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Τό Χ ρ ο ν ι κ ό
Τό εργο της Ά ν α κ ρ ιτ ικ ή ς  /Επιτροπής 

τοϋ 0 .  Η. Ε.
Κανείς δέν άμφέβαλε γιά τήν ένοχή 

τών βορείων μας γειτόνων στό δράμα πού 
σπαράσσει σήμερα τήν Ε λ λ ά δ α , αίμόφυρ- 
τη άκόμη άπό τόν κοινό συμμαχικό ά 
γω να. Γιά  τήν ένοχή αύτή ήσαν άπό πρίν 
δλοι βέβαιοι καί ή υπηρεσία τής ’Ανακρι- 
τικής ’Επιτροπής στήν ύπόθεση τής ειρή
νης καί στά άλλα ιδανικά, πού ή πολιτι
σμένη άνθρωπότης εχει έμπιστευθή στόν 
Ο Η Ε ,  θά ήταν πολΰ μικρή, άν ή ’Επιτρο
πή ήθελε περιορισθή στή βεβαίωση δτι τά 
κομμουνιστικά καθεστώτα προκαλοΰν καί 
ένισχύουν έδώ, καθώς καί παντού άλλου 
τήν έμφύλια σύγκρουση καί τή διάλυση 
κάθε μή κομμουνιστικού κράτους. Αύτά  
είναι γραμμένα αέσα στά επίσημα κείμε
να τών Πατρι χών τοϋ κομμουνισμοΟ 
καί άποτελοΰν τόν πυρήνα τής κομμουνι
στικής στρατηγικής.

Ή  έπίσημη αύτή ’Επιτροπή, άφοΟ έζε- 
τάσει καί τήν έσωτερική μας κατάσταση, 
δχι μόνο μέ τή συναίνεση, άλλά καί τήν 
προτροπή τών Συνδέσμω ν τών Βαλκα ν. 
κρατών καί τών άντιπροσώπων τής Ρωσ-

σίας, θά συμπληρώση ' τίς χρήσιμες πλη
ροφορίες έπισκεπτομένη καί τό έσωτερικό 
τών γειτόνων μας. ’Έ τσ ι μπορεί νά ψύγη>
άπό τήν έπιφάνεια καί νά μπή στήν ου
σία του ζητήματος καί νά δόση στόν κό
σμο τήν συνολικήν εικόνα τών δσων θά
εχη έξακριβώσει. Ή  συνολική αύτή] 
εικόνα άφορά τήν έπίθεση. πού οί βόρειοι 
γείτονές μας έχουν έξαπολύσει δχι χθές 
έναντίον μιάς μοναρχοφασιστικής Κυβερ
νήσεως τών ’Αθηνών, άλλά πολύ πριν 
έναντίον τοΰ Ελλη ν ισ μ ο ύ  καί τόν άπολο- 
γισμό τών £ως τώρα άποτελεσμάτων 
αύτής τής έπιθέσεως.

Ό  Έ λ λ η ν  σύνδεσμος θά επρεπε νά 
βρή ή νά δημιουργήση τήν εύκαιρία νά 
περάση ή’Επιτροπή άπό τή Φιλιππούπολη. 
τή Μοσχόπολη, τό Μοναστήρι. Έ κ ε ϊ  θά 
ίδή ή Έπιτροπή τήν άρχή καί τά αϊτια 
τής σημερινής καταστάσεως. Ή  άποψη 
τών γειτόνων μας στηρίζεται στό δτι έμεΐς 
τυραννοΟμε τούς όμοεθνεΐς καί τούς δή
θεν όμοεθνεΐς των πού μένουν στήν Έ λ -  
λάδοι· πού γιά νά μένουν στήν Ε λ λ ά δ α , 
ύποτίθεται φυσικά δτι ζοΰν άκόμη έδώ! 
Ή  δική μας άποψη Επρεπε νά στηριχθΒ 
στό δτι οί "Ελλ η νες  τής Βουλγαρίας καί



Μάρτιος *·

τής Νοτιοσλαβίας δέν ζοΰν πλέον, Ενώ 
στήν ‘Αλβανία πολύ γρήγορα θά παύσουν 
έπίσης νά ζοΰν. Ή  κομμουνιστική μορφή 
πού παίρνει σήμερα ή σύγκρουση αύτή, 
πού βαστά αιώνες τώρα, εΐναι μορφήπα- 
ροδική. 'Ο  κομμουνισμός εΐναι Ενα μόνον 
άπό τά πολλά μέσα στήν υπηρεσία τοΰ 
'ίδιου σκοποΰ.

Στή γενική εικόνα τοΰ δράματος του 
συγχρόνου Ελλην ισ μού  ή Επιτροπή θά 
6πρεπε νά έξηγήση πώς δταν άρχισαν οί 
οί άπελευθερωτικοί άγώνες τών Βαλκα νι
κών λαων ό 'Ελληνισμός εξαπλωμένος σέ 
δλη τήν 'Α να τολ. Μεσόγειο καί στόν Εύ- 
ξεινο ήταν μεγαλύτερος σέ άριθμό καί ά- 
σύγκριτα μεγαλύτερος σέ ευεργετική επί
δραση άπό τούς Νοτιοσλάβους καί τούς 
Βουλγάρους γείτονάς μας καί πώς σήμε
ρα, Επειτα άπό τή δική μας σταθερή προ
σήλωση στήν ύπόθεση τής Έλευθερίας 
καί τή δική τους επαμφοτερίζουσα ή Εχ 
θρική στάση, έμεϊς μέν βρισκόμαστε άκρω- 
τηριασμένοι άριθμητικά καί Εδαφικά, πα
ράλυτοι δέ οίκονομικά. Οί Νοτιοσλάβοι 
άντίθετα βρίσκονται πλουτισμένοι μέ εκα
τομμύρια άλλοφύλων, οί δέ Βούλγαροι μέ 
τή Δοβρουτσά και τίς άλλοτε Ελ λ η ν ικές  
πόλεις τής 'Ανατολικής · Ρουμελίας. Καί 
οί 'Αλβανοί έχουν στόν αιώνα μας ύπό- 
δουλους "Ελληνα ς.

θ ά  Επρεπε άκόμη ή Επ ιτροπή νά πε- 
ράση άπό τήν Κέρκυρα καί έκεϊ άπέναντι 
άπό τό Σερβικό νεκροταφείο νά συντάξη 
τήν Εκθεσή της συγκρίνοντας τήν Ε λ λ η 
νική φιλοξενεία μέ τά σημερινά Εργα τών 
γειτόνων μας.

Σ ύ γ χ υ σ η
Πολλοί εΐναι δυστυχώς Εκείνοι, πού 

νομίζουν δτι εΐναι δημοκρατικοί, μόνο καί 
μόνο γιατί εΐναι άντίθετοι πρός τό βασι
λικό πολίτευμα. Αύτοί εΐναι άπό τούς πιό 
Επικινδύνους Εχθρούς τής Δημοκρα
τίας γιατί δπως αύτοί καταχρώνται τήν 
δημοκρατική προσωνυμία, γιά νά ύποστη- 
ρίξουν άμεσα ή Εμμεσα, Ενσυνείδητα ή 
όχι, τίς Επιδιώξεις τής άκρας άριστεράς, 
Ετσι καί οί δεξιοί χρησιμοποιούν μέ άνά- 
λογο διαστροφή ώς κύριο Επιχείρημά των 
έναντίον τής δημοκρατίας τό δτι οί φίλοι 
τής άκρας άριστεράς, οί παραδεχόμενοι 
επομένως τή βία, όνομάζονται δημοκρατι
κοί. Καί ό πολύς λαός φυσικό εΐναι νά 
μή μπορεί νά διασαφήνισή τά πράγματα 
πού τά δυό άκρα Επίτηδες συγχέουν, τό 
καθένα πρός τό συμφέρον του.

Πολλοί είναι έπίσης Εκείνοι πού συγ- 
χέοντας τήν Ε λ λ ά δ α  μέ τήν έκάστοτε 
Κυβέρνησή της, βρίσκονται πρόθυμοι νά ά- 
δικήσουν τήν Ε λ λ ά δ α ' άν πρόκειται Ετσι 
νά κατηγορήσουν τήν Κυβέρνηση. Καί οί 
δυό αύτές περιπτώσεις άναφέρονται γιά 
δσουζ κατέθεσαν στήν Άνακριτική Έπι-
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τροπή τοΰ Ο . Η. Ε .  έναντίον τής Ε λ λ ά 
δος, νομίζοντας δτι ετσι άγωνίζονται έ
ναντίον τών ύπερβασιών τών δεξιών κο μ 
μάτων.

Ή  βάση αύτή εΐναι λανθασμένη καί 
γιά άλλους λόγους καί γιατί ή χώρα μας 
πιέζεται άπό τήν Εχθρότητα τών γειτόνων 
της είτε κυβερνούν Εκεί οί άριστεροί, είτε 
οί δεξιοί. Οί γείτονές μας τρώγονται άνα- 
μεταξύ τους στό Εσωτερικό, άπέναντι μας 
δμως βρίσκονται Ενωμένοι. Τό συμφέρον 
τής Ε λ λ ά δ ο ς  εΐναι νά άποδείξη στούς 
ξένους δτι αύτή ή έχθρότης εΐναι μιά μό
νιμη κατάσταση καί δτι Επομένως πρέπει 
νά ληφθοΰν μέτρα ώστε νά άποΛλαγούμε 
άπό τήν πίεσή της γιά νά μπορέσουμε νά 
καλλιεργήσουμε ήσυχοι τή γή μας. Αραγε, 
δέν συμφέρει στήν Ε λ λ ά δ α  νά μάθουν 
τήν άλήθεια αύτοί οί ξένοι' ; Τί θά Ελεγαν 
δλοι αύτοί οί «δημοκρατικοί» πού κατέθε
σαν έναντίον τής Ε λ λ ά δ ο ς , άν στήν περί
πτωση πού θά κ υ β ε ρ ν ο ύ σ α ν  οί δ ε 
ξ ι ο ί  σ τ ή  Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α  καί 
θά Επαναλάμβαναν έναντίον μας τίς 
Ενέργειες τής σημερινής κομμουνιστικής 
των Κυβερνήσεώς, τά δεξιά κόμματα Εδώ 
ήθελαν παρουσιασθή ύπερασπισταί τών 
γειτόνων μας, Επειδή ή Κυβέρνηση έκεϊ 
θά ήταν δεξιά ;

Στις ιδέες, δπως καί σέ πολλά άλλα, 
ύπάρχει κάποια ίεραρχία, πού πρέπει νά 
εΐναι σεβαστή. Πρώτη ιεραρχείται ή ιδέα 
τής Πατρίδος καί κανείς δέν δικαιούται 
νά ίσχυρισθή δτι εΐναι δημοκρατικός, δταν 
στρέφεται έναντίον τής πατρίδος του Επει
δή κυβερνάται άπό τή δεξιά ή καί τήν^_ά
κρα δεξιά. Πρέπει βεβαίως νά πεισθή ό 
Ελ λ η ν ικ ό ς  Λαός δσο τό δυνατό γρηγορώ- 
τερα, δτι ή πολιτική τών δεξιών οδηγεί 
στόν πολλαπλασιασμό τών συμμοριτών 
καί στό Εσωτερικό χάος, άλλά εΐναι Επί
σης άνάγκη δταν ό λαός θά εχη πεισθή 
γιατί καί θά φέρη τούς δημοκρατικούς στην 
άρχή, νά εχη ξεκαθαρισθή τό ζήτημα τών 
Εχθρικών Ενεργειών τών γειτόνων μας, 
γιατί τότε δέν θά μπορούμε βέβαια νά υ 
ποστηρίζουμε τά άντίθετα,άπό Εκείνα πού 
υποστηρίζουμε σήμερα.

'0  λόγος τοΟ Προέδρου Τρούμαν
Ό  Πρόεδρος τών Η Π Α  προέτεινε στό 

Κογκρέσσο νά θέση άμέσως μέν τώρα τήν 
οίκονομικήν άσπίδα τής ήγέτιδος Δυνά
μεως τών Δημοκρατιών στά σύνορα^ τής 
Ελλά δος·  νά μή παύση δέ νά μελετά δ 
λες τίς άνάγκες τής Ελληνικής άσφαλείας. 
Ή  μεγάλη σημασία τού διαβήματος αύτοΰ 
βρίσκεται στό δτι ή βοήθεια πρός τήν Ε λ 
λάδα Εξαγγέλλεται πρός δλον τόν κόσμο 
μέσα σ ’ Ενα πλαίσιο γενικής πολιτικής 
καί ώς έκδήλώση ίσχυροτάτης θελήσεως

-ιτού πηγάζει άπό τήν σαφή άντίληψη τής 
άνάγκης. Ή  πρόταση εγινε έν όνόματιτής 
δικαιοσύνης, τοΰ χάρτου τοΰ Ο Η Ε , τοΰ 
συμφέροντος τών Η Π Α  καί τής Ελ λ ά δ ο ς , 
στηρίχθηκε δέ σέ αίτηση τής Ελλην ικής  
Κυβερνήσεως.Τό Ελ λ η ν ικ ό  Εθνος αισθάνε
ται εύγνωμοσύνη καί άνακούφιση γιατί 
θά βρή ετσι τόν καιρόν καί τά μΕσα 
νά άνασυντάξη τό κράτος στή σκιά 
τής οικονομικής α ύτής ά σ π ίδ ος.

Στούς λίγους ΕκείνουςΈλληνα ς πού άπό 
•καλή θέληση Επηρεάζονται περισσότερο 
άπό τή δυσάρεστη πλευρά τής οικονομι
κής  αύτής καλύψεως εΐναι εύκολο νά ύ- 
πομνηθή δτι οπωσδήποτε ή ’Αμερικανική 
άσπίς είναι προτιμότερη άπό τά δηλητη
ριώδη βέλη τών γειτόνων μας, πού πρό
κειται νά άποκρούση.

Δέν πρέπει δμως ούτε γιά μιά στιγμή 
ννά λησμονηθή, δτι κ ά τ ω  ά π ό  τ ή σ κ ι ά  
- ό π ο ι α  σ δ ή π ο τ ε  μ ο ρ φ ή ς  δέν 
μπορεί νά άναπτυχθή ουτε Ελεύθερο κρά
τος, ούτε πολιτισμός. Πρέπει Επομένως τό 
ταχύτερο, Εργαζόμενοι σκληρότατα, νά 
χρησιμοποιήσουμε τό κάθε δολλάριο γιά 
ίνά γίνουμε αύτοδύναμοι οίκονομικά, νά 
μπορούμε δηλαδή νά καλύπτουμε τίς ει
σαγωγικές μας ώ;νάγκες μέ τίς Εξαγωγές 
μας. ’Έ τ σ ι μόνο θά μπορούμε νά συνερ- 
γαζώμαστε μέ τούς φίλους μας ώς ίσοι 

-πρός ίσους· νά τούς δεχώμαστε ένοπλους 
η  μή στό Εδαφος μας, ώς ισότιμοι σύμμα
χοι. Γιατί ή συμπαράσταση εΐναι άναγ
καία, άφοΰ κοινός εΐναι ό κίνδυνος καί ή 
χώρα μας, χωρίς νά τό θέλη, προκινδυ- 
νεύει γιά πολλούς.

Ό  Πρόεδρος τών Η Π Α  εΐχε τή λεπτό
τητα νά μή έκταθή ύπερβολικά σέ κατη
γορίες Εναντίον τοΰ σημερινού Έλληνικοΰ  
καθεστώτος. Αύτό πρΕπει νά μάς εύχαρι- 
στεϊ δλους. Γιατί τό ζήτημα τόΰ καθε
στώτος αύτοΰ, όσοδήποτε Επιζήμιο γιά τή 
)^ώρα μας καί άν τό κρίνουμε, πρέπει νά 
τό θεωροΰμε πάντοτε ώς Εσωτερικό μας 
ζήτημα.
“Η Κύπρος

Ή  Ενωση τής Κύπρου μέ τήν Ε λ λ ά δ α  
άναβάλλεται καί τό δηλητήριο θά Εξακο- 
λουθήση τό Εργο του μεταξύ δύο φίλων 
καί συμμάχων λαών. Ή  θέληση τοΰ ’Έ 
θνους παραμένει άκλόνητη καί ή νέα δο
κιμασία θά τήν ένισχύση. Γιατί πραγ
ματικά δοκιμασία ήτανή υποδοχή πού έπε 
.φύλαξεήΚυβέρνηση τοΰ Λονδίνου στήν’Αν- 
τιπροσωπεία ένός λαοΰ διεκδικοΰντος νο- 
μιμοφρόνως,άλλάμέ ύπερηφάνεια τήν Ελευ
θερία του. Ο ί κομμουνισταί Εβλαψαν καί 
έδώ δσον ήμποροΰσαν περισσότερο, γιατί 
Επεχείρησαν καί αύτό τό ζήτημα νά τό 
;έκμεταλλευΘοΰν. Είνα ι δέ λυπηρό καί τό 
δτι ή Ελ λ η ν ικ ή  Κυβέρνηση δΕν βρήκε ού
τε τό θάρρος, οδτε Ενα άξιοπρεπή τρόπο 
νά ύποστήριξή άμεσα τήν τόσο δίκαια ά 
ποψη τής ιερής αύτής ύποθέσεως.

Μάρτιος

'Η Κυβέρνηση των 'Επτά
Μπορεί νά κυβερνήση κανείς, άν δέν 

εΐναι κύριος τών άποφάσεών το υ ; ’Από 
Εκεί επρεπε νά άρχίση τούς συλλογισμούς 
του ό Πρόεδρος τής σημερινής Κυβερνή- 
σεως. "Ο τι αύτή δΕν εΐναι κυρία τών ά 
ποφάσεών της, άποδεικνύεται άπό τό δτι 
ένώ στήν άρχή ό σημερινός Υ π ουρ γός  
Δημοσίας Τάξεως ήταν άνεπιθύμητος ώς 
συνεργάτης, τώρα εΐναι αύτός πού δίνει 
τόν τόνο στις Ενέργειες τής Κυβερνήσεώς 
καί τόν χαρακτήρα της ΕπομΕνως, άφοΰ 
τό κύριο εργο πού άνέλαβε εΐναι άκριβώς 
ή άποκατάσταση τής τάξεως.

Κανείς δέν άρνεϊται δτι μερικά μέλη 
τής σημερινής Κυβερνήσεώς θά Εβλεπαν 
εύχαρίστως τήν έφαρμογή μερικών μέτρων 
κατευνασμού. ’Α λλά  πώς θά ήταν δυνατό 
νά τηρηθή αΰτή ή προγραμματική ύπόσχε- 
σ η  τής Κυβερνήσεώς, δταν Εχη στούς 
κόλπους της Εναν « Εξ  Επαγγέλματος»— ή 
άκριβολογία εΐναι άναγκαία — άντίπαλον 
κάθε κατευναστικής ένεργείας καί πού 
μάλιστα Εχει Εκδηλώσει σαφώς καί άπε- 
ρίφραστα τίς γνώμες τ ο υ ; Νομίζουν οί 
εξ άπό τούς Επτά, δτι τιμά τήν Ε λ λ ά δ α  
καί αύτούς τούς ίδιους, αύτή ή συμ
παράσταση ; Καί έπιτρέπεται άραγε σέ 
«πολιτικούς» νά λησδονοΰν τί Επαθε ό 
Παπαναστασίου ;

Τό Επιχείρημα, δτι πάσσαλος πασσά- 
λω Εκκρούεται, καί δτι Επομένως άπέναν- 
τι τών κομμουνιστών θά επρεπε κανείς νά 
χρησιμοποιήση τούς όμοιους των, δχι μό
νο εΐναι άφελΕς άλλά καί προϋποθέτει δ- 
τι κ ά θ ε  ά λ λ ο  μ έ σ ο ν  Ε χ ε ι  
Ε ξ α ν τ λ η θ ή ,  π ρ ά γ μ α  πού ό- 
νομάζεται ήττοπάθεια. ’Έπ ειτα , άν έπρό- 
κειτο ό σημερινός ύπουργός τής Δημοσίας 
Τάξεως νά πολεμήση τούς κομμουνιστάς 
ό ίδιος μέ τούς«άνθρώπουςτου»,δένθάεΐχε 
κανείς άντίρρηση. Έ δ ώ  δμως ή Κυβέρνη
ση βάζει στή διάθεσή του τά Σώ ματα ’Α 
σφαλείας καί τόν Ε λ λ η ν ικ ό  Λαό. Καί δέν 
πρέπει νά λησμονή δτι, χωρίς βέβαια νά 
τό θέλη, τά βάζει στή διάθεσή του τήν 
προσωπική καί δχι στή διάθεσή του ώς 
'Υπουργού τής Δημοσίας Τάξεως. 'Ό τ ι 
δηλαδή, δταν ό σημερινός ύπουργός θά 
άποβάλη τό άξίωμά του αύτό θά Εχη άρ- 
κετούς προσωπικούς όπαδούς δργανα τοΰ 
Κράτους καί δτι τήν ιδιότητά του ώς 
δυναμικού « ’Αρχηγού» δέν πρόκειται βέ
βαια ούτε νά τήν θυσιάση στήν έφήμερη 
ιδιότητα τοΰ ύπουργοΰ ούτε καί νά τήν 
άποβάλη μαζί μέ αύτό τό άξίωμα.

Ε ΐνα ι λυπηρό νά βλέπη κανείς, δτι οί 
Εξ πολιτικοί άρχηγοί πού προεξοφλοΰσαν 
τόν άντικομμουνιστικό θρίαμβο ποό θά 
έπετύγχαναν μέσα σέ τρεις μήνες, ήττήθή 
καν Επειτα άπό άντίσταση Ενός μηνός 
συνθηκολόγησαν καί παραδεχθήκαν δ,τι 
ώς μέθοδος, τουλάχιστον, δέν διαφέρει ά 
πό τόν κομμουνισμό.
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Είναι δυνατόν νά μείνη δημοκρατική ή Ελλάς, χωρίς νά πέση στά 

γέρια τών κομμουνιστών ; Είναι δυνατόν νά άσκηθή τέτοια κυβερνητική 
έπιβολή άπό δημοκρατική Κυβέρνηση, ώστε οί πολιτικές ελευθερίες να μη 
χρησιμοποιηθούν γιά τήν κατάργηση αυτής τής έλευθεριας ; Η μήπως Βα 
έπρεπε άραγε νά άπελπισθοΰμε καί νά παραδεχθούμε πως, με τη σημερινη 
πολιτική μόρφωση τών πολιτών καί τήν τόσο έπικίνδυνη εξωτερική επίβουλη, 
ή διατήρηση έδώ καθαρά δημοκρατικών θεσμών είναι μια φιλοδοξία πάνω 
άπό τίς δυνάμεις μας καί νά άρκεσθοΰμε σέ κάποια κατώτερη άλλα άσφα-

« « X *  ^ ν , η ο η  τον ί.ζ ιδν  κομμώτων 
άπό χρόνια τώρα, ή άπάντηση πού προκύπτει άπο τήν πολίτικη που άσκουν,. 
εΐναι άρνητική. ’Αρνητική φυσικά είναι καί ή άπάντηση οχι μονο του Κ Λ ,  
Ε . άλλά καί τών λεγομένων σοσιαλιστικών κομμάτων, που έχουν 
σε’ι καί έξακολουθοΰν, πολιτική άμεσα έξυπηρετική των σκοπών to u J v K.H- 
Τά κόμματα αύτά, διεκδικοΰντα τόν προοδευτισμό, άνεγνωρισαν ε ρ γ φ 
τήν ήγεσία τοΰ Κ.Κ .Ε. σέ κάθε κρίσιμη περίσταση, δπως στην κατοχή, το
Δεκέμβριο, άκόμη καί σήμερα. , , ,

'Η εύθύνη όλόκληρη τής καταφατικής άπαντήσεως στο ερώτημα της 
δημοκρατικής διακυβερνήσεως βαρύνει τώρα κυρίως τό κομμά των ι ε
λευθέρων, επειτα δλους, δσοι χωρίς ν’ άνήκουν τωρα σ αυτο, ειτε βρίσκον
ται μέσα εϊτε εξω άπό τή βουλή, παραμένουν μαζι του οι μοναδικοί υπο- 
στηρικταί τής πολιτικής αύτής. Καί βαρύνονται φυσικά ακόμη μέ την  ̂
νη νά πραγματοποιήσουν, δταν θά έλθουν στήν άρχη, την έννοια του γνή

σιου δΤ|̂ 0Κ̂ ^ τ̂ 0^ ^ 0φ7λελευθέ^ων έμφανίζει βέβαια σήμερα μέσα στή·. 
Βουλή, μιά μικρή άριθμητική δύναμη. Τό κόμμα δμως αυτο δεν * τι*Ρ  
πεύει ιιόνο ένα μέρος τοΰ λαοΰ. ’Αντιπροσωπεύει μια πολιτική μ 5 .J*  
γαλύτερες πάντα φιλοδοξίες, πού μέσα σέ ’ισχυρότατες
τερικές άντιδράσεις έθέρμαινε τήν πίστη του λαου και τον “ δηγησε^σε 
προσπάθειες ίσες, καμμιά φορά δμως και άνωτερες απο τις p YH
,ου δυνάμεις^ ^  ώ ς  γ Ε ν ι κ . ς  γρομμές ούτης τής π ο λ ^ ς  4 π 6 ^ ν  
Ιστορία ,οΟ κόμματος καί άπό τήν κρισιμότητα τών
ων · Ή  άπάντηση εχει τόσο μεγαλύτερη σημασία, δσο ή r .a L
ίστορικοΰ κόμματος προχωρεί καί οί όμάδ?ς πού του χωρ? ° Ρνε,ξ
παραλλαγές του όνόματός του παραμορφώνουν τις άρχ ς X Ρ ς 
παύουν νά διεκδικουν, γιά τόν έαυτο τους ή κάθε μιά, δτι αυτη μονο τους
εμεινε πιστή.

*
* *

« Οί μαρξιστικά σκεπτόμενοι βλέπουν τό άρχικό 
μι* βαθμίδα οικονομικής έξελίξεος, τήν τ̂ ς6 σιίιδιο βύτ^

τής πολιτικής τοΰ κόμματος αύτοΰ, οικονομικές δυνάμεις καί άντιδράσεις 
κοινωνικές, προερχόμενες άπό τόν διαρκώς συνειδητοποιούμενον καί έκτει- 
νόμενον διαφορισμόν τών τάξεων. Ή  διάδοση αύτής τής άντιλήψεως είχε 
τίς βλαβερές της συνέπειες, γιατί μερικοί άπό τούς φιλελευθέρους στραφή
καν πρός τά άριστερά καί άλλοι άκόμη αισθάνονται τόν ίδιον πειρασμό, 
νομίζοντας δτι αύτό είναι προοδευτισμός" έπιχειροΰν δέ καί νά άποδεί- 
ξουν, δτι ό άριστερός αύτός προοδευτισμός ήταν ή κεντρική γραμμή τοΰ 
κόμματος, καίτοι αύτό δέν είχε γίνει συνειδητό άπό τήν άρχή.

Ή  άλήθεια δμως είναι έντελώς διαφορετική άπό^τήν μαρξική άντί- 
ληψη. Ή  ίδρυση τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων ύπήρξε τό άποτέλεσμα 
τής συναντήσεως τής μεγαλοφυΐας ένός πραγματιστοΰ μέ τή θέληση του 
λαοΰ γιά ήθικήν άνάπλαση του ’Έθνους. Στούς σκοπούς του τό κόμμα δέν 
περιελάμβανε νά υποστήριξή, καμμιά τάξη ξεχωριστά. Δέν ερριξε τήν προ
τίμησή του σέ κανέναν κλάδο τής παραγωγής. Τό ’ίδιο μέ τήν πρόοδο της 
γεωργίας συμφέρει τόν άγρότη ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας, στήν όποία 
θά μπορέση νά τοποθέτηση δσα παιδιά δέν χωροΰν στόν πατρικό κλήρο. 
Καί γιά τή βιομηχανία ή ένίσχυση τής γεωργίας είναι άπαραίτητη, γιατί 
■ άλλοιώς δέν θά έχη άγορά γιά τά προϊόντά της. Τό συμφέρον τής κάθε 
τάξεως, τοΰ κάθε κλάδου ταυτίζεται μέ τό συμφέρον δλων τών άλλων. 
Καί προπαντός τό οικονομικό συμφέρον δλων αυτών ταυτίζεται μέ τήν 
άκεραιότητα τοΰ έθνικοΰ έδάφους, πού άποτελεϊ τή σπονδυλική στήλη τής 
οικονομίας μας. Καί δλα δέ αύτά δταν τά έχουμε, πάλι ό έξω Ελληνισμός 
μάς είναι καί αύτός οικονομικά άπαραίτητος. Αύτή ή έ θ ν ι κ ή  πολιτική 
είναι καί ή περισσότερο λαϊκή. Αύτή ήταν καί ή πολιτική τοΰ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων. Καί πάνω άπό δλα αύτά ή καλλιέργεια τής έθνικής 
συνειδήσεως, γιατί χωρίς δυνάμεις ήθικές κανείς λαός δέν μπορεί νά έπι- 
ζήση μέσα στή σκληρότητα τοΰ διεθνούς άγώνος έπικρατήσεως.

Μέσα σ’ αύτήν τήν πολιτική οί ιδέες πού έφήρμοσε τρ κόμμα τών 
Φιλελευθέρων στήν έργατική καί τήν κοινωνική νομοθεσία, ή δημιουργία 
ισχυρής κρατικής έξουσίας καί ή εξύψωση τής δικαιοσύνης ήσαν συνέπειες 
τής γενικής γραμμής. Καί δλα αύτά μαζί άντιπροσωπευαν τό δημοκρατικο 
πνεΰμα. Αύτά καί δχι καμμιά δογματική ιδέα. Ο ΰ τ ε  δ ε ξ ι έ ς ,  ο ΰ τ ε  
<ά ρ ι σ τ ε ρ έ ς τ ά σ ε ι ς .  Τήν Ελλάδα μπορεί νά τήν άνυψώσουν μόνον 
έθνικά κόμματα, πού νά έχουν τήν άντίληψη τής συνθέσεως καί τής έντά- 
ξεως δλων τών άτομικών καί τών ταξικών συμφερόντων στόν έθνικόν κα
νόνα. Γιαυτό κάθε ύποστήριξη τής δεξιάς ή τής άριστερας άπό μέρους δια
φόρων στοιχείων ή παραφυάδων τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων είναι 
διαλυτική γιά τό Έθνος-γιατί οΰτε ό συντηρητισμός συμπίπτει μέ τόν έθνικι- 

»σμό-οΰτε ή πρόοδος μέ τόν νεωτερισμό.
*

* *

Αύτή ή πολιτική τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων πού άναλύσαμε 
παραπάνω δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή πολιτική τής έθνικής ένότητος. 
Πήρε τήν πρώτη έκφρασή της, δταν τό κόμμα αύτό σέ μία άπό τίς πρώτες 
του ένέργειες άπέρριψε τό αίτημα τής Συντακτικής Συνελεύσεως καί έτσι 
κατώρθωσε νά ένώση τό λαό στήν ένδοξη προσπάθεια τών Βαλκανι
κών πολέμων. Γιά κάθε δημοκρατικό καθεστώς ή έθνική ένότης είναι τό 
κύριο μέσο πραγματοποιήσεως τής πολιτικής του, έφόσον άποκηρύσσει τήν 

•χρήση τής βίας γιά τήν έπιβολή τής έθνικής πολιτικής. Ή  ένότης δμως αύ
τή έχέι τώρα διασπασθή. Ή  έθνική διάσπαση στή νέα της μορφή άρχισε
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μέ τήν έφαρμογή τής πολιτικής τών κομμουνιστών καί έπιτείνεται συνεχώς; 
μέ τή συνεργασία τών γειτόνων μας μέ τό Κ .Κ.Ε., τά συνεχή σφάλματα 
καί τήν κακή θέληση τών δεξιών. Συνεχίζεται τώρα μέ τή μορφή τοΰ τρό
μου. Ή  κακή πολιτική τής δεξιάς ερριξε πολλούς μετριοπαθείς άμετάκλητα 
στό στρατόπεδο τών άριστερών καί τό άποτέλεσμα τών ένεργειών αυτών 
έξακολουθεΐ

*
*  *

'Η  γενική κατάσταση πού θά άντιμετωπίσουν τό κόμμα τών Φιλελευ
θέρων καί οί συμπαραστάται του, άναλαμβάνοντας τυχόν τήν έξουσία, θά 
είναι στό έπακρο κρίσιμος. Ή  Τουρκία άντιμετωπίζει άνάλογη κρισιμότητα: 
μέ 600.000 άνδρας ύπό τά δπλα καί μέ τή χρησιμοποίηση αυταρχικής διοικη- 
σεως πού άπαγορεύει τή λειτουργία τών άριστερών κομμάτων. Ή  φιλοδοξία 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων νά τήν άντιμετωπίση έδώ μέ δημοκρατικό· 
καθεστώς καί μέ λιγότερα οίκονομικά μέσα θά έλεγε κανείς δτι έγγίζει τήν 
ύπερβολή. ”Αν μιά τέτοια πολιτική έπιτύχη, ή εύγνωμοσύνη του ’Έθνους θά 
είναι μεγάλη' άν άποτύχη, τό άποτέλεσμα θά εΐναι καταστροφή μεγαλύ
τερη άπό έκείνη πού συσσωρεύεται τώρα ώς συνέπεια τής πολιτικής τών 
δεξιών.

