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Τ ό X ρ
Εκπρόσωποι ένός μεγάλου λαοϋ

Ή  Ε λ λ ά ς , μόλο πού στις τελευταίες 
δεκαετίες έχασε τόν Ελ λ η ν ισ μ ό  τής Ρου 
μανίας, τής Α να τολικής  Ρουμελίας, τής 
Τουρκίας, ένα μεγάλο μέρος του Ε λ λ η 
νισμού τής Ν. Ρωσσίας καί τής Βορείου 
’Ηπείρου· μόλο πού υπήρξε ό πρόδρομος 
τής έφαρμογής δημοκρατικόν θεσμών σ ’ 
δλη τήν ’Εγγύς  καί Μέση ’Ανατολή, πού 
μέ τό εμπόριο διετήρησε κάποια ζωή καί 
πολιτισμό στό χώρο πού ήσαν διεσπαρμέ
νοι οΐ "Ελληνες· μόλο πού πολέμησε καί 
τούς δυό μεγάλους πολέμους στό πλευρό 
τών υπερασπιστών τής Δημοκρατίας καί 
τής Ειρήνης- μόλο πού δέν τής £μειναν 
πλέον παρά έρείπια καί δόξα, ή Ε λ λ ά ς  
αυτή δχι μόνο δέν βρήκε τή δικαίωση 
τών θυσιών της, άλλά κατηγορήθη ώς 
διεθνής ταραξιας καί χώρα φασιστική.Καί 
οί μέν εχθροί μας προσπάθησαν βεβαίως 
νά κάμουν τό καθήκον των άπέναντι τών 
εαυτών των καί τών συμμάχων των όπως 
τό ένόμιζαν αύτοΐ καλύτερον. Ο Ι δικοί 
μας δμως άντιπρόσωποι δέν κατώρθωσαν 
κάν νά παρουσιάσουν τά ζητήματα τοϋ 
Ελληνισ μού  ούτε στό Συνέδριο τής Είρή-

Ο V ι κ ό
νης, οϋτε στό διεθνή τύπο. Κανείς βεβαί
ως δέν ύπεστήριξε —έκτός ό:πό τήν Κ υ 
βέρνηση— οτι ή θέση τών ζητημάτων μας 
ήταν εύκολη· άλλά κανείς δέν περίμενε 
τόση ελαφρότητα στήν έκλογή τών άντι- 
προσώπων μας, τήν έπίδειξη τόσης < άδε- 
ξιότητος έκ μέρους τών αντιπροσώπων 
τούτων καί τέλος δτι θά άπουσίαζαν έν- 
τελώς άπό τή θέση τους τις ήμέρες πού 
τό Συνέδριο ελαβε τις άποφάσεις , έναν- 
τίον μας. Οί μικροί αύτοί άνθρωποι έξα- 
κολουθοΰν νά είναι ευχαριστημένοι γιατί 
στό άναμεταξύ καταργοϋντες κάθε ήθική 
στήν πίεση τών ψηφοφόρων κατώρθωναν 
νά επικρατήσουν στό πολιτειακό. Είναι, 
τραγικό στήν κωμικότητά του τό δτι οί 
άνθρωποι αύτοί, μιλώντας γιά τά μελ
λοντικά των σχέδια, άρχίζουν πάντα μέ 
τή φράση «τώρα πού μέ τή λύση του πο
λιτειακού μπήκαμε στήν πολιτικήν όμαλό- 
ιη τα ...... θ ά  νόμιζε κανείς δτι ή πολιτική
όμαλότης άναφέρεται στήν έντιμη διεξα
γωγή τών πολιτικών άγώνων, στή δικαίω
ση τών θυσιών μας, στή σταθερότητα τής 
άγοραστικής άξίας τοΰ νομίσματός μας. 
στήν έπιβολή τής τάξεως καί τοΰ νόμου. 
Πόσο θά ήταν άφελής. Πολιτική ομαλό-



της κατά τήν Κυβέρνηση είναι ότι ό Σούρ- 
λας καί οί δμοιοί του κατάφεραν νά φέ
ρουν τό άποτέλεσμα πού ήθελε ή Κυβέρ 
νηση στό Δημοψήφισμα. Πόσο μικροί ε ί
ναι οί άνθρωποι πού μας διοικούν στά 
μεγάλα αύτά χρόνια.

'Η Μ εγάλη Β ρ επ α νία  και τά εσωτερικό 
μας ζητήματα

Στά  1920 ή Μ εγ. Βρεττανία μάς έγκα- 
τέλειψε, γιατί ό Ελλη ν ικός  Λαός κατεψή- 
φισε τό φιλικό πρός αυτήν Κόμμα των 
Φιλελευθέρων.ΤΗταν κακή πολιτική έκ μέ
ρους της γιά τήν Ε λ λ ά δ α , άλλά καί ιδιαι
τέρως γιά τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων· 
ή επιτυχία τοΟ Κόμματος αΰτοΰ στήν ε 
ξωτερική του πολιτική θά ήταν άκόμα με
γαλύτερη, άν κατώρθωνε νά εχη εξασφα
λίσει τήν φιλία των Συμμάχω ν γιά τήν 
Ε λ λ ά δ α  καί μετά τήν πτώση του. Τό δτι 
τώρα ή ’Αγγλική πολιτική προσπαθεί νά 
άποφύγη νά συνδεθή ιδιαίτερα μέ £να ά- 
πό τά Ε λ λ η ν ικά  κόμματα είναι μιά καλή 
ενδειξη.'Οκ.Μ πέβιν στόν τελευταίο του λό 
γο στή Βουλή τών Κοινοτήτων, μόλο πού 
τοΰ ήταν δύσκολο νά ταχθή άντιμέτωπος 
τής Κυβερνήσεως ενός φίλου Κράτους, 
άνακεφαλαίωσε μολαταύτα άλλη μιά φο
ρά τή θέση τής Κυβερνήσεώς του άπέναν- 
τι τοΟ εσωτερικού μας ζητήματος, καί ή 
θέση αυτή είναι διπλά δυσάρεστη γιά τήν 
Κυβέρνηση του Λαίκοΰ Κόμματος : Πρώτον 
γιατί διαπιστώνει μιά επέμβαση τ̂ ής ό
ποιας οί λόγοι θά επρεπε ήδη νά εχοιιν 
άτονήσει· επειτα, γιατί ό κ. Μπέβιν επιρ
ρίπτει στήν σημερινή Κυβέρνηση τήν ευθύ
νη αύτής τής έπεμβάσεως. Ό  κ. Μπέβιν 
άνέφερε τρία συγκεκριμένα ζητήματα γιά 
τά όποια ή εύθύνη άνήκει στό Λαίκό Κ ό μ 
μα : Πρώτον, δτι οί εκλογές δέν έγιναν 
σύμφωνα μέ τις άρχικές του ύποδείξεις· 
δτι δηλαδή 6γιναν, πριν έξασφαλισθή ή 
τάξη. Δεύτερον, δτι οί φυλακές περιλαμ
βάνουν καί άλλους έκτός άπό τούς εγκλη
ματίας. Τρίτον, δτι ή Κυβέρνηση δέν ε ί
ναι εύρείας βάσεως.

Καί στά τρία αύτά γεγονότα ό κ.Μ πέ
βιν έπέμεινε μέ σαφήνεια καί αυστηρότη
τα. Ή  Κυβέρνηση έν τούτοις τοΰ Λαίκοΰ 
Κόμματος, βρίσκει δτι ό "Α γγλος υπουρ
γός τάχθηκε μέ τό μέρος της, γιατί είπε 
δτι ό εμφύλιος πόλεμος οφείλεται στήν 
προπαγάνδα των ξένων. Αϋτό είναι άκρι- 
βώς τό σημείο, όπου άλλοι μέν άπό τούς 
Λαϊκούς θέλουν νά έξαπατήσουν τόν Ε λ 
ληνικό λαό, άλλοι δέ άπατώνται οί ίδιοι. 
Κανείς ποτέ δέν είπε δτι οί λαϊκοί έκήρυ- 
ξαν τόν έμφύλιο πόλεμο. Ή  κατηγορία ή 
όποια τούς βαρύνει είναι δτι μέ τήν, γιά 
κομματικούς λόγους, άντεθνική τους πολι
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τική εξανάγκασαν μεγάλον άριθμόν 'Ε λ 
λήνων πούειχαν ξαναγυρίσει επί τών προη- 
γηθεισών Κυβερνήσεων στις ειρηνικές τους 
άπασχολήσεις νά ξαναπάρουν πάλι τά 
βουνά. Οί κομμουνισταί είχαν κηρύξει τήν 
άντιελληνική τους πολιτική άπό τά 1926, 
δταν ψήφισαν τήν αύτονόμηση τής Μ α κε 
δονίας· οί κομμουνισταί ήσαν πάντοτε όρ
γανα ξένω ν δέν έγιναν χθές.

Ή  μεταβολή πού δγινε εΐνε δτι ή Κ υ 
βερνητική πολιτική τούς προσεπόρισε άφθό 
νους οπαδούς.

Ή  τιμή τοΟ χρυσοϋ και ή άγοραστική δύ
ναμη τής δραχμής
Τή στιγμή πού δέν μπρροΰμε · νά έξα- 

γάγουμε τά προϊόντα μας γιατί είναι ά- 
κριβά σέ δραχμές, ή πολιτική τής Κυβερ
νήσεως έχει γιά άποτέλεσμα τήν αΟξηση 
αύτής τής άκρίβειας κατά 40 ο)ο μέσα σέ 
εξ μήνες καί τήν τήρηση σταθερής τής 
τιμής τοΰ χρυσοί).Τόν 'ίδιον καιρό ή Τουρ
κία υψώνει τήν τιμή τοΰ χρυσοΰ σχετικά 
μέ τό κρατικό της νόμισμα γιά νά μπο- 
ρέση νά ρίξη τήν τιμή τών προϊότων της 
σέ δολλάρια, ώστε νά διευκολύνη τήν έ- 
ξαγωγή των. Έ μ ε ϊς  τηρήσαμε σταθερή 
τήν τιμή τοΰ χρυσοΰ ελαττώνοντας τό 
χρυσάφι τοΰ καλύμματος· καί έπί πλέον 
μέ τήν ύψωση τοΰ τιμαρίθμου καί τήν έ- 
λάττωση τών έξαγωγών χάνουμε τό Αν
τίστοιχο συνάλλαγμα. Σιγά  σιγά θά ίίλθη 
καί σ ’ εμάς ή σοφία πού έφθασε στά δυ
τικά κράτη εδώ καί άρκετά χρόνια : δτι ό 
καιρός τής σταθερής τιμής ^τοΰ χρυσοΰ 
πέρασε καί ήλθε ό καιρός τής σταθερής 
άγοραστικής άξίας τοΰ Έ θ ν ικο ΰ  νομίσμα
τος. Αύτή όμως ή τελευταία μπορεί νά 
στηριχθή μόνον στήν παραγωγή.

Πολύ διάφορη θά ήταν ή κατάσταση, 
άν δλη ή προσπάθεια καί ή δαπάνη πού 
έγιναν γιά νά τηρηθή σταθερά ή τιμή τοΰ 
χρυσοΰ —kai μάλιστα ή τόσο υπέρογκη 
τιμή τοΰ χρυσοΰ, — άν όλη αύτή ή δαπά
νη καί ή προσπάθεια ήθελαν καταναλωθεί 
γιά τήν αΟξηση τής παραγωγής- άν δηλα
δή δλα τά έφόδια καί τά δάνεια τών συμ
μάχων μας ήθελαν χρησιμοποιηθή ά μ ε σ α  
γιά τήν κίνηση δλων τών βιομηχανιών μας 
ώστε νά κορεσθή ή άγορά. Προτιμήσαμε 
νά μείνουμε στήν νομισματική πολιτική 
καί φυσικά ό κόσμος δέν μπορεί νά κάνη 
τίποτε άλλο παρά νά μείνη προσκολλημέ- 
νος στό χρυσάφι, άφοΰ ή κρατική πολιτι
κή δέν δίνει καμμιά θετική έγγύηση, δτι 
θά δουλέψη ή παραγωγική μηχανή.

Ή  εξαγωγή τών προϊόντων μας
Εφ ό σ ο ν  υπάρχει τόσο μεγάλη άρρυθ- 

(συνέχεια στή σελ. 192)
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ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
*

Στήν πολιτική ζωή ό καθένας καί τό κάθε κόμμα είναι συνυπεύθυνοι τής 
τύχης των. Αύτή ή άπάντηση θά επρεπε νά δοθή στους Λαϊκούς, πού παρα- 
πονοΟνται, δτι οί άποτυχίες των οφείλονται στό δτι πάντα τυχαίνει νά παίρ
νουν τήν εξουσία στις δυσκολώτερες στιγμές. Καί δυσκολώτερες στιγμές όνο- 
^μάζουν τήν διεθνή θέση τής Ελλάδος, πού τούς παρέδωκεν ό Βενιζέλος στά 
1920 καί τήν κατάσταση πού παρέλαβαν πρό έξ μηνών άπό τή Δημοκρατική 
Κυβέρνηση, μέ τό νόμισμα σταθεροποιημένο καί τήν εσωτερική τάξη άπείρως 
καλύτερη άπό σήμερα. Οί Λαϊκοί θά ήθελαν νά παραλάβουν τήν έξουσία, 
χωρίς νά ύπάρχη κανένα ζήτημα, ώστε νά άσχοληθοΰν έντελώς άνενόχλητοι 
στή δημιουργία τοΰ κομματικού των κράτους, δπου νά μονιμοποιήσουν την 
έξουσία τους· θά ήθελαν νά σταματήση ό χρόνος, ή μάλλον νά γυρίση πρός 
τά πίσω.

Ή  άλήθεια είναι δτι οί λαϊκοί δέν συγχώρησαν καί δέν θά συγχωρή
σουν ποτέ στό λαό τό 1909. Δέν θά συγχωρήσουν ποτέ τό δτι ήλθε έδώ 
ένας « τ υ χ ά ρ π α σ τ ο ς »  άπό τήν Κρήτη γιά νά έκτοπίση τούς « Α  τ - 
τ ι κ ά ρ χ α ς »  καί τούς άλλους πολιτικούς καί οικονομικούς φεουδάρχας, 
στούς όποιους δούλευε τότε καί άπό τούς οποίους δυστυχώς δέν έχει άκό
μα άπαλλαγή ή Ελλάς. ΤΗταν τσιφλίκι τους ή Ελλάς· καί δταν οί φεου- 
δάρχαι αύτοί μιλούσαν έπρεπε νά τρέμη ό είρηνοδίκης, ό έφορος, ό διοι
κητής τής Χωροφυλακής.Στό καθεστώς εκείνο πού νοσταλγούν οΐ λαϊκοί δέν 
ύπήρχε πραγματική διάκρισημεταξύ έκτελεστικής, νομοθετικής καί δικαστικής 
έξουσίας. Κράτος ήταν τό κόμμα" καί κόμμα ήταν οί τοπικοί παράγοντες καί ή 
συνισταμένη των.’Εργασία τών βουλευτών ήταν ή συναλλαγή.Τό νέο πνεύμα 
πού είσήγαγε όΒενιζέλος,ή δημιουργία ένός κόμματος πάνω σ ένα πρόγραμ
μα έθνικήςπολιτικής,κοινωνικής καί παραγωγικής πολιτικής,έργατικής νομο
θεσίας . .δλα αύτά ήταν καινά δαιμόνια,πού έπρεπε νά άναθεματισθοΰν καί 
άναθεματισθήκαν πραγματικά κάπου κοντά έκεΐ, πού ύψώνεται τώρα ό άν- 
δριάςτοΟ Κωνσταντίνου.

Δέν θά μπορέση κανείς νά έξηγήση τήν μετεκλογική έξέλιξη τών έλλη- 
νικών ζητημάτων, αν πριν δέν καταλάβη τήν νοοτροπία αύτή τοΰ λαίκοΰ 
κόμματος, πού βρίσκεται παντού προκαθοριστική τής θέσεώς του. Οί άφε- 
λεΐς περίμεναν άπό τόν πρωθυπουργό καί ύπουργό τών Εξωτερικών 
νά θριαμβεύση στό Συνέδριο τής Ειρήνης· λησμόνησαν, δτι τό ίδιο κόμ
μα έστειλεν έναν άλλον πρωθυπουργό νά συνέχιση τό έργο της Συνθήκης 
τών Σεβρών, πού, δταν έφθασε στό Λονδίνο, βρέθηκε δτι δέν τήν είχε ούτε 
διαβάσει. Τό ’ίδιο αύτό κόμμα φέρθηκε βάρβαρα πρός τούς πρόσφυγας  ̂καί 
τούς έξηπάτησε γιά νά κερδίση τις έκλογές. 'Από τούς κόλπους του βγήκαν 
-οί στυλοβάται τής 4ης Αύγούστου καί οί δοσίλογοι πού ξαναγύρισαν άλλω
στε στούς κόλπους του. Τό κόμμα αύτό έξαπάτησε τούς έκλογεΐς, δταν ύπέ- 
σχετο, δτι θά φέρη τήν παληά οικονομική εύτυχία. Τούς έξαπάτησε καί πά
λιν πριν άπό τό δημοψήφισμα. Σώζονται άκόμα στούς τοίχους οι επιγραφές 
« Β α σ ι λ ε ύ  ς— έ θ ν ι κ έ ς  δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ι ς » .

Τήν κάθε μιά άπό αύτές τις άπάτες τήν πλήρωσε άκριβά ό έλληνικός 
λαός: είδε τά σύνορα τοΰ Έλληνισμοΰ νά περιορίζωνται· τήν νικημένη 
Βουλγαρία νά μεγαλώνη' καί βλέπει τώρα τήν 'Ελλάδα διηρημένη καί πλη
γωμένη δσο ποτέ. Καί στή στιγμή αύτή τής άγωνίας είδε τήν Κυβέρνηση

Ό κ τ .  — Νοέμβριος *°-ί
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νά διαλαλή, δτι θά όπλίση τ ό λ α ό έ ν α ν τ ί ο ν  τ ο ΰ  λ α ο ΰ .  Κανένα 
κακό δέν θά ήταν μεγαλύτερο άπό αύτό. _ , .

Τό κράτος τοΰ Λαϊκού Κόμματος και τών συνεργαζομένων^ με αυτό 
τυχοδιοκτών νόμισε, δτι θά μπορούσε νά στηριχθή στό μίσος της μεγά
λης πλειοψηφίας τοΰ Λαοΰ εναντίον τών κομμουνιστών δέν καταλαβε, οτι 
ένα τέτοιο άρνητικό μέσο, δσο δήποτε δυνατό καί δίκαιο καί αν είναι, 
μπορεί μέν νά φέρη μιά Κυβέρνηση στήν άρχή, δέν μπορεί δμως καί να τη 
στηρίξη. Σ τ ή ν  ε ξ ο υ σ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν ά  μ ε ί ν η  μ ο ν ο ν 
έ κ ε ΐ ν ο ς ,  π ο ύ  θ ά ί κ α ν ο π ο ι ή  ση τ ά δ ί  κ α ι  α α ί τ ή  μ α τ α τ ο υ 
Λ α ο 0. Ή  άποκατάσταση τής τάξεως καί τής εθνικής ένότητος καί ή οικο
νομική άνασυγκρότηση είναι τά πλέον στοιχειώδη άπό αυτά■ είναι ομως 
εκείνα, τά όποΐα ή σημερινή Κυβέρνηση υπονομεύει μέ τά λίγα μέσα που 
διαθέτει.

‘Έτσι είναι φανερό πλέον, δτι ή Κυβέρνηση αύτή δέν μπορεί νά σταθη. 
Ό  Λαός τή θεωρεί πιά άνάξιά του' οί ξένοι τή ΘεωροΟν φασιστική· στήν 
πραγματικότητα εΤναι άθροισμα άνθρώπων μικρών καί γεμάτων άπό μίσος. 
Μόνο της δπλο είναι τώρα ή θρασύτης. Τή χρησιμοποεϊ άφθόνως ό Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως γιά τις έξωτερικ*ς του έπιτυχίες, ό 'Υπουργός τών Ενο
πλων Δυνάμεων γιά τό μικρόβιο τής συστηματικής διαλύσεως πού μόνιμα 
έγκατέστησε μέσα στά πολεμικά σώματα, τήν χρησιμοποιεί άφθονώτερα ό 
'Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως. Αύτοί μέ τούς τεταρταυγουστιανους και 
τούς δοσιλόγους.είναι ό πυρήν τής σημερινής Κυβερνήσεως. Ποτέ ή θρασυτης 
δέν έγκατεστάθηκε τόσο άγέρωχη στά κυβερνητικά έδώλια. Έ ν  τουτοις 
πολλοί νομίζουν δ τ ι « δ ε ύ ρ υ ν σ ι ς τ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς »  θά βελτίωνε 
τήν κατάσταση.

Αύτοί θέλουν νά μή βλέπουν δτι ή Κυβέρνηση αύτή δημιουργεί ένα δικο 
της κράτος καί δτι δέν πρόκειται άν θά πέση ή Κυβέρνηση, άλλά δτι είναι 
άνάγκη ν ά π έ σ η  τ ό ά ν τ ι λ α ϊ κ ό  κ ρ ά τ ο ς  π ο ύ  ά ρ χ ι σ ε  ν α  
δ η μ ι ο υ ρ γ ή .  Πρέπει νά άλλάξη τό πνεύμα πού έφερε ή ύπεροψία τών 
«λαοπροβλήτων» καί νά ξρναγυρίσουμε στό πνεύμα τής ΐ σ ο ν ο μ ί  α ς· νά 
σταλούν οί λησταί τής δεξιάς στή φυλακή γιά νά βρουν έκεΐ τούςληστας της 
άριστεράς καί νά άπαλλαγή ό λαός άπό τή μάστιγα τών «έθνικοφρόνων»και 
τών ισαξίων άντιπάλων των.

Κανείς Λαός δέν κυβερνάται μέ τήν άπειλήν τοΰ χωροφύλακος. ΚαμμΛά 
άλλη Κυβέρνηση δέν σκέφθηκε ποτέ νά κυβερνήση μέ τούς «ένοπλους». Τα 
Κράτη κυβερνώνται μέ τήν έμπιστοσύνη καί τό κύρος πού έμπνέει ή κρατική 
μηχανή καί τά πρόσωπα πού τήν κυβερνούν. Πρέπει ό Λαός νά άποκτηση 
έμπιστοσύνη, δτι ή Κυβέρνηση δέν έμπνέεται άπό αισθήματα έκδικήσεως καί 
δτι άντιπροσωπεύει τόν Νόμο καί δχι τήν παρανομία. Τότε καί μόνο τότε θά. 
γυρίσουν στά σπίτια τους δλοι έκεΐνοι, δσοι είναι τώρα στά βουνά, δχι ως 
συνειδητοί έχθροί τοΰ κράτους καί όργανα τών έχθρών τοΰ έθνους μας, άλλά 
γιατί δικαίως φοβοΰνται, δτι δέν υπάρχει νόμος νά τούςπροστατεύση άπό τούς 
«έθνικόφρονας». Τότε στά βουνά θά μείνουν μόνο οί έχθροί τοΰ έθνους καί 
δχι οί άντίπαλοι τής δεξιάς. Καί τό κράτος θά μπορέση νά ίδη ποιοι είναι οί 
πρώτοι καί νά τούς τιμωρήση. Καί οί έχθροί τής δεξιάς θά γυρίσουν στά 
σπίτια τους καί δέν θά είναι άσφαλώς χειρότεροι πολϊται άπό τους δεξιούς
συμμορίτας. , ,

Έ φ ’ δσον δμως άντιπρόσωποι τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος μένουν και σε μια 
«νέα» Κυβέρνηση, σέ τέτοια υπουργεία ή σέ τέτοιον άριθμό, ώστε νά έπι-

δροΰν ούσιαστικά στήν πολιτική πού θά άκολουθήση, άν τό πνεύμα τοΰ Κρά
τους δέν άλλάξη ριζικά, άν δέν ξαναγυρίσουμε στήν πατρική διοίκηση της 
δημοκρατικής Κυβερνήσεως, τότε ή κατάσταση πού θά προκύψη άπο μια έν- 
δεχομένη «διεύρυνση» καί άν προσωρινά φα\/ή δτι βελτιώνεται, πραγματικα 
δμως θά γίνη γρήγορα πολύ χειρότερη, γιατί θά φθαρή ή δημοκρατικη εφε
δρεία τών πολιτικών μας καί δέν θά υπάρχει θεραπεία.

Τό βασικό λάθος τακτικής τής σημερινής Κυβερνήσεως είναι οτι εθεω- 
ρησε έχθρούς τοΰ κράτους τούς πολιτικούς άντιπάλους τοΰ Λαϊκού κόμμα
τός- έταύτισε τή βασιλεία καί τούς βασιλικούς μέ τό έθνος· χαρακτήρισε «ως 
έθνικόφρονας» δλους εκείνους δσοι ήσαν δοσίλογοι,^ καί ώς κομμουνιστας, 
δλους δσοι βρέθηκαν άναγκασμένοι νά συνεργασθοΰν στήν κατοχή με το 
ΕΑΜ , χωρίς άλλωστε νά διστάζη νά άποκαλεΐ συνοδοιπόρους του Κ.Κ.Ε. 
καί προδότας τούς Δημοκρατικούς, πού τώρα θέλει νάπροσελκύση στήν ανά
ληψη τών εύθυνών τής δικής της πολιτικής. ,

Οί Δημοκρατικοί ’Αρχηγοί ύπεχώρησαν έως τώρα συχνά, ώστε να μη 
μπορεί κανείς νά άμφισβητήση τήν καλή τους θέληση νά βοηθήσουν την 
Κυβέρνηση: δέχθηκαν τή διενέργεια εκλογών πριν άποκατασταθή ή ταξη 
δέχθηκαν τά έκτακτα μέτρα πού ίσοδυναμοΰσαν μέ κατάσταση πολιορκίας 
καί τήν έπιτάχυνση τοΰ δημοψηφίσματος. Είναι ζήτημα άν ώφέλησαν το 
έθνος μέ αύτές τις ύποχωρήσεις- άποδειχθήκαν, δμως ικανοί νά κάμουν 
κομματικές θυσίες. Τώρα τά πράγματα έφθασαν στό άπροχώρητο: οι Δημο
κρατικοί ’Αρχηγοί θά ήσαν άξιοκατάκριτοι, άν γιά νά δείξουν προθυμία 
θυσίες ή διαλλακτικότητα, έδέχοντο νά «διευρύνουν» μιά τέτοια Κυβέρνηση. 
Τό κράτος πάει κατά κρημνών καί αύτό δέν θά ήταν δυνατό, άν δεν υπήρχε 
κάποιο βασικό κακό. Καί αύτό βρίσκεται μέσα στό πνεύμα τού Λαϊκού 
Κόμματος. Α ύ τ ό  ε ί ν α ι  τ ό  κ ο μ μ ά  τ ο ΰ  κ ακ ο ϋ .  , _ , c ,

Ή  πληγή τοΰ έθνους έχει τώρα προχωρήσει πολύ βαθεια.Οι ήγεται του 
Λαϊκοΰ Κόμματος τό βλέπουν, άλλά δέν τό αισθάνονται. Καί δσο βαθύτερα 
προχωρεί ή πληγή, τόσο ριζικώτερη πρέπει νά είναι ή έγχειρηση. Πρεπει 
νά άφαιρεθή δ,τι έχει σαπίσει. Ή  άν απ ρ ο σ αρμ ογ ή τής πολιτικής του 
•σύμφωνα μέ τις ύποδείξεις τοΰ Άρχηγοΰ τών Φιλευθέρων, που υποσχεθηκε 
στις συσκέψεις τών Πολιτικών 'Ηγετών ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως,δέν 
έχει τήν παραμικρή πιθανότητα έπιτυχίας. Γιατί ποιος θά είχε έμπιστοσύνη 
σ ’ αύτή, άφοΰ γιά νά τήν έφαρμόση τό Λαϊκό Κόμμα πρέπει να παραβή 
άλλες ύποσχέσεις, έκεϊνες πού έχει ήδη δόσει στούς δεξιούς συνεργάτες 
καί συνενόχους του;

Ό κ τ . — Νοέμβριος
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ Τ Η ! 11ΛΙΤΙΚ1ΣΙΑΤΑΣΤΑΣΕΒΣ
Ό  Γεώργιος έπανήλθεν είς τήν 'Ε λ λ ά 

δα ώς βασιλεύς. Τό γεγονός τοΟτο άπο- 
τελεϊ μίαν τών φάσεων τοΰ δημοκρατικού 
άγώνος. Δέν σημαίνει δμως έγκατάλειψιν 
τοΰ άγώνος. Είς  τήν πολιτικήν εφαρμόζε
ται δ,τι καί είς τήν ναυσιπλοΐαν. Είς τήν 
ναυσιπλοΐαν, εάν συναντήσωμεν, κατά 
τόν πλοΰν, άντίθετον άνεμον εΐμεθα ύπο- 
χρεωμένοι νά στρέψωμε τά ιστία μας κα 
τά τόν άνεμον πού πνέει. Κ α τ’ άλλον 
τρόπον κινδυνεύομεν νά καταποντισθώμεν 
καί νά μή φθάσωμεν ποτέ στό τέρμα τοΰ 
ταξειδίου μας. Τοιουτοτρόπως καί είς τήν 
πολιτικήν. Γεγονότα άνεξάρτητα άπό τήν 
δημοκρατικήν θέλησιν μας έπέβαλον τήν 
καθιέρωσιν τής Βασιλείας. ’Ή  μάλλον τήν 
έπάνοδον τοΰ Γεωργίου ώς Βασιλέως. Εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι, έν δψει τοΰ γεγονό
τος τοότου, νά στρέψωμεν τά Ιστία μας. 
'Υπό ένα δμως άπαραίτητον δρον. "Ο τι 
δέν πρέπει· νά χάσωμεν τόν σκοπόν μας, 
ό όπόϊος είναι ένας. Ή  καθιέρωσις τής 
Δημοκρατίας.

