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_Μέ σπασμένα τά φτερά της άντικρύζέι 
ή .'Ελ λά ς  τό 1947. "Ε ν α  χρόνο πριν νομί
ζαμε, οτι είχαμε φθάσει στό χαμηλότατο 
σημείο τής οικονομικής μας κρίσεως καί 
δτι σέ λίγο θά άρχιζε ή άνασυγκρότηση 
καί ή αύξηση τής παραγωγής. Πολλέ.ς έλ- 
πίδες μας διαψευσθήκαν άπό τότε. Καμ- 
μιά δμως άπό τίς άτυχίες μας δέν μπορεί 
νά συγκριθή μέ τό καθεστώς τοΰ αϊματος 
καί τοΰ μίσους, τής άσυγειδησίας πού 
άκολούθησε τήν εγκατάσταση τής νέας 
Κυβερνήσεως καί τήν παλινόρθωση, πού 
μ ί τόση τραγική είρωνεία όνομάζεται άπό 
τή Δεξιά «άποκατάσταση τής πολιτικής 
όμαλότητος». Ό  θρόνος καί ή Κυβέρνηση 
στέκονται τώρα έπάνω στό αϊμα καί ά- 
σφυκτιοϋν μέσα στούς καπνούς τοΰ έμφυ- 
λίου πολέμου. Μαζί των και πρός χάριν 
των άγωνιά καί ή 'Ελλά ς . 'Η  ήθική μας 
δύναμη είναι τώρα μειωμένη, γιατί άν οί 
δοκιμασίες τοΰ πολέμου συνέτειναν στό 
νά αύξηθή αύτή κα τ’ άντίστροφο λόγο 
τών ύλικών καταστροφών, τώρα οί παρά-

ο V ι κ ό
λογες θυσίες γιά τήν εγκατάσταση καί τήν 
παραμονή ένός καθεστώτος πού καταχρά- 
ται τή λαϊκή εμπιστοσύνη δχουν τό χειρό
τερο δυνατό άπ οτέλεσμα: νά έλαττώνε- 
ται ή έμπιστοσύνη του λαοΰ στόν εαυ
τό του.

Τό ίδιο ελαττώθηκε καί ή εμπιστοσύνη 
μας πρός τούς συμμάχους μας. Δέν ύ- 
πήρχε ή παραμικρή δυσκολία νά μάς δο- 
θή μιά μικρή λωρίδα γής άπό τή Β ο υ λ 
γαρία, μέ λίγους Πομάκους, τή στιγμή πού 
αύτή έπαιρνε τήν εύφορώτατη επαρχία τής 
Δοβρουτσάς μέ έκατοντάδες χιλιάδες 
Τούρκων κατοίκων. Καμμιά δυσκολία έκ- 
τός άπό τήν έχθρότητα τών Ρώσσων καί 
τή συνέχιση τής παλαιάς πολιτικής τών 
"Α γγλω ν νά θυσιάζουν τήν 'Ελ λ ά δ α  στούς 
σκοπούς τής Βαλκανικής των πολιτι
κής. Ή  Βόρειος "Ηπειρος προσκολλάται 
τώρα στή . . . Γιουγκοσλαβία μαζί μέ ολό
κληρη τήν ’Αλβανία Ή  Κύπρος χαρακτη
ρίζεται ώς άποικία. Κα ί σέ μάς δίνουν 
μόνο συμβουλές ! “ Ο λοι θέλουν νά έλέγ- 
ξουν τά λάθη μας. Κα ί τά λάθη μας ε ί
ναι χωρίς άμφιβολία πολλά. Ποιός δμως



άπό δλους μας τούς συμμάχους ήθελε 
κάμει λιγότερα άν είχε ύποστή τόσες συμ^ 
φορές ; Έ π ί πλέον έδώ οί σύμμαχοί μας 
διάλεξαν τό πεδίο τοΰ άνταγωνισμοΟ των. 
"Ηπειροι καί ώκεανοί χωρίζουν έκείνους 
ώς άντιπάλσυς. Ε μ ά ς  δέν μάς χωρίζουν 
ουτε τά σύνορά μας. "Οπου εκείνοι συ
ναντιόνται, λόγια, γεύματα καί κρασί. Τό 
αίμα τρέχει έδώ.

"Α ς  φανούμε άρκετά ισχυροί νά άντι- 
μετωπίσουμε τήν πικρότατη άλήθεια : Ή
ΐννοια  «Ελ λ ά ς »  άρχισε νά χάνή στό έξω- 
τερικό. Χάνουμε άκόμη περισσότερο στό 
εσωτερικό. "Α ς  μήν άπατά κανένα ή ά- 
μέριμνη δψη τής Πρωτευοϋσης. Αύτή ή ά- 
μεριμνησία είναι τό χείριστο προμήνυμα. 
Ο ί ήθικές καί υλικές δυνάμεις, πού έχουν 
ήδη κινητοποιηθεί στό έσωτερικό καί στό 
εξωτερικό γιά τή διάλυση τής Ελ λ ά δ ο ς , 
είναι πολύ μεγαλύτερες άπό έκεΐνες, πού 
εως τώρα έχουν κινητοποιηθή γιά τήν ά 
μυνά της. Ή  μειονότης δμως τής άριστε- 
ράς καί τής δεξιάς πού προδίδουν τό " Ε 
θνος, ή καθεμιά μέ τό δικό της τρόπο, ά- 
ποτελοΰν άκόμη ενα μικρό μόνο τμήμα 
τοΰ λαοΰ- μόνο πού .έχουν άναπτύξει δλη 
τους τή δυναμικότητα. Καί στό έξωτερικό 
έχουμε άκόμη φίλους· καί τό γενικό συμ
φέρον είναι νά μάς ύποστηρίξουν."Εχουμε 
ήδη χάσει πολλά. Ποτέ δμως ό άνθρωπος 
δέν Ιχ ε ι χάσει τό πάν, δταν διατηρή άκό
μη τή θέλησή του. >

Ό  οικονομικός άπολογισμός
Συνάλλαγμα 150 περίπου έκατομμ. 

δολλαρίων άπό τά έλάχιστα διαθέσιμά 
μας χορηγηθήκαν στό ιδιωτικό έμπόριο γιά 
εισαγωγές έτοιμων ειδών. Χωρίς νά κα 
τορθωτή ή πτώση τοΰ τιμαρίθμου. "Α ν  τό 
μισό άπό αύτό είχε διατεθή σέ πρώτες 
δλες καί τό μισό σέ μηχανήματα καί είχε 
έπιβληθεϊ στή βιομηχανία ή λειτουργία μέ 
πλήρη άπόδοση θά είχαμε μέ τήν ϊδια 
δαπάνη πολλαπλάσια προϊόντα καί οί ά 
νάγκες τής άγοράς θά είχαν ύπερκαλυ- 
φ θή .Υλικά , τροφές, προϊόντα καί μηχανή
ματα 450 περίπου έκατομ. δολλαρίων· εί- 
σήγαγε ή ΟΟνρρα. "Α ν  τό μεγαλύτερο πο
σό άπό αύτά είχε διατεθεί δχι ώς έλεη- 
μοσύνη, άλλά γιά άμοιβή έργασίας, τότε 
έκτός άπό τά διατεθέντα ήδη προϊόντα ό 
λαός μας θά εΐχε έπίσης καί τά άμε
σα προϊόντα τής έργασίας του,θά εΐχε δέ 
άρχίσει νά βάζη καί τά θεμέλια τής αύ- 
ριανής του οικονομίας. "Α ν  τό Κράτος 
ήθελε νά έπιβάλει κάποια ίσότερη διανο
μή τών έλαττωμένων άγαθών μας, θά 
μποροΰσε νά άμείψη τούς υπαλλήλους 
του, νά στερεωθή τό ίδιο, νά διεκδηκήση
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τήν έπιβολή ηθικής τάξεως καί νά αύξήση 
τήν παραγωγή.· Δέν Εκαμε τίποτε. Τό έλ- 
λειμμα τοΰ προϋπολογισμού στά 1947 θά 
είναι περίπου δσο καί τό έλλειμμα τών 
τακτικών έσόδων άπέναντι τών τακτικών 
έξόδων κατά τό 1946, δηλαδή τό μισό τοΰ 
συνόλου. Τό Ελλειμμα τοΰ οΐκονομικοΰ 
Ισοζυγίου θά περάση τά 120 έκατομ. 
δολλάρια. Φανήκαμε άνίκανοι νά χρησι
μοποιήσουμε τά 25 έκατομμ. δολλάρια 
πού μάς παραχωρηθήκαν γιά τήν άνασυγ
κρότηση καί τά 10 έκατ. άπό αΰτά πρό
κειται νά τά χρησιμοποιήσουμε γιά τόν έ- 
πισιτισμό μας. Εξα ντλήσα με μεταξύ Μ α ρ
τίου και Δεκεμβρίου τή δυναμικότητά μας 
σέ διαθέσιμο συνάλλαγμα γιά τήν εισα
γωγή τών πλέον άπαραιτήτων ειδών. Κ υ 
βερνητικά μέτρα έμποδίζουν τήν εισροή 
συναλλάγματος. Ή  πλεονεξία τών βιομη- 
χάνων μας καί ή άδυναμία τής Κυβερνή- 
σεως νά έπέμβη έναντίον τών φίλων της 
είναι μιά άπό τις αίτιες, πού οί τι
μές έδώ είναι τόσο μεγαλύτερες άπό τό 
διεθνές έπίπεδο ώστε νά έμποδίζεται ή 
έξαγωγή. (Τό  συνάλλαγμα είναι τώρα 38 
φορές άκριβώτερο· τό έπίπεδο τών διεθνών 
τιμών σέ δραχμές —άναγόμένες σέ συνάλ
λα γμα —80 έως 90 φορές ύψηλότερο, ή τι
μή τοΰ χρυσοΰ 150 φορές μεγαλύτερη, 
συγκρινόμενα μέ τά έπίπεδα τοΰ 1939). 
Σπαταλώντας τό χρυσό κρατοΰμε σταθε
ρή τήν τιμή του ένώ ό τιμάριθμος έφόσον 
ή μέν έγχώρια παραγωγή έπίτηδες παρά
γει λιγότερα, ή δέ χορήγηση συναλλάγ
ματος γιά εισαγωγές σταμάτησε άποτό? 
μως. Τώρα οί εισαγωγές δέν θά πέσουν 
στήν άγσρά άλλά θά σχηματίσουν άττο- 
θέματα, πού θά πουληθούν άργότερα σέ 
τιμές πού θά κανονισθοΰν δχι άπό τό κό 
στος άλλά άπό τήν ελλειψη τών ειδών.

Κα τά  τό 1946 τό κάλυμμα έχασε τά 
30 ο)ο καί ή κυκλοφορία διπλασιάσθηκε. 
Ό  τιμάριθμος τώρα είναι στά 170. Οί 
στοιχειώδεις δαπάνες γιά τήν διατροφή 
μιάς οικογένειας 4 μελών είναι περίπου 
1 έκατομ. δρ. καί ό υπαλληλικός μισθός 
άνωτέρων ΰπαλλήλων κάτω τών 300 χιλ. 
δρ. "Ο λ α  αύτά δείχνουν δτι τά διαθέσιμά 
μας, καθώς καί ή διεθνής μας πίστη έλατ- 
τώθηκαν, χωρίς νά έπέλθη καμμιά άντί- 
στοιχη βελτίωση στήν άγοραστική άξια 
τής δραχμής καί χωρίς νά άρχίση ή άνα
συγκρότηση.

Ή  εξετασ τική  επιτροπή τοΰ Ο.Η.Ε.
Σ έ  λίγο θά δώση έξετάσεις στό Ε λ 

ληνικό ζήτημα ό Ο Η Ε , άλλά καί έμεϊς 
καί ή σημερινή Κυβέρνησπ. Τό ειδικό θέ
μα πού θά πρόκειται νά έξετασθή θά ε ί
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ναι άν οί γείτονες μάς ή έμεϊς όργανώ- 
■νουμε ή διευκολύνουμε πολιτική ή άνα- 
τρεπτική δράση μέσα. στά έδαφος τών άλ
λ  :ον. 'Αναπόφευκτο δμως θά είναι νά έ 
ξετασθή δλη ή κατάσιαση στήν "Ηπειρο 
στή Μακεδονία καί στή Θράκη, ϊσως καί 
σέ άλλες περιοχές τών άντιδίκων κρατών. 
Μαζί λοιπόν μέ τή διατύπωση τών κατη
γοριών μας πάνω στό ειδικό θέμα πρέπει 
νά είμαστε έτοιμοι νά δώσουμε καί τή 
γενική άποψη τοΰ ζητήματος. Καί δέν 
πρέπει νά λησμονούμε δτι στή  ̂ Διεθνή αύ- 
τήν Επ ιτροπή θά μετέχουν καί 'Αντιπρό
σωποι συμπαθοΰντες λιγώτερο έμάς.
Γιαυτό ή δική μας διατύπωση πρέπει νά 
μείνη στήν άπόλυτη άντικειμενικότητα, ε 
ξω άπό κάθε έθνική προκατάληψη, νά τι- 
μήση τις άρετές τών γειτονικών λαών καί 
νά περιορίση τις συγκεκριμένες κατηγο
ρίες στό κύριο θέμα. Πρέπει νά άπόφύ- 
γουμε κάθε έκφραση τυφλοΰ έθνικιστικοΰ 
φανατισμού πού θά ήταν άλλωστε καί ξέ- 
νοι πρός τήν πραγματικότητα,άφοΰ ή Β α λ 
κανική συνεργασία ήταν καί είναι δχι μό
νο συμφέρουσα σέ μάς, άλλά προπολεμι
κά  άποτελοΰσε καί τή σπονδυλική στήλη 
τή·; έξωτερικής μας πολιτικής. ’Ά ν  στή 
διατύπωση τίόν άπόψεών μας έπικρατήση 
ϋψος προδίδον μόνιμο πάθος έχθρότητος 
πρός τούς λαούς αύτούς, τότε τό ϋφος 
<χΰτό θά έξουδετερώνη αύτόματα δλα τά 
.επιχειρήματα μέ τά όποια θά προσπαθού
σαμε νά άποδείξουμε δτι δέν μάς δια
πνέει τέτοια έχθροπάθεια έναντίον τών 
γειτόνων μας.

’Ά λ λ ο  σημαντικό μέτρο, πού πρέπει νά 
;ετ.ισπευσθή, είνε ό μετριασμός τής όξύ- 
τητος στή σημερινή έμφύλια σύγκρουση. 
Ά ν  ήθελεν έγκαίρως έφαρμοσθή κάποια 
πραγματική πολιτική κατευνασμού τότε 
θά εϊχαμε συγχρόνως δύό χρήσιμα άπο- 
τελέσματα. Πρώτον θά παρουσιάζαμε 
στούς ξένους μιά ήρεμώτερη κατάσταση, 
ώστε νά μή δικαιολογή άπό έσωτερικούς 
Λ όγους  τις συγκρούσεις πού έγιναν κοντά 
στά σύνορα· δεύτερον θά αύξανόταν ό 
ώριθμός τών παρουσιαζομένων άνταρτών, 
ώστε θά μπορούσαμε νά μαζέψουμε άπό 
αύτούς περισσότερες πληροφορίες σχετι
κά μέ τις ένέργειες πού γίνονται άπό τήν 
.άλλη πλευρά τών συνόρων μας.

Ο ικονομική ενσωμάτωση τής 'Α λβ α ν ία ς  
στή Γιουγκοσλαβία

Ά π ό  δλες τις μεταβολές πού έγιναν 
<στή Βαλκανική, ύπάρχει καί μιά πού άν- 
τιστοιχεΐ σέ δρους άντικειμενικούς καί πού 
γιαυτό είναι πιθανόν, δτι θά έχη μονιμό-

~Ιανουάριος

τερες συνέπειες. Οί άντικειμενικοί αύτοί 
δροι είναι δτι ή Α λ β α ν ία  είναι πάρα πο
λύ μικρή καί πάρα πολύ φτωχή, γιά νά 
μπορέση νά ζήση μόνη της ώς οικονομική 
μονάδα. Δέν μπορεί νά εχη νόμισμα, γιαυ- 
τό άλλωστε καί πριν έπέμβη σ’ αύτήν ή 
Ιτ α λ ία  οί συναλλαγές έκεϊ γινόντανε σέ 
μεταλλικά κέρματα. Δέν μπορεί νά ^κάμη 
δημόσια εργα, ούτε νά άποκαταστήση τά 
δημογραφικά της περισσεύματα. Ε ίνα ι 
χρήσιμο νά εχουμε ύπόψει μας γιά τό 
μέλλον τά συμπεράσματα αύτά διπλής 
πείρας.

Τήν οικονομική ένσωμάτωση θά άκο- 
λουθήση βέβαια ή πολιτική ένσωμάτωση. 
Καί ή Α λ β α ν ία  θά γίνη ύποχείριο ένός 
μεγαλυτέρου κράτους. ’Έ τ σ ι  ό Α λ β α ν ι
κός λαός μπαίνει σέ μιά νέα περιπέτεια, 
στήν όποιαν αύτός θά έξυπηρετήση ξένα 
μόνο συμφέροντα. Έ μ ε ϊς  άνεξάρτητα άπό 
τις πολιτικές καί έδαψικές μας διαφορές μέ 
τόν Α λβα νικό  λαό, δέν δείξαμε £ως τώρα 
τό άδελφικό ένδιαφέρον γιά τήν άνάπτυξή 
του, στό όποιον μάς ύπεχρέωναν φυλετι
κοί δεσμοί καί ή άμεση γειτνίαση. "Α ς  έλ- 
πίσουμε, δτι στό μέλλον θά είμαστε συ
νεπέστεροι στις ύποχρεώσεις μας.^

Ή  Διακήρυξη τών 'Ελλήνων Χριστιανών 

'Επιστημόνων

Καί σέ άλλα κράτη τής Εύρώπης, ή 
τεράστια δύναμη τοΰ Χριστιανισμοΰ άν^ 
τιδρά τόσο στή σύγχρονη μηχανοκρατία, 
δσο καί στήν πλέον ολοκληρωμένη έμφά- 
νιση τοΰ πνεύματός της, στήν ύλιστική 
τροπή τής φιλοσοφίας πού δοκίμασε νά 
ένσαρκώση ό Κομμουνισμός. "Ο σ ο  καί άν 
παρουσιάζεται σήμερα ό Κομμ. ώς συ- 
νεργαζόμενος μέ τό Χριστιανισμό, τόσο 
στή Ρωσσία δσο καί στά κράτη πού 
προσυλήτισε ή τώρα προσυλητίζει,διατηρεί
ται μολαταύτα άκόμα έντονο στή μνήμη 
τών λαών τό άντιχριστιανικό του κήρυγ
μα, καί οί άντιθρησκευτικές του ένέργειες, 
πού έφθαναν έως τήν πλέον βάρβαρη έκ- 
δήλωση τοΰ εύτελοΰς πάθους.

Ή  χρησιμοποίηση έπομένως ένός κη 
ρύγματος άναστηλώσεως τής χριστιανι
κής πίστεως θά έχη καί σ ' έμάς ώς πρώ
το άποτέλεσμα τήν ένίσχυση τής συντηρη
τικής τάσεως άπέναντι τών πολιτικών 
νεωτερισμών.

Δυστυχώς έν τούτοις τά πράγματα δέν 
είναι έτσι άπλά. Ή  «Διακήρυξη τών Ε λ 
λήνων Χριστιανών Επ ιστημόνω ν» μαρτυ
ρεί πολλά.
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Ο Κ Α Τ Ε Υ Ν Α Σ Μ Ο Σ
Η άρρώστεια πού έπεσε στήν Ελλάδα δέν πρέπει νά χρονίση. Χρόνιο 

νόσημα σημαίνει πάντα καί λίγο θάνατο. Μόνο οί άνόητοι δέν βλέπουν τόν 
κίνδυνο. Μόνο οί άφελεϊς αίσιοδοξοΰν. "Αν διαβάση κανείς προσεκτικά τίς 
δηλώσεις τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως μετά τήν έπιστροφή του άπό τήν 
Αμερική, ϊσως συλλάβη τό μυστικό τής σημερινής άθλιότητος. θά ίδή, δτι 

δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι ν ο ΰ ς  γιά νά διευθόνη αύτή τή μηχανή πού λέγεται 
κράτος. Γιά δσους έγνώριζαν τά πρόσωπα, αύτό δέν ήταν ποτέ μυστικό. Γιά 
νά τό μάθη δμως ό λαός, έπρεπε νά γίνη κάτι πολύ μεγάλο- γιατί μόνο τά 
πολύ μδγάλα πράγματα μπορούν νά φωτίσουν τίς μάζες.Αύτό τό πολύ μεγά
λο είναι τώρα «έν τω γίγνεσθαι». Καί είναι μιά νέα καταστροφή.

Αν καί πέρα άπ αύτές τίς δηλώσεις προσέξουμε τή σύσταση καί τίς 
δυνάμεις έπάνω στις όποιες τό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει τόν έσωτερικό του 
σύνδεσμο, θά δοΰμε δτι αύτό πού ένώνει τά στελέχη καί τά μέλη του, είναι 

κριβώς ή έλλειψη ένός ή περισσοτέρων ισχυρών πολιτικών ή πνευματικών 
άνθρωπων, πού θά φιλοδοξούσαν ή θά είχαν τή δύναμη νά δώσουν κατευ
θύνσεις. Τό Λαϊκό κόμμα μένει συμπαγές μόνο καί μόνο, γιατί προσελκύει 
' ουζ τους^υπερσυντηρητικούς. Εΐναι μιά άκίνητη άρνηση πού συγκεντρώνει 
ο λ ω ν τ ώ ν ε ί δ ώ ν τίς άντιεξελικτικές δυνάμεις, άπό τούς παλαιοημε- 
λογίτες έως τους καρχαρίες τής μονοπωλιακής οικονομίας. Γιά διαφορετικούς 
λογους προσκολλώνται στό Λαϊκό Κόμμα οί άνθρωποι τής καθεμιάς άπ’ αύ- 
■τες τίς κατηγορίες. Στό ένα άκρο άπό φανατική προσκόλληση στό πα- 
ληο ήμερολογιο, στό βασιλικό θεσμό καί άλλες ϊσης άξίας προλήψεις. 
Στό άλλο άκρο, οί έντελώς αντίθετοι χαρακτήρες, αύτοί πού δέν έ- 
χουν καμμιά ηθική. Αύτοί δρουν πάνω άπό τούς περιοριστικούς νόμους τής 
ηθικής, μέ τούς οποίους ή παράδοση στενεύει τήν εύρύτητα τών ένεργειών 
ημών τών άλλων. Γ ι ’ αύτούς ό πατριωτισμός, ή πολιτική καί ή οικονομική; 
έντιμοτης είναι προλήψεις· νομίζουν δτι είναι αρκετά έξυπνοι γιά νά εκμε
ταλλεύονται καί τίς ιδέες καί τά αισθήματα τών άφελών καί τήν άρετή καί 
την κακία το ι ιο και τήν κάθε περίσταση, τήν πτώση καί τήν άνύψωση τοΰ 
ε νους για το άτομικο τους συμφέρον. ’Έτσι νομίζουν καί ιδού,αύτή τή στιγ- 
μη, οτι ετσι και είναι. Ερμαιον αύτών είναι σήμερα ή Κυβέρνηση του τό
που. Ιον πρωθυπουργό τόν βαστούν έκεΐ ικανοποιώντας τήν ματαιοδοξία 
του, τήν πλέον κενή ματαιοδοξία· ένώ οί άλλοι, έξω ή καί μέσα στά ύπουρ» 
γεια, προσπαθούν δσο μπορούν γρηγορώτερα νά ληστεύσουν δ,τι μπορούν.

Ιδου δμως καί μιά άλλη άπόδειξη γιά δσους έπιμένουν νά ζητούν 
απτότερα δείγματα τής άκυβερνησίας μας. Είναι γνωστό βεβαίως, δτι δλη ή 
πολιτική τοΰ Λαϊκού Κόμματος στηρίζεται στήν άποκατάσταση τής τάξεως 
μέ τη δυναμική καταστολή τής κομμουνιστικής άνταρσίας. Τό Λαϊκό Kouua 
καταλαβαίνει πολύ καλά, δτι καί ή δική του ύπαρξη καί τό άποτέλεσμα τοΟ 
ημοψηφίσματος κ α ί  ϊ σ ω ς ^ κ α ί  κ ά τ ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  έξαρτών- 

ται πο το άποτελεσμα αύτής τής προσπάθειας. Ποιος δμως έχει τώρα

τήν ευθύνη σ' οτύτόν τόν τομέα τής δράσεως ; Κανείς. ’Ό χι βέβαια ό 'Υπουρ
γός της Δημοσίας Τάξεως, άφου τά όργανά του, ή Χωροφυλακή, έχουν 
ύπαχθή στό Στρατό. Άλλά ό υπουργός τών Στρατιωτικών έχει περιπέσει σέ 
πλήρη άφάνεια, γιατί άνέθεσε τήν έκκαΒάριση τής καταστάσεως στούς 
Στρατηγούς. Οί στρατηγοί δμως λέγουν, δτι ό Στρατός δέν είναι άρμόδιος, 
γιατί οΰτε τόν έξοπλισμό, ούτε τήν κατάλληλη εκπαίδευση έχει, οΰτε καί τίς 
άλλες προϋποθέσεις πού άπαιτοϋνται γιά τόν εμφύλιο πόλεμο. Οί Στρα
τηγοί λοιπόν ρίχνουν τήν εύθύνη στήν Κυβέρνηση. Σέ τί εύθύνεται ό Στρα
τός, άν μιά άνόητη Κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο χωρίς νά έχη πληροφορίες, 
χωρίς νά έχη τίς πολιτικές καί τίς υλικές δυνατότητες νά τόν διεξαγάγη μέ 
επιτυχία , Ποιός λοιπόν έχει τήν εύθύνη ; Οταν κατά τήν διάρκεια τού πο
λέμου ή Κυβέρνηση άρχίζει νά ρίχνη τήν εύθύνη στούς στρατηγούς, αύτό ση
μαίνει δτι ή χειρότερη λύση τού δράματος πλησιάζει.

Αύτό πού διατηρεί άκόμη λίγα λαϊκά στηρίγματα στή σημερινή Κυ
βέρνηση είναι μιά έπιθυμία πολλών νά έξοντωθή ή άκρα άριστερά. Ή  πολι
τική τής βίαιης καταστολής τής άκρας άριστερας άπό τήν άκρα δεξιά, ή πο
λιτική του εξαναγκασμού των κομμουνιστών νά δηλώσουν ύποταγή στούς 
δοσιλόγους, είχε καί διατηρεί άκόμη τή μορφή τής προκλήσεως ένός κακο
ποιού πρός έναν άλλον κακοποιό. Καί άν μέν έπρόκειτο γιά τούς κυριωτέ- 
ρους κακοποιούς τοΰ Κ. Κ. Ε. καί τού δοσιλογισμοΰ, ή άλληλοεξόντωσή τους 
θά ήταν ίσως ή καλύτερη λύση. Άλλά οί κύριοι κακοποιοί μόνο ώφελήματα 
άπ’ τόν άγώνα αύτόν άποκομίζουν, έστω καί άν μπήκαν ή ύπάρχει φόβος νά 
μπουν στη φυλακή. Γ  ιατί ή φυλάκισή τους εΐναι ύπόθεση π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ,  
ένώ τά ώφελήματά των εΐναι μόνιμα. Ό χ ι οί κακοποιοί, άλλά ό λαός διη- 
ρημένος έχει έμπλακεΐ στούς κινδύνους τοΰ άγώνος.

Αύτή εΐναι ή κατάσταση. Τό έθνος άκυβέρνητο πλησιάζει στό χείλος 
τού κρημνού, ένώ δ λαός χρησιμοποιείται γιά νά λύση τίς διαφορές τών κα
κοποιών πού έπωφελοΰνται—-κακοποιών μέσα καί έξω άπό τή χώρα. Αύτή 
εΐναι ή κατάσταση, τή στιγμή πού προβάλλεται ή πολιτική τού κατευνασμού 
σέ συνδυασμό μέ τήν αΰξηση τής κρατικής ένοπλης δυνάμεως ώς άποτελε- 
σματικό μέσο έπανόδου στήν όμαλότητα’ καί ή μέν έφαρμογή τής πολιτικής 
αύτής άπό τό Λαϊκό Κόμμα έγινε ήδη φανερό δτι άποτυγχάνει. Οί κομμουνι- 
στ? 1 Ι Χ °υν Υ^ωρίσει άπό τόν κάιρό τής κατοχής αύτούς πού σήμερα κυβερ
νούν άμεσα ή έμμεσα. Τούς γνώρισαν άπό πολύ κοντά καί ώς χρηματοδό
τες αύτών τών ιδίων καί ώς άνικάνους νά άγωνισθοΰν τούς γνώρισαν καί 
τούς περιφρόνησαν βαθύτατα καί δέν θά ύποταχθοΰν βέβαια σ’ αύτούς.

