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Ή  είσοδος στήν όμαλότητα
Τό Λαϊκό Κόμμα, μέ τήν αβεβαιότητα 

που προέρχεται από τήν έλλειψη θετικού 
αντικειμενικού προγράμματος, αϊωρεϊ συνε
χώς το ενδεχόμενό μιας πολιτικής λΰσεως 
με κυριωτερο οργανρ νέες εκλογές. Τό Λαϊ- 
κο Κομμά σκέπτεται δτι κάνοντας αύτό τίς 
εκλογές θα φερη πλειοψηφία. 2 ’ αύτό δέν 
απαταται. Γο Κ Κ Ε  σκέπτεται τουναντίον 
οτι το  ̂κύριο στοιχείο αυτής τής λύσεως θά
• F v L ! !-Ουμμ·ετχχΤ|τ0ν  σέ ί“ “  «Κυβέρνηση Εκλογών » απο την όποία θά εϊχε νά απο
κόμιση «απεριόριστα» κέρδη. Είνα ι φανερό 
οτι απο τις δυό λύσεις καμμιά δέν μπορεί 
να γινη δεκτή. Ή  πρώτη 'θά  παρουσίαζε 

T0V ? λλί!.νΐ,κό Λ,αύ ώ? ^ λοντα  τήν 
«τι ί τ° υ, ψίλελειθέρου πολιτεύματος. 
Η  δεύτερη θα υποκαθιστϋΰσε στό σημερι

νόν εδαφικό τεμαχισμό τοϋ Κράτους-πε
ριοχή του Κράτους καί περιοχή τής άνταο-

««τά διοικητέ
ς “ «ο  τους οποίους θά έπαιρναν

μερικούς οί κομμουνισταί, ένώ συγχρόνως 
θα ςητουσαν νά βγάλουν καί τά άντΓομ- 
μουνιστικα δόντια τών άλλο ν καί νά κα-

δρΓκόν Ε Λ ^ ν  10V καταθτάσεως ™ ν

Τό Χ ρ ο ν ι κ ό

λ ι ι σ τ ι Η  2 1 λ° Υΐκη κα1 Τ> κ«λή θέληση. Η  βασική σκέψη, πού θά όδηνοΰσε
~ αυτ,1 είναι οτι τά λεγόμενα περί σηάεοι- 

νης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέ τόσα 
τοις εκατόν άπό τούς ψήφους τοΰ λαοΰ δέν 
έχουν καμμια πραγματική άξία, εφόσον τό
τογ°νσίά^αδ Τ Τ -  ή | ξαί: ° λούθίΙστΙ αιματοχυσίας, δηλαδη της ηθικής καί οΐκονο
μικης καταστροφής. Βρισκόμαστε πάλι στήν
ΛηνΓση5 μι:ταδε,κε.ιιβριανή κατάσταση. " A c 
αρχίσουμε λοιπον πάλι άπό έκεϊ, άπό τήν
αρχ? ;  οΑς σχημ«τισθή πάλι μιά ύπηρεσιοίΓ 
κη Κυβέρνηση όχι όμως κάτω άπό πρόσωπο 
« α ν ι κ α ν ο υ έμπαθείας » άλλά κά τΤάπ ό 
πρόσωπό ένοχου κύρους καί έντιμότητος 
στο οποίον να έχουν όλοι εμπ ιστοσύνηδτΙ 
θα τηρηση τις υποσχέσεις του. Ά ς  δοθη 
σ  ̂ αυτό, κατόπιν κοινής συγκατανεύσεοχ: 
η εντολή σχηματισμού έ θ ν ι κ ή ς ,  οχι ανά
μικτης Κυβερνήσεώς Ικανής νά έφαοιιόσιι 
την πολιτική τοΰ κατευνασμοΰ, τήν πολ ι κ ό

“ ί - η - 8ίας καί τής 
ναίτΡον κάΛ» ' κης ύλΐκ^  δυνάμεως έ-
κινήσεωο" , υποτροπής τής ανατρεπτικής 
ν ά Τ Ζ Ι '·  ·τ°.1α Κυβέρνηση θά μποροΰσε
κ ^  Γ , ν , ' 1 “ ·τ °  * °  . λ“ ό τ1« μεταπολεμι- - ψυχώσεις και να έτοιμάση μέσα σέ
γών.υζ μ,1νες τ°  f 5a(P °5  Υΐά τή λύση έκλο-
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Ή  Κυβερνητική συνεργασία
Ο ί προθυμοποιηθέντες νά συνεργα- 

σθοΰν μέ τό·̂  Λα ϊκό  κόμμα πολιτικοί ήγέ- 
ται είναι τώρα σέ θέση νά συναγάγουν 
τά συμπεράσματά των. θ ά  ύπέθετε κα 
νείς δτι οί σκοποί τής συνεργασίας αύτής 
θά ήσαν : νά ένισχυθή ηθικά ή Κυβέρνη
ση, ώστε νά μή κατηγορήται ώς μοναρ- 
χοφασιστική καί ετσι νά εχουμε προθυμό
τερη βοήθεια άπό τούς Συμμάχους, νά έ- 
ξευμενισθή δέ κάπως καί ή Ρωσσία· νά 
διαλυθοΰν οί παρακρατικές όργανώσεις 
καί νά έπιβληθή κάποια ήθική τάξη στό 
κράτος πού διοικούσαν καθαρά κομματι
κά οί Λα ϊκοί"— νά έδραιωθή εμπιστοσύνη 
στούς άριστερούς, δτι ή άμνηστεία ήθελε 
τηρηθή.

Έ κ  τών ύστερων τά πράγματα πιστο
ποιούν τά έξης : Ή  ’Αμερικανική βοήθεια 
θά δινόταν οπωσδήποτε, άφοΰ δόθηκε καί 
στήν Τουρκία τοϋ ένός κόμματος. Ή  φαυ- 
λοκρατία παραμένει. ’Εμπιστοσύνη στήν 
τήρηση τής άμνηστείας δέν £χει πουθενά 
παρατηρηθή. ’Ωφέλεια λοιπόν άπό τή συ
νεργασία δέν προήλθε. ’Έ γ ιν ε  δμως ση
μαντική βλάβη. Ή  άπομόνωση τοΰ Κ ό μ 
ματος τών Φιλελευθέρων στόν άγώνα του 
γιά τήν ούσιαστική δημοκρατικοποίηση 
τών κοινών συκοφαντεϊται τώρα εύκολώ- 
τερα, καίτοι ή πολιτική του αύτή είναι ά- 
παραίτητη, γιά νά σταματήση έδώ ή πρό
οδος τοΰ κομμουνισμού καί ό μόνος τρό
πος νά άναπτυχθή ή οικονομία μας πρός 
γενική ώψέλεια πλουσίων καί πτωχών. 
Βεβαίως οί συνεργαζόμενοι στήν Κυβέρ
νηση πολιτικοί διατείνονται, δτι δέν έχουν 
παραιτηθεί άπό τίς άρχές των· ό λαός δ 
μως δέν μπορεί νά κάμη αύτές τίς δια
κρίσεις. Γ ιά  τόν πολύν λαό ή συνεργασία 
αύτή δίνει άφεση άμαρτιών στό Λα ϊκό  
Κόμμα.

Γ  ιά νά ύπάρξη μολαταΰτα, νά γίνη έ
δώ κράτος ύπερκομματικό, νά πολεμηθή 
ριζικά ό κομμουνισμός, νά έπιβληθή ήθι
κή έξυγίανση, νά άναπτυχθή ή οικονομία 
μας, νά γίνουμε καί έμεϊς ισότιμοι σύμ
μαχοι, νά παύση νά ρέη τό αίμα ποτίζον
τας τό μίσος, γιά νά ύπάρξη κάποια ελ 
πίδα γιαύτά πρέπει τόΛα ϊκόΚόμμα  νά πα
ρασταθή στό λαό δπως άκριβώς εΐναι : τό
κόμμα τής οικονομικής άσυδοσίας. τόκόμμα 
τής άρνητικής πολιτικής τοΰ άντιβενι- 
ζελισμοΰ, τοΰ έκμηδενισμοΰ τών έθνι
κών μας διεκδικήσεων, τής έκσπαταλή- 
σεως τοΰ καλύμματος καί τής ξένης βοή
θειας, τό κόμμα πού έταύτισε τόν έθνικι- 
σμό μέ τόν μπεζαχτά καί τό δοσιλογι- 
σμό, πού θυσίασε τά πάντα στήν παλι
νόρθωση, δχι βέβαια άπό πίστη πρός τό 
βασιλικό θεσμό, τόν όποιον άλλωστε είχε 
άποκηρύξει, άλλά γιά τή σταθεροποίηση 
τοΰ κομματικού του κράτους.

Οί συνεργαζόμενοι στήν Κυβέρνηση τοΰ 
Λαϊκοΰ Κόμματος πολιτικοί ισχυρίζονται 
πώς εΐναι ύποχρεωμένοι νά μείνουν άκό
μα στή θέση τους, γιά νά μή έπέλθη κα 
νένα ρήγμα στήν άναληφθεϊσα προσπά
θεια καταβολής τών συμμοριών. "Ο τα ν δ
μως καί αύτή ή προσπάθεια θά μπή στό 
μόνιμο στάδιό της, επειτα δηλαδή άπό 
λίγες εβδομάδες ή θέση των θά εΐναι πά
λι στήν άντιπολίτευση. ‘Ο σκοπός των 
πρέπει νά εΐναι ό σχηματισμός μιάς δη
μοκρατικής παρατάξεως Ικανής νά κυβερ- 
νήση τή χώρα νά άποκαταστήση τό ήθι
κό της κΰρος στή διεθνή κοινή γνώ
μη καί νά χρησιμοποιήση τήν ’Αμερικανι
κή βοήθεια γιά νά προχωρήσουμε δσο τό 
δυνατόν γρηγορώτερα πρός κάποια αύ- 
τοτέλεια οικονομική, άρα καί πολιτική 
στό βαθμό βέβαια πού τό έπιτρέπουν σή
μερα οί διεθνείς δροι καί οί άμεσοι κίνδυ
νοι στά σύνορά μας.

Ή  εαρινή εκστρατεία
Ό  στρατός καί ή χωροφυλακή κάνουν 

ο.τι τούς είναι δυνατό γιά νά χτνπήσουν 
τόν άνταρτικόν άγώνα, τόν όποιον δημιούρ
γησε ή ξενική επίβουλή, τροφοδότησε δμως 
συνεχώς ή « α ν ί κ α ν ο ς  ε μ π ά θ ε ι α »  
τής δεξιάς. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι θά 
κατορθώσουν πολλά, άσφάλώς θά « π ε ρ ι ο 
ρ ί σ ο υ ν »  τό κίνημα κατά τήν έκφραση 
ένός τών συνεργαξομένων αρχηγών. Αΰτά 
τά πολλά δμως θά είναι δυστυχώς πολύ 
ολίγα στό πολιτικόν πεδίοV καί θά είναι, 
αϊτία νέων κακών. 'Η  αιματηρή βία δέν 
μπορεί νά συγχωρηθή παρά μόνο, δταν τά 
μέτρα τής έπΐε;κείας καί τής βίας έ ξ α ν- 
ν λ η θ ο 0 ν. Έ δώ  συνέβη τό άντίθετο: 
Μετά τήν σχετική ηρεμία, πού παρέδωκε 
στις υπηρεσιακές Κυβερνήσεις ή δημοκρα
τική Κυβέρνηση Πλαστήρα τήν άνοιξη τοΰ 
1945, ή νέα πολιτική έγκαινιάσθηκε μέ τά 
μέτρα τής πολιτικής καί τής προσωπικής 
έκδικήσεως καί τών δεξιών παρακρατικών 
οργανώσεων, έ'φθασε δέ μετεκλογικά στά μέ
τρα τοΰ καθαρά κομματικού κράτους. ’Έ τσ ι 
τροφοδοτήθηκε ή σύρραξη, τήν οποίαν οί 
ξένοι ύπεκίνησαν καί εμείς έ'πρεπε μέ κάθε 
θυσία νά άποφύγουμε. Πίσω άπό έκείνους 
πού χύνουν τό αίμα των καί άπό τά δυό 
στρατόπεδα κρύβοντα: σκοτεινοί υπολογι
σμοί καί τής δεξιάς καί τής άριστερας. Στή 
δεξιά είναι άπαραίτητος ό κομμουνισμός 
γιά νά στερεωθή τό καθεστώς. Στήν αρι
στερά εΐναι άπαραίτητη ή τυφλή έκδικητι- 
κότης τής δεξιάς γιά νά στρατολογήση 
οπαδούς. Καί ό λαός πέφτει θΰμα τής 
καλής του θελήσεως. Αύτό πού συντελεϊται 
καί άπό τά δυό άκρα έναντίον της 'Ελλά 
δος είναι μέ άπλά λόγια έ'να έγκλημα κατά 
τής πατρίδος. Θά περάση άραγε άπαρατή-

-ρητο. δταν ό λαός θά ΐδή τέλος τήν άλή- 
m ia  κα ιθά  καθαιρέση τούς σημερινούς άνα- 
ςιους κυβερνήτας του ;

«Βαρβαρέσσος έναντίον Διομήδη»
Η βαρύτατη προσωπική άντέγκληση 

απογυμνώνει συχνά τήν άλήθεια άπό τήν 
-προσωπική της περιβολή καί τή φέρνει 
στήν παλλουσα διαλεκτική της μορφή.Στή 
μορφή 6ηλαδή έκείνη πού ή άλήθεια παίρ
νει το κύρος της άπό τήν άντιμετώπιση δ
λων εκείνων τών στοιχείων πού θά επέβα
λαν μιά αντίθετη λύση.

Ο κ. Βαρβαρέσσος δίδει στις δυό προ
τελευταίεςπαραγράφους τής έπιστολής του 
ολο τό καλό και δλο τό κακό τοΰ οποίου 
«γινε ο φορεύς :

I. «Τό γεγονός» γράφει, «δτι οί έργα- 
σθεντες με ένθουσιασμόν, άνιδιοτέλειαν 
και αυταπάρνησιν ύπέρ τών έθνικών συμ
φερόντων, εν μεν τή άλλοδαπή τυγχάνουν 
υποληψεως, σεβασμοΰ καί άσυνήθους κύ
ρους, εν δέ τή πατρίδι των εΐναι άντικεί- 
μενον φθονου, δυσφημίσεως καί συκοφαν
τίας, δίδει την θλψεράν εικόνα τή ; ήθικηο 
καταπτωσεως είς τήν όποιαν εύρίσκονται 
αί λεγομεναι ιθύνουσαι τάξεις τής σημε- 
■ρινής κοινωνίας μας».

2. « Από τήν βεβαίαν καταστροφήν σώ
ζει την τελευταίαν αύτήν κτιγμήν ή νεν- 
ναιοφροσύνη καί τό ένδιαφέρον τών Ή-

a V Π θλ- ^ ν· θ ά  ·ίτο βμως τραγικόν διά την χωράν μας, άν καί πάλιν έ- 
πιτραπη είς τούς άσυνειδήτους νά παρερ- 
μηνευσουν τά πράγματα καί νά έπιχειρή- 
σουν να εκμεταλλευθοΰν τήν χορηγηθη- 
σομενην βοήθειαν πρός ’ίδιον δφελος. "Α ν  
συμβη τοιουτον τι. ή Ε λ λ ά ς  δχι μόνον 

εν θά άναλάβη, άλλά θά μεταβληθή είς 
παρασιτον, θά άπολέση δέ τελικώς V rtv  
εκτιμησιν τών πεπολιτισμένω.ν έθνών».

Οσο άληθινή καί άνάγλυφο διατυπω- 
Α.η ®εύτεΡη παράγραφος, άντά- 

ξ α ενός «άκαδημαικοΰ», τόσοσφαλερή καί 
άναξια είναι ή έννοια τής πρώτης' Σ ’αύτή
σ ο Γ ^ ώμά λ * θθ< το°  Χ· Βαρβαρέή 

Φ~ΡΤεν έδβ  ο-ηροαάρμοστη τήν όρθή 
ορ πη -eynes Καί επιπλέον δέν τόλμη-
ναντι των « υνψω° 5  Τ0 άνάστ^ ά ™ υ  απέναντι των ξένων όπως τό ύψώνει άπέ-
ν0Γ \  τ“ ν Ελλήνω ν. ’Απροσάρμοστη ή
δώ Τ ά 1?δ Ρ α "ΙΚ,!|ΩθεΛ Ρία εμεινε στεψ α έδώ Τά. ίδια επαθε ή νέα θεωρία μέ τόν
κ Βαρβαρέσσο.’Έπειτα , τό άλλο του λά 
θος, ή έναντίον της εισαγωγής ξένων κε
φαλαίων φανατική του πολιτική, τό νά θέ-

«vro r μΐ°Λ ΡκΥήση ° t,>|v Ελλά δα  έκ τοΰ μη οντος νά δημιουργήση άπό τά χάρτι
να ως επι τό πλείστον κέρδη μιάς όλινά- 
ριθμης σχετικά καί ά π ε ίθ α ρ χ η Λ ώ ξ ^ *  
είναι άσυγγνωστο σ ένα οικονομολόγο.

Άπρίλιος
323

Ικανόν νά ξεφεύγει άπό τούς τύπους. Έ -  
κέρδιζαν καί κερδίζουν άκόμη πολλά, έ'να 
μέρος τών Ελ λ ή νω ν . Ή  ήθική καί κοινω
νική άξια τής προσπαθείας νά τούς πει- 
Θαρχήση, στήν όποιαν άναφέρεται ό κ. 
Βαρβαρέσσος θά ήταν μεγάλη- ή οικονο
μική δμως έλαχίστη. Ό  οικονομολόγος 
και ο πολιτικός δέν έπιτρέπεται νά είναι 
κοινωνιολόγοι άλλά πραγματισταί.

"9  ίδιος επιμένει δτι είχε δίκηο προ- 
σπαθοντας νά μάς πείση δτι ή «παροχή 
εξωτερικής βοήθειας διά δαπάνας έν τώ 
εσωτερικω ήτο έντελώς άδύνατος» τή στιγ
μή πού ξένες έπίσημες έκθέσεις ειδικών 
διαφωνούν τώρα ριζικά μαζί του- ύπεστή- 
ριξεν δτι η Ελλά ς μπορεί νά εχη αύτοτε- 
λές νόμισμα χωρίς νά χρησιμοποιή τό 
κάλυμμα τή στιγμή πού δέν είχε κανένα 
ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο. *Υ- 
πεστήριζε δέ άκόμη δτι μπορούσαν νά 
λειτουργήσουν λεπτότατες κρατικές οικο
νομικές λειτουργίες σέ έποχή δπου τό 
κράτος δέν ύπήρχε. Ό  κ. Βαρβαρέσος εΐ- 

τ,1ιν , Α γγλ ία . Αύτό σημαίνει 
πολλά καλά μαζί μέ πολλά κακά Δέν 
πρεπει νά ύπερτιμήσουμε τήν έσωτερική 
αξια τών μέν είς βάρος τών δέ. Τό πρα
κτικό ομως άποτέλεσμα εΐναι μιά άλλη- 
λοεξουδετερωση, ή όποία όδηγεϊ σέ κακό 
γιατί ο χαμένος χρόνος σέ περίοδο οικονο
μικής ανορθώσεως παρεμβαίνει ώς βασι
κό στοιχείο άποτυχίας.

Ή  Έπιτροπή Έρεύνης
' Οταν άρχισε τίς έργασίες της ή Ε π ι 

τροπή Ερευνης κανείς βέβαια δέν άμφέ- 
ραλλε γιά την ένοχή τών γειτόνων μας.
Η άποφαση δμως τής Επιτροπής ήταν 

φανερό, δτι ήθελε έπηρεασθή άπό τήν πο
λιτική τών διαφόρων Κυβερνήσεων έκτός 
άν η Συνδιάσκεψη τής Μ όσχας κατέληΥε 
σέ κάποιο γενικώτερο συμβιβασμό. ’Έ τ σ ι  
μετά τή διχοστασία τής Μ όσχας προβλέ-
ΐ ί τθα ^ άνταν* κλ«σή της καί στή Γενεύη.
Η προβλεπομενη πρόταση τής πλειοψη- 

φιας του διαρκούς έλέγχου τών συνόρων
τ Τ ^ η1·,μετατ,01Τηίσεως το°  Σλαβικού ή Σλαβοφιλου πληθυσμοΰ εΐναι προσωρινώς

Αΐητ^ η· “ Ρ ντ1σιΊ τής άποδοχής της άπό τους άντιπάλους μας είναι αία 
άκομη έ'νδειξη τών προθέσεών των Ή  λύ- 
ση αυτή μπορεί νά έπιδιωχθή μέ συνεχείς 
προσπάθειες στόν Ο Η Ε . Μεγίστη μερίς
Β έ β α ,^ Α 10^  μετατόπισΓ1 άψορά θά ήσαν βέβαια άντιθετοι πρός αύτήν, ’Ά ν  δμως
ήθελε κατ άρχήν ληφθή άπόφαση τής με-
·ρ>?Α1!? εως ε1τε στό Εσωτερικόν τής Ελλάδος, είτε πέρα άπό τά σύνορα, πι
θανόν νά προτιμούσαν καί οί ίδιοι τήν 
τελευταία λύση. Ή  πολιτική τοΰ Γά λλου 
αντιπροσώπου καίτοι φαίνεται ούδετέρα 
είναι μολα ταΰτα άντιελληνική, γιατί τό



δίκιο της Ε λ λ ά δ ο ς , ή άπό ύπαιτιότητα 
τών γειτόνων μας ένταση τής έσωτερικής 
μας συγκρούσεως και ό κίνδυνος τών συ
νόρων μας, εΐναι γεγονότα τόσο μεγάλα 
σ’ αότήν τήν περίπτωση, ώστε κάθε πα
ραγνώρισή των νά άποτελή καταφανή ά- 
δικία έναντίον μας.

Ή  'Επιτροπή εΐχε έντολή νά διαπιστώ- 
ση τόν βαθμόν ένοχής τών γειτόνων μας, 
αύτό δμως δέν θά τήν έμποδίση πιθανό
τατα νά προβή καί σέ άλλες διαπιστώ
σεις δπως ή πλήρης Έλληνικότης τών βο
ρείων μας έπαρχιών, ή άντιδημοκρατικό- 
της τής Κυβερνήσεώς μας, ή καί προτά
σεις δπως ή παροχή έμπορικής άδιεξόδου 
τής Βουλγαρίας στό Αίγαϊον. "Ε τσ ι ή έκ
θεση τής έπιτροπής αύτής μαζί μέ τήν έκ
θεση τής έπιτροπής Πόρτερ καί τή προη- 
γηθεϊσαν έκθεση τού όργανιομοΰ τροφών 
τής Γεωργίας τοΰ Ο Η Ε , θά δώσουν στή 
διεθνή καί ιδιαίτερα στήν ’Αμερικανική 
κοινή γνώμη, μιά πλήρη εικόνα τού Ε λ λ η 
νικού προβλήματος, στήν όποιαν θά μπο
ρούμε στό έξής νά άναφέρωνται οί άσχο- 
λούμενοι μέ τά Ε λ λ η ν ικ ά  πράγματα, χω
ρίς νά εΐναι εύκολο νά διαβληθοΰν ώς με- 
ροληπτοΰντες ύπέρ τής Ε λ λ ά δ ο ς .