Τϊ άλλο άλλωστε ήμποροΰμεν νά κα- 
μωμεν ; Νά  εΐπωμεν δτι δέν πολιτευόμε- 
θα ; δτι δέν άναμιγνυόμεθα είς τά κοινά ; 
Αύτό σημαίνει άρνησιν τής πολιτικής ζω
ής, πού άποτελεϊ έν τούτοις νόμον κοινω
νικόν. Νά  έπαναστατήσωμεν κατά τής 
διαμορφωθεισης καταστασεως, Ημείς, 
φίλοι τής Δημοκρατίας, άποστέργομεν τήν 
βίαν. "Ο π λον μόνον εχομεν τήν πειθώ. 
’Αποκηρύσσομεν τήν άντίληψιν, δτι τά πο
λιτεύματα επιβάλλονται δυναμικώς. Τά  
πολιτεύματα έπιβάλλονται διά τής δυνά- 
μεως, άλλά μόνον τής ήθικής δυνάμεως. 
Διά τής θελήσεως τής πλειοψηφίας του 
λαοϋ, έλευθέρως καί άβιάστως εκδηλου- 
μένης, καί πού άποτελεϊ ήθικήν δύναμιν. 
Άποκηρύσσω μεν τήν άνήθικον άρχήν, δτι 
ή βία δημιουργεί δίκαιον, η δτι ή βια 
κατισχύει τοΰ δικαίου. Παρόμοιαι άντιλή- 
ψεις άρμόζουν είς πρωτογόνους καί άνε- 
ξελίγκτους πολιτικώς λαούς. Παρομοίας 
άντιλήψεις έχουν μόνον οί ψευδοδημοκρα- 
τικοί. "Ό σοι στερούνται κάθε πολιτικής 
άρχής καί μέ κάθε άνεσιν μετακινούνται, 
πότε πρός τήν Βασιλείαν, πότε πρός τήν 
Δημοκρατίαν καί πότε πρός τήν δικτα
τορίαν. -

Δέν έχει καμμίαν σημασίαν το αποτέ
λεσμα τοΰ δημοψηφίσματος.Καί άν άκόμη 
ήτο τό γνησιότερον τοΰ κόσμου, τό πολί
τευμα δέν είναι τί τό άμετακίνητον καί 
άΐδιόν. Είς τόν κόσμον αύτόν τά πάντα

μεταβάλλονται. Εΐμεθα  συνεπώς υποχρεω
μένοι νά συνεχίσωμε τόν άγώνα. Νά  έ- 
ζακολουθήσωμεν διαφωτίζοντες τόν λαόν 
έπί τών άγαθών τής Δημοκρατίας. Καί 
είναι άνάγκη νά τό κάμωμεν. Ή  Δημο
κρατία είναι τό μόνον πολίτευμα, πού ά- 
παιτεϊ τήν καθιέρωσιν καί συνειδητοποίη- 
σιν ώρισμένων εννοιών, ώρισμένων ήθικών 
καί πολιτικών άρχών, άνευ τών όποιων, 
δχί μόνον δέν ήμπορεϊ νά διατηρηθή έπί 
μακρόν χρόνον, ά λ λ ’ ουτε κάν νά λει- 
τουργήση.

Είς  τήν χώραν μας, ε’ίτε άπό άγνοιαν,, 
είτε άπό ιδιοτέλειαν παρατηρεϊται συ
χνά πλήρως παραγνώρησις ώρισμένων πο
λιτικών άρχών.

Μερικοί, λ .χ . όμιλοΰν περί τής Βασι- 
λευομένης Δημοκρατίας. ’Ε ν  τούτοις εις 
τήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει. Ε ίς  τήν 
Δημοκρατίαν, δλοι δσοι διαχειρίζονται 
πολιτικά άξιώματα, διορίζονται άμέσως ή 
έμμέσως, άπό τήν πλειοψηφίαν τοΰ λαοΰ, 
έλευθέρως κσί άβιάστως έκδηλουμένην. 
Ή  άντίληψις αύτή εκφράζεται μέ τό δόγ
μα τής λαϊκής κυριαρχίας. Είς τήν Δημο
κρατίαν,, δλοι δσοι διαχειρίζονται τά κοι
νά είναι ύποτεταγμένοι είς τόν νόμον, 6- 
πως ό τελευταίος πολίτης. ‘Ό λ ο ι δσοι 
διαχειρίζονται τά κοινά έλέγχονται, ύπό- 
κεινται είς λογοδοσίαν, έχουν εύθύνας, 
Είς τήν Δημοκρατίαν έπικρατεϊ ή ίσοπο- 
λιτεία καί ή ισονομία. Τίποτε άπό δλα 
αύτά δέν ύπάρχει είς τήν Βασιλείαν. Ό  
Βασιλεύς κατέχει ίσοβίως καί κληρονομι- 
κώς τό άνώτατον πολιτικόν άξίωμα, άξίζει 
£έν άξίζει. 'Ά π α ξ εκλεγείς, παραμένει είς 
τό άξίωμα, είτε είναι άρεστός είτε μιση
τός εις τόν λαόν. “ Εχ ε ι συνταγματικός 
καί νομοθετικάς άρμοδιότητας. ’Έ χ ε ι  δια
φόρους προνομίας. Ε ίνα ι άνεξέλεγκτος 
καί άνεύθυνος. Πρός ούδένα λογοδοτεί. 
Ποΰ είναι λοιπόν ή Δημοκρατία ; Βεβα ί
ως έχρησιμοποιήθη ό δρος τής Βασιλευο- 
μένης Δημοκρατίας άπό μερικούς έπιστή- 
μονας άλλά δέν άνταποκρίνεται είς τήν 
πραγματικότητα. Ό  δρος αύτός ένεφα- 
νίσθη έκεϊ πού ύπάρχει Μοναρχία. Ό  
σκοτςός ήτο ενας. Νά περιορισθή κατά τό 
δυνατόν, ό Μονάρχης. Βασιλευομένη δη
μοκρατία δέν ύπάρχει. Αύτός οΟτος ό δ
ρος περικλείει άντινομίαν.

Έδημιουργήσαμεν είς τήν_ χώραν μας 
τόν δρον τοΰ ρυθμιστοΰ τοΰ πολιτεύμα
τος, πού περικλείει τήν αυθαιρεσίαν καί

έγκυμονεΐ τήν συνταγματικήν άνωμαλίαν.
Έδημιουργήσαμεν τόν δρον τής τυπι

κής Δημοκρατίας. Είς  τήν πραγματικότη
τα τυπική Δημοκρατία δέν ύπάρχει. Δ η 
μοκρατία σημαίνει πολιτική καί ατομική 
έλευθερία. Χωρίς αύτήν, δέν ήμπορεϊ νά 
λειτουργήση. Ά κ ό μ η  καί ό Ά ρ ε ιο ς  Πάγος 
τώρα τελευταίως, έπ’ ευκαιρία τής έπικυ- 
ρώσεως τοΰ δημοψηφίσματος, καθιέρωσε 
τόν δρον «τής βουλήσεως εναντίον της 
λαϊκής θελήσεως» διά νά έκφράση τήν 
πολιτικήν- μειοψηφίαν, πράγμα πού μαρ
τυρεί ελλειψιν πολιτικήςάγωγής.

Κάθε πολίτευμα έχει τάς άρχάς του-. 
‘Υπάρχουν μερικαί άρχαί πού ισχύουν διά 
κάθε πολίτευμα. Είνα ι άρχαί πολιτικής. 
Ά ρ χ ή  πολιτικής είναι, δτι ή εξωτερική 
δύναμις μιας κυβερνήσεώς είναι άντανά- 
κλασις τής εσωτερικής της δυνάμεως. 
Ά ρ χ ή  έπίσης πολιτική είναι, δτι ή κυβέρ- 
νησις μιας χώρας πρέπει νά εμπνέει έμ- 
πιστοσύνην είς τάς ξένας κυβερνήσεις- καί 
μάλιστα εις τάς κυβερνήσεις μεγάλων 
δυνάμεων. Ά ρ χ ή  πολιτική είναι, ή πολι
τική ανεξαρτησία μιάς χώρας, άπέναντι 
τών ξένων χωρών. Έ π ί όλων αυτών των 
άρχών έπικρατεϊ πλήρης σύγχυσις.^ Η 
παραγνώρισις δμως τών άρχών τούτων 
δημιουργεί βαρείας συνεπείας. Τάς διε- 
πιστώσαμεν τώρα τελευταίως. Εδημιούρ- 
γησαν Έθνικά ς καταστροφάς. Ποιαν έξω- 
τερικήν άκτινοβολίαν ήμπορεϊ νά έχει ή 
σημερινή κυβέρνησις, δταν δέν είναι είς 
θέσιν έσωτερικώς νά έμπεδώση τήν δημο
σίαν τάξιν; Ποιαν έξωτερικήν δύναμιν ήμ- 
πορεΐ νά εχη ή κυβέρνησις, δταν προβαί
νει είς προγραφάς τών δημοσίων υπαλλή
λων, λόγω τών πολιτικών φρονημάτων 
των ; Πώς ήμπορεϊ νά εχη είς τό έξωτε- 
κόν άπήχησιν μία κυβέρνησις, πού δέν 
στηρίζεται είς τήν πολιτικήν όμαλότητα^ 
'Ό λ α  αύτά άποτελοΰν πηγήν κυβερνητικής 
άδυναμίας πού έξασθενίζη τήν κυβερνητι
κήν επιβολήν είς τό έξωτερικόν._

Είς τήν χώραν μας δέν τηροΰμεν κα μ
μίαν πολιτικήν άρχήν, είτε άπό άγνοιαν, 
είτε άπό ιδιοτέλειαν. ‘Ό τ ι είς τήν ’ιδιωτι
κήν μας ζωήν θεωροΰμεν χρήσιμον καί ώ- 
φέλιμον, δέν τό έφαρμόζομενείς τήν δημο
σίαν μας ζω ήν.Ένα ςλ.χ . ιδιώτης, προκειμε- 
νου ν ’ άποκαταστήση τάς σχέσεις του 
μέ Ενα έχθρόν του, δέν έπικαλεΐται τήν 
μεσολάβησιν έχθρών πλησίον τοΰ Αντι
πάλου του, άλλά φίλων του. Ή μεις  εδώ, 
είς τήν δημοσίαν ζωήν μάς κάμνομεν τό 
άντίθετον. θέλομεν λ .χ . νά άποκαταστη- 
σωμεν φιλικάς σχέσεις μέ τήν Ρωσσίαν 
καί προβάλλομεν ώς μεσολαβητάς, πρό
σωπα, πού δέν άπολαμβάνουν συμπάθειας 
είς τήν Ρωσσίαν.

Χάρις είςτήν άντικομμουνιστικήν πολιτική 
τής δικτατορίας καίτώνγενομένων διώξεων,
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έλήφθησαν, κατά τό παρελθόν,^ άντίποινα 
ύπό τής Ρωσσίας είς βάρος τής Ε λ λ ά 
δος. ‘ Εξεδιώχθησαν ύπό τής Ρωσσίας εις 
τά 1938 χιλιάδες Ελλή νω ν , εγκατεστη
μένων έν Ρωσσία. Κατέφυγον ώς πρόσφυ
γες είς τήν Ε λ λ ά δ α . Έ ν  τούτοις^ εχομεν 
άνάγκην τής φιλικής διαθέσεως τής Ρω σ
σίας. Καί άπό αύτήν έπίσης έξαρτάται ή 
ίκανοποίησις τών Εθ ν ικώ ν  μας δικαίων. 
Έπαναφέραμεν έν τούτοις τόν Βασιλέα, 
ένα πρόσωπον μή άρεστόν είς τούς Ρώσ- 
σους καί μάλιστα έκκρεμούντων τών ’Ε θ 
νικών μας ζητημάτων. Ό  Ρώσσος πρεσ
βευτής άναχωρεϊ έξ Ε λ λ ά δ ο ς . Είς μάτην 
ή άντιπολίτευσις συνιστά τήν αναβολήν 
τοΰ δημοψηφίσματος, μέχρι τούλάχιστον 
τής περατώσεως τών Εθ ν ικώ ν  μας ζητη
μάτων. Ή  κυβέρνησις ήρνεϊτο. Έ ν  δψει 
τών κινδύνων καί περίτρομος έζήτησε τήν 
συμμετοχήν είς τήν άντιπροσωπείάν^ καί 
τών άρχηγών τής άντιπολιτεύσεως. Ντο 
όμως πλέον άργά. Έ ν ώ  είς τήν διεθνή 
κοινωνίαν έπεκράτει ή άρχή δτι δέν ήμπο
ροΰμεν νά άποστείλωμεν ώς πρεσβευτήν 
είς ξένην δύναμιν πρόσωπον, πού δέν είναι 
άρεστόν είς αύτήν καί ή διεθνής τάξις κα 
θιέρωσε τόν κανόνα τής προηγούμενης 
έγκρίσεως τοΰ προσώπου ύπό τής ξένης 
κυβερνήσεώς,ήμεϊς έδώ προβάλλομεν ένώ- 
πιον τών ξένων δυνάμεων, πού δέν διά- 
κεινται φιλικώς πρός ήμάς, πρόσωπα, πού 
κάθε άλλο δϋνανται νά χαρακτηριαθοΰν 
ώς άρεστά είς αύτάς. ‘Ό τα ν  ή δημοκρα
τική κυβέρνησις τοΰ κέντρου άνέλαβεντήν 
εξουσίαν αί διπλωματικοί σχέσεις^ μετά 
τής Ρωσσίας άπεκατεστάθησαν. ‘Ό τα ν  
έγινε βέβαιον, δτι, πρόκειται νά έπανέλθη 
ό Βασιλεύς, ό Ρώσσος πρεσβευτής,, χρη- 
σιμοποιών καταφανή προσχήματα, άνεχω- 
ρησεν έξ Ελ λ ά δ ο ς .

Δ ι’ δλην αύτήν τήν τραγικήν κατάστα- 
σιν έχει βαρείας εύθύνας ή κυβέρνησις. θ ά  
πραγματοποιηθούν ; θ ά  δώση ή κυβέρνη- 
σις λόγον τών πράξεών της ; Ε ίς  τήν χώ 
ραν μας ή λέξις εύθύνη έχασε τήν σημα
σίαν της. Τήν εύθύνην άναλαμβάνομεν είς 
πάσαν πράξιν μας. Ούδείς δμως, δίδει 
εύθύνας. Εύθύνας έχουν μόνον οί μικροί 
καί άνίσχυροι. Έ ν  τούτοις ή Κυβέρνησις 
έχει εύθύνας. Τουλάχιστον εκ βαρείας ά- 
μελείας έβλαψε τά έθ«ικά συμφέροντα. 
Ό  νόμος περί εύθύνης ύπουργών πρέπει 
έν καιρω νά έφαρμοσθή. θ ά  τεθή είς έψαρ- 
μογήν ; *Αμφιβάλλομεν.

Έ γ ένετ ο  προσπάθεια πρός σχηματισμόν 
οικουμενικής κυβέρνησις. Έ ν  τούτοις ή οι
κουμενική κυβέρνησις είναι άντίθετος πρός 
τάς κοινοβουλευτικός συνήθειας. Ό  κοι
νοβουλευτισμός στηρίζεται είς τόν άντα- 
γωνισμόν τών κομμάτων καί όχι είς τήν 
ϊνωσιν των. Ή  οίκουμενική κυβέρνησις.
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ΔΗΜ. ΚΑΘΕΝΙΩΤΗ
Άντιστρατήγου έ. ά. 

τ. ΆργηγοΟ  Γ .  ’E tc. Στρατού

ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΡΑ
'l_j ’Αμερικανική αντιπροσωπεία συμμε- 

τέχουσα εις τήν άπόφασιν τής διαγραφής 
τών εδαφικών διεκδικήσεων διά τά νότια 
σύνορα τής ’Αλβανίας αύτοπαρηγορεΐται 
λέγουσα δτι, παρ’ δλα ταΟτα δέν παρέ
δωσε εις τήν ’Αλβανίαν ούτε μεγάλα χω 
ράφια διεκδικούμενα ύπό τής Ελ λ ά δ ο ς , 
οΟτε καί συμπαγείς Ελλη ν ικο ύ ς  πληθυ
σμούς.

Έ ν  τούτοις τό γεγονός είναι ότι καί 
χωράφια άφισαν μεγαλύτερα άπό έκεϊνα τά 
όποια διεκδικοΰσε ή 'Ελλά ς , άλλά καί κα 
τοίκους, όπως θά άποδείξουν άλλοι είδι- 
κώτεροι εις τό ζήτημα τοΰτο. Τό σπουδαι- 
ότεοο.ν όμως είναι ότι άφισε άνοικτόν τό 
σπέρμα μελλουσών διχονοιών, ένω ήμεϊς 
θά ήθέλαμε νά κλείσωμε μιά γιά πάντα 
τό κεφάλαιον αύτό. Διότι έτσι καί μόνον 
θά ήτο δυνατόν νά άναπτυχοΰν φιλικαί 
σχέσεις μεταξύ τών δύο γειτόνων, όπως 
έκάναμε άλλοτε καί μέ τούς Τούρκους.

Α ί μέλλουσαι λοιπόν αύταί διχόνοϊαι 
θά προκύψουν :

είς μίαν μόνον περίπτωσιν επιβάλλεται. 
Έ ν  περιπτώσει πολέμου. Είς τόν πόλεμον 
άγωνίζεται ολόκληρος ό λαός. Πρέπει’ 
συνεπώς οί εκπρόσωποί του νά ένωθοΰν 
είς μίαν κυβέρνησιν.Είς κάθε άλλην περί- 
πτωσιν δέν έπιτρέπεται ό σχηματισμός οί- , 
κουμενικής κυβερνήσεως.Ή οικουμενική κυ- 
βέρνησις φθείρει όλους τούς πολιτικούς πα
ράγοντας καί μάλιστα ύπό τόσον άνωμά- 
λους συνθήκας ! Οικουμενική κυβέρνησις 
σημαίνει ένίσχυσιν τοΰ κομμουνισμού, τόν 
όποιον ή κυβέρνησις μέ τά μέτρα της, επι
διώκει νά έξαγνίση.

Είς τήν χώραν μας άλλως τε αί οικου
μενικά! κυβερνήσεις πάντοτε άπέτυχον, 
καί μάλιστα ύπαρχούσης Βουλής. Ή  κυ- 
βέρνησις ζητεί τήν διατήρησιν τής ύφιστα- 
μένης καταστάσεως. ’Επιζητεί νά πείση τόν 
Βασιλέα, δτι πρέπει νά κινηθή εντός τοΰ 
πλαισίου τοΰ Συντάγματος. ’ Ε ν  τούτοις 
κινούμεθα έν μέσω πολιτικής άνωμαλίας. 
Κανείς δμως δέν ήμπορεΐ νά άρνηθή είς 
τόν Βασιλέα τό δικαίωμα νά διαλύση τήν 
Βουλήν, άλλωστε μετά τό ναυάγιον καί 
τών τελευταίων συνεννοήσεων ή διά- 
λυσις τής Βουλής άποτελεϊ τό μόνον μέ
σον λύσεως τοΰ άδιεξόδου. "Α ς  τήν δια- 
λύση λοιπόν, δπως έπραξεν καί είς τά 
1935 άς διορίση κυβέρνησιν άπό πρόσωπα 
τής έμπιστοσύνης τών κομμάτων. Άπα-

α ') Ά π ό  τήν παλαιοτέραν ελεεινήν χά- 
ραξιν ύπό τών ’ Ιταλών τοΰ Στενοΰ τής 
Κερκύρας.

β ') Ά π ό  τήν λίαν μεροληπτικήν διανο
μήν τής άμαξητής όδοΰ Κορυτσά - Μελισ- 
σόπετρα.

Α ')  Τ ό  Σ τ ε ν ό ν  τ ή ς  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :  
"Ο τα ν μιλούμε γιά θάλασσα ό νοΰς μας 
πηγαίνει στήν κυριαρχία τής Άδριατικής, 
έφ’ ώ καί έξετάζοντες βρίσκομεν δτι άπό 
τής έποχής τοΰ ’Ό θω νος ή Σάσσων ήτο 
Ελ λ η ν ικ ή  άρα πρέπει νά είναι καί σή
μερα. 'Ημείς έν τούτοις δέν ένδιαφερό- 
μεθα διά τήν Άδριατικήν καί δταν όμι- 
λοΰμε δι’ αυτήν τό κάμουμε διά λογαρια
σμόν τρίτων. ‘Ημείς ένδιαφερόμεθα μόνον 
διά τήν ήσυχίαν τής 'Ελλά δος .

Οί δαιμόνιοι δμως Ιτ α λ ο ί, πανίσχυροι 
κατά τήν ύπογραφήν τής συνθήκης τοΰ 
πρώτου μεγάλου πολέμου είσέδυσαν καί 
είς τό έσωτερικόν τής 'Ελλά δος , καταλα- 
βόντες, δ ιά  λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν  τ ή ς  Α λ 
β α ν ί α ς  π ά ν τ ο τ - ε ,  δλην εκείνην τήν

ραιτήτως δμως ύπό τάς εξής προϋποθέσεις. 
Διά νά παράσχη άμνηστείαν καί χάριν, 
δπως έπραξεν καί είς τά 1935. Νά άπο- 
χρωματίση τήν χωροφυλακήν καί άστυνο- 
μίαν πόλεων καί νά διατάξη γενικόν άφο- 
πλισμόν. Νά άποκαταστήση τήν ΐσοπολι- 
τείαν καί Ισονομία ν καί νά έφαρμόση 
προσωρινώς ένα οικονομικόν πρόγραμμα. 
Τήν ευθύνην τής έφαρμογής θά εχη άκε- 
ραίαν ή κυβέρνησις. Α ί προϋποθέσεις αύ
ταί θά απαιτήσουν τήν άναβολήν τών έ- 
κλογών μέχρι τοΰ Απριλίου ή Μαΐου. 
Τοΰτο θ’ άποτελέση τήν μόνην άντισυν- 
ταγματικήν πράξιν τοΰ Βασιλέως. Άνόδυ- 
νον δμως καί καλυπτομένην έκ τής συγκα- 
ταθέσεως τών κομμάτων. Μήπως άλλως 
τε όλόκληρος ή σημερινή κυβερνώσα τάξις 
δέν εύρίσκεται ούσιαστικώς καί ηθικώς 
έκτός τοΰ πλαισίου τοΰ Συντάγματος ; 
’ Εά ν τοΰτο δέν πρόκειται νά γίνη δέν βλέ- 
πομεν πλέον τόν λόγον τής συμμετοχής 
τής άντιπολιτεύσεως είς τήν Βουλήν.

’Ε ν  τω μεταξύ ήμεϊς, δσοι πιστεύομεν 
είλικρινώς είς τήν Δημοκρατίαν, δσοι δέν 
ένδιαφέρονται διά τά πρόσωπα, άλλά διά 
τούς θεσμούς, θά έξακολουθήσωμεν είρη- 
νικώς διαδίδοντες τάς άρχάς της.
Καί θά πρέπει εύθαρσώς νά τό κάμωμεν. 
Ό  Βασιλεύς ύπεσχέθη τήν τήρησην τών 
Δημοκρατικών θεσμών. Γήν έλευθερίαν.

λιμνοθάλασσαν, τήν εύρισμομένην νοτιως 
τών Ά γ .  Σαράντα, τήν καλουμενην « t .λ-

τήν ’Επισκοπή και πέρα, οποθεν είχε κα- 
τεύθυνσιν πρός Ά γ .  Σ α ρ ά ντα ,yi*PV«  
τήν Κακαβιά καί τήν Μουργκάνα οποθεν 
δι ενός τόξου φάθνει είς το Α κ ρ ο τ η -  
ρ ι ο ν  Σ τ ΰ λ ο ς  έναντι ακριβώς της Κ ερ 
κύρας, άποκόπτουσα ενα τετράγωνον 40 
νιλμ. άπό τήν ελληνικήν γήν.

Κα ί καλά μέν τότε μας εκακομεταχει- 
ρίσθηκαν οί Ιτ α λ ο ί ' σήμερον ομως ποιοι 
είναι αύτοί πού θά άρνηθουν να επανορ
θώ σουν αύτήν τήν άδικίοιν ; ,

Βέβαια οί Α μερικα νοί το βλέπουν ως 
λιμνοθάλασσαν καί βούρκο ! α λ λ  αύριο, 
αεθαύριο ή άκαταπόνητος ελληνικη έργα- 
τικότης θά εΰρισκε τήν εύκαιριαν νά με- 
τατρέψη καί τόν βοΰρκο αυτο είς καλλι- 
εργήσημον γήν δπως έκαμε και εις αλλας
περιπτώσεις· , > Α _ ΤΠ.

Αυτά είναι τά χωραφια !, εις τήν πτω 
νή 'Ε λ λ ά δ α —διότι εϊτε ανεβάζουμε με
τής κόφες τό χώμα στή κορυφή τών βου
νών, εϊτε τρέχουμε καί τό πιάνουμε δίπλα 
στή θάλασσα προτού το καταπιη ο ωκε

Τό παμμέγιστον λοιπόν αύτό χωράφι ά- 
ποτελεϊ τόν μόνον τρόπον νά παράγη και 
ή καϋμένη ’Ήπειρος λίγο σιτάρι.

Τώρα βέβαια μαζι με τό λιμάνι τών 
Ά γ .  Σαράντα Επρεπε νά μας δο^θη και.το 
Άργυρόκαστρον. Τοΰτο δμως είναι_ ζήτιν 
μα πολιτικών διεκδικήσεων τό όποιον θα 
ύποστηρίξουν άλλοι. ’Εγώ  όμιλω μόνο διά 
τήν στρατιωτικήν άσφάλειαν τής χωράς η 
όποια δέν άφορά μόνον τούς Αμερικα
νούς άλλά καί αύτήν ταύτην τήνΡωσσιαν.

Βέβαίως ή 'Ε λ λ ά ς  δέν θά μεινη παντα 
μέ τά 80.000 όπλα τά όποια μας ΧάΡισ“  ̂
οί ’Ά γ γ λ ο ι άλλά γρήγορα θα φθάση είς 
Στρατόν ΐσόπαλον μέτό τών Βορείων γεινο- 
των της. Πόσον στρατόν θά μπορεσουμε 
νάνουμε δέν μπορεί νά γνωρίζει κάνεις. 
Τόνστρατό βεβαίωςαύτόδέν σκεπτομεθανα 
τόν μεταχειρισθοΰμε έναντίον της Α λβα 
νίας άπό τήν όποιαν δεχόμεθα ότι ενικη- 
θημεν ! άφοΰ τέτοια ύπήρξε ή τύχη της η 
καί ή ίκανότης τηςάκόμη. ·

θ ά  δεχθοΰμεν λοιπόν αυτο, άπο την 
Α λβα νία ν  καί άπό εκείνους πού τήν προ-
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στατεύουν. θ ά  παραδεχθούμε προσωρινά 
νά αάς άφαιρεθοΰν οί καρποί τής νίκης 
μας άλλά δέν είναι καμμιά άνάγκη να 
παραταθή ή παρουσία τών Αλβανών εις 
τήν στενήν αύτήν λ ω ρ ί δ α  τ η ς  ε λ 
λ η ν ι κ ή ς  γήζ· , _ „

Έ φ ’ όσον δμως τό ζητημα του τούτο
θά μείνη άκανόνιστο τότε μοιράιως μας 
προδιαθέτει καί αύτό έναντίον τών _ ε χ 
θρών τής ύπολοίπου Βαλκανικής. Να το 
άναπτύξωμεν εύρύτερα αύτό το ζητημα, 
βεβαίως δέν άξίζει τόν κοπον διότι τα α- 
διόρθωτα Νότια σύνορα της Αλβανίας, 
θά άποτελοΰν τόν συνεχή άρραβωνα των 
διπλωματικών μας άποφάσεων ίσχυροτερον 
άπόπάν σύμφωνον φιλίαςκαιαποπασανσυμ- 
ιιαχίαν. Άηδιάσαντες άπό τάς ευρωπαϊ
κός διενέξεις καί τήν συμπεριφοράν των 
Φίλων μας, άπολακτισθέντες τελικώς και α- 
μετακλήτως άπό ισχυρούς και ανίσχυρους, 
δέν ζητοΰμεν παρά τήν ήσυχιαν μας.

Β 'Υ Η  α μ α ξ ι τ ή  ό δ ό ς  Κ α ρ υ τ σ α ς  
— Μ ε λ ι σ σ ό π ε τ ρ α ς .  Καί αύτή ή διαρ- 
ρύθμισις είναι Ιτα λ ικό  έργο Ή  Αμαξιτή 
αυτή όδός διέρχεται τελείως δίπλα 
τών συνόρων μας, καί έψ οσον θά ^ητο 
δική μας θά είχαμε εξασφαλίσει τήν ενω- 
σιν Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Η 
άξία αυτής άπό πάσης άποψεως είναι πε
ριττόν νά ύπογραμμισθή.