Μένει λοιπόν μόνο, σχετικά μέ τόν κατευνασμό, ή έφαρμογή του άπό 
τούς δημοκρατικούς. Τί εΐναι άκριβώς ό κατευνασμός ; Προφανώς, μερική ή 
γενικώτερη άμνηστεία. Αύτός δμως έγινε ήδη καί στή Βάρκιζα. Δυό πράγμα
τα σηααντικά άκολούθησαν τότε. Πρώτον, ή Κυβέρνηση Πλαστήρα, ή όποια 
μέ πολύ μεγάλη έπιτυχία εΐχεν άρχίσει νά έφαρμόζη, έπωφελουμένη άπό τό 
μεγάλο της κύρος στό λαό, τόν κατευνασμό μέ τήν κρατική δύναμη. Τήν άνέ- 
τρεψαν δμως τάχιστα. Καί άξίζει νά ύπογραμμισθή, στό σηιαεΐο αύτό, πόσο 
άφελής θά έπρεπε νά εΐναι δποιος ήθελε παραβλέψει τίς δυνάμεις έκεΐνες, 
άδιάφορο ποιές άκριβώς εΐναι, πού άνέτρεψαν τήν πρώτη άποτελεσματική 
προσπάθεια γιά τήν άνόρθωση τής χώρας μας.

Δεύτερον, μέ τήν έγκατάσταση τών ύπηρεσιακών Κυβερνήσεων ή δε- 
Γξιά άρχισε νά σχηιιατίζη μέσα στό Κράτος διάφορα μικρά κρατίδια, τά ό-
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ποια ήσαν ή άντιγραφή της άριστερδς καί άντέγραψαν τις μεθόδους της βα
σανίζοντας τόν κόσμο. Καί ό κόσμος αύτός, πού ήταν Μτοιμος νά ρίξη τό άνά- 
θεμα στόν Κομμουνισμό, άκριβώς γιατί είχε έφαρμόσει τήν πολιτική των βα
σανιστηρίων, ό κόσμος αύτός έ χ α σ ε  τ ώ ρ α  τ ή ν  έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν  η ν  
τ ο υ  π ρ ό ς  τ ό  Κ ρ ά τ ο ς ,  άπό τή στιγμή πού τό Κράτος αύτό συνταύ
τισε τήν τύχην του μέ τό έγκλημα' καί άποδείχθηκε άνίκανο νά έπιβληθή. 
Γιά πολύν κόσμο τό Κράτος δέν είναι ή άριστερά ή ή δεξιά ή τό Κέντρον’ 
είναι άπλώς τό Κράτος. Σ ’ αύτήν τήν άφηρημένη έξουσία του Κράτους, ό 
Λαός εχασε τήν έμπιστοσύνη του. Πώς θά παραδόσουν τά δπλα τους οί άρι- 
στεροί, δταν γνωρίζουν δτι μπορεί νά συλληφθοΰν πάλι αύριο, μέ άλλες κα
τηγορίες καί πώς νά βοηθήση ό Λαός στήν έξόντωση τών συμμοριών δταν 
γνωρίζη δτι τό Κράτος δέν εχει τή δύναμη νά έπικρατήση μονίμως ; Καί ε'ς 
τι θά ώφελοΰσε άν ήθελαν παρουσιασθή δλοι οί ένοπλοι καί άν ήθελαν πα- 
ραδώσει τά δπλα τους γιά νά περάσουν άναπαυτικά τόν χειμώνα, ώστε νά 
ξαναβγοΰν άκμαΐοι τήν άνοιξη στό κλαρί, άφοΰ έχουν πολύ περισσότερα- 
δπλα άπό έκεϊνα πού θά παραδόσουν ;

Είναι βέβαιο, σήμερα, πώς έάν οί δημοκρατικοί άποφύγουν τήν άνάμι- 
ξή τους στήν διακυβέρνηση τής χώρας, τό έγκλημα θ’ άναπτύσσεται καί ή 
καταστροφή θά συσσωρεύεται- έάν πάλι διαλυθή ή Βουλή, έφ' δσον οί έκλο- 
γές θά διενεργοΰντο άπό τήν ϊδια Κυβέρνηση καί μέ τις σημερινές συνθήκες,- 
θά γίνουν μέ τέτοια μέσα, ώστε ή θά τις κερδίση πάλι τό Λαϊκό Κόμμα καί 
ή καταστροφή θά έξακολουθήση, ή ή δημοκρατική, πλειοψηφία θά είναι έλά- 
χίστη καί έτσι άνίκανη νά φέρη άποτέλεσμα.

Έά ν άπό τό άλλο μέρος, ό δημοκρατικός πολιτικός κόσμος μετάσχη 
στή Κυβέρνηση, χωρίς νά εχη έπαρκώς προπαρασκευάση αύτήν τήν ένέργεισ, 
ύπάρχει μεγίστη πιθανότης δτι κάθε προσπάθειά του θά έξουδετερωθή κι” 
έτσι θά άποτύχη" καί ή άποτυχία αύτή θά σημάνη ίσως τήν άπώλεια καί τής 
έλπίδος.

Τό μόνον λοιπόν πού άπομένει είναι ν’ άναλάβουν οί δημοκρατικοί τήν 
εύθύνη τής διακυβερνήσεως τής χώρας άφοΰ παρασκευάσουν τήν ένέργεια- 
τους αύτή. Ουτε ή άμνηστεία ουτε τά δπλα θά λύσουν τήν κατάσταση.Μόνο 
ή άνάπτυξή μεγάλων ήθικών δυνάμεων, έκδηλουμένων μέ τή λήψη ριζικών 
μέτρων μεγάλης όλκής, θά εχη τή δύναμη νά έπιδράση στό πνεΰμα δλου τοι* 
λαοΰ ώστε νά δημιουργήση νέα κατάσταση.

Μέσα στό δημοκρατικόν πολιτικόν κόσμο ύπάρχουν οί έπίλεκτες δυ
νάμεις, πού άντιπροσωπεύουν τή θέληση καί τήν ικανότητα νά ξαναφτιάσουν 
καί νά άναπτύξουν τή δύναμη τοΟ Κράτους καί τοΰ ’Έθνους. ’Ά ς  ένωθοΰν 
καί άς άρχίσουν τή μεγάλη προσπάθεια. Ό  Ελληνικός λαός στό σύνολό του 
διαθέτει τις ήθικές δυνάμεις πού είναι άπαραίτητες γιά νά ύπερνικηθή καί ή 
άδράνεια μιάς φανατικής άν.τιδραστικής μειονότητάς του καί ή κακοποιός 
έπήρεια αύτών, πού διευθύνουν σήμερα άμεσα ή έμμεσα, καί ή παντοειδής 
δυσπιστία τών ξένων φίλων μας άπέναντι μας, ή όποία έκδηλώνεται μέ τήν 
τόσο άλλοπρόσαλλη πολιτική τους στά Ελληνικά ζητήματα. Η άρχή δμως στήν 
άνάπτυξή τών ήθικών αύτών δυνάμεων πρέπει νά γίνη άπό τήν πολιτική η
γεσία. Ουτε είναι σ’ αύτήν άρκετή ή καλή θέληση. Χρειάζεται προπαντός 
ή έργασία γιά τή διαμόρφωσή τους σέ πολιτικά μέτρα άμεσης έφαρμογής..
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Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Κ . Β Α Ρ Β Ο Υ Τ Η  
Βουλευτοΰ

Ή Ελλάς εις  την κρισιμωτέραν πολιτικήν 
καί οικονομικήν καμπήν

Μ έ τήν είσοδον τοΰ νέου έτους ό ελλη
νικός λαός άντιμετωπίζει τό έσωτερικόνπο- 
λιτικόν πρόβλημα είς τήν όξυτέραν αύτοΰ 
φάσιν άλλά καί τό οικονομικόν πρόβλημα 
τόσον ώς έπείγουσαν όνάγκην άνασυγκο- 
τήσεως δσον καί ώς άπειλήν τής άμέσου 
διαβιώσεως του. ’Αλληλένδετα καί άμοι- 
βαίως έξηρτημένα τά προβλήματα ταΰτα 
καί άπειλητικά δι’ αύτήν τήν ύπαρξιν τοΰ 
’Έθνους  δέν έντοπίζονται άπολύτως είς 
τά πλαίσια τής έσωτερικής πολιτικής ζωής 
άλλά συμπλέκονται μέ τήν διεθνή θέσιν 
ΐής Ε λ λ ά δ ο ς  καί τήν εξωτερικήν αυτής 
πολιτικήν.

Ε ίνα ι άληθές δτι μεταπολεμικώς δλοι 
οί λαοί κάί ίδία έκεΐνοι πού ύπέστησαν 
τήν λαίλαπα τής εχθρικής εισβολής καί 
κατοχής πιέζονται άπό όξείας πολιτικάς 
κρίσεις. Ό  πόλεμος συνεκλόνισεν έκ βά
θρων τήν κοινωνικήν οικονομικήν καί πο
λιτικήν ζωήν καί άνέτρεψε τά προπολεμι
κά πλαίσια. Ύ π ό τήν ώθησιν τής βιολο
γικής άνάγκης πρός έξασφάλισιν τής εύη- 
μερίας των ot λαοί άναζητοΰν νέα ιδανικά, 
νέας πολιτικάς, κοινωνικάς καί οίκονομι- 
κάς διαμορφώσεις, νέαν κοινωνικήν καί ά- 
ξιολογικήν ίεράρχησιν, χωρίς άκόμη ή 
προσπάθειά των νά φθάση είς όριστικάς 
καί σταθεράς άποκρυσταλλώσεις.

Έ ν ώ  δμως είς τάς πλείστας χώρας ύ- 
φίστανται κατά τό μάλλον ή ήττον όμα- 
λαί συνθήκαι πολιτικής έξελίξεως έπιτρέ- 
πουσαι τήν έλπίδα δτι έν τώ πλαισίω εί- 
ρηνικοΰ άνταγωνισμοΰ πολιτικών ιδεών 
καί κοινωνικών δυνάμεων θά καταστή δυ
νατή ή ύπερπήδησις τής μεταπολεμικής 
κρίσεως, ή Ε λ λ ά ς  δέν κατώρθωσεν άκό
μη νά λυτρωθή άπό τάς ψυχώσεις τά πά
θη καί τήν μισαλλοδοξίαν.

Ή  άδελφοκτόνος σύγκρουσις,πού έξέ- 
θρεψαν αύται συνεχίζεται μέ αύξανομένην 
εντασιν, φθείρει ψυχικώς τόν λαόν,άνακό- 
πτει τήν ήθικήν. καί οίκονομικήν άνάρρω- 
σιν καί καθιστά άδύνατον κάθε προσπά
θειαν γονίμου καί δημιουργικού πολιτικοΰ 
άνταγωνισμοΰ. Ύ π ό τάς συνθήκας αύτάς 
ουτε όμαλή πολιτική έξέλιξις είναι δυνατή 
ούτε οικονομική άνασυγκρότησις.

Ή  διαφαινομένη κατά τάς τελευταίας 
έβδομάδας άτμόσφαιρα διεθνοΰς κατευνα- 
σμοΰ, ή άποστολή τής έξεταστικής έπιτρο- 
πής τών 'Ηνωμένων Εθνώ ν , τό πνεΰμα 
συμβιβασμού, τό όποιον έπεδείχθη ύπό

τών μέγάλων κατά τάς συζητήσεις της 
Ελ λ η ν ική ς  προσφυγής ενώπιον τοΰ Σ υ μ 
βουλίου ’Ασφαλείας καί διέπει τήν σχετι
κήν άπόφασιν αύτοΰ, παρέχουν τήν πιθα
νότητα, δτι συντόμως θά άναζη'τηθή καί 
θά έξευρεθή λύσις τοΰ Έ λ λ η ν ικο ΰ  προ
βλήματος, έφ’ δσον τοΰτο,καίτοί έσωτερι- 
κόν, δέν είναι ξένον εξωτερικών αίτιων ε 
πιδράσεων καί συνεπειών.

Ύπέρτατον δμως ελληνικόν συμφέρον 
επιβάλλει, δπως ή έσωτερική τούλάχιστον 
είρήνευσις μή προέλθη μόνον άπό τήν ξέ- 
νην πρωτοβουλίαν—τών φίλων μας εστςο 
— άλλά άπό τήν ελληνικήν θέλησιν καί ά- 
πόφασιν. Ή  Ε λ λ ά ς  δέν πρέπει νά έμφα- 
νισθή άπό τήν μίαν μερίδα τών Ελ λ ή ν ω ν  
ώς άντίδικος τοΰ άγγλοσαξωνικοΰ Κόσμου 
καί άπό τήν άλλην ώς άντίδικος τής Σ ο 
βιετικής Ένώ σεω ς, ά λλ ’ ώς φίλη καί τών 
τριών μεγάλων, μή λησμονούσα τούς έκ 
παραδόσεως ιδιαιτέρους δεσμούς της, ά λ 
λά τρέφουσα _ τά αύτά αισθήματα φι
λίας πρός δλους· καί^δικαιουμένη ώς έκ 
τούτου νά άξιώση τόν σεβασμόν καί τήν 
βοήθειαν δλων.

Παράλληλα μέ τήν άνάγκην τής είρη- 
νεύσεως έμφανίζεται άπειλητικόν τό οι
κονομικόν πρόβλημα. Δέν είναι ϊσως τυ- 
χαϊον, δτι συγχρόνως σχεδόν μέ τήν έπι- 
τροπήν 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν  φθάνει ή ύπό 
τόν κ. Πόρτερ επιτροπή τών άμερικανών 
οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Μ έ τήν εύ- 
καιρίαν αύτήν έπιβάλλεται νά έμφανίσω- 
μεν μέ θάρρος καί άξιοπρέπειαν τήν άλη- 
θή οίκονομικήν κατάστασιν τής Χώρας καί 
τάς σαφείς καί συγκεκριμμένας οίκονομι- 
κάς άξιώσεις μας, άλλά καί τήν σταθεράν 
θέλησιν νά λάβωμεν δλα τά ένδεδειγμένα 
μέτρα διά τήν όργάνωσιν τής οικονομίας 
μας καί νά χρησιμοποιήσωμεν εις τήν με- 
γαλειτέραν εντασιν τήν έργασίαν μας είς 
συντονισμένην προσπάθειαν άναδημιουρ- 
γίας. Έ χ ά θ η  δυστυχώς πολύτιμος χρόνος 
μέχρι σήμερον άπό δλας τάς Κυβερνήσεις 
τόσον τάς έν τή Μέση ’Ανατολή δσον καί 
τάς μεταπελευθερωτικάς. Ούτε ή άναμφι- 
σβήτητος οικονομική άδυναμία τής οικονο
μίας μας νά άνασυγκροτηθή διά τών ιδί
ων μέσων άπό τά έρείπιά της, οΰτε αί 
στοιχειωδώς δίκαιαι οίκονομικαί μας άξιώ- 
σεις προεβλήθηοαν, άνεξαρτήτως μεμονω
μένων έξαιρέσεων—μέ σταθερότητα καί 
άξιοπρέπειαν πρό τών Ισχυρών φίλων μας.



Ή  'Ελλά ς  έπολιτεύθη μοιρολατρικός ώ- 
σεϊ νά είχε τήν δυνατότητα νά άναορώ- 
ση διά των ιδίων μέσων, ένω έξ άλλου 
ούδεμία κατεβλή9η προσπάθεια μεθοδικής 
όργανώσεως τής οικονομίας μας.

Δέν εΐναι δμως καιρός έλέγχου,οΟτε ά- 
ποτελεϊ πρόθεσίν μας ήάναζήτησιςεύθυνών. 
Ε ΐνα ι τούναντίον καιρός νά ένωθώμεν είς 
κοινήν προσπάθειαν τουλάχιστον διά τήν 
οικονομικήν μας άναδιοργάνωσιν νά έμφα- 
νισθώμεν άξιοπρεπεΐς πρό τών ισχυρών 
φίλων μας διά νά δικαιούμεθα νά εΐπω- 
μεν είς αύτούς, δτι τήν οικονομικήν βοή
θειαν, τής όποιας έχει άνάγκην ή χώρα 
καί έχουν αύτοί ύποχρέωσιν νά μάς δώ
σουν τήν ζητοΰμεν δχι ώς έπιχορήγησίν 
είς άνέργους άλλ’ ώς μέσον διά νά έντεί- 
νωμεν τόν μόχθον μας ώς λαός φίλεργος 
πρός άποκατάστασιν τής κάταστραφείσης 
οικονομίας μας καί διά νά δημιουργήσω- 
μεν τάς συνθήκας πού θά μας έπιτρέ- 
ψουν νά ζήοωμεν διά τής εργασίας μας.

Ή  'Ελ λ ά ς  έχασε τό ’Εθνικόν της κε- 
φάλαιον καί τόν παραγωγικόν της έξοπλι- 
σμόν ή δέ υλική άνασυγκρότησις τών ά- 
πωλεσθέντων εΐναι άνθρωπίνως άδύνατον 
νά γίνη άνευ οικονομικής βοήθειας εξω- 
θεν· ή οικονομία της πτωχή καί πρό τοϋ 
πολέμου δέν παρέχει τήν δυνατότητα είς 
τόν πληθυσμόν της —τούλάχιστον προτοΰ 
άποκατασταθή τό άπωλεσθέν Κεφάλαιον 
καί ό παραγωγικός της μηχανισμός—νά 
έξασφαλίση διά τής εργασίας του τήν 
προμήθειαν τών άγαθών, ών έχει άνάγ- 
κην διά τήν άμεσον συντήρησίν του μετά 
τήνδιάλυσιν τής Ο Υ Ν Ρ Ρ Α . ’Α λλά  καί ή ά- 
νασυγκρότησις τής οικονομίας τής χώρας 
είς τό προπολεμικόν επίπεδον δέν εΐναι 
άρκετή αύτή μόνη νά έξασφαλίση στοι
χειωδώς άνθρώπινον βιωτικόν έπίπεδονδιά 
τόν λαόν της καί μέ τήν μεγίστην άκόμη 
έντασιν τής έργασίας του. Οί έκ τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ προπολεμικώς είσρέοντες είς 
τήν χώραν μας άδηλοι πόροι έπαυσαν ύ- 
φιστάμενοι ή έξηντλήθησαν ούσιωδώς καί 
θά έξακολουθήσουν νά εΐναι ήλαττωμέ- 
νοι έπί πολλά έτη, μολονότι καί οδτοι 
δέν ήσαν έπαρκεϊς διά τήν κάλυψιν τοΰ 
παθητικοΰ τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, τό ό 
ποιον έκαλύπτετο ώς γνωστόν διά δανεί
ων.Πρός τοϋτο άπαιτεΐταιπεραιτέρωέντατι- 
κή άνάπτυξις τοΰ παραγωγικοΰδυναμισμοΰ.

Παρίσταται συνεπώς άνάγκη τριπλής έ 
ξωθεν οικονομικής βοήθειας α) διά τήν 
άνασυγκρότησιν β) διά τήν άμεσον συντή- 
ρησιν τοΰ πληθυσμοΰ της καί γ ) διά τήν 
άνάπτυξιν καί έκμετάλλευσιν τοΰ παρα- 
γωγικοΰ της δυναμισμού. Λαός ύπερήφα- 
νος ό ελληνικός θά έπεθύμει νά εΐναι είς 
θέσιν νά λάβη τήν βοήθειαν ταΰτην διά
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δανεισμοΰ, μολονότι άπειροι καί άπαρά- 
γραπτοι εΐνε ot τίτλοι του, δπως αί κατα- 
στροφαί, τάς όποιας ύπέστη κατά τόν πό
λεμον, άποκατασταθοΰν άνευ περαιτέρω 
θυσιών του. Δυστυχώς ή έκτασις τών κα 
ταστροφών μας εΐνε τόσον μεγάλη καί 
δυσβάστακτος έν σχέσει πρός τόν δυνα
μισμόν τής οικονομίας μας, ώστε εΐναι έκ 
τών πραγμάτων άδύνατος ή έξυπηρέτησις, 
συνολικοΰ δι’ δλας τάς άνωτέρω άνάγκας 
δανείου. Τά  άγαθά διά τήν ύλικήν άνα- 
συγκρότησιν τοΰ καταστραφέντος καί τοΰ 
διαρπαγέντος ύπό τών κατακτητών έθνι- 
κοΰ κεφαλαίου ώς καί διά τήν άμεσον μέ
χρι τής άνασυγκροτήσεως συμπλήρωσιν 
τής συντηοήσεως τοΰ λαοΰ μας, πρέπει 
νά μάς δοθοΰν ώς άποκατάστασις ύπό 
μορφήν, έπανορθώσεων- έφ’ δσον δμως 
διά λόγους γενικωτέρας διεθνούς πολιτικής 
ή καί άδυναμίας έστω τών ήττημένων, αί 
έπανορθώσεις περιωρίσθησαν είς άσήμαντα 
ποσοστά, άμφιβόλου πραγματοποιήσεως 
καί ταϋτα, εΐνε δχι μόνον δίκαιον ά λλ ’ ά- 
ναποτρέπτως άναγκαΐον, ή άποκατάστα- 
στασις αϋτη νά γίνη διά οίκονονικής βοή
θειας έκ μέρους τών ισχυρών οίκονομικώς 
συμμάχων μας. Τούναντίον τά άναγκαϊα 
διά τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τής χώ 
ρας κεφάλαια δύνανται καί πρέπει νά δο
θοΰν διά δανεισμοΰ, διότι ταϋτα δύναται νά 
έξυπηρετήση αϋτη διά τής έργασίας της.

’Ε ξ  άλλου δμως έπιτακτική άνάγκη καί 
καθήκον δλων μας εΐνε νά μή\> έπαφεθώ-, 
μεν μόνον είς τήν έξωθεν βοήθειαν. Διά 
νά άποβή αϋτη άποτελεσματική όφείλομεν 
έκτός τής έργασίας μας, ή όποια πρέπει 
νά φθάση καί προσπεράση παν άνθρωπί
νως δυνατόν δριον, όφείλομεν νά όργανώ- 
σωμεν μεθοδικώς τήν οικονομίαν μας, νά 
τήν προσαρμόσωμεν είς τάς δημιουργηθεί- 
σας νέας συνθήκας, νά νοικοκυρέψωμεν τά 
οικονομικά μας. Πρό παντός όφείλομεν νά 
κινήσωμεν καί συγχρονίσωμεν τήν φορολο
γικήν μας μηχανήν, καί νά όργανώσωμεν 
τήν πίστιν, τήν εργασίαν καί τήν διανομήν 
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος.

Δέν έχομεν βέβαια τήν άφέλειαν νά πι- 
στεύωμεν δτι ή πτωχευμένη οικονομία μας 
ήμπορεί νά μάς δώση, εστω καί έν μέρει, 
διά τής φορολογίας τά μέσα τής άνασυγ
κροτήσεως· έχομεν δμως βαθυτάτην τήν 
πεποίθησιν δτι άνευ όργανώσεως τής οι
κονομίας μας καμμία βοήθεια έξωθεν δέν 
θά μάς σώση. Ή  εισφορά καί θυσία δλων 
τών'ε,λλήνων άναλόγως Τών δυνάμεων των 
άποτελεϊ καθήκον άπέναντι τοΰ έλληνικοΰ 
συνόλου καί ή κοινωνική δικαιοσύνη θά 
συντελέση είς τήν έξύψωσιν τοΰ ήθικοΰ καί 
βιωτικοϋ έπιπέδου καί θά έδραιώση διεθνώς 
τήν θέσιν μας.
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Σ Υ Ν Ο Ρ Α
I. Κ Α Ρ Α Β ΙΔ Α

Τ Α
Καθώς τά γεγονότα τών τελευταίων 

45 έτών γύρω στό Αίγαΐον διαδέχονται τό 
ένα τό άλλο τείνοντα νά σταθεροποιήσουν 
μιά κατάσταση ολοένα καί μειονεκτικότε
ρη γιά τήν 'Ελλά δα , φαίνεται διαρκώς 
καθαρώτερα, δτι ή ερμηνεία πού δό- 
σαμε στήν ιστορία μας δέν έπαληθεύεται 
άπό τά γεγονότα αύτά. 'Η  ερμηνεία αύτή 
εΐναι σέ πολλά σημεία λανθασμένη. Καί 
άλλο συμπέρασμα μέ ισχυρότερες συνέ
πειες: ή έξήγηση πού δίνουμε στά σημερι
νά γεγονότα πού άπειλοΰν, γιά πρώτη φο
ρά στούς νεωτέρους χρόνους, τήν έσωτε- 
ρική μας ενότητα, έπίσης λανθασμένη σέ 
πολλά σημεία, δέν εΐναι λιγότερο έπικίν- 
δυνη—άν καί σέ διάφορη μορφή— άπό τίς 
κακές έκεΐνες έκτιμήσεις τής καταστάσε<»ς, 
πού τελικά μάς όδήγησαν στή Μικρασια
τική καταστροφή.

Τά  τελευτάΐα 45 χρόνια έχουμε μιά 
νέα περίοδο τής συμπτύξεως τοΰ 'Ελλη- 
νισμοΰ. Ή  σύμπτυξη αύτή είχε άρχίσει 
στά 1821 μέ τήν έναρξη τής έπαναστάσε- 
ως στή Ρουμανία, καί τήν άναπτέρωση 
τοΰ έθνικιστικοΰ φανατισμού τών Βα λκα 
νικών φυλών, χάρις στόν τρόπο μέ 
τόν όποιον άρχίσαμε τή διεξαγωγή τοΰ 
άγώνος καί τήν πολιτική πού-έκτοτε άκο- 
λουθήσαμε. Κανείς δέν μπορεί τώρα νά 
άποφανθή ποιά τροπή θά είχαν πάρει τά 
Βαλκανικά πράγματα άν είχε άκολουθη- 
θεϊ άπό τότε πολιτική στενής συνεργασίας 
τών Βαλκανικώ ν λαών, άντΐ νά άποχωρι- 
σθή άπό τούς γείτονάς μας βαθμηδόν ή 
χώρα μας μέχρι τοΰ σημείου έχθρότητος 
άπέναντι καί αύτών άκόμη τών ’Αλβανών 
μέ τούς όποιους μόλα ταϋτα τόσα είχαμε 
κοινά χαρακτηριστικά καί τόσο πολύ ε ί
χαμε άναμιχθή· άν δηλαδή—γιά νά μετα- 
χειρισθοϋμε μιά σ χ η μ α τ ι κ ή  εικόνα— 
είχαμε άκολουθήσει τήν πολιτική τοΰ Ρή 
γα, πού ήθελε τή Βαλκανική ένότητα άν- 
τίτήςπολιτικής τοΰ'Υψηλάντηό όποιος,δπως 
καί οί πολλοί τότε—ώδηγεϊτο περισσότε
ρο άπό τόν αισθηματισμό τής Έλληνολα- 
τρείας, πού δίπλα στις καλές της πλευ
ρές είχε καί Εμμεσα μιά κακή, τήν ύποτί- 
μηση τών γειτονικών μας λαών.

Κανείς δέν μπορεί έπίσης νά πρόβλε
ψη τί ένδεχομένως θά συνέβαινε, άν ήθέ- 
λαμε άκολουθήσει πολιτική φιλίας μέ τήν 
Τουρκία, σέ άντίθεση πρός τούς άλλους 
Βαλκανίους. Σ ’ αύτές άλλώς τε τίς ένέρ- 
γειες έμεϊς δέν μπαίνουμε, παρά ώς ένας

μόνον παράγων. Ό  έθνικιστικός φανατι
σμός τών άλλων ίσως νά έξουδετέρωνε 
κάθε δική μας καλή θέληση.

Μ ετά τή Μικρασιατική καταστροφή, ό 
'Ελληνισμός αισθάνεται τώρα τήν άφόρή- 
τη πίεση στά νέα του σύνορα καί βλέπει 
τόν νέον κίνδυνο μάλλον μέ έκπληξη. Ή  
μορφή δμως τοΰ κινδύνου αύτοϋ δέν έχει 
έως τώρα διασαφηνισθεΐ. Βλέπουμε περισ
σότερο τόν άμεσο κίνδυνο. Μ έ μεγαλεί- 
τερη έκπληξη θά ίδοΰμε σέ λίγα χρόνια 
τήν πλέον άπειλητική του μορφή.