Ή  βασιλική μεταβολή
"Ο τα ν πεθαίνει ένας πολιτικός ή ένας 

βασιλεύς ή κριτική πού έχει σημασία ε ΐ
ναι δχι έκείνη πού άφορά τό άτομό του 
άλλάτήνπολιτική του πού στήν περίπτωση 
τών βασιλέων έξ ϊσου συχνά προέρχεται 
άπό δική των θέληση, ή καί άπό έλλει
ψη θελήσεως, Γ ιά  τό Γεώργιο τρία εΐναι 
τά κύρια σημεία πού σύνθεσαν τήν πολι
τική του. Στό έσωτερικό ζήτημα ύπήρξε 
σύμβολον διαιρέσεως τοΰ λαου. Στήνέξω- 
τερική πολιτική στήν κρίσιμη στιγμή άφη
σε τήν Ε λ λ ά δ α  πλησίον τών φυσικών της 
συμμάχαν. Τρίτον, στόν τρόπο τής διεξα
γωγής αύτής τής πολιτικής, τόσο πρό τοΰ 
1940, δσο καί μετά τό 1941, έχει στό πα
θητικό του δτι ή πολιτική του ήταν τέτοια 
ώστε τήν ’Ελλά δα  δέν τήν μεταχειρισθή- 
καν οί φίλοι της ώς ισότιμο σύμμαχο. Τό 
καθένα άπό τά τρία αύτά στοιχεία έχει 
μεγάλη βαρύτητα, Πολλά θά ήταν διατε
θειμένος κανείς νά τοΰ συγχωρήση χάρις 
στό δεύτερο στοιχείο, άν δέν βρισκότον 
μπρός στήν άπόλυτη βεβαιότητα, δτι ή ε
ξωτερική πολιτική τής Ε λ λ ά δ ο ς  θά ήϊαν 
σταθερώτερη στό πλευρό τών Δυτικών 
μας Συμμάχω ν άν είχαν τήν άρχή οί δη
μοκρατικοί καί θά άπέδιδε πολύ περισσο
τέρους καρπούς, ένώ, συγχρόνως θά εΐχεν 
άποτρέψει τή σημερινή τραγωδία. “ Ολοι 
ένθυμούνται άκομη τήν άγωνία πού συνεί
χε  τόν κόσμο στις παραμονές τοΰ Έ λλη-  
νοιταλικού πολέμου, μήπως τό καθεστώς
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τής δικτατορίας ήθελε στραφή μέ τό μέ
ρος τής Γ  ερμανίας.

Ό  νέος βασιλεύς βρίσκεται μέσα στή, 
σύγχρονη καταιγίδα χωρίς τό μειονέκτη- 
μα του τφοσωτυικοϋαφόρτουσφαΧμάτωνττου 
έβάρυνε άνυπόφορα* τόν προκάτοχό του- 
Χωρίς φορτίο άλλά καί χωρίςπεΐραν ή μά λ
λον μέ άμφίβολη πείρα, θ ά  ήταν λάθος 
άν θέλαμε μεταχειρισθή τή συνηθισμένη 
έκφραση, δτι ό χρόνος θέλει δείξει τά 
προσόντα τού νέου Βασιλέως· θά ήταν 
λάθος, γιατί οΰτε ό έλληνικός λαός ούτε 
καί ή έποχή μας είναι πρόσφορος γιά τό 
θεσμό τής Βασιλείας. "Ο τα ν  ό θεσμός δέν 
εΐναι καλός, τίποτε δέν μπορεί νά διορθώ- 
ση τά πράγματα. Γ  ι’ αύτό, ό ρόλος τοΰ 
νέου Βασιλέως περιορίζεται στό νά προ- 
σπαθήση νά κάμη δσον τ ό  δ υ ν α τ ό  
λ ι γ ό τ ε ρ ο  κ α κ ό .  Μ έσα στήν καται
γίδα πού μάς καταπονεί μεταπολεμικά, ή 
προσπάθεια αύτή διατηρεί έν τούτοις 
πλήρη τή σημασία της.

ΟΙ βασιλικές συνεντεύξεις
Τέσσαρες ξένοι άνταποκριταί πήραν 

εκπληκτικές ^συνεντεύξεις άπό τόν Βα σ ι
λέα στρεφόμενες έναντίον μιάς μερίδος 
τοΰ ‘Ελληνικού Λαοΰ. Ή  διατύπωση τής 
Κυβερνητικής διαψεύσεως ύπήρξεν άνε- 
παρκής. Ή  βασική αίτια, ή ψυχική διάθε
ση, πού ύπήρξεν ή πηγή τών γενομένων 
δηλώσεων, δέν πρέπει νά διαψεύγη κα νέ
να. Ή  ψυχική αύτή διάθεση, είτε σέ προ
σωπικούς, είτε σέ άντικειμενικούς λόγους 
— λόγους δηλαδή συνυφασμένους δχι μέ 
τό πρόσωπο άλλά μέ τό θεσμό— οφείλε
ται, εΐναι έξ ίσου επικίνδυνη. "Α ν  σήμερα 
έναντίον τών κομμουνιστών, γιατί δχι α ύ 
ριο έναντίον τών «συνοδοιπόρων»· καί με- 
θαύριον έναντίον καθενός, πού δέν εΐναι 
«δικός μας» ; Ή  άρχή εΐναι τό ήμισυ τοΰ 
παντός.

Οί κομμουνισταί, καταστρέφοντας, 
κάνοντας άληθινά μαρτυρική τή ζωή τοΰ 
λαοΰ τής υπαίθρου, εΐναι βέβαια οι τε
λευταίοι, πού δικαιοΰνται νά παραπονε- 
θοΰν γιά όποιαδήποτε δήλωση έναντίον 
τους, Ό  μόνος δμως, πού δέν εΐχε τό δι
καίωμα νά κάνη δηλώσεις, εΐναι ,ό βασι
λεύς. Αύτό εΐναι καί έναντίον τοΰ προσ
φάτου δρκου του στό Σύνταγμα . ” Ας τό 
σκεφθοΰν αύτό καί ο  ̂ δεξιοί, γιατί στό 
παρελθόν ήλθε καί ή δική τους σειρά καί 
ό δρόμος αύτός όδηγεΐ πρός τό Τδιο πάν
τοτε τέρμα.

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

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο  Δ ΕΛ Τ ΙΟ

’ Απρίλιος

"Η  πολιτική εξέλιξη στή Γαλλία
Ή  εξέλιξη τής καταστάσεως στή Γαλλία 

παρακολουθεϊται απο ολον τον κόσμο μέ 
τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο ί λόγοι είναι, 
παραπολλοι.  ̂ Η  Γαλλία, ώς έθνος πνευμα
τικά προηγμένο στεκετα; άκόμη στήν πρώ- 
τη γραμμή. Ο καθένας λοιπόν καταλάβαι
νε τι σημασία θά είχε, άν ό πνευματικός 
της πολιτισμος ήθελε τεθεί στήν υπηρεσία 
τοΰ κομμουνισμοΰ ή άν άπό άντίδραση ξα- 
ναγυρίση ποτέ στήν υπηρεσία τής δεξιάς, 
που έχει τώρα σχεδόν διαδοθεί στή Γαλλία.

Επειτα μερική ή ολική επικράτηση τοΰ 
-κομμουνισμοΰ ^στή Γαλλία σημαίνει μερική 
ή όλικη επικράτηση τοΰ κομμουνισμοΰ στή 
Γαλλία σημαίνει μερική η ολική κομμουνι
στική υπερκέραση τής Γερμανίας. Ά π ό  τή 
Γαλλία επίσης επηρεαζοντα:- έπίσης τά γει
τονικά της μικρά κράτη καθώς καί ή Ίτα- 
.λία.

Ποια είναι τωρα σε γενικές γραμμές ή 
κατάσταση στή Γαλλία ; ’Επειδή ό Πεταίν, 
.που συνεργασθηκε μέ τους Γερμανούς άνή- 
κε στή δεξιά, οί κομμονισταί, κατάφεραν 
νά επιβληθούν ώξπρωτεργάτες τής Έθνι-  
:κής Αντιστάσεως.

Ά π ό  τήν έποχή τής κατοχής μένουν ακό
μη συνταγμένοι στή Γαλλία 100.000 περίπου 
ένοπλοι κομμουνισταί. Έ π ί πλέον οί κομ- 
μουνισται, κατεχοντες 6 'Υπουργεία, στήν 
Κυβέρνηση, έχουν οίκειοποιηθή ένα μέρος 
τής Γαλλίας στό οποίον στερεοόνουν μεθο
δικά τήν άπόλυτη έπιβολή των. Στούς υπο
λοίπους τομείς επιδιώκουν τή βαθμιαία ά- 
;ποβολή τών άντικομμουνιστών, έτσι ώστε οί 
μέν δικοί των τομείς νά γίνονται, απρόσβλη
τοι οι δέ τομείς τους οποίους κυβερνοΰν τά 
Υπουργεία τών άλλων κομμάτων νά μή 

μπορέσουν στήν κρίσιμη στιγμή νά προβά
λουν καμμιά άντίσταση. Στό αναμεταξύ 
συμμετεχουν είλικρινώς σ(την οικονομική ά- 
νορθωση τής Γαλλίας. 'Όσο περισσότερο έ- 
νεργώς παίρνουν μέρος σ’ αύτή, τόσο πε
ρισσότερο φέργουν στήν επιρροή τους τήν 
οικονομική ζωή τής Γαλλίας.

Έναντίον αύτής τής στρατηγικής, ή ό
ποια δεν πλησίασε, προχωρεί δμως πρός τόν 
συγκεκριμμενον της σκοπόν, δροΰν τρεις 
ισχυρές δυνάμεις. Ή  ισχυρότερη άπό δλες 
είναι η̂  καθολική έκκλησία, ή όποία δρά 
πλέον οχι ώς θρησκευτικός άλλά ώς πνευμα
τικός παραγων. Ή  δύναμη αύτή συνδυάζε
ται πολύ αποτελεσματικά μέ δμοια κίνηση 
-στις Η .Π .Α .  καί στήν Ιτ α λ ία .Ή  άλλη δύ
ναμη είναι οί σπουδασταί. Ό  κ. Μπλούμ 
•συνυπευθυνος μέ τό Κ Κ Γ  γιά τήν προπο
λεμική κατάσταση τής Γαλλίας, πολιτικός 
όμως πολυ μεγαλυτέρας πνευματικής ολκής

από τούς κομμουνιστές, έχει ταχθή τώρα 
αντίπαλός του, ευκολυνόμενος σ* αύτό άπό 
τήν έκθλιψη τής άκρας δεξιάς. Ή  τοίτη 
δύναμη είναι ό στρατηγός Ντέ Γκώλλ, ό 
οποίος καταγγέλει οχι μόνο τήν προϊοϋσα 
παράδοση τής Γαλλίας στούς κομμουνιστάς, 
αλλά καί τήν πραγματοποιηθεΐσα ήδη κατα
νομή της στά διάφορα κόμματα. Σύμφωνα 
πρός τήν κατανομή αύτή καί πρός τό ψη- 
φισθεν Σύνταγμα 7} Γαλλία δέν διοικεϊται 
σύμφωνα μέ τή θέληση τής πλειοψηφίας, 
αλλα τό κάθε τμήμα τής πολιτικής μηχανής 
τής χωράς διοικεϊται σύμφωνα μέ τή θέλη
ση μιάς μειοψηφίας. Ε ίνα ι φανερό, δτι άν 
για κάμποσα χρόνια συνεχισθή αύτοΰ τοΰ 
είδους ή κατανομή δέν θά καταστή δυνατό 
να σταθεροποιηθή μιά κατάσταση στή 
Γαλλία.

Ή  Συνδιάσκεψη τής Μόσχας
Η  Συνδιάσκεψη τής Μόσχας, ή κυριώ

τερη συνδιάσκεψη τής Ειρήνης, δέν προχώ- 
ρησε κατα τίποτε τηνκατάσταση.'Ήκυριώτερη 
διάφορά είναι οτι οΐ Δυτικοί Σύμμαχοι Φέ- 
λουν μιά οικονομική ένωση τής Γερμανίας 
και μιά πολιτική συνομοσπονδία, ένφ ο̂  
Ρώσσοι έχοντες εμπιστοσύνη στόν μεγαλύ
τερο δυναμισμό τοΰ κομμουνισμοΰ πού έγ- 
καθιστοϋν τώρα στήν Άνα τολ. Γερμανία 
θέλουν συγκεντρωτική πολιτική Διοίκηση 
απο το Βερολίνο. Είνα ι όμιος φανερό, δτι 
στή Μόσχα έτέθη άναγκαστικά ολόκληρο 
τό πρόβλημα τής διεθνοΰς ισορροπίας. Δέν 
πρέπει νά φανή ούτε υπερβολή ούτε παρα
δοξολογία τό δτι τό αδιέξοδο τής Μόσχας 
εΐναι ενα πραγματικό βήμα άν δχι πρός τή 
σύναψη των συνθηκών Ειρήνης, ίσως δμως 
πρός τήν κατασφάλιση τής Ειρήνης. Πράγ
ματι τίποτε δέν ήταν περισσότερο έπικίνδυ
νο γιά τήν ειρήνη παρά ή διαρκής έδαφική 
και εσωπολιτικη εξαπλιοση τής Ρωσσικής ε
πιρροής καί ή ύποχωρητικότης τών Άγγλο- 
σ άφωνων. Πολλά στοιχεία συσσωρεύονται 
τώρα στό νά έγγυηθοΰν τήν ειρήνη γιά τό 
άμεσο μέλλον. Και τά στοιχεία αύτά είναι 
κυρίως ή ώμή άντιμετώπιση τοΰ ζητήματος· 
ή μόνιμη γιά πολλά χρόνια άνάγκη τής 
Ρωσσίας γιά οικονομική άνασύνταξη· ή 
πείνα ή όποία ήδη μαστίζει τή Ν. Ρωσσία· 
ή κακη εφετεινη εσοδεία ολόκληρης τής Ε ύ 
ρώπης η συνειδητοποίηση τοΰ κομμουνιστι
κού κινδύνου τόσο στήν Α μερ ική  δσο καί. 
στήν Α γγλία .
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Οπως στά 1918, ετσι καί τώρα, τά γεγονότα τής Εγγύς  καί Μέ

σης Ανατολής έκτυλίσσονται σέ τόσο μεγάλη κλίμακα ώστε ή στενώτα- 
τη κομματική πολιτική τών Λαϊκών, πού ουσιαστικά μας κυβερνοΰν εί
ναι άδυνατο νά τά παρακολούθηση. Στήν περιοχή μας έγκαταστά’θηκε 
για μια φορα ακόμη η Παγκόσμια Ιστορία. Αύτό μπορεί νά γίνη γιά 
^α5 α,1Ι 1“  ^ * λθυ καλο°  ή μεγάλου κακοϋ. Τά διεθνή γεγονότα προκα- 
λουν εοω τήν άφαίμαξη καί τήν ήθική μας κατάπτωση άπό τό 1943 Μιά 
συγκρουση πού συνεχίζεται γιά τόσο μεγάλο διάστημα χρόνου, μεταβάλ
λεται, άκριβώς ένεκα τής διαρκείας της, σέ όργανική κατάσταση- άπο- 
κτα δηλαδή δικη της όντοτητα, πού έπιζη τών άρχικών αιτίων, γιατί στό· 
αναμεταξύ δημιουργεί οργανικά δικά της συμφέροντα καί άντιθέσεις 
ψυχολογία και προοπτική. Πράγματι τό γεγονός τών φόνων καί τής κα-' 
ταστροφης είναι πολύ σημαντικώτερο άπό τίς πολιτικές μας διαφορές.

- ■ α τ°.σ?  κΡίσιίΙ1Ί περίσταση έρχεται άπότομος καί άποφασιστι-
κη η άμερικανική βοήθεια. Μπορεί καί αύτή νά σπαταληθή όλόκληρτ* 
στην τροφοδοτηση τής έσωτερικής συγκρούσεως, νά έντείνη τόν άφα- 
νισμο^της φυλής μας καί νά προετοιμάση μέσα στή θριαμβολογία τής ση- 
μερινης Κυβερνήσεως τήν ήθική κατάπτωση πού συνοδεύει κατά κανόνα 
τα αυθαίρετα καθεστώτα καί πρό πάντων τίς συγκρούσεις τών άκρων 
Η έκταση ομως της άμερικαν. βοήθειας, ήθική καί ύλική είναι τόσο με

γάλη, ώστε μπορεί καί άντίθετα, αν χρησιμοποιηθή μέ σύνεση καί προο
πτική ευρυτερη άπο τις κομματικές έπιδιώξεις, νά συντελέση ούσιαστικά 
στο να μπουν οι βάσεις μιάς νέας πολιτικής καί οικονομικής ζωής.

Το πρόβλημα τής Ελλάδος έχει τρία κύρια στοιχεία,^τήν έξωτερι- 
κη πολίτικη, την οικονομική συγκρότηση καί τό έσωτερικό πολιτικό ζήτη
μα του όποιου το ηθικό μέρος εΐναι τό σπουδαιότερο. Τά δυό πρώτα 
ανάγονται στην κοινήν άρμοδιότητα τής Κυβερνήσεως καί τής Άντιπο- 
λιτευσεως, και η κοινή ένέργεια πάνω σ’ αύτά, ένέργεια μακράςκαί άπο- 
τελεσματικης προοπτικής πρέπει νά άρχίση άμέσως. ’Ά ν  παραδεχθούμε 
την τοσο συχνά έπανσλαμβανομένη άποψη, δτι τίποτε δέν μπορεί νά 
γινη πριν ή ανταρσία κατασταλή, τότε ή άφθονία τής άμερικανική 
βοήθειας θα στραφη τελικά έναντίον τοΰ πραγματικού μας -συμφέ 
ροντος και για άλλους λόγους καί γιατί δσο πιό άφθονη είναι 
αυτη ή βοήθεια, τοσο πιό γρήγορα ύπάρχει φόβος νά διακοπή, άν 
μάλιστα άποδειχθή, δτι χρησιμοποιήθηκε χωρίς μόνιμο άποτέλεσμα 
Αν τουναντίον παραδεχθούμε, δτι ή άνταρσία, άλλοτε έντεινομένη καί 

λυποψυχουσα θά διαρκέση γιά σημαντικό άκόμα διάστημα, 
π η ί«ϊυμε * Φ άσου^ ε σέ Ρ ιά προοπτική μακράς διαρκείας, ή[ ό- 
νοποιη^ή λ6σηςτης ^  (,>ύσεως’ θά εΐνσι ίκσνι>1 νά δώστ1 τελικά ίκσ-

*
* ♦

ί - τ τ , τ η ί  Α  πρ^ς τ,!|ν έξωτεΡική μας πολιτική, ή άμερικαν. βοήθεια μάς
άπέναντι1 τ ^ ί ν  ^  μ? πλήΡΠ ΨυΧΡσιμία πολιτική καθαρά άμυντική 

A R Ρωσσων καί τών βορείων μας γειτόνων παρέχοντας σ’ αύ-
θά άποδίνΩ?1ς Κσ^ ζ θ£λί σεως κσί έ'δσΦος συνεργασίας, ϊτοιχεία πού- θά άποδειχθουν πολύτιμα άργοτερα. Ή  άμερικανική έπέμβαση κάνει άπό-

λυτα δυνατήν αύτήν τήν πολιτική, γιατί στήν άντίθεση τών βορείων μας 
γειτόνων καί ήμών ύποκαθιστάται τώρα άμεσα ή άντίθεση ΗΠΑ καί Ρωσ- 
σίας. Μπορούμε τώρα νά συγκροτήσουμε στρατό, νά οχυρώσουμε μιά 
κατάλληλη γραμμή άμύνης καί νά καθορίσουμε στούς έπισφαλεΐς τομείς 
μιά εύρεία συνοριακή ζώνη άσφαλείας, μέσα στήν όποία ή έμπιστοσύνη 
σέ δλους τούς κατοίκους νά εΐναι άπόλυτη. Τό κυριώτερο δμως άπό δλα 
εΐναι τό δτι ή άμερικανική βοήθεια έκτείνεται μέ ίσο σχεδόν ένδιαφέρον 
σέ όλόκληρη τήν ’Ανατολική Μεσόγειο. Αύτό μάς έπιτρέπει νά άναλάβου- 
με πρωτοβουλία στήν προοδευτική παγίωση πολιτικής ένότητος σέ δλην 
αύτήν τήν έκταση. Μόνο μιά τέτοια ένότητα θά μπορέση νά δόση στά κα- 
τεσπαρμένα άνίσχυρα, μέσα στή σωβινιστική τους άπομόνωση έθνη, μιά 
τοπική δύναμη πολιτιστικής καί πολιτικής άντιστάσεως άπέναντι στόν η
πειρωτικόν δγκο του βορρά, ώστε νά παύσουν νά εΐναι άρνητικοί παρά
γοντες στόν εύρύτερο θαλάσσιο συνασπισμό, τήν εύθύνη τοΰ όποιου έχουν 
τώρα άναλάβει οί ΗΠΑ.

Ή  πολιτική τής ένότητος τής Άνατ. Μεσογείου, πολιτική πρωταρ
χικής σημασίας γιά τήν άνεξαρτησία τής Ελλάδος δέν βρήκε ποτέ εύνοϊ- 
κωτέρους δρους έφαρμογής μετά τό 1920, όπότε έπεχείρησε νά τήν έφαρ- 
μόση σέ πολύ μικρότερη κλίμακα, μέ πολύ μεγαλύτερη δμως έθνική φιλο
δοξία, ό Βενιζέλος συνεργαζόμενος μέ τούς ’Άγγλους. Τότε στήν πολιτι
κή αύτή άντιδροΰσε ή ’Ιταλία καί ή Γ  αλλία, άπέφευγε νά συνεργασθή ή 
’Αμερική, ή δέ Τουρκία είχε βοηθό τή Ρωσσία στήν άνατροπή της. Τώρα 
ή ’Ιταλία καί ή Τουρκία εΐναι άπό τούς κυρίους συνεργάτας, ή δέ 'Αγγλία 
καί οί ΗΠΑ έχουν στήν περιοχή μας τόν ισχυρότερο τους δεσμό.

t ** *
Β. Ώ ς πρός τήν οικονομική μας πολιτική ή άμερικανική βοήθεια 

πρέπει νά χρησιμοποιηθή, ώσάν νά μή ύπήρχε καθόλου ή άνταρσία. 
Δέν μπορεί φυσικά νά έκταθή μέ πλήρη άποτελέσματα στά ορεινά 
συγκροτήματα, πού εύνοοΰν τή δράση τών άνταρτών, ή έκταση δμως 
αύτή, άπόλυτα μέν μετρουμένη, εΐναι ένα μικρό μόνο μέρος τής 
δλης Έπικρατείας, μετρουμένη δέ σχετικά μέ τήν οικονομική της 
σημασία, εΐναι πράγματι έλαχίστη.

Οί λόγοι πού μάς έπιβάλλουν νά προχωρήσουμε στή συγκρότηση 
βιώσιμης οικονομίας, χωρίς νά περιμένουμε τήν καταστολή τής άνταρσίας 
εΐναι πολλοί. Οί κυριώτεροι δμως εΐναι τρεις. Μιά αιτία πού ένισχύει τήν 
άνταρσία εΐναι ή έλλειψη έπικερδοΰς άπασχολήσεως. ’Ά ν  δέν όρθοποδή- 
ση μόνιμα ή οικονομία μας, ή άπό τήν οικονομικήν άθλιότητα πηγάζουσα 
ένίσχυση τοΰ Κ. Κ. Ε. θά εΐναι τόσο μεγάλη, ώστε ή χώρα μας θά πέση 
σάν ώριμος καρπός στά χέρια του χωρίς ένοπλη σύγκρουση. Τρίτος λόγος 
εΐναι δτι χωρίς ριζική άνασύνθεση τής οικονομίας μας θά έξακολουθήσου- 
με νά μή είμαστε πλέον σέ θέση νά συντηρήσουμε πολεμικές δυνάμεις ένε
κα τής σημερινής πολυδάπανης μηχανικής των μορφής. Επομένως πρός 
όποιονδήποτε κατεύθυνση καί άν στραφούμε— άκόμη δέ χειρότερα άν δο
κιμάσουμε νά άπομονωθοΰμε— θά χάσουμε μόνιμα τήν πολιτική μας άνε
ξαρτησία.