Τήν εδωκαν δμως και αυτήν της Α λ 
βανίας, ένώ ή Α λ β α ν ία  δέν έχει _ ανάγκη 
όδών έξ Α να τολώ ν προς Δυσμας, άλλ 
άπό Βορρά πρός Νότον, όπως παρουσια- 
Γεται ή όρεογραφία τής χώρας._

Τώρα βεβαίως έμμεση συνεχεία τού
του θά ήτο νά μάς έδιδαν και την Κ °ρυ-  
τσάν ά λλ ’ αύτό άποτελεϊ και αφορά αλ-
λην^υζήτησ^ς περιπχώσει χ άσουμε τήν
Κορυτσά άς βάλουμε σύνορα τήν_ Μορο- 
βα όπου καί έμεϊς θά επικοινωνούμε διά 
χής διακλαδώσεως τής Ντερςας και οί 
Α λβα νο ί θά έχουν τήν Κορυτσά τους^ 

"Ο λ α  αύτά σημαίνουν ότι τό ζήτημα 
τής χαράξεως τών Α λβα νικώ ν συνόρων 
έφ’ όσον αί διεκδικήσεις μας εύρον τοι- 
αύτην ύποστήριξιν ! άπό τούς μεγάλους 
συμμάχους,θά μένει άλυτον εις την ουσίαν 
του μέχρι πλήρους Ελλ η ν ική ς  δικαιωσεως 
ως. Προσωρινώς όμως, άν μή τι αλλο. έν- 
δείκνυται ή προτινομένη διαρρυθμισις.
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I. Κ Α Ρ Α Β Ι Δ Α

Ή  Ελλάς καί ή ανάγκη ένότητος  
στήν ’Ανατολική Μεσόγειο

Ά ν  έξαιρέση κανείς τούς οπαδούς των 
άκρων,οί όποιοι μέ τόφανατισμό πού τούς 
διακρίνει, είναι απόλυτα βέβαιοι γιά τήν 
όρθότητα τής πολιτικής των, οί άλλοι 'Έ λ 
ληνες—καί αυτοί είναι οί κατάπολύ' περισ
σότεροι—έχουν πολλούς δισταγμούς, άν 
ή σύγχρονη πολιτική μας είναι ιστορικά 
όρθή, ή μήπως τυχόν άνταποκρίνεται μόνο 
στις άνάγκες τής στιγμής. Είνα ι βέβαιο, 
δτι μετά τή μεγάλη προσπάθεια τοΰ 1821 
ή πολιτική μας μένει σχεδόν πάντα πίσω 
άπό τά γεγονότα.

Στήν έντελώς νεώτερη έποχή π.χ. άλ
λοι είχαν τήν πρωτοβουλία τοΰ Μ ακεδο
νικού άγώνος, των Βαλκανικών πολέμων. 
Στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Επειτα άπό 
τήν πρώτη εκδήλωση τοΟ έθνικοΟ παλμού, 
οί πολιτικοί μας —έκτός τοΰ Βενιζέλου — 
βρέθηκαν σύμφωνοι στήν πλέον παθητική 
στάση. ‘Η Κυβέρνηση τοΟ 1920 δέν κατώρ- 
θωσε νά έφαρμόση δική της πολιτική. Πριν 
άπό τά 1940 βρεθήκαμε χωρίς συμμάχους, 
μετά τό 1941 παύσαμε νά Εχουμε εξωτε
ρική πολιτική καί ή χώρα μας Εγινε— μέ 
λίγες έξαιρέσεις —έρμαιο ξένων ή ξενο- 
κινήτών πρακτόρων.'Η πολιτική μας άπο- 
δείχθηκε λανθασμένη άπέναντι τής Α λ β α 
νίας... Έ κ Ε ΐ  δμως ποΰ φαίνεται περισσό
τερο ή Ελλειψη πρωτοβουλίας είναι στις 
σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, καί γενικά 
ή πολιτική μας στήν Ανατολική ’ Μ εσό
γειο. Μ όλο δέ πού ή έύθύνη γιά τόν χώ
ρον αύτόν βάρυνε, καί βαρύνει περισσότε
ρο τούς Τούρκους παρά έμάς, τά άποτε- 
λέσματα δέν είναι γι’ αύτό λιγότερο δυ
σάρεστα καί γιά τούς δυό.

Πράγματι ή Ελληνική  πολιτική υπήρξε 
γιά μεγάλες περιόδους φιλοτουρκική· είχε 
δηλαδή συνείδηση δτι οί 'Έλληνες καί 
Τούρκοι μπορούσαν νά ζήσουν' μαζή καί 
δτι ό πραγματικός κίνδυνος ήταν ή κεντρο
μόλος δύναμη τών Σλάβων, όφειλομένη 
στόν δγκο τους άνεξάρτητα άπό τήν καλή 
ή τήν κακή τους θέληση. Ύποστηρικτής 
αύτής τής πολιτικής ήταν καί ό Βενιζέλος- 
άλλά ό φανατικός έθνικισμός τών Νεο- 
τοΰρκων, ή Σερβοβουλγαρική πρωτοβουλία 
γιά τόν πόλεμο τοΰ 1912 καί τέλος ή Εναρ
ξη τής συστηματικής έξοντώσεως τών Έ λ ’ 
λήνων στά 1914 τόν υπεχρέωσαν νά άκο- 
λουθήση τις περιστάσεις καί περιόρισαν

τά σχέδιά του στό νά έπωφεληθή κατά τό 
δυνατόν άπό αύτές.

Ή  άντίληψη γιά τήν Ιστορία τής Α ν α 
τολικής Μεσογείου πού επικρατεί, είναι 
επηρεασμένη μάλλον άπό τις περιορισμέ
νες άπόψεις τοΰ τοπικού πνεύματος, παρά' 
άπό τή γενικότητα τού ρόλου της· περισ
σότερο άπό τις άναπόψευκτες «οικογενεια
κές» διαφορές τών λαών της, παρά άπό τά 
κοινά των συμφέροντα. Ή  ιστορία τής Α 
νατολικής Μεσογείου είναι μιά πάλη ισορ
ροπίας μεταξύ τών λαών τής Ε γ γ ύ ς  καί 
Μέσης Α να τολής άπό τό Ενα μέρος καί 
τών λαών μεγαλυτέρων πεδιάδων άπό τό 
άλλο, μόλο πού καλύπτεται άπό τήν εσω
τερική πάλη γιά τήν ενότητα μέσα στό 
χώρο άπό τόν Καύκασο Εως τόν Νείλο 
καί άπό τή Μεσοποταμία Εως τήν ’ Ιτα 
λία. Μέσα στό χώρο αύτόν κατώρθωσαν 
νά άναπτύξουν πολιτισμούς οί Άσσύριοι, 
οί Πέρσαι, οί ’Ά ρα βες, οί ‘Έλληνες... Μ ό 
νον δταν οί λαοί τοΰ χώρου αύτ.οΰ δέν κα 
τώρθωσαν νά άποκροΰσουν τήν είσοδο ξέ
νων στήν λεκάνη των, (τών Σκυθών τών- 
Μ ογγόλω ν...) ό πολιτισμός των καταστρά
φηκε άπό τούς βαρβάρους αυτούς νομά
δας, οί άπόγονοι τών όποιων πλημμύρισαν 
τώρα τήν Ά νάτ°λ ική  Εύρώπη, οδηγούμε
νοι αύτή τή φορά άπό τούς Ρώσους. Οί 
Τούρκοι ήσαν οί τελευταίοι πού άποκατέ- 
στησαν τήν ενότητα τής Μέσης καί ’Εγγύς 
Ανα τολής καί μάλιστα πληρέστερα άπό 
τούς Έ λλη νά ς  τού Βυζαντίου.

Οί Τούρκοι άνταποκριθήκαν γιά πολύν 
καιρό στό ρόλο τους ώς ύπερασπισταί τής 
ενότητας τοΰ χώρου αύτοΰ έναντίόν τών 
βορειοτέρων λαών. Τό έλάττωμά των ή
ταν, δτι δέν κατώρθωσαν νά άναπτύξουν 
πολιτισμό. ‘Ως ξένοι, Εμειναν Εως τις ήμέ- 
ρες μας μέ τή συνείδηση τού στρατιωτικοΰ 
κατακτητοΰ. Κάτω δμως άπό αύτοίΑ; οί 
‘Έλληνες κατώρθωσαν νά διατηρήσουν — 
καί σέ μερικές περιοχές νά άναπτύξουν — 
τήν εθνική τους συνείδηση καί μάλιστα σέ 
νέα μορφή, τή μορφή τής Ελληνικής Κοι- 
νότητος, στήν καθαρώτερη Ελληνική  πολι
τειακή μορφή, πού Εμεινε καί κάτω άπό 
τούς Ρωμαίους, ώς καθεστώς τής «πόλεως». 
Οί Τούρκοι συντέλεσαν νά προφυλαχθή ό 
Ελληνισμός καί άπό τήν άφομοίωσή του 
μέ τούς λαούς τής Δύσεως. Γιά  μιά με.
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γάλη περίοδο τό Τουρκικό Κράτος τής Μ . 
Ανα τολής χρησίμευσε ώς προφυλακτικό 
κέλυφος μέσα στό όποιο κατώρθωσε νά 
άνασυνταχθή ό Ελληνισμός, πού τόσο 
πολύ ΰπέφερε άπό τούς βορείους επιδρο
μείς τών γύρω άπό τό Δούναβη χωρών.

Είνα ι ενδιαφέρον νά κατανοηθή, δτι ό
πως ή εσωτερική πάλη τών Ελλήνω ν δέν 
Εκαμε νά χάση καθόλου άπό τή σημασία 
του ό εσωτερικός των σύνδεσμος είς τόν 
άγώνα των ώς συνόλου κατά τών έξωτε- 
ρικών εχθρών, Ετσι, σέ μεγαλύτερη ^κλίμα
κα, οί εσωτερικοί άγώνες τών λαών τής 
Ανατολικής Μεσογείου — Ελλήνω ν, Α ιγυ 
πτίων, Αράβω ν, Περσών, Ασσυριώ ν και 
πλήθους άλλων φυλών, —δέν έλαττώνουν 
τήν σημασία τών άγώνων δλων αυτών μα 
ζή, έναντίον τών βορειότερα τής  ̂ Εγγύς 
καί Μέσης Άνατολήςπολεμικων λαών, τούς 
όποιους προσείλκυε διαρκώς πρός νότον 
ή πίεση άπό άκόμα βορειότερους λαους; 
ή δημογραφική αύξηση των ίδιων, η 
φήμη τοΰ πλούτου τής πολιτισμένης tA- 
λάδος, ή μοναδική εύφορία τής Μεσοπο
ταμίας. , , ,

Ή  Ε λ λ ά ς  ύπέψερε Περισσότερό απο 
τούς βορείους Επιδρομείς παρά ή Μ έσηΆ- 
νατολή. Πράγματι οί λαοί βορειότερα της 
Ελλά δο ς  ήσαν πάντα πολυαριθμότεροι α 
πό τούς Έ λληνα ς . ‘Η προστασία τής Μ έ
σης καί Νότιας Ελλά δο ς  κατά τών βορεί
ων έπιδρομέων όψειλόταν γιά πολύν καιρό 
στούς λαούς τής Μέσης καί Βόρειας Β α λ 
κανικής, κυρίως δέ στόύς Μακεδόνας, που 
κατοικούσαν στήν καθαυτό πύλη τής κυ
ρίως Ελλά δος . ‘Ό τα ν  δμως οί βόρειοι ε
πιδρομείς αύξησαν τή δύναμή τους, χρε^«- 
σθηκε μιά μεγαλύτερη ενότητα γιά τήν α
πόκρουσή των. „

Τρεις φορές κυριάρχησαν στό χώρο 
αύτό εξωτερικοί λαοί· οί Σκύθαι, οί 
Μ ογγόλοι καί οί Τούρκοι. Καί οί τρεις 
αϋτοί — καί μόνο αύτοί οί τρεις — έ
φεραν τή· βαρβαρότητα· οί Τούρκοι λιγό
τερο άπό τούς άλλους, γιατί ή διείσ
δυσή των ήταν βραδύτερη και Ελαβαν 
τόν καιρό νά άφομιώσουν ενα ελάχι
στο μέρος άπό τήν πρόοδο τών λαών που 
ύπέτασαν. Βέβαια στή σημερινή εποχή η 
συγκριτική κατάσταση εκατερωθεν της 
γραμμής Δούναβης-Καύκασος δεν είναι 
άκριβώς ή ϊδια, γιατί οί βορειοι Λαοι δέν 
είναι πιά νομάδες. Ό  πολιτισμος των ό
μως Εχει έπηρεασθή άπό τήν ομοιογενεια 
της στέππας καί οπωσδήποτε είναι _ πολύ 
διάφορος άπό τόν τής Ανατολικής Με- 
σογείου.

*
* *

Πώς Εγινε νά διασπασθή στις ήμέρες μας 
ή ένότης τής Ά να το λ . Μεσογείου, γιά πρώ

τη φορά μέσα στούς ιστορικούς χρόνους; 
Αύτό όφείλεται πρώτον στό δτι  ̂οί Τούρ
κοι δέν κατάφεραν νά κάμουν, ούδέ νά α
φομοιώσουν πολιτισμό, ώστε νά διατηρή
σουν τή δύναμή τους· καί δεύτερον στό ό
τι τόν ρόλο τής Τουρκίας άπέναντι τών 
βορείων λαών, τών Σλάβων τώρα, τόν ά- 
νέλαβαν οί Εύρωπαΐοι, δημιουργησαντες 
χάριν ίδικών των συμφερόντων τό Α ν α τ ο 
λικό ζήτημα.‘Ως αιτίες του καθορίζονται, 
«ή επιθυμία τής Ρωσσίας καί τής Αύστρίας 
νά βγοΰν στή Μεσόγειο· ή έπιθυμία τής 
Μ . Βρεττανίας νά μή άποψράζη ή Τουρ
κία τό δρόμο πρός τις Ινδίες· ή έπιθυμία 
τών ύποδούλων στούς Τούρκους λαών νά 
ελευθερωθούν». Κάτω άπό τή διαλυτική 
έπίδραση τών δυτικών δυνάμεων ή ένότης 
τής Ανατολικής Μεσογείου Επαυσε ^νά ύ- 
πάρχη. Είνα ι άλήθεια δτι ό Γουΐλλιαμ 
Πίττ (1791) είναι ό πρώτος πού είσηγήθη- 
κε τή διατήρηση τής Τουρκικής Αύτοκρα- 
τορίας. ‘Η Α γ γ λ ία  δμως έργάσθηκε πε
ρισσότερο γιά νά βάλη τά εδάφη τής Μ ; 
Ανατολής κάτω άπό τήν άμεση επιρροή 
της. Ή  πολιτική αύτή είναι ή ίδια-πού'ά- 
κολουθεϊται σήμερα. ‘Η Γαλλία Εκαμε τό 
’ίδιο, ούδέ τελείωσαν οί φιλοδοξίες της μέ 
τήν ήττα τοΰ Ναπολέοντος στή Συρία. ‘Η 
Γερμανία είναι ή τελευταία πού Εδρασε. 
’Έπ ειτα  άπό τή σώφρονα άποχή τού Βί- 
σμαρκ άπό τό Ανα τολικό  ζήτημα ό Γου- 
λιέλμος Β ' τοποθέτησε σ ’ αύτό Ενα άπό 
τούς κυρίους του σκοπούς παρουσιασθείς 
έκεΐ έπί τής σκηνής αύτοπροσώπως καί έ- 
πιμείνας άλλως τε μέ άποτέλεσμα τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. ‘Η κυριώτερη 
εκδήλωση τής Γερμανικής πολιτικής είναι 
ό σιδηρόδρομος τής Βαγδάτης (1899)· τής 
άγγλικής δμωςεΐναι πολλαπλή : έπέμβαση 
στήν Αίγυπτο, στό Σουδάν, στόν Περσικό 
Κόλπο, οί επανειλημμένες εμφανίσεις τού 
Ά γ γ λ . Στόλου στήν Κωνσταντινούπολη 
καί, ή κυριώτερη άπό δλες, ή εκστρατεία 
στή Μ . Α να τολή  στόν πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο, ή όποια είχε γιά άποτέλεσμα νά 
δοθή στήν Α γ γ λ ία  ή εντολή πάνω στις 
πρώην Τουρκικές Επ αρχίες τής Μ . Α ν α 
τολής πού είναι στόδρόμο τών ’ Ινδιών.

*
* *

Πρέπει νά όμολογηθή, δτι άφότου άν- 
τιστράφηκε ή άναλογία δυνάμεως μεταξύ 
Μ . ’Ανατολής καί τών βορείων Λαώ ν— 
πράγμα πού συμπίπτει μέ τήν άνάπτυξη 
τής Ρωσσίας (1453 καί κατόπιν)— ή άμυνα 
τής Μ . Α να τολής κατά τών Ρώσσων Εξυ
πηρετήθηκε καλύτερα άπό τήν Ευρώπη, 
παρά άν αύτή δέν ήθελεν έπέμβει. Ο  ε
ξαναγκασμός τής Ρωσσίας νά παραιτηθη 
άπ’ τήν έπαρχία τής Έρζερούμ καί τήν 
κοιλάδα τού άνω Εύφράτη (1878), ό Κριμαι-



κός πόλεμος, ή άνατροπή τής συνθήκηςτοΰ 
Ά γ .  Στεφάνου ατό Βερολίνο, καί ή σημε
ρινή υποστήριξη των Τουρκοελληνικων συμ
φερόντων καθώς καί τών Περσικών^ κατά 
τοΰ Σλαυϊκοΰ συνασπισμού, είναι άποψά- 
σιστικές ενέργειες πού Ισωσαν τήν κατά
σταση Εως τώρα. Συγχρόνως δμως μέ τήν 
ύποστήριξη αύτή Εγινε καί ή πολιτική καί 
οικονομική κονιορτοποίηση τής Ά να τ . Μ ε
σογείου, ή όποια καί έξακολουθεϊ. Αν 
δέν ληφθοΰν μέτρα εναντίον αύτης τής κο- 
νιορτοποιήσεως, θά συνεχισθή ή αύξηση 
τής άποστάσεως μεταξύ τοΰ οικονομικού 
πολιτισμού έκάστης τών χωρών τής Μέσης 
’Ανατολής καί τών προοδευμένων λαών. 
Δέν θά ύποδουλωθή ϊσως ή Μ . Α .  ̂ στούς 
Σλαύους, άλλά ή οικονομική μας ελευθε
ρία &ά είναι τόσο μικρή, ώστε θά έχουμε 
χάσει μεγάλο καί ουσιαστικό μέρος τής πο
λιτικής μας ελευθερίας. Η παροΟσα κα 
τάσταση επιβεβαιώνει μέ τό παραπάνωτήν 
ταπεινωτική αύτή άλήθεια. ’Ενώ ολόγυρα 
άπό τή Μέση ’Ανατολή άναπτύχθηκαν ή 
άναπτύσσονται ισχυρά Εθνη μέ δλες τις 
δυνατότητες νά βαδίσουν μέ τούς πρωτο
πόρους τοΰ πολιτισμού, τουναντίον, δλα 
τά κράτη τής Μ . ’Ανατολής, αιχμάλωτα 
τής μικρότητός των καί Ενός άνοήτου εί
δους έθνικισμοΰ κληρονομημένου άπό τήν 
Εποχή τής δουλείας είναι καταδικασμένα 
νά μείνουν σέ μορφές κοινωνικής ζωής ά- 
συμβίβαστες μέ τό σημερινό στάδιο τής 
μορψώσεως καί τοΰ οικονομικού πολι
τισμού.

"Επειτα δέν λείπουν σήμερα καί μετα
ξύ τών Άγγλοαμερικανώ ν πολιτικοί ^ ε" 
γάλου Κύρους, οί όποιοι υποστηρίζουν δτι 
χάριν τής παγκόσμιας ειρήνης πρέπει ot 
Δυτικές Δημοκρατίες νά ύποχωρήσουν στό 
ζήτημα τών Στενών, μόλο πού δέν τούς 
διαφεύγει βέβαια, δτι ή υποχώρηση αύτή 
συνεπάγεται τήν ύπαγωγή στό Σλαυίκό συ
νασπισμό τής 'Ελλάδος καί της Τουρκίας.

Δέν χρειάζεται καλύτερη άπόδειξη γιά 
τό δτι δέν εϊμαστε άσφαλεΐς μέ τήν πα
ρούσα κονιορτοποίηση τής Ά να το λ . Μ εσο
γείου άπό τό δτι οί Δυτικοί Σύμμαχοι ά-, 
ναγκασθήκαν στά 1915 νά ύπογράψουν τήν 
παραχώρηση τής Κων)πόλεως καί τών 
Στενών στούς Ρώσσους. ’Ά λ λ η  μιά άρκε- 
τά σοβαρή Ενδειξη άπό τό παρελθόν είναι 
δτι οί ’Ά γ γ λ ο ι παραιτηθήκαν τής πλήρους 
κυριαρχίας στή Μεσόγειο Επειτα άπό τήν 
'Ελληνική ήττα στή Μ . Ά σ ία , άδυναμία 
πού Εγινε άκόμα περισσότερο φανερή κατά 
τή διάρκεια τοΰ δευτέρου πολέμου. Ή  Μ ε
σόγειος πιθανόν—γιά άλλου είδους τώρα 
στρατηγικούς λόγους—νά κριθή άλλη μιά 
φ^οά άσύμφ^οο πεδίο ναυτικής δράσεως, 
πράγμα π~>ύ θά μάς άφινε έκθετους καί 
πάλι δπως μάς άφησε καί στά 1941. Μό-

Ό κ τ . — Νοέμβριος

λο πού ή Αφ ρική  καί επομένως καί ή Μ ε
σόγειος είναι πιθανός χώρος άποφασιστι- 
κής δράσεως σέ μελλοντική σύγκρουση,δέν 
άποκλείεται εντούτοις νάπροτιμηθή ώς,πε- 
δίον κρίσεως τοΰ πολέμου ή Ανατολική 
Ά σ ία  έγκαταλειπομένης προσωρινά τής 
Μ έσηςΆνατολής. ’Ά ν  δμως ξαναπεράσουν 
άλλη μιά φορά οί Σλαΰοι άπό τήν 'Ε λ λ ά 
δα—έστω καί γιά λίγο διάστημα — κανείς 
δέν μπορεί νά προβλέψη τί θά άπομείνη 
άπό αύτήν. Τρίτη τέλος Ενδειξη κιν
δύνου είναι δτι ήδη χώρες κάτω άπό τό 
Δούναβη, ή Βουλγαρία καί η Γιουγκοσλα
βία, Εχασαν τήν πολιτική τους άνεξαρτη- 
σία—άς ελπίσουμε δχι οριστικά— καί κα 
νείς βέβαια δέν μπορεί νά υποστήριξή, 
δτι ή 'Ελλάς Εχει κανένα μόνιμο προνόμιο 
γιά νά μή ύποστή τήν ’ίδια τύχη.

Μποροΰμε λοιπόν νά φθάσουμε στό ά- 
διάσειστο συμπέρασμα, δτι ή σημερινή κα 
τάσταση δέν είναι Ικανοποιητική' δτι δη
λαδή δέν μποροΰμε νά έμπιστευθοΰμε τήν 
άσφάλειά μας στό δτι οι Δυτικές Δημο
κρατίες Εχουν μεγάλα συμφέροντα στήν 
Ά να τ . Μεσόγειο, γιά τόν άπλούστατο λό
γο, δτι Εχουν μεγαλύτερα συμφέροντα άλ
λου. Ή  μόνη λογική λύση είναι νά αυξη- 

χ θή ή πολιτική καί πολεμική δύναμη μέσα 
σ’ αύτήν τήν ίδια τήν Ά να τ . Μεσόγειο, 
ώστε ή τοπική δύναμη μαζή μέ τήν εξω
τερική βοήθεια νά άποβή άποτελεσματική. 
Ή  ϊδια άποψη ισχύει καί γιά τή δύναμη 
τοΰ πολιτισμού. ’Ά ν  δέν άναπτυχθή έδώ 
ισχυρός πολιτισμός πιθανόν νά βρεθούμε 
αιχμάλωτοι τών Σλάβων μέσο τοΰ κομ 
μουνισμού ϊσως καί μέσο οικονομικής Επιρ
ροής χωρίς τήν πίεση καμμιάς πολεμικής 
έπιχειρήσεως. Δέν πρέπει νά λησμονήται 
σέ ποιό βαθμό είχε φθάσει ή γερμανική 
επιρροή στήν 'Ελλά δα χάρις στήν έπιρροή 
έκείνων πού Εχουν σπουδάσει στή Γερμα- 
νία καί πόσο μάς στοίχισε στόν πρώτο 
πόλεμο αύτή ή έπιρροή, μόλο πού τό γερ
μανικό αύτό δπλο δέν είχε χρησιμοποιη- 
θή ώς μέσο συστηματικής προπαγάνδας. 
Ουτε καί σέ ποιό βαθμό εϊχαμε γίνει ε
ξάρτημα τής γερμανικής οικονομίας πρέ
πει νά λησμονήται, γιατί οί δυτικοί σύμ
μαχοί μας προτιμούσαν^ άλλες άγορές καί 
γιατί δέν-είχαμε βιομηχανία.

Σχετικά μέ τήν εύκολία μέ τήν όποια 
μπορεί νά δράση ή κομμουνιστική προπα
γάνδα στις χώρες τής Μέσης Ανατολής, 
άρκεϊ νά ύπενθυμίσουμε τήν μέθοδο που 
πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε στή Βόρεια 
Περσία. Δέν μίλησαν έκεΐ γιά κομμουνι
σμό, άλλά είπαν στούς χωρικούς δτι ή- 
επανάσταση είχε σκοπό νά κάμη δικα 
τους τά χωράφια πού Εως τώρα καλλιερ
γούσαν μέσα στά τσιφλίκια. Ολη ή Μέση 
Α να τολή  βρίσκεται σ’ αύτήν τήν κατάστα
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ση. Καί άν στήν 'Ελλά δα  Εχει γίνει ή δια
νομή τής γής, αύτό δέν σημαίνει οτι Εχου
με περάσει στή δημοκρατική οικονομία^ 
Απέχουμε πολύ άκόμη άπό αυτήν, άφου 

ενα πλήθος άνθρώπων ζοΰν χωρίς να ερ- 
γάζωνται καί τό κεφάλαιο δέν είναι πα
ραγωγικό παρά σ- ενα μέρος του μονο, 
ένώ ενα άλλο μέρος του δχι μονον δεν 
βοηθεΐ στήν παραγωγή, άλλά είναι καθα
ρά άντιπαραγωγικό. Ή  κομμουνιστική προ
παγάνδα σέ καμμιά χώρα σήμερα δεν 
κηρύσσει τήν κομμουνιστική οίκονομια εκ
τός άπό έκείνες πού Εχει ένσωματωσει. 
Στις καθυστερημένες χ ώ ρ ε ς  προχωρεί στό 
πρώτο της μόνο βήμα πού περιορίζεται 
σέ μέτρα καθαρώς δημοκρατικά και  ̂ το 
βήμα αύτό γίνεται εύχάριστα δεκτό απο 
τό Λαό, γιατί βοηθεϊ πραγματικά στήν 
αύξηση τής παραγωγής καί σέ δικαιότερη
διανομή. „  , .

Μόνο του τό κάθε κράτος της Ανατ. 
Μεσογείου —τής ’Εγγύς δηλαδή καί τής 
Μέσης Ανατολής —δέν μπορεί νά σταθη. 
Είνα ι καιρός νά άπαλλαγοΰμε  ̂ και εμείς 
καί πολύ περισσότερο οί γείτονές μας α
πό τόν άκρατο εθνικισμό, πού δέν σημαίνει 
παρά Ελλειψη πολιτικής καί οικονομικής 
μορφώσεως καί φόβο άπορροφήσεως από 
τούς άλλους, δηλαδή ενα αίσθημα κατω- 
τερότητος. Πρέπει νά άποτελεσθη ^αλι 
μία ένότης άπό τήν ’ Ιταλία Εως τή Μ εσο
ποταμία καί τόν Νείλο. Δέν Εχει χαθη α 
κόμα κάθε Ελπίδα νά προσχωρήσουν σ 
αύτόν καί οι νοτίως τοΰ Δουνάβεως μισο- 
σλαβικοί Λαοί. , ,

'Ό σ ο  δμως άπαραίτητο είναι αυτο,γι^α 
νά μή πέσουμε στήν πολιτική τροχιά τής 
Ρωσσίας καί γιά νά μή μείνουμε^ αθλια 
προοδεμένοι στήν ουρά τών δυτικών  ̂μας 
συμμάχων, άτροφικοί καί άχρηστοι σ αυ
τούς, μόνιμος στόχος τοΰ έξαπλωτικου 
άνταγωνισμοΰ Α να τολής καί Δύσεως_ το- 
σο είναι δύσκολο νά πραγματοποιηθή' κά 
θε άλλο δμως παρά άδύνατο. Είνα ι εντε
λώς δυνατό, άν πεισθοΰν γι’ αύτό^ οι εν
διαφερόμενοί' γίνεται δέ τώρα άκριβώς 
εύκολώτερο μέ τήν προσπάθεια πού κα 
ταβάλλεται γιά τήν άποκατάσταση οικ(> 
νομικής εύεξίας δπως ύπόσχεται ο Ο Μ t  
καί συγκεκριμένα οί Η. Π. Α . Από όλα, 
δσα γράφουν οί Αμερικανοί, οίκονομολο- 
γοι, πείθεται κανείς, δτι θεωρείται έκει α
παραίτητη, γιά νά μονιμοποιηθή ή 
ρία καί νά άποτραπή ή επάνοδος της α 
νεργίας στις πλούσιες χώρες, ή οικονο
μική εύημερία τών καθυστερημένων χω
ρών. Ή  τελευταία σχετική άνακοίνωση _της 
άρμοδίας ύπηρεσίας τοΰ άμερικανικοΰ υ
πουργείου τών Εξωτερικών, πού Εγινε μό
λις πρό όλίγων Εβδομάδων, διασαφηνίζει 
δτι ή πολιτική τών Η Π Α  στή Μέση Άνα -
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τολή είναι ή οικονομική της άνάπτυξη, για
τί πιστεύεται δτι ή σημερινή της οικονο
μική άθλιότης είναι αιτία νά θεωρείται εύ
κολη λεία καί γίνεται Ετσι πιθανή αιτία 
πολέμου». Τρίτος τέλος λόγος νά πιστεύση 
κανείς στήν ειλικρίνεια αύτης τής προθέ- 
σεως είναι ή Εκταση πού δόθηκε στήν εως 
τώρα βοήθεια άπό τήν Οΰνρρα, ή όποια 
γιά τήν Ανα τολική  Μεσόγειο φθάνει το 
Ενα δισεκατομμύριο δολλάρια. Επειδή δ- 
λη ή βοήθεια τής οικονομικής άναπτύξεως 
θά παρασχεθή άπό ενακράτος—τις Η Π Α  — 
είναι εύκολο νά κατανεμηθή Ετσι ώστε η 
’Εγγύς καί Μέση Α να τολή  νά άποτελέση 
ένιαΐον οικονομικόν όργανισμό' νά κατα- 
νεμηθοΰν δηλαδή Ετσι τά εϊδη τών βιομη
χανικών εγκαταστάσεων έκάστης χώρας 
ώστε μόνο ή οικονομική των συνεργασία 
νά κάνη δυνατή τήν πλήρη των άπόδοση.
Ή  ϊδια αιτία διευκολύνει έπίσης τήν Εγ
κατάσταση δημοκρατικής οικονομίας· Εχου 
με μάλιστα ήδη δείγματα προσπαθειας 
πρός αύτήν τήν κατεύθυνση άπό τήν πρό
σφατη Εκθεση τής Φ Α Ο  τή σχετική μέ τήν 
'Ελλά δα  στήν Κοπεγχάγη, ή οποία 
νει ώς ορον παροχής δανείου στήν ‘E l la d a  
τή δημοκρατικοποίηση τής οικονομίας της.