Ή  μιά μορφή τοϋ άμέσου κινδύνου 
εΐναι βεβαίως ή ένοπλη δύναμη ίσχυ- 
ροτέρων γειτόνων έχόντων ισχυρά στηρίγ
ματα. Μιά άλλη έπίσης σημαντική εΐναι 
ή χρησιμοποίηση τής κομμουνιστικής προ
παγάνδας γιά πολιτικούς σκοπούς. Τά  ά- 
ποτελέσματα αύτής τής προπαγάνδας ε ΐ
ναι ήδη μεγάλα- θά ήσαν δέ άκόμα μεγα
λύτερα, άν τό Κ .Κ .Ε .  δέν εΐχεν έπισύρει 
τή βιαιότητα τής μεταδεκεμβριανής άντι- 
δράσεως τοΰ λαοΰ καί άν έκτοτε ήθελεν 
άκολουθήσει πολιτική μεγαλύτερης περι- 
σκέψεως, δπως π. χ. τό Γαλλικό ή άλλα 
εύρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα. Α ύ 
τούς τούς δυό κινδύνους πρέπει νά τούς 
άντιμετωπίσουμε μέ άμεσα μέτρα : τήν έ 
νοπλη δύναμη καί ένα άνώτερο πολίτευ
μα πού νά έξασφαλίζη τήν ήθική συνοχή 
τοΰ ’Έ θνους . Πολίτευμα άνώτερο δχι μό
νο σχετικά μέ τό πολίτευμα τών γειτόνων 
μας, ά λ λ ά  κ α ί ά π ό λ υ τ α  ά ν ώ 
τ ε ρ ο  π ο λ ί τ ε υ μ α .  Ή  σημερινή 
μας Δημοκρατία, δέν άνταποκρίνεται βε
βαίως σ ’ αύτή τή φιλοδοξία. Τό πολίτευ
μα αύτό, δημοκρατικό μόνο δσον άφορά 
τήν έλευθερία τής έκφράσεως, άντιστοιχεΐ 
μάλλον σέ ένα κράτος πλούσιο, όπως ή 
Γα λλία  ή οι Η Π Α . ’Εκε ί ό πτωχός έχει 
πάνω άπό τά άπαραίτητα καί γιαυτό προ
τιμά νά θυσιάση τήν ένδεχόμενη οικονομι
κή βελτίωση στή διατήρηση τής έλευθε- 
ρίας τής σκέψεως καί τής έκφράσεως. Σ ’ 
έμάς τά οικονομικά μέσα εΐναι τόσο κά
τω τής κατωτάτης άνεκτής στάθμης, ώστε 
Δημοκρατία δέν μπορεί νά έννοηθή μόνο 
μέ τό πολιτικό της περιεχόμενο. "Ο τα ν  δέ 
σ ’ αύτά προστίθεται καί ή άνωμαλία ένός 
κομματικοΰ κράτους τότε ό κίνδυνος τής 
ήθικής διασπάσεως τής έθνικής μας ένότη
τος γίνεται άμεσος. Τότε τά σύνορα με- 
ταφέρονται στό έσωτερικό, είτε μαίνεται 
ό έμψύλιος πόλεμος, είτε βασιλεύει άπό-



λυτη τάξη. Και ύπάρχουν. τέτοιςχ σύνορα 
πολλά στήν Ε λ λ ά δ α  γιατί ό εσωτερικός 
διαφορισμός της είναι σημαντικός. 'Υπάρ
χει ή παραλιακή 'Ελλά ς , πού συνδέεται 
άπ’ εύθείας μέ τήν Εύρώπη καί εκείνη πού 
χθές μόνο είδε τή χειραφέτησή της, άπό 
τή φεουδαρχία. 'Υπάρχει ή ναυτική Ε λ 
λάς πού ζή στό διεθνή στίβο καί ή άπο- 
κλεισμένη Ορεινή πού δέν έ’χει συγκοινω
νία οΰτε μέ τό γειτονικό χωριό. 'Υπάρχει 
ή Ε λ λ ά δ α  τοΰ μεγαλεμπόρου καί τοΰ με- 
γαλοβιομηχάνου καί ή 'Ελ λ ά δ α  τοΰ ά- 
γρότου καί τού έργάτου χωρίς κτήμα καί 
χωρίς έργασία. Τόν διαφορισμό αύτό τόν 
έξουδετέρωνε ή κοινότης τής φυλής, τής 
παραδόσεως καί τής γλώσσας £ως πού νά 
έμφανισθή ή διαλυτική δύναμη τοΰ Κ ο μ 
μουνισμού. Ριζικώτερα δμως μέτρα 
δημοκρατικοποιήσεως πρέπει τώρα νά 
ληφθοΰν.

Οί κίνδυνοι τοΰ άμέσου μέλλοντος, 
πηγάζοντες άπό τήν άδράνειά μας μπρός 
στήν γεωοικονομική μας μειονεκτηκότητα, 
είναι μεγαλύτεροι τών κινδύνων τοΰ πα
ρόντος. Στήν άδράνεια αύτή συντελεί εως 
8να βαθμό καί ή ιστορική άντίληψη μέ τήν 
όποία διαποτίζεται γενικά ό λαός μας σχε
τικά μέ τά αίτια στά όποια όφείλεται ή 
έ'ως τώρα—ή μάλλον 6ως χθές—τοπική ή 
εύρύτερη έπικράτησή μας. Ή  ιστορική αύ
τή άντίληψη ύποβάλλει μιά εσφαλμένη έμ- 
πιστοσύνη σέ κάποια έμφυτη τάχα δική 
μας ύπεροχή καί μάς εμποδίζει νά ίδοΰμε, 
πρό παντός δέ νά αισθανθούμε, τήν είσο
δο τών γειτόνων μας στό σύγχρονο τεχνι
κό πολιτισμό καί τις δυνατότητες τής ά- 
ναπτύξεώς των.

Ή  βλάβη πού προκύπτει άπό αύτήν 
τήν παρανόηση εϊναι, δτι χάνουμε τήν ε 
πίγνωση τής τεραστίας προσπαθείας πού 
είναι άπόλυτα άπαραίτητη, γιά νά διατη
ρήσουμε τή θέση πού άκόμα εχουμε σχε
τικά μέ τούς γείτονές μας· νά διατηρή
σουμε τή θέση αύτή, παρ’ δλα τά μειονε
κτήματα τοΰ μικροΰ μας οικονομικού χώ
ρου, τά όποϊα έχουν ήδη άρχίσει έργαζό- 
μενα έναντίον μας. Ή  άμυνα τών συνό
ρων μας στό άμεσο μέλλον δέν θά βρί
σκεται μόνο στά φυλάκια τών προφυλα
κών, ούτε καί στή δημοκρατικότητα τού 
πολιτεύματος πού άναφέραμε παραπάνω· 
θά βρίσκεται έπίσης στά άνώτατα έκπαι- 
δευτικά μας ιδρύματα, δπως καί στήν οι
κονομική μας πολιτική. ’Ά ς  παραδεχθού
με άμέσως πρός συμφέρον μας άλλωστε, 
δτι ή άμυνα αύτή διεξάγεται κατά τόν 
χειρότερον τρόπο· δτι δηλαδή, μόλο πού 
ό στρατιώτης θά στέκεται άκοίμητος φρου
ρός στά συνοριακά φυλάκια, τά άνώτατα 
έκπαιδευτικά μας ιδρύματα διατηρώντας
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τήν τεχνική καί τή γενική μόρφωση τοΰ 
λαοΰ στή σημερινή χαμηλή στάθμη καί ή 
οικονομική μας πολιτική άφίνοντας άνεκ- 
μετάλλευτες τις πηγές τοΰ πλούτου καί 
άνεργο μεγάλο μέρος τοΰ λαοΰ, θά άνοί- 
γουν τά σύνορα στούς γείτονές μας ολοέ
να καί περισσότερο μέ τήν πάροδο τοΰ 
χρόνου.

Ή  Ιστορική άντίληψη, πού άναφέραμε 
παραπάνω, άποκοιμίζει μάλλον, παρά νά 
διεγείρη τήν άνησυχία καί τή δράση. Κ ά 
θε θεωρία περί Ιμφυτης άνωτερότητός μας 
άπέναντι τών γειτόνων μας, άδιάφορο άν 
είναι άληθινή ή δχι, είναι βλαβερή. Τόσο 
στόν άρχαϊο δσο καί στό Βυζαντινό κό 
σμο, ή συνεισφορά τής «φυλής» όσηδή- 
ποτε καί άν ήταν στήν πραγματικότητα, 
ούτε τό σύνολο τών άποτελεσμάτων μπο
ρεί νά διεκδικήση, ούτε, πολύ περισότε- 
ρο, νά στηρίξη μόνητηςαύτήτήνδικήμας αι
σιοδοξία γιά τό μέλλον.

** *
ΤΗλθε ό καιρός πού ή Επ ισ τήμη  καί ή 

πείρα μάς βοηθούν νά ίδοΰμε τήν πραγ
ματική μορφή τής Ιστορία ς μας. Καί κά 
τι άκόμα σπουδαιότερο ήλθε ό καιρός πού 
εγινε άπαραίτητο γιά μάς νά άντιμετωπί- 
σουμε τή δυσάρεστη πλευρά τής πραγμα
τικής μας ιστορίας.

Δέν είχαμε ποτέ καί δέν έχουμε τώρα 
κανένα λόγο νά οίκειοποιηθοΰμε δ,τι άν
θισε καί καρποφόρησε γονημοποιηθέν καί 
άναπτυχθέν άπό τή συνεισφορά ένός κό 
σμου ολοκλήρου φυλών, πού έζησαν καί 
έδρασαν στήν άρχή γύρω άπό τό Νότιο 
Αιγαίο καί άργότερα γύρω άπό τήν Κω ν
σταντινούπολη. Τούναντίον- έχουμε κάθε 
λόγο νά μελετήσουμε πώς οί "Ελληνες  
κατώρθωσαν τότε νά άξιοποιήσουν τις 
προσπάθειες καί τούς πολιτισμούς τόσων 
άλλων φυλών, νά γ ί ν ο υ ν  ώ φ έ λ ι -  
μ ο ι ,  ώ φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ι  δ χ ι  λ ι γ ό 
τ ε ρ ο  κ α ί ο I V δ ι ο ι. Ε ίνα ι άνόητο, ε ί
ναι δμως καί στό έπακρον έπικίνδυνο, νά 
ύποτιμοΰμε τούς γειτονικούς μο(ς λαούς. 
ΕΤναι άνόητο, γιατί ot ξένοι — άδιάφορα 
άν δίκαια ή άδικα —άποδίδουν τήν ύπερη- 
φάνεια αύτή στή διεκδίκηση άπό μέρους 
μας δικαιωμάτων καί ιδιοτήτων στηριζο- 
μένων στήν κληρονομιά τοΰ άρχαίου Έ λ -  
ληνικοΰ πολιτισμοΰ. Τά σχόλια αύτά ά- 
κουσθήκαν καί εντελώς πρόσφατα στήν 
αίθουσα τελετών τοΰ Πανεπιστημίου Α 
θηνών. Είνα ι δμως καί έπικίνδυνο, γιατί 
ένφ ό άρχαίος 'Ελληνικός πολιτισμός κα
θώς καί ό πολιτισμός τοΰ Βυζαντίου, τό
σο στήν πολιτική τους έπικράτηση, δσο 
καί στή διατήρηση τής πνευματικής των 
λάμψεως στηριχθήκαν στό δτι οί “ Ε λ λ η 
νες καί τοΰ Αιγαίου καί τοΰ Βυζαντίου
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ΐϊχ α ν  κατά πολύ άνώτερη τεχνική παρα
γωγή καί οικονομικό σύστημα, έμεϊς κιν
δυνεύουμε νά βρεθοΰμε αύριο άπό τήν ά 
ποψη αύτή κατώτεροι τών γειτόνων μας. 
Τόσο ή πόλη τών Α θηνώ ν δσο καί ή πό- 
Λ η  τ°ΰ  Βυζαντίου έξήγαν προϊόντα έκλε- 
κτής τέχνης, σέ μεγάλες ποσότητες.

Δέν εχουμε κανένα λόγο νά πιστέψου
με δτι ή φυλή μας είναι κατώτερη τών 
γειτονικών. ’Ά ν  υπάρχει ούσιώδης διαφο
ρά, αύτή θά είναι ϊσως ύπέρ ήμών. Ά λ 
λά ή ενδεχόμενη αυτή διαφορά μάς εΤναι 
ελάχιστα χρήσιμη. Διεκδικοΰμε καί σήμε
ρα άκόμη έναν άνώτερο ψυχικόν καί πνευ
ματικόν πολιτισμό καί ή διεκδίκησή μ*χς 
αύτή άποδεικνύεται έως τήν ώρα καί άν- 
τικειμενικά όρθή, δχι δμως χάρις σέ φιλε- 
τική ύπεροχή, άλλά χάρις στή γεωγραφι
κή μας θέση καί στήν πολύτροπη οικονο
μική μας ζωή. Σ '  αύτό δμως τό Ισχυρότα
το βέβαια πλέονίκτημα προσθέταμε έως 
χθές καί τήν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  χ ρ ή σ ι μ ό -  
τ η τ ά μ α ς  πρός τούς γειτονικούς μας 
λαούς. Ε ίχα μ ε  συγχρόνως μιά άνώτερη 
τεχνική καί μιά άνώτερη πολιτική καί 
ττνευματική μόρφωση.

** *
Ή  Ιστορία μας θά επρεπε νά ξαναγρα- 

■φή, γιά νά τονίση δχι μόνο τήν εχθρότητα 
άλλά καί τή συνεργασία καί τήν άλληλο- 
ΐξάρτηση τών λαών τής λεκάνης αύτής. 
Θ ά  πρέπει κατόπιν νά τονίση, δτι τήν ύ 
περοχή του ό 'Ελληνικός κόσμος τή στή
ριξε στή παντοειδή —δχι τόσο τήν πνευμα
τική— χρησιμότητά του· αύτό δέ άντίθετα 
καί πρός τήν Ιδέα πού ύποβάλλεται στά 
σχολικά μας βιβλία, δτι ή ύπεροχή ώφει- 
λόταν σ ί κάποια φυσική εύνοιά πρός τή 
φυλή μας καί άντίθετα έπίσης πρός τή 
μαρξιστική θεωρία ότι ή έπικρατοΰσα τά
ξη—ή ό έπικρατών λαός —στηρίζει τήν κυ 
ριαρχία του στήν έκμετάλλευση τών λαών 
έπάνω στούς όποιους κατώρθωσε νά έπι
βληθή. ’Ά ν  δεχθούμε τήν τελευταία αύτή 
ίξήγηση τής ιστορίας, δτι δηλαδή ή ύπερο
χή διατηρείται μόνο μέ τή χρησιμότητα, 
τότε θά πρέπει νά συμπεράνουμε δτι γιά 
νά διατηρήσουμε αύτήν τήν ύπεροχή, πού 
εχουμε άκόμη έστω καί σέ μικρό τώρα 
βαθμό, θά πρέπει νά άναπτύξουμε καλύ
τερη τεχνική καί άντίθετΰ, δτι κινδυνεύου
με νά πέσουμε σέ κατωτερότητα άν τό 
πλεονέκτημα τής τεχνικής περιέλθει στούς 
γείτονές μας.

Μεταξύ πολλών παρατηρήσεων στηρι- 
ζομένων σέ γεγονότα, πού θά μπορούσα- 
γε ν' άναφέρουμε, γιά νά παρουσιάσουμε 
παραστατικώτερα τόν αύριανόν μας κίν
δυνο, θά παραθέσουμε έδώ έλάχιστες.

’ Ιανουάριος

Μ ιά άπό αύτές άναφίρεται στή συγκριτι
κή τεχνική άνάπτυξή, πού ύπάρχει σήμε
ρα, καθώς καί έκείνη, πού μπορεί αύριο 
νά πραγματοποιηθή στή Γιουγκοσλαβία . 
Ε ϊνα ι γνωστό βεβαίως, δτι βάση τής ση
μερινής τεχνικής άναπτύξεως είναι ή φθη
νή καί άφθονη ένέργεια. ’ Ιδ ο ύ  λοιπόν με
ρικοί συγκριτικοί άριθμοί : 'Εγκα τεσ τημέ
νη ήδη υδροηλεκτρική ένέργεια στή Γιουγ- 
κοσλαβία 16 φορές μεγαλύτερη παρά στήν 
'Ε λ λ ά δ α — διαθέσιμη ύδροηλεκτρ. ένέργεια 
πέντε φορές μεγαλύτερη.—320 ύδροηλεκτρ. 
έγκαταστάσεις στή Γ  ιουγκοσλαβία, 7 έδώ.

Μέσα στό μυαλό πολλών άπό μάς ή 
σημερινή Γ  ιουγκοσλαβία συγχέεται μέ τήν 
παλαιά γεωργοκτηνοτροφική Σερβία  τών 
Σκοπείων. 'Η  Γ  ιουγκοσλαβία σήμερα πε
ριλαμβάνει ενα τμήμα τής παλαιάς Α υ 
στρίας καί έχει ήδη έκτεταμένα παράλια. 
Ό  οικονομικός της χώρος είναι πολλα
πλάσιος τοΰ δικοΰ μας καί ό πληθυσμός 
της σημαντικά μεγαλύτερος. Αύτό  εϊναι 
καί τό στοιχείο πού έκανε δυνατό στούς 
Σέρβους νά άρχίσουν τόσο ενωρίς τήν ά- 
νοικοδόμηση τής χώρας των καί άσφαλώς 
δχι κάποια μαγική δύναμη τοΰ νέου κα 
θεστώτος, πού τό χαρακτηρίζει περισσό
τερο ή πληγή ισχυρότερης έκεϊ εμφύλιας 
συγκρούσεως, άλλοΰ άνοικτής καί άλλοΰ 
σκεπασμένης κάτω άπό τό πέλμα τοΰ έρυ- 
θροΰ φασισμοΰ. Σ έ  πόσο μειονεκτική θέ
ση μάς κρατεί ή έλλειψη πηγών πλούτου 
καί έγκατεστημένων τεχνικών μέσων φαί
νεται άπό τήν παρακάτω περικοπή τοΰ 
«Εκ ό νο μ ισ τ»  περικοπή ά δ ι κ η  βεβαίως, 
άλλά πού γ ι’ αύτό άκριβώς έχει πολύ με
γαλύτερη σημασία γιά μάς : «Τό νά άνα- 
γνωρίση κανείς (ή Α μ ερ ικ ή ) ε π ε ί γ ο υ σ α  
ά ν  ά γ κ  η βοήθειας στήν 'Ελλά δα , δπου 
καμμιά άκόμη συστηματική προσπάθεια νά 
βοηθήσουν οί Έ λλη νες  τόν έαυτό τους 
δέν έχει γίνει καί νά τήν άρνηθή στήν 
Γ  ιουγκοσλαβία δπου ή Κυβέρνηση έχει 
κατορθώσει θαύματα άνασυγκροτήσεως 
μέ τήν επιβολή της κλπ. « ( ’Εκόνομιστ 16 
Νοεμβρίου 1946).

Ά λ λ ά  οΰτε καί ή Βουλγαρία πρέπει 
νά ύποτιμάται. Σ τά  1912, δταν έμεϊς παρε- 
τάξαμε 60,000 άνδρών, ή Βουλγαρία παρέ
ταξε 250 χιλ. Βεβαίως σημαντική δική μας 
προσπάθεια άπορροφοΰσε τότε καί ή Ναυ
τική μας Δύναμη, άλλά οπωσδήποτε ή 
συγκρότηση ένός τόσου μεγάλου στρατοΰ 
σημαίνει, γιά δποιον γνωρίζει τις άπαιτή- 
σεις ένός καλοΰ στρατεύματος, πολλών 
ειδών Ικανότητες καί μέσα. Κα ί άπό τήν 
άποψη δέ τής μελλοντικής οίκονομικής ά
ναπτύξεως έχει ή Βουλγαρία  μεγαλύτερο 
δυναμικό, ύλικό δυναμικό. Έ κ τ ό ς  τοΰ 6- 
τι εχει καί περισσότερες παρά έμεϊς πη
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γές υδροηλεκτρικής ένεργείας τόσο έγκα- 
τεστημένες ήδη δσο καί διαθέσιμες. "Ε χ ε ι  
χάρι στό Δούναβη φθηνότερη συγκοινω
νία μέ τήν Κεντρ. Εύρώπη, καί ή συγκοι
νωνία αύτή θά φθάση μέ τίς διώρυγες 8ως 
τή Βαλτική καί τόν ’Ατλαντικό· Βχει τόν 
ΕΟξεινο, ένώ τό Αιγαίο θά τής εΐναι πάν
τα άνοικτό. θ ά  ήταν ίσως περιττό νά ά- 
ναφέρουμε τήν Τουρκία, πού 6χει κάθε 
Είδους μεταλλεύματα έξάγει άνθρακα, 
διαθέτει άφθονη ύδροηλεκτρική ενέργεια 
καί Ιχ ε ι ήδη προχωρήσει σημαντικά καί 
στή βαρειά βιομηχανία.

Ε κ τ ό ς  δμως αύτών τών πλεονεκτημά
των ύπάρχει ενα στοιχείο, πού δίνει τό 
Κλειδί τής δικής μας μεγάλης μειονεκτικό- 
τητος, δσον άφορά τή μελλοντική έξέλιξη. 
Τό στοιχείο αύτό βρίσκεται στό δτι καί 
οΐ τρεϊς αύτές γειτονικές μας χώρες έχουν 
ΰπεραυτάρκεια σέ τροφές καί σέ πρώτες 
δλες ύφαντουργίας μάλλινων καί ύποδή- 
σεως καί ετσι μπορούν στηριζόμενες σ' 
αύτά νά ά-ν α π τ ύ ξ ο υ ν  ό σ η δ ή -  
π ο τ ε  β ι ο μ η χ α ν ι κ ή  δ ρ α σ τ η 
ρ ι ό τ η τ α  θ ά  τ ο ύ ς  έ π έ τ ρ ε π ε  
ή ό ρ γ α ν ω τ ι κ ή  τ ο υ ς  ι κ α ν ό -  
τ η ς. Τούναντίον μ’ έμάς. Έ φ όσ ον  δέν 
εχουμε τροφή καί ένδύματα νά δώσουμε 
στό λαό, δέν μποροΰμε νά τόν βάλουμε 
νά έργασθή. Δέν μποροΰμε οϋτε κοινοτι
κούς δρόμους νά κάμουμε. Δυό χρόνια 
τώρα είμαστε στό ελεος τών συμμάχων. 
Π ολλά μηχανήματα, πού είχαμε ή πού 
μάς προμήθευσε ή ΟΟνρα, μένουν άχρησι- 
μοποίητα, γιατί δέν μποροΰμε νά κινήσου
με τήν έγχώρια έργασία,' πού θά τά 6βα- 
ζε νά λειτουργήσουν. Ή  σημερινή πείρα 
συμπίπτει μέ τά συμπεράσματα τής θε.ο- 
ρητικής σκέψεως, δτι έκεΐ πού δέν παρά- 
γονται— ή δέν ύπάρχει άρκετό συνάλλαγ
μα γιά νά είσαχθοΰν—τά άπαραίτητα βιο
τικά άγαθά, βιομηχανία δέν μπορεί νά ά- 
ναπτυχθή, γιατί ή άγοραστική δύναμη τοΰ 
κοινοΰ άπορροφάται όλόκληρη άπό τήν 
προμήθεια τών άπαραιτήτων προϊόντων 
συντηρήσεως, τά όποια, μή υπάρχοντα σέ 
άρκετές ποσότητες, ύπερτιμώνται £ως πού

νά έξαντλήσουν τήν άγοραστική αύτή δύ 
ναμη.

’Α λλά  καί τό γεγονός, δτι ό οικονομι
κός χώρος τής Γιουγκοσλαβίας καί τής 
Τουρκίας εΐναι πολύ μεγαλύτερος άπό τόν 
δικόν μας, δίνει στούς γείτονάς μας πολύ 
μεγαλύτερο δυναμικό. Ό  μαρασμός τής 
Αυστρίας π. χ. δταν, μετά τόν πρώτον 
παγκόσμιον πόλεμο, ό οικονομικός της 
χώρος λιγόστεψε,εΐναι μία άδιάψευστη ά- 
πόδειξη, γιατί ή Αύστρία εΐχεν ήδη άνα- 
πτυχθή τεχνικώς, ώστε ή οικονομική της 
δυσπραγία δέν θά μποροΰσε νά άποδοθή, 
σέ καθυστερημένον πολιτισμό.

** *

Μποροΰμε τώρα νά καταλήξουμε σέ 
άδιάσειστα συμπεράσματα.

Γιά  λόγους πολιτικούς, πού άναπτύξα- 
με και άλλοτε άπό αύτές τίς στήλες καί 
γιά τούς λόγους πού άναφέρονται παρα
πάνω, τό συμφέρον τών έντεΰθεν τοΰ Δου- 
νάβεως λαών —καί ίδιαιτέρωςτής Ε λ λ ά δ ο ς  
—εΐναινά συνεργασθουν στήνΈνότητα  τής 
’Ανατολικής Μεσογείου, άλλως θά πολτο
ποιηθούν κάτω άπό τήν πίεση τοΰ τερα
στίου δυναμισμοΰ τών βορείων πεδιάδων. 
Ή  πολιτική έπομένως τής Ε λ λ ά δ ο ς  πρέ
πει νά εΐναι πολιτική φιλίας παρά οίαν- 
δήποτε έχθρότητα τών γειτόνων της. Ή  
κατάσταση στά Βαλκά νια  δέν πρέπει νά 
λογίζεται μονιμοποιημένη άπό τώρα. ’Α λ 
λά καί άν δέν  συνεργασθοΰμε ώς φίλοι, ή  
άμεση γειτνίασή μας θά Κχη οπωσδήποτε 
ώς συνέπεια τήν άνταλλαγή προϊόντων, 
την άνταλλαγή δηλαδή χρησίμων υπηρε
σιών. Τό ίδιο συνέβαινε στις σχέσεις μας 
μέ τή Γ  ερμανία προπολεμικά. Στις σχέ 
σεις μας αύτές μέ τούς γείτονες μας έκεϊ- 
νος θά άποκτήση μεγαλύτερην ισχύ, ό ό
ποιος θά μπορέση νά εΐναι χρησιμότερος 
στούς άλλους. ’Ά ν  δέν προχωρήσουμε 
στήν τεχνική μας άνάπτυξη, τότε θά εισά
γουμε στό μέλλον άπό τή Γιουγκοσλαβία 
δχι μόνο τρόφιμα, άλλά καί βιομηχανικά 
είδη (προπολεμικά ήδη μάς προσέφερε ά-
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λουμίνιο), χωρίς έμεϊς νά άντιπροσφέρου- 
με τίποτε.

Ή  πολιτική αύτή εχει πολλά στάδια. 
Τ  ό ά μ ε σ ο  στάδιο εΐναι δτι στήν έσω- 
τερική μας διοίκηση καί στήν κοινωνική 
■μας όργάνωση πρέπει καί μποροΰμε νά ά- 
ποκτήσουμε ύπεροχή. Πρέπει συγχρόνως 
νά τιμήσουμε τούς γείτονές μας άνεξαρ- 
τήτως πολιτικών διαφορών. Κα ί πρό παν
τός φυσικά νά βαστήξουμε κατά τά σύ
νορά μας μέ τή δύναμη τών δπλων καί 
νά άποκαταστήσουμε άρραγές τό έσωτε" 
ρικό "μας μέτωπο μέ όποιαδήποτε θυσία.— 
Τ ό  δ ε ύ τ ε ρ ο  στάδιο, πού πρέπει νά 
άρχίση άμέσως, εΐναι μιά άμεση προσπά
θεια οικονομικής άνανεώσεως. Σκληροτά ' 
τη προσπάθεια μέ τούς σημερινούς δρους"

Στή  θέση όποιασδήποτε προκαταλεί. 
ψεως καί όποιασδήποτε τάσεως νά ύποτι- 
μηθοΰν οί γείτονές μας πρέπει νά εδραιώ
σουμε καί γιά λογαριασμό μας τή θεωρία 
τής χ ρ η σ ι μ ό τ η τ ο ς  στούς'άλλους ώς 
ίμ μ έσ ο υ  τρόπου πολιτικής Ισχύος.

** *
Τ ό  νά άποδώσουμε ιστορική δικαιοσύ

νη στούς βορείους μας γείτονες δέν πρό
κειται νά μειώση σέ τίποτε τήν αίγλη τής 
Βυζαντινής παραδόσεως, γιατί ot περισσό
τερες άπό τίς προόδους τών φυλών αύτών 
όφείλονται στό Βυζάντιο, άπό τό όποιον 
άντλοΰσαν πολιτισμό καί ώς φίλοι καί ώς 
έχθροί. ΟΟτε καί μειώνεται ή άξία τής 
Ιστορικής άλήθειας, δτι ot λαοί αύτοί 6- 
δειξαν άπέναντι μας συχνά ληστρική δια
γωγή, άν άποδώσουμε τίς ένεργειες αύτές 
σέ διαφόρους λόγους άντικειμενικούς—καί 
δχι φυλετικής κατωτερότητος. Τά  γεωοι- 
κονομικά καί γεωπολιτικά στοιχεία δέν 
πρέπει νά έξηγοΰνται ώς φυλετικά μειονε
κτήματα. Ο ΰτε πρέπει νά ν.ομίζεται, δτι 
εΐναι άπαραίτητος ό έθνικιστικός φανατι
σμός, γιά νά πολεμήση ό Ελληνικός  λαός 
μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής του κατά 
τών γειτόνων μας, άν ήθελαν άπειλήσει 
τά σύνορά του. Ή  καλλιέργεια τοΰ πνεύ
ματος τής ελευθερίας καί ή δημιουργία 
τής αύτοπεποιθήσεως ή όποια γεννάται ά 
πό τήν πραγματική καί δχι τήν φανταστι
κήν υπεροχή εΐναι τά καλύτερα κίνητρα 
γιά τή διεξαγωγή τοΰ άγώνος τής άμύνης.
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ΕΥΡΩΠΗ ΚΛΙ
' ι

Μερικοί πολύ—πολύ μορφωμένοι, εϊτε 
άντιδραστικοί εϊχε πρωτοπόροι, δέν θέ
λουν άκόμα νά καταλάβουν, δτι ή Ιστο
ρία, δηλαδή ό μόχθος τών άνθρώπων ε
πάνω στή γης, είναι τραγική. Περισσότε
ρον δμως καταλαβαίνουν οί λαοί άπό τήν 
τραγωδία αύτή τής Ιστορίας, γιατί τήν 
ζοΰνε δίχως πρόσθετες Εννοιες καί άκόμα 
γιατί αίσθάνονται, Εστω καί άκαθόριστα, 
δτι καί τόν ίδιο τους τό χαρακτήρα τόν 
όψείλουνε σ ’αΰτήν τήν ιστορική τραγωδία. 
Τ ά  σχέδια τών πολύ—πολύ μορφωμένων 
καί κοσμοδιορθωτών, εϊτε άπό τό συναί
σθημα πηγάζουν είτε άπό τό λογικό, οί 
λαοί τά αισθάνονται ξένα πρός τήν τραγι
κή πραγματικότητα τής ζωής των καί συνή
θως τά ειρωνεύονται μέ τόν τρόπο του ό 
καθένας. "Ο τα ν  μάλιστα τά σχέδια αύτά 
γίνουν πρόξενα πρόσθετης τραγωδίας γιά 
τή ζωή τών λαών, δπως τήν τελευταία πε
ρίοδο,τότε άπό τό βάθος τής ψυχής των οί 
λαοί,κι’δταν άκόμα δέν μπορούν νά έκφρά- 
σουν τή γνώμη τους, περιφρονοΰν δλα τά 
σχέδια αύτά.Καί πράγματι αύτά είναι πού 
έμεγάλωσαν τό μέγεθος τής καταστροφής, 
έχώρισαν βαθύτερα τούς λαούς καί μέσα 
τους καί συναμεταξύ τους, καί ΰστερα 
άπό δυό παγκόσμιους πολέμους είναι οί 
λαοί διχασμένοι καί καταρακωμένοι δσο 
ποτέ άλλοτε.