Εΐναι ούσιώδες νά έντυπωθή βαθειά στήν ήγεσία δλων τών κομμά
των, δτι τόσο εύρεία οικονομική βοήθεια, ώσάν αύτή πού τώρα μας ύπό- 
σχονται, οΰτε εΐναι δυνατόν, οΰτε καί μάς συμφέρει, νά συνεχισθή γιά πο
λύν καιρό. Εΐναι δέ εύκολο νά έκσπαταληθή στις ίδιες γραμμές, δπως έ
γινε καί μέ χίλια περίπου έκατομμύρια δολλάρια έως τώρα μετά τήν ά- 
πελευθέρωση, δαπανηθέντα γιά άπλή συντήρηση καί γιά. συμπίεση τών τι-
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διάθεσή της. Τό έκπληκτικόί 2 ϊ βΖΪΪα^  ΚαΤΐ0ια.ς , έλέγχου στή
δέν βρίσκεται ΒέΒαια πτΛ Κτ * ’δ ρέστο σημείο στήν ύπόθεση αύτή

^ ° ° ?  V4 ου,,ρναοβοοI  o r j
καί τυπικά, δ Ι . Ζ Γ , σ τ α  - ? Ζ  ™ °  " Τ ,  μ* ς δΙδθυν· » ° :™ π κ α  ή
τους τις ευθύνες σγετικά u f  ΤΛ λ  «  συμφερει να μοιρασθοΰμε μαζί
δυσάρεστο εΐναι δϊι φθάσαυε νά αΤπ ^  ^  ΧΡηματοδ°τήσεως-· τό 
πολεμικές μας δυνάμεις οΰϊε kL· i  μπ°Ρ ου^ε ν«  συντηρήσουμε οΰτε τις 
γάγουμε τά άπαραίτητα ν Γ ΤΓ  ΡΚη ΧωΡ°Φ υλ<™ή. ουτε καί νά είσα-

κ ? ,:  r i t F -

^ r 55' as jssr
σύγκριση TtotPOTrlPTlT“ v έπηρεάζονται βεβαίως άπό τή
συυβαίνοντα πΤ^λλ ωζ T&V διΐμοι<Ρατικών στήν Ελλάδα μέ τά

δτι ε Ινα ?^ τ^ ο ε-Χεΐ κάποια 7εϊΡα στιΊν πολιτική, άντιλαμβάνεται άμέσως οτι είναι καθαρα ματαιοπονία κάθε προσπάθεια συνκροτήσεως κοάτουό
κοΰ K<kiuaTnr Τ ”̂11ί ° λΐτικίΙς ήθικίϊς. πού διακρίνει τούς πυρήνας τοΰ Λαϊ- 
ϊώς το λα Γο , ^ °μμσ σύΤ0’ Ρασ^ έται σ^Πν άρχή έξαπατώντας συνε- 
ε!ν«, - 8 λΐγ°  Καταστέλλετσι ή *ντα ρσ ί£δτι οί δημοκρατικοί
τό δεξΓΓκαθ°εστώς1 Καί Η Τ Τ ^  κσί δτι °1 σύμμαχοί μας εύνοοΰν 
πόνο ό -r - έξαπάτηση αυτή ευοδοΰται στήν ύπαιθρο, δπου
πανορεύετα^ Λ δέΤυπ0ς κυκλοφορεΐ ελεύθερα, ένώ ό μέν δημοκρατικός ά- 
παγορευεται, ό δε κομμουνιστικός φθάνει £ως τά πιό μακρυνά χωριά νά
λύση χΑ μυσα Γές όΡ^ανώσειζ· ’Έτσι οΰτε ή ένέργεια έκλογΟν ίπορε^νά

ΠαΡΑ ·μσ’ δεν ^ Ρ^ Υ ^ Π  σημαντικός χρόνος διαφωτίσεως
τέτοιου κ α ί ΐ τ ^  ΚΙνδ,υ™ υς μολαταύτα πού συνεπάγεται ή συνέχιση ένός
στήν έπέμβαση^Λν/έ δημοκΡατ,ικά κ°μμ«τα δέν πρέπει νά καταφύγουν I εμραση τών ξένων στον έσωτερικο uac άντσνωνιαιιή *
που σχηιιάτισαν οί ϊδιοι έδώ, πού διατυπώθηκε ήδη σέ έπίσημες έκθέσεΐΓ
σμά τηςUK&)VeTai τώΡ« σέ νέε<’ θά < *") x W  W O T  ά ΐοτέλΐ
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Δ ΑΜ ΙΑΝ Ο Υ ΚΥΡΙΑΖΗ

Τ» 2S ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΥ

Δέν θά υπογραμμίζαμε αύτή τή στιγμή 
τήν επέτειο τοΰ δημοκρατικού μανιφέστου 
πού ύπήρξε ϊνας σπουδαιότατος σταθμός 
στήν πολιτική ιστορία καί στήν πολιτική 
άνάπτυξή τού τόπου μας, άν δέν μάς εδι- 
νε άφορμή ή ύπόμνηση τού κ. Σ . Κρητικά 
στήν « Έ  λ ε ύ θ ε ρ η  Ε λ λ ά δ α »  τής Ί Ιη ς  
Φεβρουάριου.

Δέν θά τήν ύπογραμμίζαμε αύτή τή 
στιγμή, παρ’ δλη τήν άκλόνητη πίστη μας 
καί στά δημοκρατικά ιδανικά καί στό δη
μοκρατικό πολίτευμα, διότι μιά τέτοια 
υπόμνηση θά συντελούσε, άπό δυσπιστία 
καί παρεξήγηση, στήν Ενταση καί παρά
ταση του διχασμού, ένώ άντιθέτως θεωρού
με ώς ζήτημα ύπάρξεως γιά τήν Ε λ λ ά δ α  
τήν έπίτευξη μιάς έθνικής ένότητος σέ 
δσο τό δυνατό πλατύτερη βάση πού νά 
περιλαμβάνη δηλ. δσο τό δυνατό περισ
σότερα καί λα ϊκά  καί πνευματικά στρώ
ματα καί γεωργούς καί μικροαστούς καί 
έργάτες καί επιστήμονες καί χειροτέχνες, 
γιά νά μπορέση νά ξαναζωντανέψη μιά 
κοινή έθνική συνείδηση καί μιά κοινή καί 
ρεαλιστική άντιμετώπιση τών κινδύνων πού, 
στή σημερινή άκαθόριστη καί μεταβατική 
παγκόσμια πολιτική κατάσταση, διατρέχει 
δλως ιδιαίτερα ή 'Ελλά ς.

Γ  ιατί είναι άναμφισβήτητο δτι ό Π όλε
μος δέν ίλυσε τά προβλήματα καί δέν έ- 
ξεμηδένισε τίς δυνάμεις τοΰ κακοΰ ποΰ 
τόν έπροκάλεσαν. Ό  Πρωσσικός μιλιτα
ρισμός υίοθετήθηκε άπό τίς έπιλεγόμενες 
Μ εγάλες «Δημοκρατικές» Δυνάμεις πού 
ένωμένες τόν έκατασύντριψαν δηλ. τίς 
Ή ν . Πολιτείες, τή Σ . Ρωσική Δημοκρατία 
καί τήν Ά γ γ λ .  Αύτοκρατορία. Ό  ιμπερια
λισμός τών Δυνάμεων αύΤών, εϊτε δταν 
στηρίζεται στήν εξασφάλιση καί στή συν
τήρηση τών κεκτημένων, εϊτε δταν άπο- 
σκοπεϊ τήν έξασφάλιση τής άναπτύξεως 
ζωτικών συμφερόντων, γίνεται σχεδόν άλ- 
ληλένδετος μέ τό αϊσθημα τής αύτοσυν- 
τηρήσεως, πού τίθεται γιά κάθε μιά άπό

τίς Δυνάμεις αύτές χωριστά καί κατά δια
φορετικό τρόπο. Ό  ’Αγγλικός ιμπεριαλι
σμός εχει καθαρά άμυντική μορφή. Ή  
προσπάθειά του είναι νά διατηρηθή ή ’Α γ 
γλική Αύτοκρατορία μέ σημαντικές, δσο 
είναι άπαραίτητες, καί εσωτερικές καί ε 
ξωτερικές παραχωρήσεις καί νά στηριχθή 
στήν ίδέα μιάς ομοσπονδιακής όργανώσε- 
ως. έλευθέρων δημοκρατικών Κρατών. 'Ο  
’Αμερικανικός ιμπεριαλισμός στηρίζεται 
στήν καταπληκτική δυναμικότητα ποΰ άνέ- 
πτυξεν ή Χώρα αύτή κατά τή διάρκεια 
τοΰ σκληροΰ πολέμου. Ά ν  δμως αί ‘Ηνω 
μένες Πολιτείες έξηλίχθηκαν, έξ άφορμής 
τοΰ πολέμου, στήν πρώτη στρατιωτική δύ
ναμη τοΰ Κόσμου, είναι αύτονόητο δτι 
δέν είναι διατεθειμένες νά θυσιάσουν τήν 
πρωτεύουσα αύτή θέση, χωρίς νά έξασφα- 
λισθούν κατά τρόπο άπολύτως ρεαλιστικό 
άπό κάθε κίνδυνο διά τό μέλλον. Ή  έξα
σφάλιση επομένως τής ’Αμερικανικής Η 
πείρου ώθεΐ κυρίως τίς Η νω μένες Π ολι
τείες πρός £να παγκόσμιο ιμπεριαλισμό. 
Ό  ιμπεριαλισμός τών ’Αγγλο-Σαξω νικών 
Δυνάμεων έχει τό κοινό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα δτι 6χει φιλελεύθερη κατεύθυν
ση γιατί οί χώρες αύτές εΐναι δημοκρατι
κές καί φιλελεύθερες καί ή Κοινή τους 
Γνώμη δέν άνέχεται τήν πολιτική ύπο- 
δούλωση άλλων Λαών. Καί άν αύτό 
γίνεται άκόμα έν μέρει καί δέν παρέχεται 
ή πολιτική έλευθερία σέ ώρισμένες Κτή 
σεις, αύτό όφείλεται κυρίως σέ λόγους 
έθνικής τους άμύνης καί στόν φόβο μήπως 
ή πολιτική άπελευθέρωση αύτών συντελέ- 
ση είς τό νά γίνουν όργανα άλλων Συνα 
σπισμών.

’Απέναντι τών δύο αύτών ’Αγγλο-Σα- 
ξωνικών ιμπεριαλισμών ό Ρωσσικός ιμπε
ριαλισμός έχει έντελώς άλλη μορφή. ” Εχ ε ι 
άρκετά κοινά σημεία, διότι εχει καί πολ
λές κοινές ρίζες, μέ τόν Γερμανικό ιμπερι
αλισμό. Ε ίνα ι δυναμικός γιατί είναι νέος 
καί είναι βιαστικός γιατί είναι άργοπορη-
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μένος. Μ ή μπορώντας νά στηριχθή σέ συν
θήκες καί σέ κεκτημένϊχ Ιστορικά δικαιώ
ματα τά πολεμά σέ δλη τή γραμμή καί 
στηρίζει τόν ιμπεριαλισμό του στόν πόλε
μο τοΰ ίμπεριαλισμοΰ. Μ ή έχοντας ιμπε
ριαλιστική παράδοση, προσπαθεί νά φανα
τίση τίς λαϊκές μάζες κατά τρόπον άκόμα 
ΐσχυρότερον άπό τό δικαίωμα πού θά έ'δι- 
νε ή ιστορική παράδοση. Έ ν ώ  δμως ή Γ ε ρ 
μανία είχε χρησιμοποιήση γιά τόν σκοπό 
αύτό τοΰ φανατισμού τών λαϊκών μαζών 
τήν ιδέα τοΰ Παγγερμανισμού, βάση αύτή 
κα θ’ έαυτή περιορισμένη καί έγωϊστική, 
ή Ρωσσία χρησιμοποιεί γιά τούς σκοπούς 
της, μιά ιδέα πολύ εύρύτερη καί πού πε
ριέχει άσυγκρίτως μεγαλύτερο δυναμισμό 
μέσα της, τήν ιδέα τοΰ παγκόσμιου Κομ- 
μουνισμοΰ. Ή  κοσμοθεωρία τοΰ Κομμου
νισμού δέν εΐναι μονάχα ενα οικονομικό 
σύστημα πού θέλει νά άντικαταστήση τίς 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων 
καί νά τίς μετατρέψη σέ ενα σύστημα 
κρατικής οικονομίας, άλλά εΐναι ταύτό- 
χρονα καί μιά πνευματική καί ίδίως ήθική 
επανάσταση πού θέλει νά ένσαρκώση μέ
σα της δλες τίς πιό προοδευμένες ιδέες 
τοΰ άνθρώπινου πολιτισμού. Ή  έπαναστα- 
τικότητά της πού συμπίπτει μέ τήν άπα- 
ραίτητη άνάγκη τής άνανεώσεως καί τής 
θεμελιώσεως νέων άξιών τοΰ άνθρώπινου 
πολιτισμοΰ, εΐναι φυσικό δχι μόνο νά έ- 
ξάπτη τή φαντασία τών λαϊκώ ν μαζών οί 
όποιες διαβλέπουν στήν επικράτηση τοΰ 
Κομμουνισμοΰ τή μετατροπή τής γης είς 
Παράδεισο, άλλά καί νά έπηρεάζη βα
θύτατα, μέχρις άποτυφλώσεως, καί μεγά
λες καί σημαντικές τάξεις μορφωμένων άν
θρώπων. 'Έ ν εκ α  τούτου εΐναι φυσικώτατο 
νά χρησιμοποιή ό Ρωσσικός ιμπεριαλισμός 
κατά τόν πλέον ευνοϊκό τρόπο καί μέ τήν 
μεγαλύτερη δυνατή έπιτηδειότητα τήν κο 
σμοθεωρία αύτή τοΰ Κομμουνισμού είς 
διεθνή κλίμακα καί μέ άποτελέσματα ά 
συγκρίτως μεγαλύτερα είς έπιτυχίας άπό 
τόν Γερμανικό ’Ιμπεριαλισμό. Καί τά εύ- 
κολώτερα θύματα εΐναι, δπως καί γιά τόν 
γερμανικό Ιμπεριαλισμό, εϊτε τά μικρά 
Κράτη, εϊτε τά κράτη εκείνα, τών όποιων 
ή άνήσυχη κοινή γνώμη πιό εύκολα παρα- 
σύρεται άπό προπαγανδιστικά ρεύματα 
παρά άκολουθεϊ ρεαλιστικά πολιτικά προ
γράμματα. Καί έπειδή είναι φυσικό μετά 
ενα καταστρεπτικό πόλεμο στά περισσό
τερα κράτη ή κοινή γνώμη νά εΐναι καί 
άνήσυχη καί άνυπόμονη, ή κομμουνιστική 
προπαγάνδα έντείνεται γιά νά 6χη τή μέ- 
γιστη δυνατή άπόδοση. Στά  δίχτια της 
πέφτουν σημαντικές λαϊκές μάζες καί ά- 
νάλογοι ήγέτες, σύντροφοι καί συναγωνι
στές, ή κοινή γνώμη διχάζεται, ή έθνική 
συνείδηση άμβλύνεται, ή άντίθεση καί ή 
έμπάθεια παίρνουν όξύτατο χαρακτήρα. 
’Ά ν  δμως θά ήταν άνόητο νά άρνηθή κα 

νένας τήν έλκυστικότητα τής κομμουνιστι
κής θεωρίας γιά τίς λαϊκές μάζες, δέν 
πρέπει νά λησμονηθή δτι οί άδυναμίες της 
εΐναι άκόμα βαθύτερες άπό τίς άδυναμίες 
τοΰ παγγερμανισμού. 'Η  ’Αχίλλειος πτέρ
να τής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας ε ΐ
ναι ή τελειωτική εξαφάνιση τοΰ πνεύματος 
τής ποιλτ.Δημοκρατίας καί τής ελευθερίας 
τοΰάνθρώπου πού άποτελοΰν τούςάκρογω 
νιαίους λίθους τής έξελίξεως τοΰάνθρωπί- 
νου πολιτισμοΰ καί πού εΐναι δμως άπο- 
λύτως άσυμβίβαστες μέ τήν οϋσία καί τήν 
όργάνωσή τού κομμουνιστικού Κράτους. 
Τήν άδυναμία αύτή προσπαθεί νά ύπερ- 
πηδήση ή κομμουνιστική κοσμοθεωρία χρη
σιμοποιώντας τή λέξη δημοκρατία ύπό 
άλλην Μννοιαν. Γ  ιά τίς Σοβιετικές δημο
κρατίες ή λέξις «δημοκρατία» δέν είναι 
ταύτόσημη μέ τήν πολιτική έλευθερία άλ
λά σημαίνει άπελευθέρωση άπό. τόν καπι
ταλισμό καί κρατική όργάνωσή τής οικονο
μικής ζωής. Γ  ιά τούς Σοβιετικούς λαούς 
φασισμός σημαίνει πλουτοκρατική έπικρά- 
τηση καί πλουτοκρατική υποδούλωση τών 
μαζών.

Ή  πολιτική έλευθερία, ή έλευθερία τοΰ 
άτόμου καί ή έλευθερία τής σκέψεως δέν 
έ'χουν θέση στήν κοσμοθεωρία τοΰ κομμου- 
νισμοΰ. ’Αντιθέτως γιά τούς Άγγλοσαξω - 
νικούς Λαούς ό κομμουνισμός ενσαρκώνει 
κατά πρώτιστον λόγο τήν καταπάτηση 
κάθε πολιτικής ελευθερίας τοΰ άτόμου. 
’Α λλά  καί ώς οικονομικό σύστημα ση
μαίνει τήν οικονομική ύποδούλωση τοΰ ά
τόμου στήν κρατική μηχανή.

Γύρω  σέ αύτές τίς διαφορετικές καί άν- 
τίθετες άντιλήψεις τών βασικών ιδεών τής 
Δημοκρατίας καί τού Κομμουνισμού διε
ξάγεται σήμερα φαινομενικά ό όξύς ιδεο
λογικός άγώνας μεταξύ τών Μεγάλων Δ υ 
νάμεων πίσω άπό τόν όποιον κρύβεται 
άγών αύτοσυντηρήσεως καί έπικρατήσεως. 
Καί στόν άγωνα αύτόν, παρασύρονται τά 
μικρότερα Κράτη μέ άποτέλεσμα τό νά 
διχάζεται ή κοινή τους γνώμη, νά έξασθε- 
νή ή έθνική τους συνείδηση κάί νά δημι- 
ουργεΐται τέτοιος εσωτερικός άναβρασμός 
πού νά δικαιολογήται κάθε έπέμβαση στήν 
έσωτερική τους ζωή.

Λαβαίνοντας στάση άπέναντι στή κα 
τάσταση αύτή ή όποία γιά μέν τίς Μ εγά 
λες Δυνάμεις δικαιολογείται άπό τά δικά 
τους προβλήματα δπως παρουσιάζονται 
κατά τή σημερινή μεταπολεμική περίοδο 
καί άπό τή δυσπιστία ποΰ έπικρατεί άνα- 
μεταξύ τους, γιά τά μικρά δμως κράτη, 
κοί δλως ιδιαιτέρα γιά τήν Ε λ λ ά δ α , ένέ- 
χει τόν κίνδυνο τής έθνικής άποσυνθέσεως 
καί τής άπωλείας τής αύτοτελείας της, 
όφείλουμε, έπί τή εύκαιρία τής 25ετηρίδος 
άπό τήν δημοσίευση τοΰ Δημοκρατικού 
Μανιφέστου νά διακηρύξουμε τά έξης :

Ιο ν ) Πιστεύουμε καί στό ιδανικό καί

•στήν πραγματοποίηση τής Δημοκρατίας.
2ον) θεω ρούμε τήν 6ννοια τής Δημο

κρατίας άναπόσπαστη άπό τήν έννοια τής 
-πολιτικής έλευθερίας καί θεωρούμε νόθο 
κάθε άλλη μορφή Δημοκρατίας.

3ον) θεω ροΰμε τήν έννοια τής Δημο
κρατίας άναπόσπαστη άπό τήν έννοια τής 
ηθικής καί πνευματικής έξυψώσεως τοΰ 
•άνθρώπου, βασισμένη άπάνω στήν συμπά
θεια καί τή κατανόηση τοΰ άλλου άνθρώ
που καί άπάνω. στήν έλευθερία τής σκέ
ψεως.

4ον) θεω ροΰμε τήν έννοια τής Δημοκρα
τίας άναπόσπαστη άπό τήν έννοια τής δι
καιοσύνης καί τοΰ σεβασμοΰ πρός τούς 
νόμους τών όποιων σκοπός πρέπει νά ε ί
ναι τό κοινόν καλόν καί δλως ιδιαίτερα ό 
περιορισμός τών δυνατών καί ή προστα
σία τών άδυνάτων,

5ον) θεωροΰμε τήν έννοια τής Δημο
κρατίας πρωταρχική καί βασική καί μή 
έπιδεχομένη καμμιάνοθείακαί διαστρέβλω
ση γιά όποιουσδήποτε άλλους σκο
πούς. Ή  περιφρούρηση τής Δημοκρατίας 
-εΐναι ΰψιστο καθήκον κάθε πολίτου, γιατί 
μόνο μέ τή Δημοκρατία μπορεί νά έξα- 
σφαλισθή ή έξύψωση καί του άνθρώπου 
καί τοΰ άνθρώπινου πολιτισμοΰ.

δον) θεωροΰμε, δλως ιδιαίτερα ,γιά τήν 
Ε λ λ ά δ α ' τήν πατρίδα μας, τήν έννοια 
τής Δημοκρατίας άναπόσπαστη άπό τήν 
•έννοια τοΰ Έ λ λ η ν ικο ΰ  πολιτισμού στόν 
όποιον οί σημερινοί "Ελληνες  χρεωστοΰ- 
με καί τήν διαβίωσή μας έπί τόσους αιώ
νες καί τήν διαφύλαξη τής Έθνικής μας 
•■ένότητος καί τή σημερινή μας ζωτικότη
τα. θεω ρούμε επομένως τήν έννοια τής 
Δημοκρατίας άναπόσπαστη άπό τήν έν
νοια τής Εθ ν ικ ή ς  μας ενότητας.

7ον) θεω ροΰμε κάθε διαστρέβλωση τής 
®ννοίας τής Δημοκρατίας άντίθετη πρός 
τίς άρχές τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ καί 
-κάθε διάδοσή της στήν Ε λ λ ά δ α  άσυμβί- 
βαστη μέ τήν διατήρηση τής Έθνικής μας 
ίνότητας. θεωροΰμε κυριώτατα τήν κομ
μουνιστική κοσμοθεωρία μέ τήν άπατη- 
λή δημοκρατική της έτικέττα ώς άσυμβί- 
βαστη μέ τήν Ε λ λ η ν ική  πραγματικότητα 
-γιατί δημιουργεί μιά άντιδημοκρατική άν- 
ιίδραση μέσα στήν ψυχή τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ καί εύνοεί τήν έπικράτηση άνεπιθυμή 
των ύπό κανονικός συνθήκας πολιτικών 
-παρατάξεων καί έ'τσι διασπάται βαθύτερα 
ή έθνική μας ένότης.

.δον) Πιστεύομε άκράδαντα δχι δλα τά

’ Απρίλιος

σύγχρονα προβλήματα τής έποχής μας, 
καί οικονομικά καί κοινωνικά καί ήθικά 
καί πνευματικά, όσονδήποτε πολύπλοκα 
καί άν εΐναι μόνο άμα βασισθοΰν άπάνω 
στις άρχές τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί 
τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού δπως διαπλά- 
σθηκε μέ τήν συνεχή του άνανέωση ’άνά
μεσα στούς αιώνες θά μπορέσουν νά 
βροΰν μιά οριστική καί ικανοποιητική λύ 
ση πού νά μπορέση νά έξασφαλίση τήν 
άπρόσκοπτη άνάπτυξη τοΰ άνθρώπινου 
πολιτισμοΰ πρός άνώτερες ήθικές καί 
πνευματικές άξιες.

9ον) Πιστεύομε άκράδαντα δτι έμεϊς, οί 
σημερινοί 'Έ λληνες  άντΐ νά φιλονικούμε 
καί νά διχαζόμαστε καί νά άλληλοσκο- 
τωνόμαστε άκόμα γιά ιδέες καί συνθήμα
τα πού μάς εΐναι ξένα καί πού εΐναι ά- 
συμβίβαστα μέ τίς βασικές άρχές τοΰ 
πολιτισμοΰ μας καί πού δέν;, μπορούν νά 
προκόψουν στόν τόπο αύτό, μποροΰμε 
καί εχουμε τήν ψυχική δύναμη νά κατα
πιαστούμε μόνοι μας μέ τά προβλήματα 
τοΰ τόπου μας, συζητώντας τα καί άπο- 
φασίζοντας γ ι’ αύτά ώς ελεύθεροι 'Έ λ λ η 
νες μέσα στόν «Δήμον» φανερά καί παρ- 
ρησίςί άναμεταξύ μας. Αύτό θά εΐναι ερ- 
γον άντάξιον Ελ λ ή ν ω ν  καί δχι ό άλλη- 
λοσκοτωμός γιά ξένα συνθήματα καί γιά 
ξένα συμφέροντα.