Είνα ι άρκετά περίεργο δτι Εργασία πρός 
τήν κατεύθυνση πού εδώ ύποστηρίζουμε Ε
γινε εως τώρα περισσότερο άπό τή Γ ε ρ 
μανία γιά ίδιοτελεΐς βέβαια σκοπούς. Η 
Εργασία αύτή Εγινε, μέ δυό μέσα : Πρώτον 
μέ τή βοήθεια γιά τήν βιομηχανική ανά
πτυξη καί δεύτερο μέ τό σιδηροδρομο της 
Βαγδάτης, ό όποιος είναι ενα μέσο οικο
νομικής ένότητος καί έπίσης μεγάλης στρα
τηγικής χρησιμότητος.

*
* *

Ε κ τ ό ς  άπό τις πιθανές άντιρρή σεις πού 
άναφέραμε κατά τής προσπάθειας γιά την 
άποκατάσταση τής ένότητος της Μέσης Α 
νατολής μιά άλλη είναι δτι ή ένεργεια γιά 
τή δημιουργία ένός τέτοιου συνασπισμου 
ήθελε θεωρηθή Εχθρική πρός τή Ρωσσια 
καί δτι τώρα πολιτική τοΰ καθε κράτους 
θά Επρεπε νά κατευθύνεται μόνο στήν Ε
νίσχυση του Ο . Η. Ε . Ή  άπάντηση στήν 
Αντίρρηση αύτή είναι εϋκολη* ήδη εχει συ- 
σταθή, καί λειτουργεί ό Σλαβικός καθώς’
καί ό Παναμερικανικός.Όσυνασπισμός τής
Ά ν  Μεσογείου θά είναι καθαρά άμυντι- 
κός’ Ό  'Οργανισμός τών Ή νω μ. ’Εθνών 
θά διοικήση εύκολώτερα άν Εχη νά κάμη 
μέ λίγους μεγάλους συνασπισμούς, παρα 
μέ μιά σωρεία Εθνικιστικών κρατών, των 
όποιων οί διαφορές πού θά παρουσιαζων- 
ται γιά διευθέτηση θά είναι τόσο περισ
σότερες, δσο μεγαλύτερος θά είναι ο ά-
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤ1ΑΗ
‘Ο κύριος σκοπός τών cH v ωμένων Πο- χίζουν νά γίνονται ανήσυχοι καί ανίκανο

λιτειών στήν 3Εγγύς και στή Μέση 3Ανα
τολή είναι νά προλάβουν ώστε οι εχθρότητες 
και οι συγκρούσεις συμφερόντων σαυτή τήν 
στεριοχή νά μή αναπτυχθούν σε πραγματικές 
εχθροπραξίες, πού ενδεχόμενο είναι νά μάς 
οδηγήσουν σε ενα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. 
Τό τμήμα αύτό τον κόσμου παρουσιάζει μιά 
τεράστια στρατηγική σημασία, γιά τήν αξία 
πού εχει ώς κοινός δημόσιος δρόμος, από 
ξηρά, θάλασσα καί αέρα, μεταξύ 3Ανατολής 
και Δύσης. Διαθέτει μεγάλο ορυκτό πλού
το και εχει, κατά τά φαινόμενα, πλούσιες 
γεωργικές πηγές.

Μδλον πού μερικές απ’ αύτές τις χώρες 
είναι κληρονόμοι μεγάλων πολιτισμών, η . 
πλειονότητα τών πληθυσμών τους είναι ά- 
παθ£ιωμένη και καθυστερημένη πολιτικά, 
οικονομικά και τεχνικά, σχετικά μέ τούς 
λαούς τής Δύσης. Πολλοί άπό αύτούς τούς 
λαούς, τά τελευταία τούτα χρόνια, έχουν κα 
τανοήσει τό γεγονός, πώς δέν' παίζουν στις 
παγκόσμιες υποθέσεις ρόλο ανάλογο με τις 
μεγάλες τους εμφυτες Ικανότητες και τήν 
ξεχωριστή τους ιστορία και άρχισαν νά ζη
τούν δπως τούς δοθούν ευκαιρίες γιά νά 
δημιουργήσουν γιά τούς εαυτούς των ενα 
τρόπο ζωής, πού να μοιάζει μέ τόν τρόπο 
τών λαών τής Δύσης. Ζητούν περισσότερες 
και καλύτερες διευκολύνσεις για τήν εκπαί
δευσή τους. *Επιμένουν νά ληφθούν 
μέτρα γιά νά διορθωθεί ή οικονομι
κή τους θέση. Ζητούν νά τούς δοθεΐ τό δι
καίωμα νά αύτοδιοικοϋνται και νά κατευ
θύνουν τά πεπρωμένα τους, μέ τήν ένί- 
σχυση ξένης μόρφωσης και τεχνικής βοήθει
ας, τής δικής τους εκλογής. *Επ ιθυμούν νά 
χρησιμοποιήσουν τήν πείρα πιο προοδευμέ- 
νων χωρών γιά νά οικοδομήσουν μιά κοι
νωνία και εναν πολιτισμό, πάνω στά θεμ έ- 
λια τής δικής τους μόρφωσης και παρά
δοσης.Μέ τήν βραδύτητα τής προόδου των άρ-

ριθμός τών άσύνδετων καί φτωχών αύτών 
κρατών.

Ή  πολιτική τής ένό*τητος τής Ά ν .  Μ ε
σογείου, είναι πολιτική εύρυτέρα, άντιστοι- 
χοΟσα σέ μεγάλη χρονική περίοδο καί 
δέν πρέπει βέβαια νά έμποδίση τις ένέρ- 
γειές μας γιά τοπικώτερα συμφέροντα,πού 
δέν πρέπει δμως καί νά εμποέισθή άπό αυ
τά.Μιά τέτοια πολιτική δέν μπορεί βέβαιανά

ποίητοι καί βασανίζονται από τό αίσθημα 
αύτό τής ανικανότητάς των. cΗ  διασπαστική 
δράση πολλών ομάδων, δυσαρεστημένων πο
λιτών, αδυνατίζει τις κυβερνήσεις μερικών 
χωρών τής Ε γ γ ύ ς  και τής Μέσης 3Ανατολής. 
Χωρίς εξωτερική αρωγή, οί κυβερνήσεις αύ
τές, πού τώρα είναι έξασθενισμενες, συναν
τούν δυσκολίες στό νά λάβουν αποτελεσμα
τικά μέτρα γιά νά αντιμετωπίσουν τά πραγ
ματικά αίτια τής δυσαρέσκειας. eH  παρουσία 
μεγάλου αριθμού δυσαρεστημένων πολιτών, 
ελαττώνει επίσης τήν ικανότητα και ύπομο- 
νεύει τήν αποφασιστικότητα αύτών τών χω
ρών στό νά άντισταθούν στις εξωτερικες πιε- 
σε,ις. cΟσότου οι χώρες τής :Εγγύς καί τής 
Μέσης 3Ανατολής γίνουν πολιτικά και οικο
νομικά υγιείς και οσότου οι κυβερνήσεις 
των αποκτήσουν σταθερότητα καί ικανότη
τα νά καλυτερέψουν τή μέση στάθμη τής 
ζωής τών πληθυσμών τους, ή περιοχή 
αύτή θά εξακολουθεί να αποτελεί έναν 
πειρασμό γιά δυνάμεις πού βρισκουνται εξω 
της. “Οσο αύτός ό πειρασμός υφισταται, ο 
κίνδυνος διαμάχης, πού πιθανό νά οδηγή
σει σέ πόλεμο, θά εξακολουθήσει να είναι 
παρών. eH  κυβέρνησή μας πήρε στάση ανά
λογη μέ τό δτι αύτός ό κίνδυνος είναι πολύ 
πραγματικός ώστε νά μή τόν άγνοεΐ και ή 
πολιτική μας, σχετικά μέ τήν 3Εγγύς και 
Μέση 3Ανατολή, διατυπώθηκε ανάλογα.

Γιά  τούτο ή πρωταρχική μας πολίτικη, 
σχετικά μαυτή τήν περιοχή, είναι νά πά
ρουμε, όποιαδήποτε μέτρα είναι πρόσφορα 
και πιθανόν θά ενισχύσουν, άμεσα και 
έμμεσα, τήν πολιτική καί οικονομική πρό
οδο τών λαών τής3Εγγύς και τήςΜέσης Ανατο- 
λήςκαϊ θά βοηθήσουν τις αρχές τών eΗνω μέ- 
νων3Εθνώ ν. Θά πρέπει νά δώσουμε κατάλ- 
ληληβοήθεια γιά νά άναπτυχθούν τά οικονο
μικά τών χωρών τής 3Εγγύς και τής Μέσης 
3Ανατολής καί γιά τή δημιουργία ενός άνώ-

έπιτύχη άν δέν τήν επιζητήσουν οί Ά γ γ λ ο ι  
καθώς καί οί Αμερικανοί. Έ μ ε ΐς  όμως 
μπορούμε νά άναλάβουμε τήν πρωτοβου
λία της καί άσφαλώς δέν θά ευρουμε άν- 
τίρρηση άπό τούς φίλους μας, γιατί συμ
φέρει τόσο σ’ αύτούς δσο καί σέ μάς, ένώ 
συγχρόνως άνταποκρίνεται σέ μιά γενικώ- 
τερη προϋπόθεση έξασφαλίσεως τής ει
ρήνης.
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τερου μέσου δρου ζωής γιά τούς λαούς τους. 
Θά πρέπει νά κάνουμε δτι είναι δυνατό και 
πρόσφορο γιά νά ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη 
πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Θά 
πρέπει νά φροντίσουμε νά δημιουργηθούν 
ευνοϊκές συνθήκες γιά τή μεθοδική ανα_ 
πτύξη τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 
περιοχής, πού πρέπει νά παραμείνει ελεύ
θερη άπό εκμεταλλευτικές, περιοριστικές> 
και διαφορετικά εφαρμοζόμενες μεθόδους* 
πού υπήρξαν αφορμές στό παρελθόν για 
προστριβές σέ καθυστερημένες περιοχες· 
Κα ί ανάμεσα στις ίδιάζουσες πολίτικες με
θόδους πού πρέπει νά ακολουθηθούν για 
τήν προαγωγή τής 3Εγγύς καί Μέσης Ανα
τολής πρέπει νά αναφέρουμε : 1 )Τήν παροχή 
τήςβοήθειάς μας γιά νά καταστήσουμε Ικανές 
τις ανεξάρτητες χώρες σαυτή τήν περιοχή 
νά διατηρήσουν τήν πολιτική τονς ανεξαρ
τησία καί τήν εδαφική τους ακεραιότητα. 
2 ) Πρωτοβουλία άπό τις cΗνωμένες Πολι
τείες γιά ενα εκτεταμένο πρόγραμμα αρω
γής, πού θά ποικίλλει σέ κάθε χώρα ανά
λογα μέ τις ατομικές της ανάγκες καί πού 
θάνταπροκρίνεται στις ίδιάζουσές της συνθή
κες. Μιά τέτια βοήθεια μπορεί νά είναν 
εκπαιδευτική f οικονομική, δημοσιονομική 
ή τεχνική. Μιά τέτια ενίσχυση μπορεί νά 
εκπληρωθεί μέ τήν άτίοστολή ειδικών άπο_ 
στολών,εφοδιάζοντας τις χώρες αύτές μέ τε
χνικούς εμπειρογνώμονες καί συμβούλους 
γιά τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις ή, σέ 
μερικές περιπτώσεις, διευκολύνοντας τήν 
παράταση τών πιστώσεων πού έχουν γιά σκο
πό τήν αποκατάσταση ή τόν συγχρονισμό τής 
οικονομίας μιας χώρας.

Κοντά σαυτά φροντίζουμε νά δυναμώ 
σουμε τούς υφιστάμενους οικονομικούς δε 
σμούς ανάμεσα σαυτες τις χώρες καί τις 
cΗνωμένες Πολιτείες, μέ ενα τρόπο πού

θά εΐναι γιά τό αμοιβαίο μας συμφέρο καί 
πού θά είναι σύμφωνος μέ τό πνεύμα τού 
Χάρτη τών cΗνωμένων 3Εθνώ ν. Αύτό θά τό 
πετύχουμε :

α) 3Επιμένοντας γιά μιά χωρίς διακρί
σεις μεταχείριση τών πολιτών καί τών συμ
φερόντων τών cΗνωμένων Πολιτειών καί 
δίνοντας κατάλληλη ενίσχυση γιά τόν βα θ
μιαίο αποκλεισμό άπό τέτια ειδικά οικονο
μικά προνόμια άλλων ξένων κυβερνήσεων, 
σάν προφύλαξη πρός τή δημιουργία διεθνούς 
έχθροπάθειας ή τήν παρεμπόδιση τής προ
όδου τών λαών αύτής τής περιοχής.

β ) Προάγοντας δραστήρια τά εμπορικά 
καί επιχειρηματικά μας συμφέροντα καί εμ 
πορευόμενοι μέ τά cΗνωμένα ’Εθ νη , υπο
στηρίζοντας τήν ανάπτυξη βιομηχανιών κα\ 
παραγωγικών έργων, στά όποια εταιρείες 
τών*Ηνωμένων Πολιτειών άνακατέβονται,στό 
μήκος γραμμών πού υπόσχονται νά είνα1 
ωφέλιμες γιά τήν 3Εγγύς καί τή Μέση 3Α 
νατολή, γιά τις cΗνοομ. Πολιτείες, καί γε
νικά γιά τήν παγκόσμια οικονομία .

γ) 3Αναπτύσσοντας αμερικανικές συγκοι
νωνιακές διευκολύνσεις,πού θά κατευθύνουν- 
ται πρός τήν 3Εγγύς ή τή Μέση 3Ανατολή, ή 
πού θά τις διασχίζουν. 3Εννοώ τήν αερο
πορία, τήν τηλεπικοινωνία και τήν ναυσι
πλοΐα.

Θεωρούμε, γενικά, σημαντικό γιά τήν 
άσφάλεια καί τήν ευημερία τού κόσμου, δ
σο καί γιά τήν 3Εγγύς καί τή Μέση 3Ανα
τολή, δτι ή άρχή τής «άνοιχτής πόρτας» πρέ
πει νά εφαρμοστεί απόλυτα σαύτό τό 
τμήμα τής γής. Γιά  τούτο θά άντιταχθούμε 
σέ κάθε πολιτική τάση πού θά προβάλλει 
εμπόδια στό ν 3 απολαμβάνει ή περιοχή αύ
τή ανεμπόδιστης ελευθερίας δσον αφορά τίςοί- 
κονομικές της σχέσεις μέ τις ξένες χώρες.
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Ν .Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Π Ο Υ Α Ο Υ  
τ. Νομάρχου

Ά λ έ ξ  ντέ Τοκβίλ: '0  πολιτικός 
συγγραφείς τοΰ 19°“ Αίΰνος

Ό  Πλάτων ελεγεν δτι τότε μόνον θά 
κατορθώσουμε νά Ιδρύσουμε τήν άρίστη, 
τήν ’ιδεώδη πολιτεία, δταν ή οί φιλοσοφοι 
θά μετεβάλλοντο σέ πολιτικούς ή οί πολι
τικοί σέ φιλοσόφους. Επ ειδή  δμως εμείς 
σήμερα πρό πολλοϋ έπαύσαμε να έπιδιω- 
κουμε τήν ιδεώδη, τήν άρίστη πολιτεία, 
καί άρκούμεθα άπλώς σέ μιά σχετικώς κα 
λύτερα πολιτεία, γι’ αύτό δέν πιστευουμε 
πλέον στούς φιλοσόφους πολίτικους, οη- 
λαδή σ’ άύτούς τούς ιδεώδεις πολιτικούς 
του Πλάτωνος.

Τό άριστον λέγει ενας Ιταλός φιλόσο
φος του 18ου αίώνος, είναι ό μεγαλύτερος 
εχθρός τοΰ καλυτέρου. ’Εάν δέ κρίνουμε 
άπό τά κακά πού έπροξένησαν στήν ανθρω
πότητα δλοι εκείνοι οΐ δογματικοί και ευ
φάνταστοι έπαναστάται πολιτικοί, που^ ε- 
πεδίωκον τό άριστον. τότε θά άρκεσθοΰμε 
στούς μή δογματικούς άνθρώπους τής πεί
ρας καί τής συνέσεως πού καταπιάστηκαν 
μέ τήν πολιτικήν,

Έ ν α ς  τέτοιος ήτανε καί ό F άλλος Α . 
Ντέ Τοκβίλ, ό όποιος δικαίως σήμερα θεω
ρείται ώς ό μεγαλύτερος πολιτικός συγ- 
γραφεύς του 19ου αίώνος.

Ό  Τοκβίλ δέν ήτο φίλος των άφηρη- 
μένων φιλοσοφικών σπουδών. Δέν^ είχε κα 
νένα φιλοσοφικό σύστημα δταν άρχισε νά 
γράφη γιά τήν πολιτική. Κατά βάθος ήτα
νε άπλώς ενας θρήσκος άνθρωπος, που 
προήρχετο άπό τήν θρησκευτικήν σχολήν 
τοΰ Πασκάλ καί τών Ζανσενιστών, ό όποιος 
άνέλαβε στά £ργα του νά κρίνη τήνπολιτικήν 
άπό τήν άποψιν τών πρακτικών καί ίδίως 
τών ήθικών άποτελεσμάτων της. Ό  Τ ο κ 
βίλ έγνώριζε κατά βάθος τά 8ργα τών 
Μακιαβέλλη, Μοντεσκιέ καί Ρουσσώ καί ε- 
πίστευε στήν άκατάσχετο πρόοδο τοΰ αι
σθήματος τής ισότητας στήν Ιστορία τής 
πολιτισμένης άνθρωπότητος.

Ο Ι πρώτοι φιλελεύθεροι πολιτικοί συγ
γραφείς τής Γαλλίας Μοντεσκιέ, Β . Κον- 
στάν καί Ρο γέ-Κ ο λλά ρ  ύπήρξαν κατά βά
θος άριστοκράται καί άντιδημοκρατικοί, 
κα θ’ δσον έπίστευαν δτι ή έλευθερία ήτο 
έν άπολύτω άντιθέσει πρός τήν ισότητα τής 
δημοκρατίας. Στόν Τοκβίλ έπίσης παρα
τηρούμε κάποια νοσταλγία γιά τήν παληά 
κοινωνική τάξι μέ τάς προνομιούχους Ελευ

θερίας της, άλλά παραπλεύρως σ’ αύτή τήν 
νοσταλγία καί μιά ρεαλιστική και δημο
κρατική άντίληψι τής Ιστορίας.

Τά κυριώτερα £ργα του Τοκβιλειναι«  ̂
Δημοκρατία στήν ’Αμερική » σέ τρεις τό 
μους 1832-1840 καί «Τό παλαιό Καθεστώς 
καί ή Έπανάστασις» 1852 — 59. Στό άρι- 
στούργημά του «ή Δημοκρατία στήν 
μερική» ό συγγραφεύς άναπτύσσει τήν με
γάλη επίδραση πού ή ίσότης τών δρων 
ζωής έξασκεί έπί τών νεωτέρων κοινωνιων. 
Δέν λησμονεί δτι ό φιλελεύθερος πουριτανι
σμός εΤναΛενα κατ’έξοχήάγγλικό φαινόμενό 
καί δτι μεταξύ Συμβολαίου -  Πουριτανών 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και των δημοκρα
τικών δηλώσεων τών άμερικανικων αποι
κιών κατά τήν έποχήν τής έπαναστασεως 
τοΰ 1775 ΰφίσταται μία ουσιώδης ταυτοτης, 
τουλάχιστο δσον άφορα τήν έλευθεριαν α
πό τήν όποιαν ή ’Αμερική έκαμε ενα [ η- 
μα περαιτέρω πρός τήν δημοκρατικη ισό
τητα.

Ό  Τοκβίλ είχε τήν εύκαιρία νά άναμι- 
χθή ένεργώς στήν πολιτικήν τής πατριόος 
του μεταξύ τοΰ 1832-1852. Σκοπός της ά- 
ναμίξεώς του ήτανε, καθώς λέγει αυτός ο 
ίδιος, ό έξης :

«’Αφοΰ ή τάσις τήν έξελίξεως είναιπρός 
τήν κατεύθυνσι τής δημοκρατικής Ισότητος, 
καθήκον κάθε πολιτικοΰ άνδρός θά έπρεπε 
νά ήτο ή ειλικρινής διοχέτευσις αυτής της 
τάσεως πρός £να μετριοπαθή φιλελευθερι
σμό». Ό  τότε δμως πρωθυπουργός της 
Γαλλίας Γκυζώ ήτο άπησχολημενος μονο 
μέ τήν διατήρηση τής άρχής είς χείραςτων 
άστών, ενώ ή δημοκρατική ίσοτης του έ
θνους 6τεινε άκαθοδήγητος πρός τήν επα- 
νάστασιν. Δυστυχώς δέ μετά τήν έπανά- 
στασιν τοΰ Ιο υ λ ίο υ  1830 στήν εξουσία ά- 
νήλθον οί όλιγώτερον φιλελεύθεροι μετα
ξύ τών φιλελευθέρων. Δ ι’ αύτούς ό φιλε
λευθερισμός δέν ήτανε μιά ήθικοπλαστικη 
Ιδεολογία πάντοτε άνοικτή στά νέα Ιδεώ
δη τής κοινωνίας Ικανή νά τά πραγματο- 
ποιήση, άλλά άπλώς ενα πολιτικό σύστημα 
πρός διατήρησιν τής Ισχύος τής μεσαίας 
τάξεως. Ή  νέα γενεά δμως της Γαλλίας 
μετά τό 1830 είχε πλέον άπομακρυνθη άπ 
αύτόν τόν έγωϊστικό φιλελευθερισμό.

Ό  Τοκβίλ λοιπόν ήτο ό πρώτος που

διείδε τήν άκατάσχετο τάσι τής νεωτέρας 
έποχής πρός τήν δημοκρατία καί πρώτος 
κατενόησε τήν άνάγκη τής καθοδηγη^εως 
αύτής εντός τοΰ πλαισίου τοΰ φιλελευθερι
σμού, δηλαδή δπως σήμερα ύφίσταται στάς 
μεγάλας Δημοκρατίας τής Δύσεως.

"Ενα  μήνα πρό τής έπαναστάσεως του 
1848 ό Τοκβίλ ελεγεν ενώπιον τής Βουλής

«Φοβοΰμαι διά τό μ έλ λ ο ν ..........
κάποια άνησυχία, κάποιος φόβος κατέχει 
τά πνεύματα καί γιά πρώτη φορά υστέρα 
από δέκα εξ ετη, τό αίσθημα, τό ένστικτο 
της άσταθείας,αύτό τό προδρομικό αίσθη
μα τών επαναστάσεων, πού συχνά της 
προαγγέλει καί μερικές φορές τής δημιουρ
γεί, ύπάρχει σέ σοβαρότερο βαθμό στη

Χω Πιστεύω δτι τά δημόσια ήθη τό δημό
σιο πνεΰμα είναι σέ έπικίνδυνο καταστασι 
καί δτι ή Κυβέρνησις συνέβαλε και συμ
βάλλει κατά τόν πλέον σοβαρό τροπο οπως 
έπαυξήση αύτόν τόν κίνδυνο..,. ,

Λέγουν δτι δέν ύφίσταται κάνεις κινου- 
νος έπειδή δέν υπάρχει έπανάστασις. Α λ 
λά σκεφθήτε, σας παρακαλώ, αυτο που 
συμβαίνει στούς κόλπους τών εργατικών 
τάξεων, π ο ύ  σήμερα τό * vctVy“ Pl^“ · 
είναι ήρεμες. ΕΤναι άλήθεια δτι αυτές δέν 
είναι άνήσυχοι άπό καθαρώς πολιτικά πά
θη είς τόν αύτόν βαθμό πού ήσαν κατα 
τό παρελθόν. Ά λ λ ά  δέν βλέπετε δτι ολίγον 
κατ’ ολίγον είς τούς κόλπους των διαδί
δονται άνπλήψεις καί ιδέες πού δέν άπο- 
σκοποΰν μόνο στήν άνατροπή τών νομών, 
τών ύπουργών τής κυβερνήσεως, άλλα και 
αύτής τής ιδίας κοινωνίας, δηλαδη να τήν 
διασείσουν άπό τάς βάσεις της έπι των ο
ποίων εδράζεται ; ,

Έ γ ώ  φρονώ δτι έμεις κοιμουμεθα αυ
τήν τήν στιγμή άπάνω σ’ενα ήφαίστειο. Π ε
ρί αύτοΰ είμαι κατά βάθος πεπεισμενος.

•Η παλαιά μοναρχία, άν καί ίσχυροτέ- 
ρα τής σημερινής, έπεσε, γιατί ή τάξις που 
τότε έκυβερνοΰσε ήτο άδιάφορος, εγωιστι
κή άνήθικος. άνίκανος καί άναξια να κυ
βερνά. Μεταβάλλετε λοιπόν τό πνεϋμα_ της 
Κυβερνήσεως γιατί αύτό τό πνεΰμα μας ο
δηγεί στήν άβυσσο».

Ή  προφητεία τοΰ Τοκβίλ μετά ένα μήνα 
έπραγματοποιήθη. Ή  έπανάστασις του 
Φεβρουαρ. 1848 έπέφερε τήν ρηξιν μεταξύ 
τών κεφαλαιοκρατικών άστών και του ερ
γαζομένου λαοΰ μέ σοσιαλιστικά ιδεώδη 
καί τήν έπιβολή τοΰ λαοΰ τών Παρισιων 
άπάνω είς όλόκληρο τό έθνος.

‘Ο  Τοκβίλ δμως έκρινε τήν επανάστασι 
τοΰ 48 έντελώς άντίθετα άπό τόν Μάρξ.

«Δέν είναι τόσον οΐ άνάγκες, έγραφε τό
τε στόν Σήνιορ, άλλά οΐ ιδέες πού ιτροε- 
κάλεσαν αύτήν τήν μεγάλη άνατροπή : 1-
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δέες χιμαιρικές δσον άφορά τάς σχέσεις 
δεταξύ έργασίας καί κεφαλαίου, θεωρίες 
ύπερβολικές γιά τό καθήκον τής κοινωνίας 
δσον άφορα τάς σχέσεις μεταξύ εργάτου 
καί έργοδότου. Δόγματα ύπέρ τό δέον συγ
κεντρωτικά, τά όποια κατέληξαν νά πει- 
σουν πλήθος άνθρώπων, δτι έξηρτάτο μό
νο άπό τό κράτος δχι μόνο νά τούς σώση 
άπό τήν δυστυχία άλλά καί νά τούς δώση 
έπίσης τήν εύτυχία καί εύημερία των».

Τόν Ιού νιον  τοΰ 1849 διωρίσθη υπουρ
γός τών Εξωτερικών, άλλά μόνον γιά πέν
τε μήνες, γιατί μέτήν έκλογή τοΰ Λουδο
βίκου Ναπολέοντος, ώς γνήσιος δημοκρά
της ήναγκάσθη νά παραιτηθή.

"Υστερα άπό τήν θλιβερή πείρα τοΰ 48 
ή Γαλλική Δημοκρατία ήτανε γι’ _ αύτόν 
άκόμη πιό βαρειά άρρωστη, γιατί σ αυτήν 
οί τάσεις πρός τήν ισότητα ύπερίσχυαν του 
αισθήματος τής ελευθερίας. Τό πνεΰμα τής 
έλευθερίας ήτανε παρόν τό 1789, 1814 και 
1830. Μετά τό 1848 θά έπρεπε κανείς νά 
διεγείρη τά μεγάλα άνθρωπιστικά οασθή- 
ματα καί πρό παντός τό αίσθημα τής έ
λευθερίας. Ή  αντιδραστικής δμως αυτοκρα- 
τορία του Ναπολέοντος τοϋ Τρίτου κατε- 
πνίξε τά πάντα.

‘Ο  Τοκβίλ άπεβίωσε τό 1859 είς ήλικίαν 
54 έτών είς τάς Κάννας δπου είχε άποσυρ- 
θή μακράν τής πολιτικής, θεωρείται ώς 
ό μεγαλύτερος πολιτικός συγγραφεύς του 
19ου αίώνος δχι μόνο μέ τό αναμφισβήτητο 
άριστούργημά του « Ή  Δημοκρατία 
στήν Α μερ ική», άλλά καί μέ τό υπέροχο 
εργο του «περί τοΰ παλαιοΰ Καθεστώτος», 
είς τόν οποίον οί Ταίν καί Σορέλ μόνο με
ρικές λεπτομέρειες κατώρθωσαν νά προ
σθέσουν.