Γ  ι’ αύτό, δσον άφορά κυρίως τό κόμμα τών Φιλελ., ή τόσο φιλόδοξη 
πολιτική του θά εχει πραγματική άξία, μόνο έφόσον τό κόμμα έχει πλήρη 
συνείδηση αύτών τών δυσχερειών καί σχέδιο άντιμετωπίσεώς των. Όποιο- 
δήποτε καί άν είναι αύτό τό σχέδιο, μεγάλη προπαρασκευαστική έργασίατ 
εΐναι άπαραίτητη- ή έπιλογή καί ή προετοιμασία τοΰ προσωπικού, πού θά 
τό έκτελέση, έπίσης. Τό κόμμα πρέπει νά άπαλλαγή άπό δλα εκείνα τά στε
λέχη πού δέν εΐναι σέ θέση νά προσφέρουν σ’ αύτή τήν προσπάθεια. Ή  άνα- 
συγκέντρωση τών διεσπαρμένων τώρα δυνάμεων του εΐναι έπίσης άναγκαία 
καί δυνατή, άν άκολουθηθή κατάλληλη έσωτερική πολιτική στή λειτουργία 
τοΰ κόμματος.

Οί εύκαιρίες πού παρουσιαστήκαν ώς τώρα ν’ άνασυντεθή, ώστε μά
ζες λαοΰ, διχασμένου καί άπροσανατόλιστου, νά ξανάβρουν στό ιστορικό 
κόμμα τήν ποθητή ηγεσία, έμειναν άνεκμετάλλευτες χάρις στήν έλλειψη όρ- 
γανώσεως καί τήν άνεπάρκεια πολλών στελεχών.

Τό σπουδαιότερο άπ’ δλα τά μέτρα, πού θά βοηθήση καί στά παρα
πάνω, εΐναι ή ένίσχυση τοΰ κόμματος μέ νέα στρατευόμενα μέλη. ’Από την 
άποψη αύτή δλα τά κόμματα παρουσιάζονται πτωχότατα. Αύτό δμως δέν 
πρέπει νά άποδοθή στό δτι ό λαός ώς πηγή άξιων πολιτικών άνδρών έχει 
στειρεύσει. Ή  αιτία βρίσκεται μάλλον στό δτι ή κατάπτωση τής πολίτικης 
ζωής κάνει άποκρουστικό τό στάδιο το υ  π ο λ ί τ ι κ ο υ  σ’ έκείνους πού θά 
ήσαν κατάλληλοι γι’ αύτό, καί στό δτι καί άν τυχόν ήθελαν άναλάβει τόν 
πολιτικόν άγώνα, δέν θά μπορούσαν νά φθάσουν στή Βουλή, οί περισσότεροι 
άπό αύτούς, χωρίς νά περάσουν άπό τόν ταπεινωτικό δρόμο  ̂τής συναλλα
γής. Γιαυτό ή πρωτοβουλία τής έπιλογής καί τής έκλογικής επιτυχίας νέων 
στελεχών πρέπει νά προέλθη άπό τή Διοίκηση του Κόμματος.

Ή  φιλοδοξία δημοκρατικής διακυβερνήσεως εΐναι ή εύγενέστερη έπι- 
δίωξη. Οί κίνδυνοι άπό μιά άπροετοίμαστη έφαρμογή της εΐναι μεγάλοι. Τό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων έχει τή δύναμη νά έπιτύχη. Καί άξίζει νά κατα- 
βάλη τήν άπαιτουμένη προσπάθεια· αύτό δμως πρέπει νά γίνη σύντομα, 
γιατί δσο περνάει ό καιρός, τόσο θά γίνεται δυσκολώτερο..
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Δημοσιεύουμε xc 
διάλεξη πού δό8 

Κολυβά»

Είς τήν άρχήν ό ομιλητής περιέγραψε 
διά ζωηρών χρωμάτων τήν σημερινήν 
χαώδη κατάστασιν καί συνεπέρανεν, 
δτι ό φανατισμός καί τό πάθος εΐνε 
τά κύρια χαρακτηριστικά τής σημερι
νής πολιτικής ζωής.

« Ό  φανατισμός δμως σκοτίζει τήν λ ο 'ι  
γικήν, θολώνει τήν κρίσιν καί δημιουργεί 
παράλειψιν καί σύγχυσιν. Δέν μάς έπ’ τρέ- 
πει νά ίδωμεν καθαρά, καί ύπεράνω πα
θών καί προλήψεων, νά λάβωμεν τά κα 
τάλληλα μέτρα, πού θά οδηγήσουν άπό 
τήν Εξαψ.ν είς τόν κατευνασμόν, άπό τήν 
πολιτικήν άνωμαλίαν είς τήν πολιτικήν 
όμαλότητα, τήν ειρήνην καί συναδέλφω-’ 
σιν. ΕΤναι άνάγκη καί πρέπει, άντί πάσης 
θυσίας, νά έξέλθωμεν άπό τήν σημερινήν 
ζοφεράν κατάστασιν.

Ό  νόμος εΐναι κοινωνικόν φαινό- 
μενον. Δέν εΐναι κατασκεύασμα, έκείνων 
πού κυβερνοΰν, ά λλ ’ εκφρασις κοινωνι
κής άλληλεγγύης καί έλευθερίας. 'Η  πο
λιτική τοΰ κατευνασμού, άπορρέει άπό τό 
πραγματικόν νόημα τοΰνόμου.

Τό  γεγονός, δτι οι άνθρωποι ζοΰν είς 
μίαν κοινωνίαν δέν εΐναι τυχαϊον. 'Α π ο 
τελεί νόμον, τόν νόμον τής κοινωνικότη- 
τος. Ό  άνθρωπος αισθάνεται τήν άνάγκην 
νά ζή είς κοινωνίαν μετά τών όμοιων του.

Είς  τήν κοινωνίαν άνευρίσκει βοήθειαν, 
άσφάλειαν καί έξυπηρέτησιν. Ό  άνθρω
πος δέν εΐναι πλασμένος άπό τήν φύσιν 
νά ήμπορή μόνος του νά ίκανοποιήση τάς 
άνάγκας του. Δέν εχει τήν ικανότητα ν ’ 
άσκή περισσότερα έπαγγέλματα ά λλ ’ Ενα 
μόνον. Είς  τήν κοινωνίαν ύπάρχει φυσι
κός καταμερισμός έργασίας. Διά τήν πλή- 
ρωσιν τών άνα^κών του ό άνθρωπος ζη
τεί τήν βοήθειαν τών άλλων, συνήθως μέ 
άντάλλαγμα, συχνά δμως καί άνευ άν- 
ταλλάγματος. Ή  άμοιβαία αύτή βοήθεια 
καί έξυπηρέτησις άποτελοΰν τήν κοινωνι
κήν άλληλεγγύην. Χάριν αύτής ό άνθρω
πος έπροικίσθη άπό τήν φύσιν μέ δύο 
σπουδαία συναισθήματα. Μ έ τό συναί
σθημα τής συμπαθείας καί τό συναίσθημα 
τής φιλίας. Ή  φιλία άποτελεϊ συνδετικόν 
κρίκον τών κοινωνιών. Διά μέσου μιάς 
άλύσεως συνδετικών κρίκων φιλίας συ- 
νάπτεται ό μεγάλος κοινωνικός σύνδεσμος 
τής άλληλεγγύης.

^ακτηριστικα άττοσηάσματα άπό την ενδιαφέρουσα 
1<ε στήν Πολιτική Λέσχη «Τρικούπης» άπό τόν κ. 
μέ θέμα :«Νόμοςκαί πολιτικός κατευνασμός»

Διά τήν σύσφιγξιν τών κοινωνικών δε
σμών επεμβαίνει ό νόμος. Οί άνθρωποι 
αισθάνονται τήν άνάγκην νά προστατεύ
σουν τήν κοινωνικήν άλληλεγγύην έξ έν
στικτου συνενοοΰνται καί θέτουν ώρισμέ- 
νους κανόνας διά τήν προστασίαν της. 
"Υποχρεώνουν τά άτομα νά πράξουν κάτι, 
ή νά παραλείψουν κάτι. Καί τήν ύπο- 
χρέωσιν αύτήν επιβάλλουν κα τ’ ϊσον μέ- 
τρ'ον, διότι ό άνθρωπος Εχει μέσα του τό 
ένστικτον τής ίσότητος.

Ή  εκτασις πάλιν τής επιβαλλόμενης 
ύποχρεώσεως ρυθμίζεται άπό τό αϊσθημα 
τής δικαιοσύνης.

Αύτοί οί κανόνες μέ τάς υποχρεώσεις 
πού έπιβάλλουν είς τά άτομα άποτελοΰν 
τον Νόμον. ‘Ο  νόμος πρέπει ν ’ άνταπο- 
κρίνεται είς τό κοινόν αϊσθημα, πρέπει νά 
εΐνε ’ίσος καί δίκαιος καί εΐναι δργανον 
κοινωνικής άλληλεγγύης. "Ο τα ν  ό νόμος 
δέν φέρει τά χαρακτηριστικά τοΰ νόμου 
δέν έμπνέει κανένα σεβασμόν. Ο ί άνθρω
ποι άδιαφοροΰν πρός τόν νόμον, συχνά 
διαμαρτύρονται καί ένίοτε διατάζουν. 
Στρέφονται δηλ. κατά τής κοινωνίας. ‘Η 
κοινωνία τότε διέρχεται βαθεϊαν κρίσιν. 
Ή  κοινωνική τάξις διασαλεύεται. Ή  κοι
νωνική άλληλεγγύη χαλαροΰται».

’Ε ν  συνεχεία ό όμιλητής πλέκει τό 
έγκώμιον τοΰ νόμου. ’Εκθέτει τάς μορ- 
φάς, πού έκάστοτε λαμβάνει διά τήν 
πραγματοποίησιν τής άποστολής του.

« Ε ΐνα ι χειροΰργος, διότι άποχωρίζει 
άπό τήν κοινωνίαν, τά έπιβλαβή αύτής 
μέλη. Ε ΐνα ι δημιουργός έλευθερίας, διότι 
περιορίζει τά άτομα, διά νά δημιουργήση 
διά τό καθένα σφαίραν έλευθέρας δράσεως. 
Ε ΐνα ι προστάτης τής έλευθερίας κατά πά
σης έσωτερικής ή έξωτερικής έπιβουλής. 
Εΐνα ι είρηνοποιός,διότι έξουδετερώνει τόν 
φθόνον, πού πηγάζει άπό τάς οίκονομικάς 
άνισότητας, διά μέτρων οίκονομικής δι
καιοσύνης. Εΐνα ι κατευναστής τών παθών 
καί συμφιλιωτής, διότι είς έκτάκτους πε
ριστάσεις άπονέμει άμνηστίαν πρός κα 
τευνασμόν τών παθών. Εΐνα ι φίλος καί 
εύεργέτης, διότι έπιδιώκει δι’ Εργων νά 
διευκολύνη καί έξωραΐση τήν ζωήν τών 
άνθρώπων. Ε ΐνα ι παιδαγωγός, διότι μερι
μνά διά τήν σωματικήν, ήθικήν καί πνευ
ματικήν προαγωγήν τών άνθρώπων. Ε ΐνα ι
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μέ μίαν λέξιν σπουδαίος συντελεστής κοι
νωνικής άλληλεγγύης.

Είς  τάς συγχρόνους πολυανθρώπους 
κοινωνίας, ό νόμος πηγάζει μέν άπό τόν 
λαόν, δέν καθιεροΰται δμως άμέσως άπό 
αύτόν, άλλ ' εμμέσως, άπό τούς άντιπρο- 
σώπους του. Ά π ό  τόν πολιτικόν. Ό  πο
λιτικός είναι ό μέγας δέκτης τών κοινωνι
κών έκπομπών καί ό φορεύς. Α ί ιδιότη
τες τάς οποίας πρέπει νά συγκεντρώνη ό 
πολιτικός ώς φορεύς τοΰ νόμου πρέπει ν ’ 
άνταποκρίνονται πρός έκείνας το ΰ  νό
μου. Πρέπει ό πολιτικός νά εχει άνε- 
πτυγμένον τό αϊσθημα τής συμπαθείας, 
τής φιλίας καί τής δικαιοσύνης. Νά είναι 
ύπεράνω παθών καί προλήψεων. Νά  εΐναι 
βαθύς γνόστης τών άνθρωπίνων πραγμά
των καί τών σκοπών, πού έπιδιώκουν οί 
κοινώς διαβιοΰντες άνθρωποι. Ό  πολιτι
κός εΐναι ό μέγας παράγων τής κοινωνι
κής άλληλεγγύης».

'Ακολούθω ς έκθέτει τά προφυλακτικά 
μέτρα, πού λαμβάνει ή πολιτεία διά 
τήνκαλήν θέσιν τοΰ νόμου  καί εισέρχε
ται είς τό θέμα τών σημερινών νόμων, 
τούς όποιους θεωρεί ώς αιτίαν τήςδιαι- 
ρέσεως καί τοΰ έμφυλίου πολέμου.
«Ο ί σημερινοί νόμοι δέν φέρουν τάς 

χαρακτηριστικός ιδιότητας τοΰ νόμου· 
Δέν άνταποκρίνονται είς τό κοινόν α ί
σθημα διότι μιά μεγάλη μερίς τοΰ λαοΰ 
τούςάποδοκιμάζει. Δ έν  φέρουν τήν σφραγί
δα τής δικαιοσύνης καί ίσότητος. Εΐναινό- 
μοι φατριαστικοί. Δ έν  συνυφαίνονται μέ 
τό αϊσθημα τής συμπαθείας καί φιλίας, 
μέ τό όποιον συνοφαίνεται ό νόμος. Τά  
μέτρα τάξεως καί αί έκτοπίσεις εΐναι μέ
τρα τυραννικά. Ε ΐνα ι μέτρα άπανθρωπίας 
καί σκληρότητος.

Ό  φορεύς τοΰ νόμου, ό πολιτικός, πα- 
ρεγνώρισε καί αύτός τήν θεμελιώδη άπο- 
στολήν τοΰ νόμου ώς παράγοντος- κοινω
νικής άλληλεγγύης. Έ ξ έλ α β ε ν  τήν συνέ
χειαν τοΰ έμφυλίου πολέμου, δτι άποτε- 
λεΐ πολιτικήν, ένώ δέν άποτελεϊ πολιτικήν 
διότι παραβιάζει τόν φυσικόν νόμον τής 
κοινωνικότητος. Ή  τάξις δέν εΐναι προϊόν 
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  βίας, άλλά σύν- 
θεσις πολλαπλών παραγόντων έκ τών ό
ποιων προκύπτει κοινωνική ίσορροπία καί 
συνεπώς τάξις. Δέν άχρηστεύεται επιβλα
βής πολιτική ιδεολογία διά τής βίας, ά λ 
λά είς τόν στίβον τού έλευθέρου πολιτικού 
άνταγωνισμοΰ.Δέν μπορεί νά σταθερόποιη- 
θή Ενα πολιτικόν καθεστώς, πού άπέρρευ- 
σενέκ τής πολιτικής άνωμαλίας,παρά μόνον 
διά τής έλευθέρας καί γνήσιας έκφράσε- 
ως τοΰ λαοΰ. “ Ε ν  μόνον φάρμακον ύπάρ- 
χει πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ. Ή παροχή 
γενικής άμνηστίας καί ή ύποταγή όλων

είς τήν γνησίαν θέλησιν τοΰ 'Ελληνικού 
λαοΰ. Τό μέσον τοΰτο δέν άποτελεϊ ύπο- 
ταγήν τοΰ Κράτους πρός τούς εγκληματί
ας, άλλ’ άποκατάστασιν τοΰ άληθοΰς 
νόμου».

Πρός άπόδειξιν τώνίσχυρισμών του πα
ρέχει άποδείξέις έξ ιστορικών γεγονό
των. Μ ετά τήν κατάλυσιν τής τυραν
νίας τών τριάκοντα τυράννων καί τήν 
έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας ήμνη- 
στεύθησαν δλα τά έγκλήματα, πού 
διεπράχθησαν διαρκούσης τής τυραν
νίας τών τριάκοντα καί ή 'Ε κ κ λ η 
σία τοΰ δήμου, πρός κατευνασμόντών 
παθών, άπηγόρευσεν έπί ποινή θανά
του τήν άνακίνησιν τοΰ παρελθόντος. 
Τοιουτοτρόπως άπεκατεστάθη ή τάξις 
καί ή πολιτική όμαλότης καί έπήλ- 
θεν ή συμφιλίωσις τοΰ λαοΰ. Τέλος έ- 
πεκαλέσθη ό ομιλητής τήν έβδόμην ε 
πιστολήν τοΰ Πλάτωνος πρός τούς 
συγγενείς καί φίλους τοΰ Δίωνος τών 
Συρακουσών, τής όποιας άνέγνωσε 
μερικάς περικοπάς, έκ τών όποιων ή 
κυριωτέρα εΐναι ή εξής :

« Σάς δίδω λοιπόν τήν συμβουλήν, λέ 
γει ό Πλάτων, είς σάς πού εΐσθε τρίτοι, 
νά μήν άφίσετε ποτέ τήν Σικελίαν νά ύ- 
ποδουλωθή είς άνθρώπους τυραννικούς. 
Παρομοία ύποδούλωσις δέν εΐναι καλή 
καί συμφέρουσα, ούτε δι’ έκείνους πού ύ- 
ποδουλώνουν, οΰτε δι' έκείνους πού ύπο- 
δουλοΰνται, ούτε δι’ αύτούς τούς ίδιους 
οΰτε διά τά παιδιά τους καί τά παιδιά
τών παιδιών το υ ς   Σά ς δίδω έπίσης
τήν συμβουλήν, δτι έάν έκεϊνοι πού έπε- 
κράτησαν είς τούς πολιτικούς άγώνας δέν 
παύσουν νά τιμωρούν τούς εχθρούς των, 
νά έξορίζουν καί σκοτώνουν άπό μνησι- 
κακίαν, ποτέ δέν θά τελειώσουν τά βά
σανα είς δσους συμμετέχουν είς παρο
μοίους διχασμούς. Άντιθέτω ς, δταν αύτοί 
αύτοσυγκρατηθοΰν καί θέσουν νόμους κοι
νούς, πού δέν εύνοοΰν τό ίδικόν τους 
συμφέρον περισσότερον τών ήττηθέντων, 
τότε θά άναγκασθοΰν καί αύτοί νά . τη-
ροΰν τούς νόμους άπό αιδώ καί φόβον__
Καί έκεϊνοι πού θά συντάξουν τούς νό
μους πρέπει νά παρακληθοΰν νά μή θέ
σουν νόμους, πού νά εύνοοΰν τούς νικη- 
τάς περισσότερον άπό τούς ήττηθέντας, 
άλλά νά θέσουν νόμους πού νά εύνοοΰν 
τήν Ισότητα καί τό κοινόν συμφέρον.'Άμα 
τεθοΰν οί νόμοι, αύτοί νά είναι κυρίαρ
χοι πάντων. "Α ν  οί νικηταί ύποτάσσονται 
είς τούς νόμους περισσότερον άπό τούς 
ήττηθέντας, τότε δλα θά σωθοΰν, ή πόλις 
θά εΐναι εύδαίμων καί θά άπαλλαγή 
δλων τών κακών ».
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1. Κ Α Ρ Α Β ΙΔ Α

Ό  απόδημος Ελληνισμός
I. Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ  Π Α ΡΑ Τ Η ΡΗ Σ Ε ΙΣ

θ ά  κλείσουμε τή σειρά αύτή τών άρ
θρων πάνω στήν έξωτερική μας πολιτική 
μέ τήν ανάπτυξη μερικών άπόψεων σχετι
κά μέ τή διατήρηση καί τή δημιουργία τοΰ 
εξω τών συνόρων μας 'Ελληνισμού . Ή  ά- 
νάμιξη τοΰ ζητήματος αύτοΰ μέ τήν έξω
τερική μας πολιτική δέν σημαίνει, δτι τό 
έπίσημο κράτος πρέπει κάτω άπό τά δι
κά  του φτερά νά στεγάση, πολιτικά ή καί 
άπλώς πνευματικά, όλόκληρον τόν έν δια- 
σπορα Ελληνισμό, άκόμα δέ όλιγώτερο 
τόν έξω'ελλαδικόν 'Ελληνισμό. 'Ά ν  εΐναι 
καθήκον καί συμφέρον τής Ελ λ ά δ ο ς , νά 
φροντίζη γιά τά εξω άπό τά σύνορά μας 
τμήματα τοΰ Ελλην ισ μ ού , πού εΐναι γνη- 
σίως Ελλα δικά , θά ήταν τουναντίον άν- 
τιπολιτικό, νά άναλάβη τό έπίσημο Κ ρά 
τος τήν προστασία Ελληνικώ ν ’Οργανώ
σεων λειτουργουσών σέ ξένο χώρο, δπου 
οί "Ελληνες  βρεθήκαν ή πήγαν ώς φιλο
ξενούμενοι ώς Εποικοι ή πολϊται ξένων 
χωρών. Οί Ελληνες έκεϊ, χωρίς νά παύ
σουν νά εΐναι 'Έλληνες πρέπει'νά εΐναι 
άφοσιωμένοι στήν νέα των πατρίδα, ώστε 
ή πρός αύτούς εμπιστοσύνη καί τής Κυ- 
βερνήσεως καί τοΰ λαοΰ νά είναι χωρίς 
τήν παραμικρή, τήν παραμικρότερη σκιά. 
Ειδικά γιά τούς Ελληνας, περισσότερο 
παρά γιά τούς έποίκους κάθε άλλης έθνι- 
κότητος, ή δυαδική αύτή συνείδηση εΐναι 
δυνατή. Ή  φύση τού Ελ λ η ν ικο ύ  πολιτι
σμού καί ή Ελλειψη κάθε πολιτικής δια
φοράς, προερχόμένης άπό έμάς, μέ τίς έ- 
ξωελλαδικές χώρες, κάνει δυνατή τή δυα
δική αύτή συνείδηση.

Ό  ελληνικός πολιτισμός Εχει δυό στοι
χεία, άπό τά όποϊα τό Ενα έποικοδομεϊ- 
ται στό άλλο, πού δμως τό καθένα Εχει 
τή δική του μεγάλη άξία. Τό ενα στοι
χείο δέν εΐναι τίποτε άλλο, παρά ό τρό
πος μέ τόν όποιον είμαστε άναγκασμένοι 
νά εργαζόμαστε σέ ποικιλότατες άσχο- 
λίες καί νά συνθέτουμε τή ζωή μας πάνω 
σττ· θάλασσα καί τήν ξηρά. Τό δεύτερο 
στοιχείο, πού οίκοδομεϊται πάνω στό 
πρώτο εΐναι ή φιλοσοφία καί ή τέχνη, 
πού δίνουν πνευματική μορφή στή σύνθε
ση αύτή τής 'Ελληνικής ζωής. Ά π ό  τά 
δυό αύτά στοιχεία τό πρώτο ύπάρχει 
πάντα στούς μετανάστας πού φεύγουν άπ' 
έδώ γιά τή νέα τους πατρίδα, γιατί βρί
σκεται μέσα στή δική τους τή ζωή καί 
τήν παράδοση. ’Ά ν  ή τεχνική μας εΐναι 
καθυστερημένη καί άν ή ύλική μας φτώ
χεια γίνεται αίτια, ώστε ή έξωτερική μας 
εμφάνιση νά μή εΐναι πάντα κολακευτική.

έκεΐνο μολαταύτα πού άποτελεϊ τόν πυ
ρήνα τοΰ πολιτισμού μας, ή κοσμοθεω
ρία τήν όποία ζοΰμε συνήθως εδώ δ.χι συ
νειδητά, εΐναι γιά πολλούς λόγους μιά 
άντίληψη τής ζωής ύπέρτερη άπό έκείνη 
πού έπικρατεϊ σέ πολλές ξένες χώρες, άλ
λες πλουσιότερες καί άλλες φτωχότερες. 
Γιαυτό καί οί ξένοι λαοί, μέσα στούς ό
ποιους ζοΰν οί "Ελληνες Εποικοι, Εχουν 
καί αυτοί συμφέρον νά διατηρήται στούς 
τελευταίους αύτούς ή 'Ελληνική συνείδη
ση. Αύτό είναι πολύτιμη εισφορά στόν 
πολιτισμό τοΰ τόπου, πού μόνο μιά υπερ
βολική στενότης πνεύματος θά εμπόδιζε 
νά έκτιμηθή καί νά ένθαρρυνθή. Ή  πεϊρα 
μας  ̂ δείχνει, δτι κατά γενικόν κανόνα, αύ
τή ή στενότης πνεύματος δέν ύπάρχει καί 
μπορούμε νά συμπεράνουμε, δτι άν οί 
Ελληνες εποικοι εΐναι νομιμόφρονες στήν 

οικονομική καί τήν πολιτική τους ζωή στή 
θετή των πατρίδα, ή* δυαδική συνείδηση 
εΐναι καί εύκταία καί δυνατή.

ι Ακόμη περισσότερο πολύτιμη εισφορά 
πρός τούς ξένους λαούς, μέσα στούς ό
ποιους άναστρέφεται ό έν διασπορά 'Ε λ 
ληνισμός, θά ήταν βέβαια, άν τό πνεΰμα 
αύτό τής 'Ελληνικής ζωής πού συνοδεύαΐ 
τούς μετανάσταςμας όχι συνειδητά,θάήταν 
δυνατόν νά διαμορφώνεται πνευματικάκαί 
νά άναζωογονήται άπό τό κέντρον.’Ά ν ,κ α 
θώς προάγονταιύλικά  οί "Ελληνες στις 
ξένες χώρες, οί 'ίδιοι μετανάσται τής πρώ- 
της γεννεάς άκόμα δέ περισσότερο οί τής 
δευτέρας γεννεάς, άν θά ήταν δυνατόν νά 
μείνουν συνδεμένοι μέ μιά τέτοια πνευμα
τική πηγή άπό τήν 'Ελλά δα , ή άξία των. 
ή χρησιμότητά των άνάμεσα στούς ξένους 
λαούς ήθελεν αύξηθή κατά πολύ. Στό  ει
δικό δμως αύτό θέμα θά ξαναγυρίσουμε 
στό επόμενο άρθρο.

. ** *
'Η  άμεση φροντίδα γιά τούς έξωελλα- 

δικους "Ελληνα ς άπό τό Κράτος μας δέν 
μπορεί νά άποτελέση άντικείμενο έξωτερι
κής πολιτικής. Αντικείμενο δμως έξωτερ. 
πολιτικής μπορεί καί πρέπει νά άποτελέ
ση η έμμεση φραντίδα, ή άνάπτυξή τέτοιων 
σχεσεων μέ τίς Κυβερνήσεις τών χωρών 
πού φιλοξενούν τόν άπόδημον 'Ελληνισμό, 
ώστε νά δημιουργήται εύνοϊκή ατμόσφαι
ρα γιαυτόν καί γιά τή διατήρηση τών δε
σμών του μέ τήν μητέρα 'Ελλά δα .

Α ν  δμως ή κρατική οργάνωση τής 
φροντίδος γιά τόν έν διασπορά 'Ελλην ι
σμόν εχει καί τήν άσύμφορη πλευρά της.



δέν συμβαίνει τό Τδιο καί σχετικά μέ τήν 
αύτόνομη όργάνωσή του. ” Α ν  π. χ. πα· 
ρουμε γιά παράδειγμα τήν ισχυρότερη όρ- 
νάνωση τών Ιτα λώ ν στις Η Π Α  βλέπουμε 
δτι ή όργάνωσή αύτή δχι μόνο δέν δη
μιούργησε δυσαρέσκειες άπέναντι τής Α 
μερικανικής Κυβερνήσεως, άλλά κατώρ
θωσε πάντοτε νά άσκή σημαντικήν έπι- 
δραση στήν πολιτική κατεύθυνση τής Κ υ 
βερνήσεως τών Η Π Α . Ή  επίδραση αύτή 
άπέδωκε τούς καρπούς της στήν πολιτικήν 
καί τήν οικονομική άναβίωση τής Ιταλίας 
Μπειτα άπό τήν πρόσφατη ήττα  ̂της. Οί 
’ Ιταλοί καταφέρνουν καί διατηροΰνίταλική 
συνείδηση εως τήν τρίτη γεννεά καί πέ
ραν άπόαύτή. Πολύ ένδεικτικώτερο παρά
δειγμα μποροΰμε νά πάρουμε άπό τούς 
Εβρα ίους  τών Η Π Α , οΐ όποιοι κινούν κα 
ταπληκτικές δυνάμεις μέσα στή διεθνή πο
λιτική. „  , ,

Αύτά ώς πρός τή σχέση της έξωτερι
κής μας πολιτικής μέ τόν έξω Ελληνι
σμό. Δεύτερη έννοια πού πρέπει νά διασα- 
φηνισθή, πρίν προχωρήσουμε σέ άλλες λε 
πτομέρειες, είναι ή σχέση — τοϋ Ε λ 
ληνισμού αύτοΰ πρός τό Κράτος μας. Μ 
διασαφήνιση αύτή είναι άναγκαία^ κυρίως, 
γιατί υπάρχουν πολλοί που μέ άπολυτα 
καλή πίστη νομίζουν, δτι μπορεϊ_ νά ταυ- 
τισθή ή έννοια τοΰ 'Ελληνισμού μέ τό 
Κράτος μας, δπως συμβαίνει μέ τόσα άλ
λα κράτη.Αύτό οΰτε άληθεύει τώρα, ουτε 
καί μάς συμφέρει νά άληθεύση στό μέλ
λον. Ό  ελληνισμός τότε μόνο θά μπορού
σε, νά ταυτισθή μέ μιά καθαρά γεωγραφι
κή έννοια, δταν τό έδαφος επάνω στό ό- 
ποϊο τό έπίσημο Κράτος μας  ̂ είναι συγ
κροτημένο, θά εΐχεν άρκετήν έκταση και 
καταλλήλου είδους οικονομική δυναμικό
τητα, ώστε νά ζή έδώ άπό τήν γήν του 
ένας άρκετά πολυάριθμος λαός καί νά 
μπορή ά ν ε τ α  νά άναπτύξη οικονομία. 
Αύτό μέ τίς σημερινές δυνατότητες _τής 
έπιστήμης δέν είναι δυνατό. Μποροΰμε, 
καθώς θά άναφέρουμε κοά παρακάτω νά 
αύξήσουμε τόν πληθυσμό μας σέ πάρα 
πολύ μεγάλα δρια, άλλά ό πληθυσμός 
αύτός θά συντηρείται κυρίως άπό τήν έξα- 
γωγή προϊόντων.