ΙΟον) Πιστεύομε άκράδαντα δτι αύτό- έ 
τσι θά γίνη καί δτι τό σημερινό παρα
στράτημα τών περισσοτέρων Ε λ λ ή ν ω ν  
πρός άντίθετες κατευθύνσεις, δοκιμασία 
κάποιας θείας Μοίρας, γιά νά μάς 
γαλβανίση δπως κι’ άλλες πολλές φο
ρές στήν Ισ τορ ία  μας, θά πάρη τέλος. 
Πιστεύομε δτι θά έργασθοΰμε πάλι δλοι 
μαζί γιά τόν τόπο μας καί δτι θά βάλου
με τάξη καί νόμο καί στή Πόλη μας καί 
στά σπίτια μας καί στις ψυχές μας. Καί 
άπό αύτό τό εργο μας θά βγοΰν καινού
ριες άξίες πολιτισμού πού θά εΐναι ζυμω
μένες μέ τό αίμα, μέ τόν ήρωϊσμό καί μέ 
τήν αύτοθυσία τού κάθε άνθρώπου μας 
καί θά εΐ^αι έμπνευσμένες άπό τό πνεΰ
μα τής Ελλη ν ική ς  Δημοκρατίας. Καί αύ
τές μόνες θά είναι άληθινές, πρωταρχικές 
άξίες, άξιες ελευθέρων άνθρώπων.

Τό δημοκρατικό μανιφέστο τού Φ ε 
βρουάριου 1922 ήταν ενα τέτοιο έλληνικό 
δημοκρατικό κήρυγμα. Γ  ι’ αύτό ύπήρξε 
καί ενας σημαντικός Ιστορικός σταθμός.
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Μ έ  τό σοσιαλισμό ώς θεωρία καί μέ 
τούς δύο παγκόσμιους πολέμους ώς πρά
ξη, καί τέλος μέ τά φρικωδέστερα έγκλή- 
ματα φασισμού και κομμουνισμού έμπήκε 
ή Εύρώπη στήν τραγικώτερη έποχή τής 
ιστορίας της, τραγικώτερη άπό κάθε άλ
λη φορά, γιατί ό μηδενισμός μέ τόν 
όποιο μάχεται είναι ταυτόχρονα εσωτε
ρικός καί έξωτερικός. Γιά  τήν Εύρώπη 
μηδενισμός εΐναι καί ό ρωσσικός κομμου
νισμός ώς θεωρία καί ώς λαϊκό υπόβαθρο 
καίγιατί πουθενά άλλου δέν εΐναι ό μηδε
νισμός συνείδηση δσο μέσα στήν άπέραντη 
ψυχή τοΰ σλαυϊσμοΰ, ήόποία ξεσπάει κα- 
τό καιρούς μέ τό μηδενισΐικό της δαιμο
νισμό καί καταστρέφει δ,τι ή ϊδια πρίν ά- 
νάδειξε κ ι’ έδημιούργησε. Ά λ λ ά  καί μέ
σα στή θεωρία τοΰ σοσιαλισμού κρύβεται 
ή άρνηση τής ζωής. "Οπου άλλοτε έγινε 
πράξη ό σοσιαλισμός παρουσιάστηκε ώς 
άρνηση. Καί τό γεγονός δτι εύδοκιμεί έ- 
κεϊ δπου υπάρχει άνθρώπινη δυστυχία, ή 
όποία μέ τή βοήθειά του μεταμορφώνεται 
σέ μηδενιστική έκδήλωση τής ζωής επι
κυρώνει δτι ό σοσιαλισμός έχει στόν πυρή
να του πολλά μηδενιστικά στοιχεία.

Τό θετικό πού ύπόσχεται τό προβάλ
λει μέσα στό άκαθόριστο κσ;ί άβέβαιο 
μέλλον ώς προφητεία.Πράγματι καί ό σο
σιαλισμός άντΐ νά λυτρώνη, υποδουλώ
νει τούς άνθρώπους καί τούς μετεκπαι
δεύει γιά μιά δουλεία βαρύτερη καί διαρ
κέστερη καί γιατί ό ίδιος ώς θεωρία δου
λεύει μέ τήν έννοια τής μάζας καί γιατί 
στήν πράξη καρποφορεί μόνο μέσα στή 
ιιάζα. Ή  έννοια τής μάζας εΐναι γ ι’ αύ
τόν αιώνια.

"Ο λ α  τά σχήματα μέ τά όποια σκέ
πτεται προϋποθέτουν τήν έννοια τής μά
ζας. Ά π ό  τό άτομο έκράτησε ό σοσια
λισμός μόνον έκεΐνα τά γνωρίσματα πού 
τόν μεταβάλλουν σέ μάζα δηλ. τίς κοινές 
άνάγκες. Καί τόσο πολύ έδίδαξε ό σοσια

λισμός, δτι ό άνθρωπος άπαρτίζεται μόνον' 
άπό κοινές άνάγκες, άπό άπλά ένστικτα: 
ώστε τά άτομα τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τοΰ 
κομμουνισμού νά μήν εΐναι τίποτα άλλο 
παρά σύνολα στοιχειωδών ενστίκτων. " Ε 
τσι φθάσαμε στήν άποσύνθεση τών άξιών 
τής ζωής ήθικών, πολιτικών, συναισθημά- 
τικών καί δλων τών άλλων.Μένουν λοιπόν 
μόνον τά άτομα ολόγυμνα δίχως προσω
πικότητα, άριθμημένα μέσα στή σειρά τής 
μάζας. Γυμνά  άτομα καί άδυσώπητη μά
ζα, άτομα μέ όρέξεις καί πάθη καί μάζα 
μέ μονοσήμαντους άντικειμενικούς σκο
πούς δηλ. εργοστάσια, μηχανικά έργα, τά 
όποια δμως ή μάζα ποτέ δέν μπορεί άπό 
μόνη της νά τά σχεδιάση οΰτε νά τά συλ- 
λάβη, άλλά μόνο τά δοϋλεύη. Έφθάσαμε 
στόν κατακερματισμό καί τής προσωπικό
τητας καί τής κοινωνίας. Ή  προσωπικό
τητα έγινε άτομο, τό άτομο δμως πάλι ά- 
παρτίζεται άπό άπειρα μικράτερα άτομα, 
δηλ. τά πάθη καί τίς όρέξεις, Ή  κοινω
νία άπό τ’ άλλο μέρος έγινε μάζα καί τά 
έργα τής μάζας εΐναι μόνον τεχνικά. Τ ε 
χνικός πολιτισμός πρός τά έξω καί άπει
ρα μικρά καί μεγάλα πάθη καί όρέξεις 
πρός τά μέσα, τοΰτο εΐναι τό πρόσωπο 
τής σημερινής κοινωνικής πραγματικότη
τας. Ζοΰμε πραγματικά στήν έποχή τών 
μικρών άτόμων, καί τοΰ άτομικιστικοΰ χά 
ους, κι’ άπ’ τό άλλο μέρος ζοΰμε στήν 
έποχή τοΰ δεσποτισμοΰ τής μάζας καί 
τών δεσποζομένων άπ’ αύτήν* κι’ αύτοί 
εΐναι οί σύγχρονοι τύραννοι.

Ή  μάζα εΐναι σήμερα ή μορφή πού 
περιορίζει κάπως τό άτομικιστικό χάος, 
δηλ. τήνάπειρόμορφηέκδήλωση τώνγυμνών 
άτομικοτήτων· άλλχτε, δηλ. στό Μ ε 
σαίωνα ήταν ή χριστιανική έκκλησία καί 
γενικά ή πνευματική ενότητα καί ή έσω
τερική της ίεράρχιση πού κρατούσε τόν 
άνθρωπο στά δριά του καί τόν άνέβαζε 
ώς τήν κορυφή, δπου δείχνει ό γοτθικός.

^ναός. Σήμερα εΐναι ή μάζα ή όποία έξο- 
ιμοιώνει τούς άνθρώπους, κ ι’ έτσι άποστο- 
•μώνει καί κάθε τάση τους νά περάσουν 
τά άτομα πέρα άπό τό μέτριο καί νά γί
νουν πρόσωπα. Κα ί μέσα στή μάζα με
γαλώνουν οί πολιτικοί καί κοινωνικοί δη
μαγωγοί,οίόποΐοι μέ πύρινα συνθήματατήν 
πληροφορούν γιά τή δύναμή της,τήν άπο
στολή της, τήν προσκαλοΰνν’άνατρέψη κά
θε τάξη μέ τήν ύπονοούμενη ύποβολή καί 
άπάτη,δτι πάραυτα θά ύψώση ή ϊδια ή μά
ζα τούς μεγάλους ναούς τοϋ άνθρωπισμοΰ 
καί τοΰ πνεύματος. Κα ί μέσα σ’ αύτόν 
τόν άγώνα τής μάζας έφευρίσκει ή δημα
γωγία δλα τά τεχνικά μέσα πού εΐναι 
πλούσια στόν αιώνα τής τεχνικής.

"Ετσ ι κυριεύθηκε ή Εύρώπη άπό ένα 
πάθος, πού τίποτε δέν φαίνεται [κανό νά 
τό δυσωπήση. Ό  σοσιαλισμός ήλθε νά 
φέρη τήν έπί γής ειρήνη. Πράγματι δμως 
έφερε τόν πόλεμο καί πρός τά έσω καί 
πρός τά μέσα, τόν όλοκληρω τικό.Ό  αιώ
νας τοΰ σοσιαλισμού εΐναι ό αιώνας 
τών φρικωδεστέρων πολέμων πού έζησε 
ή άνθρωπότητα. Κάθε μεταβολή μέσα 
στήν κοινωνία ό σοσιαλισμός ώς θεωρία 
καί ό κομμουνισμός ώς πράξη τήν μετα
φράζουν σέ καταστροφή καί αίμα. Ποτέ 
<άλλοτε στήν ιστορία τής γής δέν άκού- 
στηκε τόσος θρίαμβος καί τόσος θόρυβος, 
δσος άκουστηκε γιά τή γαλλική καί τή 
‘Ρωσσική επανάσταση. "Ο σ ο  κι’ άν δια
φέρουν τά δύο αύτά κινήματα έχουν πολ
λά τά κοινά : Τ ά  δικαιώματα δλων ύπο- 
σχέθηκε ή πρώτη, τήν εύδαιμονία δλων 
ή δεύτερη.

Τήν τελευταία πολιτική άριστοκρατία 
πού διαμορφώθηκε στήν Εύρώπη κατά τόν 
17ον καί 18ον αιώνα άφάνισε ή πρώτη καί 
ταυτόχρονα ξαπέλυσε άδυσώπητα τά έν
στικτα τής έκδίκησης.Τήν τελευταία πνευ

μα τική  καί -πολιτική σύνθεση τής Εύρώπης 
δηλ. τήν σύνθεση τοΰ 19ου οίίώνα κατά- 
■ στρεψε ή δεύτερη, γιατί ό κομμουνισμός 
δέν χτύπησε τόσο τήν κοινωνική άδικία 
πού φέρνει ή κεφαλαιοκρατία, αύτή 
μένει καί μέ τόν κομμουνισμό, άφοΰ τό 
κόμμα εΐναι ό μεγαλύτερος κεφαλαιοκρά
της, δηλ. πάλιν όί όλίγοι,δσο χτύπησε τήν 
πνευματικότητα τής ζωής. δπου έφθασε ή 
Εύρώπη τούς τελευταίους αιώνες. Καί 

•δ,τι έγινε μέ τή γαλλική έπανάσταση τό 
ίδιο έγινε καί μέ τή ρωσσική έπανάστα- 
'ση. "Οπως μέσα στήν πρώτη έπρόβαλαν 
τά εύγενικά τους συναισθήματα πολλοί 
όνειροπόλοι τής Εύρώπης, άλλοι πάλι μέ 
έμπάθεια έπρόβαλαν έναντίον της τήν 
άγανάκτησή των, καί έτσι τό κείμενο πού 
λέγεται γαλλική έπανάσταση παραμορφώ
θηκε μέ τά σχόλια καί τίς ερμηνείες, δ- 
μοια γίνεται σήμερα μέ τό κείμενο, τραγί- 
ϊκό μαζί καί μηδενιστικό, πού λέγεται ρωσ- 
<σική έπανάσταση, Όνειροπόλαι τής Εύ-
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ρώπης άπό τό ένα μέρος, ξερριζωμένοι 
δηλαδή διανοούμενοι, βάζουν μέσα στή 
ρωσσική έπανάσταση τά ένθουσιώδη συ- 
ναισθήματά τους, δσο φτωχά κι’ άν εΐναι 
αύτά, οί άπαθλιωμένες μάζες άπό τ ’άλλο 
μέρος βάζουν μέσα σ ’ αύτήν τίς προσδο
κίες τους, καί σήμερα σ’ δλη τή γή άπλω- 
μένοι οί σχολιαστές τοΰ κειμένου πού λ έ 
γεται ρωσσική έπανάσταση.

Κ ι ’ άν κάποιος μπορεί νά τό διαβάση 
καί νά πληροφορήση τήν άνθρωπότητα γιά 
τήν έννοιά του, αύτός εΐναι μόνο ό ρωσ
σικός λαός. Μιά άπέραντη δεισιδαιμονία 
άπλώθηκε έπάνω στήν Εύρώπη άπό τή 
γαλλική έπανάσταση. Ή  δεισιδαιμονία 
δτι ό άνθρωπος ήταν φύσει καλός, άλλά 
οί θεσμοί τής ζωής καί τής ιστορίας, ό 
πολιτισμός, τόν έκαμαν κακόν. Αύτή ήταν 
ή ιδεολογία τοϋ Ρουσσώ.
Μιά οικονομική δεισιδαιμονία άπλώνεται 
σήμερα άπό τή ρωσσική έπανάσταση έπά
νω σ ’ δλη τήν ύδρόγειο, ή δεισιδαιμονία 
δτι οί άνθρωποι εΐναι παράγωγα τής οικο
νομίας, καί δτι δλα τ ’ άλλα έργα τής ζω
ής εΐναι έπιφαινόμενα τής οικονομίας καί 
ή πρέπει νά λείψουν ή άν μείνουν νά γί
νουν μόνον μέ τόν κανόνα τοΰ κομμουνι
στικού συστήματος. Ή  γαλλική έπανά
σταση παρέλαβε τό γαλλικό έθνος Ιεραρ
χημένο, στή θέση δμως τής παλαιάς Ιεραρ
χίας δέν κατώρθωσε νά βάλη καινούρ
για. Τό μόνο πού έκανε ενοποίησε τά 
πάντα, δηλ. έτυποποίησε τόν άνθρωπο τής 
Γαλλίας, τό Γά λλο  πολίτη. "Εφ ερε τήν 
άρχή τής άνόργανης ίσότητος μεταξύ τών 
άνθρώπων. Καί ή ποσότητα ένίκησε έδώ 
γρήγορα τήν ποιότητα, γιατί γρήγορα κα- 
τάπεσε ή έπαναστατική αύθεντία, άκο- 
λούθησε ή άναρχία καί μεγάλωσε τόσο, 
ώστε χτύπησε καί τούς ίδιους τούς άρ- 
χηγούς τής έπανάστασης. Τά  στοιχεία 
τοΰ ίπποτισμοΰ πού ύπήρχαν καί μέσα σέ 
πολλούς άρχηγούς τής έπανάστασης, ά- 
πομεινάρια τοΰ παλαιοΰ πολιτισμοΰ τοΰ 
γαλλικοΰ έθνους, έρέθιζαν άφάνταστα 
τήν έπαναστατημένη μάζα. ’Έ τσ ι οί ήγέ- 
τες παραμερίστηκαν κ ι’ έμεινε μονάχη της 
ή μάζα μέ τή δΈισιδαιμονία τής ιδεολογίας 
τοΰ Ρουσσώ, ή όποία πλήθαινε τήν άναρ
χία καί ωρίμαζε τόν έρχομό τοΰ Ναπο- 
λέοντος. Έ τ σ ι  ή μάζα έγέννησε τόν νεώ- 
τερο καισαρισμό.Τό άνάλογο έχουμε στήν 
Ιστορία τής Ρώμης. "Ο σ ο  πλήθαινε ή μά
ζα στήν άρχαία Ρώμη, δσο οί θεσμοί τής 
δημοκρατίας έλύνονταν, τόσο μεγάλωνε ό 
κίνδυνος τοΰ καισαρισμού. Μέσα στόν 
τελευταίο πρό Χριστοΰ αιώνα διαδραμα 
τίστηκαν γεγονότα άνάλογα μέ τά σημε 
ρινά στήν Εύρώπη, δπου δεσπόζουν κινή 
ματα τών μαζών.

ΟΟτε ό φασισμός, δηλ. ή γερμανική ί)- 
βρις, δέν θά ήταν δυνατόν νά ύπάρξη δίχως 
τήν προηγούμενη μαζοποίηση τών λαών
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καί τών άνθρώπων. Ή  έπικράτηση τοΰ 
Χίτλερ άπέναντι τής σοσιαλοδημοκρατίας 
στή Γ  ερμανία εγινε μέ τά μέσα τοΟ σο
σιαλισμού, δηλ. μέ τήν έννοια τής μάζας 
καί τά κοινωνικά συνθήματα. Καί ό σο
σιαλισμός, δπως καί ή γαλλική έπανάστα
ση καί πρό παντός ή ιδεολογία τοΰ Ρουσ 
σώ, άρχίζει μ ’ ένα δόγμα πού είναι εξω 
άπό τήν ιστορική πραγματικότητα, ένω ά 
πό τ ’ άλλο μέρος ό ϊδιος είναι γέννημα 
αύτής τής πραγματικότητας. Τοΰτο εΐναι 
ή τραγική άντινομία του σοσιαλισμού. Καί 
ό σοσιαλισμός άρχίζει μέ τήν ισότητα, δ- 
χι τόσον τών νομικών δικαιωμάτων του 
άνθρώπου δσον τήν ισότητα τής ευδαι
μονίας του.-'Υπόσχεται νά μεταχειρισθή 
τούς άνθρώπους ώς ίσους πράγμα πού 
στηρίζεται πάλι στήν όπόθεση δτι δλοι ε ΐ
ναι έξ ίσου άξιόλογοι καί καλοί. ΕΤναι 
άπλοϊκός μέ τήν αισιοδοξία. του, καί γιά 
τοΰτο γίνεται τήν ίδια ώρα σκληρότατος 
δταν αύτή δέν επικυρώνεται άπό τά πράγ
ματα .Υπ άρχει κάτι μέσα στό σοσιαλισμό 
πού θυμίζει άντίστροφο, άναποδογυρισμέ- 
νο Χριστιανισμό. "Οπως αύτός έρχεται 
νά σώση δλους τούς άνθρώπους άπό τήν 
πλάνη τής ψυχής, τήν άμαρτία, δμοια έρ
χεται ό σοσιαλισμός νά σώση δλους τούς 
άνθρώπους άπό τήν ύλική δυστυχία. " Ο 
πως ό πρώτος καταργεί τή διαφορά τών 
άνθρώπων ένώπιον τοΰ θεοΰ καί τούς 
φέρνει ολόγυμνους μπροστά του, ετσι υ 
πόσχεται ό δεύτερος νά έκμηδενίση κάθε 
ύλική διαφορά τών άνθρώπων καί νά τούς 
φέρη δλους ϊόους ένώπιον τής εύδαιμο- 
νίας. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό δόγ
μα τοΰτο τό συνοδεύει μεγάλη ένθουσιά 
στική δύναμη, γιατί χρειάζεται τόλμη νά 
θέση κανείς, έστω καί ώς δόγμα τήν ίση 
εύδαιμονία τών άνθρώπων, δταν ή ζωή 
άπό τ ’ άλλο μέρος καί ή Ιστορία, άλλ ' 
άκόμα καί ή ϊδια ή φύση εΐναι (τόσο άνι- 
σες στήν κατανομή τής εύδαιμονίας τών 
άνθρώπων. ’Α λλά  άκριβώς μέσα άπό τήν 
πρωτάκουστη αύτή τόλμη πηγάζει καί ή 
τρομοκρατία πού εΐναι σύμφυτη άπ' άρχής 
μέ τό Σοσιαλιστικό ιδανικό, καί πού στή 
πράξη τήνέφαρμόζει πιστά ό κομμουνισμός.

Μ έ  τή λέξη δικαιοσύνη δουλεύει ό σο
σιαλισμός καί ό κομμουνισμός μέσα στις 
παραμορφωμένες μάζες καί μ ’ αύτό τό 
σύνθημα τούς άφαιρεΐ όλότελατήν νοημο
σύνη, ή όποία δμως έχει πάθει άπό πρίν 
μεγάλο κακό μέ τή λεγάμενη διαφώτιση. 
Πραγματικά καί ό σοσιαλισμός, δχι μόνο 
δηλ. ό έμπράγματος χειριστής τής θεω
ρίας ό κομμουνισμός, καταστρέφει συστη
ματικά δλες τίς δυνάμεις, ήθικές, πολιτι
κές καί πνευματικές, πού έρχονται άπό 
τή παράδοση, άπογυμνώνει τόν άνθρωπο 
ή δπως αύτός λέει, τόν διαφωτίζει. Οί 
άνθρωποι δμως δέν μπορούν νά ζήσουν 
δίχως κάποιο,έστω καί τεχνητό,πνευματικό

στερέωμα γύρω τους. Τό γυμνό άτομο £- 
χει άνάγκη νά στεγασθή κάτω άπό ένα 
σχήμα, άς εΐναι όποιοδήποτε, διά τοΰτο 
κατασκευάζεται τό σχήμα τοΰτο άπό τό 
σοσιαλισμό έπάνω στις παραμορφωμένες 
έννοιες δικαιοσύνης, ισότητας, καί στήν 
πρωταρχική έννοια τής μάζας. ’Αντί δμως 
νά φέρη δικαιοσύνη ό σοσιαλισμός, δηλ. 
άντίς νά άδυνατίση τά βίαια ένστικτά 
τών άνθρώπων τά δυνάμωσε άφάνταστα. 
’Αντί νά δημιουργήση καινούριες σχέσεις 
τών άνθρώπων μέ τά υλικά άγαθά, σχέ
σεις πραγματικής ελευθερίας πρός αύτά, 
κ ι’ έτσι ν ’ άλλάξη τήν κοινώνία, πραγμα
τικά άλλάζει μονάχα κυρίου, τών ύλικών 
άγαθών. Ή  άδικη νοοτροπία, ιο ύ  ύπήρ- 
χε πρίν στούς κατέχοντες ύπάρχει τώρα 
στούς τέως άκτήμονες καί τώρα κατέχον
τες μέ μεγαλύτερη άκόμα βαναυσότητα. 
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ό άνθρωπος 
γιά νά εΐναι κάτι πρέπει νά κατέχη καί 
κάτι, τότε άπλώνει και φανερώνει τή δύ 
ναμή του, τότε λειτουργεί πληρέστερα καί 
ή βούλησή του καί δλος ό άλλος ψυχικός 
καί πνευματικός του κόσμος. Τό  σώμα 
του εΐναι άλλωστε ή πρώτη σφαίρα, δπου 
ό άνθρωπος άπλώνει τή βούλησή του καί 
μ ’αύτό δουλεύει άντίστροφα κάί τό πνεΰμα 
του. Καί ή,ίδιοκτησία εΐναι λοιπόν προέκτα 
ση τοΰ σώματος, γιατί μέσα σ’ αύτήν καί 
μ ’ αύτήν μεγαλώνει καί .ή νοημοσύνη καί 
ή βούληση τοΰ άνθρώπου. Ε ΐνα ι νόμος 
δτι πρέπει κανείς νά κατέχη κάτι, γιά νά 
μπορεί νά γίνη κάτι. Τοΰτο εΐναι τό ύγιέ- 
στερο έστω ένστικτο τοΰ άνθρώπου. Καί 
ό σοσιαλισμός παρά τήν άρχική του θέση 
περί άκτημοσύνης, δυνάμωσε τό ένστικτο 
τοΰτο σέ βαθμό έξ ίσου έπικίνδυνο μέ τήν 
κεφαλαιοκρατία καί τό μετέβακλε σέ τά 
ση κεφαλαιοκρατική έκ τών κάτω.

Ή  μάζα δπως έκαμε τόν άνθρωπο ό 
σοσιαλισμός, θέλει ολοένα καί περισσότε
ρα γιατί μόνο έτσι μεγαλώνει καί ή δύ
ναμή της έστω καί ή άπλώς ύλική. ’Ό χ ι  
μόνο λοιπόν δέν χωρίστηκε ό άνθρωπος 
μέ τόν σοσιαλισμό άπό τήν ίδιοκτησίά. ή 
άπό τό ένστικτο τοΰ κατέχειν άλλά γίνε
ται ολοένα καί βιαιότερος καθώς ζητάει 
νά τό ίκανοποιήση.