Ά π ό  τήν Ιστορία βλέπομε, δτι ή κατα
στροφή είναι κάτι πού Ερχεται μέσα άπό 
τήν ίδια τή ζωή είτ£ μέ πόλεμ > είτε μέ 
έπανάσταση γίνεται. Καί βλέπομε άκόμα 
δτι μέ τήν καταστροφή πολλές φορές ερ- 
χεται μεγάλη στροφή μέσα στή ζωή τών 
άνθρώπων. Ή  καταστροφή δμως πού Εγι
νε μέ τούς δυό παγκόσμιους πολέμους ε ί
ναι τόσο μεγάλη, ώστε ό κίνδυνος είναι 
μήπως ή στροφή άκολουθήσει τό δρόμο 
πρός τά κάτω. Ε ίνα ι βέβαιο πώς μέσα 
άπ’ αύτή τήν καταστροφή ό κάθε λαός 
είδε βαθύτερα τόν έαυτό του. Κα ί δέν 
θά ήταν ύπερβολή, άν Ελεγε κανείς,δτι σή
μερα μέσα στούς λαούς είναι περισσότε
ροι άνθρωποι πού καταλαβαίνουν τί θά 
είπή Ιστορική τραγωδία. Μ όνον μερικοί 
«διανοούμενοι» δέν θέλουν νά τό καταλά
βουν καί χαριεντίζονται είς βάρος τής 
τραγωδίας αύτής.

Ή  έποχή εΤναι άληθινά τραγική. "Ο-

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
μως, δσο τραγική είναι, άλλο τόσο εΐνα 
καί μεγάλη. Ά λ λ ά , επειδή ή εποχή είναι 
μεγάλη, δέν σημαίνει δτι αύτόματα είναι 
καί οί άνθρωποι μεγάλοι. Ά ντίθετα  έμεϊς 
οί άνθρωποι στήν έποχή μας έγίναμε 
πιό μικροί, γιατί τά πράγματα τά ϊδια πε
ριορίζουνε σήμερα τή δύναμη τοΰ άνθρώ- 
που. Καθώς ό πολιτισμός άπό πνευματι
κός γίνεται τεχνικός καί θριαμβεύει ό 
homo technicus, ό άνθρωπος γίνεται πο
λύ μικρότερος άπό άλλοτε. ’Έ τ σ ι μέ τόν
τεχνικό πολιτισμό ξύπνησε μέσα μας Ενας 
βαρβαρισμός, ό όποιος άλλοτε ήταν σκε
πασμένος μέ τό σύστημα τών μορφών πού 
είχε ή ζωή. "Ο λος ό εύρωπαϊκός χώρος 
καλύπτεται σήμερα άπό τό Εγκλημα, για 
τί ό βαρβαρισμός, πού ξύπνησε μέσα μας 
μέ τήν τεχνική,προχώρησε δίχως δισταγμό 
κα τ’ εύθείαν σ ’ αύτό. Κράτη καί άτομα 
μεταχειρίστηκαν τό έγκλημα, τά κράτη., 
μάλιστα τό δίδαξαν έπίσημα. ’Ά ν  σήμερα 
Εβλεπε τήν Εύρώπη Ενας άνθρωπος τοΰ 
περασμένου αιώνα, θά ελεγε, δτι ή ’Ή 
πειρος αύτή, δπως άλλοτε χαίρονταν τόν 
άνθρωπισμό της Ετσι «χαίρεται» σήμερα τό 
βαρβαρισμό της, δηλαδή τήν ώμή βία μέ 
τά μηχανήματα καί τ ’ άλλα τεχνικά μέσα. 
Ε ίνα ι ώσάν ό άνθρωπος νά χόρτασε τά 
ύψηλά πράγματα καί νοήματα, ώσάν νά 
μήν τοΰ ήτανε δυνατό νά μείνη μέσα σ  ̂
αύτά καί Επεσε κάτω, δπου περιφρονεϊ 
κάθε τι άλλο πού άλλοτε έσέβονταν κα ί 
κρατούσε ύψηλά. Ά λ λ ά  καί ή βαρβαρότη
τα πού ήταν εξω τής Εύρώπης Εγινε σήμε
ρα πολύ μεγαλύτερη, γιατί άπό τό Ενα 
μέρος έπήρε κ ι’ αύτή τά τεχνικά μέσα στά 
χέρια της καί Εβαλε στό νοΰ της, Εστω 
καί τυχάρπαστα, σχέδια πού τά γέννησε, 
ή Εύρώπη, άπό τ ’ άλλο μέρος πάλι, γιατί 
ήτανε φυσικό, άφοΰ ή Εύρώπη Εχασε τόν 
κανόνα τής ζωής της, νά έμφανισθή ά λ 
λοΰ ή βαρβαρότητα έντονώτερη. Αύτός ό 
Εσω - εύρωπαϊκός καί ό Εξω - εύρωπαϊκός 
μαζί βαρβαρισμός Εφερε τόν παγκόσμιο 
πόλεμο. 'Υπάρχουνε πολλοί, πού ισχυρί
ζονται δτι, άφοΰ ή Εύρώπη Εχασε τόν_ κα 
νόνα τής ζωής της καί μαζί μ ’ αύτόν Εχα- 
χασε καί τήν πολιτική ήγεσία τοΰ κόσμου, 
πάλι καλά πού ξύπνησε καί μέσα της ό 
βαρβαρισμός, γιατί αύτός θά συγκρατήση, 
τήν Εξω τής Εύρώπης βαρβαρότητα καί 
θά τήν σταματήση σέ κάποια δρια κατά

τό παλαιό ρητό: «πάσσαλος πασσάλω έκ- 
κρούεται».

Κάτω  δμως άπό δλα τά σχέδια πού Ε
φεραν τόν πόλεμο, εϊτε άπό τό συναίσθη
μα προέρχονται εϊτε άπό τό γυμνό λογι
κό, άλλά κατά βάθος καί κάτω άπό δλα 
τά σχέδια πού γίνονται γιά τήν είρήνη 
κρύβεται τό παλαιό θρησκευτικό δόγμα : 
credo quia absurdum. Τό δόγμα τούτο 
είναι πάλι σέ ενέργεια δχι δμως πιά ώς 
θρησκευτικό άλλά ώς πολιτικό νόημα. Ο 
τι ή ιστορία τοΰ άνθρώπου έπάνω στή γής 
δέν προχωρεί εύθύγραμμα μέ τή λογική* 
άλλά πολλές φορές ή γραμμή της είναι 
τεθλασμένη καί παρουσιάζει καί χάσματα, 
τούτο είναι διαπίστωση πού Εχει γίνει ά 
πό πολύν καιρό. Ή  πολιτική δμως, πού 
μεταχειρίζεται σήμερα τό cvcdo (]UM 
absurdum γιά τούς σκοπούς της καί ή 
όποία τό ένίσχυσε μέ δλα τά άποτρόπαια 
έγκλήματα πού τό συνοδεύουν, έπίσημα 
δέν τό όμολογεϊ πάντοτε, άλλά μεταχειρί
ζεται τό λογικό γιά νά παραστήση δτι 
αύτό τό παράλογο πού έπιδιώκει είναι δ- 
λως διόλου λογικό καί δτι αύτό εΤναι σύμ
φωνο καί μέ τούς κανόνες τοΰ άνθρωπι- 
σμοΰ. Ο Ι κοσμοδιορθωταί, πού κυκλοφο
ρούν άπό τήν έποχή τοΰ Ρουσσώ ως σήμε
ρα στήν Εύρώπηκαίεξω άπ’ αύτήν ένεργοΰν 
σύμφωνα μέαύτό τό παράδοξο,δηλαδή άπό 
τό Ενα μέρος θέτουν κάτι absurdum καί 
άπό τ ’άλλο βάζουν τή λογική σέ κίνησηγιά 
νά τό ύπηρετήσουν.’Έ τ σ ι καταστράφηκε ή 
συνείδηση τής Εύρώπης καί Ετσι Επεσε 
ήΕύρώπη στό Εγκλημα.Τό ίibsurdum αύτό 
δέν είναι άπλώς δ,τι ήταν άλλοτε ή ούτο- 
πία ή ενα θρησκευτικό δραμα άλλά κάτι 
άπαίσίο καί φοβερό, γιατί άπομονώνει είτε 
ενα λαό άπό τους άλλους, δηλαδή άπό 
τήν άνθρωπότητα, δπως ό Χίτλερ τό Γε ρ 
μανικό λαό καί ό κομμουνισμός τό Ρ ω̂ · 
σικό, εϊτε άπομονώνει μία τάξη τών λαών 
άπό τις άλλες, κι’ Ετσι Εγκαινιάζει τό έγ 
κλημα καί πρός τά Εξω καί πρός τά μέσα.

Α νά λ ο γ α  καί παράλληλα μέ τό φοβερό 
αύτό absurdum άναπτύχθηκε πριν άπό 
τόν πόλεμο καί άναπτύσσεται μέ άρκετό 
θόρυβο καί μετά τόν πόλεμο ή δημαγωγία. 
Απ οκομμένοι δπωςεΐναι οί άνθρωποι μέ τήν 
τεχνική καί τά οίκονοιιικά της παρακόλου
θα άπό κάθε παράδοση καί πνευματικό
τητα, καί κατηχούμενοι άπό τήν δημαγω
γία, καταρακωμένοι δπως είναι άπό τά 
δεινά, άσπάζονται αύτότό adsurdum καί 
ξεκινούν νά τό έφαρμόσουν εϊτε είς βάρος 
τών ομοεθνών των εϊτε είς βάρος τών 
γειτόνων των. Κα ί Εχει ή δημαγωγία σή
μερα είς τήν διάθεση της μέσα τεράστια
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πού δέν τά έγνώρισε ποτέ οΰτε ή άρχαία 
Α θ ή να  στήν παρακμή της ούτε ή Ρώμη. 
Ά π ό  τήν γνήσια πολιτική χωρίζεται ή 
δημαγωγία κατά τούτο ή δτι δέν γνωρί
ζει τί είναι δυνατόν νά γίνη" μέσα στούς 
λαούς ή δτι ένώ τό γνωρίζει δμως προ
χωρεί σέ κείνο πού δέν εΤναι δυνατόν νά 
γίνη, κι’ Ετσι φέρνει τούς λαούς στό ά- 
διέξοδο, όπότε τό Εγκλημα είναι ή φυσι
κή διέξοδος. Σκλάβες ψυχές, δπως Εχουν 
γίνη σήμερα πολλοί άνθρωποι, είναι προ- 
σφορώτεροι στή δημαγωγία άπό άλλοτε. 
Εστω καί άν τό τίμημα γιά δ,τι ύπόσχεται 
νά φέρη ή δημαγωγία είναι ή έλευθερία, 
ή όποία δμως είναι οπωσδήποτε χαμένη. 
Μέσα σ’αύτήν τήν κατάσταση, δπου Εφθασε 
ή Εύρώπη, δέν είναι παράδοξο δτι ή γνή
σια πολιτική άγωνίζεται τραχύν άγώνα 
καί δτι σήμερα χρειάζεται πολύ περισσό
τερο θάρρος άπό άλλοτε γιά νά θέση τά 
προβλήματα τής ζωής τών λαών δπως 
πραγματικά είναι καί δχι δπως τά θέτει 
ή δημαγωγία. Καί χρειάζεται άκόμα πρω
τάκουστο θάρρος γιά νά τεθή άπ’ άρχής 
τό πρόβλημα Εύρώπης άνεξάρτητα άπό τά 
Εξω —εύρωπαϊκά συμφέροντα. Χρειάζεται 
άκόμα βαθύτατη έσωτερική λογοδοσία τής 
πολιτικής προς τόν εαυτόν της γιά νά ίδή 
πόσο είναι τό μέγεθος τής βαρβαρότητας 
δπου Εχουν φθάσει δλες μας οί έννοιες, 
γιατί δλους μάς σκεπάζει ή βαρβαρότητα 
αύτή τών έννοιών ώστε νά μήν μπορούμε 
νά ίδοΰμε γυμνή τήν άλήθεια. Ή  ήθική 
αύτή λογοδοσία τής πολιτικής πρός τόν 
έαυτό της θά τήν πείση νά όμολογήση δί
χως Επιφύλαξη, δτι ό σημερινός Εύρω- 
παϊος είναι κατώτερος άπό τόν Εύρωπαϊο 
τής χθές κο“  πολύ κατώτερος άπό τή με
γάλη έποχή πού γέννησε τή νεώτερη Ε ύ 
ρώπη, δηλαδή τήν Α να γέννησ η . Ή  λογο 
δοσία αύτή θά πείση άκόμα καί μερικούς 
«προοδευτικούς διανοούμενους», δτι καί ό 
Μεσαίωνας δέν ήταν τόσο σκοτεινός καί 
βάρβαρος δσο τόν νομίζομε. Γ  ενικά τό 
σημερινό Εύρωπαϊκό πνεΰμα άποτραχύν- 
θηκε μέ ρυθμό ταχύτατο κατά τούς δύο 
τελευταίους παγκόσμιους πολέμους. Κ ι' 
αύτό τό κακό δέν Εγινε άνεξάρτητα άπό 
τήν τεχνική καί τό παρακόλουθο οίκονο- 
μικό-πολιτικό σύστημα πού λέγεται σοσια
λ ι σ μ ό ς . Ό  πρώτος αίώνας τοΰ σοσιαλισμού 
Εφερε στήν Εύρώπη τό Εγκλημα,γιατί πράγ
ματι ποτέ δέν ήταν ή Εύρώπη τόσο εύρύτα- 
τα παραδομένη στό Εγκλημα δσοεΐναι στήν 
έποχή τής τεχνικής καί τοΰ σοσιαλισμού.

I I

Ή  άγωνία πού συνέχει τό σημερινό 
Εύρωπαϊο έκφράζεται σέ πολλά έρωτή, 
ματα, τό κυριώτερο δμως άπ’ δλα εΤναι
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τό ερώτημα πού θέτει ό πνευματικός άν
θρωπος τής Εύρώπης : θά μείνη ή Εύρώπη 
6,τι ήταν ώς τώρα άπό τήν έποχή πού οί 
"Ελληνες ένίκησαν οτόνΜαραθώνα «τό μα- 
χαιροφόρον έθνος έκ πάσης’Ασίας» καί ά
ναψαν τήν εστία τοΰ πνεύματος καί τής 
έλευθερίας, ή όποια πύρωσε ώς σήμερα ο- 
λατά έθνη τής Εύρώπης ; θ ά  μείνη ή Εύρώ- 
ή εστία τοΰ πνεύματος ;

Ή  καλύτερη καί ισχυρότερη φλέβα τής 
ζωής εΐναι τό πνεΰμα. Αύτό  εΐναι πού 
θεμελιώνει καί δλα τ ’ άλλα έργα τής ζω
ής, κ Γ  αύτό ήταν ή κύρια δύναμη τής 
Εύρώπης. Τό ένδεχόμενο νά φύγη τό 
πνεΰμα άπό τήν πατρίδα του καί νά' πε- 
ράση σέ άλλην ’Ήπειρο δέν επικυρώνεται 
ώς τώρα άπό τήν ιστορία. “ Ο ,τι μεταφέ- 
ρεται εΐναι μόνον ή τεχνική, άλλά καί 
αύτή, επειδή πηγή της εΐναι τό πνεΰμα, 
δέν εΐναι αύτοδύναμη, κι* όταν μεταφυ- 
τευθή έχει άνάγκην' άπό τήν πυρά τοΰ 
πνεύματος. Μήπως δμως άρχισε ή Εύρώ 
πη νά γίνεται ’Αλεξανδρινή, δηλαδή νά 
γίνεται σχολιαστής τοΰ πνεύματός τ η ς ; 
Μήπως έφυγε πιά άπό τήν έποχή τής άκ- 
μής της καί γυρίζει στά σχόλια των με
γάλων της έργω ν; ’Εμείς οί 'Έλληνες  
γνωρίζομε πολύ καλά καί έχομε πικρή 
πείρα τί σημαίνει’Αλεξανδρινισμός, δση δό
ξα κι άν άπολαύσαμε άπό τήν περίοδο 
έκείνη τής ιστορίας μας. ’Αναμφισβήτητα 
εΐναι τά κοινά σημεία τής σημερινής Εΰ- 
ρώπης μέ τήν ’Αλεξανδρινή έποχή. 'Ο  κοι
νός τεχνικός πολιτισμός είναι τό κύριο 
γνώρισμα καί τής σημερινής καί τής ’Α λ ε 
ξανδρινής έποχής. Ή  τάση γενικά πρός 
έξομοίωση τών Εύρωπαίων θυμίζει τήν 
τάση πρός έξομοίωση τ3ν λαών τής ’Α να 
τολικής Μ εσογείου κάτω άπό τόν ένιαΐο 
τεχνικό πολιτισμό τής περιόδου έκείνης 
τοΰ Έλληνισμοΰ. Καί δπως τότε,έτσι καί σή
μερα, άποκόβονται οί άνθρωποι άπό τούς 
ιδιαιτέρους δρους ζωής τοΰ τοπικοΰ των 
περιβάλλοντος. Τό κυριώτερο δμως άνά- 
λογο τής έποχής μας πρός τήν ’Αλεξαν
δρινή εΐναι στόν τομέα τής πολιτικής ζωής.

Οπως τότε τά τρία μεγάλα ’Αλεξανδρι
νά κράτη, δηλαδή τό Μακεδονικό, τής 
Αντιόχειας καί τής ’Αλεξανδρείας μέ τόν 

παλαιό τους πολιτισμό καί τήν παρακό
λουθη έλευθερία καί χλιδή τοΰ πνεύματος 
είχαν έναν πολέμιο, ό όποιος ύψώθηκε 
άπό τήν Δύση μέ σκληρή πειθαρχία καί 
άκατανάλωτη σωματική ρώμη, δηλαδή 
τούς Ρωμαίους^ έτσι καί σήμερα τά κρά
τη τής Εύρώπης Εχουν άπέναντι τους μιά 
δύναμη πανίσχυρη μέ σιδερένια πειθαρ- 
χίακαί πρωτόγονη δύναμη ζωής άφάν- 
ταστη, δηλαδή τή Ρωσσία. Καί ή Ρώ 
μη κατώρθωσε δ,τι κατώρθωσε, ύπό-
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ταξε τά ’Αλεξανδρινά· κράτη ένωσε τούς 
λαούς κάτω άπό τό σκήπτρο της, δί
χως δμως νά προσθέση τίποτε στόν 
πολιτισμό τών λαών αύτών. Επ έβα λε  μό
νο τήν P c iX  RontCinCl ή όποια ώψέλησε 
τή Ρώμη, τούς άλλους δμως λαούς τούς 
άφάνισε.

Ε ΐνα ι καί ή Εύρώπη στό ίδιο σημείο ; 
'Ο  «πολιτισμός», ό «άνθρωπισμός», ή «πρό
οδος» ή «έλευθερία», ή «δημοκρατία», ή 
«αύτονομία» τέλος ό«σοσιαλισμός»,δλα αύ
τά, πού, τόση κατάχρηση γίνεται είς βά
ρος τους άπό τούς ισχυρούς, έχουν τά ά- 
νάλογά των στήν περίοδο έκείνη τοΰ ’Α 
λεξανδρινισμού. Ποτέ άλλοτε δέν είχε γ ί
νει τόση κατάχρηση των εννοιών τής έ
λευθερίας, τής αύτονομίας καί τής δημο
κρατίας δση έγινε άπό τή Ρώμη τήν έπο
χή έκείνη. Ή  αύτονομία, ή έλευθερία καί 
ήδημοκρατία ήταν τά δώρα πού έφερνε τά 
χα ή Ρώμη στις άρχαϊες έλληνικές πόλεις, 
γιά νά ύποτάξη τή μιά υστέρα άπό τήν 
άλλη κάτω άπό τό σκήπτρο της. ’Α λλά  
τά ιστορικά άνάλογα δέν εΐναι ποτέ άπό- 
δειξη, οδτε μπορεί ή ιστορία νά φέρη ά- 
πόδειξη. Μ όνον ενδείξεις ύπάρχουν οί ο
ποίες κάνουν πολύ σκεπτικό τόν άνθρωπο 
τοΰ πνεύματος,' πού ζητάει σήμερα νά κα- 
ταλάβη τί γίνεται γύρω του.

Τό μεγάλο αίτημα, πού τίθεται γιά τή 
σημερινή μεταπολεμική Εύρώπη, εΐναι ή έ- 
πεξεργασία τών έπαναστατικών ίδεών,δηλ. 
πώςήΕύρώπη θά έξανθρωπίση τόν σοσια
λισμό. Ά ν  ή Εύρώπη κατορθώση ν ’ άνα- 
χωνέψη μέσα στό αίμα της δλα ' τά κα ι
νούργια δαιμονικά πού κυκλοφοροΰν σχε
δόν άδέσποτα άπό πολιτική ήγεσία καί 
άνώτερη πνευματική έξουσία άπό τήν μιά 
ώς τήνάλλη άκρη τής γηραΓάς ’Ηπείρου,τότε 
θά_ζηση καί θά μείνη ή πνευματική μήτρα 
τοΰ κόσμου. Ά λ λ ά  δίχως άνασυγκρότηση 
τής άπαθλιωμένης οικονομίας καί βιομη
χανίας της εΐναι άδύνατον νά ύποτά- 
ξη ή Εύρώπη τά έπαναστατικά κινήματα 
πού τήν κατακλύζουνε. Καί φαίνεται βέ
βαια, δτι οί Εύρωπαΐοι δέν άποφασίζουν 
νά παραδώσουν ομαδικά τήν έλευθερία 
τους καί τήν πνευματικότητά τους στήν 
τυραννία των νέων κινημάτων, καί άντι- 
τάσσουν μέ σθένος τήν ψυχικότητά τους 
έναντίον αύτών καί κινητοποιούν τέλος 
σήμερα καί τόν χριστιανισμό τους γιά νά ά- 
μυνθοΰν. Ά λ λ ά  δλα αύτά, δσο μεγά
λα καί άν εΐναι, δση ήθική δύναμη καί άν 
έχουν, χρειάζονται έπικουρία άπό τήν 
ύλική καί οικονομική ρύθμιση τής 

ζωής, χρειάζονται έναν ήθικό σοσιαλισμέ. 
Βαθύτερη ένωση τής Εύρώπης εΐναι βέ
βαιο, δτι θά μεγάλωνε καί τήν άντίστασή 
της καί γενικά τή δύναμή της νά σταθή
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αύτοδύναμα. Ά λ λ ά  εΐναι τραγικό, δτι γιά 
τήν κοινότητα τής Εύρώπης γίνεται λόγος 
μόνον δταν ή ένας έξω-ευρωπαϊκός λαός 
θέλει νά έπιβάλη έπάνω της τή θέλησή 
του η δταν ένας έσω-ευρωπαϊκός λαός ά- 
πειλεΐ τήν έλευθερία τών άλλων. Ή  τρα
γικότητα τής Εύρώπης εΐναι κυρίως έσω- 
τερική, καί τοΰτο γιατί καί οί δύο μεγά
λοι λαοί, Ε  άλλοι καί F  ερμανοί, πού ζήτη
σαν μέ τή σειρά τουςνάέξουσιάσουν τήνΕύ- 
ρώπηδέν κατάλαβαν δτι εΐναιάπό τά πράγ- 
ματαάδύνατον ένας εύρωπαϊκός λαός νά 
έπιβάλη τήν μονολιθική θέλησή του έπάνω 
στούς άλλους, κι’ ετσι χάθηκε ή εύκαιρία 
νά έχη ένωθή ή Εύρώπη καί σπαταλήθηκε 
καί τόσον αίμα εύρωπαϊκό.

Καί εΐναι άδύνατο νά ένωθή ή Εύρώπη 
άπό έναν λαό, γιατί κανείς άπό τούς με
γάλους εύρωπαϊκούς λαούς δέν έχει τίς 
εξαίρετες προϋποθέσεις νά έξουσιάση τήν 
Ευρώπη. 'Ό ,τ ι όνομάζομε έλευθερία", δ,τι 
λέγεται άνθρωπισμός, τοΰτο εΐναι βαθύ
τατη συνείδηση δλων τών εύρωπαϊκών 
λαών. 'Ώ σ τε  κανείς δέν μπορεί νά φέρη 
στούς άλλους λαούς τής Εύρώπης δ,τι τά
χα  αύτοί δέν έχουν. Οί δυνάμεις πού έρ
χονται νά στηρίξουν τάχα τήν έλευθερία 
τών άλλων, πράγματι τείνουν νά έπιβάλ- 
λουν τήν δική τους ήγεμονία είτε τό ομο
λογούν είτε δχι. Καί τοΰτο ισχύει άπό- 
λυτα καί γιά τίς έξω-ευρωπαϊκές δυνά
μεις. Καί φανερώθηκε καθαρά καί κατά 
τόν τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Γ ιά  δ 
σους γνωρίζουν πολιτική ιστορία, δπως αύ
τή πράγματι εΐναι καί δχι δπως θά ήθέ- 
λαμε έμεΐς μέ τό συναίσθημά μας ή μέ 
τήν «ιδεολογία μας» νά εΐναι, γι’ αύ
τούς ήτανε βέβαιο καί κατά τό διάστημα 
τοΰ πολέμου, δτι μόλις καταβληθή ό με
γάλος άντίπαλος, δηλαδή ή γερμανική “ Υ- 
βρις, τότε άμέσως δχι μόνον θά .χαλαρώ
νονταν ή ένότητα τών συμμάχων, άλλά 
καί τά συμφέροντα τοΰ καθενός θά πρό- 
βαλλαν έντονα έπάνω στήν έπιφάνεια τής 
Εύρώπης. ’Έ τ σ ι ή «έλευθερία» τών Εύρω 
παίων θά έρρυθμίζονταν άπό τά συμφέ
ροντα τών μεγάλων έξω-ευρωπαϊκών δυ
νάμεων.

Καί τά συμφέροντα αύτά θάσυγκρούον- 
ταν υστέρα άπό τον πόλεμοέντονώτερα,για
τί οί έξωευρωπαϊκές δυνάμεις,οί όποιες δέν 
είχαν έως τώρα σύνορα μεταξύ των στήν 
Εύρώπη, θά τά άποκτούσανε μόλις θά έλει
πε ή γερμανική "Υβρις. “ Ητανε βέβαιο δτι 
τό πολιτικό κενόν πού θά παρουσιάζον
ταν στό μέσον τής Εύρώπης, τή Μεσευ- 
ρώπη, θά ώξυνε, δπως καί ώξυνε, πολύ 
περισσότερο τίς σχέσεις τών συμμάχων 
καί θά κατάστρεφε καί τό τελευταίο ίχνος 
πολιτικής ισορροπίας τής Εύρώπης. Γ  ιά
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τοΰτο καί τό έγκλημα τής Γερμανικής 
πολιτικής έχει άνυπολόγιστες συνέπειες 
γι_ά τό μέλλον τής Εύρώπης. Ό  μηδενισμός 
τών Γερμανών έμηδένισε πραγματικώς καί 
τήν έννοια^ τής εύρωπαϊκής ισορροπίας. 
Καί δπου έχουν φθάσει σήμερα τά πράγ
ματα τής Εύρώπης μόνον ειλικρίνεια τών 
νικητών καί μεταξύ τους καί άπέναντι τής 
Εύρώπης εΐναι δυνατόν νά φέρη τή ζωή 
τών εύρωπαϊκών λαών σέ κάποια ισορ
ροπία. Μ όνον δηλαδή άν έγγυηθοΰν είλι- 
κρινώς τήν Εύρώπη οι νικητές, οί μεγά
λες έξω-ευρωπαϊκές δυνάμεις, Ρωσσία, 
’Α γγλία  καί Α μερ ική , μόνον τότε δέν θά 
ύπάρξη κίνδυνος ήγεμονίας οΟτε άπό έν- 
δο-ευρωπαική χώρα οΰτε άπό έξωευρωπαϊ- 
κή ή άκόμα καί κίνδυνος πολέμου. Τότε 
θά μπορέση ή Εύρώπη νά άδελφωθή με
ταξύ της. Ή  Εύρώπη θέλει νά γίνη μία. Καί 
στή Γα λλία  τοΰ 19ου αιώνα είχε έντονα 
έκδηλωθη ή τάση αύτή. Καί δσο άπαί- 
σια καί άν εΐναι σήμερα τά πράγματα 
πού έγέννησε ή γερμανική “ Υβρις πάλιν Α 
κούονται οί φωνές γιά τήν ένωση. Ά λ λ ά , 
άν έκείνο πού θά έγγυηθή τήν ένωση τής 
Εύρώπης εΐναι ή ειλικρίνεια τών έξω-ευρω- 
παϊκών δυνάμεων, εκείνο πού θά τήν 
πραγματοποιήση θά εΐναι ή ήθική πολιτική 
ήγεσία^ τής Εύρώπης, πέρα άπό τά ψεύτι
κα σχήματα τών σημερινών κινημάτων 
πού τήν διχάζουν, πέρα άπό τήν θεωρία 
περί φυλής, δπως τήν έθεσε ή γερμανική 
“ Υβρις, καί πέραν άπό τά σχήματα τών 
τάξεων δπως τά θέτει ό κομμουνισμός. 
Δίχως αύτήν τήν ήθική πολιτική ήγεσία ή 
Ευρώπη δέν μπορεί πλέον ν ’ άποκτήση 
μέ καινούργια μορφή τό παλαιό της με
γάλο άγαθό,δηλαδή τήν πολιτική της ισορ
ροπία. Είνα ι βέβαιο δτι καί ή δυτική Ε ύ 
ρώπη έχασε πιά τή βαρύνουσα πολιτική 
της σημασία. ’Ά ν  ή Εύρώπη δέν έγινε Α 
λεξανδρινή, άν δηλαδή έξακολουθή νά ε ί
ναι ή μήτρα τοΰ πνεύματος τοΰ κόσμου, 
τότε πρέπει νά θεωρηθή βέβαιο, δτι θά 
μπορέση νά συνταχθή καί πολιτικώς. 'Ο 
πωσδήποτε δμως τό μέλλον τής Εύρώπης 
θά τό κρίνουν οί άποφάσεις τής Ειρήνης. 
Μ ’ αύτές θά κριθή αύτό πού λέγεται εύ- 
ρωπαϊκός πολιτισμός, δηλαδή θά κριθή 
πρώτα ή ψυχή καί τό πνεΰμα τής Εύρώ 
πης κι' έπειτα ή εύτυχία της καί ή οικο
νομική της ζωή.