Αύτό δμως, τό νά ζη ένας λαός άπό το 
έξωτερικό έμπόριο είναι άσφαλές μόνο μέ 
ώρισμένες τεχνικές προϋποθέσεις^ καί έπί 
πλέον έφόσον τό έμπόριο είναι έλεύθερο 
καί έφόσον βρισκόμαστε μέ τό μέρος 
τών πολιτικά έπικρατεστέρων. ’Επειδή δ
μως αύτά δέν μπορεί νά εΐναι μόνιμα έ
τσι στή διάρκεια, οι περιοδικές έρημώσεις 
χ ή ς  χώρας μας δέν πρέπει νά άποκλείων- 
ται καί τά πράγματα θά έζακολουθήσουν 
στό μέλλον νά έχουν άνάλογες διακυμάν
σεις μέ έκεϊνες πού είχαν στό παρελθόν. 
Δέν μποροΰμε δηλαδή έμείς νά έχουμε 
σημαντικό πληθυσμό προσκολλημένο 
στή γή άναπόσπαστα, δπως π.χ. οι Β ο ύ λ 
γαροι. Ά ν  ή σύγκρουση μέ τούς γειτο-
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νές μας γιά τήν επιβίωση, έπρόκειτο νά 
κριθή άπό τόν άριθμόν τών άροτρων, θα 
τήν είχαμε χάσει. Τό έδαφος μας είναι ε
πιδεκτικό μεγάλης γεωργικής άναπτύξεως, 
τό έδαφος δμως τών γειτόνων μας είναι 
επιδεκτικό άναπτύξεως πολύ μεγαλυτερας.

Τά  ϊδικά μας δπλα, στήν πάλη της επι- 
βιώσεως ώς χωριστής έθνικής προσωπικο- 
τητος, μπορεί νά εΐναι μόνο ή ισχυρότερη 
τεχνική καί πνευματική άνάπτυξη. 2.τήν 
τεχνική δμως άνάπτυξη τό πλεονεκτημα 
πού θά μποροΰσε νά προέλθη άπο τήν ε 
δαφική μειονεκτικότητα, ή ώθηση δηλαδη 
πρός άνώτερη τεχνική πού θά όφειλοταν 
στήν άνάγκη νά αύξήση ή άποδοση πανω 
σέ λιγότερο έδαφος άντισταθμιζεται απο 
άλλα μειονεκτήματα τής έδαφικής στενο- 
τητος τά όποια συνήθως καί ύπερισχυουν. 
Γιαυτό καί τό κύριο δικό μας( χαρακτηρι
στικό ήταν πάντα έως τώρα ή πνευματική 
άνάπτυξη. Μ ’ αύτή καί τούς θεσμούς μας, 
φανήκαμε έως τώρα χρήσιμοι στούς ά λ
λους καί σ’ αύτήν πρέπει νά επιμεινουμε.
Ή  πνευματική δμως άνάπτυξη δέν ήταν 
σ’ έμάς κάποιο άμεσο θείο δώρο, αλλα 
ώφείλετο στήν ισχυρή έπικοινωνίοι μέ τόν 
έξω κόσμο. Ή  έπικοινωνία δέν ήταν μο
νο εμπορική' δέν γινόταν δηλαδή με μεσο 
λίγες χιλιάδες άνθρώπων πού και αυτοί 
έπιφανειακά μόνον γνωρίζονταν με τουζ 
ξένους λαούς χωρίς νά έχουν τόν καιρό 
νά έμβαθόνουν στόν τεχνικό και τόν πνευ
ματικό πολιτισμό τω ν γινόταν μάλλον μέ 
τή μετακίνηση πρός τά έξω μικρών η με
γάλων δγκων λαήΰ οΐ όποιοι άποκαΰι- 
στοΰσαν, χάρις στούς φυλετικούς και συγ- ■ 
γενικούς δεσμούς, μονίμως έπικοινωνία με
γάλων λαϊκών μαζών. Έ τ σ ι  γεννηθηκαν, 
άναπτύχθηκαν καί διατηρήθηκαν τα παν
τοειδή στοιχεία τοΰ λεγομένου ελ 
ληνικού πνεύματος, τοΰ ελληνικού πολιτι
σμού πού εΐναι τό κύριο έθνικο μας γνώ
ρισμα. Σύμφωνα μέ αύτήν τήν αντίληψη 
ό Ελληνισμός δέν άποτελειται άπο_ την 
άπλή προσθήκη τοΰ κρατικού και του εξω 
Έλληνισ μοΰ , άλλά άπό τήν συνύπαρξη 
τών δύο αύτών στοιχείων, θ ά  έχανε δέ 
σημαντικά άπό τήν ούσία του, άν ήθελε 
περιορισθή στό σημερινό Κράτος μονο και 
θά έχανε άκόμη περισσότερό, άν ποτε η- 
θελη ύποβληθή στήν έπίδραση βορειότε
ρων πολιτισμών, χωρίς νά εχη ο ίδιος τη 
δύναμη νά ύπερισχύση. Η δύναμη του δέ 
αύτή θά εΐναι τόσο μικρότερη, δσο οί υ- 
περθαλάσσιές του ρίζες εΐναι ασθενεστε- 
ρες. Καθώς θά έχουμε τήν ευκαιρία νά ε 
παναλάβουμε καί παρακάτω, ο Ελληνι
σμός δέν μπορεί νά σταθή χωρίς τό μόνι
μό έρεισμα ένός ίσχυροΰ, πολιτικά και 
βιολογικά ίσχυροΰ κράτους, αυτό ομως 
δέν πρέπει νά μάς παρασύρη στό νά πα
ραγνωρίζουμε τό κύριο στοιχείο, πού τόν 
χαρακτηρίζει. ^

* *
I Μ ία τρίτη ιδέα πού πρέπει νά άποσα-

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ 1 Κ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η .φηνισθή, πρίν έλθουμε νά εξετάσουμε τά 
^ιέσα που -πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά 
τήν διατήρηση τής 'Ελληνικής συνειδήσεως 
<στόν έξω ελληνισμό, εΐναι κατά πόσον ή 
μετανάστευση εΐναι χρήσιμη ή έπιβλαβής 
άπό τήν ύλική πλευρά. Τό  θέμα αύτό 
,προσελκύει τό ένδιαφέρον πολλών, έχει 
δέ πραγματική άξία, δχι μόνον στή γενι
κ ή  του άποψη, άλλά καί γιά τή σημερινή 
περίσταση. Ε ΐνα ι γνωστό, δτι έργατικά 
χέρια λείπουν σήμερα στόν Καναδά, στή 
Γα λλία , στήν Ν . Αφ ρική , στή Ρωσσία. Ή  
πείρα έπίσης δείχνει, δτι έπειτα άπό κά- 
-θε πόλεμο, άδιάφορο άν ήταν νικηφόρος 
ή δχι, ή τάση γιά μετανάστευση εΐναι σέ 
«μάς πολύ έντονώτερη. Ή  άλήθεια αύτή 
ΐίσχύει καϊ τώρα, άν δέ τό μεταναστευτι- 
κό ρεΰμα δέν έχει άκόμα σχηματισθή, αύ
τό όφείλεται στό δτι τά μέσα συγκοινω
νίας στοιχίζουν πολύ καί στό δτι οί έν- 
διαφερόμενες ξένες Κυβερνήσεις δέν έχουν 
καταλήξει άκόμη σέ τελικά συμπεράσμα

τ α  σχετικά μέ τούς δρους τής εισδοχής 
(μεταναστών. Μόλις τά εξωτερικά αϊτια 
ίέκλείψουν ύπάρχει φόβος σημαντικής όμα- 
δικής μεταναστεύσεως μέ. έπικίνδυνα ά 
ποτελέσματα. Ό  καθένας μπορεί νά άνα- 
,λογισθή αύτά τά άποτελέσματα, άν τό 
ρεΰμα τής μεταναστεύσεως έκδηλωθή 
στις βόρειές μας έπαρχίες,άν μάλισταλη- 
>φθή ύπόψ,ει, ή έλάττωση τοΰ πληθυσμού — 
πιθανώς περισσότερες άπό 200.000—κατά 
τήν περίοδο 1941 — 1Η44. Δύο λόγοι άκόμη 
-δικαιολογοΰν τίς άνησυχίες πάνω σ ’ αύ
τό τό θέμα. Ό  πρώτος εΐναι, δτι ύπάρ- 
χουν καί θεωρητικοί άκόμη οί όποιοι συμ- 
..φωνοΰν μέ τήν άθρόα μεταναστευτική 
έξοδο. Οί οικονομολόγοι π. χ. τοΰ Διε- 
■θνοΰς ’Οργανισμού Τροφών καί Γεωργίας 
πού ήλθαν πέρυσι έδώ καί έμειναν δυό 
έως τρεις μήνες γιά νά έξετάσουν τήν 
"Ελληνική  Οικονομία καί νά προνείνουν 
μέτρα έξυγιάνσεως καί άναπνύξεώς της, 
περιέλαβαν μέσα στά συμπεράσματά τους 
ικαί τήν άποσυμφόρηση τοΰ πληθυσμοΰ. 
Άύ,τό καί άν θά ήτα”  δικαιολογημένο ά- 
-κό τήν οικονομική άποψη, δέν επιτρέπεται 
■καθόλου γιά λόγους πολιτικούς.

Ε ΐνα ι μολαταύτα ματαιοπονία νά έπι- 
μένη κανείς νά άποδείξη, άν θά ήταν προ
τιμότερη ή ένθάρρυνση ή ή άπαγόρευση 
τής μεταναστεύσεως, γιατί οί κύριες άπό- 
•ψεις Ικανοποιούνται μέ τήν μετανάστευση 
μικροΰ μόνο μέρους τοΰ δημογραφικοΰ 
μας περισσεύματος, π.χ. τοΰ δε,κάτου τής 
.έτησίας αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ μας. 
Μ έ  ένα τόσο μικρό μέσο ποσοστό, μπορεί 
νά συγκροτηθή άξιόλογος 'Ελληνισμός 
στό έξωρερικό, άν ληφθοΰν δλα τά μέτρα, 
ώστε σημαντικό του μέρος νά διατη- 

%ρή τήν Ελ λ η ν ικ ή  του συνείδηση καί έ
πειτα άπό τή δεύτερη γεννεά.

Ά να φ έρα με παραπάνω, γιατί άπό τήν 
ήθική άποψη εΐναι άπαραίτητος ό έξω 
"Ελληνισμός καί γιατί εΐναι χρήσιμος άπό

'Μάρτιος

τήν πολιτική άποψη· θά έξηγήσουμε τώρα, 
γιατί καί άπό τήν ύλική άποψη είναι άπα
ραίτητος. θ ά  πάρουμε ώς άψετηρία στή 
σειρά τών συλλογισμών μας. δτι γιά πο
λιτικούς καί οικονομικούς λόγους πρέπει 
ό μέσα στά σύνορα 'Ελληνισμός νά αύξή
ση στό μέγιστο δυνατό δριο, Ή  δημογρα- 
φική άνάπτυξη μολαταύτα δέν εΐναι συ
νάρτηση μόνον τοΰ άριθμοΰ τών οικογε
νειών. Έξαρτά τα ι έπίσης άπό τήν οικονο
μική χωρητικότητα τής χώρας. Χαμηλό 
εισόδημα αύξάνει τή θνησιμότητα, ιδίως 
τήν παιδική, καί έπιπλέον κάνει πολλούς 
άστούς νά παντρεύωνται άργά καί καί νά 
άποφεύγουν τά παιδιά. ’Έ τ σ ι ένώ π.χ. 
ό άριθμός τών γεννήσεων στά 1880 (28
τοϊς χιλίοις) ήταν μεγαλύτερος παρά στά 
1939 (25 τοϊς χιλίοις), ό ρυθμός μολαταύ
τα τής δημογραφικής αύξήσεως ήταν με
γαλύτερος στά 1939 (11 ο)οο άπέναντι 
8 ο)οο στά 1880), γιατί ή άντίστοιχη θνη- 
σιμότης είχε πέσει (14 ο)οο άπέναντι 20 
τοϊς χιλίοις).

Κάθε μέτρο, πού θά ένίσχυε τήν οικο
νομία μας, θά συντελοΰσε έπίσης στή 
ένίσχυση τοΰ ήθικοΰ τών κατοίκων καί 
αύτό άπέκτησε σημασία μέσα στήν πολι
τική κατάσταση, πού προέκυψε στά βόρεια 
σύνορά μας άπό τόν τελευταίο πόλεμο. 
Μ εγά λα  δημογραφικά περισσεύματα ζών- 
τα σέ οικονομική άθλιότητα διατρέχουν 
μέσα στή σημερινή κατάσταση τόν κίνδυ
νο νά γίνουν έωλα άπό τήν άποψη τοΰ 
έθνικοΰ ψρονηματισμοΰ. “ Ετσι προκύπτει 
τό πρόβλημα τής οικονομικής χρησιμότη- 
τος τών μεταναστών. 'Υπάρχουν λόγοι 
άρκετά πειστικοί, όδηγοΰντες στό συμπέ
ρασμα δτι δχι μόνο άπό τήν πληθυσμιακή, 
άλλά καί γενικά άπό τήν πολιτική άποψη 
ή Ε λ λ ά ς  θά βρισκόταν σήμερα σέ πολύ 
χειρότερη κατάσταση, άν δέν είχε προη- 
γηθή άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους ή 
ύπερατλαντική μετανάστευση. Χάρις σ ' 
αύτή ή δραχμή, ή όποία είχε πέσει ση
μαντικά, ξαναβρήκε τήν άξία της, έγινε 
δυνατός ό έξωτερικός δανεισμός, καθώς 
καί οί Βαλκανικοί πόλεμοι πού σπονδύ- 
λωσαν τήν οικονομία μας μέ πολύτιμο 
τμήμα γής. Κατά τό διάστημα 1900— 1938 
οί έξελθόντες μετανάσται ήσαν περίπου
500.000 άπό τούς όποιους οί 200.000 περί
που έπέστρεψαν. Σ έ  μερικά χρόνια με
ταξύ 1906 καί 1921 ό άριθμός τών μετα
ναστών ήταν πολύ μεγάλος, ό μέσος δ 
μως δρος τών τελευταίων πενήντα χρό 
νων εΐναι ϊσως λίγο μεγαλύτερος τοϋ 
πρέποντος, δχι δμως καί ύπερβολικός, ί- 
δίως άν λάβουμε ύπόψει τόν άριθμό τών 
έπιστρεψάντων.

Σχετικά  μέ τήν πληθ,υσμιακή χωρητι
κότητα τής χώρας μας πρέπει νά σημειω- 
θή, δτι άντίθετα πρός δτι συνέβαινε πα
λαιότερα, δταν οΐ μεταφορές ήσαν δύ 
σκολες καί έπομένως τό σύνολο σχεδόν 
τών προϊόντων συντηρήσεως τοΰ πληθυ-
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σμοΰ επρεπε νά παράγετα> μέσα στή χώ
ρα, τώρα μέ τήν εύκολία τών διεθνών με
ταφορών, μιά χώρα μπορεί νά αύξήση μέ
σα σέ μεγάλα δρια τόν ' πληθυσμό της, 
άρκεΐ νά παράγη σέ άρκετά μικρό κόστος 
καί ή διεθνής άγορά νά εΤναι ίσα έλεύ- 
θερη σέδλους.Σχετικά λοιπόν μέ τόν προσ
διορισμό τού μεγίστου δυνατού όρίου τού 
πληθυσμοϋ μας, ύπάρχει ζήτημα κεφαλαί
ων, άπαιτουμένων γιά τήν παραγωγή σέ 
χαμηλό κόστος καί σέ Ικανοποιητική πο
σότητα καί ποιότητα, καθώς καί πολι
τικής καταστάσεως πού νά έπιτρέπη τό 
έλεύθερο έμπόριο.

Σχετικά  μέ τήσημασία τώνμεταναοτευ- 
τικών εμβασμάτων πρέπει νά τονισθή, 
δτι ή εισφορά των στήν οίκονομία μας ύ- 
περβαίνει κατά πολύ τό ισόποσο τής άξί- 
ας των σέ δραχμές, γιατί . μέ τούς σέ 
συνάλλαγμα πόρους μας μπορούμε νά 
προμηθευθούμε άπό τό εξωτερικό πρώτες 
ύλες καί μηχανήματα, μέ τά όποια μπο
ρούμε νά παραγάγουμε προϊόντα πολλα- 
πλασίας άξίας. Ή  εξήγηση αύτή δείχνει 
πόσο μεγάλες ύπηρεσίες προσέφεραν εως 
τώρα στήν οικονομία μας καί Εμμεσα καί 
στήν πληθυσμιακή μας αύξηση οί μετανά- 
σται. \

’Απέναντι αύτών τών πλεονεκτημάτων 
τής μεταναστεύσεως βρίσκονται ισχυρά 
έπίσης μειονεκτήματα, δπως είναι ή έξο
δος τοΰ ύγιεστέρου καί ίκανοτέρου πλη
θυσμού, ή άπώλεια τοΰ κεφαλαίου πού 
άντιπροσωπεύει ό έξερχόμενος πληθυσμός 
άπό τήν άποψη δτι γιά τόν κάθε εργάτη 
χρειάστηκε σημαντική δαπάνη Εως πού 
νά άνδρωθή καί νά έκπαιδευθή· δτι μερι
κοί άπό τούς εϊσπράττοντας τά έμβάσμα-

τα μεταβάλλονται σέ είσσδηματίας καί 
δέν έχουν πλέον προθυμία νά έργασθοΰν 
κλπ. ‘Ό λ α  αύτά τά μειονεκτήματα χά 
νουν πολύ άπό τήν άξία τους, έφόσον ύ- 
πάρχει πλήθος άνέργων. Πρέπει δέ άκό
μη νά σημειωθή, δτι ύπερβολική πυκνότης 
πληθυσμοϋ καί συγχρόνως, Ελλειψη κεφα
λαίων όδηγεϊ σέ μεγάλη κατάτμηση τής 
γής· ό ύπερβολικός περιορισμός τοΰ κλή
ρου σημαίνει δτι τό γεωργικό εισόδημα 
καταντά τόσο μικ£>ό, ώστε ή ίκανότης τού 
άγροτικοΰ πληθυσμοϋ νά άγοράοη βιομη
χανικά προϊόντα μηδενίζεται, οπότε καί ή 
βιομηχανία, μή εχουσα πελατεία, παύει. 
νά παράγη.

Γίνεται Ετσι φανερό, δτι μιά μέση λύ 
ση εΐναι ή όρθότερη στό ζήτημα τής με
ταναστεύσεως. Ποιοι πρέπει νά εΐναι oL 
άριθμοί οί ένδεικτικοί τής μέσης αύτής 
λύσεως έξαρτάται —δσον άφορά τήν οικο
νομική άποψη —άπό τόν βαθμό» στόν όποι
ον Εχομε άνάγκη ξένου συναλλάγματος, 
Ά ν  δεχθούμε τό 10— 15 ο)ο τής έτησίας 
δημογραφικής αύξήσεως (περίπου .10—
15.000 άνθρώπων), μπορούμε νά πούμε, δ- 

β τι τό ποσοστό αύτό θά άποφέρη .σημαντι
κά πλεονεκτήματα, μέ έλαχίότη άμεση 
δημογραφική ζημία. Σύμφωνα μέ τά ύ- 
πάρχοντα δεδομένα τής στατιστικής τό 
40 ο)ο τών μεταναστών έπιστρέφει. Στήν 
ήλικία δμως τής έπιστροφής ή έργατική 
άπόδοση εΐναι βεβαίως σημαντικά μειω
μένη.

Τό επόμενο άρθρο θά άναφέρεται στά. 
μέσα διατηρήσεως τής έθνικής συνειδήσε- 
ως τού άποδήμου Έ λληνισ μοϋ  καί τής ά- 
ποδόσεώς του σχετικά μέ τίς άνάγκες τής 
'Ελλά δος .
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I. Ν. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Ό Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Καθ. Παν. Αθηνώ ν

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
V I

Ή  ήθική πολιτική ήγεσία τής Εύρώπης 
νθά εΐναι έκείνη πού θά καταλάβη, δτι ό 
καιρός τής μικρής πολιτικής έπέρασε καί 
δτι σήμερα πρόκειται γιά τήν ϊδια τήν Ε ύ 
ρώπη, άν θά σταθή άνθάπέση. Ή Εύρώ - 
πη γιά νά σταθή πρέπει νά ένωθή. Μόνον 

■ ενωμένη θ' άποτελέση παγκόσμιο παρά
γοντα, άλλά γιά ν’ άποκτήση ή Εύρώπη 
-μία πολιτική θέληση, δέν πρέπει νά παρα- 
γνωρισθοϋν οί μικροί λαοί, άλλά ούτε καί 

>νά ίσχύση ποτέ πιά ή διαφορά μεταξύ 
μικρών καί μεγάλων λαών., γιατί ηθικά Ε
χουν  δλοι οί λαοί τά ϊδια δικαιώματα καί 
χρέη. Ά λ λ ά  γιά νά ένωθή ή Εύρώπη δέν 
φθάνει νά άποκτήση μιά πολιτική θέλη
ση, πρέπει νά άπαλλαγή πρό παντός 
καί άπό τήν πλάνη, άπό τό δόγμα, τό ό
ποιον ύποτάσσει τά πάντα στήν οικονο
μία, δπως άλλοτε εϊχοον ύποταχθή τά 
πάντα,άκόμα καί τό κράτος τό ϊδιο, στή 
θρησκεία καί τήν έκκλησία. Κατά τόν Μ ε 
σαίωνα άλλά καί άργότερα, ϊσχυσε τό 
δόγμα δτι ή έξωτερική πολιτική ένός 
κράτους πρέπει νά προσδιορίζεται άπο- 
κλειστικά άπό τή θρησκεία. Τή θέση τοϋ 
παλαιού αύτοΰ δόγματος τήν έπήρε σήμε
ρα άλλο δόγμα, δτι δηλαδή δλη ή πολιτι
κή καί πρό παντός ή έξωτερική πρέπει νά 
προσδιορίζεται άπό τήν οικονομία. Ή  Ε ύ 
ρώπη πρέπει νά άπαλλαγή καί άπό αύτό 
τό δόγμα. Καί είναι σήμερα ό σοσιαλι
σμός καί ό κομμουνισμός οί φορείς αύ
τοΰ τοΰ δόγματσς, γιατί καί οί δύο θέ
λουν ,νά κάμουν τό κράτος δλως διόλου 
οικονομικό, ένώ άπό τήν ούσία του τό 
κράτος εΐναι αύτοδύναμη άξία, διαφορε
τική άπό τήν οίκονομία. Τό κράτος εΐναι 
πολιτική αύταξία, πολιτικός αύτοσκοπός 
δηλ. καί ώς άξία καί ώς Εννοια κάτι διά
φορο άπό τήν οίκονομία, ή όπαία πρέπει 
νά ύπηρετή τό κράτος, όχι δμως τό κρά
τος νά ύπηρετή τυφλά τήν οίκονομία.

Τό κράτος θέτει σκοπούς πολιτικούς 
στή σύνθετη Εννοια, δηλ. στήν Εννοια τού 
πολιτισμού τοϋ άνθρώπου. Καί ό πολιτι

σ μ ό ς  εΐναι σύνθεση πολλών δυνάμεων, 
ψυχικών, πνευματικών, φυσικών καί οικο
νομικών : « ‘Η οίκονομία εΐναι ή μοίρα». 
Αύτός ό λόγος, πού άρχισε νά έπικρα- 
τή κυρίως άπό τόν 19ον αιώνα, Εγινε σή
μερα έπικρατέάτερος καί βαραίνει δλη μας 
τή ζωή, άτομική καί κρατική. Πρό παντός 
δμως ό λόγος αύτός Εγινε σήμερα δόγμα 
πσύ άπλώθηκε στή συνείδηση τής μάζας, 
κ Γ  Ετσι ή μάζα τραβάει .τό «ράτος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
ι

πρός τά κάτω καί μαζύ μ ' αύτό τρα
βάει, πρός τά κάτω κι* δλα τά άναθά 
τοΰ πολιτισμοΰ.

"Ετσ ι έφθάσαμε στήν πλάνη νά θεωροΰ- 
με σπουδαιότερη τήν οίκονομία άπό τήν 
πολιτική. Πραγματικά δμως ή οίκονομία 
εΐναι μία ώρισμένη μόνον πλευρά τής ζωής. 
Ή  ήγεσία άνήκει πάντως στήν πολιτική 
καί δχι στήν οίκονομία, γιατί ή πολιτική 
εΐναι άνώτερη, σύνθετη τέχνη. Γ  ενικά μά 
λιστα ή πολιτική εΐναι ή άνώτατη τέχνη 
τής ζωής. Κάποιος είπε, δτι ή σχέση τής 
πολιτικής με τήν οίκονομία εΐναι άνάλο- 
γη μέ τή σχέση πού Εχει ό κυβερνήτης τοΰ 
πλοίου μέ τό φορτίο του. Στήν πρύμνη 
στέκει πάντα ό κυβερνήτης καί δχι ό Εμ
πορος, πού εΐναι κύριος το ΰ 'φ ο ρ τ ίο υ .Ά λ 
λά πρέπει νά είπωθή, δτι ή οίκονομία σέ 
εποχές άνατρεπτικές, έπαναστατικές, λα 
βαίνει άπό τά ϊδια τά πράγματα πολύ 
μεγάλη σημασία, γιατί σ' αύτές άκριβώς 
τίς έποχές ή άνάγκη πιέζει τά μέγιστα. 
Κα ί τότε δμως δέν είναι ό οικονομικός ή- 
γέτης ό κύριος τών άποφάσεων, άλλά πα
ραμένει ό πολιτικός.

Καί οί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι φέρ
νουν τήν άπόδειξη δτι ή πολιτική ήγεσία 
προπορεύεται τουλάχιστον στά κράτη ό
πως είναι ή Α γ γ λ ία  καί ή Α μερ ική . Ή  
πολιτική ήγεσία εΐναι πού έκέρδισε τόν 
πόλεμο καί στή μία χώρα καί στήν άλλη 
καί δχι ή οικονομική. Ή  οικονομική ήγε
σία καί τών δύο αύτών χωρών προσαρ
μόστηκε μέ άξιοθαύμαστη πραγματικά πει
θαρχία στούς πολιτικούς σκοπούς, καί 
τούς ύπηρέτησε μέ τά μέσα πού έδηριούρ- 
γησε. Ε ΐνα ι άξιοθαύμαστο, πώς ή οικονο
μική ήγεσία στήν Α μ ερ ική  μεταστράφηκε 
άπό τή πολιτική ήγεσία τοΰ Ρούσβελτ καί 
τήν ύΊτηρέτησε. "Ο τα ν άνοιξε ό δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος ή οικονομική ήγεσία 
"τής Α μερικής είχε μία όλωσδιόλου έμπο- 
ρική πολιτική πού συνοψίζονταν σέ τρεις 
λέξεις : «CClsIt <1)1(1 I'ffJV//» ,.δηλ. «πλήρω
νε καί κου βά λα ».Ά λλά  καί στά 1932 ό Α 
μερικανικός καπιταλισμός χρωστάει τήν 
σωτηρία του στόν Ρούσβελτ καί δχι στούς 
ίδιους τούς ήγέτες τής οικονομίας.

Τό σπουδαιότερο δμως εΐνε, δτι καί ή 
ϊδια ή Ρωσσία, πού Εθεσε σχεδόν μονοσή
μαντα τήν Εννοια τής πολιτείας μέ τόν 
κομμουνισμό, δηλ. οίκονομικά, κατά τόν 
πόλεμο Εδωκε τά πρωτεία στήν πολιτική 
της ήγεσία καί αύτή ήταν πού κέρδισε τόν 
πόλεμο. Σ έ  δεύτερη σειρά Ερχεται ή οι
κονομική καί στρατιωτική ήγεσία τής



Ρωβσίας. Κ ι ’ έδώ ή Ρωσσία με τό παρά
δειγμά της διέψευσε τήν υλιστική θεωρία 
της, δτι δηλ. δίχως ισχυρή οικονομία δέν 
ύπάρχει ισχυρή πολιτική ήγεσία.

Πράγματι ή πολιτική ήγεσία τοΰ Σ τά 
λιν υπήρξε άνώτερη, Ή  πλάνη δμως αύτή 
γιά τή σχέση τής πολιτικής καί τής οίκο- 
νρμίαςποΟβαραίνει σήμερα καίτάκομμουνι- 
ρτικά κόμματα τής Ευρώπης, τά όποία δ 
μως μετεκπαιδεύονται καί ώς πρός αύτό 
άπό τήν πραγματικότητα εις βάρος τής εύ- 
δαιμονίας τών λαών, είναι περίεργο, δτι 
γεννήθηκε πρώτα στή χώρα έκείνηή όποία 
Εθεάε τήν πολιτική ήγεσία πάντοτε πάνω 
άπό τήν οικονομική, άλλ ’ ή όποία έξ άλ
λου εΤναι χώρα άκρως έμπορική, δηλ. 
στήν ’Αγγλία .

Ό  Ιδρυτής τής. ύλιστικής θεωρίας, ό 
Adam Smith, πιστεύει καί διδάσκει δτι 
ή οικονομία εΐναι ή κύρια Εκφραση τής 
ζωής τοϋ άνθρώπου. Καί πρακτικώτερα 
άκόμα ό ’Ά γ γ λ ο ς  αύτόςπιστεύει, δτι τό νά 
κερδίζης χρήματα εΐναι τό νόημα τής ζω
ής, Ό  ίδιος συνήθιζε νά χαράκτηρίζη τούς 
πολιτικούς ώς βλαβερά ζΩα. Ά λ λ ά  'ή πο
λιτική πράξη τής Α γ γ λ ία ς  καί ή προηγού
μενη άπό τόν Smith καί έκείνη πού άκο- 
λούθησε, τόν διέψευσε πάντοτε, γιατί τήν 
Αγγλία ,^  δταν έκινδύνευσε καί κατά τήν έ 
ποχή τοΰ Ναπολέοντος καί κατά τούς δύο 
παγκοσμίους πολέμους, τήν έσωσαν οί 
πολιτικοί της.

‘Ό τα ν  έκινδύνευσε άπό τή Γ  ερμανία 
τήν Εσωσε ό Τσώρτσιλ. Ά λ λ ά  καί ή πολι
τική πράξη δλων τών λαών, πού έΐχαν με
γάλη ήγεσία, διαψεύδει αύτό τό δόγμα 
του αιώνα μας. Τ ί καταλάβαινε άπό οι
κονομία ό Θεμιστοκλής καί τί θά ήταν ή 
‘Ελλά ς  καί δλοι ot άλλοι κοσμοϊστορικοί 
λαοί τής γης δίχως τήν πολιτική τους ή
γεσία ή καλλίτερα, άν στή θέση της Εβα
ζαν τήν οικονομική τους ήγεσία; Τό γε 
γονός, δτι ή πολιτική ήγεσία έξέπεσε 
σέ πολλούς τόπους τής Εύρώπης σέ κομ
ματική άναρχία, παρακινεί πράγματι τούς 
περισσοτέρους άνθρώπους νά πιστέψουν 
πώςπρέπει ή οικονομία ν ’άναλάβη τήν-'ήγε- 
σίατής πολιτικής,δπως παρακίνησέκαί πολ
λούς νά πιστέψο.υν δτι Επρεπε νά Ελθη 
ή δικτατορία ή όποία αύτοχειροτονήθηκε 
σέ πολιτική ήγεσία.

Κα ί αύτήν άκριβώς τήν κατάπτωση τής 
πολιτικής ήγεσίας καί τήν παρακόλουθη 
άναρχία έκμεταλλεύεται σήμερα παντού 
ό κομμουνισμός,ό όποιος ταύτόχρονα μέσα 
στήν πάλη του γιά τήν έπικράτηση άσκεΐ- 
ται καί πολιτικώς.