ΕΤναι άληθές δτι ή σκέψις τοϋ Τοκβίλ 
δέν έχει καμμιά όργανική συστηματικότη
τα, καθ’ δσον δέν είναι κανένας άφηρημέ- 
νος μεταφυσικός δογματισμός. Ο  Τοκβίλ 
δέν είναι Γερμανός. Είνα ι ενας γνήσιος 
Γάλλος τής δημοκρατικής έποχής τής Γα λ 
λίας, δταν οί Γάλλοι είχαν παύσει πλέον 
νά σκέπτονται «έλλόγως κάί συστηματικώς» 
στήν πολιτική, κατά τόν τρόπο τοΰ Μ οντε
σκιέ, καί είχαν ήδη αρχίσει νά σκέπτωνται 
έμπειρικά σάν τούς Άγγλοσάξω νας. Μ 
πείρα καί ή Ιστορία ύπήρξαν οΐ μονοί 
■πραγματικοί διδάσκαλοί του καί τιαρ ολα 
ταυτα οΐ πολιτικοϊστορικές άρχές του ει- 
ναι στενώς συνδεδεμένες άναμεταξύ των 
σ’ gva ένιαιο σύνολο, μέ τό όποιο προ
σπαθεί νά μάς έπεξηγήση ψυχολογικά τήν 
πολιτική ζωή τοΰ άνθρώπου.

Σύμφωνα μ’ αύτόν καί ή ιστορία της 
άνθρωπότητος κυριαρχείται άπό ενα μο
ναδικό γενικό φαινόμενο : τήν προοδευτική 
τάση πρός τήν άπόλυτο ισότητα τών δρων

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η
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ζωής των ανθρώπων.
«Ο ί άνθρωποι, λέγει ό Τοκβίλ όφείλουν 

νά συμμορφωθούν πρός τήν κοινωνική κα- 
τάστασι πού ή θεία  Πρόνοια τούς επιβάλ
λει,.. Τό νά άγωνίζεται κανείς εναντίον 
τής δημοκρατικής ίσότητος είναι τό ίδιο 
ώς έάν ήγωνίζετο εναντίον τοΰ ύψίστου».

Διά μέσου τής Ιστορίας οί άνθρωποι 
δέν £καναν άλλο άπό τοΰ νά πλησιάζουν 
σ' Ενα κ ο ι ν ό  ε π ί π ε δ ο ,  γεγονός πού 
[σοδυναμεϊ κατά βάθος πρός τήν επιβε
βαίωση τής έν γένει προόδου τής άνθρω- 
πότητος.

Έ ά ν  δμως αύτή ή εξωτική δύναμις είς 
τήν Ιστορίαν τής άνθρωπότητος δέν είναι 
δυνατό νά άποσοβηθή, πάλιν θά ήτανε 
δυνατό νά καθοδηγηθή πρός τόν πολιτι
σμό καί τήν ηθική καί ύλική προοδο τής 
άνθρωπότητος.

Ή  ήθική βασίζεται έπί τής ιδέας τής 
ευθύνης τοΰ άνθρώπου, ή όποία προϋπο
θέτει τήν άνεξαρτησία τοΰάτόμόυ, δηλαδή 
τήν έλευθερία.

Ό  Τοκβίλ ήτο έναντίον τοΰ Γκομπινώ 
(1855), καθ'δσον αύτός ό άνθέλλην Γά λ 
λος συγγραφεύς ήτο υλιστής καί πρόδρο
μος τών σημερινών άντιδημοκρατικών δυ
νάμεων τής βίας κα ί τής φυλετικής άκρό" 
τητος. Ό  Τοκβίλ όπήρξε πάντοτε ύπερα. 
σπιστής τοΰ πνεύματος Εναντι τής ϋλης 
άνθρωπιστής καί, κατά συνέπεια, έναντίον 
τοΰ μέσου τής βίας.

Γιά  τήν δημοκρατική σκέψι τής έποχής 
του ή άποψις τής έλευθερίας ήτο γ ε ν ι κ ή ,  
ο ί κ ο υ μ ε ν ι κή καί ταυτοχρόνως θ ε τ ι κή, 
ένώ γιά τόν κεφαλαιοκρατικό φιλελευθερι
σμό τής έποχής του ή έλευθερία ήτο μάλ
λον ά ρ ν η τ ι κ ή ς  ψ ύ σ ε ω ς .

Είς μίαν άνελεύθερον δημοκρατικήν κοι
νωνίαν είς τήν όποιαν δλοι θά ήσαν ϊ σ ο ι 
καί δλοι έ ξ ϊ σ ο υ θά συμμετέχουν θεωρη- 
τικώς είς τήν κυριαρχίαν, αύτή ή δημοκρα
τία θά κατέληγε άναγκαστικώς είς τόν δε- 
σποτισμόν τής πλειοψηφίας ή ενός μό

νον άτόμου; τό όποιον θά αύτοεκηρύσσετο 
διερμηνεύς τής γενικής Φελήσεως, δηλαδή 
είς μίαν ίακωβικήν ή είς μίαν ναπολεόντιον 
δικτατορίαν.

Ή  δημοκρατική έλευθερία τής νεωτέ- 
ρας έποχής Εμπεριέχει μέσα της καί τήν 
ισότητα : Δηλαδή κάθε άνθρωπος Εχει ενα 
’ίσ ο  δ ι κ α ί ω μ α νά ζήση άνεξάρτητος 
είς τήν ιδιωτικήν του ζωή καί ταυτοχρόνως 
νά συμμετέχει είς τήν διακυβέρνησιν τής 
Κοινωνίας' Είς αύτό δέ άκριβώς τό σημείο 
ή νεωτέρα δημοκρατική έλευθερία διαφέ
ρει άπό τήν παλιά άριστοκρατική έλευθε
ρία, ή όποία έδράζετο έπί τής άνισότητος, 
τών προνομίων καί τών ιδιαιτέρων δικαιω
μάτων ένός έκάστου·

Ό  φιλελευθερισμός άνευ τής ίσότητος 
είναι μία φεουδαρχική άντίληψις τής έλευ
θερίας. θ ά  Επρεπε λοιπόν νά όποδείξη 
κανείς δτι ό φιλελευθερισμός εμπεριέχει 
μέσα του έπίσης καί τήν δημοκρατική ισό
τητα, καί δτι ή άληθινή δημοκρατία βασί
ζεται δχι μόνο έπί τής ί σ ό τ η τ ο ς  άλλά 
καί έπί τής έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς .

Φαίνεται λοιπόν νά ύφίσταται μία βα
σική άντίθεσις μεταξύ φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ α ς  
δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  καί δ ε σ π ο τ ι κ ή ς  δ η 
μ ο κ ρ α τ ί α ς ,  άντίθεσις προερχομένη άπό 
τήν άμετάτρεπτον σχέσιν μεταξύ έλευθερίας 
καί ίσότητος. Γιατί στήν πραγματικόκητα 
ή έλευθερία προϋποθέτει τήν ισότητα, ή 
ίσότης δύναται έπίσης νά βρίσκεται καί 
άνευ τής έλευθερίας. Είνα ι δυνατόν, άλλω
στε, νά όπάρχη μία κοινωνία είς τήν οποί
αν δλοι νά είναι έ ξ ί σ ο υ  δοΰλοι ή στήν 
ολότητα ή σ’ ενα δεσπότην· Έ ά ν  λοιπόν 
τό αίσθημα τής ίσότητος πού ώθεϊ τούς 
άνθρώπους πρός τήν δημοκρατία δέν άκο- 
λουθεϊται άπό τό αίσθημα τής έλευθερίας, 
τότε άληθώς πραγματοποιείται αύτή ή δε- 
σποτική δημοκρατία τήν όποιαν έφοβοΰντο 
οί πρώτοι φιλελεύθεροι.
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Κ. Δ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ

Οί π ροτάσεις  γιά τ ή ν  'Ελλά δα  
στή συνδιάσκεψη τής Κοπεγχάγης

’Έ χο υ μ ε  τώρα τήν πρώτη εκτεταμένη 
μελέτη ξένων ειδικών γιά τήν Ελληνική 
οικονομική άνασυγκρότηση. Είνα ι ή έκθε
ση τής άποστολής τής Φ Α Ο , τοΰ σχετικού 
δηλαδή μέ τή Γεωργία τμήματος τής Ο-Η-Ε- 
(ΌργανώσεωςΉνωμένων Εθνώ ν .) Τό εξαι
ρετικό της ένδιαφέρον βρίσκεται κυρίωςστό 
δτι μάς δίνει μιά πολύπλευρη εικόνα τοΰ 
πώς βλέπουν τό ζήτημα αύτό οί ξένοι άρ- 
ιιόδιοι γιά νά μας βοη&ήσουν. Ή  εικόνα 
αύτή δέν είναι πλήρης, γιατί ή άνασυγκρό
τηση τής Ελ λ ά δο ς  είναι ζήτημα δχι καθα
ρά οικονομικό, άλλά καί πολιτικό ζήτημα. 
'Ω ς  πολιτικό ζήτημα άνάγεται σέ άπ’ ευ
θείας συνεννοήσεις τών Ελλήνω ν πολιτικών 
καί κυρίως τής Ελληνικής Κυβερνήσεώς μέ 
τις Κυβερνήσεις τώ νΗ Π Α  καί τής’Αγγλίας. 
Ο ί πολιτικές δμως αύτές συνεννοήσεις ά- 
νάγονται βεβαίως στήν πολιτική καί; οικο
νομική θέση τής χώρας μας στήν Ε γ γ ύ ς  
κ α ί  τή Μέση ’Ανατολή· δέν έχουν δμως 
άρ-χίσει άκόμη, ουτε μπορεί κανείς νά δια- 
Κρίνη ώς προσεχείς αύτές τις ένέργειες; Η 
σχετική λοιπόν έργασία θά διεξαχθή άπό 
δευτερεύοντα πρόσωπα, ώσάν αύτά τής 
Άπ οστολής πού συνέταξαν τήν Εκθεση, έ
νώ οί δικές μας Κυβερνήσεις θά κατατρί- 
βωνται στήν έσωτερική πολιτική, στήν ο
ποίαν βρίσκουν εύχαρίστηση, γιατί τήν κα 
τέχουν πολύ καλά, ένώ τουναντίον τόσο ή 
ουσία τον οικονομικού μας προβλήματος, 
οσο και ή διε&νής του πλευρά τις βρίσκει 
εντελώς απαράσκευες.

Ή  Ελληνική  Κυβέρνηση ζήτησε τόν πε
ρασμένο ’Ιανουάριο άπό τήν Ο Η Ε  νά ά- 
ποσταλή μία ’Επιτροπή ή όποία έπειτα ά 
πό έπιτόπια μελέτη θά είσηγεϊτο τά αναγ
καία μέτρα γιά τήν άνασυγκρότηση τής 
Γεωργίας. 'Ως μέλη τής Επιτροπής ή Ο Η Ε  
χρησιμοποίησε επιστήμονας, πού είχαν  ̂ή 
δη έργασθή στό ’ίδιο θέμα στή Μέση Α 
νατολή. Πρόεδρος τής Επιτροπής όρίσθη- 
κε ό κ. Φ . Χάρρις Πρόεδρος τοΰ άγροτι- 
κοΰ Κολλεγίου τοΰ Ούτάχ : μέλη δ έο ίκ .κ . 
Π . Καλδίϊς, Έ λ λ η ν , Διευθυντής στό Ίνστι- 
τοΰτο Ερευνώ ν τοΰ Ά γ .  Φραγκίσκου· Ρ . 
Μπάχαναν, Διευθυντής σέ άγροτικό  ̂πει
ραματικό Σταθμό στήν ’Άϊοβα· Μ . Έζρ- 
κιήλ, Οίκονομ. Σύμβουλος  ̂ στό Γραφείο 
Ά γ ρ ο τ . Οικονομίας τοΰ Ύ π . Γεωργίας

ΗΠΑ· Γ .  Νιουμάγιερ ειδικός στά υδροη
λεκτρικά κ. ά. ειδικοί σέ τεχνικά ζητήματα 
τής άγροτ. οικονομίας μεταξύ τών όποιων 
καί Ενας Γάλλος καθώς καί Ενας Σκώτος. 
Τά  μέλη τής Επιτροπής Εμειναν δυό εως 
τρεις μήνες στήν Ε λ λ ά δ α , τή γύρισαν ό
λη σχεδόν, μίλησαν μέ τούς γεωργούς,τους 
τεχνικούς καί τούς πολιτικούς, χρησιμο
ποίησαν δέ καί τήν πείρα τών ειδικών στήν 
άγροτικήν οικονομία Επιστημόνων τής Ουν- 
ρα. Ανεξάρτητα λοιπόν άπό τό άν_ συμ
φωνούμε μαζήτης ή δχι, δέν μποροΰμε νά 
άμφισβητήσουμε οΰτε τήν τεχνικήν α
ξία τών γνωμών τής επιτροπής, ουτε και 
τή βαρύτητα πού θά Εχει στή λείψη τελι
κών άποφάσεων άπό τά άρμόδια δργανα 
παροχής πιστώσεων. Ενας δέ άκριβώς ε
πί πλέον λόγος πού Κάνει τήν Εκθεση αυτή 
περισσότερο ενδιαφέρουσα είναι δτι τά 
π έλη τής επιτροπής, καθώς βρίσκονται σέ 
άμεση σχέση μέ τήν Ο Η Ε , Εχουν καί Εγκυ
ρη γνώμη σχετικά μέ τό μηχανισμό της 
παροχής τών πιστώσεων.

Ή  Επ ιτροπή δέν δικαιολογεί ουτε πο
σοτικά ουτε ποιοτικά τις προτάσεις της. 
Ή  Εκθεσή της συγκρινομένη πρός παλαιο- 
τερες έκθέσεις ξένων έμπειρογνωμόνφν της 
Κ Τ Ε ,  κυρίως ’Ά γγλω ν παρουσιάζει πολλές 
ούσιώδεις διαφορές.

Ή  κυριώτερη άπό αύτές, πού χαρακτη
ρίζει καί τό πιό λανθασμένο σημείο τής 
παλοιότερης Α γγλικής οικονομικής πολι- 
τικίϊς άπέναντι τής Ελλά δος , είναι οτι ή 
Εκθεση αύτή άσχολείται κατά άμεσο τροπο 
μέ τις παραγωγικές πηγές ένώ ή γενική συ
νήθεια τόσο τών ξένων, δσο καί τών πα- 
ρακολουθούντων τις μεθόδους αύτών δι
κών μας οικονομολόγων, ήταν νά άσχο- 
λοΰνται μέ τήν οικονομική τεχνική, η οποία 
έμμεσα μόνο έπηρεάζει τήν παραγωγή. Ε 
τσι εϊχαμε κατά καιρούς οικονομική πολι
τική, άλλά ποτέ Εως τώρα δέν είχαμε καθ 
αύτό παραγωγική πολιτική, εκτός _ στήν 
πρώτη περίοδο μετά τήν άποτομη είσοδο 
τοΰ πλήθους τών προσφύγων, δταν βρεθή
καμε δηλαδή άναγκασμένοι νά άντιμετωπι- 
σουμε άμεσες άνάγκες. 'Η  οικονομική πο
λιτική άφορά τή σταθεροποίηση της δραχ
μής τήν υποστήριξη τών μεγάλων πιστω
τικών όργανισμών, τήν Επίδραση στό υψος



τοΰ επιτοκίου κλπ. Ή  παραγωγική πολι
τική είναι ή εξεύρεση καί διάθεση πόρων 
στά περισσότερο παραγωγικά Εργα. Ή  οι
κονομική πολιτική εμπιστεύεται στόν τρόπο 
λειτουργίας των μεγάλων πιστωτικών ιδρυ
μάτων, ότι δηλαδήότρόπος αυτός έγγυάται 
γιά τήν κατεύθυνση τών πιστωτικών μέσων 
πρός τά παραγωγικώτερα σημεία. 'Η  ά- 
νωμαλία βρίσκεται στό ότι οϋτε αύτό εί
ναι γενικά άληθές, οϋτε καί τά πιστωτικά 
μέσα, οί καταθέσεις π. χ. μαζεύονται στό 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Α κ ό μ α  έντονώτερα 
συμβαίνει αυτό σέ κάθε διατάραξη τής πί- 
στεως.

Ή  μέθοδος μολαταύτα πού χρησιμο
ποιούσαν τά τελευταία χρόνια στήν 'Ε λ 
λάδα γιά τή μελέτη τής οικονομικής μας 
καταστάσεως καί πού είχε ώς βάση τή 
μελέτη τού ισοζυγίου πληρωμών μέ τό ε
ξωτερικό, διατηρεί πάντα τήν άξία της. 
Ό  λόγος είναι, ότι στή δική μάς περίπτω
ση άντίθετα μέ τό ότι συμβαίνει στήν περί 
πτώση άλλων κρατών π.χ, τής Βουλγαρίας 
ή τών Η .Π .Α ., μάς λείπουν δυό βασικά συ
στατικά τής παραγωγικής οικονομίας, τρό
φιμα καί πρώτες Ολες, τών όποιων ή προ
μήθεια χρειάζεται συνάλλαγμα, έξαρτάται 
επομένως άπό τό ισοζύγιο πληρωμών.

'Η  επιτροπή τής Φ Α Ο  ξεκίνησε άπό 
δυό εντελώς διαφορετικές βάσεις : ή μιά
συμπίπτει μέ εκείνη πού χρησίμευσε καί γιά 
όλους σχεδόν τούς δικούς μας τεχνικούς, 
όσοι έργασθήκαν στό θέμα τής άνασυγκρο- 
τήσεως· είναι ή καθολική άξιοποίηση τών 
πόρων μας. Ή  άλλη είναι σχετική μέ τή 
βιομηχανία· σ’ αύτήν οί δικοί μας τεχνικοί 
καί οικονομολόγοι Εχουν μεγάλες διαφω
νίες μεταξύ τους. Ή  επιτροπή τής Φ Α Ο  
παραδέχθηκε τήν εκβιομηχάνιση τής οικο
νομίας μας. Στις πρώτες της σκέψεις ή ’Ε 
πιτροπή φαντάσθηκε ώς κατάλληλη έπι- 
δίωξη τήν άντιστροφή τών σημερινών άνα- 
λογιών μεταξύ άγροτικοΰ καί βιομηχανι
κού πληθυσμοΰ Εως τό σημείο άπασχολή- 
σεως 30 ο)ο μέ τήν άγροτική καί 70 ο)ο μέ 
τήν βιομηχανική παραγωγή (κυριολεκτικώ- 
τερα μέ τά άστικά επαγγέλματα), πράγμα 
πού άσφαλώςήταν—γιά τό άμεσο τουλάχι
στο μέλλον—ύπερβολικό. Στις προτάσειςπού 
ή επιτροπή διετύπωσε καί πού Εγκριθή- 
καν στή Διάσκεψη τής Κοπεγχάγης, ή άνα- 
λογία αύτή εμφανίζεται ώς 40 ο)ο γιά τά 
άγροτικά καί 60 ο)ο γιά τά άστικά Επαγ
γέλματα. Αύτό φαίνεται λογικό καί κα
τορθωτό, σημαίνει δέ ότι ό καθένας μας 
θά δαπανά κατά μέσον όρο 60 ο)ο γιά βιο
μηχανικά προϊόντα καί 40 ο)ο γιά άγροτι
κά, ενώ σήμερα συμβαίνει τό άντίστροφο. 
(Στις Η . Π . Α . ή άναλογία είναι 25 ο)ο 
μέ 75 ο)ο καί Επιδιώκεται ή μετάβαση 
στήν άναλογία 19 ο)ο μέ 81 ο)ο).

Ό κ τ . — Νοέμβριος

Στήν άλλη διαφωνία τών δικών μας τε
χνικών καί οικονομολόγων, άν δηλαδή ή 
βιομηχανία μας πρέπει νά περιορισθή στή 
βιομηχανοποίηση τών εγχωρίων πρώτων 
ΰλών ή νά έπεκταθή καί σέ κατεργασία 
καί πρώτων υλών εϊσαγομένων άπ’ Εξω 
γιά εγχώρια κατανάλωση ή εξαγωγή, ή 
επιτροπή άποφεύγει νά δώση σαφή .γνω
μοδότηση καί φαίνεται μάλλον άποκλίνου- 
σα ύπέρ βιομηχανικής πολιτικής έξαρτω- 
μένης άπό τό επίπεδο τής τεχνικής 
μορφώσεως. ’Αναφέρεται μολαταΰτα καί 
σέ μερικές συγκεκριμένες βιομηχανίες : «Μ ’ 
όλη τήν αύξηση καλλιεργησίμου εδάφους 
καί άγροτικής παραγωγής πού μπορεί νά 
Εχουμε μέ τά προτεινόμενα μέτρα» άναφέ- 
ρει ή Εκθεση «ή 'Ελλά ς Εχει στήν ύπαιθρο 
πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, άπό ό,τι μπο
ρεί νά χρησιμοποιηθή Εκεί άποδοτικά. Γιά 
νά έξευρεθή έργασία γιά τό περίσσευμα 
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ καθώς καί άγο- 
ραστική δύναμη γιά τήν αύξημένη άγροτι
κή παραγωγή, συνιστάται εύρύ πρόγραμ
μα βιομηχανικής άναπτύξεως πού νά πε- 
ρΐλαμβάνη : μεγάλη παραγωγή μηχανημάτων 
χρησίμων στήν επεξεργασία αγροτικών προϊ
όντων, πολλών δέ άπό αυτά μέσο τών Σ υ 
νεταιρισμών σχετικές βιομηχανίες επεξεργα
σίας τον αμέσως άκολουθοϋντος βαθμόν, 
π. χ. υφαντουργία κα'ι κατασκενή ενδυμά
των, υποδημάτων, εξαρτήσεων ζώων ελξεως, 
διυλιστηρίων ελαίου... Τήν ανάπτυξη άλλων 
βιομηχανιών προσιδιαζονσών στή χώρα μας 
χωρίς είδική κρατική προστασία, όπως είναι 
ή κατασκευή απλών μεταλλικών προϊόντων 
και εργαλείων κατασκευή χάρτου, τυπογρα
φία, κατασκευή δομικών ειδών καί άν είναι 
δυνατόν καί άζωτούχων λιπασμάτων ανάπτυ
ξη των ελευθέρων υπηρεσιών μεταφορών και 
ναυτιλία,χονδρικού και λιανικόν εμπορίου, 
εργασίες παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, ε
στιατόρια, κέντρα αναψυχής, τουριστικά ξε
νοδοχεία, καί ευκολίες».

’Ά λ λ ο  θέμα συζητούμενο εδώ άπό χρό
νια, ϋτό όποιο ή επιτροπή δίνει σαφή ά- 
πάντηση είναι τό ζήτημα τής ένθαρρύνσε- 
ως ή μή τής σιτοκαλλιέργειας. Εΐναι^ γνω
στό πώς ό ταχύτερος τρόπος γιά αύξηση 
τής παραγωγής ένός προϊόντος είναι ή ύ
ψωση τής τιμής του. Μ έ αύτόν τόν τρόπο 
αύξήσαμε κ ι’ εμείς τή σιτοπαραγωγή σέ 
σημαντικό βαθμό. Τ ό  Εμμεσα δμως άπο- 
τελέσματα αύτής τής πολιτικής Εχουν καί 
τή δυσάρεστη πλευρά. Τόσο σχετικά μέ 
τήν άγοραστική παραγωγή, ή όποια μέ τό 
μέσο αύτό ώθεϊται πρός τήν πιό όλιγόκοπη 
καί τή λιγότερο παραγωγική σιτοκαλλιέρ
γεια, δσο καί σχετικά μέ τή βιομηχανική 
παραγωγή, τής όποιας ή προστασία τοΰ 
σίτου ύψώνει τό κόστος—άφοΰ ύψώνει τήν 
τιμή τοΰ ψωμιοΰ—τά Εμμεσα άποτελέσμα-
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τα τής σίτοπροστατευτικής πολιτικής όδη- 
γοΰν σέ μείωση τής συνολικής εθνικής 
παραγωγής, σέ χώρες όπως ή δική 
μας, όπου ή καλλιεργήσιμη έπιφάνεια είναι 
μικρή ένώ ό πληθυσμός είναι πολύς όπου 
επομένως πρέπει νά εύνοήται δχι ή έκτα- 
τική, άλλά ή εντατική καλλιέργεια. Ή  τε
λευταία αύτή δίδει μεγαλύτερη παραγωγή 
καί απασχολεί επωφελώς περισσότερα χέ 
ρια. Ή  Επιτροπή τής Φ Α Ο  προτείνει τήν 
άντικάσταση τής σιτοκαλλιέργειας μέ 
ποτιστικές καλλιέργειες. Στήν 'Ελλάδα 
λέγει ή έπιτροπή, Εχουμε τή χαμηλότερη 
ευρωπαϊκή άπόδοση παραγωγής δημητρια
κών κατά στρέμμα καί άπό αύτό πρέπει 
νά συνάγουμε δτι τό Εδαφός της δέν είναι 
εύνοϊκό γιά τήν καλλιέργεια.

Πολύ ενδιαφέρουσα καί ενθαρρυντική 
είναι ή πληροφορία δτι ό "Ελλην άγρότης 
είναι ήδη άρκετά προοδευμένος πρός τήν 
Επιθυμητή κατεύθυνση έντατικώτερης καλ
λιέργειας. Τό συμπέρασμα αύτό έξάγεται 
άπό τις αιτήσεις δανείων γιά άρδευτικόύς 
σκοπούς καί μηχανικά μέσα καλλιέργειας :
Μηχανές Ντίζελ γιά άντλίες 8188
'Ηλεκτρικοί κινητήρες γιά

ά ν τ λ ί ε ς ....................... 1605
Ά ν τ λ ί ε ς ............................... 11030
Σ ω λ ή νες ............................  79030 μέτρα
Μεγάλα τρ α κτέρ .................................... 2000
Μικρά τρ α κτέρ .......................................1000
Έγκαταστ. παστερώσεως γάλακτος . 5
Μηχανήματα άνοίγματος φρεάτων

(150—300 μέτρων κ λ π .).....................100
"Ενα  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής Εκ- 

θέσεως είναι ή επιμονή της στήν χρησιμό
τητα τών «μικρών βιομηχανιών» : « Ή  άνά- 
πτυξη μικρών βιομηχανιών πού άντιστοι- 
χοΰν στις τοπικές άνάγκες είναι μιά σημαν
τική φάση στήν άγροτικο— βιομηχανική ά- 
νάπτυξη. ‘Υπάρχουν πολλές εύκαιρίες γιά 
χρησιμοποίηση μικρών βιομηχανιών στήν 
Ελλάδα π. χ. γιά μηχανήματα ψύξεως λει- 

τουργοΰντα μέ καύσιμα — άντί ήλεκτρισμοΰ 
— τοπικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, κου
ζίνες λιγνίτου γιά τήν οίκονομία τής κό 
πρου καί τών ξύλων πού χρησιμοποιούν
ται σήμερα ώς καύσιμα μαγειρικής».

"Ενα  νεωτεριστικό χαρακτηριστικό τής 
έκθέσεως είναι ή Επιμονή της στή μόρφω
ση, ιδίως τών γυναικών, στήν ο ι κ ι α κ ή  
ο ι κ ο ν ο μ ί α ,  στήν όποια δίδει τό εξής 
περιεχόμενο : τροφές, θρέψη, δίαιτα, παι- 
δοκομική, διεύθυνση καί εργασίες τοΰ σπι- 
τιοΰ, Εξάρτηση τοΰ σπιτιοΰ, συντήρηση τρο
φών στό σπήτι κλπ. καθώς καί βιοτεχνικές 
Εργασίες γιά γυναίκες. Ή  Εκθεση προτεί
νει τήν ίδρυση πανεπιστημιακών έδρών καί 
Ινστιτούτων Ερεύνης γιά τή μελέτη καί 

διδασκαλία τής ο ί κ ι ακής οικονομίας

προσαρμοσμένης στούς Ελληνικούς δρους. 
Έπίσης τή σχετική διδασκαλία στή μέση 
καί στήν κατώτερη έκπαίδευση.