I I I
Ομως ύπάρχει κάτι στήν Ιστορία τής 

Ευρώπης πού σήμερα ούσιαστικά τής έχει 
άφαιρεθή, τό άπλωμα τών τέκνων της πέ
ρα άπό τά γεωγραφικά της δρια. “ Ο λα  
τά μεγάλ,α έργα τής νεώτερης Εύρώπης 
έγιναν μόνον άπό τή στιγμή πού οί εύρω- 
παϊκοί λαοί προχώρησαν πέρα άπό τά
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σύνορά τους, τά περισσότερα αγαθά της 
ήρθαν άπό τήν υπερπόντια κίνηση τών 
ευρωπαϊκών λαών. Τρία πράγματα θεω
ρούνται ώς σταθεροί παράγοντες πού ρυθ
μίζουν τή ζωή τοΰ εύρωπαϊκοΰ άνθρώπου 
μέσα σ’ δλες τις άλλες μεταβολές, έστω 
κι’ άν αύτές εΐναι τεράστιες, δπως συμ
βαίνει σήμερα. Πρώτον είναι ή όρμή τής 
εύρωπαϊκής ζωής νά άπλώνεται πέρα ά 
πό τά δριά της, κι’ αυτό τό άπλωμα δέν 
έδημιούργησε μόνον τή σημερινή ’Α μερι
κή άλλά καί δλα τ ’ άλλα κέντρα τοΰ εύ- 
ρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ εξω άπό τήν ’Ή π ει
ρό του. Ή  τάση αύτή έχει τόν άμεσο ύ
λικό της άντίκτυπο στήν Εύρώπη, γιατί 
τεράστια ύλικά άγαθά τής Εύρώπης ήλ
θαν άπό τήν ύπερπόντια έξοδο τών τέ- 

. κνων της.
'Όπως έχουν σήμερα τά πράγματα τό 

ζήτημα τοΰτο δέχεται μόνον μιά θεραπεία, 
καί αύτή εΤναι ή βαθύτερη συγχώνευση 
τής ευρωπαϊκής οικονομίας καί τεχνικής 
μέ τις άπέραντες ύλικές πηγές τής μεγά
λης ύπερπόντιας έπιφάνειας πού διαθέτει 
ή Μ εγάλη Βρεττανία. Αύτό θά ήταν καί 
τό βαθύτερο νόημα τοΰ ήθικοΰ σοσιαλι
σμού. "Ο ση  δηλαδή άλλη βοήθεια κι’ άν 
γίνη γιά τήν οικονομική καί βιομηχανική 
άνόρθωση τής Εύρώπης, ποτέ δέν θά μπο- 
ρέση ή ’Ήπειρος αύτή νά ζήση, άλλά οΰτε 
καί νά έξακολουθήσηνά είναι τό πνευματικό 
έργαστήρι τοΰ κόσμου. Ούτε ή ένωση τής 
Εύρώπης, πού συμβουλεύουν σήμερα καί 
τά δυό μεγάλα κόμματα τής ’Αγγλίας, 
θά βοηθήση, άν αύτή δέν συνδυασθή μέ 
τή βαθύτερη οικονομική συγχώνευση τής 
Εύρώπης πρός τις άπέραντες ύπερπόντιες 
έκτάσεις τής Βρεττανικής Αύτοκρατορίας. 
Κα ί είναι δυνατόν νά γίνη τοΰτο, γιατί ή 
Μ . Βρεττανία έχει τήν μεγαλύτερη πνευ
ματική έγγύτητα μέ τήν Εύρώπη, μεγαλύ
τερη άπό τις δύο άλλες έξωευρωπαϊκές 
δυνάμεις —δηλαδή τήν’Αμερική καί τή Ρωσ- 
σία. ’Α λλά  καί άλλοι λόγοι φέρνουν 
τήν Εύρώπη καί τήν ’Α γγλία  έγγύτερα 
τήν μίαν κοντά στήν άλλη. 'Ο  κυριώτερος 
εΐναι δτι καί ή Εύρώπη καί ή ’Α γγλία  ε ΐ
ναι στή θέση τών άμυνομένων, ένώ οί δύο 
άλλες δυνάμες έχουν άλλες βλέψεις, άδιά- 
φορο πώς ή κάθε μιά παρουσιάζει τις βλέ
ψεις αύτές.
' Τό δεύτερο στοιχείο τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
άνθρώπου εΐναι ή προσέγγισή του πρός 
αύτό πού όνομάζομε άνθρωπιστικό ιδα
νικό. Ο ί Εύρωπαϊοι πραγματικά δούλεψαν 
τόν άνθρωπισμό, δπως αύτός γεννήθηκε 
πρώτα στήν Ε λ λ ά δ α  καί άναμίχθηκε έ 
πειτα μέ τό πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμοΰ. 
Ή  πνευματική ζωή τής Εύρώπης, δηλαδή 
ή κλασική δημιουργία δλων τών μεγάλων

242

καί μικρών λαών τής Εύρώπης, έγινε έπά- 
νω στό ϊχνος τών άρχαίων 'Ελλήνω ν, ή 
έστω καί τών Ρωμαίων, δπου τά πραγμα- 
τα έμπόδισαν τούς λαούς νά έλθουν σέ 
άμεση έπαφή μέ τά 'Ελληνικά  γράμματα. 
Ή  ’Ασία δέν γονιμοποιήθηκε άπό τό πνεΰ
μα τοΰ άνθρωπισμοΰ τών 'Ελλήνω ν, ούτε 
ό Χριστιανισμός προχώρησε πρός άνατο- 
λάς, άλλά άπλώθηκε έκεϊ δπου τό έδαφος 
εΐχε καλλιεργηθή άπό τόν 'Ελληνισμό . 
Κα ί σήμερα άκόμα, οπότε τά μέσα τής 
παιδείας εΐναι κοινά, τά ελληνικά γράμ
ματα καλλιεργούνται κυρίως μόνον μέσα 
στήν Εύρώπη. Οί άόιατικοί λαοί παίρνουν 
σήμερα μονάχα τήν τεχνική τής Εύρώπης 
ή τό πολύ μερικά γενικά συνθήματα προ
παγάνδας, γιατί αύτά έχουν τό προνόμιο 
νά γενικεύονται δίχως πολύν κόπο. Τό 
πνεΰμα δμως πού γέννησαν οί "Ελληνες  
καί άσπάστηκαν οί Εύρωπαϊοι μένει ά
γνωστο στούς άσιατικούς λαούς. Τοΰτο 
ισχύει καί γιά τή Ρωσσία, δηλαδή γιά τή 
δύναμη έκείνη πού δέν εΐναι καθ’ δλα ά- 
σιατική. Πράγματι, άπ’ δλους τούς άσια- 
τικούς λαούς οί Ρώσσοι εΐναι πνευματικά 
καί ψυχικά έγγύτερα στούς Εύρωπαίους. 
Κ ι ’ άν πάρωμε ώς παράδειγμα τό μεγά
λο άντιπροσωπευτικό τύπο τής Ρωσσικής 
ψυχής, μοναδικό πραγματικά στό μεγα
λείο του, τόν Ντοστογιέφσκυ, βλέπομε, 
δτι αύτός, δσον κ ι’άν χωρίζεται άπό τούς 
δυτικούς Εύρωπαίους, δηλαδή τούς μεγά
λους πνευματικούς άνθρώπους τής Δύσης, 
δμως έχει βαθύτατη σχέση μέ τόν Χ ρ ι
στιανισμό, δηλαδή μέ τόν ένα πυρήνα^τής 
εύρωπαϊκής πνευματικής ζωής. Δ έν  έχει 
δμως τίποτα ό Ντοστογιέφσκυ μέσα του 
άπό τόν άλλο πυρήνα τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
πνεύματος, δηλαδή άπό τό άρχαϊο ελλη
νικό πνεΰμα.

Τό τρίτο στοιχείο του εύρωπαϊκοΰ άν
θρώπου εΐναι ή τάση καί βούλησή του 
πρός τήν έλευθερία. Αύτή εΐναι πού πρά
γματι έμπόδισε πάντοτε τήν έγκαθίδρυση 
οίασδήποτε τυραννίας στήν Εύρώπη. Αύτή 
έδημιούργησε τή νεώτερη Δημοκρατία, 
τήν έννοια τοΰ έλευθέρου άνθρώπου, πού 
εσωτερικά τόν δεσμεύει ό ήθικός νόμος. 
Αύτός ό ήθικός νόμος, πού εΐναι ζωντανός 
μέσα στούς λαούς τής Εύρώπης, ήτανε ή 
δύναμη πού κατάστρεψε καί τά Καισαρικά 
σχέδια του Ναπολέοντος καί δλων τών 
άλλων πού άκολούθησαν τό ίχνος του δί
χως δμως νάχουν τή μεγαλωσύνη τής 
προσωτικότητάς του. ΤΗτανάναπόφευκτο, 
άπό τήν στιγμή πού τό άπλωμα τοΰ εύ- 
ρωπαϊκοΰ άνθρώπου έγινε άδύνατο, ή ζωή 
του νά λάβη ένταση πρωτάκουστη, Ή  έν
ταση αύτή δέν έγινε μόνο «σοσιαλισμός», 
δηλαδή κοινωνική καί οικονομική έπανά-
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WICKHAM STEED

Μεταβολή στό παγκόσμιο πολιτικό προσκήνιο
Τις εβδομάδες πού πέρασαν κάτι συ

νέβηκε γιά νά καλυτερέψουν οί διεθνείς 
συνθήκες. Ο ί γνώμες διαφέρουν έξαιρετι- 
κά σχετικά μαυτό τό κ ά τ ι.’Εξωτερική του 
έκδήλωση ύπήρξε κάποια ήπιότερη συμ
περιφορά τής Σοβιετικής Ρωσίας ή, του
λάχιστο, κάποια περισσότερο διαλλαχτική 
στάση άπό μέρους τών άντιπροσώπων 
της, άπό έκείνη πού είχαν έμφανίσειώς τά 
μέσα τοΰ Νοέμβρη, στή Διάσκεψη τοΰ 
Παρισιοΰ, στή Συνέλευση τών 'Ενω μένω ν 
’Εθνών καί στό Συμβούλιο τών ‘Υπουρ
γών τών ’Εξωτερικών.

Λίγες εβδομάδες πριν οί προσδοκίες 
φαίνονταν τόσο δυσοίωνες, ώστε κυκλο
φορούσαν φή ιες γιά τήν επικείμενη άπο- 
τυχία τής Συνέλευσης τών 'Ενωμένων 
’Εθνών καί του Συμβουλίου τών 'Υπουρ
γών τών ’Εξωτερικών. Καί ξαφνικά, σέ λ ί
γο, οί έλπίδες άρχισαν νά φωτίζοντοα. Τό 
καθεστώς γιά τήν Τεργέστη έγινε δεχτό, 
τά σχέδια γ..ά τις συνθήκες τής ειρήνης 
μ ΐ τήν ’Ιταλία καί τούς μικρότερους δο
ρυφόρους τοΰ άξονα, συμπληρώθηκαν άρ- 
μονικά καί οί Ε .Π ., ή Μ . Β . καί ή Γ α λ 
λία άποδέχτηκαν τήν πρόταση τοΰ Μολό- 
τωφ, δπως ή έπόμενη συνάντηση τών 'Υ 
πουργών των Εξω τερικώ ν γίνει τό προ
σεχή Μάρτιο στή Μ όσχα, μέ άπόλυτη έ-

σταση, άλλά καί πνευματική. ’Έ τσ ι, άντί
θετα πρός τήν όμαδική σοσιαλιστική έπιδί- 
ωξη,ό Εύρωπαΐος του πνεύματος ζή σήμεραΧ 
σέ βαθύτατη πνευματική μόνωση, ή όποία 
έκφράζεται σέ διάφορα πνευματικά κινήμα
τα. "Ο λα  αύτά δμως τά χαρακτηρίζει ή 
μόνωση ή δπως λέει ό έπίσημος δρος, ή 
φιλοσοφία τής «ύπάρξεως». Μ έ τήν «ύπαρ
ξη» δηλώνεται σήμερα ή ένταση τής πνευ
ματικής καί ψυχικής ζωής τοΰ άτόμου, ό 
άποχωρισμός τοΰ πνευματικού άνθρώπου 
άπό δλα τά άλλα γύρω του. Ή  έπιστρο- 
φή στήν άπλή, γυμνή του πνευματική ύ
παρξη, καί ή προσπάθεια νά κατανόηση 
τή μοναδικότητα του έαυτοΰ του, δηλα
δή τής συγκεκριμένης μονάδας, δπου δλα 
τά πράγματα καί τά νοήματα γίνονται ά 
πλά, βαθύτατα έστω, προσωπικά βιώ
ματα, άλλά δπου έξ άντικειμένου δέν μέ
νει τίποτε δρθιο.

Ά φ ο ΰ  ό Εύρωπαΐος κυρίεψε τεχνικά 
καί οίκονομικά τό χώρο, άφοΰ έσπασε κά-

λευθερία γιά τούς άντιπροσώπους τοΰ τύ
που στή μετάδοση τών πληροφοριών.

’Από τις διάφορες θεωρίες πού ύπο- 
στηρίχθηκαν γιά νά έξηγηθεϊ αύτή ή εύ- 
νοϊκή μεταβολή, καμιά δέν εΐναι τόσο 
σοβαρή γιά νά μέ καταπείσει. Μ ιά  άπ’ 
αύτές τήν άποδίνει σέ ενα θαρραλέο ύ- 
παινιγμό τοΰ κ. Μπέρνς, πώς πρόκειται 
νά καταγγείλει δημόσια δτι τό Συμβούλιο 
τών 'Υπουργών τών Εξω τερικώ ν διαφώ
νησε όριστικά καί πώς οί κυβερνήσεις τών 
Ε .Π .κα ί τής Μ.Β.ΘάύποχρεωθοΟν, άπό τήν 
έπίμονη δχι φιλική στάση τής Ρωσίας νά 
συνάψουν χωριστές συμφωνίες ειρήνης μέ 
τις άλλοτε εχθρικές χώρες.

Διατείνονται πώς σαυτό ό Μολότωφ 
άπάντησε δτι ό κ. Μπέρνς ήταν πάρα πο
λύ άπαισιόδοξος καί συμφώνησε πώς ή 
συνεργασία έπρεπε νά άντικαταστήσει άπό 
δώ καί πέρα τις άναποδιές τής διχόνοιας. 
Κα ί σύμφωνα μαυτή τή θεωρία, σχετικά 
μέ τό ζήτημα αύτό, έγινε γρήγορη πρόο
δο σέ δλα τά άμφισβητούμενα ζητήματα.

Πόση εΐναι ή πιθανή άλήθεια ή ή ύπερ- 
βολή, σαυτή τή θεωρία, ποτέ δέν θά κα 
τορθωθεί άκριβώς νά προσδιοριστεί. Δυό 
άλλες θεωρίες έπίσης, άξιουν νά γίνουν 
πιστευτές. Ή  μιά άπό αύτές ύποστηρίζει

θε έννοια χρόνου,μέ τήν σύλληψη τής νεώ- 
τατης θεωρίας περί τής ύλης, ή όποία ώ- 
δήγησε στή διάσπαση τοΰ άτόμου, καί ά 
φοΰ άπομονώθηκε άπό τά άλλα τεράστια 
τεχνικά καί οίκονομικά συγκροτήματα,πού 
ύψώνονται ένώπιον του άπό ’Ανατολή καί 
Δύση,γυρίζεισήμερα στόν έαυτό του καί φι
λοσοφεί γιάτή γυμνή τουψυχική ύπαρξη,γιά 
τήν εσώτατη ζωή τής πνευματικής μονάδας 
πού λέγεται άνθρωπος, δχι δμως καθώς 
αύτή συνυφαίνεται μέ τόν άντικειμενικς» 
κόσμο, οπότε ή ύπαρξη φθάνει σέ κάποια 
άνώτερη εύδαιμονία τοΰ πνεύματος, άλλά 
καθώςαύτή άποκόβεται άπό τόν άντικειμενι- 
κό κόσμο, όπότε καί ή ζωή τοΰ πνεύματος 
γίνεται άτομικό βίωμα, δηλαδή συναίσθη
μα άβέβαιο τραγικών ύπάρξεων, πού ούτε 
χώρο έχουν οΰτε γόνιμη χρονικότητα γνω
ρίζουν.

{(Συνεχίζεται)



άπλώς, πώς ό κ. Μολότωψ χρησιμοποίησε 
τήν άνατολίτικη μέθοδο ιοΰ παζαρεύμα- 
τος, γυρεύοντας άπό τίς Δυτικές Δημο
κρατίες τά περισσότερα, γιά νά γίνει συγ
καταβατικότερος δσο Εβλεπε πώς οΰτε ό 
κ. Μπέρνς, οϋτε ό άντιπρόσωπος τής ’Α γ 
γλίας, δέχονταν νά πληρώσουν μιά ϋπέ- 
ρογγη τιμή γιαυτή τή συμφωνία. Ή  άλλη 
θεωρία υποστηρίζει πώς τά γεγονότα στό 
έσωτερικό τής Σοβιετικής Ρωσίας, βαθμη- 
δόνσυντέλεσαν στό νά μεταβληθεΐ ή ρωσι- 
κήέξωτερική πολιτική καίπώς τά συμφέρον
τα τής ίδιας τής Ρωσίας,Εκαμαν μιά παγ
κόσμια όμόνοια καί συνεργασία περισσό
τερο επιθυμητή.

Πιστεύω πώς είναι δυνατό νά ύποστη- 
ριχθεΐπώς κάποιες πλατύτερες σκέψεις πι
θανόν νά βάρυναν στις άποφάσεις τοϋ κ. 
Μολότωφ καί τής Σοβιετικής Κυβέρνησης. 
Καί άνάμεσα σαυτές τίς σκέψεις μιά κα 
θαρότερη άντίληψη τής πολιτικής τών ' Ε 
νωμένων Πολιτειών πρέπει νά καταλογι
στεί. Ά φ ότου  ό κ. Μολότωφ πήγε στή 
Νέα ‘Υόρκη είχε πολλές εύκαιρίες νά ζυ
γιάσει τή κοινή γνώμη τής μεγάλης ’Α μ ε 
ρικανικής Δημοκρατίας καί νά άντι- 
ληφθεΐ πώς οί ρωσικοί φόβοι γιά μιά έπί- 
θεση μέ ατομικά δπλα έναντίον τής Σ ο 
βιετικής "Ενω σης ήταν φανταστικοί.

Πιθανόν ή Σοβιετική Ρωσία νά εχει 
γιά  τοΰτο κάποια δικαιολογία γιά νά φο
βάται μιά άτομική έπίθεση. ’Ά ν  είναι Ε
τσι", αύτός ό φόβος θά μας βοηθήσει νά 
εξηγήσουμε τίς έπίμονες έκκλήσεις τής 
σοβιετικής προπαγάνδας γιά τήν άνάγκη 
τής άλληλεγγύης μεταξύ τών λαών τής 
Σοβιετικής “ Ενωσης, στήν άπόκρουση τών 
άνόσιων σχεδίων πού άποδίνονται στό δυ
τικό κόσμο. Ά φ ότου  δμως αύτές οί εκκλή
σεις συνοδεύονταν άπό ρεύματα όνειδι- 
σμών έναντίον τών δυτικών δημοκρατιών 
καί άπό πεισματάρικη άντίσταση στις προ
τάσεις τους γιά τίς συνθήκες ειρήνης, ή 
κοινή γνώμη στις 'Ενω μένες Πολιτείες καί 
στή Μ . Βρεττανία κατάληξε νά έρμηνεύει 
τήν ρωσική έχθρότητα σάν μιά μάσκα, 
πού πίσω της κρίβονταν επιθετικά ρωσικά 
σχέδια έναντίον τοΰ δυτικοΰ κόσμου.

Μαυτούς τούς δρους, άμοιβαϊος φόβος 
καί ύποψία κυριαρχούσε στις σχέσεις με
ταξύ Σοβιετικής "Ενω σης καί Ά γγλοσ α - 
ξώνων. Καί όσοδήποτε άβάσιμα μπορεί 
νά εΐναι αύτά τά αισθήματα,“ένισχύονταν 
άπό κάθε νέα έκδήλωση άνταγωνισμοΰ, 
στό Παρίσι, στή Νέα Ύ όρκη  καί όπουδή- 
ποτε άλλου. 'Υπονόμευαν τήν έμπιστοσύ- 
νη καί δυνάμωναν τήν πεποίθηση πώς μιά 
σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Α να τολής καί

Ιανουάριος

Δύσης δύσκολα θά μποροΰσε νά άπο 
φευχθεΐ.

Ό  κ. Μολότωφ, πού ή όξύνοιά του ώς 
πολιτικού εΐναι άναμφισβήτητη, στάθηκε 
χωρίς άλλο ικανός νά μελετήσει στή Νέα 
Ύ όρκη τήν πραγματική κατάσταση τής 
κοινής γνώμης στις Ενω μ ένες  Πολιτείες, . 
Ε ίχ ε  πιθανόν έκεΐ τήνεύκαιρία νά κατανοή
σει πώς ή ΣοβιετικήΈνω σ η δέν κινδυνεύει 
νά ύποστεΐ άτομική έπίθεση άπό κανένα 
μέρος καί πώς ειλικρινής επιθυμία τών 
δυτικών δημοκρατιών εΐναι νά δημιουργή
σουν συνθήκες παγκόσμιας άσφάλειας έ
ναντίον τοΰ πολέμου, σέ κάθε εκδήλωσή 
του καί μορφή. Γνωρίζοντας τήν έπείγου- 
σα άνάγκη τής Σοβιετικής "Ενω σης γιά 
ειρήνη, σάν εναν άπαραίτητο δρο γιά τήν 
άνάρρωση άπό τίς καταστροφές τοΰ πολέ
μου, θά άντιμετώπισε τούς όιγγλοσαξω- 
νικούς φόβους καί υποψίες έναντίον τής 
Σοβ. "Ενω σης ώς έξ ίσου άδικαιολόγητους.
Γ  ιά τοΰτο τείνω νά συμπεράνω πώς νά 
καί οί μέθοδοι πού μεταχειρίστηκε στις 
διαπραγματεύσεις οδήγησαν πολλές φορές 
τά πράγματα σέ όξύτητα, δέν μπορεί πα
ρά νά άναγνώρισε τήν ειλικρίνεια τής 
βρεττανικήςκαί άμερικανικής προσήλωσης 
γιά ειρήνη καί νά άντικατάστησε τώρα τό 
πνεΰμα τοϋ άνήσυχου άνταγωνισμοΰ, μέ 
Ενα πνεΰμα προσπάθειας γιά συνεργασία.

Αύτή εΐναι ή γενικότερη προσωπική μου 
άποψη γιά τά γεγονότα. Ή  άλλαγή αύτή 
δέν σημαίνει άναγκαστικά πώς δλες οι 
δυσκολίες καί οί παρεξηγήσεις θά έξαψα- 
νιστοΰν άπό δώ καί μπρός. Πάντως γίνε
ται άντιληπτό πώς κάτι κερδήθηκε γιά τούς 
σκοπούς τής Ειρήνης στό κόσμο, μαυτόπού 
συνέβηκε στήν Νέα Ύ όρκη λίγες βδομά 
δες πριν. Άπ οδείχτεικε πώς δταν οί φόβοι 
καί of ύποψίες ύποχωροΰν μπρός σέ Ενα 
πνεΰμα συνδιαλλαγής καί στή πίστη σέ 
μιά άμοιβαία ειλικρίνεια, άντΐ γιά μιά ά- 
μοιβαία έχθρότητα,οί πιό δυσκολόφταστες 
έπιτεύξεις μποροϋνφιλικά νά πραγματοποι
ηθούν.Έκτιμόντας τά γεγονότα μέ σύνεση 
δέν έπιτρέπεται νά προχωρήσουμε πιό πο
λύ στήν όινάλυση αύτής τής δύσκολης γιά 
τήν άνθρωπότητα περιόδου. Παρ’ δλα αΰ
τά δτι μποροΰμε γενικά σήμερα νά διαπι- 
στόσουμε, άποτελεϊ κάποια έλπιδοφόρα 
έγγύηση καί μιά αίτια γιά νά διώξουμε μα- 
κρυά τούς τρεχούμενους φόβους γιά μιά 
άναπόφευχτη σύγκρουση άνάμεσα στούς 
νικητές τοΰ τελευταίου μεγάλου πολέμου.
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1. Δ . Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η

Διαφορές καί συμπτώσεις 'Ελληνικής 
καί ’Αγγλικής στρατηγικής

Ό  περιώνυμος ορισμός τοΰ Κλάουζε- 
βιτς, δτι ό πόλεμος εΐναι συνέχεια τής πο
λιτικής μέ άλλα μέσα, παίρνει όλόκλη- 
ρη τή σημασία τους μόνο, δταν ή στρατη
γική μένει διαρκώς ποτισμένη άπό τούς 
πολιτικούς σκοπούς. Τό δτι π.χ. ή Βοετ- 
τανική Διοίκηση έπρότεινε νά χτυπηθή ή 
νότια πλευρά τοΰ Γερμανικοΰ όχυροΰ άπό 
τά Βαλκάνια καθώς καί άργότερα ή πρό
τασή της νά βαδίσουν οι συμμαχικές 
στρατιές έναντίον τοΰ Βερολίνου καί δχι 
έναντίον τής Λειψίας, άποδεικνύει πόσο 
πιστοί μένουν οί ’Ά γ γ λ ο ι στό δόγμα τοΰ 
Κλάουζεβιτς. Τούναντίον ή καθαρά στρα
τηγική— ή έπιδίωξη τής δσο τό δυνατόν 
ταχύτερης συντριβής τής κυρίας δυνάμεως 
τοΰ έχθροΰ — έπέβαλε τά σχέδια τοΰ Ά ϊ-  
ζενχάουερ. Ό  πόλεμος τελείωσε λίγο νω
ρίτερα, Εγινε οικονομία μερικών χιλιάδων 
άνδρών καί πολεμικής προσπαθείας, άλλά 
στή θέση τοΰ Γ  ερμανικοΰ προβλήματος 
μπήκε τό Ρωσσικό. Έ ν ώ  δηλ. ’Ά γ γ λ ο ι καί 
Α μερικανοί ήσαν σύμφωνοι άπό τή στρα
τιωτική άποψη, είχαν δέ καί κοινή διοί
κηση, δέν κατάφεραν νά μείνουν σύμφω
νοι στήν πολιτική· καί ετσι παρά τή νίκη 
τους, παρά τή βοήθεια πού Εδωσαν στούς 
Ρώσσους,παρ’ δτι Εχουν τό ‘πλεονέκτημα 
νά μή έπιδιώκουν καμμιά έδαφική έπέκτα- 
ση, παρ’ δλα αύτά κινδυνεύουν νά χά 
σουν τήν ειρήνη, καί μάλιστα καί τή στοι
χειώδη ησυχία τους.