‘Όπως άλλοτε, δταν μέ τή χειραφέτη
ση τών λαών άπό τήν χριστιανική θεοκρα
τία τοϋ Μεσαίωνα, ήταν άνάγκη ζωής ή 
πολιτική ισορροπία τών κρατών που δη- 
μιουργήθηκαν, δηλ. Ενα άναλογισμένο σύ- 
στημα τών εύρωπαϊκών δυνάμεων Ετσι καί 
σήμερα, πού ή άρχή τής ισορροπίας καί ό
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δυναμισμός της Ελαβεπαγκόσμισ χαρακτή
ρα,δηλ.ύδρογειακό,έπιβάλλεται δχι μόνονά 
διατηρηθή ή παλαιά ίσορροποία τής Ε ύ 
ρώπης, άλλά ταυτόχρονα νά ένωθή ή Ε ύ 
ρώπη ώστε ή πολιτική της βούληση "νά γίνη 
μίακαίώς μία πολιτικήόντότητα νάπροστκ 
θή στις μεγάλες δυνάμεις πού άποτελοϋν- 
τήν παγκόσμια ίσορροποία. Τοΰτο δμως 
δέν είναι δυνατόν νά γίνη δίχως τή βαθύ
τατη οικονομική της συγχώνευση μέ τήν- 
αύτοκρατορία τής Μ εγ. Βρεττανίας. Ή  ύ 
παρξη τοΰ πολίτικου συστήματος τής Ε ύ 
ρώπης μέ τήν παλαιά έσωτερική του δια- 
μάχη καί διαλεκτική 1-ΐναι υπόθεση ξεπε
ρασμένη. Εΐνα ι δμως τραγικό γιά τήν Ε ύ 
ρώπη, δτι έκεϊνα άκριβώς τά κόμματα 
πού άπόχτησαν δύναμη κυρίως κατά τόν- 
πόλεμο δέν έδιδάχτηκαν τίποτε ώς πρός 
αύτό. Κ ι ’αύτά εΓναι τά κομμουνιστικά, Ε ΐ 
ναι τραγικό δτι αύτά τά κόμματα ξανα
φέρνουν στή μέση τήν παλαιά διαμάχη 
καί μάλιστα άντίθετα μέ τήν «ιδεολογία» 
τους, δπως τό κομμουνιστικό κόμμα τής 
Γαλλίας τή διαμάχη μεταξύ Γαλλίας καί 
Γερμανίας. Καί εΐναι έλεεινό τό φαινόμε
νο, δτι οί Σλαΰοι τής Βαλκανικής άλαζο- 
νεύονται τόσο άπέναντι τών άλλων λαών 
καί ίδια τώ ν'Ελλήνω ν, οί όποιοι τούς εύερ— 
γέτησαν κατά καιρούς καί τούς έδίδαξαν 
νά γράψουν τό όνομά τους. Καί άλαζο- 
νεύονται ώς μισθοφόροι έξωευρωπαϊκής: 
δύναμης. Ε ΐνα ι τράγικό τό φαινόμενο, δτι 
άπό τήν πολιτισμένη Γ  αλλία ύψώνεται ό 
κομμουνισμός γιά νά διχάση άλλη μιά φο
ρά τήν δυτική Εύρώπη. Καί" εΐναι ελεεινό 
τό φαινόμενο, δτι οί Σλαϋοι τής Βαλκανι
κής πού δ,τι Εχουν άπό πολιτισμό τό χρω
στάνε στή Βυζαντινή αύτοκρατορία, στόν- 
‘Ελληνισμό τής Τουρκοκρατίας καί στή 
γειτνίάσή τους μέ παλαιότερα κράτη τής 
Εύρώπης, Ορθώνονται σήμερα καί ζητούν 
πολιτική μετεκπαίδευση τών ‘Ελλήνω ν κα 
θώς έπίσης ελληνικά έδάφη κι’ άπό τάλ- 
λο μέρος έδάφη τής μικρής Αύστρίας. Α ύ 
τά εΐναι φαινόμενα πού έμποδίζουν τήν 
Ενωση τής Εύρώπης. Γ ιά  νά εΐναι δμως 
πραγματική ή Ενωση πρέπει καί ή Μεσευ- 
ρώπη νά άποκτήση πάλι πολιτική όντότη- 
τα καί αύτήν νά τήν έγγυηθοΰν είλικρινώς 
οί έξωευρωπαϊκές δυνάμεις.

Κάτι κρίσιμο εΐναι πού έπιβάλλει τήν 
Ενωση, εΐναι ή ζωή ή ό θάνατος τής Ε ύ 
ρώπης.

V I I

^Εΐνα ι βέβαιο, δτι τό πνεύμα τής πολι
τικής δέν άλλαξε οϋτε μέ τόν παγκόσμιο 
πόλεμο, εΐναι Ενα κι’ άναλλοίωτο. Ό  
δυναμισμός μάλιστα σήμερα Εγινε πολύ 
Εντονος. Ή  δύναμη τών πραγμάτων ρυθ
μίζει τήν πολιτική. Κάθε μεγάλη πολιτι
κή δύναμη άπό τά ίδια τά πράγματα 
άσκεΐ πολιτική βίας_ Καί πρέπει νά κατα

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ώ Ρ Η Σ Η ?
λάβομε, δτι δέν είναι τόσο ό ήθικός νό
μος πού ρυθμίζει τή σχέση τών μεγάλων 
κρατών, δσο ή σύμβαση, ή όποία Ερχεται 
άπό τήν άμοιβαία άντίσταση δυνάμεων. 
Ή  σύμβαση γενικά μεταξύ τών κρατών, 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή άμοιβαία 
άναγνώριση αύτής τής βίας, ή όποία άνα- 
γνωρίζει τά δρια τοϋ έαυτοΰ της. Τοΰτο 
ΐσχυε άλλοτε μέσα στό σύστημα τών εύ- 
ρωπαϊκών κρατών καί άπ’ έκεί άπλώνον- 
νονταν καί μέσα στήν παγκόσμια οικονο
μία, τήν όποιαν κυβερνούσε κατά πολύ ή 
ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα δμως ή σύμ
βαση μέσα στήν Εύρώπη μεταξύ τών κρα
τών πρέπει νά μεταβληθή σέ ήθικό νόμο, 
γιά νά γίνη ή Εύρώπη μία. Ά λ λ ά  πρός τά 
Εξω, γιά να σταθή ή Εύρώπη πρέπει νά 
μείνη ή σύμβασηδηλ. δριο αύτοδύναμης καί 
άμοιβαίας βίας. Τό πρώτο θά ήτανε πραγ
ματική ήθική πρόοδος τής Εύρώπης τό 
δεύτερο θά ήτανε πραγματική πολιτική 
τής Εύρώπης. Μεταξύ τών μεγάλων παγ
κοσμίων δυνάμεων, καί σ’ αύτές μπορεί 
νά προστεθή καί ή Εύρώπη άν ένωθή,πρός 
τό παρόν τουλάχιστον έκεϊνο πού * θά ί- 
σχύη θά είναι ή σύμβαση κού" δχι ό ήθι
κός νόμος. Ά λ λ ά  οϋτε ή μόνιμη καν συμ
φωνία μεταξύ των δέν φαίνεται νά είναι 
άκόμη δυνατή. Οί μεγάλες παγκόσμιες 
δυνάμεις, καί μάλιστα οί νεώτερες άπό 
κάποιο ϊσως νεοπλουτισμό πού τίς δια
κρίνει άτήν άσκηση τής παγκόσμιας *-πολι- 
τικής, μετέρχονται κατά σύστημα τήν πο
λιτική τής βίας ή καί τήν επικαλύπτουν μέ 
άνθρωπιστικά ή Εστω εύδαιμονιστικά έπι- 
κλάσματα. Ε ίνα ι ιστορικά βεβαιωμένο, δτι 
κάθε πολιτικό άποκρυστάλλωμα,μόλις λύ 
ση τά έσωτερικά του προβλήματα καί γί- 
νή κύριο τής έσωτερικής δυσχέρειας τεί
νει νά άπλώση τή δύναμή του, οικονομική 
καί πολιτική, πρός τά Εξω, νά πάη πέρα 
άπό τά φυσικά του δρια. ’Ά λ λ ο  πράγμα 
εΐναι δτι ίρχετα ι υστέρα ή δίκη τής ιστο
ρίας ή όποία τό κολάζει. Γ  ιατί κανένα 
πολιτικό φαινόμενο δέν μπορεί νά ύπερ- 
βαίνη τά δρίά του άτιμωρητεί. Ή  Οβρις 
γεννάει πόλεμο. Τό πνεΰμα τοΰ Μακια- 
βέλλη εΐναι δμως κυρίαρχο μέσα στήν πο
λιτική τών μεγάλων κρατών. ‘Ο  κομμουνι
σμός μάλιστα μέ τή συστηματική διδαχή 
τής βίας πού φέρνει στις μάζες έντείνει ά 
κόμα περισσότερο τό πνεΰμα αύτό. Ό  
sacro etjoismo Ελαβε σήμερα στόν αιώ
να τοΰ σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνι
σμού μορφή περισσότερο άδυσώπητη άπό 
άλλοτε.
Ά λ λ ά  καί ή έκλογή τών μέσωνεγινε σκλη
ρότερη καί ψυχρότερη σήμερα. Ή  τάση 
νά έπιβληθή στόν άδύνατο ή βούληση τοΰ 
ισχυρότερου, νά άπλωθή ό δυναμισμός 
τού μεγάλου κράτους έπάνω στά μικρά, 
σήμερα δέν εΐναι άπλή τάση, άλλά γεγο
νός. Τά μικ'ρά κράτη Εγιναν άλλωστε υ
στέρα άπό τόν 2ον παγκόσμιο Λόλεμο, .τό

σο διαφανή καί τόσσ άδύναμα, ώστε ά
πάνω σ ’ αύτά διασταυρώνεται ή δύναμη 
τών μεγάλων κρατών καί μέσα στό Εδα
φος αύτών γίνεται ή άμοιβαία άντίσταση 
τών μεγάλων. Τό καθένα άπό τά σημε
ρινά μεγάλα κράτη σταματάει τή 
βία του δχι στά σύνορα, πού τυχόν Εχει 
μέ τά μικρά, αλλά έκεϊ δπου συναντάει τή 
δύναμη τοΰ άλλου μεγάλου κράτους ή ό
ποία τό έμποδίζει νά προχωρήση παραπέ
ρα. Τό παληό λοιπόν πνεΰμα τής έξωτε
ρικής πολιτικής τών κρατών τής Εύρώπης, 
όηλ. ή άμοιβαία άντίσταση καί ή ΐσορρο- 
ποία πού προέρχεται άπ’ αύτήν, μετακι
νήθηκε σήμερα καί δεσπόζει στήν έξωτερι
κή πολιτική τών μεγάλων παγκοσμίων δυ
νάμεων.

Η υδρόγειος εΐναι σήμερα ή σφαίρα, 
δπου άμοιβαία άνθίσταται ή μία βία στήν 
άλλη. Τό πνεΰμα τοΰ σημερινού παγκο- 
μίου κράτους εΐναι ή έδαφική, οικονομι
κή καί πολιτική αΰξηση τήςδυναμικής του. 
Ό  παλαιός πολιτικός μικρόκοσ^ιος Εγινε 
σήμερα πολιτικός δυναμικός μακρόκοσμος. 
Ή  τάση πρός κατάκτηση στήν άρχαΐα 
'Ελλά δα  έφθανε νά άφαιρέση μία πόλη 
μικρή από τό άλλο κράτος,λ.χ. ή Σπάρτη 
ν ’άφαιρέση τήν Τεγέα άπό τήν Α ρκα δ ία . 
Σπανιώτατα ή τάση αύτή Εφθανε ώς τό 
σημείο ν ’ άφαιρέση μία έπαρχία, δπως Ε
κανε ή Σπάρτη μέ τή Μεσσηνία. Στήν 
Εύρωπαίκή ιστορία άργότερα ή τάση τοΰ 
κράτους πρός κατάκτηση Εφθανε μέχρι τοΰ 
νά άφαιρέση μία έπαρχία. Τό άνώτατό 
της δριο ήταν νά άφαιρέση περισσότερες 
έπαρχίες. Στήν σημερινή δμως παγκόσμια 
πολιτική, πού άσκοΰν τά μεγάλα κράτη, τό 
θέμα είναι: πώς αύτά θά άφαιρέσουν ολό
κληρα συγκροτήματα εδαφών καί λαών. 
καί θά τά ύποτάξουν στή μονολιθική τους 
ενότητα. Μετά τό Ναπολέοντα τέσσαρες 
ήταν οί μεγάλες δυνάμεις πού είχαν προ- 
τεύοντα ρόλο γιά τά πράγματα τοΰ κό 
σμου, ή Α γ γ λ ία  ή Ρωσσία, ή Πρωσσία 
καί ή Αύστρία. Μ ετά τό σημερινό παγκό
σμιο πόλεμο, δπου κατασυντρίφτηκε ήΓερ- 
μανική "Υβρις, ή όποία κατάστρεψε άπάν- 
θρωπα τό γεγονός «Ευρώπη», τρεις είναι 
οί δυνάμεις πού ρυθμίζουν τήν παγκόσμια 
πολιτική, ή Α γ γ λ ία  καταμεσίς τοΰ κό
σμου, άριστερά της ή Ρωσσία καί δε
ξιά της ή Α μερ ική . Οί πολιτικοί σκοποί 
τών δυνάμεων αύτών εΐναι διαφορετικοί, 
δηλ. ή κάθε μία θέλει καί κάτι άλλο. 'Η  
Α γ γ λ ία , εϊτε συντηρητική εΐναι εϊτε σο
σιαλιστική, θέλει μόνο νά διατηρήση τό 
είναι της. ‘Η Ρωσσία θέλει ν ' άπλώσπ τό 
δ °^ μ α  της γιατί μαζύ μέ τό1 δόγμα της ά- 
πλώνετοα καί ή δύναμή της. Ή  Α μερική  
τέλος θέλει νά κρατήση τά πρωτεία τής 
οίκονρμίας της καί τής'τεχνικής της, για
τί Ετσι μόνον άσφαλίζει τήν εύημερία τών 
τέκνων της. Τό πρόβλημα τής ήγεμονίας
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τοΰ κόσμου ύπάρχει μέσα καί στις τρεις' 
δυνάμεις. Τό i iu p e r iu m  t l iu n d i  είναι ό 
κρυφός πόθος τουλάχιστον των δύο τελευ
ταίων. Τίποτε δμως άλλο δέν σώζει σήμε
ρα τά πράματα, ώστε νά μείνουν στό ση
μείο όπου τά ώθησε ό παγκόσμιος πόλε
μος, δσο ή άμοιβαία άντίσταση τής βίας 
δηλ. ίσορροπία τών τριών δυνάμεω ν.'Ό τι 
άλλοτε ήταν μόνον εύρωπαϊκό, Εγινε σή
μερα παγκόσμιο πρόβλημα. Γ  ιά τούτο ά 
κριβώς πρέπει καί ή Εύρώπη νά συναρτη- 

μονάδα πολιτική στήν παγκόσμια 
πολιτική, άν δέν θέλη νά συνθλιβή.

Α λλά  ή ’Α γγλία  θεωρούσε ώς τώρα 
τήν Εύρώπη ώς τό επικίνδυνο εκείνο κα 
ζάνι τής στρίγγλας, δπου ετοιμάζονται οί 
πόλεμοι καί οί επαναστάσεις καί δπου 
βράζονται τά βό,τανα τών «ιδεολογιών». 
Ή  ενδόμυχη αύτή σκέψη τής ’Αγγλίας 
τήν κρατούσε κατά βάθος μακρυά άπό 
τήν Εύρωπη, άδιάφορο άν ή Εύρώπη ή
ταν ταυτόχρονα καί ή μήχ^α τφν ιδεών 
καί τό μεγάλο έργαστήρι καί χωνευτήρι 
τού πνεύματος. Μ έ τήν ΐδιάζουσά της πο
λιτική τέχνη ή 'Αγγλία  κατώρθωνε νά ξα- 
ψρίζη κάθε φορά τό καζάνι τοΰτο, κ ι’ Ε
τσι έσόδευε δ,τι καλό είχε ή Εύρώπη, δί
χως τά κακά της, γιατί είναι γεγονός, δτι 
ή Αγγλία  δίχως τήν πνευματική της έπα- 
ψή μέ τήν Εύρώπη δέν θά μποροΰσε νά 
σταθή καί νά σχηματίση τήν ύπερπόντια 
αύτοκρατορία της.

Μετά χόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή
ταν πολλές οί φωνές πού ύψώθηκαν στήν 
Α γγλία  καί ζητούσαν νά άποτραβηχθή 

ή ϊδια άκόμα περισσότερο άπό τό έπικίν
δυνο καζάνι τής στρίγγλας. Καί σήμερα 
φαίνεται, δτι ύπάρχουν πολλοί καί στά 
δύο μεγάλα κόμματα τής 'Αγγλίας πού 
πιστεύουν τό ίδιο. Στό  εργατικό μάλιστα 
κόμμα ίσως αύτοί νάναι περισσότεροι. 
Α λλά  τά πράγματα εΐναι σήμερα πολύ 

διαφορετικώτερα παρ’ δ,τι ήσαν καί ύστε
ρα άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί 
υστέρα άπό τούς Ναπολεόντεους πολέμους. 
Σήμερα άνοίχτηκε άπό τήν βόρεια 'Ασία  
Ενας καινούργιας κόσμος, μία δεξαμενή 
αίματος πρωτογόνου, ή όποία εισβάλλει 
μέσα εις τήν ίστορίά. Ό  κόσμος αύτός, 
δσο άπομονωμένος κ ι’ άν εΐναι στό ζή
τημα τής «ιδεολογίας», Ερχεται πρόθυμα 
μέ τή σειρά του νά ξαφρίση τό καζάνι' 
αύτό τής στρίγγλας, πού λέγεται Εύρώπη, 
καί πού ταύτόχρονα εΐναι πνευματικό ερ
γαστήρι άλλά καί πρόχωμα τής άγγλικής 
εύδαιμονίας. Γ  ιά τοΰτο Εχει σήμερα ή 
Αγγλία  συμφέρον ζωής ή θανάτου νά έ- 

νώση βαθύτερα τήν τύχη της μέ τήν Ε ύ 
ρώπη.

Τώρα, πού ή δύναμη καί ή βία τού κό 
σμου μοιράστηκε μεταξύ τών Ά γγλοσ α -  
ξώνων καί τών Σλαύων,φαίνεται, δτι Εγι
νε τούτο τό παράδοξο : ή πνευματική μή
τρα τού κόσμου, ή Εύρώπη, νά Εχη μεγα
λύτερη σημασία άπό πριν, γιατί τό μέλ

λον τοΰ κόσμου θά κριθή βέβαια άπό τήν 
τεχνική, άλλά πρό παντός άπό τό βαθύ
τερο πυρήνα τής τεχνικής, κι' αύτός εΐναι 
τό πνεΰμα. Κ ι’ άν λοιπόν θέλη άκόμη ή 
Α γ γ λ ία  ν ’ άφήση τήν Εύρώπη νά φυτο
ζωή καί νά τρώγεται μεταξύ της, όπως 
γίνονταν ώς τώρα, δέν θά μπορέση.'Ό ,τι 
Εγινε ύστερα άπό τήν έποχή τοΰ Ναπο- 
λέοντος δέν ξαναγίνεται πιά σήμερα στήν 
Εύρώπη.

’Ά ν  ή Εύρώπη δέν ένωθή ήθικά μετα
ξύ της καί οικονομικά μέ τήν αύτοκρατο
ρία τής Μ εγάλης Βρεττανίας, τότε κα τ’ 
άνάγκην τά πραγματικά σύνορα μεταξύ 
Α γγλ ία ς  καί Ρωσσίας θά εΐναι ή Μ άγχη. 
Ά λ λ ’ δπως ή Α γ γ λ ία  άναγκάζεται σή
μερα νά άλλάξη τόν τύπο τοΰ άνθρώπου 
της, καί τόν χθεσινό Εμπορο τόν κάνει 
τώρα στρατιώτη μέ τήν ύποχρεωτική 
στρατιωτική θητεία, δμοια τά πράγματα 
θά τήν άναγκάσουν ν ’ άλλάξη τίς σχέ
σεις της μέ τήν Εύρώπη. Κα ί' δίχως νά 
έγκαταλείψη τήν άρχή ττ|ς εύρωπαϊκής ι
σορροπίας, άρχή ή όποία πρέπει σήμερα 
νά λάβη ήθικό καί πνευματικό νόημα καί 
γιά τήν Α γ γ λ ία  καί γιά τούς εύρωπαϊ- 
κούς λαούς, θά πρέπη ή Α γ γ λ ία  νά προ
σέγγιση τήν Εύρώπη ούσιαστικά στήν οι
κονομία καί δίχως φόβο καί στις ιδέες 
καί νά φέρη μέσα στήν Εύρώπη δλη τήν 
πολιτική της έμπειρία, ώς άδελφή δμως 
κοί δχι ώς έμπορεύτρια .Άργά ΰστερα άπό 
τούςΝαπολεόντειους πολέμους κατάλαβαν 
οί ήπειρωτικές δυνάμεις τής Εύρώπης δτι, 
άν καί ισότιμες στις συζητήσεις καί στις 
συνθήκες, δέν ήταν καμμιά τους ίσοδύνα- 
μητότε μέ τήνΆ γγλία .Τοΰτο  άντιστρέφεται 
σήμεοα, διίου τά πράγματα τοϋ κόσμου 
άλλαξαν τόσο, καί μετακινείται πρός στόν 
τομέα τής παγκόσμιας πολιτικής καί εΐναι 
ή Α γ γ λ ία  τώρα στή θέση έκείνων Π ι
στεύω, δτι στήν σημερινή ’Α γγλία  δέν θά 
περάση πολύς καιρός γιά νά γίνη σταθε
ρή ή συνείδηση τής πολιτικής, δτι, δσο ή
θικό κύρος κ ι’ άν Εχη καί δση πολιτική 
ώριμότητα κι’ άν παρουσιάζη · ή Α γ γ λ ία  
ΰστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο, δέν εΐναι δμως πρώτη σέ ύλική δύ
ναμη, άλλά εΐναι μόνον άνάμεσα στά δύο 
μονολιθικά συγκροτήματα τοΰ’Ανατολικοΰ 
καί τοΰ Δυτικοΰ ήμισφαιρίου, πού ύπο- 
βλέπουνε τό ενα τό άλλο.

Πραγματικά ή Εύρώπη μόνον πριν άπ’ 
τό Ναπολέοντα εΐχε πολιτική αύτάρ- 
κεια. Γιά  τοΰτο, άν ή Α γ γ λ ικ ή  πολιτική 
κατά τόν 19ον αίώνα καί κατά τό διά- 

 ̂ στημα τοΰ παρόντος αίώνα ήτανε είλικρι- 
νώς εύρωπαϊκή, δπως είναι ή άνάγκη τών 
πραγμάτων νά γίνη σήμερα, τότε ή τύχη 
τής Εύρώπης άλλά καί τοΰ κόσμου, θά ή
τανε διαφορετική. 'Οπωσδήποτε σήμερα ή 
Α γ γ λ ία  στέκει μόνον έφόσον γίνη ή Ε ύ 
ρώπη ένιαία πολιτική μονάδα. Οί Εύρω- 
παίοι χρειάζονται χώρο γιά νά δράσουν. 
Πρός άνατολάς ύπάρχει άπέραντος
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Τά πολιτικά αιτήματα της νέας γενιάς
Θά κινιόταν μέσα σέ μιά βαρυά, άνε- , 

ξάντλητη όδύνη ό σημερινός ν=»ς στήν 
"Ελλά δα , άν δέν εΐχε κατωρθώσει, άνά
μεσα άπό τόσες κακοσύνες, νά βρει κά- 
ττοιο γνώμονα σταθερό γιά νά προσδιορί
ζει τά αίτήματά του. Εΐνα ι μία άδυσώ- 
πητη λαχτάρα ζωής ένοικισμένη στό έσώ- 
τατο εΐναι του, δπου έκτός άπ’ αύτήν, δέν 
μένει τίποτα άλλο πού νά μήν εΐναι χρεία 
Επιτακτική νά δε)(τή ενα δρυμύτατον Ελεγ
χο . Ά λ λ ά  οί δύο αύτές βασικές του ψυ
χώσεις, καθώς δεσποτεύουν τή ζωή του, 
γίνονται αίτία τής πιό συντριπτικής άντι- 
νομίας πού ύπήρξε ποτέ μέσα του, γιατί 
άπ’ τή μιά τόν πηγαίνουν πρός τή ζωή,ένώ 
άπ’ τήν άλλη παράλληλα τόν μακραίνουν, 
γεννώντας του πλήθος άμψιβολίες γιά τίς 
άξιες τού κόσμου, θ ά  ήταν δμως άστοχο 
νά δεχτή κανείς δτι ό σημερινός νέος στήν 
'Ε λ λ ά δ α  Εχει μέσα του θανατώσει, μέ τρ

χώρος, ά λ λ ’αύτός εΐναι κλειστός καί δέν 
άνοίγεται παρά μόνον άν αύτός ό χώρος 
πρόκειται νά άφομοιώση τήν Εύρώπη. Ή  
άφομοίωση δμωςαύτή θά έσήμαινε γιά τήν 
Εύρώπη θυσία καί τής Ιστορίας της καί 
τού άνθρωπιστικοΰ της ίδανικοΰ, πού τό 
δούλεψε τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα άπό 
τήν έποχήν τών 'Ελλήνω ν μέ τήν ψυχή 
της καί τό πνεΰμα της, παρ' δλες τίς πα-% 
ρδδικές έκτροπές της άπ' αύτό.

Ό  τίτλος τής Α γ γ λ ία ς  εΛ α ι πράγμα
τι τό συντηρητικό της ένστικτο, τό όποιον 
τήν Εσωσε πάντοτε δταν έκινδύνευσε.Καί 
ένώ ή 'άποσύνθεση τών πολιτικών μορφών 
καί τής πολιτικής έξουσίας ήταν τό 
μοιραίο παρακόλουθο τών δύο παγκο
σμίων πολέμων μέσα στά εύρωπαϊκά κρά
τη, ή πολιτική έξουσία στήν Α γ γ λ ία  Εμει
νε άδιασάλευτη ΰστερα κι' άπό τούς δύο " 
-παγκόσμιους πολέμους. Τοΰτο όφείλεται 
κατά βάθος μόνον στό συντηρητικό Ενστι
κτο τοΰ άγγλικοΰ Εθνους καί τής ήγεσίας 
του. Τό Ενστικτο αύτό κρύβει τή μεγάλη 
ζωτικότητα τοΰ βρεττανικοΰ Εθνους, ή ό
ποία στήν πολιτική ζωή έκδηλώνεταιμέ τό 
•σύστημα τών δύο κομμάτων. Ά ν  αύτό τό 
Ενστικτο άτονίση κάποτε τοΰτο καί μόνον 
τούτο θά σημάνη^ πραγματικόν κίνδυνο 
γιά  τήν Α γ γ λ ία , δηλ. δχι μόνον άπώλεια 
τής πολιτικής τής ισορροπίας, άλλά καί 
τής οικονομικής της κυριαρχίας. Μ ’ αύτό 
τό Ενστικτο πρέπει σήμερα ή Α γ γ λ ία  ώς 
πραγματική άδελφή νά περιλάβη καί τή 
μοίρα τής Εύρώπης. Ή  Ρωσσία άπό μό
νης της δέν πρόκειται ποτέ ν ' άπομακρυν- 
θή άπό τό καζάνι τής στρίγγλας ούτε νά 
πάψη νά συδαυλίζει τή φώτιά πού τό κά-

πλήθος αύτό τών έρωτηματικών πού θέτε 
άπέναντι σέ κάθε πράγμα τά ίδανικάπού 
θέρμαιναν άλλοτε τήν ψυχή του. Οί βα 
σικοί έκεϊνοι στόχοι τής ζωής του μένουν 
σχεδόν άνέγκιχτοι άπ’ τήν πείρα τόσης 
δοκιμασίας, άφοΰ άκρι3”ος γιά νά βροΰν 
κάποιο τρόπο νά έπικμ-τήσουν έστράτευ- 
σαν τά ελληνικά νιάτα τόση δύναμη ζωής 
καί τόσον αίμα. θ ά  μποροΰσε μάλψτα 
κανείς βάσιμα νά ύποστηρίξει πώς οί δ ι
χασμοί δέν άφοροΰν πιά τά ιδανικά τής 
νεότητας, στό βάθος μάλιστα μήτε καί τά 
ιδανικά τών λαών, παρά τούς τρόπους 
μέ τούς όποιους τά ιδανικά τοΰτα θά 
ήτανε δίκιο νά πραγματωθοΰνε. Τά δύο 
βασικά αιτήματα, ή κοινωνική καί ή έθνι- 
κή έλευθερία, Εχουν μέσα τους άθροιστή 
στό αίτημα του άνθρώπου καί τής εύημε- 
ρίας του πάνω στόν κόσμο, πού δέν χάνει 
δμως τή ρίζα του άπό κανέναν τόπο καί

νει νά βράζη. Μ όνον άν ή Ρωσσία γίνη 
πραγματική δημοκρατία καί βάλει δλα τά 
ύλικά της μέσα στήν έξυπηρέτηοη τών ά- 
ναγκών τού λαοΰ της καί παραιτηθή άπό 
«άποκαλυπτικά» της σχέδια, τά όποια ά- 
παιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά, μόνον 
τότε θά πνεύση άλλος άνεμος άπό τήν ά- 
άνατολή. Ά π ό  αιώνες τώρα πολλούς οί- 
κονομήθηκαν καί άθροίστηκαν τά αίματα 
στόν άπέραντο χώρο τής Ρωσσίας. Σή μ ε 
ρα τά αίματα αύτά δηλ. ό φυσικός πρω
τογονισμός τής Ρωσσίας άπό τό ενα μέ
ρος έξ αίτιας τής γερμανικής “ Υβρεως καί 
άπό τ ’ άλλο μέρος άπό αύτοδύναμο όρ- 
γασμό καί άπό βαθύτατη φιλοπατρία τους 
μπαίνουν στήν Ιστορία καί γίνονται ίστο- 
ρικοπολιτική βούληση. Ά λ λ ά  παρ’ δλη τή 
μεγαλωσύνη, πού παρουσιάζει ή Ρωσσία 
σήμερα καί πού μέ τήν άντίσταση τών τέ
κνων της έναντίον τής έπιδρομής Εγινε Εν
δοξη, είναι άγνωστο άν αύτή ή βούληση 
πού συγκεντρώνεται μέσα σέ δέκα κεφά
λια τής Ρωσσίας, είναι γιά καλό ή γιά. 
κακό τής Ρωσσίας τής ίδιας καί τοΰ 
κόσμου. Γιά  τήν Εύρώπη δμως ό μονό- 
σήμαντος τρόπος μέ τόν όποιον Εχουν όρ- 
γανωθή καί όργανώνονται όλοένα καί 
φανατικώτερα οί πληθυσμοί άπό τό Βλα- 
διβοστόκ ώς τή Βαρσοβία εΐναι δίχως 
άλλο Ενας άμεσος κίνδυνος. Καί θά γί
νεται μεγαλύτερος κίνδυνος δσο μεγαλώ
νουν οί πληθυσμοί τής Ρωσσίας, ένώ άπό 
τ ’ άλλο μέρος δέν εΐναι ένδεχόμενο, δτι 
θά μεγίχλώσουν οί πληθυσμοί τήςΕύρώπης, 
έφ ’ δσον ‘τά πράγματα θά μείνουν έκεϊ 
πού εΐναι τώρα. Συνεχίζεται
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καμιά τιαράδοση, παρά σ ’αύτές προσθέτει 
κ ’ Ενα στοιχείο παγκοσμιότητας. 'Ό μω ς 
οΐ διαφορές στόν τρόπο πού μπορεί τού
το νά πραγματωθή, έπειδή δέν είναι ά 
πλώς σχήματα λόγου ή μονάχα πραγματω- 
μένες ήδη μορφές πολιτικής ένεργείας, πα
ρά καί πίστη καί πάθος, γίνονται ιδέα 
καί σύνθημα, πού καθώς παίρνουν δλη τή 
θέρμη καί τήν Ενταση τή δική τους, μπλέ
κουν τά πάντα στό τέλος μεσ’ στήν ψυχή 
τής νιότης. ’Απομένει βέβαια ή λαχτάρα 
τής ζωής, πού κανονισμένη άπό κάπιο 
άλάθητο ενστιχτο, μετρώντας τά διάφορα 
φανερώματα τοΰ σημερινού άναβρασμθϋ, 
κρατά δ,τι μπορούν νά τής είναι γόνιμα 
στοιχεία γιά τήν έπικράτησή της.