Ή  βραχνή φωνή πού ύψώνεται άπά τή 
μάζα πρός τά πάνω,καί ζητάει δλα νά τά 
ύποτάξη στό κράτος δίχως κανένα μέτρο 
εΐναι άπειλή δλων τών εσωτερικών άξιών 
τής ζωής, άπειλή κατά τοΰ πνεύματος, τό 
όποιο τώρα έλέγχεται άπό τό 'ίδιο τόκρά 
τος καί κατά άντανάκλαση έλέγχεται^άπό 
τήν ϊδια τή μάζα. Τό πνεΰμα δμως έχει 
δική του έσωτερική νομοτέλεια, έχει δικά 
του αιτήματα, τά όποϊα δλα μαζί συνο- 
ψίζωνται σ ' ενα πού λέει δτι τό πνεύμα 
δέν έλέγχεται ποτέ άμεσα άπό τό κράτος 
δπως οΰτε ψυχικός βίος τών άνθρώπων 
πρέπει νά έλέγχεται ποτέ άπό τό κράτος-

Κα ί χρειάζεται πράγματικαινούργιαάγωγή 
τών άνθρώπων, δχι σοσιαλιστική γιατί κι’ 
αύτή έγινε δόγμα έπικίνδυνο γιά τόν ψυ
χικό βίο τών άνθρώπων. άλλά μετασοσια- 
λιστική, χρειάζεται ή άνθρωπιστική άγω- 
γή. Μ ’ αυτήν ό άνθρωπος θά άντικρύση 
τή ζο3ή· του ελεύθερα άπό τό σοσιαλιστικό 
σχήμα πού κ ι’ αύτό τοΰ ένέκρωσε τόν ψυ
χικό καί πνευματικό του βίο. ’Από τή σκο
πιά του άνθρωπισμοΰ τή σύνθετη θά ίδή ό 
άνθρωπος, δτι τό σώμα καί ή οικονομία 
του εΐναι ένα μονάχα στοιχείο τής ζωής 
του. Οικονομία καί πολιτική, επιστήμη καί 
τεχνική, θρησκεία καί τέχνη,φιλοσοφία καί 
ζωή άλλά καί γενικά πγέΟμα καί φύση, 
εΐναι σκναρτημένα άπόλυτα τό ένα μέ τ ’ 
άλλο δχι υμως έξαρτημένα τό ένα ά
πό τ ’ άλλο. Ή  Εύρώπη έχει τή σκοπιά 
αύτή μέσα στήν ελληνοχριστιανική της 
πςχράδοση. Τώρα πρέπει νά τήν ;άνανεώση 
μέσα άπό τά σημερινά αιτήματα τής ζωής, 
άλλοιώς ό κίνδυνος εΐναι μεγάλος γ ι’ αύ
τήν νά γίνη έξ ολοκλήρου μάζα.

Τό αίτημά τη ; εΐναι νά έξανθρωπίση 
τή μάζα, γιατί άν ή μάζα γενικευθή κι’ 
έξαπολυθή γιά τήν εύτυχία της, πράγμα
τι ό κίνδυνος γιά τήν εύρώπη εΐναι ολο
κληρωτικός.

’Ά ν  εΐναι σωστό, δτι ή άρχαία 'Ε λ λ ά 
δα καί ή Ρωμη άρχισαν νά καταρρέουν 
τήν στιγμή πού ή έννοια του πολίτη άρ
χισε σιγά-σιγά νά χάνεται καί νά ύποχω- 
ρή άπέναντι στ’ άλλα βίαια ένστικτα τής 
ζωής, τότε ό πραγματικός κίνδυνος γιά 
τήν Εύρωπη εΐναι άν οΐ πληθυσμοί της 
γίνουν δλοι μάζα,, άν χάσουν δηλ. τά άν- 
θπωπιστικά στοιχεία πού Κχουν άπό τήν 
ελληνοχριστιανική παράδοση.

Ά λ λ ά  ή άναδημιουργία τής Εύρώπης 
δέθ ππορεΐ πιά νά γίνη μόνον άπό τήν ά- 
πλή παράγοση, δσο ύψηλή κι’ άν εΐναι 
αύτή. Χρειάζεται 'ή παράδοση αύτή νά 
λάβη πρωτότυπη σύνθηση τοΰ καιροΰ μας 
μέσα σέ δυνατές πρωτότυπες φύσεις σύμ
φωνα μέ τά μεγάλα αιματηρά αιτήματα 
τής έροχής. Μ έσα σ' αύτούς τούς άνθρώ
πους θά γεννηθούν πάλιν οί μεγάλες έν
νοιες τής ζωής οί μητέρες-ίδέες. Λέν εΐναι 
δμως οί ιδέες πού κινοΰνε σήμερα τίς μά
ζες άλλά οί έπιθυμίες, τά άπογυμνωμένα 
ένστικτα, τά όπ;οΐα τά συγκροτεί άπλώς 
σήμερα εξωτερικά κάπως τό κράτος έστω 
καί τό κομμμουνιστικό.

Ή  Εύρώπη δμως πρέπει κι’ άπό τόσο- 
σιαλισμό τς καί άπό τόν κομμουνισμό 
της μέ κάθε ύδναμη καί προσπάθεια νά 
κάμη ένα σταθμό γιά τή ζωή της. ’’Ε χ ε ι 
άκόμα χρέος νά βαθύνη τήν έννοια τοΰ 
σοσιαλισμοΰ καί νά καταλάβη τί εΐναι ή 
καλύτερα τί θά ήταν ό ήθικόςσοσιαλισμός.
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Νά γίνη δ,τι εΐναι νά γίνη μέ τό τό σοσια 
λισμό γιατί ή μοίρα πιέζει. Πρό παντόςνά 
γίνη ό σοσιαλισμός τών πρώτων ύλών δι
ότι έκεϊ,εΐται ή πρώτη πηγή τοΰ κακοΰ. 
"Ο λ α  τ ’άλλα σήμερα εΐναι φιλολογία για 
τί καί ό πόλεμος καί ό κομμουνισμός 
έχουν στήν πράξη σοσιαλίσει τά πάντα.

Πρέπει νά λυθή έστω καί θεωρητικά 
πόση θα ήναν ή δύναμη τοΰ σοσιαλισμοΰ 
άν αύτός ήταν ήθικός, πόσος ισχυρός μο
χλός θά ήτ»ν μέσα στή σημερινή σύνθεση 
τών δυνάμεων τής γής ό Σοσιαλισμός θά 
ήταν π.χ. νά πάψη ή Ρωσσία νά παίζη 
μέ τήν ιδέα τής ήγεμονίας τοΰ κόσμου νά 
έκπολιτίση τόν άπέραντο έσωτερικό της 
χώρο δπου χωράνε τούλάχιστο πεντακό
σια εκατομμύρια άνθρωποι μέ ύψηλό έπί
πεδο ζωής.

Σοσιαλισμός θά ήταν νά πάψη ή ‘Μ εγ. 
Βρεττωνία νά εΐναι τόσο συντηρητική’άπέ- 
ναντι τής φτωχής καί αίματοβρεγμένηςΕϊύ- 
ρώπης καί ν ’ άνοιξη τίς θύρες τής αύτο- 
κρατορίας της,.εις τούς Εύρωπαίους Τήν 
πολιτική ήγεσία τής Α γγλ ία ς  κανείς άπό 
τούς Εύρωπαϊκούς λαούς δέν μπορέϊ πλέον 
νά τής’τήν άμφισβητήσει. Μέσα μάλιστα 
στήν οικονομική κάί πνευματική αύτοκρα
τορία τής Εύρώπης καί τής Μ εγ. Βρεττα- 
νίας ή λάμψη τής πολιτικής ήγεσίας τοΰ 
άγγλικοΰ έθνους θά έλαμπάδιζε άκόμα 
ύψηλότερα. γιατί θά είχε ώς πρόβλημα 
δχι πιά τήν Εύρώπη μόνον οϋτε τήν χω 
ριστή Βρεττανική αύτοκρατορία άλλά ενω
μένα καί τά δυό άπέναντι τών άλλων 
δγκων τής οικουμενικής ισορροπίας. ’Ηθι
κός σοσιαλισμός θά ήταν έπίσης νά πά
ρουν βέβαια οί Γ  άλλοι μεγάλο μερίδιο 
άπό τόν Γερμανικό άνθρακα, νά μή πά^ 
ρουν δμως τίποτε άπό τά γερμανικά έδά
φη, άπεναντίας νά δεχθοϋν στή χώρα τους 
ποϊ) έχει άνάγκη άπό εργατικά χέρια ένα 
τουλάχιστο νέκατομμύριοΤ εύτονες,οί όποιοι 
δχι ώς δούλους,οΰτε βέβαια πλέον ώς κα- 
τακτητές, άλλά ώς άπλούς άνθρώπους νά 
δουλεύουν τή γή τής Γ  αλλίας. Σοσιαλι
σμός έπίσης θά ήταν νά δεχθή ή Πολω 
νία πάλι μέσα της ένα -δύο εκατομμύρια. 
Τεύτονες οί όποιοι καί .τή βιομηχανία καί 
τή γεωργία της νά παραγάγουν, καί έμ- 
πράκτως έκεϊ νά μετανοήσουν άπό τά έπί 
βουλα σχέδιά τους, νά άποβάλουν τήν 
Γερμανικήν υβριν, ή όποια άλλοιώς δύσ
κολα θά έκλειψη. Γ  ιατί μέ θεωρητική με
τεκπαίδευση δέν θά μετανοήσουν οί Τ εύ 
τονες άλλά μόνο μέ τήν πράξη. ’Ηθικός 
σοσιαλισμός θά ήταν έπίσης οί Σλαϋοι 
τής Βαλκανικής νά πάψουν διά παντός 
νά βλέπουν πρός τή Μεσόγειο καί νά ύ- 
νειρεύωνται τό Αίγαΐον ώςμελλοντική τους 
λεία άλλά νά άρχίσουν νά τά βλέπουν ώς
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αιώνιο πνευματοδότη τής ανθρωπότητας 
καί είδικώς ώς πηγή πνεύματος καί γι’ 
αύτούς τούς ίδιους.

Δίχως έλεύθερο ελληνικό Αιγαίο οί 
Σλα ΰοι τής Βαλκανικής δέν θά μπορέσουν 
ποτέ νά ξεφύγουν άπό τήν ήμιβάρβαρη 
κατάσταση δπου μέσα ζοΰν καί δέν θά 
ξεφύγουν ποτέ άπό τήν κηδεμονία οΰτε 
τών Γερμανών οΰτε τών Ρώσσων. Σοσ ια 
λισμός θά ήταν άκόμα νά κυκλοφοροΰν 
ελεύθερα τά άγαθά καί οί άνθρωποι τής 
Βαλκανικής καί νά δίνη καί νά λαβαίνη 
άμοιβαΐα ό ενας άπό τόν άλλον.

Δέν είναι δμως σοσιαλισμός ή σημερι
νή βουλημία καί άλαζονεία πού δείχνουν 
οί Σλαΰοι τής Βαλκανικής.

θ ά  ήταν έπίσης ήθικός σοσιαλισμός άν 
οί Αύστριακοί, φορείς παλαιού πολιτισμού, 
άπό τόν όποιον μετέδωκαν καί στούς λα 
ούς τής Ν. Α . Εύρώπης νά έχουν καί αύ
τοί τόν έπιούσιο άρτο, καί νά μή ζητοΰν 
οί κληρονόμοι τής παλαιάς αύτοκρατορίας 
νά τούς άφαιρέσουν καί τά τελευταία 
ύπόλοιπα τής γής πού έχουν, δπως τώρα 
οί Νοτιοσλαΰοι ζητοΰν τήν Καρινθία.

Σοσιαλισμός θά ήταν νά διατηρηθούν 
τά παλαιά κέντρα τοΰ πολιτισμού ώς κέν
τρα δλων τών λαών τής Μεσογείου καί 
τής Ν. Α . Εύρώπης. δηλ. ή ’Αθήνα, ή 
Κωνσταντινούπολη καί ή Βιέννη δχι μόνο 
ώς ελεύθερα άλλά καί ώς κέντρα ύλικής 
δύναμης, γιατί δίχως αύτά τά κέντρα οί 
γύρω λαοί δέν θά μπορέσουν ποτέ νά δη
μιουργήσουν πολιτισμό.

Ήθικός σοσιαλισμός θά ήταν οί 
Σλαΰοι τής Βαλκανικής νά διαβάσουν με
ρικούς άρχαίους "Ελληνα ς συγγραφείς, ν ’ 
άφήσουν τή φυλλάδα τοΰ M arx  ή όποία 
τούς δουλώ νει—καί θά τήν άφήσουν άν 
μείνουν μόνοι τους δίχως προστάτη—καί 
νά ξαναδιαβάσουν τήν ΚαινήΔιαθήκη για
τί Τσως μέ τό δεύτερο διάβασμα τήν κα 
ταλάβουν καλύτερα. ’Επίσης θά ήταν 
ήθικός σοσιαλισμός, άν μερικές χιλιάδες 
Τεύτονες καί 'Ιταλοί συντηρούμενοι άπό 
τούς ισχυρούς τής γής, Ερχονταν νά βοη
θήσουν στήν άνοικοδόμηση τής ‘Ελλάδας 
τήν όποιαν αύτοί κατάστρεψαν μέ τή λύσ 
σα τους. Έπ ίσης σοσιαλισμός θά ήταν νά 
χρησιμοποιηθούν οί έργατικοί ’ Ιταλοί νά 
άνοιχθή βαθύτερα ή ’Αφρική καί νά μεγα- 
λώση έκεί τό Εδαφος τοΰ πολιτισμού. 
"Οποιος δέν Εχει αίμα πρέπει νά πάρη
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άπό άλλοΰ, καί δποιος δέν Εχει πνεύμα 
καί πολιτισμό πρέπει νά μεταλάβη άπ’ ά λ 
λοΰ, δσο τοΰτο εΐναι δυνατόν. Κ ι ’ αύτό 
είναι ήθικός σοσιαλισμός, γιατί δπου πε
ρισσεύει τό αίμα γίνεται κίνδυνος γιά 
τούς γείτονες, γίνεται έπίθεση, φασισμός 
ή κομμουνισμός, κ ι’ δπου περισσεύει τό 
πνεΰμα άδυνατίζουν οί λαοί, καί ή έπίθε
ση Ερχεται γρηγορώτερα. Δέν είναι σοσια
λισμός νά μοιράσωμε μόνον τ ’ άγαθά τής 
γής ή τής βιομηχανίας, άλλά πρό παντός 
νά μοιράσωμε τή γή μεταξύ τών λαών, 
καί νά άναλογίσωμε τίς δυνάμεις τίς άν- 
θρώπινες πού τήν δουλεύουν. Δέν είναι 
σοσιαλισμός νά κλείνεται κάθε λαός στόν 
έαυτό του. ‘Υπάρχει καί ό σοσιαλισμός 
τοΰ αϊματος καί ό σοσιαλιασμός του πνεύ
ματος.

Ό  χώρος τής Ν. Α . Εύρώπης, έπειδή 
δέν Εφθασε άκόμη σέ άρτιο, πλήρη πολιτι
σμό γεννάει σήμερα προβλήματα μεγάλα 
γιά τήν ϊδια τήν ύπαρξη τής Εύρώπης, για
τί εύκολύνει τήν διείσδυση τής Ρωσσίας. 
'Υπάρχει έκεϊ μέσα κενό πολιτισμοΰ, δχι 
κενόν αϊματος. Διά τοΰτο ή τεχνική τοΰ 
κομμουνισμοΰ εισβάλλει έκεϊ μέ σφοδρό- 
τητα, εισβάλλουν οί ώργανωμένοι λαοί τής 
άπέραντης άσιατικής στέππας, ένώ οί άλ
λοι λαοί τής Εύρώπης άν καί μέ ύψηλό- 
τερο πολιτισμό μαραίνονται.

Έπ ίσης θά ήταν ήθικός σοσιαλισμός νά 
λάβουν καί οί "Ελληνες  μικρό μερίδιο άπό 
τόν Γερμανικό άνθρακα γιά μιά τουλάχι
στον πεντηκονταετία. Σοσιαλισμός θά ήταν 
άν ή Ε λ λ ά ς , ή Τουρκία, ή Αίγυπτος κ ι’ 
ή χώρα τοΰ Λιβάνου καί ή ’ Ιταλία άποτε- 
λέσουν ένότητα οικονομική, κι’ άν δλοι οί 
λαοί αύτοί συμμετείχαν μέ κάποιο μερί
διο στις μεγάλες πηγές τών πετρελαίων 
πού ύπάρχουν στήν Περσία στή Μεσοπο
ταμία καί στήν ’Αραβία, ώστε νά άποκτή- 
σουν δική τους βιομηχανία. Αύτά  δλα καί 
πολλά άλλα άναρίθμητα θά ήταν ήθικός 
σοσιαλισμός. "Ο λ α  τ ’ άλλα δμως δσα 
γίνονται σήμερα εΐναι θανάσιμη, μαρξική 
γραφειοκρατία καί καταπασσάλευση τής 
άνθρώπινης άξιοπρέπειας. "Ο λ α  τ ’ άλλα 
κατατρύχουνε άνθρώπους καί λαούς καί 
γέννοΰν τήν καταβολή άλλων πολέμων 
καί άλληλοσπαραγμών.

Τ Ε Λ Ο Σ

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

I. Κ Α ΡΑ Β ΙΔ Α

Ό ά π ό δ η μ ο ς  Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς
ιι. Μ έτρα ένισχύσεώς του

Μερικές πληροφορίες —μόλο πού δέν 
μποροΰν νά θεωρηθούν έξακριβωμένες — 
θά ήσαν έδώ χρήσιμες σχετικά μέ τό ζή
τημα τοΰ έξωελλαδικοΰ Ελλην ισ μ ού , τών 
“Ελλήνω ν δηλαδή πού ζοΰν εξω άπό τό ' 
Ε λ λ η ν ικ ό  κράτος καί άπό τίς περιοχές, 
τών όποιων Επιδιώκεται ή "Ενω ση πρός 
τό Ελ λ η ν ικό ν  κράτος.

Α . Ε υρ ώ π η — Γαλλία.— Μερικές δεκάδες 
χιλιάδων Ελλή νω ν  μέ κύριες παροικίες 
τή Μασσαλία (περίπου 20,000) καί τήν 
περιοχή τοΰ Παρισιοΰ (περίπου 15,000). Ή  
σπουδαιότερη μετανάστευση Εγινε στά 
1916— 1917 (περίπου 20,000). Ο ί έπαναπα- 
τρισθέντες άπό τή Γα λλία  μετά τό 1930 
(18,000 περίπου), ύπερβαίνουν τούς μετα- 
ναστεύσαντας έκεϊ (13.000 περίπου).

Λ ο ιπ ή  Δ υτικ ή  καί Κ εντρ ικ ή  Ε ύ ρ ώ π η . —
'Υπάρχουν διεσπαρμένες πολύ μικρές 

Ε λ λ η ν ικ έ ς  παροικίες. Σ έ  πολλές πόλεις 
τοΰ νοτίου τμήματος τής Κεντρικής Εύρώ 
πης σώζονται οί έκκλησίες καί άλλα ’ίχνη 
τών σημαντικών άλλοτε παροικιών μας. 
Στήν Νότιο ’Ιταλία σώζονται άκόμη σέ 
μερικά χωριά παλαιές Ελλη ν ικές  άποικίες 
άπό τούς άρχαίους Ελληνικούς  ή τούς Β υ 
ζαντινούς χρόνους (Χω ριά : Σολέτο, Κον- 
λιάνο, Ό τράντο, Βελπινιόνο, Καστρινιά- 
νο ντέϊ Γκρέτσι, Στερμάτια, Ζολίνο, Κα- 
λημέρα καί Μάρτανο στήν έπαρχία Λέ- 
τσε).

Ρ ω οοία .  — Ύ πήρχον πριν άπό τό 1918

Ε ργα σίες  γ ιά  το ν  απ όδημ ο 'Ε λ λ η νισμ ό  
και τή  μετανά στευση  έχ ουν  κάμει πολλοί. 
Σ η μ ε ιώ νο υ μ ε  εδώ  το ν ς  : Ά & . Π ολ ίτη ν , Μ . 
Α ίνδ ια ν , Κ . ",Α μ α ντον , Κ . Κ αραβίδαν, Ν . 
Ά ν α γ νω σ τό π ο υ λ ο ν , Α . Ά νδ ρ εά δ η ν , Δ . Πα- 
π α ευ σ τρ α τ ίο υ , Β . Βαλαώραν, I .  Τ ουρνάκην, 
Ν . Π ολ ύζον . ’Ε νδ ια φ έρουσες π ληροφ ορίες  
x a l υ π ο δ ε ίξε ις  έδωσαν ο ί λαβόντες μ έρος  
οτή  σχετικ ή  συζήτηση  π ο υ  εγ ινε  σ τή ν Π ο 
λ ιτ ικ ή  Λ έσχη Τ ρ ικ ούπ η ς σ τ ις  12 καί 2 7  
ctov π ερ α σ μ ένου  μηνύς.

στήν περιοχή τού Καυκάσου καί τής Κρ ι
μαίας εξακόσιες περίπου χιλιάδες Ε λ λ ή 
νων, ώς άποτέλεσμα συνήθους μετανα- 
στεύσεως, κρατικού έποικισμοΰ καί άναγ- 
καστικών μετατοπίσεων άπό Τουρκικές 
περιοχές σέ έποχές διώξεως τοΰ Έλληνι- 
κοΰ στοιχείου. Πολλοί δέν μιλοΰν πλέον 
Έ λλη γ ικά , διετήρησαν δμως τήν έθνική 
τους συνείδηση. Ό  σημερινός των άριθ- 
μός εΐναι άγνωστος. Πολλοί άναγκαστή- 
καν προσφάτως νά έκπατρισθοΰν πρός τήν 
Ε λ λ ά δ α  καί πρός τή Σιβηρία. ’Ίσω ς ύ 
πάρχουν άκόμη Ε λ λ η ν ικ ά  σχολεία πού 
λειτουργούσαν κανονικά έδώ καί λίγα 
χρόνια. Τό κομμουνιστικό καθεστώς διά- 
κειται δυσμενώς πρός τό Έ λλλην ικό  στοι
χείο. Ή  γενική του κατάσταση εΐναι σή
μερα άγνωστη.

Ρ ουμα νία . — Μερικές δεκάδες χιλιάδες 
Ελλή νω ν , άπό τούς όποιους οί περισσό
τεροι χάνουν διαρκώς τήν Ελ λ η ν ική  τους 
συνείδηση,

Β ουλγαρία , Γ ιουγκοσλα βία . — Λίγες δεκά
δες χιλιάδες Ελ λ ή νω ν , κάτω άπό άπηνή 
δίωξη. Οί περισσότεροι γνωρίζουν άκό
μη Ελλη ν ικά .

Κ ω νο τα ντινο νπ ο λ ις .  — Περίπου όγδοή 
κοντά πέντε χιλιάδες "Ελληνες έλαττού- 
μενοι διαρκώς. Ε λ λ η ν ικά  Ιδρύματα πε
ριώνυμα στό παρελθόν, λειτουργοΰν άκό-- 
μη. Ή  Τουρκική Κυβέρνηση διατηρεί ά 
κόμη τίς προκαταλήψεις της έναντίον τοΰ 
Έ λληνισ μοΰ  καί τά άποτελέσματα τής 
δυσμενείας αύτής είναι ήδη πολύ δυσά
ρεστα.

’ Α σ ία  και ’Α φ ρ ικ ή . Σ υρ ία  και γε ιτο ν ικ ή  
π ερ ιοχή . — 'Υπάρχουν μερικές χιλιάδες Ε λ 
λήνων, λειτουργοΰν δέ καί μερικά σχο 
λεία. Καίτοι ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας 
(σημερινή Εδρα : Δαμασκός) δέν εΐναι
πλέον Έ λ λ η ν ,  στόν Πατριαρχικό ναό 
χρησιμοποιείται άκόμη καί ή Ελλη ν ική  
γλώσσα. Ή  άνάμνηση τοΰ Έ λληνισμοΰ



διατηρεΐται ζωηρή, είναι δέ ό λαός ευνοϊ
κά διατεθειμένος άπέναντι τοΰ Έλληνι- 
κοΟ στοιχείου. Σ ’ αύτό βοηθεΐ και ή έ™·- 
χειρουμένη άσκηση επιρροής απο τη Γ α λ 
λία και τή Ρωσσία.