Α ξίζει νά σημειωθή δτι τό ποσό τής 
οικονομικής βοήθειας ή όποια είναι άνάγ- 
κη νά μάς δοθή γιά νά φθάσουμε σέ μιά βιώ 
σιμη οικονομία κρίνεται άπό τήν Έ π ιτρο 
πή τής Φ Α Ο  εύρύτερα παρά δτι προέβλε- 
παν καί τά τολμηρότερα άπό τά δικά μας 
προγράμματα. Ή  έπιτροπή προϋπολογίζει 
σέ 2 1)2 εως 3 δισεκατομμύρια σημερινά 
δολλάρια τήν οικονομικήν αύτή βοήθεια, 
κατανεμόμενη σέ 95 χρόνια. Έ μ ε ΐς  ύπελο- 
γίζαμε τις άνάγκες μας σέ άζωτο σέ 50—
75.000 τόννους δτι δηλαδή τόση περίπου 
είναι ή ποσότητα τοΰ άζώτου πού μπορεί 
νά χρησιμοποιηθή δίνοντας άρκετή αύξηση 
παραγωγής, ώστε νά ικανοποιείται ό πα
ραγωγός γιά τή δαπάνη άζωτούχου λιπάν- 
σεως· ή έπιτροπή τις υπολογίζει σέ 100— 
300 000 τόννους.
Σ έ  Ενα σημείο διαφοράς άντιλήψεων, ή ό
ποια εΓχε έμφανισθεϊ άπό πέρυσι, ή έπι
τροπή άκολουθεϊ μιά μέση λύση. Ή  γενι
κή άποψη πού Επικρατεί στις Η .Π .Α . γιά 
τή χρηματοδότηση τών καθυστερημένων 
χωρών είναι δτι τά χορηγηθησόμενα δά
νεια πρέπει νά χρησιμοποιηθούν στό σύ
νολό τους γιά άγορά τεχνικών μέσων, μη
χανημάτων κυρίως. ‘Η Εννοια αύτοΰ είναι 
ότι ή Εγκατάσταση τών μηχανημάτων, έρ
γασίες έκσκαφής καί δομής θά γίνουν μέ 
δαπάνη σέ τοπικό νόμισμα, άπό τούς πό
ρους τής χώρας. Αύτή ή δαπάνη είναι καί 
μιά ασφάλεια γιά τόν δανειστή τοΰ Εξωτε
ρικού, γιατί Ετσι, άν παραδεχθούμε δτι γιά 
τήν κατασκευή ένός Εργου δαπανάται σέ 
ξένο νόμισμα, σέ μηχανήματα δηλαδή τό 
μισό μόνο τοΰ ύλικοΰ κόστους, ό δανει
στής τοϋ έξωτερικοΰ θά άσψαλισθή μέ πα
ραγωγή διπλάσια άπό δ,τι άντιστοιχεΐ στό 
κεφάλαιο πού δάνεισε. Ή  άποψη δμως αύ
τή προϋποθέτει σημαντικά δημόσια Εσοδα 
ή Ικανότητα έσωτερικοΰ δανεισμοΰ. Καί ο*· 
δυό αύτές προϋποθέσεις δέν ισχύουν γιά 
τήν Ελ λ ά δ α  καί θά Εξακολουθήσουν νά 
μή ισχύουν γιά μερικά τούλάχιστον χρό
νια άκόμα. *Η έπιτροπή δέχεται γιά τά 
δυό πρώτα χρόνια— 1947 καί 1948—νά χρη- 
σιμοποιηθή ενα μέρος τοΰ δανείου άνασυγ- 
κροτήσεως γιά εϊδη συντηρήσεως, δηλαδή 
γιά ήμερομίσθια τών Εργατών πού θά Εκτε- 
λέσουν τά μηχανήματα.

Γιά  τά δυό χρόνια πού Ερχονται, 1947 
καί 1948, ή Έπιτροπή προτείνει νά μάς 
δοθούν 100 έκατομ. δολλάρια, τά όποια
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Κ . I. Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Α Κ Η

Τά δημογραφικά περισσεύματα κ α ί 
ή οργάνωσή τους στις χώρες της διασποράς
1. —’Ίσω ς νά μή είναι άπόλυτα.επίκαιρο 

ν ’ άσχοληθή κανείς μέ κάτι πού βρίσκετ 
έξω άπ’ τήν 'Ελλάδα , δταν ή ϊδια ή 'Ε λ 
λάδα κατάκειται σέ φρικτά έρείπια, κ ι ’ δ 
ταν άκόμα βρίσκεται κανείς υποχρεωμένος 
νά κάνη τή θλιβερή διαπίστωση, πώς πέρα 
άπό τούς λόγους καί τις κενές ύποσχέσεις 
καμιά κι’ άπό πουθενά δέν γίνεται άληθι- 
νή προσπάθεια γιά τήν άναστήλωση τοΟ 
χάους,

Καί δέν είναι βέβαια άνάγκη νά προ- 
χωρήση κανείς σέ βαθειάν άνάλυση αύτών 
πού σήμερα γίνονται στήν Ελλάδοι, γιά νά 
καταλήξη στό άπελπιστικό συμπέρα^σμα, 
πώς είναι τόση ή σύγχυση φρενών ποΰ επι
κρατεί στόν τόπο, ώστ εδώ που βασιλεύει

νά κατανεμηθοΰν ώς έξης : - 
20 έκ. δολ· γιά μέσα συγκοινωνίας.
20. » » ' » εκπόνηση μελετών, νιά ε-

έπισκευή καί κατασκευή 
έργων άρδεύσεως άπο- 
στραγγίσεως, άντιπλημμυ- 
ρικών ξκαί ύδρόηλεκτρικών. 

30 » » στήν ’Αγροτική Τράπεζα γιά
χρηματοδότηση ιδιωτών καίγιά 
βελτιώσεις στις έπιχειρήσεις 
των—φρέατα, άνταλλακτικά, 
μηχανήματα, μικρά καί μέσα 
έργα άρδεύσεως καί ποσίμου 
υδατος, άγροτικής βιομηχα
νίας...

10 » » γιά επισκευή ύπαρχουσών βιο
μηχανικών εγκαταστάσεων.

20 » » στήν Τράπεζα 'Ελλάδος και
άλλα πιστωτικά ιδρύματα, γιά 
νά διατεθούν σέ επιχειρήσεις 
βιομηχανίας, τουρισμού κλπ.

Ή  'Επιτροπή θέτει ώς ένα άπό^ τούς 
δρους χορηγήσεως τοΰ δανείου νά όρισθή 
οικονομική επιτροπή άπό τόν 'Οργανισμό 
'Ηνωμένων 'Εθνών ή όποία νά συνεργα- 
σθή μέ τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση _στήν εκ
πόνηση τών γενικών γραμμών τοΰ σχεδίου 
καί στήν έφαρμογή του.

Πολύ ευρύτερης οικονομικής σημασίας 
είναι 01 γενικότερες άπόψεις σχετικά μέ τήν 
οικονομική κοίί τήν κοινωνική πολιτική του 
κράτους.ΟΙγενικές οικονομικές άπόψεις μπο- 
ροΰν νά συμπυκνωθούν σ τ ή  λ ή ψ η  μ-έ- 
τ ρ ω ν  γ ι ά  τ ή ν  ο^Οξ ηση  τ ή ς  ά γ ο ρ α -

ή Ά νά γκη  τής Δημιουργίας, έδώ, στόν 
ίδιο τόπο, δεσπόζει άκόμα ή Μανία τής 
Καταστροφής.

"Η άντίθεση τών Δύο Κόσμων, ή Αφορ
μή, δηλητηριάζει τις σάοκες τής ισχνής _Εύ- 
ρώπης, τούλάχιστον παντοΰ, όπου άκόμα 
ζή τό Πνεύμα της. Κ ι’ δμως σ ’ δλες αύτές 
τις χώρες τά καταφέρνουν νά δημιουργούν 
ένώ έδώ άκόμα καταστρέφουν...

2.— Γεωγραφικό κέντρο τών κοιτίδων 
ζωής τοΰ 'Ελληνισμοΰ είναι ή θάλασσα 
τοΰ Αιγαίου. Ό  όλοκληρωμένος οικονομι
κός χώρος τών 'Ελλήνων καί ή_ παράλλη
λη δυνατότητα γιά τήν ήθική κ ι’ ,ύλική εξύ
ψωση τοΰ πληθυσμού βρίσκεται στις περι- 
φέρειες πού βρέχει ή θάλασσα τούτη. —ε-

σ τ ι κ ή ς  Ι κ α ν ό τ η τ α ς  τ ώ ν  μ α £ ώ ν  
Τέτοια μέτρα προτείνονται ή ελάττωση του 
έμπορικοΰ κέρδους, ή ένταση τής συνεται
ριστικής δράσεως καί ή άντικατάσταση της 
έμμεσης φορολογίας ή όποία βαρύνει κύ- 
ρίως τις πτωχές τάξεις μέ τήν άμεση ή ο 
ποία βαρύνει τά μεγαλύτερα εισοδήματα.

Ή  έπιτροπή επιμένει νά ληφθοΰν άπο- 
τελεσματικά κρατικά μέτρα γιά τήνπροστα- 
σία τής μητέρας καί τών παιδιών, μέτρα 
πού θά έπιβάρυναν τόν προϋπολογισμό 
μέ τεράστια ποσά.

Τά γενικά αύτά μέτρα οικονομικής καί 
κοινωνικής πολιτικής, τά θεωρεί ή Επιτρο
πή τόσο βασικά, ώστε προτείνει νά μη 
δοθοΰν οί πιστώσεις γιά τήν άνασυγκρο- 
τηση άν ή 'Ελληνική Κυβέρνησή δέν τά 
υίοθετήση. Ή  έπιτροπή επιμένει επίσης 
στήν άνάγκη περιορισμού τών στρατιωτι
κών δαπανών καί εκφράζει τή γνώμη οτι 
είρηνικώτερη άτμόσφαιρα είναι άνάγκη 
νά έπικρατήση γιά νά γίνη οπωσδήποτε 
δυνατή ή άνασυγκρότηση. Καί τα yPlc( 
ταΰτα μέτρα είναι πραγματικά μεγάλης 
σημασίας. Έ νώ  δμως ή γενική ιδέα τής 
αύξήσεως τής άγοραστικής δυνάμεως του 
λαού είναι πραγματικά άπαραίτητη προϋ
πόθεση αύξήσεως τής παραγωγής, τά προ- 
τεινόμενα μέτρα μολαταύτα δέν άφορόυν 
μόνο τό οικονομικό πεδίο, άλλά έχουν πο
λύ εύρύτερη πολιτική σημασίοι, είναι δέ σέ 
μεγάλο μέτρο άνεξάρτησα άπό τη δικη 
μας καλή θέληση.

ριζωμένος ό Ελληνισμός άπό τις άλλες 
χωρεςτου και συνωθούμενος στούς άγονους 
ξερούς βράχους τής Στερεάς καί τών Νη
σιών ή σέ στενές λουρίδες τής Μακεδονί- 
τικης γής του δέν ζή, άλλά φυτοζωή. Έ 
τσι εξηγείται ή φυγή καί τοΰ πληθυσμού 
κσί κεφαλαίου. 'Έτσ ι έξηγεϊται γιατί 
αύτή ή χώρα, πού συνηθίσαμε νά τήν λέ
με γεωργική, δέν μπορεί νά διαθρέψη τό 
λαό της.

_ 3 .— Σ έ  άδρέςγραμμές μόνο τρία τέταρτα 
τών ‘Ελλήνω ν ζοΰν σήμερα μέσα στά δ- 
ρια τού Έ λληνικοΰ  Κράτους, οί ύπόλοι- 
π° ι σκορπισμένοι στις χώρες τής ξε-
νητιάς ή συγκεντρωμένοι στήν ύπόδουλη 
άκόμα γή τών πατέρων τους.

Ενόσω  άκόμα έ'χουμε ζωντάνια μέσα 
μας θά γίνεται δ,τι γινότανε άπό αιώνες, 
έδώ καί χιλιετηρίδες ό?\#ικληρες. θ ά  ξε
μακραίνουμε άπ’ τόν τόπο μας στά πέρα- 
τα τής γης, κι ιδιαίτερα δώ γύρω στις 
χώρες τοΰ Αιγαίου, τής Μαύρης θάλασ
σας, στήν Αίγυπτο, παντοΰ, κ ι’ δπου άλ- 
λοΰ· θά^ ξετρυπώνης πάντα 'Έ λ λ η νες  νά 
κυνηγοΰν τόν έπιούσιο.

’Ά ν  τό βιοποριστικό άδιέξοδο δέν έ 
σπρωχνε τούς πιό ζωντανούς στήν τολμη
ρή άπόφαση νά βρουν άλλοΰ τήν τύχη 
τους, ή ανεπάρκεια τής οικονομίας μέ τά 
κοινωνικά της έποκόλουθα (άνεργία,ύποα- 
πασχόληση, ύποσιτισμός, επιδημίες κλπ.) 
θά ενεργούσαν σέ άφάνταστα όξύτερη έν
ταση καί θά οδηγούσαν σέ μίαν αναπό
τρεπτη καταστροφή, δπου · τίποτα πιά δέν 
θά μποροΰσε νά μπή στή θέση του*.

Τό φαινόμενο τής διαρροής τών δημο- 
γραφικών περισσευμάτων, φαινόμενο ορ
γανικό γιά τήν άποξενωμένη από τις άλ
λες ζωτικές βάσεις της έλληνικήν οικονο
μία, πού δίχως αύτές ,μένει τέτοιο πού ε ί
ναι ανάπηρο σώμα, δέν μπορεί νά θεω- 
ρηθή άσχετο άπό τά προβλήματα, πού 
παρουσιάζει ή άνοικοδόμηση κ ι’ άνασυγ
κρότηση τοΰ τόπου.

4. — Μ έσα άπσ τήν άπεραντοσύνη τής 
καταστροφής,προβάλλειή εύκαιρία γιά μίαν 
οικονομική καί κοινωνική άναμόρφωση.

Αύτή ή ϊδια ή θυσία στό βωμό τής έ 
λευθερίας, δέν θά δικαιωθή ποτέ μέ τήν 
άπλή άναστήλωση έρειπίων, άλλά μονά
χα μέ μιά Νέα Δόμηση.

Σ έ  μιά τέτοιαν άνάβαση μ ’ ένα τέτοιο 
σκοπό, ά ν  ποτέ τήν άξιωθοΰμε, τό φαινό
μενο τής πληθυσμιακής διαρροής, μέ πρω
ταγωνιστή τόν άνθρωπο, δέν μπορεί νά 
παραμεριστή, ουτε άπό τή στατιστική ά
ποψη τής στιγμής, σάν μιά διαμορφωμένη 
κατάσταση μέ τά άκόλουθά της, ούτε ά 
πό τή δυναμική του άποψη τής άέν&ης 
ποσοτικής προσαρμογής τοΰ πληθυσμού 
πρός τις φυσικές δυνατότητες τής χώρας
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του καί τής πάλης γιά τήν προσαρμογή 
πρός τούς νέους δρους τής ζωής στις νέες 
πατρίδες, μέ τόν άντίστοιχον άγώνα ή τήν 
ύποταγή στις άφομοιωτικές τους δυνάμεις.

5. — 'Υπάρχει δμως κ ι’ ή άντίρρηση. Λ έ 
νε πολλοί πώς τό φαινόμενο δέν ε ΐν ’ όρ- 
γανικό, άλλά τυχαίο. ΕΤν’ άπλή συνέπεια 
τού σημερινού κοινωνικού συστήματος, 
ποΰν άνίκανο ν ’ άξιοποιήση τις γεωργικές 
καί βιομηχανικές πηγές τής χώρας γιατί 
δπως ισχυρίζονται ή Ε λ λ ά δ α  δέν είναι 
χώρα πτωχή. Ή  κοινωνικοποίηση τών μέ
σων παραγωγής θά τήν όδηγήση νά βρή 
τή ζωή της μέσα άπό- τά ϊδια της τά 
σπλάχνα.

6· — Ή  Ε λ λ ά δ α  δμως είναι χώρα φτω
χή. Καί πριν άπό κάθε επιστημονική έρευ
να, πώς μπορείς νά μή δώσης κάποια ση
μασία, κ ι’ άπ’ τήν άποψη τούτη, στήν κα 
θολική ψυχολογία τής φυγής απ’ τόν τό 
πο, στήν πρώτη έντύπωση κάθε ξένου 
πουρχεται στή χώρα : Βράχια καί πέτρες, 
άναβροχιά καί σκόνη.

Στήν περισσότερο πυκνοκατοκοιμένη 
περιοχή τής Γής, τήν Εύρώπη, ή Ε λ λ ά δ α , 
σέ σχέση μέ τήν καλλιεργούμενη επιφά
νεια καί τή γονιμότητά της, παρουσιάζει 
τή μεγαλύτερη σχετική πυκνότητα τού 
πληθυσμοΰ καί τή ,μιιψότερη άπασχόληση 
τής εργατικής του δύναμης. Παράλληλα 
καί τό άτομικό εισόδημα είναι τό μικρό
τερο παρά σέ κάθε άλλη χώρα, άν καί 
συμμετέχει στό σχηματισμό του κι’ ή δρά
ση τών Ελ λ ή ν ω ν  έξω άπό τόν τόπο : τών 
θαλασσινών μας στούς πιό μακρυνούς ’Ω 
κεανούς καί τών μεταναστών μας στις 
χώρες τής έλληνικής διασποράς.

7.— ’Έ χ ο υ μ ε  τις άντιρρήσεις μας άπέ- 
ναντι στή σημερινή κοινωνική κι’ οικονο
μική όργάνωση τής χώρας. Δέν πιστεύου
με δμως στά θαύματα τών καθολικών κοι
νωνικοποιήσεων. Τρέφουμε τήν πίστη, πώς 
τό θαΰμα θά γενή, δταν ή ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα τοΰ ‘Έ λ λ η ν α  ένταχθή μέ
σα στά δημιουργικά πλαίσια τής οικονο
μικής όργάνωσης δπου τό γνήσιο οικονο
μικό καί κοινωνικό δημοκρατικό πνεΰμα, 
θέτει άνυπέρβλητο φραγμό στις αύθαιρε- 
σίες τοΰ άχαλίνωτου άτομικοΰ φιλελευθε
ρισμού, δίχως νά θυσιάζη τήν πρ'οσωπι-

. κότητα τοΰ ’Ανθρώπου στις ύπερβολικές 
απαιτήσεις τοΰ ύστερίκοΰ Ό μα δισμού τών 
όλοκληρωτικών καθεστώτ,ων δεξιών κι’ ά- 
ριστερών.

8. — Π ο λ λ ά  μ π ο ρ ο ύ ν  νά γ ί ' Ψ ο υ ν  
σ τ ή  χ ώ ρ α  μ α ς  κ α ί  σ τ ό  άγρο. τ ι -  
κ ό  καί στό βιομηχανικό πεδίο'. Ε ί ν ’ ά- ' 
πείρες όμως κ ι’ οί πληγές πού πρέπει νά 
γιατρευτοΰν. Ά ς  σκεφτοΰμε γιά μιά στιγ
μή τις άθλιες συνθήκες τής ζωής πάνω 
στις άετοφωληές τής όρεινής Ε λ λ ά δ α ς  ή 
στις ποντικοφωληές τών έργατικών συνοι
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κισμών τών πανάθλιων άστικών _ μας κέν
τρων. Ά ς  σκεφτοϋμε τή βελτίωση πού 
πρέπει νά γίνη στή βάρβαρη λιτότητα τής 
διατροφής τοΰ λαοΰ μας.

Πέρα άπ' τό φωτεινό Ούρανο _ και^ τό 
λαμπρό "Η λιο  δύσκολα θά βρούμε άλ
λες χαρές στά πολυβασανισμένα πλήθη 
τών άγροτών μας. Ή  επαγγελματική, τε
χνική κ ι’ άνθρωπιστική έκπαίδευση βρή- 
σκονται άκόμα στά σπάργανα.

Κι'ά ν  παραδεχτούμε τεράστιες τις α 
νεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα δυνατότη
τες τοΰ τόπου—καί κανείς δέν εΐνε τοσο- 
άνόητος γιά νά προβάλη ενα τέτοιον ισ
χυρισμό—πόσα μέσα δέν χρειάζονται γιά 
νά πραγματοποιήσουμε τά τεράστια αυτά 
καί τόσα άλλα έργα,

g _Π α νά ρχα ιο ι καί μόνιμοι οί γεωοικο- 
νομικοί λόγοι τής γεωγραφικής θέσης,πού 
σέ προκαλεΐ νά ταζειδέψης, καί τής δυ
σκολίας τής οικονομίας, πού σέ ώθει νά 
φύγης, καί μαζύ μ ’ αύτούς ή παράδοση, 
πού στις μακρές χιλιετηρίδες του ίστορι- 
κοΰ μας βίου έρρίζωσε σάν πνεΰμα τυχο 
διωκτικό στόν έθνικό μας χαρακτήρα, δέν 
πρόκειται νά πάψουνε νά δροϋνε καί νά 
ώθοΰν τόν "Ελλ η να  στήν ξενητειά.^Η δια- 
σπορά είναι μέσα στή φύση καί τής Ε λ 
λάδας καί τοΰ 'Ελληνισμού. Πλούσια Ιστο 
ρική πείρα δέν διαψεύδει σέ καμιά περίο
δο τόν κανόνα τοΰτον.

Οί άσφαλιστικές μεταναστευτικές δι
κλείδες δέν πρόκειται νά πάψουνε νά λει
τουργούνε' ή φτώχεια μας κι ή Νέα Δ ό 
μηση έχουν άνάγκη άπ' τά γερά άποτα- 
μιεύματα τών ξενητεμένων 'Ελλήνω ν.

Τό ζήτημα είναι ν ' άποτρέψουμε τήν 
ύπερβολική διαρροή, πού δημιουργεί τόν 
κίνδυνο τής εθνικής μας έξασθένησης, τη 
στιγμή μάλιστα πού ή ισορροπία τών δυ 
νάμεων στή Βαλκανική δέν είναι καθολου
εύνοϊκή γιά μάς.

Ή  ενσυνείδητη δηλαδή δημογραφι- 
κή πολιτική τής Πολιτείας πρέπει νά μή 
περιοριστή στήν παθητική λύση, πού της 
παρέχει ή μετανάστευση άλλά ν ’ άγκα- 
λιάση τήν ενεργητική καί σύνθετη άποψη, 
πού επιδιώκει τήν προαγωγή τής οικονο
μίας καί τήν εϋρυνση έτσι τής δημογρα- 
ψικής της χωρητικότητας. -

Στό  σύνθημα : «Νά λειτουργήσουν πά
λι οί ασφαλιστικές δικλείδες γιά τήν έξο
δο τών δημογραφικών μας περισσευμάτων» 
πρέπει νά προτάξουμε τό σύνθημα τοΰτο : 
«Νά πολλαπλασιάσουμε τά κέντρα εργα
σίας καί παραγωγής μέσα στις έθνικές 
μας κοιτίδες, γιά νά μπορέση ν' άπορρο- 
φηθή μέσα σ’αύτές δσο τό δυνατόν πυ
κνότερος πληθυσμός».

Φεύγουν γιά νά κάμουν τήν τύχην 
τους έξω καί μακρυά άπ’ τήν πατρίδα τά 
ζωτικώτερα στοιχεία καί συντελείται έτσι

πάνω στά πάτρια χώματα μ’ αρνητική ε 
πιλογή τοΰ έμψυχού ύλικοΰ, μιά αιμορρα
γία εθνική, πού ή καταστρεπτική της επί
δραση γίνεται άκόμα περισσότερο άντιλη- 
πτή, σάν σκεφτοϋμε πώς δέν συνδεθήκαμε 
ποτέ κάπως όργανικά μέ τ ’ απόδημα τέ
κνα μας, πώς δέν νοιαστήκαμε ποτέ για 
τήν τύχη τους εκεί, οπου πηγαίνουν δίχως 
καμιάν επαγγελματική, τεχνική καί γλω σ
σική προπαίδεια κι’ έξαναγκάζουντ ετσι 
νά προσθέτουν τό βάρος τους στόνκοινω^- 
νικό παρασιτισμό, σέ βλάβη πρώτα του 
ίδιου τοΰ έαυτοΰ τους κι’ Οστερα του ε 
θνικού μας χαρακτήρα καί γοήτρου.

10. — Στήν άρχαιότητα ό άποικισμός γι
νόταν οργανωμένα. ‘Ομάδες μ ιεραρχη
μένη διάρθρωση καί στρατιωτικό κ ι’ οικο
νομικό έξοπλισμρ ξεκινούσαν μέ τό σχέ 
διο νά ξαναχτίσουν τήν πατρίδα σέ νέα 
χώματα, θ ά  πή κανείς πώς αύτό ήταν α
ναγκαίο τότε γιατ’ είχαν νά παλέψουν 
στρατιωτικά μέ τούς βαρβάρους γιά τήν 
κατάληψη τής γης. ’Ενώ  σήμερα δέν συν
τρέχει τέτοια περίπτωση.

Μ ή τάχα κι’ ή πάλη γιά τήν επικράτη
ση στό οικονομικό πεδίο δέν άπαιτεϊ σή
μερα τις πιό φροντισμένες καί προσεχτικές 
προετοιμασίες ;

Τό άναπότρεπτο καί γιά τή σημερινήν 
'Ελ λ ά δ α  φαινόμενο της πληθυσμιακής 
διαρροής έχει άφεθή στήν τύχη του.

Κ ι' δμως άπ’ τίς κοινότητες τής δια- 
σποράς,ξεπήδησε τό θαΰμα τοΰ 21. Απο 
κεί ρέει άκατάπαυστα μεσ’ στις φλέβες 
τής 'Ελληνικής Πατρίδας ή πολύτιμη χρυ
σή ένίσχυση.

Τά  μεταναστευτικά έμβάσματοι θά παί
ξουν πάλι σημαντικό ρόλο. Α ρ κ ε ί ή Π ο 
λιτεία νά έξασψαλίζη πάντα μέ μελετη
μένη συναλλαγματική πολιτική τήν πραγ
ματική τους άξία στούς έδώ δικαιούχους, 
θ ά  είσρεύσουν άφθονα τότε, κι’ άν ή 
Τράπεζα τά χρησιμοποιήση σέ παραγωγι
κά έργα, ώστε νά μονιμοποιηθούν στόν 
τόπο καί τόν γονιμοποιήσουν, πολλά έ- 
ρείπια θά παραμεριστούν καί μιά νέα πα
ραγωγική δύναμη θά προστίθεται όλοενα.

’Ά ς  μή γελιόμαστε : Οί μεγάλες ελλη
νικές περιουσίες σπάνια άποκτήθηκαν μέ 
τήν οικονομική δράση μέσα στά ίδια τά 
σύνορα τοΰ τοπου. Κ ι’ δσες άποκτήθηκαν 
έδώ, χρωστάνε τή δημιουργία τους σέ τε
χνητούς δρους, δπως ή Εγκληματική προ
χειρότητα του προστατευτικού μας 
σμολογίου, ή αισχρή έκμετάλλευση τής 
άμεσης άνάγκης τών άνοργάνωτων άγρο
τών μας.

Οί μεγάλες έλληνικές περιουσίες έχουν 
άποκτηθή μέ τή δράση τών 'Ελλήνω ν στις 
θάλασσες καί στή ξενητειά. Τά  εύπρεπέ- 
στερα σχολεία, τά καλύτερα Ιδρύματα
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Ή απόφαση της Νυρεμβέργης 

καί η προσπάθεια νά όργανωθή ή ειρήνη
Ή  εκτέλεση στή Νυρεμβέργη τών δέκα 

εγκληματιών πολέμου καί ή αυτοκτονία 
τοΰ Γκαίριγκ, άπομάκρυναν γιά λίγο τήν 
προσοχή τών Βρεττανών άπό τή λήξη τής 
Συνδιάσκεψης τοΰ Παρισιοΰ καί άπό τή 
σύνοδο τής 'Ο λομέλειας τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών στή Νέα Ύ όρκη. 'Η  επιτυχία τοΰ 
Γ  καίριγκ νά άποφύγει τήν άγχόνη πολλοί 
πιστεύουν πώς άποσόβησε τό ενδεχόμενο 
νά περιβληθή ή μνήμη του μέ ενα φωτο
στέφανο μαρτυρίου άπό άδιόρθωτους Γερ- 
μανούς ναζι.

Ά π ό  μερικούς κύκλους, άπό τούς όποι
ους άσφαλώς οί άποδείξεις πού φανερώ
θηκαν στή δίκη τής Νυρεμβέργης δέν με
λετήθηκαν προσεκτικά, άκουστήκαν αι
σθηματικές διαμαρτυρίες έναντίον τής ε 
πιβολής τής ποινής τοΰ θανάτου στούς 
φανατικούς κακοήθεις ναζί. Ή  άρμοδιό- 
τητα ένός διεθνούς δικαστηρίου νά κρίνει 
καί νά καταδικάσει αύτούς τούς εγκλη
ματίες έχει άμφισβητηθή επιπόλαια άπό 
κριτικούς άπειρους μέ τήν έξέλιξη τοΰ δι
εθνούς δικαίου άπό τήν έποχή τοΰ τέλους 
τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. ’Ά ν  οί 
νικήτριες δυνάμεις είχαν άγνοήσει αύτή 
τήν έξέλιξη θά εΓχαν άποτύχει στό νά 
δημιουργήσουν ενα προηγούμενο, πού πι
θανόν νά Εχει μιά άποφασιστική σημασία

κοινωνικής άλληλεγγύης είναι δώρα δικά 
τους.

Στις γύρω άπό τίς θάλασσές μας χώ
ρες τής Εύρώπης, δπου σέ παληότερα χρό
νια άκμάσανε περίφημες κοινότητες τής 
έλληνικής διασποράς, κατάκεινται έρμαιες 
στή φθοροποιό δύναμη τοΰ χρόνου σημαν
τικές έλληνικές κοινοτικές περιουσίες, πού 
θά μποροΰσαν, άν άποφάσιζε τό Κράτος 
νά τίς χρησιμοποιήση, ν ’ άποτελέσουνε τή 
βάση γιά μιά νέα όργανωμένη πιά έξόρ- 
μηση μ ’ δλα τά έπαγγελματικά καί μορ
φωτικά έφόδια άνωτέρων άνθρώπων.