Πιστότερα άπό τούς ’Ά γγλ ο υ ς  έφήρμο- 
σαν τόν ορισμό τοΰ Κλάουζεβιτς οί Ρώσ- 
σοι. Αύτό συνέβη, γιατί ό Κομμουνισμός 
Εχει άφομοιώσει στόν ύπέρτατο βαθμό αυ
τό πού στή στρατηγική όνομάζεται «άπο- 
κλειστικότης τοΰ σκοπού». Γιαυτό οί Ρώσ- 
σοι, άκολουθώντας μιά μοναδική ενότητα 
πολιτικής, δέν δίστασαν νά δεχθοΰν τή με
γαλύτερη ποικιλία μεθόδων ένεργείας, κά 
θε μιά άπό τίς όποιες άντιστοιχοΰσε στόν 
πολιτικό σκοπό πολύ . περισσότερο παρά 
στόν στρατηγικό. Δέν δίστασαν νά ύπο- 
γράψουν σύμφωνο άλληλοβοηθείας μέ τούς 
Γερμανούς καί νά διανείμουν μαζί τους τήν 
Πολωνία έπέμειναν κατόπιν νά γίνη ή συμ
μαχική εισβολή στήν Εύρώπη πολύ πριν 
οί προετοιμασίες τών Άγγλοσαξώ νω ν γιά 
τήν κολοσσιαία αύτή έπιχείρηση συμπλη 
ρωθοΰν. Αύτό  σήμαινε βεβαίως μεγάλη

φθορά τών Δυτικών των Συμμάχω ν καί 
άπομάκρυνση τής έπιτεύξεως τοΰ στρατη
γικού σκοποΰ «τής καταστροφής τής κυ 
ρίας πολεμικής δυνάμεως τοϋ έχθροϋ»,τήν 
άπομάκρυνση * επομένως τοΰ πέρατος τοϋ 
πολέμου· εξυπηρετούσε δμως τούς πολιτι
κούς σκοπούς τής Ρωσσίας. Μ όλο δέ πού 
οί Ρώσσοι ώθοΰσαν τούς Συμμάχους στήν 
άνάληψη έπιθέσεως πριν έτοιμασθοΰν, οί 
ίδιοι έφήρμοσαν τό άντίθετο. Συνέχισαν 
τήν άμυνα Εως τό άκρότατο δυνατό ό'ριο, 
ύποχωρώντας συνεχώς Εως τή Μ όσχα,γιά 
νά λάβουν καιρό νά συμπληρώσουν τίς 
προετοιμασίες των καί νά μή ύποβληθοΰν 
σέ ύπερβολική φθορά κατά τήν επίθε
σή τους.

Είμαστε κι’ έμεΐς σύμμαχοι μέ τούς 
’Ά γγλο υ ς , τούς ’Αμερικανούς καί τούς 
Ρώσσους· είμαστε σύμμαχοι καί μέ τούς 
Σέρβους. Μάλιστα ή κλιμακωτή αύτή ά- 
παρίθμηση τών συμμάχων μας δεν Εχει 
μόνο τήν περίεργή της πλευρά, άλλά Αν
τιπροσωπεύει καί πραγματικά συμφέροντα. 
Ποτέ π. χ. δέν πρέπει νά λησμονή κανείς, 
δτι άν μέ τόν άμεσο γείτονά του τόν χω 
ρίζουν μεγάλες διαφορές, αύτό συμβαίνει 
συχνά, γιατί μέγιστα εΐναι καί τά κοινά 
τους συμφέροντα. Κανείς δέν εννοεί περισ
σότερο άπό μάς τή βαρύτητα τών κοινών 
μας συμφερόντων μέ τούς γειτονικούς μας 
λαούς. Κανείς δμως έπίσης δέν τήν έν- 
νοεϊ λιγότερο άπό αύτούς. Ε ΐνα ι πιθανόν, 
δτι ή δική μάς φιλική ψυχολογία Εχει στή 
βάση της—Εστω καί ύποσυνείδητα —δτι έ 
μεΐς οϋτε νά σκεφθοΰμε κάν θά ήταν δυ
νατόν, δτι θά καλύψουμε ποτέ τά δικά 
τους έδάφη μέ κατάκτηση ή δημογραφικά 
ή μέ όποιονδήποτε άλλον τρόπο. Έ ν ώ  αύ
τοί, οί γείτονές μας, δχι μόνο τό θεωροϋν 
δυνατό, άλλά καί τόσο εύκολώτερο, δσο 
περισσότερο τό ιδιαίτερο έθνικό τους α ί
σθημα άντικαθιστάται μέ τή Σλαβική ψυ
χολογία. Πολλοί δέ άπ’ αύτούς προχω
ρούν περισσότερο καί πιστεύουν, δτι μάς 
έχουν ήδη καλύψει, άλλοι μέν περιορίζον- 
τες τά σύνορα αύτής τής καλύψεως Εως 
τόν ’Ό λυμπ ο  καί τήν Πίνδο, άλλοι δέ προ
χωρώντας τα Εως καί τήν Πελοπόννησο.

‘Οπωσδήποτε αύτή τή στιγμή— καί μέ- 
χρις δτου όρθοφρονήσουν κάπως οί γείτο
νές μας— ή ισχυρότερη κοινότης συμφε



ρόντων μάς συνδέει μέ τούς "Αγγλους. 
’ Εφόσον δέ έχουν καί δικά τους στρατεύ
ματα στά σύνορά μας, έφόσον πολέμησαν 
πάνω στό δικό μας έδαφος άπό τά 1940 
καί μάλιστα μέ πολλούς τρόπους—πού 
περιέλαβαν καί τή δημιουργία καί τό χτύ 
πημα τοΟ Ε Λ Α Σ —εΐναι φυσικό, ότι μάς 
συνδέει κάποια κοινή στρατηγική, δσο καί 
άν φαίνεται άφύσικο νά συζητή κανείς 
γιά τή στρατηγική στή σημερινή έποχή, 
πού έμεϊς τουλάχιστο πιστεύουμε, δτι 
βρίσκονται έξω άπό κάθε λογική δσοι πα- 
ρασυρόμενοι άπό τήν περιοδική δριμύτητα 
τών άντεγκλήσεων, προβλέπρυν επικείμε
νον τρίτον πόλεμο. ’Ά ν  δμως ή πιθανότης 
ένός πολέμου άπομακρύνεται, αύτό όφεί- 
λεται μόνοστόδτι οί Άγγλοαμερικανοί κά 
νουν κάθε τί, γιά νά πεισθοΰν οί Ρώσσοι 
δτι δέν εΤναι διατεθειμένοι νά ύποχωρή- 
σουν πέραν άπό μιά γραμμή. Ή  γραμμή 
αυτή δέν εΐναι άκόμα άκριβώς ώρισμένη 
εχει πρό πολλοΰ μετατεθή δυτικά άπό τά 
Βαλκανικά  κράτη, καίτοι ή καταβρόχθιση 
των δέν έχει άκόμα τυπικώς άναγνωρισθή 
άπό τούς Δυτικούς Συμμάχους. Γίνεται ά- 
γών άκόμη γιά τό καθεστώς τής Ρουμα 
νίας καί τής Βουλγαρίας, γιά τό Δούναβη 
καί τά Στενά . Ό  Α γ γ λ ικ ό ς  στρατός μ έ 
νει άκόμα στά σύνορά μας γιά νά δείξη 
άκριβώς δτι αύτά βρίσκονται πίσω άπ' 
αύτή τή γραμμή. Καί σ’ αύτό άπαντοΰν 
οί Ρώσσοι, δτι γιά κανένα λόγο δέν θά 
παύσουν νά ύποστηρίζουν τούς φίλους 
των Βουλγάρους. Αύτό  φυσικά εΐναι μιά 
προσωρινή κατάσταση· θά ήταν παράλο
γο νά δεχθούμε δτι οί Α γγλ ικ ές  καί Ρωσ- 
σικές στρατιωτικές δυνάμεις θά παρέ- 
τειναν τήν παραμονή τους στά Βαλκάνια 
γιά πολύν καιρό μετά τήν ύπογραφή τών 
συνθηκών τής Ειρήνης.

Μ ετά τήν άποχώρησή των θά μείνουν 
άντιμέτωπες έδώ οί Ελ λ η ν ικές  δυνάμεις 
πρός τις Σερβοβουλγαρικές. Καί άν δέ ά 
κόμη παραδεχθούμε, δτι ό Ο Η Ε  θά 8χη 
ά-ρχίσει εως τότε νά λειτουργή στά ζητή
ματα τής ’Ασφαλείας, πάλιν δέν μπορού
με νά θεωρηθούμε άσφαλεΐς.

Χρειάζεται λοιπόν άπαραιτήτως νά δη- 
μιουργηθή μιά ισχυρή 'Ελληνική  πολεμική 
δύναμη γιά νά κάμη μιάν εισβολήν 
τουλάχιστον έπικίνδυνη γιά κείνους πού 
θά τήν έπιχειροΰσαν. Ή  Βρεττανική Κ υ 
βέρνηση δμως, πού άνέλαβε καί ηθικά καί 
τυπικά τήν εύθύνη τοΰ σχηματισμού αύ
τής τής δυνάμεως, δέν κατώρθωσε άκόμη 
νά τή σχηματίση, οΰτε φαίνεται δτι θά 
εχη συμπληρωθή τό εργο αύτό στό άμέ- 
σως προσεχές μέλλον. Ισ χ υ ρ ή  ένδειξη αύ
τής τής άπόψεως εΐναι ή βραδύτης, μέ τήν 
όποία μάς παραδίδεται τό άπαραίτητο πο

246

λεμικό ύλικό. Πολύ δμως άσφαλέστερη 
ένδειξη εΐναι ή βραδύτης στήν άποκατά- 
σταση τών άπαραιτήτων συγκοινωνιακών 
μέσων, άεροδρομίων κλπ. Ε ΐνα ι δμως καί 
κάτι άλλο γνωστό στούς ’Άγγλους· δτι ή 
'Ελλά ς , καί έπειτα άπό τήν άποκατάστα- 
ση τής προπολεμικής της οικονομίας, δέν 
θάχη τά μέσα νά συντηρήση πολεμικές 
δυνάμεις δμοιες σέ δγκο μέ τις προπολε
μικές, γιατί τά τεχνικά μέσα καί ή άντί- 
στοιχη δαπάνη (προμήθειας καί συντηρή- 
σεώς των) σέ σ υ ν ά λ λ α γ μ α  είναι 
τώρα πολύ μεγαλύτερη.(Μ εγάλο μέρος τής 
δαπάνης αύτής καταβάλλονν τώρα οί ’Ά γ 
γλοι). Ούτε δμως καί στό σημείο αύτό — 
στήν προσαρμογή τής οικονομίας μας στις 
σύγχρονες άνάγκες —παίρνουν τήν άναγ- 
καία πρωτοβουλία οί ’Ά γ γ λ ο ι, μόλο πού 
καί στά οίκονομικά μας έχουν άναλάβει 
εύθύνες κατευθύνσεως, άν όχι κηδεμο
νίας.

Εύλογα  λοιπόν προκύπτουν σαβαρές 
άπορίες σχετικά μέ τή δημιουργία τής 
άμυντικής μας δυνάμεως- θά μάς δόσουν 
οί ’Ά γ γ λ ο ι δλα τά άπαιτούμενα μ έσ α ; 
Έ μ ε ϊς  ούτε έχουμε χρήματα νά τά άγο- 
ράσοομε, ούτε βέβαια καί θά μάς δώση 
κανείς δάνειο σήμερα γιά στρατιωτικές 
δαπάνες. Ε ΐνα ι εντελώς φυσικό, δτι' στήν 
σχετική της άπόφαση ή Α γ γ λ ία  δέν θά 
έπηρεασθή μόνο άπό τό συμφέρον τής 
συμμάχου της Ε λ λ ά δ ο ς , άλλά κυρίως 
άπό τό δικό της συμφέρον. Κα ί ή γραμ
μή πού έδώ θά άκολουθήση θά καθορισθή 
βέβαια άπό τό στρατηγικό σχέδιο έπιχει- 
ρήσεων σέ μελλοντική σύγκρουση. Ό σο- 
δήποτε δέ άπίθανη καί άν εΐναι σήμερα 
μιά διεθνής σύγκρουση, τά Επ ιτελεία  δέν 
έχουν άλλη βάση γιά νά στηριχθοΰν γιά 
τά σχέδια έξοπλισμών παρά τήν άπίθανη 
αύτή πολεμική σύγκρουση.

’Ά ν  τά συμφέροντα τής Α γγλ ική ς  στρα
τηγικής συνέπιπταν άπολύτως μέ τά συμφέ
ροντα τής δικής μας στρατηγικής τότε 
θά μπορούσαμε νά είμαστε περισσότερο 
ήσυχοι. Έ ν  τούτοις μόλο πού ό τελικός 
σκοπός συμπίπτει δέν μπορούμε νά συ- 
ναγάγουμε τό συμπέρασμα, δτι συμπί
πτει καί ή στρατηγική, δπως άπεδεί- 
ξαμε στήν άρχή άναφέροντας τις δια
φορές μεταξύ τής στρατηγικής έκάστου 
τών μεγάλων συμμάχων στόν τελευταίο 
πόλεμο,

Ή  Α γ γ λ ικ ή  στρατηγική στή Μεσόγειο 
δέν ήταν ποτέ σταθερή· ούτε στήν ίπ οχή 
τού Νέλσωνος, ούτε στήν πρόσφατη έπο
χή. Αύτό τό γνωρίζουμε έμεϊς καλύτερα 
άπό κάθε άλλον άπό τά 1920, δτε μάς έγ- 
κατέλειπαν οί’Ά γ γ λ ο ι μόλις είδαν, δτι δέν 
μπορούν νά έχουν έμπιστοσύνη στήν Έ λ -
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ληνική πολιτική. Καί τότε, δπως καί σέ 
παλαιότερες έποχές ή αίτια ήταν ή ϊδια : 
οί άγγλοι έχουν μεγαλύτερα συμφέροντα 
στόν ώκεανό παρά στή Μ εσόγειο. Αύτά 
είναι γνωστά καί άπό τις συζητήσεις πού 
έγιναν στήν Α γ γ λ ία  μέ τήν εγκατάλειψη 
τής Ελλάόος στά 1920. Ή  δέ στρατηγική 
πού έφαρμόσθηκε στό 1940 εξηγήθηκε στή 
Βουλή τών Κοινοτήτων άπό τόν Τσώρτσιλ. 
Άποσπάσθηκε έδώ μιά στρατιωτική δύνα
μη, κύριος σκοπός τής όποιας ήταν νά έν- 
θαρρύνη τούς Βαλκανικούς λαούς νά πο
λεμήσουν κατά τής Γερμανίας. Διεκινδύ- 
νευσαν οί ’Ά γ γ λ ο ι τή δύναμη αύτή, δπως 
διεκινδύνευσαν καί τό άποβατικό σώμα 
στή Γα λλία  προτήτερα,

Καί στις δυό δμως αύτές περιπτώσεις 
έχασαν δλο τό ύλικό τους. Καί έπειδή 
βέβαια καί τώρα οί ’Ά γ γ λ ο ι εντάσσουν 
τήν Ε λ λ ά δ α  στό γενικό τους σχέδιο ε ί
ναι φυσικό νά εΐναι άπρόθυμοι νά συσ
σωρεύσουν έδώ ύλικό — Ε λ λ η ν ικ ό  ή Α γ 
γλικό—άν πρόκειται νά τό χάσουν μέ τήν 
πρώτη κρούση. ’Ά ν  ή άποψη αύτή έπικρα- 
τήση, άν δηλαδή ή Ε λ λ ά ς  θεωρηθή ώς 
ένα προχωρημένο σημείο τού μετώπου, 
πού στερείται βάθους, έχουμε έδώ τήν 
πρώτη μας διαφορά πρός τή Βρεττανική 
στρατηγική.

** *
Κάθε πρόβλεψη γιά τις στρατηγικές ά- 

πόψεις πάνω στις όποιες θά στηριχθοΰν 
ενδεχόμενες μελλοντικές πολεμικές επι
χειρήσεις είναι πολύ παρακινδυνευμένη. 
Οσο περνάει ό καιρός καί άναπτύσσεται 

περισσότερό ή τεχνική τόσο λιγότερο πρέ
πει νά έπηρεάζεται ή κρίση μας άπό όσα 
ϊσχυσαν έως τώρα. "Ο σον καιρό δμως 
βρισκόμαστε άκόμα κοντά στόν τελευταίο 
πόλεμο, οί άπόψεις πού έπεκράτησαν σ’ 
αύτόν είναι φυσικό νά έχουν άκόμα κά 
ποια άξία, μόλο πού ή άτομική βόμβα 
άνέτρεψε πολλές άπό αύτές.

Καί στούς δυό τελευταίους πολέμους 
παρατηρούμε τό ’ίδιο γεγνονός : ό πόλεμος 
άρχίζει στό δυτικό μέτωπο καί άμέσως 
κατόπιν άναφαίνεται ή εστία τής Α ν α τ ο 
λικής Μεσογείου. Ή  Μέση Α να το λ ή  έχει 
τή σπουδαιότητα τής διαβάσεως πρός τις 
Ίνδ ίΐς , πρός τόν Περσικό Κόλπο καί πρός 
τήν Αϊγυπτο. Γ ιά  νά φθάση δμως ό έχ- 
θρός στή Μέση Α να το λή , πρέπει νά πε- 
ράση κάπου τή γραμμή Ε λ λ ά ς  — Τουρκία 
Περσία. Ή  Α να τολ ική  Μεσόγειος, δπως 
τώρα άργά άργά διαμορφώνεται κάτω ά 
πό τήν πίεση τού Σλα βικού δγκου, έπεκ- 
τείνει τή γραμμή τής άμύνης της έως καί 
τήν Ιτα λ ία . Ή  πτώση τής Ε λ λ ά δ ο ς  ση
μαίνει διάσπαση αύτής [τής Λγραμμής καί
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επομένως ελάττωση τής δυνάμεως άντι- 
στάσεως τής ’Ιταλίας πολύ δέ περισσότε 
ρο τής Τουρκία ς.Ή  τελευταία αύτή άν πέ- 
ση ή Ε λ λ ά ς  θά βρεθή περικυκλωμένη άπ’ 
δλες τίςπλευρές έκτός άπό τή Νοτιανατο- 
λική. Ε χ θ ρ ικ ή  κατοχή τής Πελοποννήσου 
θά κάνη άδύνατη κάθε ένίσχυση τής Τουρ
κίας άπότήΜεσόγειο,καί θά είναι συγχρό
νως καί μιά άμεση άπειλή άεροπορικής 
δράσεως ή καί άεροπορικών μεταφορών 
στρατιωτικών δυνάμεων στήν άπέναντι ά- 
κτή τής Αφ ρικής. Δέν ύπάρχει λοιπόν άμ- 
φιβολία, δτι,άν θά ήταν δυνατό,θά ένισχύε 
το ή άμυνα τής Ελλάδος· οΰτε καί θά ήταν 
άλλωστε ή πτώοη της τόσο εΰκολη, δσο 
φάνηκεστόν τελευταίο πόλεμο, άν οί σύμ
μαχοί της σέ ένδεχόμενη νέα σύγκρουση έ 
χουνάπόλυτη ή σημαντική ύπεροχή,άεροπο
ρικής δυνάμεως, πού τότε έλειψε εντελώς.

’Έ γκα ιρη  διάθεση ένισχύσεων καί μετα
φορά των στήν Ε λ λ ά δ α  δέν φαίνεται μό- 
λα ταΰτα εΰκολη. Για τί, δπως καί στούς 
τελευταίους πολέμους, ή πρώτη άνάγκη 
πού θά άπορροφήση τις έτοιμες δυνάμεις, 
θά εΐναι καί τώρα τό δυτικό μέτωπο γιά 
τήν προστασία τού μητροπολιτικοΰ εδά
φους στήν Α γ γ λ ία . Καί άν δμως ύπάρξη 
διαθέσιμη δύναμη γιά τή Μ έση Α να τολή , 
θά προτιμηθή ή ένίσχυση τής Τουρκίας, ή 
όποία βρίσκεται πλησιέστερα στά άπειλού- 
μένα σημεία.,

'Υπάρχει καί ένα άλλο στοιχείο πού 
ενισχύει τήν άποψη δτι δέν θά γίνη δυνα
τή ή άμεση παροχή βοήθειας στήν Ε λ λ ά 
δα. Τό στοιχείο αύτό προέρχεται άπό τή 
ριζική μεταβολή τής δυναμικής ισορροπίας 
στήν Εύρώπη μετά τήν έκθλιψη τής Γ ε ρ 
μανίας. Στόν τελευταίο πόλεμο ή κατάλη
ψη ολόκληρης τής Εύρώπης άπό τούς Γερ- 
μανούς δ^ν μπορούσε νά εΐναι άποφασι- 
στική γιά τήν έκβαση τού πολέμου, γιατί 
οΓδυτικές δυνάμεις άποβιβαζόμενες στήν 
Εύρώπη θά εύρισκαν βοηθούς τις Ρωσσι- 
κές δυνάμεις.

Ά ν  δμως τώρα ή Ρωσσία καταλάβη 
ολόκληρη τήν Εύρώπη, κάθε έκ τών ύστέ- 
ρων ένέργεια θά συναντήση πολλές δυσχέ
ρειες. Τό πιθανότερο λοιπόν εΐναι, δτι τό
σο οί Ρώσσοι, δσο καί οί Άγγλοσάξω νες, 
θά διαθέσουν— μόλις μπορέσουν — δλα των 
τά μέσα στή διαμφισβήτηση τής Κεντρικής 
καί τής Δυτικής Εύρώπης καί θά παραμε
λήσουν τά δευτερεύοντα θέατρα τοΰ πο
λέμου. Ο ύδέ άποκλείεται δτι έπειτα άπό 
λίγα χρόνια τό κέντρο βάρους τής επε
κτατικής προσπάθειας θά μετατεθή σέ ά- 
νατολικότερα τμήματα τής Εύρασιατικής 
Ηπείρου.

Οπως καί άν έχη ή άλήθεια πάνω σ ’ 
αύτές τις γενικότητες, ένα συμπέρασμα
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Κ. ΙΩ ΑΝΝΟΥ /

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΪ ΠΡΟΣΙΑΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ειδικές ύπηρεσίες, πολιτελέστατες σέ 

προσωπικό, έντελώς κρατικές, συνέλεγαν 
δλα  τά στοιχεία, έξέλιξη της οικονομίας, 
άνάγκες, μέσα παραγωγής...καί άπεφάσι- 
ζαν τελεσίδικα' οί δέ όργανώσεις καί τά 
μέλη των δέν είχαν παρά νά έψαρμόσουν 
αύτές τίς άποφάσεις. Τά  καρτέλ διατηρη- 
θήκαν, άλλα ύποχρεωτικά καί άλλα έκου- 
σίως. Οί ιδιώτες ιδιοκτήτες ή διευθυντές 
τών έπιχειρήσεων Εμειναν τυπικά στό ρό
λο τής εύθόνης πού είχαν πριν. Τό γενι
κό πνεΰμα πού κατώρθωσε νά έμφυσήση 
ό Χίτλερ είχε γιά άποτέλεσμα νά προσ- 
παθήση ό καθένας άπ’ αύτούς νά έντείνη 
τήν παραγωγή περιοριζόμενος πρόθυμα 
στήν ωφέλεια πού τοΰ έπέτρεπε τό Κ ρά 
τος. Γιά  νά κατορθωθή δμως αύτό Εγινε 
ά π α ρ α ί τ η τ η  μιά μεταβολή, πού δέν 
πρέπει νά διαφεύγη δλους έκείνους, οί ό
ποιοι Εχουν ταχθή ύπέρ τής διευθυνομέ- 
νης οικονομίας : τό πρώτο εΐναι ή σιδηρά 
πειθαρχία, στήν όποια ό Γερμανικός λαός 
φάνηκε πρόθυμος έκ φύσεως καί έκ παρα-

(*  Συνέχεια άπό τό τεΟχος όρ. 28)

άσφαλές δύναται νά συναχθή : "Ο τι, καί- 
τοι ή τύχη τής Ε λ λ ά δ ο ς  σέ ένδεχό- 
μενη νέα σύγκρουση θά έξαρτηθή άπό τήν 
τελική έκβαση τών πολεμικών έπιχειρή
σεων τών Άγγλοσαξώ νω ν, δέν θά ταυτι- 
σθή δμως οΰτε πολιτικά, οΰτε στρατιωτι
κά, μέ τήν τύχη έκείνω ν.Ή  δική μας στρα
τηγική έπηρεάζεται καί άπό τήν έπιδίωξη 
τών δικών μας πολιτικών σκοπών καί δχι 
άποκλειστικά άπό τήν τελικήν Εκβαση του 
πολέμου. ’Επομένω ς—καί αύτό εΐναι πού 
πρακτικά καί σέ μέγιστο μάλιστα βαθμό 
μάς ένδιαφέρει—δέν έπιτρέπεται νά έπα- 
φεθοΰμε στό ’Α γγλικό  μόνο ένδιαφέρον 
γιά τήν 'Ελλάδα , δπως είμαστε άναγκα- 
σμένοι νά κάνουμε σήμερα. Γ  ιά μάς είναι 
άπαραίτητο νά άποκτήσουμε πολεμική δύ
ναμη πού νά άνταποκρίνεται στις τοπικές 
μας άνάγκες στή Βαλκανική. Πρέπει έπί 
πλέον νά άποκτήσουμε μιά άμυντική γραμ
μή πίσω άπό τήν όποιαν νά Εχουμε τόν 
καιρό νά σκεφθουμε γιά τή συνέχεια πού 
θά δώσουμε στήν πολιτική μας, συνέχεια 
πού άπό τώρα δέν μποροΰμε νά προεικά
σουμε. Καί πρέπει έπί πλέον έμεΐς νά ά- 
ναλάβουμε δσην πρωτοβουλία μάς άνή- 
κει, γιά τόν συντονισμό τών άμυντικών 
προσπαθειών τών γειτονικών μας κρατών.

δόσεως. Ε ίνα ι αύτό μιά προϋπόθεση πού- 
δέν μποροΰμε νά θεωρήσουμε ώς δεδομέ- 
μένη καί γιά άλλους λαούς, άσφαλώς δέ 
δχι γιά τόν δικόν μας. Τό δεύτερο είναι 
Ενα είδος σοσιαλισμού στή διεύθυνση τών 
έπιχειρήσεων. Ό  νόμος του Ό  ρ γ α ν ι- 
σ μ ο ΰ  τ ή ς  ’Ε ρ γ α σ ί α ς  τοΰ 1934 
ορίζει δτι «ό ιδιοκτήτης τής Έπιχειρήσε- 
ως, οί έργάτες καί οί ύπάλληλοι όφείλουν 
νά σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  στήν πραγμα
τοποίηση τοΰ κοινού σκοπού κλ...». Γιά  
νά πραγματοποιηθή αύτό έκλεγόντανε έ ρ- 
γ ά τ ε ς  έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  οί όποιοι 
άποτελοΰσαν μέ τόν άρχηγό τής έπιχει- 
ρήσεως τό Συμβούλιο ’Εμπιστοσύνης τής 
Έπιχειρήσεως». Τό συμβούλιο αύτό συζη
τούσε γιά τήν όργάνωση τής ’Επιχειρή- 
σεως, τήν αύξηση τής άποδόσεως, τή βελ
τίωση τών δρων έργασίας  ’ Ιδιοκτήτες,
διευθυντές, έργάτες, δλοι αύτοί έθεωροΰν- 
το μία Κ ο ι ν ό τ η ς .  Τ ο ύ ς  έ ρ γ ά τ ε ς  
έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  έξέλεγε τό προσωπι
κό άπό Εναν κατάλογο, ό όποιος στήν 
πραγματικότητα καταρτιζόταν άπό τό κόμ
μα, δπως καί στή Ρωσσία. Τ ά  καθήκοντα

δσων τά συμφέροντα συμπίπτουν μέ τά 
δικά μας.

Αύτή τή στιγμή, άπό τή στρατηγική ά 
ποψη, ή χώρα μας άποτελεϊ ενα προχω
ρημένο σημείο του Άγγλοσαξω νικοΟ με
τώπου· καί οί ’Αγγλοσαξωνικές χώρες 
πάλι άποτελοΰν μιά γραμμή ύποχωρήσεως 
γιά μάς,γραμμή—εΐναι άλήθεια πολύ στε
νή καίγεμάτη έμπόδια. Βρισκόμαστε στήν 
κατάσταση αύτή δχι άπό δική μας πρω
τοβουλία,άλλά άπό τήν έπιθετικότητα τών 
γειτόνων μας. Ό  τελευταίος πόλεμος ύ- 
πήρξεγιά μάς πολύ καταστρεπτικώτεροςπα- 
ρά γιά δλες τίς άλλες χώρες, νικήτριες 
καί ήττημένες. Τό ίδιο άποτέλεσμα είχε 
γιά μάς καί ό προηγούμενος πόλεμος, άν 
καί άπό διάφορες αιτίες. Κάθε προσπά
θεια λοιπόν πρέπει νά καταβληθή άπό μάς 
γιά νά έδραιώσουμε φιλικές σχέσεις μέ 
τούς γείτονές μας. ’Επειδή δμως εΐναι 
πιθανόν άν δχι βέβαιον, δτι οί βόρειοί 
μας γείτονες δέν θά δεχθούν τή φιλία μας 
καί στό μέλλον δπως καί στό παρελθόν, 
είμαστε ύποχρεωμένοι νά άντιμετωπίσου- 
με τήν πίεση στά βαρειά μας σύνορα δχι 
μόνο σέ συνάρτηση, άλλά καί άνεξάρτη- 
τα άπό τίς άπαιτήσεις τής στρατηγικής 
τών διεθνών συνασπισμών.