Αίγυπτος.—'Ανθηρότατος Ελληνισ μός  
μέ περισσότερες άπό εκατό χιλιάδες Ε λ 
λήνων, ίδίως. στήν Αλεξάνδρεια  στό Κ ά ι
ρο καί στό Π ό ρ τ - Σ ά ϊτ . Ακμάζουν Ε λ 
ληνικές Κοινάτητες τών όποιων η δράση 
εΐναι χρήσιμη δχι μόνο στόν Ελληνισμό’, 
άλλά καί στόν γηγενή πληθυσμό. Πολλοί 
"Ελληνες  τής Αίγυπτου έγκαθιστωνται τώ 
ρα στήν 'Ελ λ ά δ α  (15,000 περίπου μετά 
τό 1930 άπέναντι μεταναστευσάντων κα 
τά τήν ίδια περίοδο έκεϊ 30.000). Ή  Α ί 
γυπτος χρησιμεύει στόν 'Ελληνισμό ώς 
κέντρο περαιτέρω έξορμήσεως γιά μετα
νάστευση πρός άλλες άφρικανικές  ̂χώρες 
( ’Αβησσυνία, Κένυα, Σουδάν...).Στήν Α ί 
γυπτο οί "Ελληνες εΐναι πρλυαρυθμότε- 
ροι άπό τά ξένα στοιχεία ( Ιτ α λ ο ί περί
που 80,000, ’Ά γ γ λ ο ι 40,000, Γ  άλλοι περί
που 25.000...).

Αβησσυνία. — Αίγες χιλιάδες Ελ λ ή νω ν . 
Λειτουργεί 'Ελληνικόν Σχολεΐον  στήν Α- 
δίς Άμπέμπα.

Νότιος καί Δυτική ‘Αφρική. — Λίγες δε
κάδες χιλιάδες Ελλή νω ν , πού δέν ‘έχουν 
άκόμα όργανωθή, είναι δμως παροικίες 
άξιοπρόσεκτες άπό τήν άποψη, οτι ή _ Α 
φρική παρουσιάζει γιά τήν 'Ελλά δα  έντε
λώς εξαιρετικό ένδιαφέρον άποικισμοΰ.

Βόρειος παραλία 'Αφρικής. — Μερικές 
Έλληνικές  παροικίες, πού παρουσιάζουν 
τό ίδιο ένδιαφέρον δπως καί οί προηγού
μενες. Μερικές συνδέονται μέ τούς σπογ- 
γαλιεϊς τής Ελ λ ά δ ο ς .

Αυστραλία. — Μερικές δεκάδες χιλιάδες 
Ελ λ ή νω ν  διεσπαρμένοι καί άνεπαρκώς 
όργανωμένοι

Ν . ’Αμερική, Καναδας.— Ομοίως.
Η .Π .Α :— Επ τακόσ ιες περίπου χιλιάδες. 

(Περί τούς 70,000 στρατευθήκαν κατά τόν 
τελευταίο πόλεμο). Ή  τρίτη γεννεά κα 
τά κανόνα δέν γνωρίζει Ε λ λ η ν ικ ά  ή γνω
ρίζει έλάχιστα. ’Οργανωμένες παροικίες 
μέ πολλές έκκλησίες. Δυό Α ρχιεπ ίσκο
ποι. Μ ιά 'Ιερατική Σχολή . Απ ογευμα τι
νά σχολεία γιά τήν 'εκμάθηση τής Ε λ λ η 
νικής κακώς λειτουργουντα. Δυό ή τρία 
μόνο κανονικά πλήρη δημοτικά σχολεία 
τοΰ συνηθισμένου τύπου. Α κμ α ία  άναζω- 
πύρωση τής Έθνικής συνειδήοεως μετά 
τόν Έ λληνοϊτα λ ικό  πόλεμο καί μεγάλο 
ένδιαφέρον γιά τήν Ε λ λ ά δ α .

** *
Σχετικά  μέ τά μέτρα γιά τή διατήρη
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ση τής Έθνικής συνειδήσεως, μπορεί ά- 
μέσως νά παρατηρηθή, δτι άνεξάρτητα 
άπό τή μορφή όποιασδήποτε όργανωτικής 
προσπαθείας, ή διατήρηση αύτή θά εΐναι. 
σέ άναλογία καί μέ τήν πρακτική της χρη
σιμότητα. ’Ά ν  ή προσπάθεια εΐναι άρκε
τά μεγάλη, ή χρησιμότητα αύτή μπορεί 
νά εΐναι πραγματική, μπορεί δέ νά νοη- 
θή άπό τρεις άπόψεις.

Πρώτον, ώς βοήθεια, πνευματική κυρί
ως (καί πρακτική δμως μέσω τών Προξε
νείων σέ πολλές περιπτώσεις) πού θά 
μπορέση νά δόση τό Ελ λ η ν ικ ό  κράτος 
στούς εξω άπό τά δριά του ' Ελλληνας.

Δεύτερον, ώς βοήθεια, πού θά^ γίνη 
δυνατό νά δόσουν οί Ελληνες τοΰ Ε 
ξωτερικού στό Έ λ λ η ν . Κράτος, στις Κ ο ι
νότητες καί τούς συγγενείς των. Ή  βοή
θεια αύτή είναι άπό τούς ίσχυροτέρους 
δεσμούς, γιατί κατά κανόνα ένδιαφέρεται 
κανείς περισσότερο γιά κείνους, πού αύ
τός βόηθεϊ, παρά γιά κείνους πού τόν 
βοηθούν.

Τρίτον, ώς βοήθεια τών Ελ λ ή ν ω ν  του 
εξωτερικού άναμεταξύ τους.

** *

Τό Ε λ λ η ν ικ ό  Κράτος μπορεί νά βοη- 
θήση τόν Ελ λ η ν ισ μ ό  τοΰ .Εξω τερικού 
μέ πολλά μέσα. Αναπτύσσοντας σχέσεις 
έγκαρδιότητος μέ τά κράτη, δπου οί " Ε λ 
ληνες διαμένουν και σέ. μερικές ειδικές 
περιπτώσεις κλείνοντας ώρισμένες συμφω
νίες εύνοϊκές γιαυτούς. Στέλνοντας δα 
σκάλους καί παππάδες έξαιρετικά μορφω
μένους καί άνωτέρου ήθους. — Εφ οδιά ζον
τας τά σχολεία μέ κατάλληλα ’ διδακτικά 
βιβλία καί σημαντικές βιβλιοθήκες. Έ γκα -  
θιστώντας πυκνό δίκτυο προξενείων. Εγ- 
καθιστώντας έδώ ενα δυνατό τταγκοσμίου 
λήψεως ραδιοφωνικό σταθμό, πού νά έκ- 
πέμπη δχι μόνο μουσική, ειδήσεις, καί Ο
λη διαφωτιστική σχετικά μέ τήν 'Ε λ λ ά δ α  
καί τίς έπιδιώξεις της, άλλά καί νά διεψ- 
κολύνη τήν προσωπική συνεννόηση τών 
διαμενόντων στήν Ε λ λ ά δ α  μέ τούς ομο
γενείς του έξωτερικοΰ. Έκδίδοντα ς περιο
δικά κατάλληλα νά κυκλοφορούν στόν'Ελ- 
ληνισμό τοϋ Έξω τερικοΰ. ’Οργανώνοντας 
τή μακροχρόνια διαμονή νέων 'Ελλήνω ν 
τοΰ Έξω τερικοΰ στήν Ε λ λ ά δ α  σέ άνταλ
λαγή διαμονής νέων τοΰ έσωτερικοΰ στό 
εξωτερικό. ’Οργανώνοντας σειρές διαλέ
ξεων καθηγητών ξένων Πανεπιστημίων 
στήν Ε λ λ ά δ α , άντΐ διαλέξεων Ελ λ ή ν ω ν  
έπιστημόνων, κατά προτίμηση καθηγη
τών τής φιλοσοφικής σχολής, στό Ε ξ ω 
τερικό. Βοηθώντας τίς παροικίες μας στήν 
ίδρυση κόινών σχολείων καί Κέντρων Ά -  
νωτέρ/ον Ελληνικώ ν Σπουδών.

Εΐνα ι εϋκολο νά παρατηρήση κανείς, 
δτι δλες οί παραπάνω ύποδείξεις διαιροϋν-

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

ται σέ δυό κατηγορίες : Ή  μιά ' άντιστοι- 
χεΐ σέ όργανωτικές προσπάθειες, πού θά 
μπορόΰσε νά κάμη καί κάθε άλλο κράτος 
πού εχει “ έκπέμψει άθρόως μετανάστες. 
Ή  άλλη άναφέρεται ειδικά στή χρησιμό
τητα τής έξυψώσεως τών άξιών τοΰ Ε λ 
ληνικού πολκτισμοΰ, πού πάντοτε, άλλά 
ιδιαιτέρως τώρα έχουν προκαλέσει τήν 
παγκόσμια προσοχή. Βεβαίως δέν εχουμε 
κανένα είδικώτερο δικαίωμα νά παρουσια
ζόμαστε έμεϊς ώς κληρονόμοι τοΰ άρχαίου 
Έ λ λ η ν ικο ΰ  πολιτισμοΰ. Ε ΐνα ι δμως άναμ- 
ψισβήτητο, δτι τά κυριώτερα γενεσιουργό 
στοιχεία τοΰ πολιτισμοΰ εκείνου ύπάρ
χουν άκόμη γιά πολλούς λόγους στή ση
μερινή Ε λ λ ά δ α . Ή  ίκανότης επιστημονι
κής παρουσιάσεως καί διδακτικής μετα- 
δόσεώς τ&ν έξαρτάται άπό τίς ικανότη
τες τής Φιλοσοφικής Σχολής τών Πανε
πιστημίων Α θηνώ ν καί Θεσσαλονίκης. Μ ό 
λο πού δέν διαφεύγει άπό κανένα,ή άνάγκη 
μεγίστης άναπτύξεως τών άνωτάτων μας 
τεχνικών εκπαιδευτηρίων, δέν επρεπε νά 
λησμονηθή, δτι οί ήθικές άξίες εΐναι τό 
κυριώτερο στήριγμα τοΰ μικροΰ μας έθ
νους καί δτι γινόμενοι ίκανοί νά παρου
σιάζουμε τήν ούσία αύτών τών άξιών ε
χουμε μιά πιθανότητα παγκόσμιας χρη- 
σιμότητος. Ό  πρός τήν κατεύθυνση αύτή 
προορισμός τής φιλοσοφικής έδρας τών 
Πανεπιστημίων μας πρέπει νά γίνη βαθύ
τατα συνειδητός,

** *

Εξετάζοντας τή βοήθεια, πού οί " Ε λ 
ληνες τοΰ Έξω τερικοΰ μπορούν· νά παρά
σχουν στούς "Ελληνα ς τοϋ Έσω τερικοΰ 
καί στό Ελ λ η ν ικό  Κράτος, βλέπουμε δτι 

* —άντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει σχετικά μέ τή 
δυνατή βοήθεια τοΰ Κράτους πρός αύτούς 
— ή βοήθεια αύτή προσφέρεται εως τώρα 
γεναιότατα· μπορεί δμως νά συστηματο- 
ποιηθή, ώστε νά άποδίδη πολύ περισσότε
ρα, μέ τά έξής κυρίως μέσα· τείνοντα δλα 
στήν παραγωγική τοποθέτηση ένός μέρους 
τών έμβασμάτων, άντΐ νά εξαντλούνται 
όλόκληρα σέ άγαθά καταναλώσεως : Π α 
ρακίνηση τών μεταναστών νά προορίζουν 
ενα μέρος τήςπ ρός τούς συγγενείς των 
βοήθειας γιά, κοινοτικά έργα, κυρίως έγ- 
γειοβελτιωτικά, καί ώς πιστώσεις, στό δ- 
νομα τών άποδεκτών συγγενών των πρός 
κοινοτικά ταμιευτήρια, εχοντα γιά σκοπό 
τή δημιουργία φθηνής τοπικής πίστεως. 
’Ά λ λ ο ς  τρόπος θά ήταν ή άποστολή μέ
ρους τών έμβασμάτων σέ κρατικούς όργα- 
νισμούς άναπαραγωγής ζώων ή κατασκευ- 
ής χρησίμων μηχανημάτων μέ τήν έντο- 
λήν νά πιστώνωνται άναλόγως οί τελικοί 
δικαιούχοι «τών έμβασμάτων, ώστε νά 
μποροϋν νά προμηθευθοΰν άπό τούς όρ- 
γανισμούς αύτούς τά άντίστοιχα ζώα, μη

Άπ ρίλιός

χανήματα, κλπ. χρήσιμα ε’ίδη γιά τήν αυ- 
ξηση τής  ̂παραγωγής. Ά λ λ ά  καί πρός τό 
Κράτος άπευθείας μποροϋν νά δανείσουν 
μεγάλα χρηματικά ποσά οί "Ελληνες τοϋ 
έξωτερικοΰ, ίδίως τών Η Π Α , άν γίνη ή 
κατάλληλη προπαγάνδα, τώρα μάλιστα 
πού ή ποικιλότροπη βοήθεια τής Α μ ε ρ ι
κανικής Κυβερνήσεως παρέχει, εγγυήσεις 
§τι θά άναπτυχθή ή οικονομία μας.

Η πολιτική βοήθεια πού παρέχεται στό 
Ελ λ η ν ικό  Κράτος άπό τούς "Ελλ η να ς  
τοΰ Εςωτερικοϋ εΐναι ήδη σημαντική. 
Μπορεί δμως νά γίνη πολύ μεγαλύτερη, 
αν συστηματοποιηθή -ώς πρός τήν διαρκή 
ύποκίνηση τοϋ εύμενοϋς ένδιαφέροντος 
τής διεθνούς κοινής γνώμης γιά τά Ε λ 
ληνικά ζητήματα, πού θά βρίσκονται τώ
ρα διαρκώς στό προσκήνιο καί θά περά
σουν άπό διάφορες φάσεις.

** *
Σχετικά  μέ τή βοήθεια τών Ελ λ ή νω ν  

τοΰ Έξω τερικοΰ άναμεταξύ τους μέ τήν 
έσο^τερική τους όργάνωσή δηλαδή, πρέπει 
νά παρατηρηθή, δτι ή άπ’ έδώ πρωτοβου
λία δέν μπρορεΐ νά εχη σοβαρά άποτε
λέσματα, γιατί οί Έ λ λ η ν ες  τοΰ έξωτερι- 
κόϋ καί μέσα καί όργανωτικό πνεΰμα δια- 

. θέτουν σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό μάς. 
Επι πλέον έχουν τήν άμεση άντίληψη 

τών άναγκών γιά τήν τοπική προσαρμογή. 
Ό  τρόπος τής συγκροτήσεως κα ί' τής 
διοικήσεως τών Κοινοτήτων εΐναι άνάγκη 
νά γίνεται μέ πνεΰμα διαφορετικό άπό 
αύτό πού άποκτοϋμε έμεϊς έδώ. Πρέπει 
λοιπόν μάλλον νά άποφεύγουμε νά τούς 
μεταδίδουμε τίς δικές μας άντιλήψεις. Υ 
πάρχουν ,ώστόσο ώρισμένες ένέργειες πού 
μπορεί νά θεωρούνται μόνιμα' βασικές γιά 
δλες τίς Κοινότητες μας τοϋ Έξω τερικοΰ, 
καί άφοροΰν τή δημιουργία τών πυρήνων, 
πού θά συγκεντρώσουν όργανικά τήν κοι
νοτική ζωή. Ε ΐνα ι ή εκκλησία, τό σχολείο 
καί ενδεχομένως ή Λέσχη, οί όργανισμοί 
οικονομικής άλληλοβοηθείας, άθλητισμοϋ 
καί ψυχαγωγίας. Γ ιά  νά εΐναι βιώσιμες 
τέτοιες κοινοτικές λειτουργίες, ώστε νά 
διατηρούν τήν έθνική συνείδηση πέραν καί 
τής τρίτης γεννεάς, πρέπει νά γίνωνται ϊ- 
σες ^ηάνώτερες άπό τίς άντίστοιχες τοΰ 
λαου μέσα στόν όποιον ζοϋν οί όμογε- 
νεϊς μας. Έπ ειδή  αύτό θά εΤναι άδύνατο 
νά γίνη σέ φλες τίς Κοινότητες, πρέπει 
νά εκλέγονται μερικές, γιά τήν έξύψωση 
τών κοινοτικών λειτουργιών τών όποιων 
πρέπει νά καταβάλλεται ιδιαίτερη προσ
πάθεια, ώστε νά χρησιμεύουν ώς πυρήνες.

** *
Πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις προβάλ

λουν σχετικά μέ τόν Ελ λ η ν ισ μ ό  .τοΰ Ε 
ξωτερικού· θά άναφέρουμε μερικές.
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‘Ελληνισμός Ν . Ρωσσίας. — Ο Ι έκεϊ Έ λ -  
Αηνες θά πρέπει νά φανούν νομοταγείς 
στό τοπικό καθεστώς καί στήν άνάπτυξή 
τών τοπικών κοινωνικών συμφερόντων. *Η 
διατήρηση τοΰ 'Ελληνισμού δέν πρέπει 
πουθενά νά έπηρεασθή άπό τίς διαφορές 
τοΟ καθεστώτος. Ή  Ρωσσία, γιά λόγους 
πού αύτή γνωρίζει, δείχνεται τώρα έχθρι- 
κή πρός τόν Ελληνισ μό .'Επ ειδή  δμως καμ- 
μιά ένέργεια δυσμενής πρός αύτήν δέν 
προήλθεν άπό δική μας πρωτοβουλία, 
δέν μπορεί στό βάθος νά δημιουργηθή 
καμμιά έχθρότης τοϋ ΡωσσικοΟ έναντίον 
τοΰ δικοΰ μας λαοΰ. Ή  κατάσταση πιθα
νόν νά μεταβληθη άργότερα καί στή Ρω σ
σία καί έδώ. θ ά  ήταν παράλογη πολιτι
κή, καί γιά τούς Ρώσσους καί γιά μάς, 
νά θυσιάσουμε τόν περισσεύσαντα έκεϊ 
'Ελληνισμό γιά ιδεολογικούς σκοπούς, 
πού πιθανόν άλλωστε νά άποδειχθοΰν καί 
προσωρινοί.

‘Ελληνισμός Κωνσταντινουπόλεως.— Ή  
καχυποψία των Τούρκων άπέναντι μας 
διατηρείται άκεραίως. Χρειάζεται μακρά 
ύπομονή καί άπόδειξις ειλικρίνειας πρός 
τούς Τούρκους, ώστε νά καθιερωθή στε
νός πολιτικός σύνδεσμος άπό τόν όποιον 
καί μόνο θά μποροΰσε νά προέλθη ή με
ταβολή τής παλαιός νοοτροποίας. Πρωτο
βουλίες γιά τή δημιουργία φιλικής άτμο- 
σφαίρας μποροΰν νά προέλθουν πολλές 
άπό τό Κράτος μας καί έλάχιστες άπό 
τούς "Ελληνα ς πού ζοΰν στήν Τουρκία. 
’Ά ν  ή πολιτική τής δημιουργίας πολιτι
κής ενότητος στήν Ά νο το λ . Μ εσόγειο,χω 
ρίς τήν οποίαν ό κάθε λαός τής περιο
χής αύτής θά μεταβληθή σέ δορυφόρον 
άλλων κρατών, γίνη άντιληπτή άπό τήν 
Τουρκία , τότε ή προσπάθειά μας γιά τήν 
άνάπτυξή τοΰ 'Εληνισμοΰ τής Κων)πόλε- 
ως θά εύνοηθή καί ή ώφέλεια θά εΤναι 
κοινή καί γιά μάς καί γιά τούς Τούρκους.

‘Ελληνισμός της Αίγυπτου. — Στήν Α ίγ υ 
πτο ό 'Ελληνισμός περνάει άπό τίς δυ
σκολίες μιάς μεταβατικής περιόδου, άντι- 
μετωπίζοντας καί αύτός τή γενική δυσπι
στία πρός τούς ξένους καί προσαρμοζό- 
μενος στις νέες έξελίξεις. Ο Ι "Ελληνες 
βοήθησαν στήν ;άνάπτυξη τής Αιγυπτια
κής οικονομίας, ή δέ κατηγορία, δτι έκ- 
μεταλλεύονται τούς έντοπίους εΐναι άνόη- 
τη, γιατί δέν ήσαν αύτοί βέβαια οί άρμό- 
διοι νά μεταβάλουν τό κοινωνικό καθε
στώς τής χώρας, δπου βρίσκονται ώς έλα- 
χίστη μειοψηφία. Ή  Αίγυπτος, δπως καί 
δλες οί άλλες καθυστερημένες οίκονομι
κά χώρες μπαίνουν τώρα σέ μιά περίοδο 
άναπτΰξεως τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμού καί 
οί "Ελληνες  μποροΰν νά φανοΰν χρησιμό
τατοι καί στή νέα αϋτή φάση.ώς τεχνικοί, 
φερόμενοι μέ τή μεγαλύτερη ειλικρίνεια
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ώς πραγματικοί Αιγύπτιοι καί βοηθοΰντες 
κοινωνικώς τούς γηγενείς παντοΰ, δπου 
τοΰτο εΐναι δυνατόν, δέν ύπάρχει λόγος 
νά μή άποκτήσουν τήν πλήρη έμπιστοσύ- 
νη καί αύτών καί τής Κυβερνήσεώς των.

‘ Ελληνισμός τής Συρίας χα'ι τών γειτο- 
νιχών της χωρών. — Ό σοδήποτε μικρός καί 
άν εΐναι ό έκεϊ 'Ελληνισμός, ή σημασία 
του εΐναι μεγάλη άπό τήν άποψη δτι μπο 
ρεΐ νά συντελέση στήν πολιτική τής ένό- 
τητος τής Ά να το λ . Μ εσογείου καί πρέπει 
νά βοηθηθή. Τό ‘Ελληνικό Κράτος, έκτός 
τής μικρής βοήθειας πού μπορεί νά δόση 
στά Έ λ λ η ν . σχολεία πού λειτουργούν έ- 
κεϊ, μπορεί νά βοηθήση στήν ΐδρύση ίν ό ς  
θρησκευτικού κέντρου, π. χ. μιάς 'Ιερατι
κής σχολής. Ή  ένέργεια αύτή θά γινό
ταν μέ εύμένεια δεκτή άπό τούς Συρίοΰς 
καί θά τούς βοηθούσε εμμεσα στήν άντι- 
μετώπιση τής διεισδυτικής προσπαθείας 
τών Ρώσσων καί τής Δυτικής ’Εκκλησίας.

Ή  δημιουργία στό Πανεπιστήμιο τών 
’Αθηνών έδοών σχετικών μέ τούς π ο λ ιτ ι 
σμούς τής ’Εγγύς καί Μέσης ’Ανατολής, 
στις όποιες νά φοιτούσε ύποχρεωτικά Ενα 
μέρος τών φιλολόγων μας, θά ήταν 6να 
έπί πλέον μέσο συνδέσεώς μας πρός τούς 
γειτονικούς μας λαούς.

** *

‘Η  Γενιχή  οργάνωση.— Ή  'Ελλά ς  είναι 
χώρα άρκετά μικρή, ώστε νά μπορεί μέ 
κάθε ειλικρίνεια νά λεχθή, δτι δέν άπειλεΐ 
κανένα. Ή  Τουρκία, ή Αίγυπτος, ot Η Π Α  
καί άλλες χώρες, δπου ύπάρχουν "Ε λ λ η 
νες, καμμι’ά ύποψία δέν εΐναι λογικό νά 
συλλάβουν έναντίον μιάς γενικής όργα- 
νώσεως τοΰ άποδήμου Έλληνισμοΰ . Μ ο 
λαταύτα οί ύποψίες άλλοΰ μέν ύπάρχουν, 
καί άλλοΰ μπορεί νά δημιουργηθοΰν. Κ ά 
ποτε γενική οργάνωση τοΰ άποδήμου Ε λ 
ληνισμού θά μποροΰσε νά άποδόση πολ
λά, άρμόδιοι μόλα ταΰτα γιά νά κρίνουν 
άν συμφέρη εΐναι οί ίδιοι οί "Ελληνες  
τοΰ έξωτερικοΰ καί ή ένδεχομένη πρωτο
βουλία θά επρεπε νά προέλθη άπό αύτούς. 
Τό έλάχιστο, πού πρέπει καί μπορεί εΟ- 
κολα νά γίνη εΐναι νά άναθέση μέν τό 
Κράτος σέ μιά άπό τίς ύπάρχουσες υπη
ρεσίες τού ‘Υπουργείου Εξω τερικώ ν τή 
συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών 
γιά τόν άπόδημο Ελληνισ μό , νά συστα- 
θή δέ μέ ιδιωτική πρωτοβουλία μιά Ε 
ταιρία τοΰ ’Α π οδήμουΈλληνισμοΰ στήν ό
ποιαν αύτοδικαίως θά μετείχαν καί οίδια- 
τελέσαντες πρέσβεις στά κρόΐτη, δπου ζή 
σημαντικός Ελλην ισ μός  καί ot Πρόεδροι
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τών μεγαλυτέρων Έ λ λ η ν . όργανώσεων 
τοϋ ’Εξωτερικού.