Ά λ λ ά  στήν δλη αύτή κοσμογονία, τό 
ιδανικό, πού μένει άπρόσβλητο άπ’ όποιον- 
δήποτε συμβιβασμό, Ερχεται πολλές φορές 
νά πάθη Εκλειψη άπό άπειρες άλλες κοι
νότερες άνάγκες τής ζωής, πού, βέβαια, 
αύτό δέν τίς άποκλείει μέσ’ στή δική του 
επικράτεια, δμως αύτές, έπειδή άποσυνθέ- 
τουν τή ζωή δταν γίνει κάθε μιά τους μό
νος σκοπός της, Εχουν τή δύναμη νά τ ’ 
άποκλείουν. Καθώς μάλιστα ή κατοχή 
περιόρισε τόσο τά μέσα γιά τήν εύημερία 
τών άνθρώπων, δημιουργήθηκε μέσα τους 
κάποιος πολύ έντονώτερος πόθος νά τ ’ ά- 
ποκτήσουν, ώστε πολλές φορές αύτός νά 
ρυθμίζει κάθε τους επιδίωξη μόνος. Τό γ ε 
γονός αύτό μαζί μέ τήν άπομόνωση τών 
ομάδων καί τών λαών, τίς λιγοστές έπα- 
φές τών άτόμων, τό συνωμοτικό τρόπο μέ 
τόν όποιο κάθε ίδέα έρχόταν σέ κάποια 
σχέση μέ τόν άνθρωπο κατά τήν περίοδο 
τής κατοχής, Εκαμαν τό νέο νά ύπερτιμή- 
σει τά στοιχεία αύτά τής πρώτης άνάγκης, 
άπ’ τή μιά γιατί ή ζωή τόν Εφερνε πρός 
τά έκεϊ έπίμονα, άπ’ τήν άλλη γιατί τοΰ 
περιόριζε στό έλάχιστο τίς εύκαιρίες 
νά έλέγξει σωστά κι’ άπροκατάληπτα κι’ 
αύτές καί τίς άλλες άνάγκες.

"Εφ τασεν Ετσι ή σημερινή νεότητα σέ 
δύο βασικά μπερδέματα τού νοϋ καί τής 
ψυχής της : Τό ιδανικό, πρώτα, Εγινε άντί- 
μαχο δχι σ’ Ενα άλλο ίδανικό, παρά στούς 
διάφορους τρόπους μέ τούς οποίους θά 
μποροΰσε νά πραγματωθή, άφοΰ οί τρόποι 
αύτοί Εγιναν μέσ’ στήν ψυχή της καί ίδα
νικό καί σύνθημα καί ίδέα. Οί περισσότε
ρες βίαιες άντιθέσεις, πού διαχωρίζουν σέ 
τόσα πολυποίκιλα στρατόπεδα τά Ελληνι
κά νιάτα, εΐναι αύτή άκριβώς ή βασική 
σύγχιση, ή όποία ένώ κρύβει τήν κοινότη
τα στόν σκοπό, παρουσιάζει τόσον έμφαν- 
τικά τίς διαφορές στόν τρόπο τής εφαρμο
γής του ώσάν διαφορές ώς πρός τό τέλος. 
Οί άπλές βιολογικές άνάγκες, Επειτα, κα 
θώς ήρθαν στήν πρώτη μοίρα τής ζωής, 
Εμπλεξαν μέ τίς "καθαρά άνθρωπιστικές, 
τόσο ώστέ τό νόημα τής έλευθερίας νά 
συσκοτισθή μέτήν άπειθάρχητην Εκπλήρωση 
κάθε ζωικού πόθου.

Αναπηδάει λοιπόν, αύτόματα, αίτημα

πρώτο, ή λύτρωση άπ’ τό συσκοτισμόν αύ- 
τό τών πνευμάτων. Καί τοΰτο δέν εΤναι 
εργο μοναδικό τών πνευματικών οδηγών 
τοΰ τόπου, δπως άρχικά θά μποροΰσε νά 
ύποθέσει κανείς, καί γιατί ή μοίρα έκείνων 
εΐναι ν ’ άνοίγουν δρόμους πρός νέους όρί- 
ζοντες, νέες Ιδέες άντίς νά άναχαράζουν 
τίς παλι4ς, άλλά καί γιατί, κυρίως, τούτο 
μπορεί νά γίνει σήμερα μ ό ν ο μ έ κ α θ α -  
ρ ή π ρ ά ξ η ΰστερα άπ’ τήν τόση πλεκτά- 
νη τών ιδεών. Ό  πόθος νά λευτερωθή ό 
λαός άπ’ τήν κοινωνική, τήν έθνική κ ι’ 
άπ’ τή δουλεία όποιουδήποτε φόβου, μπο
ρεί νά φανή καθαρά πώς είναι κοινός στή 
νεότητα δλη, μονάχα δταν γυμνωθή άπ' 
τά περιβλήματα τών ψευδωνύμων του μ' 
Ενα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, δ 
που θά φανερώνεται ό τρόπος μέ τόν ό
ποιο τούτος ό πόθος θά δύναται νά πρα
γματωθή. Γ  ιατί τότε θά στραφή ή νεότητα 
πρός τό συγκεκριμένο τούτο πρόγραμμα μέ 
θέρμη, έπειδή πιά τά μεγάλα συνθήματα 
μέσ’ στήν ψυχή της δέν μπορσΰν νά Εχουν 
κανένα νόημα. Μ έ τόν τρόπον αύτόν κά 
θε πολιτική Ευαγγελία, καθώς θά γίνει 
άνάγκη νά έκφρασθή δχί πιά σάν γενικός 
άφηρημένος σκοπός, παρά σάν άπλή πρα
κτική μέθοδος Εφαρμογής στή ζωή τών 
προγραμματικών άρχών κάθε κόμματος, θά 
σταθμιστή μεσ’ στήν πραγματικότητα κα_ 
θαρά τόσο ώστε' μήτε ό νέος νά τήν πλέκε 
μ’ άλλην, μήτε κ ’ οί έκμεταλλευτές τήζ 
ψυχής του. Τά  πολυώνυμα κόμματα άφίνο- 
ντα Ετσι τίς σφαίρες τών ύψηλών τους 
θεωριών θά φανερώσουν, βέβαια, τό άλη- 
θινό τους δνομα, γιατί πιά ό τίτλος δέν θά 
Εχει τή δύν<*μη καθώς τώρα, νά κρύβει 
ιούς άληθινούς των σκοπούς. Ά λ λ ’ δμως,, 
μόλις τοΰτο φανή καθαρά, έπειδή θ' άπο- 
δειχτή πώς ή μεγάλη ποικιλία τών κομμά
των στόν τόπο μας δέν ύπάρχει άπό καμία 
άληθινή άνάγκη, άφοΰ δλες οί θεωρίες 
δταν θά πάνε νά γίνουν πράξη θά συμπέ
σουν στούς τρόπους, τής έφαρμογής των 
έκτός άπό δύο ή τρεϊς, τά σαράντατόσα 
κόμματα τής γης μας ή θ’ άναγκαστοΰνε 
νά συμπράξουν ή θά σβήσουν δίχως νά 
μποροΰν καί νά διαλυθοΰν εις τά έξ ών 
συνετέθησαν, έπειδή δέν συνετέθησαν άπό 
τίποτα ποτέ. 'Έ τσ ι, καθώς ή νεότητα θά 
ζητάει νά πραγματώσει τό πρώτο της α ί
τημα, θά Εκπληρώσει σύγχρονα καί τά 
δύο της άλλα: ή πολιτική στόν τόπο νά 
γίνει ένέργεια άπό θεωρία, κ ’ ή ένέργεια 
αύτή νά μήν έκφράζεται χωρισμένα παρά 
μέ κάποια συνισταμένη δύναμη.

θ ά  χρειαστή δμως νά σκύψει πολύ 
πάνω στή γή τούτη, νά ψηλαφήσει τούς 
τύπους τών ήλων πολλών βαρβάρων, ώστε 
νά σχηματίσει καθαρά μέσ’ στή συνείδησή 
της τό νέο σώμα τής γης μας ή συνισταμέ- 
νη τούτη ένέργεια, άν θέλει νά κάνει 
συγκεκριμένο τό πρόγραμμά της κ ' ύστερα 
τοΰτο πράξη. Γ  ιατί, άν ή νέα Ελληνική

πραγματικότητα παραγνωριστή, καθώς τό
σες φορές άλλες, θά εΐναι μάταιο νά Ελπί
ζει κανείς πώς θά βρεθή τρόπος νά γίνει 
κόσμος τό χάος τών σημερινών πραγμάτων, 
Ή  νεότητα μάλιστα σήμερα καθώς δέν 
Εχει νοιώση τή στοργή κανενός, άπό άντί
δραση πρός αύτή τήν άστοργία, θά ζητήσει 
νά Εκδηλώσει κάπως βίαια τόν έαυτό της 
γιά νά τόν προβάλει στόν ήλιο μήπως 
στρέψει τήν προσοχή καί πρός αύτόν. Γ  ια
τί εΐναι καί αύτός μιά πραγματικότητα 
μετακινούμενος μέσα στήν πραγματικότητα 
τοΰ σημερινοΰ έλληνισμοΰ, δπου γής καί 
ψυχή, δοκιμασμένα ώς τά Εγκατά τους 
καί σχετισμένα μέ τήν πραγματικότητα 
καί τοΰ άλλου κόσμου εΐναι τό χαρακτη
ριστικό της κ ’ ή ούσία της. Ή  σημερινή 
ϊστορικήώρα, καθώς μετάλλαξε τάπράγμα- 
τα καί τήν ψυχή τών άνθρώπων, ζητάει 
άμείλικτη τό γεγονός τοΰτο τής άλλαγής 
νά γίνει συνειδητό, ώστε κάποτε νά βρεθή 
τρόπος τά νέα σπέρματα πού φέρνει νά 
καρποφορήσουν

Σ τ ή  ροή δμως τών άλλαγών καί τών 
παραλλαγών τών πραγμάτων, τά κύρια 
προβλήματα τής ζωής τοΰ νέου μένουν 
άκίνητα μ’ δλο πού οί λύσεις των μπορεί 
νά παραλλάζουν. Αύτό τό πρώτο πρόβλη
μα: ή άνοδος στή ζωή μέ ύπεύθυνη καί 
δίχως καμιά κηδεμονία άντιμετώπιση τών 
άναγκών της, μένει ίσως τό αιώνιο πρό
βλημα τοΰ άνθρώπινου βίου, όμως, έπειδή 
άντιμετωπίζεται πρώτη φορά τώρα άπ' τά 
νιάτα, γίνεται περισότερο εναγώνιο σχε
τισμένο μάλιστα καί μέ τόν σημερινό σάλο. 
Ή  λύση του βασίζεται στή λύση δύο βα
σικών άλλων προβλημάτων,τών σπουδών 
καί τής έργασίας, πού καθώς εΐναι άνάγκη 
νά λυθούν μέσα σέ μιά ταραγμένη έποχή, 
λύονται πρόχειρα ή μένουν άλυτα γιά νά 
παιδεύσουν. 'Έ ξ η  διαφορετικές ήλικίες, ή 
μία πίσω άπ' τήν άλλη τελειώνοντας δτι 
σπουδές είχαν νά τελειώσουν, θά Επρεπε 
ν ’ άρχίσούν πιά νά καταχτούν τή ζωή. 
Ά λ λ '  ένώ ή πολιτεία βιάστηκε νά σχημα
τίσει άκατάρτιστους έπαγγελματίες όλα 
τά χρόνια αύτά τοΰ πολέμου καί τής κα 
τοχής, παράλληλα δέν δημιούργησε καί 
τίς συνθήκες έκεϊνες μέσα στις όποιες δλα 
τ ' άποπλανήμενα τοΰτα νιάτα, θά Εβρι
σκαν κάποιον τρόπο νά ζήσουν. Μ έ  τόν 
τραυματισμόν αύτόν άκόμη ματωμένο δέ
χονται τώρα καί τήν κατακραυγή καί τής 
Ελεύθερης κοινωνίας, άφοΰ τά έξορίζει αύ
τή άφ’ όποιαδήποτε κρατική ή άλλη θέση 
κατηγορώντας καί τήν κατάρτισή τους 
καί τήν ψυχή τους. Ε ΐνα ι όμως μία τρα
γική παρανόηση δλη αύτή ή αύστηρότη- 
τα κ ’ή δυσπιστία μέ τήν όποία συνηθίζουν 
σήμερα ν ’ άντικρύζουν τά νιάτα, κ ’ εΐναι 
μαζί κ ’ Ενας βίαιος χωρισμός τής νέας 
γενιάς άπ’ τίς γενιές πού γερνούνε. Ό  
λογικώτερος τρόπος, άλλά μαζί κ ' έκεϊνος 
πού θά μποροΰσε νά τά λυτρώσει άπό 
άπειρα τραύματα τής ψυχής, 6ά ήταν μιά

Μάρτιος

προσπάθεια δλο στοργή, πού ένώ δέν θ’ 
άφηνε τά νιάτα δίχως οίκονομικόστήριγμα, 
παράλλήλα θά φρόντιζε νά τ ’άπαλάξει άπ'

. τόν φόρτο τών πολλών τους άμαρτιών. 
Κα ί βέβαια ό τρόπος αύτός δέν πρέ- 
π ε ίνά  εΐναι ιδεολογική διαφώτιση παρά 
έκεϊνος πού θά έξετάσει μέ στοργή άπει
ρη τά σημερινά προβλήματα τοΰ νέου γιά 
νά δώσει συγκεκριμένη λύση. Οί σπουδές, 
ή Εργασία, τό στρατιωτικό, ή σωματική 
του ύγεία δέν μποροΰν νά γίνουν φυλλάδια 
δπουμέσαθάδημοκοποΰνται μεγάλα άφηρη- 
μένασυνθήματα,παράθέματαπολιτικήςένερ- 
γείας. Ε ΐνα ι ίσως τραγικό, άλλά εΐναι 
πιά γεγονός τετελεσμένο δτι τό πάθος κ ’ 
ή πίστη πού άπαιτεϊ ή έποχή γιά νά κάνει 
τόν άγώνα της μέ τά δαιμονικά ποι!$ τήν 
παιδεύουν, δέν γενιοΰνται άπ’ τίς μεγάλες 
άφηρημένες ιδέες. Κα ί αύτό δχι γιατί Εχα 
σαν αύτές τήν άξία τους,παρά γιατί άφοΰ 
Εγιναν πολλές φορές ή αίτία μεγάλων 
παθών, στό τέλος βρέθηκαν νά εξυπηρε
τούν καί τίς δύο άντίθετες ομάδες πού 
φανατικά άντιμαχόταν έπειδή οί ομάδες 
τίςεΐχαν κάνει σύνθημα κι' δχι σκοπό τής 
ζωής τους. Ό  νέος στέκει σήμερα άντί- 
θετος δχι πρός τίς ιδέες καί τό νοήμά 
τους, άλλά πρός τήν τακτική των συνθη
μάτων δταν δέν μπορεί πιά νά τις πιστεύει. 
Τούτος ό έναγώνιος προσαπατολισμός 
του πρός τά συγκεκριμένα προβλήματα 
τής ζωής καί τή λύση τους άνεξάρτητα 
άπό όποιαδήποτε ιδεολογία, δέν εΐναι 
γιατί άπόσβησε μέσα του ή διάθεση έκεί
νη τής θυσίας καί τού πάθους, παρά για
τί τοΰ Εγινε πιά άδυσώπητη ή άνάγκη νά 
δει ολοκάθαρα τό περιεχόμενο τών τόσων 
συνθημάτων. Καί τοΰτο μπορεί μονάχα 
νά πραγματωθή, δταν τό σύνθημα γίνει 
πράξη, όπόταν θά μπορεί νά τόν λυτρώσει 
κι’ άπ’ δλες τίς ιδεολογικές του πλάνες. 
Στόν πόθο του αύτόν βρίσκεται ολόκλη
ρος ό πραγματισμός του. Ε ΐνα ι έκεϊνος 
π' άποζητάει τήν πράξη γιατί άγαπά ι
διαίτερα τό πνεΰμα.

Τοΰτο μπορεί νά φανή περισσότερον 
Εντονα άπ’ τόν τρόπο πού ό ' νέος ζητάει 
νά λυθή τό πρόβλημα τής έργασίας του. 
Ά φ ο ΰ  ή σχέση του πρός τόν πλησίον ε ΐ
ναι πιά χρέος άγάπης, ή έργασία δέν μπο
ρεί νά είναι έπάγγελμα παρά λειτούργη
μα μέσα στή νέα κοινωνία. Πρός τό α ί
τημα τοΰτο δέν τόν στρέφει μονάχα Ενας 
ιδεολογικός καταναγκασμός παρά καί 
μιά πείρα ζωής,πού άφοΰ έξάντλησε τίς ' 
έλπίδες της- μέσα σ' δλα τά σχήματα λό 
γου, ήρθε στό τέλος νά διακονέψει τήν 
εύτυχία της μέσα στά συγκεκριμένα τών 
άνθρώπων. 'Ω στόσο άπομένει άκόμη πρό
βλημα ό τρόπος πού τό αίτημα τοΰτο δύ- 
ναται νά πράγματωθή τόν καιρό αύτό δ 
που τά νιάτα καί τά ίδια αύτά δέν Εχουν 
άκαταμάχητον οπλισμό κ ’ ή κοινωνία πού 
τά περιβάλλει τούς άφαιρεΐ δσο δυνήθη:
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HERBERT F E [S *

Ή ιδεολογική διαμάχη
κ α ι  το  π ά γ κ ο

"Ο τα ν ξεσπά μιά φιλονικεία γύρω άπό 
τήν εφαρμογή μιάς θεωρίας, κάποιο κακό 
προμηνύεται συγχρόνως. "Ε ν α  ξέσπασμα 
τέτοιας μορφής έμφανίζεται σήμερα σχε
τικά μέ τήν έμπορική πολιτική. Ή  λάβα 
τών έπΊχειρημάτων χύνεται πάνω στήν ε 
πιφάνεια, δπου τά έθνικά συμφέροντα 
συγκ|*οόονται καί έξακοντίζεται στά υψη, 
δπου οί θεωρίες χάνουν τήν έντονη δύνα
μή τους. θ ά  άρχίσω μέ τή συζήτη
ση γιά τίς θεωρίες,κρίνοντας πώς αύτή ε ί
ναι ή καλύτερη μέθοδο γιά νά προσδιορίσει 
κανείς τούς σκοπούς, πού δέν έπιδέχον- 
ται συμβιβασμούς, έξ αίτιας τών ειδικών 
τοπικών συνθηκών.

Ή  ’Αμερικανική Κυβέρνηση άνέλαβε 
τήν πρωτοβουλία νά είσηγηθεϊ σέ μιά Δ ιε
θνή Συνδιάσκεψη τό Χάρτη ένός Παγ- 
κόσμιου'Οργανισμοΰ τοΰ’Εμπ ορίου.Ή  πρό
ταση αύτή ύπήρξε τό άποτέλεσμα μακρών 
άναζητήσεων άπό ’Αμερικανούς καί ξέ
νους ειδικούς, προκειμένου νά γίνει άπο- 
δεκτό ενα σύνολο άρχών πού θά διέπουν 
τήν έμπορική πολιτική τών έθνών. Οί δροι 
του έκφράζουν μιά έπίμονη θέληση νά ο
δηγηθούν οί διάφορες χώρες στήν άποδο- 
χή ένός κοινοϋ προγράμματος γιά τήν έ- 
λάττωση τών περιορισμών τοΰ έμπορίου
iH t lH I M I I I I M .H I 'l i lH l l l t W l l im i l l l l l l l l l l l lH l ia i im i i n i l l l l l l i i i i i i i i i in i i in m ,

καν νά έχουν. "Ο τα ν δμως ή πολιτεία κα- 
τωρθώσει ν ’ άνηψώσει σέ λειτούργημα τόν 
κάθε τρόπο μέ τόν όποιο ό νέος θά πα
σχίσει νά ζήσει, τότε, αύτόματα, θά 
•προσδιορίσει καί τό νόημα τής έλευθερίας 
μέ πρακτικό τρόπο, σωστά. Γ  ιατί οί πολυ
ποίκιλες άνάγκες τής ζωής, καθώς θ' ά- 
ναγκαστοϋνε νά πειθαρχήσουν στό ύπέρ- 
τατο αύτό χρέος τής άγάπης, θά πάψουν 
πιάνά εΐναι συρφετόςάταξινόμητοςπιάώστε 
νά συσκοτίζουν τό πνεΰμα,έπειδή τό ύπέρ- 
τατο τοΰτο χρέος θά κυριαρχεί καί θά 
προστατεύει. Ή  έλευθερία καί πάλι θά 
γίνει «δικαίωμα άπό κάποιο πραγματωμέ- 
νο χρέος» κι’ δχι ή άπειθάρχητη έκπλή- 
ρωση κάθε ζωϊκοΰ πόθου.

Έ τ σ ι  ό χώρος θ’ άπλώσει. Καί καθώς 
ό νέος θά μπορεί νά ξοδεύει χωρίς περιο
ρισμούς δλη τή ζωτικότητα τής ήλικίας 
του γιά νά πλάσει ένεργώντας τόν έαυτό 
του, θά δεθή σχεδόν άκατάλυτα μέ τό 
πάτριο χώμα, έπειδή οί δροι πού τοΰ δη
μιουργούν τή διάθεση τής άποδημίας καί

σ μ ι ο  έ μ π ό ρ ι ο
καί άντανακλοΰν τή σταθερή σκέψη 
πώς ή πιό ικανοποιητική βάση γιά τό έμ 
πόριο, εΤναι ό παγκόσμιος καί χωρίς πα
ρεμβάσεις συναγωνισμός.

Οί βασικές οικονομικές Εννοιες πού τόν 
διέπουν εΐναι οί εξής : 1) Οί κυβερνήσεις 
πρέπει νά περιστείλουν κάθε μορφής πε
ριορισμό πού Εχει έπιβληθεϊ στις εισαγω
γές καί έξαγωγές· 2) κάθε χώρα θά πρέπει 
νά άποφεύγει ένέργειες πού θά κά 
μουν ώστε, προϊόντα πού παράγονται μέ
σα στά έδάφη της, νά προσφέρονται στις 
ξένες άγορές σέ τιμές πού δέν άνταποκρί- 
νονται στις τιμές τής εσωτερική^ της

* Τό άρθρο αύτό, παρμένο άπό τό έγ
κυρο πολιτικό περιοδικό τής ’ΑμεριΚής- 
τό τριμηνιαίο Foreign /1//'αϊ?’«,εΐναιγραμ- 
μένο άπό πρόσωπο πού μποροΰμε νά ποΰ- 
με, έκφράζει σήμερα μιά ΰπεύθυνη άπο
ψη τών άμερ. τάσεων στόθέμα πού πραγ
ματεύεται. Ό  Η. Feis δ ι ε τ έ λ ε -  
σε Σύμβουλος γιά τά Διεθνή Οικονομικά 
ζητήματα στό'Υπουργεϊο τών’Εξωτερικών 
τών Η. Πολιτειών καί τελευταία, Ειδικός 
Σύμβουλος στό 'Υπουργείο τών Στρατιω- 
κών καί έχει συγγράψει διάφορες μελέτες 
μέ θέμα τά παγκόσμια οικονομικά προ
βλήματα.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

τοΰ ξεσηκωμοΰ τώρα δέν θά γίνεται πιά 
νά ύπάρχουν. Πρός τί ή φυγή σέ μακρυ- 
νότερες χώρες δταν ό τόπος έδώ θά μπο
ρεί νά έκπληρώνει τούς πόθους μέ τά 
πλάσματα τής δικής του γης ; θ ά  εΐναι 
ξανά ό γυρισμός στις κοινές ρίζες τής 
πατρίδας, δπου δέν καθηλώνουν τόν νέο 
σ' Ενα χώρο κενό, άποκομένο άπό τόν Ε
ξω κόσμο, παρά τόν λυτρώνουν άπ' τό 
μαρτύριο τής «προσφυγιάς» γιά νά μπο
ρεί άπό κάποιο στήριγμα νά κοιτάξει τήν 
κοινότητα τών άνθρώπων καί νά τήν ά- 
γαπήσει. Τό νόημα τοΰ Έ θνισμοΰ  θά γί
νει κατάσταση άπό σύνθημα.

Κάπου τότε θά γενιοΰνται οί δροι πού 
θά λυτρώσουν τό νέο άπ’ τό φόρτο τής 
καθημερινής του μονοτονίας, άπ’ τον ρύπο 
τών πολλών του παθών, ώστε ό έσωτερι- 
κός του σάλαγος νά μπορεί νά γίνει γα 
λήνη κ ’ Ερωτας, νά μπορεί νά γίνει χαρά 
καί τραγούδι, τό τέλος μιάς άλλης χο 
ρείας άνθρώπων πού θά μοχθήσουν γ ι ’ 
αύτόν.

άγοράς. 3) κάθε χώρα θά πρέπει νά επι
τρέπει στά προϊόντα όποιασδήποτε ξένης, 
νά συναγωνίζονται, μέ τούς ίδιους δρους 
μέσα στις άγορές της καί νά άφίσει πρός 
τοΰτο τήν άρχή τών εισαγωγών νά κανο
νιστεί άπό τόν παγκόσμιο συναγωνισμό·
4) κάθε χώρα θά πρέπει νά έξασφαλίσει 
σέ δλους τούς ξένους άγοραστές ’ίσες ευ
καιρίες γιά νά άποκτήσουν τά προϊόντα 
της, μέ τούς ίδιους ορούς· 5) κάθε χώρα 
θά πρέπει νά άπέχει άπό διμερή σύμφω
να γιά τήν άνταλλαγή τών άγαθών, πού 
θά λιγόστευαν τίς εύκαιρίες τών άλλων 
νά συναγωνιστούν στό έμπόριο. Α ύτή-εί
ναι ή πολύ άπλή, πιστεύω δμως σωστή, 
ερμηνεία τών άντιλήψεων πού ένσωματώ- 
νονται στά πολυάριθμα άρθρα τοΰ 
Χάρτη. Δέν θά επιχειρήσω νά χαράξω τίς 
πολύπλοκες μεθόδους μέ τίς όποιες γίνε
ται προσπάθεια νά έφαρμοστοΰν αύτοί οί 
κανόνες, γιατί οί τελικές λεπτομέρειες ε ΐ
ναι τεράστιες καί ύπάρχουν άκόμα άμφι- 
σβητήσεις γιά τόν τρόπο τών λεπτομερια- 
κών έψαρμογών τοΰ Χάρτη, θ ά  ύπάρχει 
δμως πάντοτε ή δυνατότητα νά ρυθμίσου- , 
με τούς περισσοτέρους άπό τούς δρους μέ 
περαιτέρω συζητήσεις μέσα σέ ενα άμοι- 
βαϊα δεχτό-πρόγραμμα. Αύτό  δμως θά έ- 
πιτευχθεί μόνο άνύπάρχει καλή θέληση καί 
μόνον άν ό δρόμος παραμείνει άνοιχτός 
γιά εκείνες τίς εξαιρέσεις πού θά μπορού
σαν νά δικαιολογηθούν άπόλυτα. Ύ π άρ
χουν καί θά υπάρξουν, χώρες πού δέν 
μποροΰν νά προοδεύσουν Ικανοποιητικά 
χωρίς τό εύεργέτημα μερικών εύνοΐκών 
εμπορικών σχέσεων. Μόλις πρίν λίγο τό 
άναγνωρίσαμε αύτό στή περίπτωση τών 
Φιλιππινών. Αύτοί οί κανόνες, άν πρόκει
ται νά γίνουν άνεκτοί, δέν πρέπει νά ά- 
ποκλείουν τελείως τά διμερή σύμφωνα, 
πού ύπόσχονται γερή άνάπτυξη, χωρίς 
εκδηλη καί περιττή βλάβη σέ άλλους.

Ο ί είδικοί δροι τοΰ Χάρτη πού Εχουν 
σχέση μέ τήν διεξαγωγή μιάς όλοκληρω- 
τικής κρατικής έμπορικής πολιτικής μονο- 
πωλείου, δπως αύτή πού άσκείται άπό 
τών Ε .Σ .Σ .Δ . ,  πιθανόν νά άποδειχθοϋν ή 
πιό σοβαρή αιτία φιλονικείας. Φαίνεται 
πώς Εχουν γιά προορισμό νά έξασφαλί- 
σουν στούς άλλους έμπορευομένους, πώς 
ή συμπεριφορά παρόμοιων μονοπωλείων 
θά εΐναι συγγενής μέ αύτή τοΰ ίδιωτικσΰ 
έμπορίου καί νά έγκαθιδρύσουν μία ισό
τητα στά πλεονεκτήματα πού ύφίστανται 
μεταξύ τών δύο μορφών τώχ^συστημάτων. 
Πιστεύω πώς οί συντάκτες τοΰ Χάρτη έ- 
πηρεάστηκαν πάρα πολύ άπό τήν ιδέα 
πώς αύτό μποροΰσε νά κατορθωθεί μέ τό 
νά κρατήσουν ολόκληρο τό έμπόριο άνοι- 
χτό στόν χωρίς περιθώρια άνταγωνισμό.

θ ά  προσπαθήσω νά γίνω σαφέστερος. 
Τ ό  άρθρο 26 καθορίζει πώς οί κρατικές 
έμπορικές έπιχειρτ^σεις θά πρέπει νά έμ- 
πορεύονται χωρίς διακρίσεις- αύτό σημαί- 
ιιει πώς̂  στίςάγορές καί πωλήσεις τους θά

Μάρτιος

πρέπει νά παρέχουν στό έμπόριο δλων 
τών άλλων χωρών τά πλεονεκτήματα τοΰ 
μάλλον εύνοουμένου κράτους.Ή  Ε .Σ .Σ .Δ ..  
δήλωσε πώς εΐναι Ετοιμη νά δεσμευτεί τε- 
λωνιακώς μέ γενικούς δρους. Μ ιά τέτια 
υπόσχεση περιλαμβάνονταν στήν έμπορική 
συμφωνία πού πρίν άπό τόν πόλεμο, δια
πραγματεύονταν μέ τίς 'Ενω μένες Πολι
τείες. Βρίσκεται έπίσης, π. χ., στήν έμπο
ρική συμφωνία πού τελευταία διαπραγμα
τεύτηκε μέ τήν Γα λλία . Στό  Χάρτη δμως 
ή ιδέα αύτή παίρνει μιά πιό καθορισμένη 
καί περιορισμένη ερμηνεία άπό δτι ζητή
θηκε ποτέ άπό τήν Ε .  Σ . Σ . Δ . νά τη
ρήσει.