Ια νουά ριος

του κάθε μέλους τής Κοινότητας Έ π ιχ ε ι
ρήσεως ήταν καθορισμένα άπό τό νόμο 
και ή παράβασή των έθεωρεΓτο παράβα
ση τιμής καί του κοινωνικού νόμου. Κ ά 
νεις φυσικά δέν μπορούσε νά σκεφθή γιά 
απεργία ή γιά αύθαίρετη άπόλυση προ
σωπικού. r

"Ε ν α  άλλο σημείο που ένδιαφέρει σχε 
τικά μέ τήν έξέταση τής εφαρμογής σ' έ 
μάς διευθυνομένης οικονομίας εΐναι τό 
ζήτημα του συναλλάγματος. Ή  έξέλιξη 
του έλέγχου πάνω στό συνάλλαγμα άπέ- 
δειξε, δτι γιά νά εΐναι ό Ελεγχος αύτός 
άποτελεσματικός εΐναι ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  
ό ελεγχος ολόκληρης τής οικονομίας. Καί 
οτι άν έπέτυχε ό Ελεγχος του συναλλάγ
ματος στή Γ  ερμανία — σημαντικός δρος 
σταθεροποιήσεως τής συναλλαγματικής 
άξίας καί τής άγοραστικής δυνάμεως τοΰ 
έθνικοΟ νομίσματος —αύτό όφειλόταν στό 
δτι ό Ελεγχος τής οικονομίας ήταν ο λ ο 
κ λ η ρ ω τ ι κ ό ς .  Καί πάλι χρειάστηκαν 
δρακόντιοι νόμοι. «Τιμωρείται μέ τήν ποι
νή τοΰ θανάτου», δριζε ό νόμος του Δ ε 
κεμβρίου 1936, «δποιος σ υ ν ε ι  δ η τ ά  ή 
δ χ  ι .... έξαγάγη κεφάλαια στό έξωτερι- 
κό_ παραβοάνοντες τίς νόμιμες διατάξεις». 
Μ  δλα αύτά ή έφαρμογή τών μέτρων 
γιά τό συνάλλαγμα δέν ύπήρξε καθόλου 
εύκολη. Χρειάσθηκε νά έκδοθή Ενα πλή
θος νόμων, διαταγμάτων, διαταγών, έγ- 
κυκλίων άποφάσεων,... τών όποιων ή σκο
τεινότατα και οί αντιφάσεις ήσαν τόσες, 
ώστε ή μελέτη των πήρε τό έπίθετο «άπό- 
κρυφη έπιστήμη».. Ούσιαστικά ή διατήρη
ση τής ισοτιμίας τοΰ μάρκου όφείλεται 
στό δτι ή Γερμανία, δταν δέν μπορούσε 
νά έξά γη  στις διεθνείς τιμές, έξήγε μέ 
πριμ ή μέ τιμές σέ ειδικά μάρκα πού στήν 
πραγματικότητα σήμαιναν ύποτίμηση τοΰ 
μάρκου. Τό μυστικό λοιπόν εΐναι, δτι ή 
Γερμανία αύξήσασα τήν παραγωγή σέ 
μεγάλη κλίμακα μπορούσε νά ίκανοποιή 
καί τό μέρος έκεΐνο του πληθυσμού της, 
πού έργαζόταν στήν πολεμική παραγωγή 
καί τούς προμηθευτές του έξωτερικου.

Τή διατήρηση τών τιμών σέ σταθερό 
έπίπεδο τήν Εκαμε δυνατή ή έθνικοσοσια- 
λιστική Γερμανία έπεμβαίνοντας στήν ά 
γοραστική δύναμη τόσο τών πλουσίων δ 
σο καί των μισθωτών καί καθορίζοντας 
τό ποσό τής κα τ’ άτομο διανομής γιά τά 
είδη πού δέν ύπήρχαν σέ άρκετή ποσό
τητα.

Η χρηματοδότηση δλης αύτής τής γι- 
γαντιαίας προσπάθειας, πού άπέβλεπε 
συγχρόνως στήν αύξηση τών άγαθών κα- 
ταναλώσεως καί τήν προετοιμασία του 
πολέμου, στηρίχθηκε στήν αΰξηση τών φό
ρων σχετικά μέ τό είσόδήμα, στήν αΰξηση

τοΰ έθνικοΟ εισοδήματος καί σέ μιά άτε- 
λείωτη ποικιλία «συνδυασμών», πού πή
ραν διάφορα όνόματα π. χ. «προπληρωμή 
φόρων, δικαίωμα στή σιδηρά άποταμίευση» 
κλπ., πού πραγματικά δμως δέν ήταν τί
ποτε άλλο, παρά συνεχής έσωτερικός δα
νεισμός. Πολλές βιομηχανίες Εφθασαν νά 
έχουν στό παθητικό τους πραγματικά χρέη, 
ένώ τό ενεργητικό τους άποτελοΰσαν κρα
τικό: χρεόγραφα χωρίς καμμιά πραγματι
κή αξίςχ. Ό  εφευρέτης καί ρυθμιστής δ
λων αυτών τών «συνδυασμών» δόκτωρ 
Σά χτ , ε'φθασε τό δριο τής έφευρετικό- 
τητάς του καί παραιτήθηκε,τελικά δέ χρειά
στηκε νά μπή ήΚεντρική Τράπεζα κάτω ά
πό τίς άμεσες διαταγές τοΰ ίδιου τοΰ 
Χιτλερ.

** *
Ποιά ήσαν τά άποτελέσματα τής διευ- 

θυνομένης οικονομίας στις δύό περιπτώ
σεις πού άναφέραμε;

Στις Η. Π . Α . ό άριθμός τών ά- 
νέργων έλαττώθηκε, άλλά ό ρυθμός τής 
έλαττώσεως αυτής ύπήρξε βραδύτερος 
παρά σέ δλες τίς άλλες χώρες, πού είχαν 
προσβληθή άπό τήν κρίση τοΰ 1929. Ή  
παραγωγή, έπίσης τών Η .Π .Α  Εμεινε Εως 
πριν άπό τόν πόλεμο κάτω άπό τό επίπε
δο τοΰ 1929, ένώ στις άλλες χώρες τήν 
Εφθασε καί τήν προσπέρασε σημαντικά. 
Διάφορα, ϊσως τυχαία, γεγονότα συνετέ- 
λεσαν ώστε ή παραγωγή νά φθάση στό 
άνώτατό_της έπίπεδο λίγο μετά τήν άκύ- 
ρωση^ τοΰ Νιοΰ Ντίλ άπό τό ’Ανώτατο Δ ι
καστήριο. Ή  άρρυθμία τής παραγωγής 
άπό τά άλληλοσυγκρουόμενα μέτρα εφθα
σε συχνά σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μείνη 
περιώνυμο Ενα σχόλιο σχετικό μέ τόν πε
ριορισμό τών καλλιεργειών καί τής παρα
γωγής γενικά, γιά νά ύψωθοΰν οί τιμές : 
« ’Αγόρασε 130 στρέμματα γιά νά έγκατα- 
στήσης χοιροτροφείο. "Υπόγραψε κατόπιν 
ε'να συμβόλαιο μέ τήν Κυβέρνηση δτι δέν 
θά τό έγκαταστήσης καί θά πάρης άρκε
τή έπιχορήγηση ώστε νά ζής χωρίς νά 
εργάζεσαι». Δέν πρέπει έπίσης νά λησμο- 
νήται δτι ή διευθυνομένη οικονομία του 
Ροΰζβελτ στοίχισε στις Η Π. Α . τεράστια 
αΰξηση τοΰ Δημοσίου χρέους.

Στήν περίπτωση τής Γερμανίας κατωρ- 
θώθηκε νά σταματήση ή άνεργία. Ε ΐνα ι 
δμως άγνωστο, άν τό τίμημα πού κατέ
βαλε ό Γερμαν. λαός, δεχθείς νά ύποδου- 
λωθή έντελώς — χάριν, άλλων σκοπών— 
στήν κεντρική οικονομική διοίκηση, θά βρε- 
θή άλλος λαός πρόθυμος νά τό δεχθή σέ 
συνήθεις περιστάσεις. Ε ΐνα ι έπίσης άγνω
στο πού θά κατέληγε τό σύστημα αύτό, 
άν δέν γινόταν πόλεμος. Ε ίχ ε  φθάσει ή-
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T H O M A S  A T  H E M

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
"Ο σοι είχαν γελαστεί πιστεύοντας πώς 

κάθε ανταγωνισμός άπό τις Μεγάλες Δ υ 
νάμεις γιά τά Βαλκάνια σταμάτησε γιά 
πάντα μέ τή διαγραφή τής Γερμανίας κάί 
τής ’Ιταλίας άπό αύτή τήν περιοχή, βέ
βαια καί όριστικά θά πείστηκαν γιά τό 
άντίθετο, δταν είδαν στή Διάσκεψη τοΟ 
Παρισιού, νά επιτρέπεται στούς Β ο υ λγά 
ρους νά άνεβαίνουν στό βήμα καί νά έκ- 
θέτουν τις άπόψεις τους. Ποτέ ή νέα ά
φεση άμαρτιών στά Βαλκάνια, πού σέ 
πολλούς φάνηκε σαν μιά άφεση άμαρτιών 
γιά τόν Πανσλαβισμό— δέν τονίστηκε έν- 
τονότερα- ποτέ ot νέες πολιτικές ύποτέ- 
Χειες δέν έκδηλώθηκαν πιό καθαρά. Σ υνε 
χίζοντας τήν έντονη επίθεση κατά τής 'Ε λ 
λάδας, πού Εκαμε σέ μιά προηγούμενη συ
ζήτησή, σχετικά μέ τήν ’Αλβανία, ό άντι- 
πρόσωπος τής Γιουγκοσλαβίας, δταν κα 
τηγόρησε δλα τά έλληνικά καθεστώτα πώς 
είχαν Ενα «κοινό χαραχτηριστικό» τό νά 
ύποδαυλίζουν τούς πολέμους στή Βαλκα-

I
νική χερσόνησο, οί άντιπρόσωποι τής Π ο
λωνίας καί τής Ουκρανίας,, πίσω άπό τήν 
ούρά τής Ρωσίας, ύποστήριξαν τήν Βουλ 
γαρική άπαίτηση γιά διέξοδο στό Αιγαίο·, 
ένισχυόμενοι άπό τά χειροκροτήματα τών 
άντιπροσωπειών πού συνήθως ψήφιζαν μέ 
τό μέρος τών Σοβιέτ. ’Αντίθετα, ή ελληνι
κή άποψη, ένισχύθηκε θερμά άπό τις Αν
τιπροσωπείες τών δυτικοευρωπαϊκών κρα
τών.

Χωρίς άμφιβολία κανένας δέν μπορεί 
νά άρνηθεϊ πώς σήμερα στά Βαλκάνια ύ- 
φίσταται μιά έπικίνδυνη κατάσταση. Θά 
ήτάν άπλοϊκό καί περιττό νά ύποστηρίζει 
κανένας, δπως παρατήρησε καί ό κ. X . 
Νίκολσον, πώς τό Αιγαίο δέν Εγινε μιά 
περιοχή σοβαρού στρατηγικού άνταγωνι- 
σμοΰ μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσης. Ό  
πόλεμος τών νεύρων, πού ot Σλάβοι στά- 
θικαν Ικανοί νά κινήσουν έναντίον τής 'Ε λ 
λάδας καί τής Τουρκίας, βασίζεται λοιπόν 
σέ άνησυχαστικές πραγματικότητες. Κα^
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δη σέ άδιέξοδο στήν άρχή τοΰ πολέμου, 
Ή  λειτουργία του ήταν άπό τις πλέον 
πολύπλοκες. Χρειάσθηκε π. χ. νά μποΰν 
σέ κυκλοφορία δ ε κ α π έ ν τ ε  δ ι ά 
φ ο ρ α  ε ϊ δ η  μπλοκαρισμένων ' μάρ
κων. Κα ί στήν περίπτωση τής Γερμανίας — 
δπως καί στις Η Π Α  — τό δημόσιο χρέος 
αύξήθηκε σέ μεγάλο βαθμό.

** *
Μπορεί νά έφαρμοσθή στήν 'Ελλά δα  

τό σύστημα τής διευθυνομένης οικονομίας; 
Ή  πείρα τών άλλων καί ή δική μας κα 
θώς καί ή θεωρητική έξέταση τοΰ ζητήμα
τος δίνουν άρνητική άπάντηση. ’Ά ν  π. χ. 
δεχθούμε, δτι ή αΟξηση τοΰ Δημοσίου 
χρέους, μεγάλες δηλαδή κρατικές δαπάνες, 
είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο μέ τή 
διευθυνομένη οικονομία, τότε ή γνωστή ά 
δυναμία τής χώρας μας νά συνάψη έσω- 
τερικό δάνειο άρκεί νά προκαθορίση τό 
άνεφάρμοστο αύτοΰ τοΰ συστήματος έδώ. 
Ή  άδυναμία μας έπίσης νά θέσουμε κά 
τω άπό Ελεγχο τή γεωργική μας παρα
γωγή, ή όποία άπεδείχθη τό καλοκαίρι 
τοΰ 1945, εΐναι Ενα άλλο προκαθοριστικό 
στοιχείο τής άποτυχίας τής διευθυνομ. 
οικονομίας στή χώρα μας.

Ή  διευθυνομένη οικονομία έφαρμόζε- 
ται τόσο εύκολώτερα, δσο περισσότερο 
ή έσωτερική οίκονομία εΐναι αύτάρκης,

γιατί δυσκολώτερα μπορεί κανείς νά έπι- 
βληθή στό εξωτερικό έμπόριο. Στήν περί
πτωση τών Η Π Α  καί τής Γ  ερμανίας τό 
μέρος τής έθνικής οικονομίας πού στηρί
ζεται στό εξωτερικό έμπόριο εΐναι ελά
χιστο σχετικά μέ τήν έσωτερική παραγω
γή. Τό άντίθετο συμβαίνει στή δική μας 
περίπτωση, δπου οί είσαγωγές μας άπό 
τό έξωτερικό άντιπροσωπεύουν συχνά τό 
Ενα τέταρτο τών άπαιτουμένων στήν έθνι- 
κή μας οίκονομία είδών.

— Ό  Ελεγχος τής διευθυνομένης οικο
νομίας καί στή βιομηχανική άκόμη παρα
γωγή εΐναι τόσο δύσκολος στή δική μας 
περίπτωση δσο μάς άποδεικνύει ή πείρα 
άκριβώς σήμερα, όπότε τά βιομηχανικά 
είδη Εχουν διπλό τιμάριθμο άπό τά άγρο- 
τικά, μόλο πού οί τιμές τών πρώτων ύλών 
καί τών ήμερομισθίων βρίσκονται στό μι
σό ύψος τιμαρίθμου.

— Ή  διευθυνομένη οίκονομία άπαιτεϊ 
τήν άπαλλάγή τής οικονομίας άπό τήν 
κυριαρχία τοΰ χρυσοΰ. Ή  πείρα δμως μάς 
άπέδειξε πόσο δύσκολο εΐναι αύτό γιά 
μάς. Αύτό  Εχει μίαν αίτία στό δτι ή οί
κονομία μας εΐναι μικρή καί εύθραυστη, 
ώστε δποιος Εχει σημαντικά κεφάλαια 
διστάζει νά τά συνδέση μέ τό έθνικό νό
μισμα.

(Συνεχίζεται)

επειδή ή Μ . Βρεττανία καί Α μερ ική , ή 
δέν εΐναι διατεθειμένες νά μεταβάλουν 
τά Βαλκάνια σέ πυριτιδαποθήκη, είδαμε 
τήν άπόρριψη τών 'Ελληνικώ ν άξιώσεων 
γιά τή διαρρύθμηση τής μεθορίου μέ τή 
Βουλγαρία, ένώ, συγχρόνως, τά Εξη κρά
τη τοΰ Σοβιετικοΰ~μπλόκ, κατανικοΰσαν 
έπίσης τήν 'Ελλά δα , στό Παρίσι," στό βο- 
ρειοηπειρωτικό ζήτημα.

Σ έ  αιά συγκινητική διαδήλωση, στήν 
Α θ ή να , πού Εγινε πριν άπό τή ψηφοφο
ρία της 'Ο λομέλειας στό Παρίσι, άκού- 
στηκαν, γιά πρώτη φορά μέσα σέ 120 
χρόνια, τέτιες κραυγές, δπως : «Ντροπή 
γιά τούς ’Ά γγλο υς»  καί «Μάς προδώσα- 
τε». Δύσκολα μπορεί νά περιμένει κανείς 
πώς οί έχέψρονες "Ελληνες θά άποδεχτοΰν 
τό επιχείρημα τοΰ Πρεσβευτή τών Ε .  Π. 
στό Παρίσι, k . J .  Caff'cry, πώς «ή στα
θερότερη άσφάλεία θά θεμελιωθεί, δχι τό
σο στις έδαφικές μεταβολές, δσο στις εύ- 
ρύτερες δυνάμεις τών'Ενωμένων ’Εθνών».

Στή Διάσκεψη του Παρισιοΰ, ό ’Ά γ 
γλος άντιπρόσωπος κ. Ά λεξά ντερ , ση
μείωσε μιά μεγάλη επιτυχία, δταν, ύπο- 
στηρίζοντας τις Ελλη ν ικές  άξιώσεις, ξα- 
ναθύμισε στούς συνέδρους πώς ή Ε λ λ ά 
δα δέχτηκε τή βουλγαρική εισβολή, τρεις 
φορές μέσα σέ 30 χρόνια καί πώς εΐχε 
τό ίδιο δικαίωμα νά έξασφαλιστεϊ άπό 
έπιθέσεις στό μέλλον, δσο ή Γαλλία καί 
ή Ρωσία Εχουν, στή περίπτωση τής Γερ- 
ν ία ς .Έ τσ ι, εΐναι παράξενο,γιατί τά έλλη- 
νοβουλγαρικά σύνορα πρέπει νά παραμεί
νουν δπου βρίσκονταν τό 1941 καί δχι λι
γότερο παράξενη εΐναι ή άμερικανική ει
σήγηση, του νά πληρώσει ή Βουλγαρία 
στή Γ  ιουγκοσλαβία καί τήν 'Ελ λ ά δ α
125.000.000 δολ. γιά άποζημιώσεις,- ένώ, 
μόνον οί 'Ελληνικές άπώλειες καί ζημίες, 
πού ώφείλονται σέ Βουλγάρους, ύπολο- 
λίζονται σέ 1.000.000.000.

Ή  'Ελλά δα  κατηγορήθηκε άπό τούς 
Σλάβους πώς διατηρεί στή Μακεδονία 
«μιά κατάσταση τρομοκρατίας» καί αύτό 
βέβαια εγινε μέ τό φανερό σκοπό νά ύ- 
ποστηριχτοΟν ot έμπνεόμενες άπό τούς 
Κομμουνιστές μηχανορραφίες γιά μιά 
«αύτόνομη Μακεδονία», μέσα στά πλαί
σια του γιουγκοσλαβικού κράτους, ένώ τά 
γεγονότα, πού μποροΰμε τουλάχιστο νά 
δεχτούμε, δείχνουν πώς μόνο τά 'Ελληνι
κά συνοριακά φυλάκια καί οί "Ελληνες 
υπάλληλοι, γίνονται άντικείμενα δολοφο
νικών έπιθέσεων στις όποιες πολυάριθμοι 
δήμαρχοι καί πρόεδροι κοινοτήτων έχασαν 
τή ζωή τους, άπό τά χέρια αύτών τών 
αύτονομιστών κομιτατζήδων. Στις τελευ
ταίες σοβαρές συμπλοκές στή βόρεια 'Ε λ 
λάδα μέ τις κομμουνιστικές συμμορίες

’Ιανουάριος

πού άριθμοΰσαν σχεδόν 1500 μέλη, ή 'Ε λ 
ληνική Κυβέρνηση πορίστηκε πειστικές ά- 
ποδείξεις πώς δπλα καί ,έφόδια γιά τούς 
άντάρτες, στέλνονται άπό τή Βουλγαρία 
καί τή Γ  ιουγκοσλαβία, ένώ, άπό τό Σ ε 
πτέμβρη κιόλας μιά άνεξάρτητη άποψη γιά 
τό ζήτημα τών συνοριακών έπεισοδίων, 
άκούγονταν μέ ενα τηλεγράφημα σταλμέ
νο στό Μ ά ν τ ζ ε σ τ ε ρ  Γ κ ο υ ά ρ -  
τ ι α ν άπό τόν άνταποκριτή του στή Θ εσ 
σαλονίκη : « ’Εδώ , στήν πρωτεύουσα τής 
Μακεδονίας, τηλεγραφούσε, ύπάρχουν άρ- 
κετές άποδείξεις γιά νά δικαιολογήσουν 
μιά διεθνή ερευνά στό στρατηγείο τής 
μακεδονικής α ύ τ ο  ν ο μ ι  σ τ  ι κ η ς  κίνη
σης, στά Σκόπια τής Γ  ιουγκοσλαβίας, δπου 
δλες ot ταραχές άρχισαν.»

P r i r i i a  fa c ie ,  ot κατηγορίες έναντίον 
τής 'Ελλά δα ς άνήκουν μόνο στό βασίλειο 
τής φάρσας. Καί δταν τό ζήτημα ήρθε 
γιά πρώτη φορά στό Συμβούλιο Α σ φ α 
λείας καί ή Ρωσία πρόβαλε τό Veto, μή 
επιτρέποντας, Ετσι τήν πραγματοποίηση 
τής άμερικανικής επιθυμίας γιά μιά διεθ
νή έρευνα, ό άντιπρόσωπος τών 'Ενω μ έ 
νων Πολιτειών κ. X . Τζόνσον, άποκρού- 
οντας τις κατηγορίες τοΰ κ. Μανουήλσκι, 
έξέφρασε τά αισθήματα δλου τοΰ μή σλα
βικού κόσμου, δταν ελεγε : «Μάς ζητούν
νά πιστέψουμε πώς ή 'Ελλά δα , ενα μικρό 
κράτος πού ερημώθηκε άπό τόν πόλεμο 
καί πού άκόμα σήμερα λιμοκτονεί, προε
τοιμάζεται γιά πόλεμο έναντίον τών γει
τόνων της, πού εΐναι πέντε φορές δυνατό
τεροι. Τέτια λεγάμενα είναι άπολύτως 
εξω άπό τή σφαίρα τοΰ πιστευτού». 
Πάντως ή άλήθεια σχετικά μέ τό ζήτημα 
αύτό, εΐναι πώς οί ένισχυόμενες άπό τή 
Ρωσία βουλγαρικές άξιώσεις γιά «μιά διέ
ξοδο στό Αιγαίο», πού θά περιλάβει τό 
λιμάνι τοΰ Δεδέαγατς, ή τής Καβάλλας 
—καί πού θεωρούνται άπό τούς έπίσημους, 
βρεττανικούς κύκλους ώς ιταμές —δέν μπο
ρούν νά άποχωριστοΰν άπό τις άξιώσεις 
του Κρεμλίνου γιά τήν * άναθεώρηση τής 
συμφωνίας τοΰ Μοντρ£ καί πρέπει νά έξε- 
ταστοΰν σέ συνδυασμό μαυτές, πού πρό
κειται νά δώσουν στή Ρωσία τήν κυριαρ
χική μερίδα στόν ελεγχο τών Δαρδανελ- 
λίων. Ή  Ρωσία, πού εχει κιόλας έντονα 
έκδηλώσει τήν έπιθυμία της νά ναυ
πηγήσει Ενα Κόκκινο Ναυτικό άνάλογο μέ 
τό Στρατό της, διεκδικεί τήν πατροπα
ράδοτη βρεττανική ύπεροχή στή Μεσόγειο. 
Έ τ σ ι, μέ τά λιμάνια τής Τεργέστης καί 
τού Δεδέαγατς άπό τό Ενα μέρος, θά άπο- 
κτήσει διέξοδο σαυτή τήν έσωτερική θά
λασσα, ένώ άπό τό άλλο, ό Ελεγχος τών 
Δαρδανελλίων, γιά τόν όποιον θά χρεια
στούν βάσεις στό τουρκικό Εδαφος, θά
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έξασφαλίσει τήν «πίσω πόρτα» τής Ρω σί
ας καί θά εμποδίσει τό πέρασμα εχθρικών 
πολεμικών στή Μαύρη θάλασσα.

’Εκείνο πού ή Τσαρική Ρωσία έπιθυ- 
μοΰσε, άλλά δέν πέτυχε νά κατωρθώσει, 
ό άποκλεισμός δηλ. τής Μ . Βρεττανίας 
άπό τά Βαλκάνια, σθεναρά έπιχειρειται 
σήμερα άπό τή Σοβιετική "Ενω ση, μέ μιά 
σλαβική παγίωση σαυτή τήν περιοχή. Γιά  
σχετικά παρόμοιους λόγους, γιά τό πετρέ
λαιο καί τίς συγκοινωνιακές άρτηρίεςστήν 
’Εγγύς  καί τή Μ έσή’Ανατολή, ή Μ . Βρετ- 
τανία καί οί 'Ενω μένες Πολιτείες ένδια- 
φέρονται καί οί δυό σοβαρά γιά τήν ά- 
νεξαρτησία τής Τουρκίας καί τή ; 'Ε λ λ ά 
δας. Οί Τοΰρχοι άπό μέρους τους δίκαια 
συμπέραναν πώς ή παραχώρηση στή Ρω 
σία βάσεων στά Δαρδανέλλια θά σημά- 
νει τό τέλος ^τής έδαφικής τους άκεραιό- 
τητας καί τής κυρίαρχης άνεξαρτησίας 
τους. Καί πώς οί Τούρκοι θά πολεμήσουν 
εΐναι όλοφάνερο·ό Στρατός τους παράμει- 
νε ̂ κινητοποιημένος υστέρα άπό τό τέλος 
τοΰ πολέμου κι’ αύτό τούς στοιχίζει τό μι
σό άπό τό εθνικό τους εισόδημα.Οί φόβοι 
δμωςτής Μόσχας εΐναι τόσο σοβαροί,ώστε 
οίΡώσοι πιστεύουν πώς δσο δέν κυριαρχή
σουν στήν Τουρκία, η Μ εγάλη Βρεττανία 
καί ή ’Αμερική, σέ περίπτωση πολέμου, 
θά χρησιμοποιήσουν τά Δαρδανέλια γιά 
νά μπουν στή Μαύρη Θάλασσα μέ πολύ 
μεγαλύτερους στόλους, χρησιμοποιόν- 
τας τίς βόρειες άκτές τής Τουρκίας ώς 
βάσεις, γιά έναέρειες καί άμφίβιες έπιθέ- 
σεις, στή περιοχή έκείνη τής Σοβιετικής 

Ενωσης πού θεωρείτο τό μαλακό ύπο- 
γάστριό της. Καί άπ’ αύτή τήν άποψη ε ί
ναι εΰκολο νά καταλάβει κανείς πόσο εύ- 
έξαπτοι είναι οι Ρώσοι γιά τίς έλληνικές 
εξελίξεις.

Σύμφωνα μέ τή Συνθήκη τοΰ NeuilUj 
ή 'Ελλά δα  έπανειλημμένα πρότεινε στή 
Βουλγαρία, τόσο τής έποχής τοΰ Σταμπο- 
λίσκυ, δσο καί τών διαδόχων του, μιά 
πλήρη εμπορική διέξοδο στό Αιγαίο, μέ 
τήν αιγίδα τής Κ . ·Τ. Ε .  Ή  Βουλγαρία δ- 
Ι^ως άρνήθηκε νά τή δεχτεί, γυρεύοντας 
μιά «έόάφική» διέξοδο, πού καθαρά σήμαι- 
νε μιά άξίωση γιά τή Δυτική Θράκη. Ε ί 
ναι γνωστή έπίσης ή παραχώρηση πού ό 
Μεγάλος Βενιζέλος ήταν διατεθειμένος 
νά κάμει, πριν άπό τούς βαλκανικούς πο
λέμους, στή Βουλγαρία,γιά νά πετύχει τή 
συνεργασία της καί νά έξασφαλίσει τή 
βαλκανική ένωση. Υπ ά ρχει άραγε κανέ
νας πού μπορεί νά φανταστεί τό Στρατάρ- 
χη Τίτο νά προσφέρει θυσία σημαντι
κό άριθμό γιουγκοσλάβων συμπατριωτών 
του γιά χάρη τής Ειρήνης στά Βαλκάνια ;

Οί Βούλγαροι δέν ζήτησαν τήν Καβάλ-
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λα στηριζόμενοι ποτέ σέ εθνολογικά επι
χειρήματα γιατί ποτέ δέν κατοίκησανΒούλ- 
γαροι, παρά σέ άσημαντο άριθμό, σέ όλό- 
κληρη τήν έκταση βόρεια άπό τήν Καβάλ- 
λα, εως τή Δράμα κι’άκόμη πιό πέρα.Ήά- 
ξίωση βασίζεται στό όνειρο τής «Βουλγα 
ρίας τών εγγράφων», τής Συμφωνίας τοΰ 
'Α γίου  Στεφάνου καί μέ τήν δικαιολογία 
πώς φυσικά άνήκει στήν ένδόχωρα τής 
Ροδόπης, δπου οί Βούλγαροι λέγουν πώς 
κυριαρχούν. Βασίζεται έπίσης σέ οικονο
μικούς λόγους, άλλά θά πρέπει νά άντι- 
ταχθή πώς ή Βουλγαρία δέν εΐναι μιά ά- 
ποκλεισμένη χώρα, άλλά διαθέτει καλά 
λιμάνια στή Μαύρη θάλασσα, δπως ό 
Πύργος καί ή Βάρνα, μέ εΰκολα περάσμα
τα γιά τή Μεσόγειο, άπό τό Βόσπορο καί 
τά Δαρδανέλλια καί γιά τή Κεντρική Ε ύ 
ρώπη άπό τό δρόμο τοΰ Δούναβη.