11. — "Ε ν α  τέτοιο φαινόμενο μέ τόσα 
επακόλουθα δέν πρέπει νά μένη έξω άπ’ 
τίς φροντίδες τής Πολιτείας. Τή στοργή 
της καί τίς κατευθύνσεις της θά τής ζη
τούν οί Κοινότητες τοΰ έξωτερικοΰ,τά μέ-

γιά τήν πρόοδο τοΰ πολιτισμού.
Τό Δικαστήριο τής Νυρεμβέργης, άν 

καί εΐ-χε διεθνή σύνθεση, είχε πρόεδρό 
του ’Ά γ γ λ ο  δικαστή καί υιοθέτησε άγγλι- 
κές μεθόδους διαδικασίας, άπονέμοντας 
μιά νέα διεθνή δικαιοσύνη. Μ έ αυτές τίς 
μεθόδους τό νομικό στοιχείο άποκτά μιά 
θετική άξία, ενώ ή έφαρμογή του δημιουρ
γεί ενα προηγούμενο. "Υστερα άπό τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οί Σύμμαχοι 
καί οί δυνάμεις πού μαζί τους άγωνίστη- 
καν, κατηγόρησαν τόν πρώην Γερμανό 
Αΰτοκράτορα γιά ύπέρτατα εγκλήματα έ 
ναντίον τήςδιεθνοΰςήθικής καίτής Ιερότητας 
τών συμφωνιών.Ζήτησαν τότε άπότήνκυβέρ- 
νηση τής 'Ολλανδίας νά τούς τόν παρα- 
δώσει γιά νά δικαστεί. Ή  ‘Ολλανδική 
κυβέρνηση δμως άρνήθηκε. ’ Επικαλέσθηκε 
τόν βάσιμο λόγο πώς δέν ύφίστατο τότε 
διεθνής νόμος γιά τίς παραβιάσεις τών 
συνθηκών ή γιά τόν Επιθετικό πόλεμο καί 
χωρίς περιστροφές ισχυρίστηκε πώς πταίσ
ματα ή έγκλήματα δέν μποροΰν νόμιμα νά 
υπάρξουν, παρά μόνο μέ τήν συνύπαρξη 
νόμου πού τά τιμωρεί.

Στά  1928 προσδιορίστηκαν οί άρχές γιά 
ένα διεθνές δίκαιο, μέ τήν καταγγελία τοΰ 
πολέμου, άπό μιά πανηγυρική διεθνή συμ
φωνία, πού κλείστηκε στό Παρίσι καί πού

σα γιά τούς σκοπούς, έκπαιδευτικούς,θρη
σκευτικούς καί άλλους, θά τά | βρίσκουν 
μόνες τους. Ή  ‘Ελλά δα  εχει τό δικαίωμα 
νά έπιδιώξη τά τολμηρότερα πάνω στό 
κεφάλαιο τοΰτο,

Ή  'Ε λ λ ά δ α  έχει τό δικαίωμα ν ’ άπο- 
κατασταθή ειρηνικά πάνω στις περιφέρειες 
τοΰ ολοκληρωμένου έλληνικοΰ χώρου τοΰ 
Αιγαίου.

12.— Χιλιόχρονη ιστορική πείρα, σάν 
τής δώσουμε τήν έντονη προσοχή πού τής 
πρέπει, ήθελε μάς σώση άπό κρίσιμα σφάλ
ματα ποΰ κάθε τόσο διαπράττουμε, κω 
φεύοντας στή σεβάσμια φωνή, πού άληθι- 
νή σάν τή ζωή, άθάνατη κυλάει μεσ’ άπ' 
τόν μακρόν αιώνα κ α ί  μ ά ς  κ α λ ε ϊ  
ν ’ άρθοΰμε σέ γνωριμία μέ τόν έαυτό μας, 
σέ γνωριμία μέ τοΰ "Εθνους μας τή ζωή.



δέσμευε δλους δσους τήν ύπόγραψαν, νά 
μή χρησιμοποιήσουν ποτέ τόν πόλεμο ώς 
μέσο έθνικής πολιτικής καί νά λύσουν μέ 
ειρηνικά μέσα κάθε διεθνή φιλονικία. Α ύ 
τή ή συμφωνία θεληματικά ύπογράφηκε 
καί επικυρώθηκε άπό τή Γερμανία. Στά  
1934 μιά διεθνής νομική συνδιάσκεψη στή 
Βουδαπέστη προσδιόρισε κανόνες γιά τήν 
ερμηνεία της. Είσηγούμενος τό κατηγορη
τήριο, στή Νυρεμβέργη ό Βρεττανός κατή
γορος χαρακτηριστικά έβάσισε τήν νομι
μότητα τοΰ Δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης 
σαυτό τό διεθνές δίκαιο.

Οί κατηγορούμενοι τοΟ Ναζισμού στή 
Νυρεμβέργη δέν κρίθηκαν γιά έγκλήματα 
πού διέπραξαν ώς Γ  ερμανοί στή Γ  ερμα
νία, έναντίον τών συμπατριωτών τους. 
Δικάστηκαν γιατί είχαν άπό κοινοΰ συμ
φωνήσει καί διαπράξει τό διεθνές έγκλη
μα τοΰ έπιθετικοΰ πολέμου καί γιατί δο
λοφόνησαν εκατομμύρια άθώων, μή Γερ- 
μανών, κατά τήν διάρκειά του. ‘Ό λο ι, εκ 
τός άπό τρεις κατηγορούμενους, καταδι
κάστηκαν δίκαια. Οί τρεις πού άθωώθη- 
καν είναι πιθανόν άκόμα νά κριθοΰν καί 
νά τιμωρηθούν άπό γερμανικά δικαστήρια 
γιά πταίσματα έναντίον Γερμανών. Τό 
δικαστήριο τής Νυρεμβέργης τούς άπάλ- 
λαξε μόνο άπό τήν κατηγορία, πώς διέ
πραξαν διεθνή έγκλήματα.

Είνα ι άνάγκη αύτή ή διάκριση νά γί
νει αύτή τή στιγμή, δπου «φλυαρίες» γιά 
8να τρίτο πόλεμο άκούγονται,, σάν σχάλια 
σχετικά μέ τόν άνταγωνισμό μεταξύ Δ υ 
τικών Δημοκρατιών καί τής ομάδας τών 
Σλαβικών κρατών, πού τήν κατευθύνει ή 
Σοβιετική ‘Ένω ση . Ό  άνταγωνισμός αύ
τός άφήσε τά ’ίχνη του στήν πορεία τών 
εργασιών τής Συνδιάσκεψης τοΰ Παρισιού 
καί χάλασε τήν άρμονία της. Τέτιες «φλυα
ρίες» είναι άνεύθυνες καί βλαβερές. 
Ά γνο ο ΰ ν  τή σημασία τής δίκης τής Ν υ 
ρεμβέργης. 'Υποθέτουν πώς 'ένα ή καί πε
ρισσότερα άπό τά κράτη, τών όποιων οί 
ενοπλες δυνάμεις νίκησαν τήν ναζιστική 
έγκληματικότητα, θά βρεθούν 6νοχα συ- 
νομοσίας γιά νά διαπράξουν, ή διαπράτ- 
τουν κιόλας, τό έγκλημα τοΰ έπιθετικοΰ 
πολέμου. "Ε ν α  τέτοιο έγκλημα στήν επο
χή τοΰ άτόμου θά είναι άκόμη πιό άπο- 

. τρόπαιο στις προθέσεις του καί στά άπο- 
τελέσματά του, άπό τά έγκλήματα τοΰ 
Ναζισμοΰ. Καί ή 'Ο λομέλεια  τών ‘Ηνω
μένων Εθ νώ ν , στή Νέα Ύ όρκη, δύσκολα 
μπορεί νά παραλήψει νά τονίσει αύτή τήν 
άλήθεια.

Οί μέθοδοι [τής δημόσιας συζήτησης 
καί τής διαδικασίας τής ψηφοφορίας, πού 
υιοθέτησαν στή Διάσκεψη τοΰ Παρισιοΰ, 
δέν άποδείχθηκαν, ούσιαστικά, άνώτερες 
άπό τις παλιές διπλωματικές μεθόδους, 
ώς καινοτομίες στήν προσπάθεια γιά είρή-
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νευση. Παρεμπόδισαν έμπιστευτικές συ
νεννοήσεις μεταξύ τών άντιπροσώπων 
τών κρατών πού άσκοΰσαν τήν μεγαλύ
τερη έπιρροή καί ένίσχυσαν τήν άδιαλλαξία, 
καί,συχνά, έμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις, 
πού άπευθύνονταν, μάλλον στήν δημόσια 
γνώμη διαφόρων κρατών, παρά στήν ίδια 
τή Διάσκεψη. Και μιά χώρα, ή Γ ιουγκο 
σλαβία, προκάλεσε τή Διάσκεψη άρνού- 
μενη νά άποδεχτεί τις άποφάσεις της γιά 
τήν Ίταλο-Γιουγκοσλαβική μεθόριο καί 
τήν περιοχή τής Τεργέστης.

Ό  Ρώσσος 'Υπουργός τών Ε ξ ω τ ερ ι
κών κατηγόρησε τήν Μ . Βρεττανία καί τις 
Η. Πολιτείες πώς προσπαθούν νά επιβά
λουν στή Διάσκεψη τή θέλησή τους, έναν
τίον τών συμφερόντων τής Σλαβικής ομά
δας. Μ ’ δλον τοΰτο δμως, ό Μολότωφ, 
δπως ό Μπέρνς καί ό Μπέβιν, τελειόνον- 
τας, τόνισε πώς ή Διάσκεψη άπόδοσε 
χρήσιμο εργο καί έξέφρασε τήν έμπιστοσύ- 
νη του, πώς οί 'Υπουργοί τών Εξω τερικώ ν 
τών Μεγάλων Δυνάμεων θά συμφωνήσουν 
καί στά προβλήματα πού ή Διάσκεψη άφη
σε άλυτα.

"Α ν  αύτές οί χτυπητές άνακολουθίες 
άφίνουν τήν κοινή γνώμη στή Μ . Βρεττα
νία περιπλεγμένη καί άκατάπειστη, δέν ά- 
ποτελοΰν μιά άπόδειξη πώς ή διχόνοια 
τοΰ Παρισιοΰ μπορεί νά άποκλείσει θετική 
συμφωνία στή Νέα 'Υόρκη, άκόμα καί^σέ 
ένα τέτοιο επείγον ζήτημα δπως είναι τό 
πώς θά μεταχειριστούμε τή Γερμανία. Ό  
κ. Μπέρνς νομίζει πώς ή Διάσκεψη τοΰ 
Παρισιού ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί έ- 
πέτρεψε νά άκουστεΐ ή φωνή τών μέσων 
καί μικρών κρατών. Πιστεύει πώς οί Τέσ- 
σαρες Μ εγάλοι θά υπολογίσουν τις υπο
δείξεις πού ύποστηρίχθηκαν στό Παρίσι 
άπό τις άντιπροσωπίες, μέ ισχυρή πλειο- 
ψηφία. Χωρίς νά συμμερίζομαι άπόλυτα 
τήν εμπιστοσύνη του σ ’ αύτό τό σημείο, 
θεωρώ πιθανό πώς κανένας άπό τούς Τέσ- 
σαρες Μεγάλους δέν θά μείνει έντελώς 
άνεπηρέαστος άπό τήν παγκόσμια γνώμη, 
σχετικά μέ τά συμπεράσμα τής Δ ιάσκε
ψης τοΰ Παρισιοΰ, άν αύτή ή γνώμη εκ
φραστεί καί στήν ‘Ολομέλεια τών 'Η νω 
μένων Εθ νώ ν . Καί ή ύστάτη έκκληση τής 
‘Ολομέλειας θά άπευθύνεται πρός τήν 
παγκόσμια κοινή γνώμη, πού ξαπλώνεται 
δυνατά καί κατά τήν άντίληψή μου, άπο- 
φασιστικά, τόσο έναντίον τών «φλυαριών» 
γιά κάθε μελλοντικό πόλεμο, δσο καί έ 
ναντίον κάθε πολιτικής πού είναι ένδεχό- 
μενο νά Οποθάλψει μιά διεθνή σύγκρουση.

Ουτε εϊνε δυνατόν ή πρόοδος πρός 
τήν άποκατάσταση τής ειρήνης νά έξαρ- 
τιέται άποκλειστικά άπό διεθνείς συνα- 
θρίσεις. Πρέπει νά είναι άποτέλεσμα έ- 
ξελίξεων, τόσο πολιτικών, δσο καί οίκονο-
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Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΙΔΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ
V· Μ ειονεκτήματα της 'Ελληνικής Ο ικονομίας

Γ  Δ ΙΕΥΘ ΥΝ Ο Μ ΕΝ Η  Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΑ

Ενώ  ό σοσιαλισμός θεωρητικά έχει ώ- 
ρισμένη μορφή, προσλαμβάνει δέ ρευστό- 
στητα μόνο στήν πράξη, ή «διευθυνομένη» 
οικονομία είναι καί θεωρητικά άκόμα ά- 
καθόριστη- είναι μιά μορφή ένδυάμσηε 
μεταξύ φιλελευθέρου καπιταλισμού καί 
σοσιαλισμού, στήν όποιαν ή παραγωγή 
κανονίζεται άπό τό κέντρον, παραμένει 
δμως ή άτομική ιδιοκτησία έπί τών μέσων 
παραγωγής μέ τήν έπιβολή διαφόρων πε
ριορισμών στά έσοδα καί στή χρησιμο
ποίησή των. Ά π ό  τήν πολιτική άποψη τό 
καθεστώς τής διευθυνομένης οικονομίας 
είναι μιά καθολικώτερη ύποχώρηση τοΰ 
καπιταλιστικοΰ συστήματος στήν προσπά- 
θειά του νά άποσπάση τις μάζες άπό τήν 
κίνηση πρός τά άριστερά.

‘Η διευθυνομένη οικονομία άφίνει τήν 
ιδιοκτησία, κανονίζει δμως τήν παραγω
γή, τά κέρδη καί εως ένα σημείο καί τά 
ήμερομίσθια επομένως καί τή διανομή τών 
άγαθών. Πολλά λοιπόν άπό τά προτερή-

μικών, εξω άπό τή διπλωματική σφαίρα. 
Σώύτή τήν έννοια οί συμφωνίες γιά τήν 
προαγωγή τοΰ έμπορίου καί τήν άνάπτυ- 
ξη των σχέσεων μεταξύ ομάδων κρατών 
είναι πιό σημαντικές, παρά οί δημόσιες 
λογομαχίες τών πολιτικών. 'Η  επικείμενη 
κατάργηση τών θεωρήσεων τών δια
βατηρίων, γιά τά ταξείδια μεταξύ Γαλλί- 
ας και Αγγλίας, είναι μιά σωτήρια εν- 
δειξη, δπως είναι ή διευθέτηση γιά τήν 
επαύξηση τοΰ έμπορίου μεταξύ Μεγάλης 
Βρεττανίας καί Σοβιέτ. ‘Ένω σης. Π ολ 
λά μενουν άκόμη νά γινοΰν σέ πολλές 
κατευθύνσεις, πριν ό κόσμος αίστανθεί 
•πώς τά βήματά του πήραν τό μονοπάτι 
πρός τή σταθερή Ειρήνη. ‘Έ ω ς  τότε οί 
άπαισιόδοξοι καί οί κυνικοί πού φαντά
ζονται πώς οί τωρινές διχόνοιες πρέπει 
άναγκαστικά νά τελειώσουν σέ μιά κατα
στροφική σύγκρουση πρέπει νά έκδιωχ- 
θούν, γιαχί υπήρξαν ψευτοπροφήτες παγ
κόσμιας συμφοράς.

ματα καί τά μειονεκτήματα τοΰ συστή
ματος αύτοΰ είναι τά ϊδια μέ τά τοΰ κα 
πιταλιστικού καί τοΰ σοσιαλιστικού συ
στήματος.

Στήν πράξη τό σύστημα τής διευθ.οικο
νομίας έφαρμόσθη στή Γ  ερμανία άπό τό 
1933 έ’ως τά μέσα τοΰ δευτέρου πολέμου, 
έπίσης δέ άπό στις Η .Π .Α . εως τά 1936. 
Πρέπει εύθύς άμέσως νά τονισθή, δτι καί 
τις δύο αύτές περιπτώσεις ή έφαρμογή 
έγινε κάτω άπό μιά ψυχολογία δχι φυσι
κή. Τό καθεστώς τοΰ εθνικοσοσιαλισμού 
στή Γ  ερμανία μετείχε κάποιας έθνικής 
θρησκευτικότητος, ή δέ πολιτική τοΰ Ροΰζ- 
βελτ ήλθε μάλλον ώς συνέπεια τής κρί- 
σεως τού 1929. Τήν πείρα λοιπόν αύτή 
πρέπει νά τήν βλέπουμε μέσα άπό τήν 
πίστη, τή θρησκευτικότητα έπομένως, έπά- 
νω στήν όποιαν, δπως καί τό Ρωσσικό 
σύστημα, είχαν στηριχθεί.

Τής διευθυνομένης οικονομίας ενα άπό 
τά κύρια στοιχεία εΤναι ό κανονισμός τών 
τιμών άπό τήν κεντρική υπηρεσία. Ό  κα 
νονισμός δμως τών τιμών παρουσιάζει 
δυό μεγάλες δυσκολίες, οί οποίες γιά τήν 
Ε λ λ ά δ α  θά είναι άνυπέρβλητες. Ή  μιά 
είναι ή έξεύρεση τοΰ κόστους ενός προϊ
όντος, δταν οί άλλοι δροι παραγωγής μέ
νουν άμετάβλητοι. Στή  Γερμανία π.χ.στόν 
καιρό τής διευθυνομένης οικονομίας, μιά 
άτελείωτη σειρά έπιτροπών είχε 4γιά άσχο- * 
λία τήν κοστολόγηση τ,ών άζωτο’ύχων λι
πασμάτων. Βιομηχανίες άζωτούχων λιπα
σμάτων είχαν ιδρυθεί σέ διάφορα σημεία, 
έπωφελούμεναι διαφόρων εύνοϊκών περι
στάσεων διαφορετικών γιά κάθε σημείο. 
Ά λ λ ο ΰ  ήταν φθηνός ό λιγνίτης, άλλοΰ τό 
κώκ, άλλοΰ ή ήλεκτρική ένέργεια· οί άπο- 
στάσεις καί τά μέσα μεταφοράς τών πρώ
των ύλών ή τοΰ προϊόντος, ό βαθμός χρη- 
σιμοποιήσεως παραπροϊόντων, ή έπιτευ- 
χθεΐσα ήδη άπόσβεση τοΰ κόστους έγκα- 
ταστάσεων κλπ., έ’χουν ισχυρή έπίδραση 
στό κόστος. Ή  δεύτερη δυσκολία είναι 
πολύ μεγαλύτερη· προέρχεται άπό τή με



ταβολή τών τιμών. Ά ν  γιά διαφόρους 
λόγους μεταβληθή ή τιμή τοΰ αζώτου, θά 
πρέπει νά μεταβληθή καί ή τιμή τών σι
τηρών καθώς καί άλλων άγροτικών προϊ
όντων, μόλο πού γιά πολλά άπό αΰτά 
δέν χρησιμοποιείται λίπασμα. ’Ά ν  όμως 
μεταβληθή ή τιμή τών άγροτικών προϊόν
των, θά πρέπει νά αυξομειωθή άνάλογα 
καί ή τιμή τών βιομηχανικών προϊόντων, 
οί μισθοί κ λ π .’Ά ν  δέν γίνει ή άναπροσαρ- 
μογή αύτή, θά μεταβληθή τό είδος καί τό 
ποσό τής παραγωγής, γιατί καί τά δυό 
Εξαρτώνται άπό τό επιτυγχανόμενο κέρδος. 
Στή  Γερμανία, δπου τόσο ή σταθερότητα 
τοΰ κλίματος καί τά τεχνικά Εργα τής πα
ραγωγής εύνοοΰσαν τή σταθερότητα τής 
παραγωγής, ή ρύθμιση τών τιμών^ ήταν 
δυσκολοτάτη έργασία. Στήν Ε λ λ ά δ α , ό
που τόσο στό σύνολο, όσο καί κατά πε
ριοχές οί κλιματικές μεταβολές άρα καί 
οί μεταβολές στήν παραγωγή τών άγρο
τικών προϊόντων είναι τόσο μεγάλες, πώς 
θά ήταν δυνατόν νά προσδιορίζονται, 
κάθε φορά οί εύνοϊκότερες τιμές γιά τό 
έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα ; Στό  καπιτα
λιστικό σύστημα ή ρύθμιση τών τιμών γί
νεται αυτόματα, ώσΐε νά Ενθαρρύνεται ή 
αύξηση κάθε μειωμένης παραγωγής-_ στή 
σοσιαλιστική οικονομία τά έσοδα τοΰ κα- 
θενός έξαρτώνται περισσότερο άπό τό Εθ- 
νικό εισόδημα, τήν ποσότητα καί τήν ποιό
τητα τής εργασίας του, παρά άπό άπρο- 
βλέπτους όρους. Στή διευθυνομένη οικο
νομία οί δυσκολίες είναι άνάλογες πρός 
τή μεταβλητότητα τών όρων παραγωγής 
καί τήν έπίδραση τοΰ Εξωτερικού Εμπορίου, 
ή όποια ήταν καί θά είναι σημαντική σ'

, _ ί.Οί Η .Γ ΙΆ .  άρχισαν τό πείραμα της δι- 
ευθυνομένης οικονομίας άπό τό 1933, όταν 
πρωτοπήρε τήν εξουσία ό Ροΰζβελτ.Οί ά
νεργοι ήσαν τότε 13 εκατομμύρια, ή πα
ραγωγική όμως δυνατότης τής χώρας 
ήταν άπεριόριστη καί ή τιμή τοΰ δολλα- 
ρίου σταθερή. Ό  Ροΰζβελτ είχε μεγάλα 
άληθώς περιθώρια δράσεως, διέθετε δέ 
καί Ικανούς οικονομολόγους—άπό τούς 
όποιους άλλωστε καί Εκαμε τό περιώνυμο 
«τράστ τών Εγκεφάλων» —καί έγκαινίασε 
τό «Νισύ Ντίλ». Αύτό δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά «διευθυνομένη οικονομία» μέ 
άμεσο μέν σκοπό τήν καταπολέμηση τής 
μεγάλης κρίσεως τοΰ 1929 μέ άπώτερη δέ 
φιλοδοξία τή γενική μεταρρύθμιση τοΰ 
οίκονομικοΰ συστήματος τών Η .Π .Α . πά
νω σέ δημοκρατικότερες βάσεις. Κύρια 
ίδέα στή μέθοδο καταπολέμησης τίς κρί
σεως, ήταν ότι ή αίτια της βρισκόταν στή 
διατάραξη τής οικονομικής ισορροπίας. Ή  
θεραπεία άρχισε μέ τήν προσπάθεια νά ύ- 
ψωθή ή τιμή τών άγροτικών προϊόντων 
συνεχίσθηκε μέ τήν παροχή Εργασίαςστούς
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άνεργους. Μ έ τόν τρόπον αύτόν άπέβλε- 
παν στήν αύξηση τής άγοραστικής δυνά- 
μεως, δηλαδή στήν αύξηση τής κατανα- 
λώσεως. Τό σημαντικότερο μέτρο ύπήρξε 
κατόπιν ή «έξ άποφάσεως» ύποτίμηση τοΰ 
δολλαρίου, χωρίς δηλαδή νά πέσει προη
γουμένως ή άξία του στήν άγορά. Τό μέ
τρο αύτό, τό πρώτο τοΰ είδους του σέ 
παγκόσμια κλίμακα Εχει μεγάλη σημασία, 
γιατί κατέρριψε τό γόητρο τοΰ χρυσοΰ, ώς 
α π α ρ α ι τ ή τ ο υ  μέσου άναγωγής τών 
άξιών. "Ολα> αΰτά τά μέτρα έχουν γιά 
μάς ιδιαίτερη σημασία, γιατί τείνουν νά 
κάμουν τήν οικονομία άνεξάρτητη άπό τό 
χρυσό, πράγμα πού κατάφεραν οί ξένοι 
καί πού Εγινε άδύνατο σέ μάς,καίμάςστοι- 
χίζειάκόμη καί σήμερα τόσο π ολύ .Ό  άμε
σος σκοπός τής ύποτιμήσεωςτοΰ δολλαρίου 
ήταν βέβαια ή ϋψωση τής δυνάμεως έξα- 
γωγής έμπορευμάτων (γιατί ή άξία τους 
σέ χρυσό —μέσο διεθνοΰς συναλλαγής —θά 
Επεφτε) καί συγχρόνως ή ϋψωση τής τι
μής τών προϊόντων στό εσωτερικό (σέ 
χάρτινα δολλάρια— μέσο Εσωτερικών συν
αλλαγώ ν—) ή όποία είχε πέσει. ’’Εχουμε 
λοιπόν τώρα μιά νέα άρχή : τό εθνικό νό
μισμα, άντί νά προσπαθή νά διατηρή στα
θερή τήν ίσοτιμία του σχετικά μέ τό χρυ
σό, πρέπει ν ά  δ ι α τ η ρ ή  σ τ α θ ε ρ ή  
τ ή ν  ά γ ο ρ α σ τ ι κ ή  τ ο υ  δ ύ ν α μ η .  
'Υποτίθεται ότι ετσι θά φύγη ή οικονομι
κή δύναμη άπό τούς τραπεζίτες καί τούς 
παίκτες τών χρηματιστηρίων— πού στενεύ- 
οντας ή διευρύνοντας τό διαπραγματεύσι
μο χρυσό καί συνάλλαγμα άνεβοκατεβά- 
ζουν τήν άγοραστική δύναμη τοΰ Εθνικού 
νομίσματος— καί θά γίνη Λ— ή οικονομική 
δύναμη—κτήμα τοϋ παραγωγοϋ, ό όποιος 
θά αύξάνη τήν άγοραστική του δύναμη α 
νάλογα μέ τήν αύξηση τής παραγωγής 
του. Α ύ τ ό  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ώς  έ ν α  ά 
π ό  τ ά μ έ σ α  δ η μ ο κ ρ α τ  ι κ ο π ο ι ή -  
σ ε ω ς  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ,  Ώ ς  μία ά 
πό τίς κυριώτερες δυσκολίες άναρρώσεως 
θεωρήθηκε ή διατήρηση τής τιμής τών γε 
ωργικών προϊόντων κάτω άπό τήν σχετική 
τιμή τών άλλων προϊόντων. Ε ίνα ι ή ϊδια 
άκριβώς δυσκολία πού παρουσιάζεται σέ 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό σέ μάς σήμερα. 
Άπ οτέλεσμα  ήταν ό ν ό μ ο ς  τ ή ς  ά - 
γ ρ ο τ ι κ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τοΰ 1933, 
άνάλογος πρός τούς δικούς μας νόμους 
σχετικά μέ τή σταφίδα, δταν πέφτουνοί τι
μές της Ενεκα ύπερπαραγωγής.

Λίγους μήνες άργότερα ό Ροΰζβελτ Ε
καμε τό νόμο τής « β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς  ά- 
ν ο ρ θ ώ σ ε  ως»  «γιά νά μεταβάλη τόν 
καταστρεπτικό συναγωνισμό σέ δημιουρ
γικό συναγωνισμό παντοΰ, δπου τό Επι
βάλλει ή σώφρων πολιτική». Τό μέτρο αύ
τό πού φαινομενικά είναι ύπέρ τών τράστ 
— τοϋ κυριωτέρου δπλου τής άντιδημοκρα-
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τικής οικονομίας, μονίμου δέ στόχου τής 
πολεμικής τοΰ Ροΰζβελτ—πραγματικό σκο 
πό είχε τήν ύψωση τών ήμερομισθίων,στά 
όποία ξεσποΰσε περισσότερο ό συναγωνι
σμός, τό μέτρο δηλαδή άπέβλεπε Εμμεσα 
στήν αύξηση τής άγοραστικής δυνάμεως 
τοϋ έργάτου, άρα στήν αύξηση τής κατα- 
ναλώσεως. Πάνω στόν νόμο αύτόν βασι
σθήκαν «οί κώδικες τής βιομηχανίας»— 6- 
ροι έργασίας, ελάχιστο όριο ήμερομισθίου, 
προσπάθεια σταθεροποιήσεως τών τιμών 
τών βιομηχ. προϊόντων.— « Ό  σκοπός τοΰ 
νόμου» είπεν ό Ροΰζβελτ «είναι νά έξα- 
σφαλίση στή βιομηχανία λογικά κέρδη 
καί στούς Εργάτες αρκετό ήμερομίσθιο». 
'Όπω ς είναι γνωστό, αύτό είναι τό γενι
κό μέσο πού προσπαθεί νά χρησιμοποιήση 
κάθε διευθυνομένη οικονομία στήν έποχή 
μας. Ό  Ροΰζβελτ χρησιμοποίησε τό μέ
τρο τής άμεσηςάπορροφήσεως άνέργων μέ 
τήν Εκτέλεση δημοσίων Εργων. Σ ’ αύτό 
τόν εύκόλυνε καί τό δτι ύποτιμώντας τό 
δολλάριο μπορούσε νά έκδοση πρόσθετο 
χαρτονόμισμα. Γιά  νά έμποδίση τήν ύψω
ση τής τιμής — σέ χρυσό—τού δολλαρίου, 
ό Ροΰζβελτ διέταξε νά διατεθοϋν μεγάλα 
ποσά γιά άγορά χρυσοΰ, πράγμα πού Ε
φερε μεγάλη άνωμαλία στήν Εύρώπη πού 
Εχανε τό χρυσό της, χωρίς στό άναμετα- 
ξύ νά σταθεροποιήση τήν άγοραστική δύ
ναμη τών έθνικών της νομισμάτων.