Οί λόγοι πού ζητείται μιά συμφωνία, 
σχετικά μέ τούς κανόνες πού θά διεξάγε
ται άπό κρατικές όργανώσεις τό έμπόριο, 
εΐναι σοβαροί. Γ  ιατί άν αύτή ή μέθοδο 
τοΰ έμπορίου χρησιμοποιηθεί άνηλεώς καί 
άπλειστα, μπορεί νά διαταράξει μεγάλως 
τήν οικονομική ζωή άλλων χωρών. Μπο
ρεί, πιό εύκολα άπό τίς ιδιωτικές έμπορι
κές συμφωνίες, νά κατευθυνθεί στό νά 
έκτοπίσει τό ύψιστάμενο έμπόριο, νά κερ
δίσει τό μονοπώλειο τών πόρων καί νά ά- 
ποσπάσει παράνομα πλεονεκτήματα κατά 
τήν άνταλλαγή τών άγαθών. Μπορεί έπί
σης, δπως ό γερμανικός χειρισμός τοΰ ζη
τήματος, τόσο πικρά μάς τό Εδειξε πρίν 
άπό τόν πόλεμο, προμελετημένα νά κα- 
τευθύνεται πρός τήν έκπλήρωση ένός σκο
πού έπιθετικής πολιτικής. Αύτοί εΐναι οί 
λόγοι γιά νά ζητοΰνται έγγυήσεις έναν
τίον τών καταχρήσεων τών κρατικών συ
στημάτων.

Δέν ξέρω καί δέν εΐναι άνάγκη νά τό 
μαντέψω τώρα τί στάση ή Ε .Σ .Σ .Δ .  καί. 
οί χώρες πού συνδέονται στενά μαζί της, 
ή πού βρίσκονται ύπό τόν Ελεγχό της, 
τελικά θά πάρουν σχετικά μέ τίι, προτά
σεις τοΰ Χάρτη. Πιθανόν εΐναι πώς θά 
τροποποιηθεΐπολύ πρίν ληφθεΐ μιά σχετική 
απόφαση. ’Από δλες τίς χώρες, μονον ή 
Ε .  Σ . Σ . Δ . δέν άπάντησε στήν άμερικα- 
νική πρόσκληση γιά τή μελέτη τών μέτρων 
πού θά καταστήσουν άποτελεσματικό τό 
άρθρο Y u  τοΰ Νόμου γιά τήν 'Εκμίσθω ση 
καί τό Δανεισμό. Ά φ ο ΰ  Εδειξε στήν άρ- 
)(ήτήν έπιθυμία νάγίνει μέλος τοΰ Διεθνούς 
Αποθεματικοΰ καίτής Διεθνούς Τραπέζης, 

παρέμεινε τελικά εξω άπ’ αύτούς τούς όρ- 
γανισμούς. Τό γεγονός πώς τά κείμενα 
αυτών τών συμφωνιών περιείχαν δρους 
σχετικά μέ τήν έμπορική πολιτική, μπορεί 
νά υπήρξε Ενας άπό τούς λόγους. ’Έ τσ ι 
σήμερα ή Ε .Σ .Σ .Δ .  άπουσιάζει άπό τίς 
συζητήσεις πού διεξάγονται σχετικά μαυ- 
τό τό ζήτημα καί οί έξετάσεις πού Εδωσε 
στό εγγύς παρελθόν, δέν ένισχύουν τήν 
πεποίθηση πώς θά συμμετάσχει.

Ή  πιθανότητα αύτή δίνει κάτι περισ
σότερο άπό θεωρητική σημασία στούς δ
ρους τών προτάσεων τοΰ Χάρτη πού 
πραγματεύονται τίς σχέσεις μεταξύ με
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λών καί μή μελών τοΰ Παγκόσμιου 'Ο ρ 
γανισμού του Εμπ ορίου . Τό προτεινόμε- 
νο άρθρο 31 καθορίζει πώς κανένα μέλος 
δέν θά έπιζητήσει άποκλειστικά ή προνο
μιακά πλεονεκτήματα γιά τό έμπόριό του 
στό έδαφος όποιουδήποτε μή μέλους, πού 
θά έχει γιά άποτέλεσμα, άμεσοί ή έμμεσα, 

[διακρίσεις είς βάρος τοΟ έμπορίου όποιου- 
δήποτε άλλου μέλους. Σ έ  συνάρτηση μέ 
άλλες διατάξεις τοΰ κειμένου, ό δρος αύ
τός έχει τήν έννοια πώς μέλη τοΰ Π .Ο .Ε .  
δέν  μποροΰν νά συνάψουν μέ τήν Ε .  Σ .Σ .  
Δ . συμφωνίες πού προβλέπουν γιά ειδι
κές άνταλλαγές άγαθών, έκτός άν οί άν·. 
ταλλαγές προσαρμόζονται σέ άνάλογα 
μερίδια, παραχωρούμενα σέ σχέση πρός 
μιά προηγούμενη άντιπροσωπευτική πε
ρίοδο. Ό  δρος αύτός θά άπαιτήσει τήν 
τροποποίηση τών περισσοτέρων, άν δχι δ 
λων, άπό τις συμφωνίες, στις όποιες ή Ε .  
Σ . Σ . Δ. είναι τώρα συμβαλλόμενος. Καί 
πιθανότατα αύτόν τόν όρο τοΰ Χάρτη ε ί
χε στό νοΰ του ό 'Υπουργός τών Ο ικονο
μικών τής Τσεχοσλοβακίας, δταν παρα
τηρούσε πώς τό κύριο έμπόδιο σέ μιά νέα 
έμπορική συνεννόηση μέ τίς 'Ενω μένες 
Πολιτείες, ήταν ή έπιθυμία μας νά περι- 
ληφθεϊ μιά ρήτρα πού νά προβλέπει γιά 
τή συμμετοχή τών σβμβαλλομένων σέ ε
να παγκόσμιο έμπορικό σώμα. Τό άρθρο 
31 τοΰ Χάρτη προβλέπει άκόμη πώς κα
νένα μέλος τοΰ Π . Ο . Ε .  δέν θά μπορεί 
νά συμμετάσχει σέ όποιαδήποτε συμφω
νία μέ ένα μή μέλος, έάν σύμφωνα μαυ- 
τή τό δεύτερο άποκτά συμβατικά δικαιώ
ματα σέ ό π ο ι ο δ ή π ο τ έ  άπό τά 
προνόμια πού παρέχει αύτός ό Χάρτης. 
Έπίσης δέ πώς τά μέλη δέν θά πρέπει, 
έκτός σέ περίπτωση πού ό 'Οργανισμός 
συναινεΐ, νά έπιβάλουν περιορισμούς στούς 
δασμούς πού έχουν έπιβληθεϊ, σύμφωνα 
μέ τίς διατάξεις τοΰ Χάρτη, στό έμπόριο 
τών μή μελών.

Τό σύνολο αύτών τών διατάξεων θά 
πρέπει νά άναθεωρηθεϊ, δσο εΐναι άκόμη 
καιρός. Εΐνα ι φανερό πώς έπιδιώκουν ά 
πλώς καί μόνο νά παράσχουν μιά βάση 
κοινής άμυνας έναντίον όποιουδήποτε μέ
λους πού θά άπειλούσε τήν ένότητα τοΰ 
Ό ργανισμοΰ ή θά πετύχαινε πλεονεκτή
ματα άπό τά ποιό άδύνατα μέλη. Μπορεί 
δμως νά έρμηνευτοΰν σάν άπειλή. Μιά 
σοβαρή προσπάθεια νά έφαρμοστοΰν θά 
ε ΐχε γιά άποτέλεσμα ή τήν κατάπτωση 
τοΰΠαγκοσμίου'Οργανισμοΰτοΰ'Εμπορίου, 
ή άνοιχτό οικονομικό άγώνα, μεταξύ τών 
μελών άπό τό ένα μέρος καί τής Ε .Σ .Σ .Δ .  
καί τών συμμάχων της, άπό τό άλλο. Καί 
τό ενα καί τό άλλο θά εΐναι ένα κακό 
τέλος ένός καλοΰ έργου πού έπιδιώχθηκε 
θαρραλέα, γιά τήν άποκατάσταση καί τήν 
τακτοποίηση τών διεθνών έμπορικών σχέ- 
•σεων. ,
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Τό συμπέρασμα αύτό δέν σημαίνει πώς 
θά έγκαταλείψουμε τήν προσπάθεια νά 
έπιτύχουμε τήν ύπόσχεση γιά μιά λογική 
συμπεριφορά άπό τήν Ε .Σ .Σ .Δ . ,  εϊτε συμ- 
μετάσχει, εϊτε δχι. στόνΠαγκόσμιο 'Ο ρ γα 
νισμό τοΰ Έμπορίου. Οί συμφωνίες της 
δμως μέ τή Βουλγαρία, τή Ρουμανία καί 
τήν Ούγγαρία, προκάλεσαν άνησυχία|και 
έχθρότητα άπό μέρους τής 'Αμερικανικής 
Κυβέρνησης. 'Αποπερατώθηκαν μέ μυστι
κότητα καί άν δέν κάνω λάθος τά κείμε
να τους δέν δημοσιεύτηκαν, ώς τά σήμε
ρα. Λέγεται δέ πώς ή Σοβιετική Κυβέρ
νηση άρνήθηκε νά εφοδιάσει άκόμα καί 
τίς ξένες κυβερνήσεις, μέ άντίγραφα. " Ε 
τσι, όποιαδήποτε έκθεση σχετικά μέ τό 
περιεχόμενό τους, εΐναι φυσικό νά περιέ
χει λάθη στις λεπτομέρειες.

Οί συμφωνίες φαίνεται πώς ύπάγονται 
σέ δυό κατηγορίες. Ή  μιά μπορεί νά όνο- 
μα σ τεϊ: έμπορικές συμφωνίες- αύτές πε
ριέχουν διευθετήσεις γιά τήν άνταλλαγή 
τών προϊόντων, καθορίζουν τήν ποιότητα, 
τίς τιμές, τούς τρόπους πληρωμής κ.λ.π. 
Ο ί άλλες έγειναν γνωστές ώς συμφωνίες 
οικονομικής συνεργασίας· αύτές προβλέ

πουν γιά τήν συμμετοχή τής Σοβιετικής 
Κυβέρνησης κατά 50 ο)ο στούς διάφορους 
κλάδους τής οικονομικής ζωής τών ά λλο 
τε δορυφόρων τοΰ άξονα. Καί όποιαδή
ποτε έκτίμηση τής σημασίας τών δυό αύ
τών κλάδων τών συμφωνιών πρέπει νά 
συμπεριλαμβάνει στόν ύπολογισμό, τίς 
άξιώσεις πάνω στή παραγωγή, πού άπο- 
κτήθηκαν άπό τήν Ε .Σ .Σ .Δ . ,  καθώς έπί
σης καί πάνω στήν άποκατάσταση καί 
στις έπανορθώσεις.

'Ο  μελετητής τής ιστορίας αύτών τών 
συμφωνιών σχηματίζει τήν έντύπωση πώς 
ή Ε .Σ .Σ .Δ .  έπεζήτησε πρώτα νά πάρειγιά 
τόν έαυτό της τέτια θέση, ώστε νά δι- 
εκδικήσει τόν έλεγχο όλόκληρου τοΰ έ μ 
πορίου καί τής παραγωγής αύτών τών 
μικρότερων χωρών, πού τίς χαρακτηρίζει 
ή άπελπιστική άνάγκη ή ή άρπαχτική έ
πιθυμία. Στό  κάτω κάτω οί χώρες αύτές 
ύπήρξαν νικημένοι έχθροί, πού συμμετέ- 
σχαν σέ μιά άπόπειρα γιά τή καταστρο
φή τής Σοβιετικής 'Ένωσης· καί πολλοί 
άπό τούς άλλοτε διευθυντές τής βιομηχα
νικής τους ζωής, είχαν στενούς δεσμούς 
μέ τό Βερολίνο. Καί δταν ή όλική άξίωση 
προσδιορίστηκε, ή Ε .Σ .Σ .Δ .  προχώρησε φαί 
νεται στόν προσδιορισμό τών άπαιτήσεών 
της, άνάλογα μέ τίς πραγματικές δυνατό
τητες τών χωρών αύτών καί μέ τίς δια
μαρτυρίες πού συναντούσε.

Ή  μελέτη τών έμπορικών καί οικονο
μικών συμφωνιών τής Ε .Σ .Σ .Δ . ,  μέ τή 
Βουλγαρία, τή Ρουμανία καί τήν Ο ύ γγα 
ρία καί τά μέχρι σήμερα δεδομένα τής 
έφαρμογής τους, μάς δείχνουν πώς όμο-

λογημένοι καί άνομολόγητοι σκοποί τους 
είναι ή μονοπώληση καί ή άποκλειστικό- 
τητα τοΰ εϊσαγωγικοΰ καί έξαγωγικοΰ 
τους έμπορίου άπό τήν Σοβιετική 'Ένω ση, 
καί ή συμμετοχή τών άντιστοίχων της όρ- 
γανισμών σέ κάθε οικονομική έκδήλωση 
των χωρών αύτών. Πώς οί διατάξεις τών 
συμφωνιών αύτών δέν άνταποκρίνονται 
δμως πρός τήν πραγματική δυναμικότητα 
καί τών δύο συμβαλλομένων μερών άπο- 
δεικνύεται καί άπό τό δτι τόν πρώτο χρό
νο τής έφαρμογής π. χ . τής Ρουμανοσο- 
βιετικής συμφωνίας, οί ρουμανικές εξαγω
γές πρός τήν Ρωσία δέν έφτασαν παρά 
μόνον τά 33 ο)ο τοΰ άναγραφόμενου 
είς τήν συμφωνίαν όλικοΰ ποσοΰ καί, άν
τίθετα πρός τή συμφωνία άκόμη λιγότερες 
ύπήρξαν οί ρωσικές έξαγωγές πρός αύτή. 
Τό  ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε καί στήν 
έφαρμογή τών συμφωνιών μέ τούς άλλους 
δύό πρώην δορυφόρους τοΰ άξονα. Ή  οι
κονομική συνεργασία άφετέρου,έπιτυγχάνε- 
ται μέ τή δημιουργία κοινών έταιρειών, 
μέ συμμετοχή κατά 50 ο)ο τών σοβιετικών 
άντιστοίχων κρατικών όργανισμών καί έ
χουν γιά σκοπό, τήν άνάπτυξή τών πόρων 
κάθε χώρας, καταλαμβάνοντας, μέ τήν 
εμφάνισή τους. μιά θέση προνομιακή, ή 
σχεδόν μονοπωλιακή, στό πεδίο τής δρά
σης τους. .

Ε ΐνα ι παρακινδυνευμένο νά βγάλουμε 
τελικά συμπεράσματα σχετικά μέ τά οί
κονομικά άποτελέσματα τών συμφωνιών 
αύτών, γιατί τά μέχρι σήμερα δεδομένα 
φαίνεται πώς ύπήρξαν έντελώς διάφορα 
άπό έκεϊνα πού ύπολογίστηκαν, Εΐνα ι δ 
μως εύκολο νά έκτιμήσουμε γιατί ή άμε- 
ρικανική καί διάφορες άλλες κυβερνήσεις, 
ύποπτεύθηκαν πώς οί συμφωνίες αύτές 
θά έχουν γιά άποτέλεσμα νά φέρουν τήν 
οικονομική ζωή τών μικρών χωρών,γιά τίς 
όποιες πρόκειται, κάτω από τήν ρωσική 
κυριαρχία. Υπ ολογίστηκε πώς ή άξία 
τών εισαγωγών πρός τή Σοβιετική "Ε ν ω 
ση, δπως προσδιορίστηκε στις έμπορικές 
συμφωνίες μέ τή Ρουμανία, τήν Ο ύγγα 
ρία, τή Βουλγαρία καί τή Φιλανδία, φθά
νει τά 60 έκ. δολ. περίπου καί οί παρα
δόσεις τών χωρών αύτών γιά έπανορθώ- 
σεις, ύπολογίστηκαν σέ 130 έκ. δολ. περί
που. Σ έ  συνδυασμό μάλιστα μέ τίς συμ
φωνίες γιά τόν κοινό έλεγχο τών βασι
κών κλάδων τής οικονομικής δραστηριό
τητας, στήν περίπτωση ιδιαίτερα τής Ρου 
μανίας καί τής Ούγγαρίας, έκαμαν τίς 
μικρότερες χώρες άνίκανες νά έπαναλά- 
βουν τίς έξωτερικές έμπορικές σχέσεις 
τους, σέ μιά Ικανοποιητική κλίμακα, ή 
τουλάχιστον τίς ύποχρέωσαν νά έξαρ- 
τώνται γιαυτή τήν περίπτωση άπό τή ρω
σική άνοχή, "Ετσ ι, ώς τά σήμερα, ή άν- 
τίθεσή μας γιαυτές τίς μεθόδους, δικαιώ
θηκε. Ή  άντίθεση αύτή κατευθύνθηκε πιό 
άμεσα πρός τίς συμφωνίες τίς οίκονομι-
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κής συνεργασίας, παρά πρός τίς έμπορι
κές συμφωνίες. Καί ή κριτική μας αύτή 
δέν άφορά μόνον αύτές τίς περιπτώσεις· 
άποτελεϊ μέρος τής γενικότερης θέσης μας 
πού άπεχθάνεται κάθε διμερή συμφωνία 
τέτιου είδους.

Παραμένει δμως γιά λύση ένα πρόβλη
μα πολιτικής. "Ω ς  ποΰ πρέπει νά φτά
σουν οί παρατηρήσεις μ α ς ; θ ά  δοκιμά
σουμε νά Ικανοποιήσουμε άπλώς καί μό
νο μερικούς καθορισμένους σκοπούς, μέ 
πρόχειρους συμβιβασμούς, άρκετούς γιά 
νά μάς έξασφαλίσουν πώς αύτές οί διευ
θετήσεις δέν μάς στεροΰν άπό τίς κυριό- 
τερες φυσικές μας εύκαιρίες, νά έμπορευό- 
μαστε μαυτές τίς χώρες καί νά μήν άπο- 
κλείνονται οί άμερικανικές έπιχειρήσεις 
άπό πεδία, δπως ή πετρελαιοπαραγωγή 
καί ή άεροπορία, στά όποια ή θέση τους 
τούς έπιτρέπει τό συναγωνισμό ; ’Ή  μή
πως θά πρέπει νά προχωρήσουμε πιό 
πέρα ; Μήπως θά πρέπει νά έπιμείνουμε 
πώς αύτές οί χώρες, καθώς καί ή Ε .Σ .Σ .Δ .  
θά πρέπει νά άπόσχουν άπό κάθε συμ
φωνία πού θά μποροΰσε νά πνίξει τά 
προηγούμενα έμπορικά ρεύματα καί θά 
μποροΰσε νά ενεργήσει στήν ολοκληρωτική 
λειτουργία τοΰ παγκόσμιουσυναγωνισμοΰ ; 
Πρέπει νά καταπολεμήσουμε κάθε συμ
φωνία πού θά έχει γιά άποτέλεσμα τήν 
παραχώρηση στή Σοβιετική "Ενω ση μιάς 
μεγαλύτερης ή προνομιούχας θέσης στό 
έμπόριο καί στήν οικονομική ζωή τών χω 
ρών αύτών, άπό δ,τι θά πετύχαινε άν 
δλες οί δυνατότητες άφίνονταν έλεύθερες 
στό συναγωνισμό ; Φαίνεται πώς ή ’Α 
μερικανική Κυβέρνηση τείνει τώρα νά 
άκολουθήσει τόν τελευταίο δρόμο, άν έρ- 
μηνεύω σωστά τήν έννοια μερικών άπό 
τίς άπόψεις πού προηγήθηκαν. Καί άς τό 
ξεκαθαρίσω άκόμα μιά φορά. τή στάση 
της αύτήν τήν πήρε, δχι μόνο δσον άφο
ρά αύτή τή σειρά τών συμφωνιών, άλλά 
καί κάθε φορά πού δυό χώρες συμφωνούν 
γιά τήν άνταλλαγή τών προϊόντων τους 
μέ μέσα πού δέν εΐναι χαραγμένα σύμ
φωνα μέ τόν άναγνωρισμένο συναγωνι
σμό, ή δέν ύποχρεώνουνται νά τόν τηρή
σουν στό μέλλον.

Οί προσπάθειες τής ’Αμερικανικής Κ υ 
βέρνησης γιά νά σταματήσει τίς μονομε
ρείς αύτές συμφωνίες τής Σοβιετικής^ " Ε 
νωσης μέ τούς νικημένους δορυφόρους τοΰ 
’Ά ξ ο να  καί νά πετύχει τήν άναθεώρησή 
τους, στάθηκαν μάταιες. Τό αϊτημά της 
δπως οί συμφωνίες αύτές άναβληθοΰν ώς 
τήν ήμέρα πού θά ύπογράφονταν οί συν
θήκες ειρήνης, δέν έγινε δεχτό, καί δέν 
έλαβε καμιά άπάντηση στό έπιχείρημα, 
πώς ή μόνη Ικανοποιητική καί έν
τιμη λύση γιά τό πρόβλημα τής οικονο
μικής άνοικοδόμησης σαυτές τίς χώρες, 
ήταν μιά άνοιχτή τριμερής συμφωνία, πού 
θά άποτελοΰσε τό σκελετό γιά τήν άπο-
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κατάσταση τδΓν οικονομιών τους, μέσα 
στή γενική οίκονομία τής Εύρώπης. Τίς 
ίδιες άπόψεις πρόβαλε κατά τή διάρκεια 
τών συζητήσεων γιά Ενα πιθανό δάνειο 
άπό τίς 'Ενω μένες Πολιτείες στή Σοβιε
τική "Ενω ση, προτείνοντας κοινές συνεν
νοήσεις γιά τήν άποκατάσταση μιας εναρ
μονισμένης πολιτικής γιά νά ένισχυθοΰν 
οί άλλοτε δορυφόροι τοΰ ’Ά ξ ο να  στό νά 
βροΰν τή λύση τών οικονομικών δυσκολι
ών τους. ‘Ό λ ες  αυτές ot άμε|5ικανικές 
προτάσεις δέν Εγιναν δεχτές καί τίς ειση
γήσεις γιά συζητήσεις άπό κοινοΰ τίς δέ
χτηκαν μέ υπεκφυγές. Ή  Σοβιετική Κ υ 
βέρνηση άρνήθηκε νά προσχωρήσει στήν 
άμερικανική άντίληψη τής ισότητας στις 
έμπορικές της συμφωνίες- καί ισχυρίστηκε 
πώς οί συμφωνίες οικονομικής συνερ
γασίας μέ τά κράτη αύτά δέν περιείχαν 
διατάξεις εύνοϊκές γ ι’ αύτή. Ά νά φ ερε ά 
κόμη γιά άπάντηση τήν προνομιακή θέση 
πού κατέχει σέ μερικές άπό τίς χώρες τοΰ 
δυτικοΰ ήμισφαιρίου ή άμερικανική ιδιω
τική πρωτοβουλία καί σημείωσε τό γεγο
νός πώς ή άμερικανική ιδιωτική πρωτοβου
λία στό έξωτερικό άπόκτησε μερικές φο
ρές άποκλειστικότητα στις εύκαιρίες που 
τής δόθηκαν.

Τό ’ίδιο θέμα Εγινε άντικείμενο σκλη
ρών συζητήσεων στη Διάσκεψη τοΰ Παρι- 
σιοΰ καί στις συζητήσεις τοΰ Συμβουλίου 
τών 'Υπσυργών-τών ’Εξωτερικών, γιά τή 
σύνταξη τών συνθηκών ειρήνης, μέ τή 
Ρουμανία, τήν Ούγγαρία, τή Βουλγαρία 
καί τήν Ιτ α λ ία  καί οί άμερικανικές άπό- 
ψεις είχαν τήν ϊδια κ ι’ έδώ τύχη.

Πώς ή Ε .Σ .Σ .Δ .  εΐναι άποφασισμένη 
νά εξασφαλίσει μία τεράστια επεκτατική, 
άν δχι κυριαρχική, θέση στις οικονομίες 
αυτών τών χωρών, εΐναι φανερό. Πώς 
σκοπεύει νά έπιτηρεΐ τήν πολιτική καί 
κοινωνική τούς άνάπτυξή, φαίνεται λιγό
τερο καθαρά. Έ κ ε ΐν ο  πού ζητούν οί Ε ν ω 
μένες Πολιτείες δέν εΐναι κάποιο επιπλέ
ον κέρδος μερικών εκατομμυρίων δολλα 
ρίων. Ζητούν νά βεβαιωθούν πώς δόθηκαν 
στις μικρές αύτές χώρες γνήσιες δυνατό
τητες γιά νά άκολουθήσουν τήν άνεξάρ- 
τητη κρίση τους στις οικονομικές καί πο
λιτικές σχέσεις, σέ όλόκληρο τόν Κόσμο, 
έναντίον μιάς πιθανής έπίθεσης, πού θά 
πρβέλθει άπό μιά όμάδα χωρών, κάτω ά
πό τήν ήγεσία τής Σοβιετικής 'Ένω σης.

Ά ν  πρόκειται νά φτάσουμε σέ κάποια 
συμφωνία, φαίνεται πώς αύτή θά πραγ
ματοποιηθεί μέ τήν έγκατάλειψη τών άρ
χών πού εχουμε προβάλλει Μπορούμε νά 
παραδεχτούμε συμφωνίες μεταξύ τής Ε .Σ .  
Σ .Δ .,κα ί τώνχωρώναύτώνπού θά τούς έπι- 
τρέψουν νά άναπτύξουν έμπορικές καί οι
κονομικές σχέσεις πού δέν περιορίζονται 
άπό θεωρητικούς ύπολογισμούς, σχετι
κούς μέ τίς προσφερόμενες εύκαιρίεςάντα- 
γωνισμοΰ. Αύτοί δμως πρέπει νά εΐναι καλά
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καθορισμένοι καί τόσο περιορισμένοι ώστε 
νάκάνουν Ικανές τίς μικρότερες χώρες νά 
έκμεταλεύτοΰν τίς εύκαιρίες πού τούς δί
νονται νά έμπορευτοΰν μέ τόν εξω κόσμο. 
Γιατί δέν μπορούμε έλεύθερα νά συγκα-, 
τατεθοΰμε στόν αύθαίρετο άποκλεισμό 
άπό τήν οικονομική τους ζωή, ή στό  ̂νά 
έξαρτιέται ή συμμετοχή μας σαυτή, άπό 
τή θέληση τής Ε .  Σ . Σ . Δ .

Τό δίλημμα πού άντιμετωπίζουμε, σχε
τικά μέ τό ζήτημα τοΰ πόσο αύστηρά θά 
έπιμείνουμε πάνω στήν έφαρμογή μιάς 
θεωρητικής άρχής ισότητας στις προσφε
ρόμενες εύκαιρίες, δέν εΐναι δυνίατόν νά 
ύφίσταται περιορισμούς στή γεωγραφική 
περιοχή πού εΐναι τό σημερινό πεδίο τής 
διαμάχης. Ε ΐνα ι σχεδόν βέβαιο πώς θά 
σηκωθεί καί μέ μεγάλη ένταση σέ συν
δυασμό μέ τή γερμανική συνθήκη τής ει
ρήνης. Έ δ ώ  κ α ί  τ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α ,  
ά λ λ ά  κ α ί τ ά  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  τ ώ ν  
Ε ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ι τ ε ι ώ ν  θά δι
καιολογήσουν τήν έπιμονή γιά νά περιλη- 
φθουν δροι πού δέν θά βάζουν καμιά 
χώρα σέ προνομιούχα θέση, σέ σύγκριση 
μέ άλλες. ’Ά ν  πρόκειται ξένες κυβερνή
σεις νά συνδεθοΰν μέ μιά κεντρική Γ ε ρ 
μανική Κυβέρνηση στή διοίκηση όποιουδή- 
ποτε κλάδου ή έπιχείρησης αύτής τής χώ
ρας, ή συμμετοχή θά πρέπει νά εΐναι κοι
νή καί ϊση καί σύμφωνη μέ 'τίς παραδεγ
μένες άρχές. ’Ά ν  δμως ή Αμερικανική  
Κυβέρνηση προτίθεται νά πετύχει καί νά 
κρατήσει μιά άνάλογη θέση στήν οίκονο
μία τής Γ  ερμανίας, πρέπει νά προπαρα- 
σκευαστεϊ ώστε νά Εχει πιό θετικά μέσα 
γιά τήν πολιτική της άπό άρχές. θ ά  πρέ
πει νά εχει τή θέληση νά άναλάβει εμπο
ρικά εγχειρήματα καί νά- τά φέρει σέ 
πέρας.

Καί τί πρόκειται νά γίνει άν τό ’ίδιο 
ζήτημα εμφανιστεί άκόμα πιό πέρα ; Τ ί 
θά γίνει άν ή Σοβιετική Κυβέρνηση δια
πραγματευτεί συμφωνίες οικονομικής συ
νεργασίας μέ τίς χώρες τής Δυτικής Ε ύ 
ρώπης, ή τοΰ ήμισφαιρίου μας, τοΰ είδους 
πού Εχει μέ τή Ρουμανία καί τήν Ο ύγγα 
ρία ; Ή  κύρια πηγή τοϋ έμπορίου καίτών 
οικονομικών πλεονεκτημάτων, γιά τίς πε
ρισσότερες ξένες χώρες, βρίσκεται φανε
ρά, εξω άπό τήν Ε .  Σ .Σ .Δ .  Οί χώρες αύ
τές θά διστάσουν νά ριψοκινδυνέψουν τά 
πλεονεκτήματά τους αύτά —δπως θά ήταν 
άναγκασμένες νά τό κάμουν—γιά νά προ- 
έλθουν σέόποιαδήποτε έπιλήψιμη συμφωνία 
μέ τήν Ε .  Σ . Σ . Δ.. Ή  συμφωνία μέ τήν 
Σουηδία ύπήρξε Ενα άνησυχαστικό έπισο- 
δειο. ΤΗταν ενας συνδυασμός, δανείου 
καί μιά συμφωνία «γιά τήν παράδοση ά 
γαθών» καί όχι μιά συμφωνία οικονομι
κής συνεργασίας. 'Η  άμερικανική άρνηση^ 
νά εύνοήσει αύτόν τόν τύπο τών συμφω
νιών, δέν φαίνεται νά προλαμβάνει τή' 
διαπραγμάτευσή τους. Κα ί οί Άμερικανι-
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:ν ι κ ο λ α ο υ  Π Ο Λ ΙΤ Η

Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙ ΑΣ ΝΕΑΣ Ι Σ Ο Ρ Ρ Ι Π Ι Α Σ
Τήν 1 Μαρτίου, στήν αίθουσα τών τελετών τού Πανεπιστημίου, Εγινε τό έπι- 

στημονικό μνημόσυνο τού Νικολάου Πολίτη. Ή  εκδήλωση αύτή πού ύπήρξε Ενας 
δίκαιος φόρος εύλαβίας καί τιμής, πού τού τόν ώφειλαν δλοι οί 'Έ λληνες .

Ό  Νικ. Πολίτης πέθανε στό τέλος τοΰ 1942 στή Γα λλία , πού ύπήρξε ή δεύ- 
τερή του πατρίδα, άφίνοντας χειρόγραφο Ενα Εργο πού εΐχε συγγράψει τούς 
πρώτους μήνες τοΰ 1941, σέ μιά άπό τίς πιό σκοτεινές έποχές τής Εύρώπης. Στό  
Εργο αύτό. πού μέ τόν τίτλο « Ή  Δ ι ε θ ν ή ς  Η θ ι κ ή »  κυκλοφόρησε στή Γε- 
νεύη τό 1943, (ενα άπό τά κεφάλαιά του εΐναι καί τό δημοσιευόμενο) διαπιστώ
νουμε, άκόμα μιά φορά, πώς ό Νικ. Πολίτης δέν ήταν ό διπλωμάτης πού τόν ε ί
χαν άποζηράνει τόσα χρόνια διπλωματικών συγκρούσεων καί άπογοητεύσεων, 
άλλά πώς καί στά σκοτεινά άκόμα χρόνια γιά τήν Εύρώπη καί τήν άνθρωπότητα 
πού Εγραφε τό βιβλίο του, δέν εΐχε χάσει τήν πίστη του καί τήν πεποίθησή του 
στόν άνθρωπο καί στήν άποστολή τοΰ άτόμου καί θερμαίνονταν άπό τή φλόγα 
πώς τελικά, άπό τήν άνάγκη τών πραγμάτων, πρέπει νά επικρατήσει καί στις 
διεθνείς σχέσεις ή η θ ι κ ή ,  γιά νά μπορέσει νά ύπάρξει μιά παγκόσμια ίσορ
ροπία.