** *
Κατευθύνσεις τής μεταναστεύσεως.— Ή  

διακλάδωση τής μεταναστεύσεως πρός 
διάφορες κατευθύνσεις παρουσιάζει τό 
πλεονέκτημα δτι μερικές τουλάχιστον άπό 
αύτές θά άποβοΰν χρήσιμες. Τέτοιες κα 
τευθύνσεις μπορεί νά εΐναι : Συνήθης με- 
ταναστεύση σέ άστικά κέντρα πλουσίων 
χωρών, δπως £ως τώρα στις Η Π Α . Αύτό 
τό είδος άποφέρει τά μεγαλύτερα άμεσα 
κέρδη καί εΐναι κατάλληλο γιά μεγάλο 
άριθμό μή είδικοποιημένων έργατών.— 
Συμπαγής άγροτική μετανάστευση σέ ά- 
ραίοκατοικημένες άγροτικές χώρες, δπως 
εΐναι ό Καναδάς, ή Ν. ’Αφρική, ή Αύ- 
στραλία. Τό πλεονέκτημα αύτοΰ τοΰ ε ί
δους θά ήταν ή διατήρηση γιά περισσότε

ρο χρόνο τής έθνικής συνειδήσεως.— Μ ε 
τανάστευση στή βόρεια άκτή τής ’Αφρικής 
καί ιδίως στήν Κυρηναϊκή. Ή  ’Ιταλία ά- 
πέκτησε πολυπληθείς παροικίες στήν πε
ριοχή αύτή πολύ πριν άποχτήση πολιτική 
δύναμη, επομένως καί γιά μάς εΐναι αύτό 
δυνατό ιδίως τώρα. Ή  άξία αύτοΰ τοΰ 
είδους τής μεταναστεύσεως βρίσκεται στό 
δτι οί παροικίες μας θά εΐναι πλησίον τής 
Ε λ λ ά δ ο ς .— ’Αβησσυνία. Τό κλϊμα έκεϊ 
εΐναι δυσμενές, δπως άλλωστε καί στόν 
Καναδά, στή Βραζιλία, στις ’ Ινδίες κλπ. 
Αύτό δμως δέν πρέπει νά θεωρήται έμπό- 
διο. Μ εγαλύτερο έμπόδιο εΐναι τό δτι ή 
άνάπτυξή τής χώρας δέν μπορεί νά προ- 
χωρήση πολύ γρήγορα άπό έλλειψη κεφα
λαίων καί ή άπορρόφηση λοιπόν μετανα
στών θά εΐναι άνάλογα μικρή. Ή  άποχώ- 
ρηση μολαταύτα τής ’Ιταλίας άπ’ έκεϊ ε ΐ
ναι τώρα μιά εύκαιρία γιά νέους άποίκους.
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Ο ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ME ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

‘Η  φιλελεύθερη παράδοσημε τήν οποίαν 
άνατράφηκα, εχει, μου φαίνεται, ακόμη τε
ράστια σημασία γιά τήν ανθρώπινη ευημε
ρία. Ή  αλήθεια είναι πώς στόν οικονομι
κό εομέα, ή άνάπτυξη τεράστιων βιομηχανι
κών οργανισμών, μας άνάγκασε νά πλησιά
σουμε τό πρόβλημα τής δίκαιης διανομής 
τών άγαθών άπό μιά νέα πλευρά, δέν βρήκα 
δμως, κατά τά άλλα, λόγο γιά cov όποιο νά 
έγκαταλείψω τά ιδεώδη που πότισαν τα νεια- 
τα μου · τήν έλευθερία του λόγου, τήν ανο- 
χή, τή δημοκρατία και τό σεβασμό τοϋ άτό
μου, δσο τό επιτρέπει ή άνάγκη γιά τή δια
τήρηση τής δημόσιας τάξης. Στή πολίτικη 
οφαίρα τά ιδεώδη αυτά είναι τό άντιστοιχο 
τής επιστημονικής μεθόδου στή πνευματι
κή σφαίρα και δπου εγκαταλείπομε τή μιά, 
πλήττεται και ή άλλη. Αύτή τή σχέση, ανά
μεσα στή Δημοκρατία και στις επιστημονι
κές άπόψεις, θά προσπαθήσω να ξεκαθα
ρίσω.

Ά π ό  τά άρχαϊα ελληνικά χρόνια άκόμη, 
υπήρχαν δυό άπόψεις γιά τόν τρόπο πού 
δημιουργοϋνται ot αληθινές δοξασίες και 
δυό αντίστοιχες άπόψεις γιά τήν καλύ
τερη μορφή τής διακυβέρνησης. Καί μόλο 
πού αύτές ot δυό συγγενείς διαφωνίες υπάρ
χουν πάνω άπό 2 0 0 0  χρόνια, είναι τόσο 
έντονες σήμερα, δσο καί σε κάθε αλλη προη
γούμενη περίοδο. Ot δύο τρόποι για τή δη
μιουργία αύτών πού θεωρούνται οι αληθι
νές δοξαοίες μποροϋν νά διακριθοϋν απο 
τό ενα μέρος οτή μέθοδο τής αυθεντίας και 
άπό τό άλλο, στή μέθοδο τής συζήτησης χαί 
τής ερευνάς. Παρόμοια και ot δυό μορφές

s τής διακυβέρνησης είναι, άπό τή μιά η αυ
θεντία και άπό τήν άλλη ή συζήτηση, πού 
άκολουθιέται άπό μιά άπόφαση τής πλειο- 
ψηφίας. ’Ε κ ε ΐ  πού ή αύθεντία υιοθετείται 
ώς μέθοδος γιά τή δημιουργία τής άλήθειας, 
ορισμένες γνώμες χαράσσονται ώς διακηρυτ
τόμενες άπό τους «κ  α λ ο ύ ς κ α γ α- 
θούς» : Έ κ ε ΐν ο ι πού άντιλέγουν στις γνώ
μες αύτές θεωρούνται παράφρονες ή κακοί, 
ή καί τά δυό και ύπόκεινται οε κυρώσεις 
πού ποικίλλουν στό είδος και τήν αύστηρό- 
τητα, άνάλογα μέ τήν έποχή καί τή χώρα. 
Οί ύποστηρικτές τής ορθοδοξίας στηρίζον
ται μερικές φορές έξ ολοκλήρου στή παρα- 
δοση, στις περισσότερες δμως περι
πτώσεις, ύπάρχει κάποιο ιερό βιβλίο, 
μέ τό όποιο είναι άσέβεια νά· διαφωνήσεις. 
Σ έ  χώρες χριστιανικές κάηκαν άνθρωποι 
γιατί συζήτησαν τήν επίσημη ερμηνεία τής 
Βίβλου' στις μωαμεθανικές χώρες ήταν πο
λύ παράτολμο νά άμφισβητησει κάνεις οποιο- 
δήποτε μέρος άπό τό Κοράνιο’ στη]σημερι- 
νή Ρωσία ύπάρχει κίνδυνος νά «έ κ κ α θ  α
ρ ι σ τ ε ΐ ς» ,άν δέν συμφωνείς μέ τόν Μάρξ 
καί τόν ’Έγκελς, δπως τούς εξηγεί τό Κρεμ- 
λϊνο. Σ ’ δλες αύτές τίς περιπτώσεις ή κυ 
βέρνηση υποστηρίζει μιά συλλογή δογμάτων 
και τά προπαγανδίζει ώς πιστευτά, δχι 
μέ επιχειρήματα ή μέ άποδείξεις, άλλά 
προφυλάσοόντας τούς νέους άπό τήν επαφή 
μέ άντίθετες γνώμες, λογοκρίνοντας τή λο
γοτεχνία και τιμωρώντας, συνήθως μέ θάνα
το, τούς αιρετικούς πού έχουν τή τόλμη να 
διακηρύξουν,όπωσδήποτε, τίς αιρετικές τους 
άπόψεις. Κατά κανόνα, κάτω άπό ενα τε-
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τιο σύστημα, ή κυβέρνηση, έχοντας τή συ
νήθεια τής αύθεντίας, γίνεται βαθμιαία δ- 
λο καί πιό τυραννική,ώσπου στό τέλος άνα
τ ρέπεται άπό μιά άγρια έπανάσταση.

Οσοι οφείλουν τήν έπιρροή τους 
κυρίως στήν άνάπτυξη τής επιστήμης, 
έχουν μιά έντελώς διαφορετική άποψη 
για τόν τρόπο πού φτάνει κανένας στήν ά- 
λήθεια. CH  επιστήμη άνάπτυξε μιά μέθοδο 
γιά τήν παρατήρηση πού ελέγχεται καί παίρ
νει νόημα μέ μιά προσεκτική λογική καί 
που. δπου είναι εφαρμόσιμη, οδήγησε σέ μιά 
γενική συμφωνία μεταξύ τών ειδικών. "Ο 
ταν γενοϋνται άντιγνωμίες στό επιστημονι
κό πεδίο, πράγμα συνηθέστατο, κρίνονται, 
άργά ή γρήγορα, άπό τό τεκμήριο, πώς τό 
βάρος τής άπόδειξης πέφτει στό ένα μέρος 
καί δχι καίγοντας, ή εκκαθαρίζοντας έκεί
νους πού υποστηρίζουν αύτό πού τή στιγμή 
εκείνη είναι ή γνώμη τής μειοψηφίας. Τό 
16 ο καί τό 17ο αιώνα,άκόμα δέ καί τό 18ο, 
ή επιστήμη έπρεπε νά άγωνιστεϊ γιά τήν ύ
παρξή της, έναντίον τοϋ βάρους τοϋ δόγμα
τος τής παράδοσης. 'Ο  G. Bruno κάηκε 
τά κοπερνίκια επιχειρήματα τοϋ Γαλιλαίου 
καταδικάστηκαν καί ό Bu ff oil άναγκάστηκε, 
άπό τή Σορβόννη, νά άναιρέσει τήν άποψηf 
πώς τά σημερινά βουνά καί ot κοιλάδες δέν 
νπήρχαν άπό τόν καιρό τής Δημιουργίας. 
Στις  δυτικές χώρες ή έπιστήμη νίκησε σαυτή 
τήν σύγκρουση, κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
εξ αιτίας τής οικονομικής καί τής στρατιω
τικής της χρησιμότητας. " Οταν τά έθνη χρει
άστηκε νά διαλέξουν, μεταξύ τοϋ νά είναι 
φτωχά, νικημένα καί ορθόδοξα, ή πλούσια, 
νικηφόρα καί άνεξίθρησκα, μόνο τά πιό 
θρησκομανή, δπως ή ’Ισπανία, προτίμησαν 
την ορθοδοξία καί τήν καταστροφή. Τά 
πραγματικά πλεονεκτήματα τής επιστήμης 
ήταν ακατανίκητα, ή στάση δμως τής αδια
φορίας προς τήν αύθεντία πού συνεπάγον
ταν, δεν μπορούσε νά περιοριστεί σέ αύστη- 
ρά επιστημονικά θέματα. *Η  Αμερικανική  
Επανάσταση, ή Γαλλική ’Επανάσταση καί 

•ή ανάπτυξη τής Δημοκρατίας στήν Αγγλία, 
οταθηκαν οι φυσικές της συνέπειες.

Η  σχέση τής επιστήμης καί τής δημο
κρατίας είναι στενότερη άπό δσο μερικές 
φορές νόμιζεται και κοινός δεσμός είναι 
V έμφαση τής ελεύθερης συζήτησης, ώς αν

τίθετης πρός τήν αύθεντία. Σ έ  μιάάντιεπι- 
στημονική έποχή ή κοινότητα, ύπάρχουν ε
πίσημα ταμεία σοφίας, δπως ot Αιγύπτιοι 
ίερεϊς καί οι Θιβειιανοί λαμά. Ot άνθρω
ποι πού διαθέτουν τήν επίσημη σοφία εΐ
ναι— ή συνδέονται στενά μαζί τους — ot άν
θρωποι πού έχουν τήν πολιτική δύναμη, ‘Η  
αντίσταση σέ δτι επιτάσσουν σημαίνει προσ
βολή τών θεών καί εξεγείρει τή λαϊκή απέ
χθεια, άκόμη καί δταν φαίνεται, σέ έναν 
πού δέν γνωρίζει τά πράγματα, πώς αύτό 
είναι με το μέρος τών λαϊκών συμφε
ρόντων. Σ έ  μιά παρόμοια διανοητική άτμό- 
σφαιρα, ό δεσποτισμός ή ή ολιγαρχία, εύκο
λα εγκαθίστανται καί διαιωνίζονται, γιατί 
ή αυθεντία στά ζητήματα τής γνώμης συν
δυάζεται φυσικά, μέ τήν αύθεντία στά πρα
κτικά προβλήματα. ’Ε κ ε ΐ  δμως πού ή επι
στημονική άποψη έγινε πραγματικά κοινή, 
επικρατεί ή συνήθεια νά ζητά κανένας κά
τι περισσότερο άπό τόν έμφαντικό ισχυρι
σμό ή τήν έκκληση στήν παλιά πάράδοση, 
πρίν δώσει τή συγκατάθεσή του. c Υπάρχει 
φυσικά καί έδώ αύθεντία : ελάχιστοι άπό
μάς εξέτασαν τό δεδόμενο, πώς ή άπόσταση 
του Ηλιου είναι 9 3 .0 0 0 .0 0 0  μίλια, ήπώς 
τό φώς ταξιδεύει* μέ ταχύτητα 186.000 μ ί 
λια το δευτερόλεπτό. Δεχόμαστε αύτά τά λε
γάμενα γιατί τά άκούσαμε νά έκφέρονται ά
πό άνθρώπους πού τούς θεωρούμε άξιόπι- 
στους.Τούς θεωρούμε δμως άξιόπιστους, ό
χι γιατί έχουν μιά γνώμη πού ό κόσμος τήν 
άσπάζεται άπό άμνημόνευτους καιρούς ή 
γιατί μποροϋν νά παραθέσουν χωρία άπό 
κάποιο ιερο βιβλίο, η γιατί άν διαφωνήσου
με μαζί τους θά μάς κόψουν τό κεφάλι ή 
θά στείλουν τίς οίκογένειές μας έξορία. Κ ά 
θε άνθρωπος εΐναι άπόλυτα έλεύθεροςνά έχει 
οποιαδηποτε γνώμη του άρέσει γιά τήνταχύ- 
τητα τοϋ φωτός καί τήμόνη κύρωση πούδια- 
τρεχει, για μιά άσυνήθιστη γνώμη, είναι νά 
θεωρηθεί παλαβός. *Ως ένα άποτέλεσμα ε
λεύθερης συζήτησης, δλοι δσοιεϊναι ίκανοίνά 
° Χηματίσουν μιά γνώμη, έχουν συμφωνίσει 
και η αυθεντία τους δέν είναι δυναμική, 
αλλα στηρίζεται στή λογική.

Η  συνήθεια νά στηρίζει κανένας τίς 
γνώμες του στή λογική, δταν έχει άποκτη- 
θ ε ΐ στήν επιστημονική σφαίρα, εΐναι πρόσ
φορη γιά νά απλωθεί και οτή σφαίρα τής
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εφαρμοσμένης πολιτικής. Γιατί πρέπει ενας 
άνθρωπος νά απολαμβάνει έζαιρετική δύνα
μη η άγαθά, άπλώς γιατί εϊναι γιός τοϋ 
πατέρα του ; Γιατί οί λευκοί νά εχονν προ
νόμια πού τά άρνιόμαστε στους άλλόχρω- 
μους ; Γιατί πρέπει οι γυναίκες νά βρί
σκονται κάτω άπό τό ζυγό τών άνδρών ; Μ ό 
λις αύτά τά ερωτήματα έπιτραπεϊ νά βγουν 
στό φώς της ημέρας και νά εξεταστουν με 
τό πνεύμα της λογικής, γίνεται πολύ δύσκο
λο νά άντ ισταθοϋμε στά αιτήματα τής δικαιο
σύνης, πού ζητά μιά ϊση κατανομή τής άπε- 
ριόριστης πολιτικής δύναμης μεταξύ τών έ- 
νηλίκων, εξαιρώντας μονάχα δσους εϊναι πα- 
ράφρονες ή εγκληματίες. Είνα ι λοιπόν φυ~ 
σικό πώς ή πρόοδο τής έπιστήμης και ή 
πρόοδο πρός τή δημοκρατία βάδισαν χειρο- 
πιασμένες.

’Αντίθετα, αυτοί πού επιχειρούν νά φέ
ρουν πάλι στό σύγχρονο κόσμο δεσπο- 
τικές μορφές διακυβέρνησης, εϊτε στή Γερ 
μανία, εϊτε στή Ρωσία, διάκεινται εχθρικά  
πρός τι\ν επιστημονική άποψη. Οί έθνικο- 
σοσιαλιστές υποστήριξαν πώς πρέπει κάνεις 
νά σκέπτεται μάλλον μέ τό αίμα παρά μέ 
τό μυαλό και ή συνήθεια αύτή είχε πολύ 
αλλόκοτα αποτελέσματα. ‘ Υποστήριζαν λό
γου χάρη, πώς ή γενική θεωρία τής σχετι- 
κότητας τοϋ Αϊνστάιν παρουσιάστηκε απ’ 
αύτόν, οχι γιατί ό ϊδιος πίστευε πώς ήταν 
αληθινή, άλλά μόνο γιατί νόμιζε πώς θά έ
φερνε σέ αμηχανία τούς Έ  θ  ν ι κ ο ύ ς. Οι 
c Εβραίοι, φυσικά, δέν περιλαμβάνονταν, άλ
λά ήσαν συνένοχοι στό παιχνίδι. Ά π ό  μέ
ρους μου θεωρώ τήν άποψη αύτή κάπως 
προσβλητική γιά τά μυαλά τών ’Εθ ν ικώ ν , 
όχι δμως και γιά τά μυαλά τών ναζίδων. Τό 
ϊδιο πράγμα συμβαίνει στή Ρωσία: ο δρόμος 
γιά τήν εξακρίβωση τής αλήθειας— π. χ. τό 
πώς νά πετύχεις ενα σπόρο σταριοϋ πού 
νά αντέχει στό κρύο— δέν γίνεται κάνοντας 
πειράματα, άλλά μέ τήν εξέταση τών πορι
σμάτων πού βγαίνουν άπό τό μεταφυσικό 
δόγμα τοϋ διαλεκτικού υλισμού τοϋ Μάρξ. 
Τό δόγμα αύτό πού εϊναι δύσκολο, πρέπει 
νά ερμηνευτεί άπό μιά ιερατική τάξη και οι 
αιρετικές ερμηνείες πρέπει νά νποστοϋν τις 
κατά τήν παράδοση κυρώσεις τών αιρετικών.

Και δπου μιά τέτια ιδεολογία γίνεται πλα- 
τειά δεχτή, δέν εϊναι δύσκολο νά διατηρηθεί 
ή δικτατορία μιάς μειονότητας.

Ποιά εϊναι τά πλεονεκτήματα τής επιστη
μονικής δημοκρατίας, άπέναντι στή δογμα
τική δικτατορία ; Στή βάση δλων τών άλ
λων πλεονεκτημάτων βρίσκεται τό καθαρά 
πνευματικό πλεονέκτημα, πά>ς σέ μιά επι
στημονική κοινότητα, οί θεωρίες γίνονται 
δεκτές επειδή παρουσιάζονται ώς άποτέλε
σμα τής ανεμπόδιστης συζήτησης σάν οί πια 
αληθινές, ένώ κάτω άπό μιά δικτατορία οί 
θεωρίες γίνονται δεκτές, εϊτε, εϊναι σύμφω
νες μέ τήν παράδοση, εϊτε γιατί συμφέρουν σ’ 
αύτούς πού κρατάν στά χέρια τους τήν έξου
σία. Ά π ό  τή διαφορά αύτή έκπηγάζουν ε
να πλήθος συνέπειες."Οταν ή επίσημη γνώ
μη δένεϊναι έκείνη πού θά προέρχοντανάπό 
τήν ελεύθερη συζήτηση,ήελεύθερη συζήτηση, 
πρέπει νά εμποδιστεί και ή σκέψη νά απο
θαρρυνθεί . Γ  ιά τοϋτο ή κυβέρνηση έχει συμ
φέρον νά εγχαράξει τήν ανοησία.Κι’άκόμα χει
ρότερα,δπου δέν υπάρχει ελεύθερη συζήτηση 
εϊναι αδύνατο νά σημειωθούν οί περιπτώ
σεις πού οί κατέχοντες τήν έξουσία θυσιά
ζουν τό λαϊκό συμφέρο γιά τό δικό τους, μέ 
τρόπο πού γρήγορα τούς κάνει ικανούς ατι
μώρητα νά διαπράττουν σκληρότητες καί α
δικίες, πού σέ μιά κοινωνία πιό ελεύθερη 
γρήγορα θά σταματούσαν άπό τή γενική α
γανάκτηση πού θά ξεσήκωναν. ‘Η  ιστορία 
δείχνει εκείνο πού ή μελέτη τής ανθρώπι
νης φύσης θά μάς οδηγούσε νά περιμενουμε" 
πώς κάθε κατηγορία άνθρώπων που τους 
εμπιστεύτηκαν τήν έξουσία πάνω σέ άλλους, 
θά τήν καταχραστοϋν, άν δέν έχουν λόγο νά 
φοβούνται πώς μπορεί νά τήν χασουν. Τά 
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τής Δημοκρατίας 
απέναντι σέ δλα τά συστήματα διακυβέρνησης, 
δέν εϊναι ϊσως τό δτι οί άνθρωποι πού έφτα
σαν στή κορυφή της εϊναι εξαιρετικά σοφοί, 
άλλά πώς άφοϋ ή έξουσία τους έξαρτιέται 
άπό τή λαϊκή υποστήριξη, γνωρίζουν πώς 
δέν μπορούν νά κρατήσουν τήν θέση τους 
άν εϊναι ένοχοι αδικίας, πέρα άπό κάποιο 
ορισμένο ποσοστό.

Τίς τελευταίες δεκαετίες ένα συνηθισμέ
νο φαινόμενομενο μεταξύ έκείνων πόύ κά-
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νουν jtcos ενδιαφερονται γιά τούς μισθοσυν
τήρητους, ήταν να μνχτηρίζονν τήν ελευθε
ρία τον πνεύματος, σάν κάτι πού άφο^  
μια μικρή μειονοτητα απροσγείωτων δια-

" ° *  '“ 7 ° ί>θ0ν ξ * * “ &°$«>τοΰνχωρίς σοβαρή απώλεια για κανέναν άλλο έκ-
j t L Ι πο„ το*1 λυτούς τονς. Αύτή ή άποψη
τ Ζ  Ζ » η ° η αγν° 1α, β ο ρ ιά ς  όσο καί^ α ν θ ρ ώ π ιν η ς  φνσης: ό’πον παρεμποδί-

η « Γ  5”7- Ο π τη σ η , δέν υποφέρουν 
μόνον^ οι διανοούμενοι, a U d  ό'λοι, έκτος 
απο εχεινονς πον ρυθμίζουν τήν επίσημη 

ροπαγανδα. Η  δημοσιότητα στις σνζν τά
σεις αποτελεί, πάνω άπ ό'λα ιά άλλα. ζΐν 
καλύτερη εγγύηση έναντίον τής αυθαίρετης 
αδικία οπως έπίσης καί στή μωρία, πον 
στηρίζεται στα παλια και στήν παράδοση. 