Ή  πιό άηδιαστική έπίδειξη τής σλαβι
κής μανίας κατά τής 'Ελλά δα ς, έκδηλώ- 
θηκε στις άντιρρήσεις τους γιά τήνπληρω- 
μή άποζημιώσεων άπό τή Βουλγαρία, πού 
κατώρθωσαν νά τίς περιορίσουν στό έλά- 
χιστο.

'Ο  διπλωματικός άνταποκριτής τών 
«Τάϊμς», σέ άρθρο του, δέν δυσκολεύτηκε 
νά άποκρούσει τό φανταχτερό επιχείρημα 
τοΰ Μπαγκριάνωφ, πού έλεγε πώς ό 
Βούλγαρος χωρικός Επρεπενά κυκλοφορεί 
«ξυπόλητος καί γυμνός» καί πώς άναγκά- 
ζονταν νά «νοικιάζει τά ζωντά του γιατί 
τοΰ λείπει τό λάδι καί νά εγκαταλείπει 
τό κάρρο του γιατί τοΰ λείπουν τά άναγ- 
καΐα μέσα».Καί συνεχίζει ό άνταποκριτής. 
«Ε ΐνα ι βέβαιο πφς ή Βουλγαρία  βρήσκε- 
ται σέ καλύτερη κατάσταση άπό όποιαδή
ποτε άλλη περίοδο τής ιστορίας καί συγ- 
κρινόμενη μέ τίς άλλες βαλκανικές χώρες 
ή θέση της εΐναι άναμφισβήτητα έξαιρετι- 
κά  εύνοϊκή». Καί ή άποψη αύτή έπιβε- 
βαιώνεται άπό δλες τίς Επίσημες πηγές. 
Πραγματικά ή Βουλγαρία, δχι μόνο δέν 
είχε μεγάλες άπώλειες σέ άνθρώπινες υ 
πάρξεις^ άλλά ένώ ύπήρξε Ενας δορυφό
ρος τοΰ "Αξονα  καί Ενα ήττημένο Εθνος, 
βγαίνει άπό τόν πόλεμο καλύτερα διαιτό- 
μενη άπό πριν καί σέ άνώτερη οικονομική 
θέση άπό όποιονδήποτε άπό τούς γείτο
νές της μέ τήν παραγωγική της ικανότητα 
αύξανόμένη.

Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα τής Κ .Τ .Ε .  
πού Εχει τόν τίτλο : «Κατανομή Τροφών
καί ’Εφοδιών», οί μερίδες στή Βουλγαρία 
τό 1943, έκφραζόμενες σέ θερμίδες, ήσαν 
άνώτερες άπό όποιαδήποτε άλλη εύρω- 
παϊκή χώρα. Καί κοντά σαυτό ή Βουλγα 
ρία ήταν ή μόνη χώρα τής Εύρώπης πού 
αϋξησε τή στάθμη τής κατανάλωσής της 
κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου. Τέλος, ό
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Ενα πείραμα γιά τή δημοκρατικοποίηση 
τ ή ς  β ι ο μ η χ α ν ί α ς  ·

Η  Βρεττανικη Κυβέρνηση πρόκειται 
νά εισηγηθει στό Κοινοβούλιο νά ψηφίσει 
ενα σχέδιο νόμου πού κατοχυρώνει τίς 
Εργοστασιακές ’Επιτροπές πού ίδρυσε 

Κρίππςσμένες βιο™ σνίες ό σέ^Στάψφορτ

Σύμφωνα μαυτό τό σχέδιο, προτείνε- 
ται οί έκθέσεις πού συντάσσονται άπό τίς 
μικτές αύτές επιτροπές, πού άποτελοΰνται 
άπό τούς έργάτες καί τούς εργοδότες, νά

δείχτης της βιομηχανικής παραγωγής της 
αναφερει τό ’Ετήσιο Δελτίο τής Στατιστι
κ - ί ο !^  «ψ ή θη κε  άπό Ι55ιστά1938,
σ , στά 1942. Τεράστια δημόσια εργα 
και τελειοποιήσεις στό σύστημά μεταφο
ρών, άνάμεσα σέ άλλα, ιτροστέθηκαν στό 
βιομηχανικό ένεργητικό τής Βουλγαρίας 
τά χρόνια τοΰ πολέμου.

Ετσι, τό νά άφήνονται στά χέρια τών 
Βουλγάρω ν τά περάσματα γιά τίς κοιλά
δες τοΰ Στρυμόνα καί τοΰ Νέστου, ένώ 

' Ελληνες χωρικούς, πού 
πολλές χιλιάδες άπ’ αύτούς εΐναι πρόσφυ- 
Υες από τή Μ . Ά σ ία , νά γυρίσουν, γιά 
νά αρχίσουν μιά νέα ζωή, σέ μιά περιοχή 
που, δπως η πικρή πείρα μάς δίδαξε, ε ΐ
ναι έκτεθειμενη σέ έπιδρομές άπό κείνους 
που κρατάν καί τά περάσματα τής ~ Ρ ο 
δόπης, εΐναι γιά τούς "Ελληνες  Απαρά
δεχτο. Οί γνώστες τών βαλκανικών πραγ
μάτων, σέ κάθε σημείο τής γης θά διε- 
ρωτόνται, γνωρίζοντάς την, γιατί πρέπει 
να πιστέψουμε τή Νέα Βουλγαρία, περισ
σότερό άπό τήν Παλιά. Στή διάσκεψη της 
Ειρηνης, υστέρα άπό τόν Πρώ;το Παγκό
σμιο Πόλεμο, ό Βενιζέλος προειδοποίησε 
τά εθ\η γιά τίς τρομερές συνέπειες πού 
θά είχε γιά τή βαλκανική ήρεμία, άλλά 
και γιά τήν Εύρωπαϊκή ειρήνη, τό νά εξα
κολουθούν οί Μ . Δυνάμεις νά έπιμένουν, 
στή χωρίς βάσεις διάκριση, πού δήθεν ύ- 
πάρχει άνάμεσα στό λαό τής Βουλγαρίας 
καί στούς ήγέτες του. Ό  κόσμος εχει κά 
θε δικαίωμα νά παραδέχεται τήν προφη
τική φύση αύτών τών λόγων.

έξετάζονται άπό τήν Κυβέρνηση γιά νά ά- 
ποτελεσουν τίς βάσεις γιά τήν άναδιοργά- 
νωση εκείνων τών βιομηχανιών πού δέν 
περιλαμβάνονται στό κυβερνητικό πρόγραμ
μα γιά τήν κρατικοποίηση. Τό μέτρο αύτό 
άποτελεϊ εναν άπό τούς πιό ένδιαφέρον- 
τες πειραματισμούς γιά τή βιομηχανική

|^Ρ^τικοποίηση, ιτο^ τώρα συνεχίζεται 
στή Μ εγ. Βρεττανία.

Ή  τελευταία Εκθεση πού ύποβλήθηκε,

Τελειώνοντας, μποροΰμε νά ποΰμε πώς 
τα Βαλκάνια είναι σήμερα ενας στίβος 
συγκρούσεων ή μιά πυριτιδαποθήκη, δπως 
ήταν τά πρώτα χρόνια τοΰ αιώνα μας, 
οταν ή Ιτοιλία καί ή Γ  ερμανία συμμετεί- 
χαν δραστήρια στό παιχνίδι τής περιοχής. 
Υπάρχει δμως στή σημερινή κατάσταση 

μια πολυ έντονη καί σημαντική διαφορά 
Α ν  η Ρωσία δέν τό θέλει ουτε ή Β ο υ λ 

γαρία οΰτε ή Γιουγκοσλαβία μπορεί νά 
εΐναι κίνδυνος, ^ιά τά Βαλκάνια. Γιά  ότι- 
δηποτε συμβεϊ στά Βαλκάνια  ύπεύθυνοι 
bc< είναι οί άνθρωποι πού κυβερνάν τή 
Σοβιετική Ενωση· τό πάν δηλαδή έξαρ- 
ταται από τό τί έ'χουν στό μυαλό τους. 
U  κίνδυνος, δπως πάντοτε στά Β α λκά 

νια, εΐναι μήπως μιά μικρότερη έκρηξη 
Εχει Επιδράσεις πέρα άπό τήν άμεσή της 
περιοχή. Ε ΐνα ι πάντως Ενδιαφέρον νά ση
μειώσουμε πώς ή κυβέρνηση τών Ένω μέ- 
νων Πολιτειών δέν κρύβει τό γεγονός, 
πώς οί σημαντικές ναυτικές δυνάμεις τοΰ 
Αμερικάνικου Στόλου, πού έπισκέφτηκαν 

τά Ελληνικά νερά καί τή Μεσόγειο, βρέ
θηκαν ^έκεί, «γιά νά ένισχύσουν τήν πολι
τική τής Αμερικής στήν Εύρώπη».

.σ7,ιγμ’>1 αύτ,ί- οτιδήποτε εΐναι θετικό 
από τή Ρωσική άποψη, καθώς καί άπό τήν 
άποψη τών σλάβων δορυφόρων της, στά 
Βαλκάνια καί στήν Α να τολική  Μεσόγειο 
είναι άρνητικό άπό τήν Άγγλοσαξω νική 
σκοπιά και άντίθετα καί κάθε κέρδος ή 
εκόηλωση τής μιας πλευράς, χρησιμεύει, 
για να τονίσει τόν άνταγων^σμό τους.



προέρχεται άπό τήν Εργοστασιακή Ε π ι 
τροπή τής Βιομηχανίας τών Επίπλων και 
δείχνει τις σημαντικές συμφωνίες που ε ί
ναι δυνατό νά έπιτευχθοϋν σέ μιά βιομη
χανία πού πριν άπό τόν πόλεμο δεν είχε 
ουτε τόν πιό στοιχειώδη μηχανισμό για 
τις άμοιβαίες συνεννοήσεις Καί πρόκειται 
άκριβώς έδώ γιά ενα κλάδο πού στηρίζε
ται σέ μεγάλο βαθμό, στήν ιδιωτική πρω
τοβουλία καί πού μέ τις τωρινές συνθήκες 
μάλλον άποκλείεται νά περιληφθει _ στα 
μελλοντικά σχέδια γιά τήν κρατικοποίηση.

Γιά νά τονωθεί π ιδιωτική πρωτοβουλία
Ή  ’Εργοστασιακή αύτή ’Επιτροπή, πού 

Εχει δικό της άνεξάρτητο Πρόεδρο, υπε- 
δειξε μέ παμψηφία μιά ολόκληρη _ σειρά 
μεταρρυθμίσεων γιά τήν τόνωση του Επι
χειρηματικού πνεύματος, γιά τήν αρση 
τών «άρνητικών περιορισμών καί Ελέγχων» 
ένώ ταυτόχρονα έπέστησε τι’ιν προσοχή 
τών βιομηχάνων καί τής Κυβερνήσεώς για 
τούς τρόπους πού θά άντιμετωπίσουν την 
υπονόμευση άπό κακούς εργοδότες, τών 
συνθηκών έργασίας καί τήν ποιότητα της 
παραγωγής.

Ή  ’Εργοστασιακή 'Επιτροπή Επιδοκι
μάζει έγκάρδια τόν μεταξύ τών διαφόρων 

•Εργοστασίων νόμιμον συναγωνισμό, κα 
ταδικάζει δμως τόν χωρίς δρια συναγω
νισμό πού παρατηρήθηκε στό παρελθόν.

« Ό  συναγωνισμός, λέει ή εκθεση τής 
’Επιτροπής, είχε σοβαρές συνϊπειες στούς 
δρους τής έργασίας καί στήν άμοιβή τών 
Εργαζομένων, ιδιαίτερα Εκείνην πού  ̂ Ερ
γάζονται σέ πολύ μικρές βιομηχανίας». 
Προτείνει ολόκληρη σειρά άπό μέτρα πρσ" 
στασίας γιά τούς Εργαζόμενους καί γιά 
τούς καλούς έργοδότες, ένώ συγχρόνως 
άφήνει έλεύθερο τό συναγωνισμό μεσα 
στά παραδεγμένα δρια.

Κοινά όργανα άπό έργοδότες καί ερ
γάτες
Οί περισσότερες άπό τις μεταρρυθμίσεις 

πού προτείνονται θά Εφαρμοστοΰν άπό 
κοινά δργανα άπό εργοδότες καί Εργάτες, 
ύπάρχουν δμως καί ζητήματα πού χρειά
ζονται τήν κυβερνητική ένίσχυση.

Ά π ό  τις κυριότερες προτάσεις είναι :

« Ή  ϊδρυση ένός ’Εθνικού Συμβουλίου Ε 
πιπλοποιίας, πού θά διορίζεται άπό τό 
Ύπουργεΐον τοΰ ’Εμπορίου καί θά άπο 
τελείται άπό 10 μέλη ,άπό τά όποια 
3 θά εΐναι έργάτες, 3 έργοδότες καί 3
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άνεξάρτητα, μέ Εναν άνεξάρτητο, επί 
σης, Πρόεδρο. Τό δργανο αότό^θά εχει 
γιά κύριο σκοπό τήν τόνωση τής άπο- 
δοτικότητας τής βιομηχανίας, θά κα 
ταρτίζει κάθε χρόνο μιά Εκθεση για τή 
δράση καί θά βρίσκεται σέ_ Επαφή με 
τά ύπεύθυνα σώματα γιά τή κατάστρω
ση σχεδίων, τήν εκτέλεση Επιστημονι
κών έρευνών καί στατιστικών».

Χρησιμοποιόντας τά ίδια τά λόγια τής 
Εκθεσης, μπορούμε νά ποϋμε πώς αύτό 
τό Συμβούλιο  θά εΐναι Ενα «πραγματικό 
τσοπανόσκυλο, πού θά Επισύρει τήν προ
σοχή σέ κάθε τάση πού θά_ εμφανίζονταν 
πιθανόν σ%ή βιομηχανία καί θά μπορούσε 
νάπροκαλέσει Εμπόδια στόθεμιτόσυναγωνι- 
σμό. θ ά  εΐ-ναι εΚίάης μιά προβλεπτική όρ- 
γάνωση γιά τήν άνάπτυξή τής βιομηχανί
ας καί τήν τόνωση τής άποδοτικότητας».

Σχετικά  μέ τις εξαγωγές στό εξωτερικό, 
ή εκθεση τονίζει πώς ή Μ . Βρεττανία ποτε 
δέν Εκανε σημαντική έξαγωγή άπό Επιπλα. 
Χαιρετίζει τήν άπόφαση τού 'Υπουργείου 
τοΰ Έμπορίου νά χορηγήσει στή βιομηχα- 
νία επαρκείς ποσοτητες ξυλείας γιά έςα- 
703γή έπίπλ-ον και συνιστά νά Ιδρυθεί μια 
'Ένω σ η Έξαγω γέω ν πού θά εχει γιά σκο
πό νά κάνει Ερευνες στις ξένες αγορές, νά 
Ελέγχει τήν ποιότητα τών έπίπλων πού 
προορίζονται γιά τό Εξωτερικό καί νά όρ- 
γανώνει στό Λονδίνο μιά Εκθεση πού θά 
Επιδεικνύονται στούς ξένους άγοραστές. 
τά προοριζόμενα γιά έξαγωγή εϊδη.

Α ρμ ο δ ιό τητα  στά ζητήματα μισθώ ν

Ή  Εργοστα σια κή  Επιτροπή δέν θά Ε
χει καμιά δικαιοδοσία γιά τόν καθορισμό 
τών μισθών καί τών δρων έργασίάς, πού 
θά καθορίζονται μέ τούς συνηθισμένους νο
μίμους τρόπους, τονίζεται δμως τό γεγο 
νός πώς, ένώ πριν άπό τόν πόλεμον οί κα 
κοί έργοδότες έμπόδιζαν τή βελτίωση 
τών γενικών συνθηκών, μιά κοινή εθνική 
συμφωνία καθόρισε τώρα τά Ελάχιστα Ο
ρια άμοιβών, τήν Εβδομάδα τών 44 ωρω'ν 
καί διακοπές μέ πλήρεις άποδοχές.

Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία που ισχυ- 
σεκατά  τή διάρκεια τοΰ πολέμου, οί οροί 
αύτοί Εγιναν δεχτοί άπό τό Συμβούλιο Μ ι
σθών τής Επιπλοποιίας καί Ισχύουν νόμι
μα Εως τό 1950. Ή  Εργοστα σ ια κή  Ε π ι 
τροπή θέλει νά μελετήσει ή Κυβέρνηση τό 
τί πρέπει νά γίνει μετά τό 1950 καί ζπτσ 
τή μεταρρύθμιση τής νομοθεσίας πού υ- 
φίσταται γιά τήν Επιβολή κυρώσεων, ε 
ναντίον τών έργοστασίων πού δέν παρέ
χουν άρκετές Εγγυήσεις γιά τήν ύγεία και
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τήν άσφάλεια τών έργαζομένων.
“ Οπως πολλοί άλλοι κλάδοι τής βρεττα- 

νικής βιομηχανίας, Ετσι καί τό έμπόριο τών 
Επίπλων άντιμετωπίζει τήν Ελλειψη νέων 
Εργατικών χεριών. 'Η  εκθεση, πάντως, ά- 
ναφέρει πώς ή βιομηχανία έγκατάλειψε τό 
κακό προπολεμικό σύστημα τοΰ νά προσ- 
λαβαίνει παιδιά ή κορίτσια, πού τά χρησι
μοποιούσε γιά μηχανικές δουλειές, χωρίς 
νά τούς δίνει τή δυνατότητα νά μάθουν 
τή τέχνη, καί άντί γιαυτό συμφώνησε μέ 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις νά δίνεται 
στούς άνήλικους μαθητευόμενους πούιτροσ- 
λαβαίνονται κάθε δυνατότητα γιά νά 
μάθουν τήν τέχνη καί νά τούς άφήνεται 
συγχρόνως άρκετός χρόνος γιά νά παρα
κολουθούν επαγγελματικές παραδόσεις.

Μ ιά  εκθεση σάν κιαυτή, δίνει τήν εικόνα 
JM ITO O O i b  ? j h  (TOG ; V [IX  i n j i  ρ »
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Μαρτυρεί μιά άδικαιολόγητη εύκολία μέ 
τήν όποιαν οί «Επιστήμονές» μας κυρώνουν 
μ i τήν ύπογραφή τους Ιδέες, πού δέν με
λέτησαν μέ προσοχή. Μαρτυρεί κατόπιν, 
δτι στούς έπιστήμονας αύτούς ύπάρχει 
μιά άντίληψη περι τοΰ Ελλη ν ισ μ ού  καί 
τών άξιών του, πού καί έσφαλμένη εΐναι 
καί άπαράδεκτη καί Επικίνδυνη ώς δπλο 
κατά τοΰ Ελλη ν ισ μ ο ύ . Οί ρίζες 
καί οί άξίες τοΰ Έ λληνισ μοΰ  βρίσκονται 
βαθύτερα άπό τό Χριστιανισμό. Καί άν 
Εμεϊς τις ταυτίσουμε μέ τό Χριστιανισμό, 
δέν κάνουμε τίποτε άλλο, παρά νά παραι
τούμεθα άπό τό διαφορισμό, ό όποιος 
διίσωσε τό Εθνος μας άπό τήν άπορρό- 
φησή του μέσα στούς όμόθρησκους γείτο
νές του. ’Έπ ειτα  ποΰ πρέπει νά άποδοθή 
ή Ελλειψη συνεργασίας τών Χριστιανών 
’Επιστημόνων μέ τήν Ελλ η ν ική ν  Ε κ κ λ η 
σία καί τί εχει νά κερδίση ό Χριστιανι
σμός στήν Ε λ λ ά δ α  άν ύποτιμηθή ό επί
σημος έκπρόσωπός του, άν δηλαδή δεχ- 
θοΰμε δτι δέν κατόρθωσε νά έμπνεύση 
πίστη καί νά μεταδώση φώς καί πνεΰμα 
ούτε στούς Εντεταλμένους γιάτή θεία λει
τουργία καί τό θείο Κήρυγμα ;

’Ά ς  παραμερίσουμε δμως δλα αύτά 
γιά μιά στιγμή καί άς σκεφθοΰμε ποιά 
κατάσταση θά προκύψη γιά τόν Ε λ λ η ν ι 
σμό άν ό Κομμουνισμός χρησιμοποιούσε 
μιά έπί πλέον άπάτη στήν προπαγάνδα 
του, οίκειοποιούμενος στή χώρα μας καί 
άντιγράφοντας μέ τά ϊδια λόγια τής Γ  ρα
φής τήν πρώτη χριστιανική διδασκαλία άν 
δηλαδή ό κομμουνισμός χρησιμοποιήση 
καί τόν Χριστιανισμό ώς δικό του δπλο.

γιά τις νέες τάσεις πού Εκδηλώθηκαν σέ 
μερικές βρεττανικές βιομηχανίες. Οί πα
λιοί άνταγωνισμοί άντικαταστάθηκαν άπό 
μιά πραγματική συνεργασία, στήν όποία 
οί Συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις καί οί 
Εργαζόμενοι συνεργάζονται, βελτιώνοντας 
τή βιομηχανία, άπό τήν όποία καί οί δυό 
Εξαρτόνται.

Βέβαια αύτό κατορθώθηκε γιατί, γιά 
σήμερα τουλάχιστο, ό Εργαζόμενος δέν 
τρομάζει μέ τά άποτελέσματα τής υ 
περπαραγωγής.

’Ά ν  ή βελτίωση αύτή θά εΐναι μόνιμη 
θά έξαρτηθεϊ άπό τήν οικονομική άνάπτυ- 
ξη στή Μ . Βρεττανία κάί σέ ολόκληρο τόν 
Κόσμο γενικότερα.
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Γιά  τήν προσηλύτιση τών φτωχών στόν 
κομμουνισμό χρησιμοποιούνται, σύμφωνα 
μέ τις δημοσιευμένες άλλωστε, όδηγίες 
τοΰ Λένιν καί τοΰ Στάλιν, άλλοΰ, άλλα 
συνθήματα : στήν ’Ινδονησία ή Εθνική ά- 
νεξαρτησία, στήν Περσία, ή διανομή τών 
γαιών, στή Βουλγαρία, ή διέξοδος στό Α ι 
γαίο, στή Γ  αλλία, ή Εθνικοποίηση τών 
πάντων. Τί €ά γίνη στήν Ε λ λ ά δ α , άν ό 
Κομμουνισμός χρησιμοποιήση Εδώ ώς σύν
θημα τό νά δίνη τόν Ενα χιτώνα δποιος 
εχει δυό ;

Ε κ ε ίν ο  δμως πού λιγότερο άπ’ δλα 
πρόσεξαν πριν βάλουν τήν ύπογραφή 
τους εΐναι τό πού οδήγησαν παρόμοιες 
προσπάθειες τού παρελθόντος άνακατΕ- 
βοντας τήν πολιτική καί τή φιλοσοφία μέ 
τήν πίστι, όποιαδήποτε πίστι.

‘Ό τα ν  οί «Έπιστήμονές» μας ξαναρχί
ζουν μέ τήν προκήρυξή τους τή συζήτηση 
στό θέμα «άν ύπάρχη θεός», «ποιός δημι
ούργησε τόν Κόσμο» κλπ., τις συζητήσεις 
δηλ.τής έποχήςτοΰΓαλλιλαίου, τούςδιαφεύ- 
γει, δτι καί αύτοί ξαναγυρίζουν στό πνεΰ
μα τής έποχής Εκείνης καί τούς άλλους 
παρασύρουν πρός τά έκεί. Υπ ά ρχει τόσο 
μεγάλη συγγένεια μεταξύ πολλών δντων 
καί Ιδεών πού Εμφανίζονται ώς άντίθετα, 
ώστε μόνο άπλοϊκοί θά Επρεπε νά πΕ- 
φτουν στήν πλάνη Ενός άγώνος ό όποιος 
στήν πραγματικότητά Ενισχύει αύτά πού 
θέλει νά καταπολεμήση.

Τό θέμα δμως εΐναι τόσο σπουδαίο, 
ώστε θά έπανέλθουμε σ ' αύτό.
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' Η  τύχη τής Γερμανίας
'Η  έπιστροφή σέ μιά Εύρώπη μέ τα

κτοποιημένα οικονομικά καί πολιτική ή- 
ρεμία μάς ένδιαφέρει άμεσα, γιατί, καθώς 
6χει ήδη άποδειχθή, ή άγορά τής Κεντρι
κής Εύρώπης είναι γιά μάς άναντικατά- 
στατη. Οικονομική άνόρθωση τής Γ  ερμα
νίας σημαίνει τό πρώτο βήμα πρός τήν 
έξυγίανση τοΰ οικονομικού μας ισοζυγίου.

Ή  τύχη τής Γ  ερμανίας θά κριθή στή 
Μ όσχα  τήν έρχομένη άνοιξη. Ο ί Δυτικοί 
Σύμμα χοι έχουν ήδη έκφράσει σαφώς τίς 
έπιδιώξεις των. Ή  συντομώτερη διατύπω
σή τους συνάγεται άπό έκείνη πού εδωσε 
ό Τσώρτσιλ. 'Ενω μένες Πολιτείες τής Ε ύ 
ρώπης. Αύτό προϋποθέτει μιά εύημερούσα 
Γ  ερμανία. Κάθε δμως άποτελεσματική ά- 
νασυγκρότηση τής ευρωπαϊκής οικονομίας 
καί τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πνεύματος, είναι 
βέβαια άντίθετη πρός τίς Ρωσσικές έπι- 
διώξεις.

Μ έ ποιά δπλα θά άγωνισθοΰν οί Δυτι
κοί Σύμμα χοι στή Μ όσχα  ; Τό κυριώτερο 
άπό αύτά εΐναι ή πραγματοποιηθείσα ήδη 
οικονομική συνένωση τής ’Αμερικανικής 
καί τής ’Αγγλικής Ζώνης στή Γ  ερμανία. 
Ή  Εκταση καί ό πληθυσμός στις δυό αύ
τές ζώνες έχουν συμαντική ύπεροχή άπέ- 
ναντι τής Ρωσικής. Ή  ύπεροχή γίνεται 
άκόμη μεγαλύτερη άν ’Ά γ γ λ ο ι καί Α μ ε 
ρικανοί θελήσουν νά άναπτύξουν τό ύ- 
πάρχον δυναμικό τής βιομηχανικής παρα
γωγής. ’Ά ν  δέν έπέλθη συμφωνία στή 
Μ όσχα , οί ’Ά γ γ λ ο ι καί οί Αμερικα νοί 
δέν θά παραλείψουν αύτό τό μέτρο, για
τί δέν τούς συμφέρει νά μείνουν μέ τό 
βάρος μιάς λιμοκτονούσης περιοχής. Α ύ 
τό όμως,ναι μέν δέ θά συντελέση βεβαίως 
στό σχέδιο τών 'Ενω μένω ν Πολιτειών τής 
Εύρώπης, θά βάλη ομως τά θεμέλια τοΰ 
Δυτικοΰ Συνασπισμού, πού έπίσης άπο- 
στρέφεται ή Ρωσσία. Τό συμφέρον της 
λοιπόν εΐναι νά ύποχωρήση σέ μιά λογι
κή διευθέτηση, έκτός άν έπιζήτηση νά βά
λη άπό τώρα τά θεμέλια τών πολεμικών

της έπιχειρήσεων σέ ένδεχόμενον νέον 
πόλεμον.

’Επειδή εΐναι τόσο σημαντική γιά μάς 
ή οικονομική άναβίωση τής Γερμανίας, εν
διαφέρει νά γίνη γνωστό, δτι καί άν άκό
μη άποκατασταθή ή οικονομική καί διοι
κητική της ένότης, πάλι ή άνάρρωσή της 
θά εΐναι βραδυτάτη. 'Η  Ά να το λ . Γερμ α 
νία παρήγε τά τρόφιμα, πού ήσαν στή βά
ση τής Γερμα ν. οικονομίας. Τώρα δμως 
Κχει έλαττωθή δχι μόνο ό πληθυσμός καί 
ή έκταση, άλλά καί τά τεχνικά μέσα τής 
παραγωγής. Οί Ρώσσοι διέταξαν άπό τό 
περασμένο καλοκαίρι νά περικοπή ή ήδη 
περιωρισμένη σέ 150.000 τόνους παραγω
γή άμμωνίας κατά τό ενα τρίτο. Αύτό  ση
μαίνει έλάττωση τής παραγωγής κατά
400.000 τόννους σιτάρι ή 3.000.000 τόννους 
πατάτα. Ή  Γερμανική Οικονομία, ώς γνω 
στόν ήταν στηριγμένη δχι τόσο σέ φυ
σικούς πόρους, άλλά σέ πολύ ύψηλό έ- 
πίδεδο τεχνικής όργανώσεως οικονομικής 
καί πολιτικής πειθαρχίας πράγματα πού 
δλα τώρα έ'χουν διαλυθή. Ή  άναβίωση 
λοιπόν αύτής τής οικονομίας θά εΐναι 
βραδυτάτη· θά έξαρτηθή δέ κατά πολύ 
καί άπό τό βάρος πού θά κρεμασθή έπά
νω της μέ τίς οικονομικές επανορθώσεις, 
στις όποιες προσθέτονται διαρκώς μεγάλα 
ποσά άπό τίς δαπάνες τών στρατών κα 
τοχής καί τοΰ ανεφοδιασμού τών δυτικών 
ιδίως περιοχών σέ τρόφιμα άπό τό έξω- 
τερικό,
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