Ο ί σκέψεις αύτές τοΰ Πολίτη, άριστοτεχνικά καί μέ καθαρότητα διατυπωμέ
νες, άντιπροσωπεύουν δ,τι οί λαοί τής Εύρώπης πίστεψαν πώς θά άκολουθοΰσε 
τήν τραγική θύελλα τής παγκόσμιας σύγκρουσης. Ε κ ε ίν ο ι  δμως πού μέχρι σή
μερα μέ τή στάση τους, Εμποδίζουν τήν πραγματοποίηση τοΰ ιδεώδους αύτοΰ 
τών λαών, άς θυμοΰνται έκεΐνο πού ό Πολίτης είπε σέ μιά άπό τίς πιό επιβλη
τικές άγορεύσεις πού άκούστηκαν σέ διεθνές συνέδριο. «Δέν ύπάρχει τίποτα τό 
πιό άπογοητευτικό γιά τούς άνθρώπους καί ιδιαίτερα γιά τούς λαούς, άπό τό 
νά τούς προσφερθοΰν μεγάλες ελπίδες πού ύπάρχει κίνδυνος νά τίς άκο
λουθήσουν βαθειές καί Επικίνδυνες διαψεύσεις».

Ά π ό  τότε πον ή Εύρώπη έκτροχιασμέ- 
νη, εχασε συγχρόνως την οικονομική καi η 
θ ική  της ισορροπία, πάνω στις όποιες στη
ρίζονταν άλλοτε ή ησυχία καί ή ευδαιμονία 
της, βρίσκεται σε αναζήτηση μιας νέας ισορ
ροπίας. Προχώρησε διστάζοντας, προσέ- 
κρονσε σέ άπειρα εμπόδια, πέρασε πολυά

ριθμες κρίσεις, συγχρόνως νλικές και ή&ι- 
κές, γιά νά πέσει τελικά στήν άβυσσο οπον 
κινδυνεύει νά χαθεί.

Και δμως θά μποροΰσε, αν διευθύνον
ταν καλύτερα, αν ή πνευματική ήγεσία της 
δέν εϊχε έγκαταλείψει τήν άποστολή της, 
νά φτάσει άργά, ειρηνικά, σέ μιά νέα ίσορ-

κές άπόπειρες νά τίς περιορίσουν μέ αύ- 
στήρες άρχές, φαίνεται πώς ξεφεύγονται. 
Έ κε ΐνο , νομίζω, πού έλπίζουμε καί πούμπο- 
ροΰμε μέ Επιτυχία νά κάνουμε, εΐναι νά 
έπιμείνουμε ώστε νά παραμείνουν μέσα 
στή σφαίρα τής εύκολης δικαίωσης πάνω 
σέ οικονομικές βάσεις- καί άν δέν παρα
μείνουν, νά άρνηθοΰμε τά πλεονεκτήματα 
πούΕχουμε τή δυνατότητα νά χορηγήσουμε.

Ή  προστασία πού θά παρέχει τίς πιό 
πολλές Ελπίδες έναντίον μιάς σκληρής σει
ράς έπιχειρημάτων, θά εΐναι ή συμμετοχή 
δλων τών Εθνών στόν Παγκόσμιο ’Ο ργα 
νισμό τοΰ Έμπ ορίου. Μέσα στά πλαίσια 
τών άμοιβαίων ύποχρεώσεων, τά δικαιώ
ματα θά συζητοΰνται καί θά καθορίζονται, 
οί άνταγωνισμοί θά τακτοποιούνται,οίσυμ- 
,βιβασμοί θά κατανοοΰνται καί τελικά τά

ώφελήματα θά άνταλλάσσονται. ’Ά ν  
αύτό δέν μπορέσει νά πραγματοποιη
θεί, θά πρέπει νά έπιζητηθεΐ μιά άπευθεί- 
ας συνεννόηση μέ τήν Ε .Σ .Σ .Δ .  Καί άν 
άποτύχουν καί τά δυό, εΐναι πιθανόν νά 
άποδειχθεΐ πώςτό πρόβλημα είναι Ενα άπό 
τά πιό άνησυχαστικά, στή σφαίρα τής πο
λιτικής τών Μ εγάλω ν Δυνάμεων. Στούς 
άνάδοχους τής προσπάθειας γιά τήν πα
ραδοχή τού Χάρτη, θά πρέπει νά δοθεί τό 
ανώτατο δριο ύποστήριξης καί νά «βοη- 
θηθοΰν» μέ τή κριτική.

I l l

Οί ποικίλες γραμμές συμβιβασμοΰ πού 
είσηγήθηκα μπορεί νά έμπαιχτοΰν, γιατί 
παρουσιάστηκαν χωρίς ψεγάεια. Γ  ιατί.
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ρ οπ ία , στη ρ ιγμ ένη  π ά νω  σε βάσεις π ρ οσα ρ 
μ οσμ ένες  σ τις  ανάγκες τής δ ιε θ ν ο ύ ς  ζοτης.

Α υτή  ή άπ οκατάσταση  θ ά  επ ιβ λ η θ ε ί με 
τό  τέλος τ ο ν  τω ρ ιν ό ν  π ολ έμ ον . Μ όνο  μ α ντό  
τό ν  δρο ή μελλοντική ειρήνη θ ά  μ π ορέσει 
νά  έχει τή ν  ε π ιθ ν μ η τή  σ τα θερότη τα .

Θά ε ΐνα ι ενα τερά στιο  έργο π ο ύ  θ ά  ξε- 
π εράσει κατά π ολ ύ  σέσημασ ία ,κ α θ ώ ς καί στή  
δνσκ ολ ία  τή ς ά ντ ιμ ετώ π ισ ή ς  τ ο ν , τό  έργο  
π ο ν  π ρ α γμ α τοπ ο ιή θ η κ ε  άλλοτε, οτή  Β εσ τφ α 
λία, στά  1 6 8 4  καί στή  Β ιέννη , στά  1815.

Σ τά  1 918 , μ π ροστά  στή ν έκταση τώ ν  
κ ατα στροφ ώ ν π ο ν  π ρ οξενή θ η κ α ν  άπ ό  τ ίς  
έ χ θ ρ ο π ρ α ξ ίε ς  π ο ν  κράτησαν π ερ ισ σ ότερ ο  
ά π ό τέσσερα χ ρ ό ν ια , θέλη σαν νά  β ρουν  
τό  μέσο γιά  νά  π ρολάβονν ένα νέο  π ό 
λεμο. Α ύ τό , υπ ή ρξε  ή μοναδική σχεδόν  
μ έρ ιμ να  τώ ν ηγετώ ν. Οι κ ατηγορίες τώ ν ο ι 
κ ονομ ικ ώ ν καί κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  προβλημάτιον  
μόλις έγινα ν  ά ντιλ η π τές . Π άντω ς δέ κατά  
τή ν  δ ια ρ ρ ύ θ μ ισ η  τής ειρήνης π αραμελήθη- 
καν άρκετά.

Σ ή μερα  δμως δέν θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  πλέον  
νά  γελαστεί κανείς. cO κ όσμ ος δέν νπ όφ ερε  
μ άταια . Τ ό π α ρελ θ όν π ρ έπ ει νά φ ω τίσ ε ι  τό  
μέλλον. Δ έν θ ά  π ρ ό κ ε ιτα ι μ όνον  νά άποκα- 
τα σ τα θ ε ϊ ή ειρήνη, ζητώ ντα ς έγγνή σεις  γιά  
τή σ τα θ ερότη τά  της. Θά π ρ έπ ε ι νά  βάλονμε  
μ ιά  τάξη στό  χάος τώ ν  δ ιε θ νώ ν  σχ έσεω ν ’ 
γ ιά  νά  γ ια τρ έ ψ ο νμ ε  τά κακά π ο ν  βαρα ίνονν  
τή ν  α νθ ρ ω π ότη τα  θ ά  π ρ έπ ει νά φ τά σουμ ε  
ώ ς τ ίς  π ιό  β α θ ε ιές  ρ ίζες  το νς  καί. νά π ρο- 
σ π α θ ή σ ο νμ ε  νά τ ίς  ξ ε ρ ρ ιζώ σ ο νμ ε * μέ μ ιά  
λέξη, θ ά  π ρ έπ ε ι νά ά νο ικ οδομ ή σονμ ε  άπ ό  
τά  θ εμ έλ ια  τήν Ε ύρ ώ π η , γιά  νά μ π ορ έσ ονν  
οί κ ά το ικ ο ί της νά ζή σ ουν  μ ιά  π ιό  υ π ο 
φ ερτή  ζω ή , άπ ό  αύτή π ο ύ  γνώ ρισαν τά τ ε 
λευτα ία  αύτά  χρόνια .

Δ έν θ ά  φ τά σει δμως νά επ ιδ ιώ ξο υ μ ε  
αύτή τή ν α νοικ οδόμηση  άπ ό π ολ ιτ ικ ή , ο ι 
κ ονομ ικ ή  καί κοινοχνική ά π ο ψ η * για τί δέν 
θ ά  εϊχε  ελπ ίδες νά δ ια δ ο θ ε ί, ο ύ τε  άκόμη

μπορεί νά υποστηριχτεί, πώς οΐ θέσεις 
πού κρατούν τά εθνη σ’ αύτό τό πεδίο, 
άντιπροσωπεύουν μόνο στρατηγικές βαθ
μίδες,-σέ £να μακρύ άγώνα, πού άφορα 
τά πολιτικά και κοινωνικά πεπρωμένα τής 
Κεντρικής Εύρώπης καί πιθανόν όλόκλη- 
ρου του κόσμου, θ ά  ήταν δμως τώρα ά- 
πελπισμένη ήττοπάθεια νά άλλάξουμε 
στάση μαυτή τήν είκασία, καί νά έγκατα- 
λείψουμε τήν έσχατη προσπάθεια νά έξεύ- 
ρουμε άν εΐναι δυνατή στό έμπορικό έπί
πεδο ή συνδιαλλαγή—δπως στά άλλα .’Ά ν  
τό κατορθώσουμε καί άλλες φάσεις τής 
πάλης γιά τήδυναμική πολιτική είναι πιθα
νόν νά μαλακώσουν κάπως, οί υποψίες νά 
λιγοστέψουν καί οί αίχμέςτών συγκρούσε
ων νά γίνουν λιγότερες.

καί νά  δ ια ρ κ έσ ει , αν δέν σ τη ρ ίζοντα ν , έ π ί -  
σης, π ά νω  σέ ή θ ικ έ ς  βάσεις.

" Ο πω ς σω στά  τό  π αρατήρησε ό  κ . J -  
Maritain, σ τό  β ιβ λ ίο  το υ  «  CH  Π ο λ ι 
τ ι κ ή  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  » , θ ά  α π α ιτη θ ο ύ ν  
γεν ικ ές « ά ν α τ ή ξ  ε ι ς » .  ‘  Ολόκληρη ή 
υ π όστα σ η  τ ο ύ  δ ν τ ικ ο ν  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  θ ά  π ρ έ 
π ε ι  νά  βρει καί πάλι τ ίς  άρχές τη ς καί νά 
μ ε τα ρ ρ νθ μ ίσ ε ι  τ ίς  βάσεις της. Θά νπ ά ρξε ι  
μιά  άνανέω ση στή ζω ή , π ο ν  θ ά  π ρ έπ ε ι να  
ε ίνα ι μ ιά  άπ οκάλνψ η τή ς σ ννοχ ή ς σέ β ά θ ος, 
ένα ξα νά νιω μ α  σ τις  πηγές τή ς ζω ής. Ο ί ά ν 
θ ρ ω π ο ι  β ρ ίσκ οντα ι ξα φ νικά  ανακατεμένοι 
μέσα  σέ «ά να τή ξε ις »  π ο ν  ένδ ια φ έρονν  δλες 
τ ίς  τά ξεις . Τ ίπ ο τα  δμως δέν θ ά  κ α το ρ θ ω 
θ ε ί  δσο δέν έ π ιχ ε ιρ η θ ε ΐ  μ ιά  π ρ ο σ π ά θ εια  
ή θ ικ ή ς  καί κ ο ινω νικ ή ς  ανανέωσης.

Σ τή ν  άξία  τώ ν κ ειμ ένω ν, σ τή ν ένίσχνοη -  
π ο ν  δ ίνει ήνλική δύνα μ η ,σ τόστή ρ ιγμ α  τώ νο ι-  
κ ονομ ικ ώ ν  σνμ φ ερ όντω ν , θ ά  π ρ έπ ε ι να  
π ρ ο σ τε θ ε ί  κάτι άλλο, π ιό  ά νώ τερο , ικανό  
νά  δ ια τη ρήσει καί άκα τάπ ανστα  νά  α να νεώ 
σει τό  ζω ικ ό  σφ ρ ίγος.

CH  τύχη  τής μελλοντικής ειρήνης καί τής  
οργάνωσης π ο ν  π ιθ α ν ό ν  νά  τήν σ τέψ ει, 
θ ά  έ ξα ρ τη θ ε ΐ λ ιγότερο  άπ ό  τήν άξία  τώ ν  
θ ε σ μ ώ ν , δσο άπ ό το ύ ς  ά νθ ρ ώ π ο ν ς  π ο ν  θ ά  
κ λ η θ ού ν  νά το ύ ς  δ ι ε ν θ ύ ν ο w  καί ά π ό  τήν  
k o i v o j v ική καί ή θ ικ ή  νγε ία  τ ο ν  περιβάλλον
τ ο ς ,τ ο ν  ο π ο ίο ν  οι ά ν θ ρ ω π ο ι  α ύ το ι θ α  είναι, 
εκ π ρ όσω π ο ι.

Σ έ  δλες σχεδόν τ ίς  εύρω π α ϊκ ές χώρες  
θ ά  κ ατα στούν αναγκαίες ορ ισμ ένες μεταρ ' 
ρ υ θ μ ίσ ε ις , ώ στε  ή έξω τερ ικ ή  ειρήνη  ν ά  
συ μ π λ η ρ ω θ εί καί νά π α γ ιω θ ε ΐ  άπ ό  τήν  
εσ ω τερ ικ ή . Θά είνα ι μ ετα ρ ρ υθ μ ίσ ε ις  τώ ν  
θ ε σ μ ώ ν  καί τώ ν πνευμάτοον συγχρόνω ς, γιά  
νά π ρ οσα ρμ οστούν  καλύτερα οι μ έν και τα. 
δέ σ τις  άνάγκες π ο ύ  θ ά  επ ιβά λει ή νέα  κα
τάσταση τώ ν  π ραγμ άτω ν.

Θά π ρ έ π ε ι νά  ά ξυ γ ιά νο υ μ ε  τή ν π ολ ιτ ικ ή  
ζω ή , νά  ά π ο ξυ ρ ά νο υ μ ε  τά λυμνά ζοντα  τέλ 
ματα, νά  κατα ργήσουμ ε δλα τά  ά ν θ υ γ ιε ιν ά

Πιστεύω πώς εΐναι έπιθυμία καί τών 
δυό λαών οί έμπορικές τους συναλλαγές 
νά εξομαλυνθούν, χωρίς προστριβές που 
πλησιάζουν τήν πολεμική σύγκρουση. Π ι
στεύω πώς είναι στό χέρι τών ήγετώ- 
τους νά βρουν τούς δρους γιά τήν έξον 
μάλυνση, Γ  ιά τοϋτο άν—καί αύτό είναι 
τό άποψασιστικό έ ά ν —ή Ε .Σ .Σ .Δ .  κατορ
θώσει νά κάνει πιστευτό πώς ή έμπορική 
της πολιτική δέν στρέφεται στό νά έξα- 
σφαλίσει τήν πολιτική κυριαρχία ή τήν 
κοινωνική έπανάσταση, δέν πρόκειται νά 
ματαιώσουμε άπό μέρους μας τούς συμ
βιβασμούς, μέ άκαμπτες οικονομικές θεω~ 
ρίες.
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θ έ σ μ ια .Μ α υ τέ ς  τίςένέρ γε ιες ,ο ι ικ α νόνη τεςπ ού  
σήμερα κ ρύβοντα ι άπ ό  τό  φ όβ ο  τής μ όλ υν
σης ή άπ ό τήν επ ίδραση  μ ιά ς δ ικα ιολο
γημένης ή δχ ι άτολμ ίας, θ ά  μ π ορέσ ουν  νά 
π ρ οσ φ έρ ο υ ν  τή συνεργασία  τους  γιά  τό  κ ο ι
ν ό  καλό.

Θά χρεια στε ί έπ ίση ς, π ρ ίν  ά π ’  δλα, νά  
άλλάξουμε τά π νεύμ ατα , νά οργα νώ σουμε  
γ ια υ τά , δπ ω ς τό  έκαμε κιόλας ή ιατρική  
γ ιά  τό  ά ν θ ρ ώ π ιν ο  σώ μα ,ένα  σύστημ α  υ γ ιε ι 
νή ς γ ιά  νά  εκ κ α θα ρ ίσουμ ε β α θ μ ια ία  τά μ ιά 
σμ ατα  π ο ύ  τά δηλητηριάζουν ·* τ ίς  ορ έ ξε ις ,τό ν  
έγω ϊσ μ ό , τό δόλο, τήν ά π ισ τία , τήν π ρ ο σ 
π ο ίη σ η  καί νά  το ύ ς  βάλουμε στό  μυαλό, τό  
σεβασμό το ύ  κ ο ιν ο ύ  σ υ μ φ έροντος , τή λα
τρ ε ία  γιά  τή δράση, τή  χαρά τή ς άλληλοβοή- 
θ ε ια ς , τό  α ίσ θ η μ α  τ ο ν  ω ρα ίου  σέ ολόκληρη 
τή ν  φ υσ ικ ή  καί ή θ ικ ή  το υ  π ληρότητα .

Π ιό  π ολ ύ  άπ ό π ο τέ , ε ίνα ι άλήθεια  άν 
π ο ν μ ε  μαζί μέ τό ν  Π λάτω να , π ώ ς σέ κ ά θ ε  
α νθ ρ ώ π ινη  κ ο ινω νία , ή τά ξη , ή ειρήνη, ή 
α ρ μ ονία , έξα ρ τόντα ι σέ τελεντα ία  άνά λνση , 
ά π ό  τή ν  ή θ ικ ή  καί π νενμ α τ ική άγατγή τών 
ά νθ ρ ώ π ω ν  π ο ύ  τήν ά π οτελ ονν . eH  ολότητα  
θ ά  ε ίνα ι άρμονική  άν κ αθ ένα  άπ ό τά μέλη 
τη ς νπ α κ ο ύε ι σ τ ις  ά π α ιτήσεις  τής λογικής  
π ο ύ  ά π οτελ εϊ τό  θ ε ϊκ ό  μ έρος τ ο ν  είνα ι της.

CH  π νενμ α τικ ή  ύγ ιεινή  π ο ν  θ ά  π ρ έπ ει  
νά  έφ α ρμ όσονμ ε  στό  μέλλον θ ά  κ νρ ιαρχεΐ- 
τα ι ά π ό  μ ιά  νέα  ιδέα καί θ ά  είνα ι τό  ά π ο 
τέλεσμα τή ς ση μερινής καταιγίδας. Θά είνα ι 
μ ιά  π ολ ύ  δ ιαφ ορετικ ή  άντίληψ η τής ε ιρή 
νη ς, άπ ό  έκείνη  π ο ύ  έπ εκρά τησε τά  1 9 1 9 , 
σ τ ις  π ερ ισσότερες  εύρω π αϊκ ές χώρες. Τήν 
έπ οχή  έκείνη  π ίστεψ α ν π ώ ς ειρήνη σημαίνει 
άνά π α νση , σχόλη, ά μ εριμ νησία , εύκολη ζωή.

Α ντιλ α μ β ά νοντα ι σήμερα π ώ ς ή π ρ α γ
μ ατικ ή  ειρήνη , έκείνη  π ο ύ  είνα ι ικανή νά  
δια ρκ έσει, γ ια τί έ ξνπ η ρ ετε ϊ  τή ν ά νθ ρ ώ π ινη  
π ρ ό ο δ ο , ε ίνα ι μ ιά  πάλη π ά νω  σέ ένα άλλο 
ε π ίπ ε δ ο , μ ιά  πάλη χω ρίς τέλος καί π ιό  
τρα χειά  άπ ό  τό ν  π όλ εμ ο . Ε ίνα ι ή άνάγκη  
νά  έπ α γρ νπ νο νμ ε  ά κ α τάπ ανστα  γιά  τό  σεβα
σμ ό  τώ ν  δικ α ίω ν μας, γιά  τή διατήρηση τής 
τά ξη ς, γ ιά  τήν ά νά π τνξη  τής νλικής καί ή 
θ ικ ή ς  εύημερίας μας.

*Ό τ α ν  σ νμ π λ η ρ ω θ ε ΐ ή άποκατάσταση τής 
τα ραγμ ένης ισορροπ ία ς θ ά  π ρ έπ ε ι νά ένδια- 
φ ε ρ θ ο ν μ ε  γιά  νά  τή ν  δ ια τη ρή σ ονμ ε σέ καλή 
κ ατάσταση  : σ τή ν έλάχιστη χαλάρωση ή άτα- 
ξ ία  θ ά  ξα να γνρ ίσε ι μέ καλπασμό, γ ιά  νά  
π ροκα λέσει μ ιά  νέα διατάραξη τής ισορρο 
π ία ς , π ο ύ  θ ά  καταλήξει, άκόμη μ ιά  φορά, 
σέ πόλεμ ο.

€Η  έγκ α θ ίδρ νσ η  καί ή διατήρηση μ ιάς

νέας ισορροπ ία ς, θ ά  ά π α ιτή σ ονν  μ ιά  σημαν
τική  καί μακράς π νοή ς π ρ οσπ ά θ εια .

Κ αί θ ά  ε ΐνα ι άκόμη μ εγαλύτερη , γ ια τ ί  
άν o t μεταβολές π ο ύ  συνέβηκαν στό  ΐ9 ο ν  
αιώ να δημ ιούργησαν ένα κ όσμ ο π ολ ύ  δ ια φ ο 
ρε τικ ό  άπ ό  τόν  π ερασμένο , σήμερα πληρο- 
φ ορ ού μ εθ α  π ώ ς, μέ τή δ ι ά σ π α σ η  
τ ώ ν  ά τ  ό μ  ω  ν , θ ά  άρχίσει σέ λίγα  
χρόνια  ένας άλλος κ όσμ ος, τό σ ο  δ ια φ ορ ετι
κός άπ ό  τό  δ ικ ό  μας, δσο ήταν α ύτός άπ ό  
έκ ε ΐνον  π ο ύ  π ρ οη γή θη κ ε . Δ έν θ ά  φ τά σει ή 
συλλογική π ρ ο σ π ά θ εια  τώ ν κυβερνήσεω ν καί 
τώ ν  οργάνω ν τη ς, άλλά θ ά  χρεια στεί έπ ίσ η ς  
καί ή δραστηριότη μα τώ ν  διαλεχτώ ν, π ο ύ  ε ί 
ναι καταδικασμένοι νά  χάσουν τήν κ οινή  εκ 
τίμ η ση  άν δέν ά π οφ α σ ίσουν  νά  εκπ ληρώ σουν  
τά νέα κ α θ ήκ οντα  π ο ύ  θ ά  τούς  άνή κ ουν, νά 
γ ίν ο υ ν  o t π α ιδα γω γοί, o t σύμ βουλ οι καί ot 
οδηγοί το ύ  λαού.

’Α π ό  δλους τούς  δ ιαλεχτούς, ot π ιό  έν- 
δεδειγμ ένοι γ ια υτή  τήν άπ οστολ ή  θ ά  στρατο- 
λ ο γ η θ ο νν  άπ ό  τή  νέα γεν ιά  π ο ύ  άν δένκ α τορ 
θ ώ σ ε ι  νά ά να σνστή σει μ ιά  β ιώ σ ιμ η  τάξη, 
ε ΐνα ι καταδικασμένη νά  χ α θ ε ΐ κ ά τω  άπ ό τά 
ερ είπ ια  τ ο ν  δ ν τ ικ ο ν  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ .

eΥ π ά ρ χ ονν  ενδε ίξε ις  π ώ ς  τό  άντιλαμβά- 
νετα ι καί π ώ ς εΐνα ι άξια  κ ά θ εέμ π ισ τοσ ύνη ς . 
Σ ύ μ φ ω να  μέ τίς  μ αρτυρ ίες π ρ ο σ ώ π ω ν  π ο ύ  
τή ν γ νω ρ ίζου ν  καλά, ε ΐνα ι, συγχρόνω ς, π ιό  
π ρακ τική  καί π ιό  διψ ασμένη γιά  ιδεώδη, ά 
π ό  τήν π ρ οηγούμ ενη  γεν ιά . Δ ε ίχ νε ι, έπ ίσης, 
ά ντ ίθ ε τα  π ρ ός  μ ιά  γνώ μη  άρκετά διαδομένη , 
π ώ ς ό ρεαλισμός καί τό  ιδεώδες ξα να ντα μ ώ 
νο υ ν  καί πάλι.

Ά κ ό μ α  δμω ς καί ή π ρ ο σ π ά θ εια τή ς  π ν ε υ 
μ ατικ ής ήγεσίας θ ά  ή τα ν άνεπαρκής άν δέν 
ά κ ολ ουθ ιό τα ν  άπ ό τή ν  π ρ ο σ π ά θ εια  τ ο ύ  άτό- 
μ ο υ ’π ρ ο σ π ά θ εια  ά κ ούρα στη ,κ α θ η μ ερ ινή , γιά  
νά κρατήσει τή θ έ σ η  καί νάέκπ ληρώ σει τήν  
άπ οστολή  τουμ έσα  στή κ ο ινω νία , γ ιά  νά κα- 
rct/letβ ει π ώ ςή  ερ γα σ ία ,π ού  δέν εΐνα ι μ ιά  π ο ι  
νή , ε ίνα ι,ά ν τ ίθ ε τα ,ή  μ όνηπ ραγ ματ ική χαρά τής 
ζω ή ς ’π ώ ς ot σχόλες καί o t διασκεδάσεις δέν 
α π οτελ ούν  ολοκληρωμένη άπ όλαυσηπαράδταν  
εμ φ α νίζοντα ι σάν τή  δίκαιη άνταμοιβή  ένός  
τ ίμ ιο υ  μ ό χ θ ο υ ' π ώ ς τά κ α θ ήκ οντα  άπ έναν- 
τ ι  σ τόν  εα υτό  μας, σ τή ν οίκογένειά  μας, ά- 
π ένα ντι στή  κ ο ινω νία  καί σ τή ν  ά νθ ρ ω π ό τη -  
τα . ά π οτελ ούν  συμ φ υές μ έρος γ ιά  μ ιά  μ ε 
τρημένη ύπ αρξη  καί π ώ ς ή εκπλήρωσή τους  
π ρ οξενε ί μ ιά  διπλή καί ά νεκ τίμ ητη  άπόλαυ- 
ση  ·* τή ν ικα νοπ οίηση  τής συνείδησή ς μας 
καί τήν έκτίμηση έκείνοον π ο ύ  μας π ε ρ ι
βάλλουν.
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WICKHAM STEED

Τά στάδια τής Ά γγλο-Γαλλικής συμμαχίας
Ή  Ά γγλογα λλ ική  Συνθήκη Συμμαχίας 

πού ύπογράφηκε στις 4 Μαρτίου στή Δουν- 
κέρκη, είναι ενα ιστορικό γεγονός βαθειάς 
σημασίας. 'Η  Μ εγάλη Βρεττανία καί ή 
Γ  αλλία σαφώς έγγυήθηκαν, γιά πενήντα 
χρόνια, τήν άμοιβαία τους ύποστήριξή 
σέ όποιαδήποτε ένδεχόμενη γερμανική 
επίθεση καί άνέλαβαν νά συντονίσουν τίς 
οικονομικές τους ίνέργειες. Καί τά δυό 
συμβαλλόμενα μέρη σκοπεύουν νά διατη
ρήσουν τήν συμμαχία τους γιά πάντα.

Ή  τωρινή τους συμμαχία φέρνει στή 
μνήμη προηγούμενες προσπάθειες τους νά 
συνενωθοΰν. Στις 16 Ιου νίου  1940, λίγο 
-πριν ό Πεταίν ώς άρχηγός τής Γαλλικής 
Κυβέρνησης πού είχε σχηματίσει, άποφα- 
σίσει νά συνθηκολογήσει μέ τή Γ  ερμανία, 
ή Βρεττανική Κυβέρνηση πρότεινε στή Γαλ- 
Λία νά συνδεθοΰν μέ μιά πανηγυρική 
πράξη πού θά διακήρυτται πώς, « ή Γ  α λ 
λία καί ή Μ . Βρεττανία δέν θά εΐναι 
πλέον δυό εθνη, άλλά Ενα, ή Γά λλο  — 
Βρεττανική "Ενω ση. Τό Σύνταγμα τής " Ε 
νωσης θά προβλέπει γιά κοινά όργανα ά 
μυνας, έξωτερικής, δημοσιονομικής καί οι
κονομικής πολιτικής. Κάθε πολίτης τής 
Γαλλίας θά άπολαύει άμέσως καί τής 
βρεττανικής ιθαγένειας· κάθε Βρεττανός 
ύπήκοος θά γίνει πολίτης τή ; Γα λλ ία ς» .

Ή  κυβέρνηση τοΰ Πεταίν άπόρριψε 
αύτή τήν προσφορά μέ τήν άβάσιμη πρό
φαση πώς εΐχε γιά σκοπό νά ρίξει τή 
Γ  αλλία στή θέση μιάς Βρεττανικής Κτή 
σης. Ή  ίδέα μιας συμμαχίας πού θά γί
νονταν μιά πραγματική "Ενω ση, δέν ήταν 
δυνάτό νά άναγνωριστεΐ σάν μιά άνάγκη 
καί γιά τίς δυό χώρες, πριν ή Γ  αλλία ά- 
πελευθερωθεϊ, πέντε χρόνια άργότερα, ά 
πό τίς προσπάθειες τών Συμμάχω ν καί 
τοΰ κινήματος τής γαλλικής άντίστασης. 
Πιστεύω πώς ή άληθινή έρμηνεία τής συμ
μαχίας πού ύπσγράφηκε—καί πού δέν εΐναι 
μιά πράξη δνωσης,—πρέπει νά θεωρηθεί 
ώς ή άπαρχή τών πιθανών έξελίξεων γιά 
τήν άποκατάσταση Γ  αλλο-βρεττανικών 
σχέσεων, πού θά εΐναι άνάλογες μέ τήν 
-πραγματική ένωση.

Οί προσωπικές μου άναμνήσεις άπό 
τίς Γαλλο-βρεττανικές σχέσεις καλύπτουν 
μιά περίοδο μεγαλύτερη άπό Βνα αίώνα. 
Σ τ ά  1894 ό Βρεττανός Πρεσβευτής στό 
Παρίσι μοΰ είπε πώς ό πόλεμος μεταξύ 
Γαλλίας καί Μ . Βρεττανίας μποροΰσε νά 
έκραγεί κάθε στιγμή, έξαιτίας τής φιλο
νικίας σχετικά μέ τά δικαιώματα τής ναυ- 

ίσιπλοΐας στά νερά τοϋ Σιάμ. Τρία χρό 

νια άργότερα, στά 1897, ό Γ  άλλος ύπουρ
γός τών ’Εξωτερικών H d n o td U X  μέ προει
δοποιούσε γιά τήν επικείμενη'^τύγκρουση 
μεταξύ μιάς γαλλικής άποστολής, μέ έπί 
κεφαλής τόν συνταγματάρχη Μ αρσάντ 
(πού διέσχιζε τότε τήν ’Αφρική άπό τά 
δυτικά πρός τά άνατολικά) καί τών >Αγ- 
γλο-αίγυπτιακών δυνάμεων πού διοικού
σε ό στρατηγός Κίτσενερ, πού προ
χωρούσαν κατά μήκος τοΰ Νείλου, μέσα 
στό Σουδάν.