Αύτό ήταν τό γενικό πνεΰμα τού Νιού 
— Ντίλ. Τό Α νώ τα το  Δικαστήριο τό κή
ρυξε άντισυνταγματικό στά 1936. Λίγα 
πράγματα άπέμειναν άπ’ αύτό μετά τήν 
άπόφαση αύτή. Μεταξύ τους είναι καί 
κάτι πού Εχει σπουδαιότατη σημασία γιά 
τή δική μας περίπτωση, καθώς θά δοϋμε. 
Αύτό πού άπόμεινε είναι ό « ’Οργανισμός 
τής Κοιλάδος τοϋ Τεννεσσή». Τό πνεύμα 
τοϋ έργου αΰτοϋ είναι ή χρησιμοποίηση 
κρατικών οικονομικών μέσων πρός ά μ ε σ ο  
σκοπό όχι άπλώς παραγωγικό, άλλά κυ 
ρίως βελτιώσεως τών βιοτικών συνθηκών 
τής περιοχής τοϋ ποταμού Τεννεσσή. Ή  
άρχική σκέψη ήταν ή κατασκευή ένός Επί 
πλέον Εργου γιά τήν άπορρόφηση άνέρ
γων. ‘Όπως είναι γνωστό, τό εργο αύτό 
—πού ώς πείραμα Εχει τώρα άποκτήσει 
παγκόσμιο Ενδιαφέρον —είναι μιά πλήρης 
άξιοποίηση τών φυσικών μέσων τής περι- 
οχής —συγκοινωνία, άναδάσωση, τουρι
σμός, προστασία κατά τών πλημμυρών, 
άρδευση,ύδροηλεκτρ. Ενέργεια, βιομηχανία 
λιπασμάτων κλπ. — Ούσιαστικά είναι κι’ 
αύτό ώς κρατική Επιχείρηση, άντισυνταγ- 
ματικό, γιατί είναι σέ άντίθεση μέ τήν 
άρχή τοΰ Ελεύθερου συναγωνισμού, βρή
καν όμως κάποιον τύπο γιά νά στηρίξουν 
τήν συνταγματική του δικαιολόγηση. Τόσο 
σημαντική βρήκαν τήν περίπτωση αύτή.

Πριν άναφέρουμε τά άποτελΕσματα τής

Ό κ τ . — Νοέμβριος

διευθυνομένης οικονομίας τού Ροΰζβελτ, 
θά Εξετάσουμε τήν κατά πολύ Επιτυχέστε
ρη περίπτωση τής διε^θυνομ. οικονομίας 
τής Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. "Οπως 
καί στήν περίπτωση τών Η .Π .Α . δέν πρό
κειται μόνο περί οικονομικών μέτρων, ά λ
λά καί περί νέας πολιτικής άντιλήψεως : 
στήν περίπτωση Ροΰζβελτ περί δημοκρατι- 
κοποιήσηως τής οικονομίας- στήν περίπτω
ση Χίτλερ περί άντικαταστάσεως τών δι
καιωμάτων τού άτόμου ύπό τών δικαιω
μάτων τοϋ Κράτους ώς έκπροσώπου τής 
Γερμανικής φυλής. Ε ίνα ι γιά μάς πολύ Εν
διαφέρον νά ύπομνήσουμε έδώ μιά κεφα
λαιώδη άντίληψη σχετικά μέ τό τί είναι 
ή διευθυνομένη οικονομία. "Οπως καί ό 
Ροΰζβελτ είχε δηλώσει δτι δέν Εχει τίποτε 
τό σαφώς καθορισμένο στό κεφάλι του, 
άλλά δτι θά πειραματισθή καί θά προσαρ- 
μοσθή, ετσι είπε καί ενας Εκπρόσωπος τοϋ 
Εθνικοσοσιαλιστικοΰ πειράματος, ότι κάθε 
οικονομική θεωρία είναι χωρίς βάση, άν 
στηρίζεται σε μιά γενική θεωρία καί δχι 
στούς ειδικούς οίκονομ, δρους τής ορισμέ
νης χώρας όπου πρόκειται νά έφαρμοσθή 
Ό  Εθνικοσοσιαλισμός δέν δίστασε νά ά- 
πορρίψη πολλά άπό όσα άρχικώς ΘΕλησε 
νά Εφαρμόση, όπως ή κοινωνικοποίηση τών 
μεγάλων καταστημάτων, ή κρατικοποίηση 
τών τράστ κ.ά. Δέν κατήργησε τήν άτομι- 
κή ιδιοκτησία, άλλά Επεφύλαξε στό κρά
τος τό δικαίωμα νά ρυθμίζη τήν παραγω
γή, τό κέρδος, τό ήμερομίσθιο, τήν κατα
νάλωση, τήν άποταμίευση κλπ. Ή  διεύ
θυνσης τής οικονομίας Εγινε άπολυταρχική 
καί στήν κορυφή κάθε κλάδου της τοποθε
τήθηκε ενας μικρός Φύρερ.

Καί στή Γ  ερμανία, καθώς είδαμε καί 
γιά τίς Η .Π .Α ., ή Επέμβαση άρχισε άπό τή 
γεωργία. Γ  ιά νά καταστή εΟκολη ή διεύ
θυνσή της άπό τό κράτος οί παραγωγοί 
τοΰ κάθε κλάδου καί οί Εργαζόμενοι στόν 
κλάδον αύτόν—ζάχαρη, κριθάρι κλπ. — Ε
νωθήκαν σέ ξεχωριστά σωματεία, καί δλα 
τά σωματεία σέ μιά συνομοσπονδία. ’’Ε 
τσι τήν παραγωγή, τιμΕς, ήμερομίσθια καί 
διανομή, δλα τά κανόνιζε τό Κράτος.

Ά νά λογος  ύπήρξε ή όργάνωση τής βιο
μηχανίας σέ όμάδες συγγενών βιομηχα
νιών. ‘Η οριζόντια συνΕνωση περιελάμβα- 
νε τίς όμοειδεΐς βιομηχανίες δλων τών 
γεωγραφικών διαμερισμάτων ή κάθετη όρ
γάνωση συνένωνε τίς συγγενείς καί τίς 
έξαρτώμενες βιομηχανίες στήν Εξάρτηση 
άπό τό κέντρον. Καί ό ρόλος όμως τών 
διευθυνόντων αύτές τίς όμάδες ήταν μά λ
λον νά δίνουν πληροφορίες.

■r (Συνεχίζεται)
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(συνέχεια άπό τή σελ. 162)

μία στήν άγοραστική δύναμη τών ξένων 
νομισμάτων στήν 'Ελληνική  άγορά, κανείς 
εύφυής «συνδυρσμός» δέν μπορεί νά δώ- 
ση οριστική λύση στήν έξαγωγή τών προϊ
όντων μας. Καί στό άναμεταξύ θά χά 
σουμε δχι μόνο τό άντίστοιχο συνάλλαγ
μα, άλλά καί τις άγορές μας. Ή  άπλού- 
στερη λύση θά ήταν καί ή καλύτερη : " Ε 
χουμε προϊόντα γιά έξαγωγή καί θέλουμε 
πρώτες δλες καί άλλα προϊόντα. ’Απ έ
ναντι αύτών θά συνάψουμε ένα δάνειο· 
μέ αύτό θά άγοράσουμε δτι χρειαζόμα
στε καί θά τό πουλήσουμε στήν έγχώρια 
άγορά στις εγχώριες τιμές καί μέ τις εισ
πράξεις θά πληρωθοϋν οί παραγωγοί τών 
εξαγομένων προϊόντων σέ εγχώριες τιμές 
έπίσης. Τό δάνειο θά έξοφληθή μέ τις ει
σπράξεις σέ ξένο νόμισμα στήν ξένη ά 
γορά δπου θά διατεθή. Αύτό είναι μιά 
άντικατάσταση τοΰ προπολεμικού κλήριγκ· 
έχει τά μειονεκτήματά του, άλλά είναι 
καλύτερο άπό τό τίποτε.

Ή  εξυγίανση τών Δημόσιόν Υπηρεσιών
Ή  έγκατάσταση Κράτους τοΰ Λαϊκού 

Κόμματος προχωρεί γρήγορα καί χωρίς 
κανένα δισταγμό. Τρία είναι τά χαρακτη
ριστικά στή μέθοδο εργασίας: — Οί δοσί- 
λογοι δχι μόνο δέν διώχνονται άλλά χρη
σιμεύουν ώς έπίσημοι σύμβουλοι, συχνά 
ώς κριταί καί πάντοτε δίνοντας τήν κα 
τεύθυνση άπάτά παρασκήνια. — ‘Η έπίθεση 
στρέφεται καθαρά έναντίον τών δημοκρα
τικών, οί όποιοι θεωρούνται πλέον επικίν
δυνοι γιά τό κόμμα άπό τούς κομμουνι- 
στάς. — Οί περισσότεροι άπό τούς κομμου- 
νιστάς μένουν άνέπαφοι γιατί συνδέονται 
πρός τούς παράγοντας τοΰ Λαϊκού Κ ό μ 
ματος μέ παροχήν άμοιβαίων υπηρεσιών. 
Κράτος δμως κομματικό καί μάλιστα κρά
τος δοσιλόγων δέν θά άνεχθή κανείς. 
"Ο λ ο ι οί σχετικοί νόμοι θά άκυρωθοΰν 
μόλις έλθη στήν έξουσία δημοκρατική Κ υ 
βέρνηση. "Ο λες  οί άπομακρύνσεις καί δλοι 
οί διορισμοί θά άναθεωρηθοΰν. Καί δλοι 
οί δοσίλογοι, πρός τούς όποιους ή τελευ
ταία δημοκρατική Κυβέρνηση έδειξε έπι- 
είκεια θά δικασθοΰν καί θά στιγματισθοΰν, 
ώστε νά μή μπορούν στό μέλλον νά χρη
σιμεύουν ώς κριταί τής ήθικής τών δημοσ. 
ύπαλλήλων πού ύπέφεραν τά πάνδεινα 
δταν έκείνοι εύημεροϋσαν μέσα στή γε 
νική δυστυχία προδίδοντες τήν πα
τρίδα των.

Έ κ ε ϊ όπου ε ίν α ι ό κίνδυνος
Τό μέτωπο είναι στήν Καστοριά, στή 

Φλώρινα, στή Θεσσαλονίκη. Στά  μέρη

αύτά έπισημένεται καί ύπάρχει ό κίνδυνος. 
Καί ή 26 ’Οκτωβρίου, ή έπέτειος τής άπε- 
λευθερώσεως τής πρωτευούσης τής Β ο 
ρείου Ε λ λ ά δ ο ς  έδινε στήν Κυβέρνηση μίά 
εύκαιρία πρό παντός δμως μιά ύποχρέωση 
νά παρουσιαστή έκε,ΐ μέ τόν Βασιλέα .Καί 
ώφιλε νά μή τό παραλείψη. "Η  πλειοψη- 
φία τοΰ Λαοΰ δμως στή θεσ )νίκη είναι 
δημοκρατική καί ή Κυβέρνηση εΐχε φαίνε
ται φόβους, δτι δλα δέν θά πήγαιναν κα 
λά στή περίπτωση μιας τέτοιας έπισκέ- 
ψεως. ’Α λλά  αύτό άπρεπε καί εΐχε τόν 
καιρό νά τό σκεφθή πρό τοΰ δημοψηφί
σματος. Τώρα εΐνε άργά νά όπισθοχωρή- 
ση. Τώρα έπρεπε μέ κάθε θυσία νά πα- 
ραστεϊ έκεϊ ό βασιλεύς καί ή Κυβέρνηση 
νά λάβει δλα τά άπαιτούμενα μέτρα ά- 
σφαλείας

Οί σχέσεις μας μέ την Ιτ α λ ία
Τώρα, πού δόθηκε μιά λύση καί στό 

ζήτημα τών έπανορθώσεων άπό τήν ’Ιτα 
λία, ήλθε πλέον όριστικά ή στιγμή νά ά- 
ποκαταστήσουμε μέ αύτή σχέσεις δχι ά- 
πλά φιλικές, άλλά πραγματικής συνεργα
σίας. Ή  άρπακτικότης καί ή πολιτική μυω
πία παλαιών ήγητόρων τής Ιτα λία ς  μάς 
έφερε Εως τώρα άντιπάλους έκεϊ, δπου έ- 
πεδιώκαμε τούς αύτούς σκοπούς. Οί ίδικοί 
λόγοι πού έπέβαλλαν τότε τή συνεργασία 
δέν ήσαν οί 'ίδιοι μέ τούς σημερινούς. Τ ό 
τε τό κύριο χαρακτηριστικό τής έξωτερι- 
κής μας πολιτικής —έκτός άπό τήν άπελευ- 
θέρωση τοΰ Ελλην ισ μ ού , πού είχαν άπο- 
φασίσει νά έξαφανίσουν οίγείτονές μας — 
ήταν γιά μάς, δπως καί γιά τήν ’Ιταλία, 
ή τοποθέτηση τών δημογραφικώνμας περισ
σευμάτων. Τώρα τά δύο έθνη ένώνονται 
στόν Γδιο κίνδυνο τής Σλαβικής άπλη- 
στίας. Οί γενικοί δμως λόγοι καί τότε καί 
τώρα ήσαν οί ίδιοι : ή συμβίωσηκαί ή άνά- 
πτυξη τοΰ πλούτου καί τοΰ πολιτισμού δ- 
λων τών λαών τής λεκάνης αύτής, δπου 
ένώ ό καθένας είναι πολύ μικρός γιά νά 
άναπτύξη κάτι άπό αύτά, δλοι μαζή 
τουναντίον έχουν καί χώρο καί πληθυσμό 
άρκετόν γιά τήν πραγματοποίηση τών 
σκοπών τής συνεργασίας των. Ή  πολιτι
κή τής ’ Ιταλικής διεισδύσεως στή Βα λ κα 
νική έπέζησε τών δρων πού τήν είχαν 
προκαλέσει. Ή  πολιτική αύτή είχε άρχί- 
σει εύθύς μέ τή συγκρότηση τ ή ς ’ Ιταλίας, 
δταν ό χώρος βορείως τής θεσαλίας ήταν 
άκόμη κοινός στόχος δλων τών γύρω λαών 
καί ή Αύστρία ήταν ό ισχυρότερος τότε 
άπαιτητής. "Ο τα ν δμως οί Βαλκανικοί 
λαοί πήραν τόν χώρον αύτόν πού τούς ά- 
νήκε καί ή Αύστρία έΐχε όριστικώς άπο- 
κλεισθή—αύτή δέ ήταν ή κατάσταση στά 
1920 —είχε έλθει ή στιγμή νά προσαρμόση 
καί ή ’Ιταλία τή δική της πολιτική. Καί

πράγματι γιά μιά στιγμή, δταν τά πράγ
ματα τής Εγγύς Ανατολής διατελοΰσαν 
άκόμα υπό τήν έπίδραση τής πρωτοβου
λίας τοΰ Βενιζέλου, οί ’ Ιταλοί φάνηκαν 
γιά μιά στιγμή ώσάν νά είχαν ένταχθεΐ 
στήν πολιτική αύτή καί ύπεχώρησαν τόσο 
στή Δωδεκάνησο δσο καί στή Β . Ή π ειρο . 
"Οτοιν δμως ό Βενιζέλος έπεσε, δέν ήσαν 
οί μόνοι πού άπέστησαν άπό αύτή. Οί 
χρόνοι τώρα είναι χειρότεροι, δέν είναι δ 
μως απελπιστικοί. “ ίσως 0 προφανής κίν
δυνος πού ώθεϊ τούς λαούς τοΰ χώρου 
αύτοΰ σέ συνεργασία νά μή έχει μονο τά 
κακά, άλλά καί τά καλά του άποτελέ- 
σματα.

0  Κομμουνισμός στό πρόγραμμα τοΰ Κόμ
ματος τών Ρεπουμπλικάνων τον
Ο Χάρολντ Στάσσεν, ένας άπό τούς 

ύποψηφίους τοΰ Ρεπουμπλικανικοΰ Κ όμ 
ματος γιά τό άξίωμα τού Προέδρου στις 
Η Π Α  δημοσίευσε τό πρόγραμμά του. Τώ 
ρα πού τό πρόγραμμα τοΰ άλλου Κόμμα 
τος, τών Δημοκρατών —Ροΰζβελτ καίΤροΰ- 
μα ν,— είναι γνωστό από τή σήμερα ε 
φαρμοζόμενη πολιτική, μποροΰμε έχοντας 
καί τό πρόγραμμα των Ρεπουμπλικάνων 
νά σχηματίσουμε μιά δικαιολογημένη ο 
πωσδήποτε γνώμη γιά τή μέλλουσα πο
λιτική τών Η Π Α  άπένανι τοΰ κομμούνι- 
σμου καί επομένως καί. τής Ρωσσίας. 
Ή  σύντομη διατύπωση τοΰ προγράμμα
τος είναι : « Ό  κομμουνισμός δέν θά τε- 
θη ύπό δίωξιν, θά άντιδράσουμε δμως σ ’ 
αύτόν, θά αποκαλύψουμε τούς κομμουνι- 
στάς καί δέν θά τούς επιτρέψουμε νά κα 
τέχουν δημόσιες θέσεις».

'Ενδιαφέροντα είναι τά προληπτικά 
μέτρα πού αναφέρεται δτι θά νομοθετη
θούν έναντίον τής κομμουνιστικής δρά- 
σεως καθώς καί τής δράσεως τών έπανα- 
στατικών ήγετών τών συνδικαλιστικών όρ- 
γανώσεων. «Πρέπει μέ νομοθετικά μέτρα 
νά  αύξηθοΰν τά δικαιώματα έκάστου έρ- 
γάτου στήν "Ενω σή του — ώστε δηλαδή 
νά μή γίνεται δργανο τοΰ Προέδρου τής 
'Ενώ σεω ς.θά  άπαιτήταιμυστική ψηφοφορία 
στις εκλογές καί γιά νά ληφθούν άποφά- 
σεις άν θά γίνει απεργία ή άν θά γίνουν 
δεκτοί οί δροι οί προσφερόμενοι άπό τόν 
έργοδότη. θ ά  γίνεται αύστηρή λογοδοσία 
τής διαχειρίσεως τής 'Ενώσεως πρός τά 
μέλη καί θά άπαγορευθή άπολύτως ή 
χρήση τών εισφορών γιά πολιτικούς σκο- 
πούς, έκτός άπό τά ποσά έκεϊνα πού δί
δονται θεληματικά πρός αύτόν τόν σκο
πό· θά άπαγορευθή αύστηρώς όποιαδήπο- 
τε υποχρεωτική εισφορά έκτός έκείνων πού 
θά ψηφισθοΰν μέ δημοκρατικές μεθόδους 
άπό τά μέλη. ,

Οκτ. — Νοέμβριος

Τό Γαλλικό δημοψήφισμα
'Η  Γα λλία  είναι τή στιγμή αύτή τό 

κλειδί τής Εύρώπης, δπως ή Κίνα είναι τό 
κλειδί τής ’Ασίας καί ή ’Ανατολική Μ ε 
σόγειος είναι τό κλειδί τής ’Αφρικής. Στή 
Γα λλία  τό άποτέλεσμα τοΰ δημοψηφίσμα
τος ήταν σαφές έναντίον τών κομμουνι
στών. Η  δύναμη τών τελευταίων αύτών 
παραμένει βεβαίως άκεραία, άλλά τό λα 
ϊκό αϊσθημα άρχίζει νά τούς ά π ο α τ ρ έ -  
φεται. Ή  «συνεργασία», τό δπλα τής νε- 
ωτάτης κομμουνιστής τακτικής, δέν είναι 
πιά δεκτή άπό τούς δημοκρατικούς. 'Η  
«συνεργασία» ήταν ένα είδος δηλητηρίου, 
τά άποτελέσματα τοΰ όποιου γνωρίσαμε 
κι έμεΐς. 'Η  διακήρυξη τών προοδευτικών 
καθολικών περί άρνήσεως νά μετάσχουν 
σέ Κυβέρνηση μέ κομμουνιστικά μέλη θά 
όξύνη τόν πολιτικόν άνταγωνισμό στή 
Γαλλία , θά βάλη δμως τό πολιτικό πρό
βλημα στήν όρθή του βάση. Μ ένει νά ά- 
ποψασίσουν οί σολιαλισταί. Ή  απόφασή 
των θα περιέχη τήν πραγματική πολιτική 
σημασία τών σκοπών πού επιδιώκουν, γι- 
ατί τό πολιτικό άποτέλεσμα του προγράμ
ματος των εχει σήμερα πολύ μεγαλύτερη 
σημασία, άπό τό οικονομικό καί κοινωνικό 
του περιεχόμενο.

Τά Στενά καί ό Δούναβις
Οί Άγγλοαμερικανοί ύποχώρησαν στά 

'Ελληνικά  ζητήματα, άλλά δέν φαίνονται 
διατεθημένοι νά κάμουν τό ’ίδιο στά Δαρ- 
δανέλλια καί στό Δούναβι. 'Η  γ ρ α μ μ ή  
Δ ο υ ν ά β ε ω ς  — Σ τ ε ν ώ ν  ε ί ν α ι  ά π ό  
ώ ρ ι σ μ έ ν η  ά π ο ψ η  ή π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν η  
' Ε λ λ η ν ι κ ή  γ ρ α μ μ ή  ά μ ύ ν η ς .  Ό - 
σοδήποτε καί άν μάς συγκινοΰν περισσό
τερο τά άμεσα ζητήματά μας στή Ροδόπη 
καί στή Β . ’Ήπειρο, τό ένδιαφέρον μας 
δέν πρέπει νά είναι μικρότερο γιά τήν 
προχωρημένη αύτή γραμμή. Στό  ένδιαφέ
ρον άλλωστε αύτό μάς δίδεται καί τυπικό 
δικαίωμα άπό διεθνείς συνθήκας. Ο Ι ένέρ- 
γειές μας λοιπόν, άμεσες καί έμμεσες, 
πρέπει νά γίνουν μέ τήν ίδια δραστηριό
τητα ή όποία έπρεπε νά' χρησιμοποιηθεί 
καί γιά τις έθνικές μας διεκδικήσεις, πού 
έγκατέλιπε ή σημερινή Κυβέρνηση χάριν 
τοΰ δημοψηφίσματος.

2 8  Οκτωβρίου

Εύτυχεϊς είναι έκεϊνες οί γενεές, δσες, 
σάν τή δική μας, ξαναζούν τήν’ίστορία τους 
συμπυκνωμένη σέ μεγάλα κατορθώματα 
καί σέ μεγάλες δοκιμασίες. 'Η  δόξα £ψαυ- 
σε τό μέτωπο τής δικής μας γενεάς· τό 
μαρτύριο χαλύβόωσε τή θέλησή της· τής 
£δωκε τήν αυτοπεποίθηση, πού είναι τό
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ί Α  
• ------------------
Β. Λ Α Ο Υ Ρ Δ Α  :

« Σ Ο Λ Ω Ν  Ο  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ »

Στό  νέο του βιβλίο ό κ. Λαοόρδας μας 
παρουσίασε £να μικρό καταφύγιο τοϋ τα
ραγμένου πνεύματος τής έποχής μας, πού 
δέν άφήκε τίποτε άδιάσειστο- μέ βαθειά 
φιλοσοφημένη κατανόηση καί σαφήνεια 
Ιστορεί τήν έξέλιξη τοΰ πολιτεύματος τών 
'Αρχαίω ν 'Αθηνών άπό τά γένη στής φυ
λές κ ι’ απ’ αύτές στήν άριστοκρατια, μέ 
τήν βαθμιαία άπελευθέρωση τής έλληνικής 
ψυχής καί τήν έξοδό της μέσα άπό τά ,δε- 
σμά τοΰ ιστορικού της περίγυρου στόν άέ- 
ρα καί τό φώς τής ελευθερίας άπο δπου 
προκύπτει έξελίσσεται καί θεμελιώνεται ή 
δημοκρατία. Μ έ πραγματική ευσυνειδησία 
ό συγγραφεύς σάν σε καθρεπτη κρυστάλ
λινο προβάλλει τά είδωλα του, παρμένα 
άπό τίς μοναδικές πηγές τόν "Ο μηρο, τόν 
'Ησίοδο, τό θέογνι, τό Πίνδαρο, τόν ‘Η 
ρόδοτο, τόν Πλάτωνα, τόν Πλούταρχο.

Ή  άπό τήν παράδοση τοϋ γένους του 
έπηρεασμένη άνατροψή τού Σόλω να συμ
πληρώνεται καί τελειοΰται στό 30ον τής 
ήλικίας του στήν Ιω νία , δπου ό πλοΰτος 
καί τό έμπόριο καθώς καί ή διαλεκτική 
σχέση τής χώρας ταύτης μέ τούς γείτονας 
λαούς ολοκληρώνουν πολιτισμό πολύ δια
φορετικό άπ’ δ,τι στή Μητέρα 'Ελλάδα· 
ένώ ό έπικός λόγος είναι ή έκφραση τής 
Βασιλείας καί τής 'Αριστοκρατίας πού 
στήν κυρίως 'Ελλά δα  έπικρατοΰσαν έως 
άργά, είς τήν ’Ιωνία ήδη άπό ένωρίς έπε- 
Κράτησε ή Δημοκρατία καί ό λυρικός λό 
γος, δπου τό άτομο προβάλλεται ώς αυ
θυπόστατη μονάδα μέ τά δικά της βιώμα
τα, χωριστά άπό τή ζωή τής Πολιτείας.

'ο  Σόλω ν εισάγει £να υψηλό ήθος καί 
στήν πολιτική. Τό πρώτο ποίημά του μετά 
τήν έπιστροφή του άπό τήν ιωνία είναι 
κήρυγμα αύτοϋ τού ήθους πού μόνο είναι
άξιο νά θεμελιώση πολιτεία : «  καί
πλουτίζουν άφίνοντας νά παρασυρθοΰν 
άπό άδικες πράξεις . . . .  Τούτο τώρα τό 
άναπόφυγο κακό έρχεται σέ δλη τήν πό
λη . . .  . Καί ήρθε γρήγορα σέ βαριά σκλα-

μεγαλύτερο δπλο γιά τήν έξασφάλιση τοΰ 
μέλλοντος. ' Α δ ι ά κ ο π ο ς  ά γ ώ ν  γ ι ά  
τ ή ν  ΰ π ό ο τ β σ ή  μ α ς  θ ά  ε ί ν α ι  τό 
μ έ λ λ ο ν  μ α ς .  Καί μέσα σ' αύτόν τόν 
άγώνα ή Μοίρα μάς καλεΐ νά δημιουργή
σουμε πολιτισμό τεχνικόν, οικονομικόν, 
πνευματικόν πολιτισμό. Καί θά τόν δημι
ουργήσουμε, γιατί χωρίς αύτόν, ή Νίκη 
μας θά μένη άσυμπλήρωτη καί άσφαλώς 
δέν θά δικαιωθή.

βιά, πού ξεσηκώνει άδελφική επανάσταση 
καί τόν πόλεμο τόν κοιμισμένο πού θέρισε 
τά άγαπημένα νιάτα πολλών . . . .  ή δυσ- 
νομία φέρνει πολλά κακά στήν πόλη, ένώ 
ή εύνομία τά δείχνει δλα όμορφα καί τέ
λεια καί μαζί πεδικλώνει τούς άδικους, 
μαλακώνει τά τραχιά, παύει τήν άχορτα- 
σιά, σταματάει τά έργα τής διχό
νοιας .......... ».
Ό  τονισμός τής άτομικής εύθύνης τοΰ 
ανθρώπου γιά τή δυστυχία του ό?\θκλη- 
ρώνεται πρώτη φορά στήν [στορία τοΰ 
'Ελληνικού πνεύματός μέ τίς πάρα πάνω 
φράσεις τοϋ Σόλωνος· στό σημείο αύτό ό 
κ. Λαούρδας άντιπαραθέτει τήν ” Ατη  άπό 
τήν Ίλ ιά δα , δπου ό άνθρωπος είναι παι
γνίδι στά χέρια τών άθανάτων, ένώ στήν 
’Οδύσσεια ό ποιητής έξαρτά τή δυστυχία 
άπό τόν ’ίδιο τόν άνθρωπο. Στή  θεώρηση 
τούτη τής άνθρώπινης μοίρας υπάρχουν 
δύο στοιχεία φαινομενικά διαφορετικά με
ταξύ τους. Ή  εύθύνη τοΰ άνθρώπου γιά 
τή μοϊρά του καί ή παρουσία τής Δικαιο
σύνης. Μ έ τό πρώτο ξεχωρίζει πιά άπό τό 
παλαιό μονολιθικό σύνολο τοΰ λαοΰ, πού 
ζει παιχνίδι στά χέρια τών θεών, ή έλεύ- 
θερη πρωσοπικότητα, ό άνθρωπος πού 
πλάθει ό ίδιος ύπεύθυνα τήν μοίρα του 
παίρνοντας μαθήματα άπό τήν πείρα τής 
ζωής του. Μ έ τό δεύτερο —οριακή μορφή 
μακριά άπό τόν άνθρωπο, ώστε νά μή 
πνίγει τήν πρωτοβουλία του, ά λλ ’ δμως 
καί κοντά στόν κόσμο ώστε νά σώζει 
τήν άρμονία του—άποκαλύπτεται ή Δικαι
οσύνη.Ή Πολιτεία γιά τόν Σόλω να δέν είναι 
οϋτε τό άποτέλεσμα, οϋτε ή συνισταμένη 
τοΰ ταξικοΰ διαφορισμοΰ.Αύτόςδιαλύειτήν 
πολιτεία, πού θεμελιακός δρος τής ύπαρξής 
της είναι ή συνεργασία τών άνθρώπων με
ταξύ τους άρχικώς κατά γένη καί κατό
πιν,. δταν ή κοινωνία ϊχε ι όρνανωθή σέ 
νόμιμο καθεστώς, κάτω άπό τή συνείδηση 
τής κοινοτικής τους ζωής.

Βιβλίο σάν τό «Σόλωνα» τοΰ κ. Λαούρ- 
δα δέν χρειάζεται κριτική, γιατί δέν ξέρει, 
κανείς πού νά σταθή περισσότερο καί πού 
λιγώτερο, άλλά μελέτη· μελέτη δχι μόνον 
άπό τούς Φιλολόγους έκπαιδευτικούς, ά λ 
λά καί τούς Πολιτικούς, πού δέν περιφρο- 
νοΰν τήν κοινωνικοπολιτική έξέλιξη τήν 
βγαλμένη άπό τούς δεδομένους άντικειμε- 
νικούς δρους ζωής. Λ . Λ.--------------------------------------------------------
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