Τό φθινόπωρο τοΰ 1898 ή σύγκρουση 
αύτή άποφεύχθηκε μόνο άπό τό τάκτ τοΰ 
στρατηγού Κίτσενερ, πού έπεισε τό συν
ταγματάρχη Μαρσάντ, στή Φάσοντα νά 
άποχωρήσει χωρίς μάχη. Ή  Βρεττανική 
κυβέρνηση εΐχε διευκρινίσει πώς όποιεσ- 
δήποτε’Αγγλο-γαλλικές εχθροπραξίες στόν 
άπάνω Νείλο θά είχαν γιά άποτέλεσμα 
τόν πόλεμο μέ τή Γα λλία . Αύτή ή άπο- 
φυγή τών συγκρούσεων τήν τελευταία 
στιγμή, έπεισε καί τίς δυό χώρες νά συμ
φωνήσουν σχετικά μέ τά άμοιβοΚα τους 
συμφέροντα στή Β . ’Αφρική.

Τό Μ άϊο  τοϋ 1904 ό βασιλεύς Έδουάρ- 
δος ό γ ι | ,π ο ύ  ή προσωπική γνώση του τών 
γερμανικών σκοπών τόν οδήγησε σέ μιά 
στενή κατανόηση μέ τή Γ  αλλία, 6βαλε 
τά θεμέλια της, κατά τή διάρκεια μιάς 
του έπίσκεψης στή Γ  αλλική Δημοκρατία. 
Πάνω σαυτά τά θεμέλια οικοδόμησαν ή 
Γα λλία  καί ή Μ . Βρεττανία τήν Ε γ κ ά ρ 
δια Συννενόησή τους, πού ύπογράφηκε 
στις 8 ’Απριλίου 1904. Ή  Συνεννόηση δέν 
ήταν μιά συμμαχία. ’Αναγνώριζε τό βρετ- 
τανικό προβάδισμα στήν Α ϊγυπτο καί τά 
δικαιώματα τής Γαλλίας, γειτονικής μέ τό 
Μ αρόκο, στό νά διατηρεί τή τάξη καί νά 
ένισχύει τίς μεταρρυθμήσεις στή περιοχή 
αύτή. Πάντως ό Γερμανός Αύτοκράτορας 
καί ή Κυβέρνησή του, τήν άντιμετώπισαν 
σάν μιά άντιγερμανική συμμαχία καί τήν 
άνοιξη τοΰ 1905 καί τό καλοκαίρι τοΰ 1911 
δοκίμασαν νά τήν διασπάσουν, διαμφισβη- 
τώντας τά δικαιώματα τής Γ  αλλίας στό 
Μαρόκο. Ή  Μ . Βρεττανία ένίσχυσε τότε 
τή Γ  αλλία γιά νά άντισταθεΐ σαυτές τίς 
προσπάθειες.

Στά  1912, ή γερμανική ναυτική έπέκταση 
ύποχρέωσε τή Μ . Βρεττανία νά συγκεν
τρώσει τό στόλο της στή Βόρεια θ ά λ α σ 
σα. Τότε ή Γα λλία  άνέλαβε νά συγκεν
τρώσει τό δικό της στόλο στή Μ εσόγειο, 
μέ τήν συμφωνία πώς ό βρεττανικός στό
λος θά προστάτευε, σέ περίπτωση άνάγ
κης. τής βόρειες άκτές τής Γ  αλλίας άπό
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0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΤΛΝΙΑ

Μ ία άπό τίς πιό Ικδηλες επιτυχίες τής 
μεταπολεμικής βρεττανικής οικονομίας 
στάθηκε ή άποτελεσματική άντιμετώπιση 
τοΰ πληθωρισμού, μόλο πού τό νόμισμα 
τής Μ εγάλης Βρεττανίας, δπως καί τόσων 
άλλων χωρών, εχει τάσεις πρός τόν πλη
θωρισμό. Αύτό  κατορθώθηκε μέ τή συνε
χή κρατική συμπίεση τών τιμών.

Ό  ξένος πού θά θελήσει νά συγκρίνει 
τίς σημερινές τιμές τών τροφίμων καί τών 
άλλων ειδών πρώτης άνάγκης μέ τίς προ
πολεμικές, θά  διαπιστώσει πώς οί διαφο
ρές είναι έλάχιστες. Κα ϊ τ ά  ενοίκια έπίσης 
θά τόν πληροφορήσουν έλάχιστα αύξήθη- 
καν, άν όχι καθόλου, άπό τό 1939.

Ή  οικονομική σταθερότητα τής Μ . 
Βρεττανίας ώφείλεται, σέ σημαντικό βαθ
μό, στό σύστημά της ελέγχου τών τιμών. 
Τό σύστημα αύτό έφαρμόσθηκε άμέσως 
μόλις άρχισε ό πόλεμος, άλλά ή άναπό- 
φευχτη αύξηση τών τιμών προκάλεσε τή 
βαθμιαίαϋψωσή τους,περίπου στά 30ο)οτών 
προπολεμικών.Τή στιγμή έκείνη ήκυβέρνηση 
έξάγγειλε τήν έναρξη τής έφαρμογής τής

πολιτικής ,γιά τή σταθεροποίηση τών τι
μών πού είχε γιά άποτέλεσμα νά συγκρο
τηθεί άπό έκείνη τήν έποχή τό κόστος τής 
ζωής στό έπίπεδο πού εΐχε φτάσει τόν 
’Απρίλιο τοΰ 1941, περίπου δηλ. στά 30 
ο)ο άπάνω στις τιμές τοΰ Σεπτεμβρίου 
1939. Τό άνώτερο σημείο τών αύξήσεων 
σημειώθηκε τόν περασμένο Δεκέμβριο, μέ 
μιά. αύξηση 32 ο)ο άπό τίς προπολεμικές 
τιμές. Κατά τή διάρκεια τού πολέμου ό 
δείχτης τών τιμών, γιά τό ένοίκιο, τά 
καύσιμα, τό φωτισμό καί τό ρουχισμό, ύ- 
ψώθηκε άπό 1 1)2 ώς 2 ο)ο, ένφ τό έπί
πεδο τών τροφίμων κρατήθηκε σταθερά 
στά 22 ο)ο. Υπ ολογίστηκε πώς μέ τό ση
μερινό κόστος τής ζωής, μιά συνηθισμένη 
οικογένεια, πού άποτελεΐται άπό τόν πα
τέρα, τή μητέρα καί τρία παιδιά, μπορεί 
νά ζήσει μέ 37 σελλίνια τήν εβδομάδα, έ 
χοντας μιά έπαρκή καί άνάλογη διατροφή. 
Ό  μέσος δρος τού ενοικίου γιά τίς οικο
γένειες τών βιομηχανικήν περιοχών, σέ ο
λόκληρη τή χώρα, φτάνει τά 11 σελλίνια 
καί 3 πέννες, ώστε αύτά τά δυό κονδύλια

μιά γερμανική ναυτική έπίθεση. ’Ακόμα 
δμως κ ι’ αύτή ή συμφωνία δέν ήταν μιά 
τυπική συμμαχία. '’Ή τα ν μιά περιορισμένη 
έγγύηση, προορισμένη νά άντιμετωπίσει 
ενα ένδεχόμενο δεδομένο.

Μ όλο  τοΰτο, στις άρχές τοΰ Α ύγο ύ 
στου 1 9 1 4 ,  αύτή ή περιορισμένη εγγύηση 
εσωσε τήν ’Εγκάρδια Συνεννόηση άπό κα 
τάρρευση. Ή  Αύστρία καί ή Ούγγαρία 
είχαν εισβάλει στή Σερβία καί ή Γ  ερμα
νία έπρόκειτο νά εισβάλει στή Γαλλία , 
μέσα άπό τό Βέλγιο . Μ όλο πού ή Μ . 
Βρεττανία εΐχε άναλάβει τήν ύποχρέωση 
νά υπερασπιστεί τή βελγική ούδετερότη- 
τα, ή βρεττανική κυβέρνηση δίσταζε νά 
ένεργήσει άπό κοινοΰ μέ τή Γ  αλλία, τής 
όποιας οί φόβοι καθησυχάζονταν μόνον 
άπό ρητές διαβεβαιώσεις, πώς οί Βρεττα- 
νοί είχαν άναλάβει νά προστατέψουν τίς 
γαλλικές άκτές άπό γερμανική έπίθεση.

’Από έδώ καί πέρα, στόν πρώτο Π α γ
κόσμιο Πόλεμο, ή Μ . Βρεττανία καί ή 
Γα λλία  άγωνίστηκαν ώς Σύμμαχοι. Στή 
Διάσκεψη δμως τής Ειρήνης στό Παρίσι, 
* ά  1 9 1 9 ,  ή Μ . Βρεττανία καί οί 'Ενω μένες 
Πολιτείες άντιτάχθηκαν στή γαλλική κα 
τοχή γερμανικοΰ έδάφους στήν άριστερή 
βχθη τοΰ Ρήνου. ‘Αντί γιαυτό πρόσφεραν 
στή Γα λλία  μιά Ά γ γ λ ο —αμερικανική έγ
γύηση βοήθειας, άν θά γίνονταν καί πάλι 
θϋμα μιάς άπρόκλητης γερμανικής έπίθε-

σης. Ή  Γερουσία τών 'Ε ν .  Πολιτειών ά- 
πέρριψε. στά 1920, αύτή τήν έγγύηση καί 
ή Μ . Βρεττανία, άσύνετα έπίσης, τήν ά 
φησε νά καταρρεύσει. Ή  γαλλική δυσφο
ρία έξέθεσε τότε τίς Ά γ γ λ ο  —γαλλικές 
σχέσεις σέ μιά Ενταση,τήν όποιαν οί διφο-. 
ρούμενες συμφωνίες τοΰ Λοκάρνο, στά 
1925, δέν έπέτυχαν νά άρουν.

Στήν άρχή τοΰ 1935 ό κίνδυνος μιάς 
έπίθεσης άπό τή ναζική Γ  ερμανία παρό
τρυνε τή Γα λλία  καί τή Μ . Βρεττανία νά 
συζητήσουν στρατιωτική δράση άπό κοι
νού. Μ όλο τοΰτο, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1939, ή Γα λλία  έδίστασε μερικές ώρες νά 
άκολουθήσει τή Βρεττανική άπόφαση, 
στό νά κηρύξει τόν πόλεμο δταν ή Γ  ερμα
νία εισέβαλε στήν Πολωνία.

Τό κενό πού άφησε στις Ά γ γ λ ο —γαλ
λικές σχέσεις ό Πεταίν, συμπληρώθηκε 
τώρα μέ τή Συνθήκη τής Δουνκέρκης. 
θεωρώ τήν συνθήκη αύτήώς τήτελική άνα- 
γνώριση τοΰ γεγονότος πώς ή ανεξαρτησία 
καί ή άσφάλεια τής Μ . Βρεττανίας καί 
τής Γ  αλλίας άπαιτοΰν τόν διαρκή δεσμό 
τους. Ά π ό  αύτή τήν άναγνώριση, πιστεύω, 
θά πηγάσει £νας βαθμός πολιτικής καί οι
κονομικής συνεργασίας πού θά άποτελέσει 
μιά έγγύηση γιά τήν ειρήνη καί τή στα
θερότητα στή Δυτική Εύρώπη καί σέ με
γάλες περιοχές τοΰ κόσμου.



μαζί καταναλώνουν τά 39 ο)ο περίπου τοϋ 
μέσου εισοδήματος ένός Εργαζομένου. Τά  
ύπόλοιπα 61 ο)ο παραμένουν γιά τό ρου
χισμό, τά γενικά έξοδα, τήν άποταμίευση 
κλπ. Ή  άποτελεσματικότητα δμως τοΰ ε
λέγχου τών τιμών ώς μέτρου έναντίον τοΰ 
πληθωρισμού, θά είχε βέβαια σέ μεγάλο 
μέρος έξουδετερωθεί, άπό μιά βαθμιαία 
αύξηση τών μισθών καί τών ήμερομισθίων. 
Σήμερα οί μισθοί καί τά ήμερομίσθια δέν 
έλέγχονται άπό τήν κυβέρνηση, ένώ, σέ 
μεγάλη έκταση, προσαρμόζονται στόν έπί
σημο τιμάριθμο τοΰ κόστους τής ζωής. Τό 
δτι οί επαγγελματικές καί έργατικές όρ- 
γανώσεις άναγνωρίζουν πώς ύπάρχει ά 
νάγκη νά διατηρηθοΰν οί μισθοί καί τά 
ήμερομίσθια σέ σταθερά επίπεδα, γίνεται 
φανερό άπό τόν σχετικά μικρό άριθμό 
τών άπεργειών πού έκδηλώθηκαν άπό τό 
τέλος τοΰ πολέμου καί έδώ. 'Ο  βρεττανι- 
κός λαός άπεχθάνεται τούς έλέγχους, άν- 
τιλαμβάνεται δμως πώς ή έπιβολή τους 
εΐναι τόσο άναγκαία σήμερα, δσο ήταν 
καί τήν έποχή πού γιά πρώτη φορά έπε- 
βλήθηκαν.

Ή  βρεττανική βιομηχανία δέν είναι 
άκόμη σέ θέση νά άντιμετωπίσει τίς όγ- 
κούμενες άνάγκες τοΰ έγχωρίου πληθυ- 
σμοΰ καί ετσι ή άρση τοΰ έλέγχου καί 
τών διατιμήσεων θά εΐχε γιά άποτέλεσμα 
τήν αιφνίδια καί άλματώδη ύψωση τών 
τιμών δλων τών είδών. "Οπως έχουν σή
μερα τά πράγματα ό Ελεγχος τών τιμών 
καί τό σύστημα τής διανομής τών είδών 
μέ δελτία, Εξασφαλίζουν σέ κάθε άτομο 
ϊσο μερίδιο στά άγαθά πού παράγει ή 
χώρα. Τό πρόβλημα τής παραγωγής δέν 
θά μπορέσει νά λυθεί πριν περάσει άρκε- 
τός καιρός, γιατί, μόλο πού τά Εργοστά
σια έπανήλθαν, μέ θαυμαστή ταχύτητα, 
στήν πλήρη παραγωγική δυναμικότητά 
τους γιά τήν ειρηνική παραγωγή, εΐναι 
δμως ύποχρεωμενα νά άνταποκριθοΰν 
στις άπαιτήσεις γιά έξαγωγή πού άποτε
λοΰν ενα πολύ μεγαλύτερο μέρος τής 
παραγωγής τους, άπό δτι πριν άπό τόν 
πόλεμο. Καί τά προϊόντα δμως πού προο
ρίζονται γιά τήν Εγχώρια κατανάλωση 
προσφέρονται κάθε μέρα καί περισσότερα 
στή βρεττανική άγορά. Αύτός είναι ό κα 
λύτερος οιωνός γιά τό μέλλον, γιατί κα 
θώς είπε καί ό Καγγελάριος τοΰ θησ α υ 
ροφυλακίου κ. Ντάλτων, ή αύξηση τής 
παραγωγής εΐναι ή καλύτερη άμυνα έναν
τίον τού πληθωρισμού.
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Στό  μεταξύ ή Μ . Βρεττανία χρησιμο
ποιεί καί άλλους τρεις τρόπους, πού άπο- 
δείχτηκαν Επίσης άποτελεσματικοί, γιά 
τή καταπολέμηση τής τάσης πρός τόν 
πληθωρισμό. Ε ΐνα ι ό Ελεγχος τών πρώ
των ύλών, πού Εχει γιά άποτέλεσμα τή 
κατεύθυνση τής παραγωγής πρός ο 
ρισμένους δρόμους, πού κρίθηκαν πιό 
άποτελεσματικοί γιά τήν Ε π ι τ ά χ υ ν 
α η τής άνοικοδόμησης καί τήν έπαύ- 
ξησή της, δπου αύτό θεωρήθηκε πιό άναγ- 
καίο. Ο Ι δυό άλλοι τρόποι εΐναι ή βαριά 
φορολογία καί ή άποταμίευση, πού καί ot 
δυό Επαιξαν τόν ποιό μεγάλο ρόλο στή 
διατήρηση τής οικονομικής ευστάθειας τής 
Μ . Βρεττανίας κατά τή διάρκεια τοΰ πο
λέμου. Τό 1944, π. χ., περισσότερες άπό 
τίς μισές κρατικές δαπάνες, πού Εφτασαν 
συνολικά τά 6.190.000.000 λίρες στερλίνες, 
άντιμετωπίστηκαν άπό τίς εισπράξεις. Καί 
ό ρυθμός αύτός σταθερά κρατήθηκε καί τά 
μεταπολεμικά χρόνια. Ή  Εθνική άποτα- 
μίευση, πού άποτελεϊ μιά καθαρά Εθε
λούσια χειρονομία, άποδείχτηκε έπίσης στό 
Επακρο Επιτυχής. Στήν Επίτευξη τής στα
θερότητας τών δημοσίων οικονομικών,βοή
θησε Επίσης καί ή κυβερνητική πολιτική 
τών χαμηλών τόκων. Σήμερα ή κυβέρνη
ση μπορεί νά δανειστεί δσα χρήματα καί 
άν χρειαστεί, μΕ τόκο δχι μεγαλύτερο ά 
πό 2 1)2 ο)ο καί. μέ μοναδική έγγύηση τή 
κρατική πίστη. Ή  έλάττωση τοΰ τόκου 
άπό 3 ο)ο σέ 2 1)2 ο):>, έκτός πού άνα- 
κουφίζει τούς μεγάλους φορολογουμένους, 
επιτρέπει τήν διεξαγωγή οικονομικών πρά
ξεων, μέ εύνοϊκούς δρους, στις δημοτικές 
καί κοινοτικές άρχές, στά διάφορα Ιδρύ
ματα καί στις ιδιωτικές βιομηχανίες καί 
εΐναι ενας συντελεστής γιά τή χρησιμο
ποίηση δλων τών Εργατικών πόρων τής 
χώρας. Καί δικαίως ό κ. Ντάλτων χαρα
κτήρισε τή διατήρηση τοϋ σημερινοΰ χα 
μηλού τόκου σά μιά άκόμη Εγγύηση γιά 
τήν άντιμετώπιση τού πληθωρισμού.

Αύτά  εΐναι τά κυριότερα μΕσα μΕ τά 
όποια ή Μ . Βρεττανία κατορθώνει νά συγ- 
κρατεϊ τήν οικονομική της σταθερότητα, 
μΕσα σέ Ενα κόσμο έλλείψεων καί τάσεων 
γιά ύψωση τών τιμών. Τό άντίτιμο πού 
πληρώνει γιαυτό ό βρεττανικός λαός άπο- 
τελεϊ τή συνέχεια τών δυσκολιών καί τών 
έλέγχων τοΰ πολέμου. Γνωρίζει δμως πώς 
οί θυσίες πού καί σήμερα Εξακολουθούν, 
εΐναι οΰσιώδεις γιά μιά μακρόχρονη εύη- 
μερία.

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

Ή  πολίτικη Λέσχη «Τρικούπης»
Ή  λειτουργία τής Πολιτικής Λέσχης 

«Τρικούπης» άνταποκρίνεται σέ πραγματι
κή άνάγκη τής πολιτικής μας ζωής. Ό  
πολιτικός, ύπερκομματικός δμως, αύτός 
όργανισμός, Επιδιώκει, καθώς φαίνεται ά 
πό τό καταστατικό του δύο κυρίως σκο
πούς : Τήν άντικειμενική Εξέταση τών
“Ελλην ικώ ν  ζητημάτων καί τήν πολιτική 
άγωγή, ή όποία θεωρείται, καθώς καί 
πραγματικά εΐναι, τό ϊδιο πράγμα μέ τήν 
ούσία τής δημοκρατικής άγωγής, τή συ- 
Λ/ειδητοποίηση δηλαδή καί τήν άνάληψη 
τών πολιτικών εύθ«νών άπό δσο τό δυ 
νατό μεγαλύτερο άριθμό πολιτών.

Τήν προσπάθεια αυτή Εσπευσαν νά τήν 
-κατακρίνουν οί άκροι δεξιοί, κατηγορών
τας τά μέλη τής Λέσχης ώς άριστερούς 
ή άφελεΐς αιχμαλώτους τής άριστερολο- 
γίας γιατί μεταξύ των βρέθηκαν καί με
ρικοί άριστερίζοντες, μόλο πού ή Λέσχη 
δέν άποκρούει ούτε τούς συντηρητικούς. 
Σ έ  μιά προσπάθεια αύτοΰ τοΰ είδους δέν 
μπορεί κανείς νά άποκλείση δλους δσοι 
είναι λίγο δεξιώτερα ή άρισιερώτερα άπό 
μιά ώρισμένη γραμμή, γιατί τότε ή Λέσχη 
ήθελε μεταβληθή σέ κόμμα καί Ετσι θά ά- 
πέβαινε άχρηστη. Γιά  τήν Επιτυχία ένός 
τέτοιου πολίτικου όργανισμοΰ ή άνεκτικό- 
της άπέναντι τών άντιθέτων γνωμών εΐναι 
φανερό δτι μπαίνει δχι μόνο ώς προϋπό
θεση καί ώς άπόδειξη καλής θελήσεως, 
-άλλά καί ώς μιά προφανής άνάγκη. Τόσο 
ή Εκλογή τών προσώπων, δσο καί ή Εκλο
γή τών θεμάτων, πού θά συζητοΰνται στή 
Π ολ . Λέσχη «Τρικούπης» πρέπει νά κρί- 
νωνται μέ τό μέτρο τής έπιδιώξεως τής 
Εθνικής Ενότητος, καί δχι τής Εντάσεως 
τοΰ φανατισμού. Ή  Εθνική Ενότης πρέπει 
νά εΐναι τό σημείο άναχωρήσεως γιά νά 
άποβαίνη ώφέλιμος ό πολιτικός άνταγω- 
νισμός. Γ  ιά νά βοηθήση δμως κανείς πρός 
τήν άποκατάσταση τής έθνικής Ενότητος 
πού διασποΰν τά δύο άκρα, τό λιγώτερο 
πού πρέπει νά παραδεχθή κανείς, εΐναι ό
τι δέν πρέπει νά καταγγέλλεται ώς προ
δότης—καί μάλιστα άπό κακή θέληση προ
δότης—οποιοσδήποτε άνήκει σέ διαφορετι
κή πολιτική παράταξη. Ε ίνα ι άνοησία νά 
κρίνεται δχι μόνο ή γνώμη, άλλά καί ή 
καλή θέληση τοΰ άλλου άπό τό άν συμ- 
φωνή μέ τήν προσωπική γνώμη τοΰ κρί- 
νοντος.” Α ν  άπό τήν Πολιτική αύτή Λέσχη 
έξαιρεθοΰν έκτός τών άκρων δεξιών καί 
τών άκρων άριστερών — πού βεβαίως οί 
γνώμες τους δΕν θά εΐναι χρήσιμες στούς 
σκοπούς της—καί οί άνήκοντες στις Ενδιά
μεσες πολιτικές άποχρώσεις τότε δέν θά 
ώπέμενε βέβαια κανείς, πού θά εϋρισκε 

.θέση σ αύτή.
Α ύτά  μποροΰν νά θεωρηθούν καί ώς

ίΜάρτιος

άπάντηση πρός τήν «Ε σ τ ία »  πού εσπευσε 
νά κρίνη τόν 'Οργανισμό αύτό άπό τά 
μέλη του, μέ μιά πουριτανική αύστηρότη- 
τα : τ! ν ° πο α̂ν χρησιμοποιεί γιά δλους 
τούς άλλους έκτός άπό τόν Εαυτόν της. 
Στό  πεδίο τής πολιτικής, μπορεί νά εΐναι 
κανείς βέβαιος χωρίς λεπτομερέστερη ΕξΕ- 
ταση, δτι εκεί δπου οί κρίσεις διατυπώ
νονται άπόλυτες, οί κρίσεις αύτές εΐναι 
λανθασμένες. Ή  οίκειοποίηση τής άπο- 
κλειστικότητος τοΰ έθνικοΰ αισθήματος, 
μόνο ύποψίες μπορεί νά διεγείρη. Ό  κα
θένας πού Ενδιαφέρεται γιά τήν Ε λ λ ά δ α  
πρέπει νά έπιτρέπη στούς άλλους νά ύπο- 
στηρίξουν τήν έθνική ίδέα δπως Εκείνοι 
νομίζουν καλύτερα καί νά τόν εύχαριστή 
δτι καί άλλων οί προσπάθειες συγκλίνουν 
πρός τόν ϊδιο σκοπό, Εστω καί άπό άλλους 
δρόμους.

Ή  επιτυχία τής Λέσχης θά έξαρτηθή 
άπό τή βοήθεια πού θά τής παράσχουν 
δσοι νομίζουν δτι οί σκοποί τής Λέσχης 
είναι άξιοι τής προσπαθείας. Γ  ιά τή χρη
σιμότητα σωματείων αύτοΰ τοΰ είδους 
δέν ύπάρχει άμφιβολία, ιδίως δέ στή 1 δι
κή μας περίπτωση δπου καί αύτοί ot κομ 
ματικοί όργανισμοί, είτε διότι τά κόμμα
τα εΐναι προσωποπαγή, εϊτε γιατί εΐναι 
κληρονομικά, εϊτε άπό άλλους λόγους ά- 
ναγομένους στις ιδιότητες άπό τίς όποιες 
τό κάθε μέλος τοΰ κόμματος άντλεί τήν 
πολιτική του δύναμη, ή πολιτική λειτουρ
γία τών κομμάτων εΐναι άτελής άπό τήν 
άποψη τής ένδοκομματικής μελέτης τών 
πολιτικών ζητημάτων. Γ  ιά νά πετύχουν 
δμως τά σωματεία μέ δμοιους σκοπούς 
χρειάζεται νά ύπάρξουν σέ άρκετό άριθ
μό Εκείνοι, πού χωρίς καμμιά πολιτική ι
διοτέλεια, θά τά συνδράμουν μέ κόπο καί 
μέ ύλικά μέσα. Ό  κόπος άψορα τήν εισ
φορά στις συζητήσεις. "Ο σ ο  εΰκολη εΐναι 
ή άοριστολόγος καί άνεύθυνη συζήτησηστά 
πολιτικά θέματα, ίδίως στά γενικώτερα 
άπό αύτά,τόσο δύσκολη εΐναι ήβαθύτερή 
τους έξέταση. Καί θά χρειασθή βέβαια νά 
διατεθή άρκετός χρόνος άπό δσους θέ
λουν νά εισφέρουν τό συμπέρασμα τών 
γνώσεων, τής πείρας καί τής κρίσεώς των 
στό Εργο τής Λέσχης. Καί ή ύλική δμως 
βοήθεια δέν εΐναι λιγώτερο άπαραίτητη, 
τούλάχιστον Εως πού νά άποκτήση ή Λ έ 
σχη οικονομική βάση στηριζομένη στις συν
δρομές τών μελών της.
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Η Συνδιάσκεψη της Μόσχας
Γ  ιά νά ύπαρξη ειρήνη πρέπει έκτός ά 

πό τήν καλή θέληση νά ύπάρξη καί κά 
ποια δυναμική ισορροπία. Έ φ ό σ ο ν  ή 
Ρωσσία εχει καταλάβει τή μισή Εύρώπη 
καί Εχει κινητοποιήσει μέσα στό έσωτερι
κό τών κρατών τά κομμουνιστικά κόμμα
τα στήν ύπηρεσία τής πολιτικής της, ό- 
ποιοσδήποτε ειρηνικός διακανονισμός δέν 
θά άποτελοΰσε παρά Ενα άπλόν τύπο, κά 
τω άπό τόν όποιον θά συνεχιζόταν, μέ 
τήν ένίσχυση τών θέσεων, πού έχουν ήδη 
καταληφθή, καί τήν κατάληψη νέων, ή 
προετοιμασία τής μελλοντικής έξορμή- 
σεως.

Στή  Συνδιάσκεψη τής Μ όσχας οί ’Α 
μερικανοί φαίνονται άποφασισμένοι νά ά- 
γωνισθοΰν γιά τήν άποκατάσταση τής δυ
ναμικής καί τής ήθικής ισορροπίας. Δια
θέτουν χρήμα δηλαδή εφόδια, ναυτικό καί 
άεροπλάνα. Οί Ρώσσοι διαθέτουν άνθρώ- 
πινο υλικό. Καί μπορούν νά τό χρησιμο
ποιούν πράγματι ώς «ύλικό». Αύτά είναι 

^  τά μέσα, γιά τά όποια ό καθένας άπό 
τούς δύο ενδεχομένους άντιπάλους θά έ- 
πιδιώξη στή Μ όσχα  νά έξασφαλίση τίς ά- 
ναγκαϊες βάσεις. 'Από αύτή τήν άποψη ό 
πρώην Επιτελάρχης Μ άρσαλ είναι καλός 
όπουργός τών Εξω τερικώ ν, δταν γίνον
ται διαπραγματεύσεις μέσα σ’ Ενα πραγ
ματικό στρατόπεδο, δπως είναι έδώ καί 
δεκάδες χρόνια ή Ρωσσία, τόσο ώς κρά
τος, δσο καί ώς φορεύς μιάς στρατευομένης 
ιδεολογίας.

Ό  ρεαλισμός, πού δέν παύει νά κα- 
τηχή ή Ρωσσία, είναι Ενα μάθημα δύσκο
λο, πού δμως άρχισαν νά τό μαθαίνουν 
καί οί δυτικοί σύμμαχοι.

Ο ί 'Αμερικανοί θά ζητήσουν άμεσα 
καί Εμμεσα τήν άποχώρηση τών Ρώσσων 
άπό τήν Εύρώπη. Ή  ύποδούλωση τής γη- 
ραιάς ’Ηπείρου θά άποτελοΰσε Ενδεχομέ
νως τό προοίμιο τής ύποδουλώσεως τοΰ 
κόσμου, καί οπωσδήποτε τήν Εξαφάνιση 
ένός πολιτισμοΰ. Ot συνθήκες ειρήνης πού 
Εχουν Εως τώρα ύπογραφεΐ δέν άποτελοΰν 
παρά μικρές λεπτομέρειες σχετικά μέ τό 
κύριο θέμα, πού άποτελεϊ τώρα τό άντι- 
κείμενο τής Συνδιασκέψεως τής Μ όσχας.

Έ ά ν  ή στάση τών 'Αμερικανών έξα- 
κολουθήση νά εΐναι άποφασιστική, οί λαοί 
τής Εύρώπης θά πάρουν θάρρος καί θά 
άντιστοΰν έναντίον τής Ρωσσικής κομμου
νιστικής έξαπλώσεως. "Ο  άγών στήν Ε ύ 
ρώπη θά εΐναι μακρός καί ή Εμπιστοσύνη 
στήν 'Αμερικανική βοήθεια πρέπει νά ε ΐ
ναι άπόλυτη, γιά νά άνθέξουν ot λαοί σέ

μιά πίεση, πού χάρις στό φανατικό δυνα
μισμό της δίνει συχνά τήν έντύπωση δτι 
θά έπικρατήση τελικά. ·

Στή Μ όσχα θά γίνη άναμέτρηση τών 
θελήσεων καί έπίδειξη ειλικρίνειας. Καί 
τά δυό θά εΐναι χρήσιμα στήν ύπόθεση 
τής ειρήνης. Γ  ιατί πόλεμος γίνεται μόνον 
δταν ό Εν.ας τών Ενδεχομένων άντιπάλων 
πεισθή δτι ό άλλος Εχει ήδη χάσει Ενα 
μέρος τής θελήσεώς του.
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