*την  εποχή μας, μιά άπό τις πιό σ„- 
α,π° ψεΐζ * ° ϋ «ίτήματος γιά τήν 

πολίτικη ισότητα μεταξύ τών διαφόοων άν- 
θρωπων, είναι ή ανξονσα, άλλά ώς σήμερα 
ανεπαρκής αναγνώριση, πώς ή αξίωση τής 
ανωτερότητας τών λευκών άπέναντι στις άλ
λες φνλες είναι άδικη. Κ ι ' έδώ έπίσης ή 
*?·™&ερη σνζητηση παίζει ουσιαστικό ρόλο,
Z 7  v Z i OVTaS ^ιχειρήματα έκεϊνοι
Ί ~ Α ^ Ύ 11>0η010Υνεναν ^ντοεπιστηιιονικό,ηθεν Δερβινισμο, γιά νά ύποστηρίξονν τις 
αννποστηοικτες φνλετικές θεωρίες τους. Ή  
σύγχρονη εξέγερση έναντίον τής Δημοκρατί
ας, εκ μέρους ορισμένων μερίδων τής άρι- 
οτερης^ γνώμης, είναι άναγκαστικά, μέ πρό- 

OJ1 η χωρίς, αντεπιστημονική. Ό  Μάρί 
καθόρισε πώς τά συμφέροντα τών μισθο
συντήρητων είναι, μέ κάποιο μύστη-
££>όη τρόπο, συνυφαομένα μέ τόν ύλιομ,ό.
Η  σύγχρονη φυσική καθιστά τόν υλισμό 

πολν ενλογοφανή ώς φιλοσοφία καί θά πρέ- 
πει να πονμε πώς ή φνσική ε1„αι gva 
στικό επινόημα. ‘Η  σύγχρονη ομως φυσική 
/**ς οδηγησε στην ατομική βόμβα, πού δέν 
μπορούμε να τήν άγνοήσονμε, καί άρα θά 
πρεπει να έφεύρονν κάποια θεολογική πα
νουργία γιά νά σνμβιβάσει τήν θεωρία τών 
quanta μέ τόν διαλεκτικό υλισμό. Στό τέλος 
ομως όλα αύτά προκαλοϋν μιά καθνατέρη- 
»V> όπως άκριβώς ή καταδίκη τοϋ Γαλιλαί
ου απο τήν ‘Ιερή ’Εξέταση έγινε άφορμή 
~ ακμάσει V Αστρονομία, πρό πάντων, avic 
διαμαρτυρόμενες χώρες. Κάθε δεσποτικό καί 
όικτατορικο σύστημα, αν καί μπορεί στήν 
αρχη να συμβιβάζεται μέ τήν επιστημονική 
α Οψη, είναι Βέβαιονπώς βαθμηδόν θά κα
θυστερήσει καθώς περνάει ό καιρός· καί 
χα ως καθυστερεί, τό αποτέλεσμα θά εί-
/ίΐ 1Λ**η?στρ? π '.ΙΗ° ’ ° χι μόνο ϊατί>' στην εφαρμογή. Μόνον μέσα σέ
Ζ αν 7 δ Ζ φη Ιη £ ε~λ™ ? εβίαζ. μ ? ° ? ε Ι *  π̂ όθ-
ζητήματα * Ζ ς  ή * “ * ~

i  s s s r
πάντοτε δυοΓρεσ^ς ° ί η  ^
,μως πού *μποδίζοντα?β ?

^ ν ο υ ,  κ α θ ν ο τ ε ρ η μ έ ν ε ς .  θ ά  π ε ρ ε ίμ ε ν α ,  λ ο ι 
π ό ν ,  μ ε  ε μ π ισ τ ο α ν ν η ,  π ώ ς ο ί  χώ ο ες  π ο ύ  
δ ια τ η ρ ο υ ,  τ η ν  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  κ α ί  π ν ε υ μ α τ ικ ή

κ / ς υ Ϊ ετ Γ '  ί *  ά η ° β θ ΰ ν  π ί0  ά π ο τ ε λ ^ μ α τ ι-  κ ε ς  σ το ν  π ό λ ε μ ο ,  π α ρ α  ε κ ε ίν ε ς  π ο ύ  β ρ ί 
σ κ ο ν τ α ι & ά τω  ά π ό  δ ικ τ α τ ο ρ ία .  
νΛ ' 3 ™ τ α τ ο ρ ία  ε χ ε ι  τ ή  τά σ η , ά χ ι  μ ό 
νο  να  δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  μ ιά  π α ν ο μ ο ιό τ υ π η  γ ν ώ 
μ η  κ α ι  νά ε μ π ο δ ίζ ε ι  τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ικ ή  κ α ί  

™ Ρ ο ο 5 °·  “ Μα τ ε ί ν ε ι ,  ά κ ό μ η ,  α τό  νά  
α τ ιμ ά ζ ε ι το υ ς  ε π ισ τ ή μ ο ν ε ς . Ό  σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό ς  
Ι ύ υ 3  τ· °υ  Ντ. α χά ο υ  Π α τ ά χ θ η κ ε  νά  άνακα-
λ Ζ  κ α Γ ' ·  ·0 σ °  Χ α 1 0 ’ δ ° °  * α ί *λ ι ν η κ α ι  α μ έσ ω ς  π ρ ο σ π ο ι ή θ η κ ε  π ώ ς τό  
κ α τ α φ ε ρ ε . Δ η λ η τ η ρ ία σ ε  φ υ λ α κ ισ μ έ ν ο υ ς  κ α ί  
α π ε δ ε ιξ ε  π ω ς σέ ο σ ους  έ , α μ ε  ΐν ε σ η ,  μ έ  τή
ο Τ  ά λ λ ο ι  α ν α κ ά λ υ ψ ε , έπ έζ η σ α ν , ένώ
ο ι ά λ λ ο ι π ε θ α ν α ν . Α ν α κ α λ ύ φ θ η κ ε  ο μ ω ς

σ Τ π ο λ ύ ν’ Χ V ^  ξ ή α θ ν ν  T o i,s  δ ^ η τ η ρ ία -ο ε  π ο λ υ  ελα φ ρά  μ ό ν ο ν  κ α ί  έ τ σ ι ο ί  να ζίδες
τ ο ν  εξ ετελεσ α ν . Κ ά τ ω  ά π ό  τ ή  β α σ ιλ ε ία  τή ς
τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς  τα π ρ ά γμ α τα  αύτά  ε ίν α ι  βέ-
βαιο πως θα συμβαίνουν.

' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε , δ έ ν  θ ά  ή θ ε λ α  νά βα σί-  
T ~r  \ °  ε π ι Χ ε ί& ν μ α  ύ π έ ρ  τή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ία ς  κ α ί  

η ς  δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  σ τ ις  ε π ιτ υ χ ίε ς  σέ κ α ιο ό  
π ο λ έ μ ο υ · θ α  τό  βά σ ιζ α , μ ά λ λ ο ν , σ έ  γ εν ι-  
κ ο ν ς  ,^ ο χ α σ μ ο ν ς  γ ιά  τή ν  ά ν θ ρ ώ π ιν η  εύ η μ ε-

γ ά ν ε ι Τό Γ  ~ε9 η  * ε " “  νά  προα-
ζ Ζ  L  - Tt>S α ν ο χ ή ς  κ α ί  τό  π ν ε ΰ μ α
■ Ε κ ε ΐ  7 ν 5  τε~ν ε ΐ  ^  ί μ η ο δ ί α ^  τ ό ν  π ό λ ε μ ο .  Λ κ ε ι  ο π ο υ  τα π α ρ α π ονα  μ π ο ρ ο ΰ ν  νά  κ ο ι-
^ ο π ο ιο ν ν τ α ι  δ η μ ό σ ια , θ ε ρ α π ε ύ ο ν τ α ι  κ α ί  κα-  
Ε κ Τ ’ 8 ε ν  ^ ο κ α λ ο ϋ ν  α δ ιά λ λ α κ τα  μ ίσ η .  
Ε κ ε ι  ο π ο ν  ν φ ίσ τ α τ α ι ενα  ά κ α μ π τ ο  σ ύ α τ Λ α  

&τ ^ ^ ε ^ ν ο η ς , ή  α σ π λ α χν ία  κ α ί  ή  σ κ λ η ρ ό τ η -

π ώ 7 Τ Τ : ° νΧ α ΐ ° αυτθ? 5 ^ α τ ε ύ ο ί ν
Τ !  τ έ λ 1 < ίαχ  T° V i  ε ΐν α ΐ  ^ σ φ α λ ι σ μ έ ν η .

τ ε λ °5  ο ι δ υ ν ά μ ε ις  τή ς  α ντ ίσ τα σ η ς  γ ί ν ο ν 
τα ι σ υ ν τ ρ ιπ τ ικ έ ς  κ α ί  π α λ α β ω μ έν ες  ά π ό  τή  
μ α κ ρ υ α  κ α ρ τ έ ρ ια  σέ α ν ε κ δ ιή γ η τ α  μ α ρ τ ύ ο ια

Τ ? τ Ζ τβ ί α εα μ ά ’ τθυ !;· # 2 “  α Τ τ ΐπ Ζ ν α .Ι ε τ ι ε ς  β ία ι ες α ν υ ψ ώ σ ε ις  ε ϊν α ι ά να π όφ ευ-

λ ώ ν τ α Τ σ τ 'νΓ Τε 0 ί » ε ΐ ° ν ό τ Ί τ ε ς  π ρ ο σ κο λ -  
λ ω ντ α ι σ τη  δ ε ο π ο τ ικ ή  έξ ο υ σ ία , ό ο ο δ ή π ο τ ε

σ ε ^ π Λ ' 1 “ ν α ί άνα? * α ΐ ε ς  ο ί  επ α να σ τά 
σ ε ις  π ο υ  ε μ π ν ε ο ν τ α ι  α π ό  τό  μ ΐο ο ς ,  δ έ ν  ε ί-  
να ι το  α ρ ισ το  μ έ σ ο  γ ιά  τή  δ η μ ιο υ ρ γ ία  ένό ς

Ίχ ε ϊνο υ Γπ μ0ν' * V ° * ’™ ° ' i  ^ ύ  μισοϋν 
Ιταν 7 Ζ  "  τθυς * α*απιέζουν, ύπόκεινται. 
κΙΖα τ7 , ρεαθυν’ ° Ζ0 -νά Κ ^ ν& ο ϋ ν  τά έγ-
VO ΠΪ °  γΐα °™ οΐα επαναστάτησαν. Μό-
θ ε η „ ς κ“  ? ί δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  κ α ί  έλεύ-
Ρ α π ε υ τ η ~  η τ η σ η ?  ™  Η α χά  φ ο ρ ο ύ ν  νά  θ ε -

π ο ύ  μ Ζ Γ ρ ο ΰ Γ μ Ί  ϊή  * *  β ^ '

ζ ζ ^ ζ τ ·1· · ·κ ά π ο υ  θ έ λ η σ α ν  νά  δ ιώ ξ ο υ ν . Η  δ  η μ ο κ ρ α -  

ο υ ζ ή τ η σ η Η· °ν ε ί ^  δ ^ α ι ο σ ύ ν η ,  ή  έ λ ε ύ θ ε ρ η  
μ ό ν ο  Λ  ^ γ ^ τ η ν  ό ρ θ ο φ ρ ο σ ύ ν η  κ α ί  
σ ύ νη  ΐ ε  Λ  δ ικ α ιο σ ύ ν η  κ α ι  τ ή ν  ό ρ θ ο φ ρ ο -

" ν δ ύ Ζ ε Ζ  ^ * " ·  δ ίέ ξ θ δ °
λ ε μ ο ς  ά π ε ϊ λ ε '* 0 ^  6 ο ύ Τ ^ ο ν ο ς  πό-

α π ε ιλ ε ί το  α ν θ ρ ώ π ιν ο  γ ένο ς .
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Α Μ ΙΛ Κ Α  Α Λ ΙΒ ΙΖ Α Τ Ο Υ  
. Καθ, Παν. ’Αθηνών

Θά ά ν α σ υ γ κ ρ ο τ η δ ώ μ ε ν ;
Πλησιάζει νά γίνη αφόρητος κοινοτυ

πία τό συχνά έπαναλαμβανόμενον, πώς πέ
ρασαν δύο καί πλέον πολύτιμα χρόνια 
άπό τήν άπελευθέρωσιν καί δέν έγινε ά- 
πολύτως τίποτε διά τήν άνασυγκρότησίν 
μας.

'Η  πίκρα τής σκλαβιάς είχε καί αύτή 
τήν καλή της δψιν, καί αύτή ήταν, πώς 
πολλοί καί καλοί, όραματιζόμενοι άκόμη 
καί στις πιό σκοτεινές νύκτες τής δουλεί
ας τήν βέβαιη νίκη καί τήν περίοδο τοΰ 
φωτός τής ελευθερίας πού θά έπακολου- 
θοΰσε, συνεκέντρωναν τίς σκέψεις των, 
καί κατέστρωναν σχέδια, καί άνέπτυσσον 
θεωρίες, καί επλαθον όνειρα γιά τάς μελ
λοντικός έξορμήσεις καί τήν μελλοντική 
δημιουργική έργασία πού θά έβαζε και
νούργια θεμέλια καί θά καθώριζε νέας κα 
τευθύνσεις είς τήν κρατικήν καί τήν καθό
λου κοινωνικήν μας ζωή.

Γ  ενική καί κατευθυντήριος σκέψις δλων 
αύτάν τών σχεδίων καί μελετημάτων ήταν 
πώς μιά φορά πού ή μοίρα τής Ε λ λ ά δ ο ς  
ήταν νά ύποκύψη στή βαρβαρότητα καί νά 
ΰποβληθή μετά ένδοξον άγώνα εις όλο- 
κληρωτική καταστροφή άπό κάτω άπό τό 
βρωμερό πέλμα τοΰ κατακτητοΰ, τουλά
χιστον μέ τήν άποδίωξίν του,'θά ήρχιζε 
κατ' άνάγκην νέα περίοδος ζωής. Τ ά  άπό 
εκατονταετίας παθήματα καί σφάλματά 
μας θά μας έγίνοντο μαθήματα, καί ετσι 
μιά άδύναμη στήν άρχή καί περιωρισμένη 
προσπάθεια, γρήγορα θά έγίνετο εντατική 
καί συστηματική σέ δλους τούς κλάδους 
•ρής κρατικής καί κοινωνικής μας ζωής, καί 
μέ τήν χρησιμοποίησιν δλων άνεξαιρέτως 
τών καλών στοιχείων θά έδημιουργεΐτο τό 
νέον ελληνικόν οικοδόμημα κτισμένο έπά
νω σέ βράχο μέ άντοχή μεγάλη γιά τή 
νέα σταδιοδρομία τοΰ έθνους μας.

Ματαία δμως έλπίς! καί χαμένη προε
τοιμασία! Ά π ό  τήν πρώτην στιγμήν τής ά- 
πελευθερώσεώς μας δχι μόνον δέν έγινε 
τίποτε, μά τούναντίον μιά άπέραντη κακο
μοιριά ξεχύθηκε στήν δλη μας ύπόστασι 
καί ζωή, γιά νά σκοτεινιάση τήν πιό έλπι- 
δσφόρο περίοδο τής νεωτέρας μας ιστορί
ας. Αύτή άρχισε άπό τήν πιό άγρια ρω- 
μαίϊκη ρεμούλα γιά τήν κατάληψιν τής άρ- 
χής καί άπετελματώθη ώς αυτήν τήν στι- 
μή στήν όλοτελή μας άπαθλίωσιν καί, 
πράγμα άνήκουστον, καί στό άδελφικόν 
αΤμα! Ή  άναζήτησις εύθυνών καί ή παρα- 
κολούθησις τών φανερών καί άνομολογή- 
των άσχημιών δέν όφελεί, τό πράγμα μέ

νει καί τό κατάντημα βοά, άπαθλίωοις; 
πέρα ώς πέρα ύλική καί τό σπουδαιότεροι 
ήθική!

Δύο ήσαν τά κύρια ζητήματα πού- 
έμελετήσαμε μέ προσοχή καί συγκρατημέ
νη άλλά άνήσυχη φροντίδα ήδη άπό τόν 
καιρό τής σκλαβιάς. Πρώτον, καθαρά έβλέ- 
παμε πώς παρά τάς ύποσχέσεις καί τά  
μεγαλόστομα κηρύγματα, θά εύρίσκαμε 
χίλιες δυό δυσκολίες στήν έπίλυσιν τών 
έθνικών μας δικαίων τά όποια στηρίζονταί- 
έπάνω σέ άτράντακτους Ιστορικούς τίτλους 
καί τίτλους θυσιών μεγάλων. Δεύτερον, 
δέν ύπελογίσαμεν άσχημα τίς τεράστιες 
ύλικές ζημίες πού ΰπέστημεν άπό τήν 
ΰβριν τής κατοχής καί τά άφάνταστα πο
σά πού θά έχρειάζοντο διά τήν ύλικήν ά- 
νασυγκρότησιν τής χώρας μας. Καί στά 
δύο αύτά (κακώς βέβαια ώς άπεδείχθη, 
έκ τών ύστερων) ύπελογίζαμεν εις τήν δι- 
καιωματικήν ύποστήριξιν τών συμμάχων 
μας καί είς τό ίδικό μας τό φιλότιμο ! 
Κανείς άφοΰ περάσει ό κίνδυνος καί ή ά 
νάγκη, δέν θυμάται τόν άδύναμο σήμερα 
συναγωνιστή τής χθές ή δέ όκνηρά άνα- 
μονή τής έξωθεν βοήθειας έξεμηδενισε καί 
τό τελευταΐον ϊχνος τής παληάς καί εύλο- 
γημένης φιλεργίας καί τής εργατικής μας 
πρωτοβουλίας 1

Καί διά τά δύο έσταύρώσαμε τά χέρια 
καί έπεριμέναμε καί περιμένουμε! ’Εκείνο  
πού έμεϊς έκάμαμεν άπό ίδική μας πρω
τοβουλία, εΤναι πώς ριχθήκαμε σέ μιά ά 
πέραντη πολιτικολογία, καί γύρω άπ αύ» 
τήν κατετρίβημεν καί κατατριβόμεθα μέ- 
χρις αίματος.

’Έ τ σ ι έξωτερικώς έδώσαμε τήν εύκαι
ρία είς τούς έχθρούς μας νά έμφανισθοΰν 
μέ τούς διαφόρους φρόνιμους έκ μέρους 
των προσανατολισμούς καί έλιγμούς πιό ά- 
πειλητικοί καί έπικίνδυνοι άπό πρώτα, καί 
έσωτερικώς άφήσαμεν νά έπικρατήση ή 
άθλιότης μέχρις έγκληματικότητος καί 
προδοσίας άκόμη, καί ετσι παρουσιάζομεν 
τό οίκτρόν κατάντημα πού —  τούλάχιστον 
διά τούς βλέποντας — παρουσιάζομεν σή
μερα ! ’Ίσω ς παρατηρηθή δτι τό περιθώρι
ον τής ίδικής μας πρωτοβουλίας διά τήν 
έξωτερικήν καί τήν έσωτερικήν μας άνα- 
συγκρότησιν ήτο έλάχιστον. Μ ά  τό έξην- 
τλήσαμεν φρονίμως πολιτευόμενοι ; Ή  ά- 
παισία μοιρολατρία μας καί ό άκρατος 
καί άπεριόριστος συμφεροντολογικός Κ- 
γωϊσμός μας έδωσαν τά χέρια καί έκλει
σαν έρμητικά τό δρόμο πρός κάθε. πρόοδο.

πρός κάθε άνασυγκρότησι, καί ήμπόδισαν 
άκόμη καί αύτό τό καθάρισμα τών άπαι- 
σίων έρειπίων καί χαλασμάτων, προετοι
μασίαν άπαραίτητον τής άνοικοδομήσεως. 
'Οκνηρία απεριόριστη, φακιρισμός άφάν- 
ταστος, ζητιανιά άτελείωτη, συμφεροντο
λογία άσυγκράτητη, καί μέχρις έγκλημα; ι- 
κότητος άναιδής καί άνυπολόγιστος χα- 
λάρωσις συνειδήσεων καί τών δήθεν χρη
στότερων άκόμη, ιδού τό σύμπλεγμα τών 
παραγόντων τής σημερινής καταστάσεως. 
Α λ η θ ινά  θά ήμποροΰσε κανείς σήμερον 
νά ίδή σέ μάς πλήρη έφαρμογή τοΰ ψαλ
μικού στίχου « πάντες έξίκλιναν άμα ή- 
χριώθησαν, ούκ εστιν έως ένός» ! ‘Ό λ α  
τά καταστραφέντα κράτη, καί είς τήν 
πρώτην γραμμήν τά ήττημένα, έργάζονται 
πυρετωδώς διά τήν άναουγκρότησίν των, 
ήμεϊς ; αϋριο βλέπουμε !

I Κα ί χωρίς ΐήν καταστροφή άπό τή 
δουλεία ό πόλεμος καί ή λήξις του έπρεπε 
δπως γιά δλο τόν κόσμο νά εΤναι καί 
γιά μάς άφετηρία νέας ζωής μέ νέους 
προσανατολισμούς, νέας κατευθύνσεις καί 
προσαρμογάς ώς πρός τήν πολιτικήν, τήν 
οικονομικήν, τήν κοινωνικήν καί τήν πνευ
ματικήν μας άκόμη ζωήν, ύπαγορευομέ- 
νας άπό τήν έκ τοΰ πολέμου, τών αίτιων 
καί τών άποτελεσμάτων του δημιουργη- 
θεϊσαν κατάστασιν. Δυστυχώς ήμεϊς άντί- 
θετα πάλιν πρός τήν φυσικήν έξέλιξιν καί 
παραπλεύρως πρός τήν διαγωγήν μας ά
φήσαμεν δλους τούς άναχρονισμούς, τούς 
γεροντισμούς, τίς όπισθοδρομικότητες καί 
τάς φανεράς ή άνομολογήτους συμφερον
τολογικός άσχημίας νά διεκδικοΰν τό έ- 
δα (^ ς  τής ζωής καί έπί πλέον παρημελή- 
σαμεν κάθε σκέψιν διορθώσεως τής κατα
στάσεως, κάθε συστηματικήν μελέτην ά- 
ναπροσαρμογής καί άναδιοργανώσεως τής 
ζωής μας. Τό χειρότερον εΐναι δτι εϊμεθα 
ευχαριστημένοι, ή τούλάχιστον βαδίζομεν 
αμέριμνοι έκεϊ πού τό πρό ήμών άνοιγό- 
μενον χάος θά έπρεπε νά μάς συνταράσ- 
ση δλους καί έξακολουθητικώς. Διά τήν 
άΚριβή σφιγμομέτρησιν τής τραγικότητος 
τοΰ καταντήματος θά ήρκει ή δλως άντι- 
κειμενική παρατήρησις τής παρ’ ήμών θέ- 
σεως τοΰ δοσιλογισμοΰ καί τής άπέναντι 
του τηρηθείσης στάσεως.

Ή  Ελ λ η ν ική  έπιείκεια καί άνεκτικό- 
της άφοΰ περιέβαλε μέ σεβασμόν καί τούς 
ξένους^ άκόμη κακούργους καί έγκλημα- 
τΰχς τής κατοχής, σπεύδει νά έξαφανίση 
καί πού δέν ξεύρω καί έγώ πώς ψηφισθέν- 
τα νόμον τής «έθνικής άναξιότητος» ποΰ 
τούλάχιστον αύτός θά έπρεπε νά έφαρμό- 
ζεται χωρίς δικαστικάς διαδικασίας μέ 
τήν ποινήν τής έσχάτης περιφρονήσεως 
άπό κάθε γνήσιον “ Ελληνα  πρός κάθε πο- 
τάπόν ύποκείμενον, τό όποιον ήλθε είς 
οίασδήποτε έπαφάς μέ τούς οίουσδήποτε 
έχθρούς τής Πατρίδος. ’Έ τ σ ι δμως έφθά-
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σαμεν, ήμών κοιμωμένων είς τό σημεϊον 
πού έξηκρίβωσαν έξωθεν οί ξένοι, πώς 
άνευ άμέσου εξωθεν βοήθειας, ή ζωή μας 
ήτο ζήτημα έβδομάδων ! Καί αύτό έπιση- 
μότατα λεχθέν δέν μάς έκαμε νά KOKKt- 
νήσωμεν.

Τώρα έρχεται εύτυχώς ή έξωθεν βοή
θεια, καί άντΐ παραπλεύρως πρός τάς όρ- 
θώς έκδηλωθείσας εκφράσεις εύγνωμοσύ- 
νης πρός τούς Αμερικανούς νά συγκινη- 
θώμεν βαθύτατα άπό τήν άλλην δψιν τοΰ 
νομίσματος πού τόσον έκδήλως καί άνά- 
γλυψα μάς φανερώνει τό κατάντημά μας 
καί νά συνέλθωμεν άρχίζοντας αυθωρεί 
εργασίαν ήμεϊς έξακολουθοΰμεν τήν κο χ 
λιακήν μας μακαριότητα καί προσπαθοΰ- 
μεν, δσον χωρεϊ, καί αυτό τό συνταρακτι
κόν γεγονος τής έξωθεν βοήθειας μέ τήν 
δλην έκτασιν τής σημασίας του νά τό έκ- 
μεταλλευθώμεν κομματικώς.

Ά λ λ ά  άρκετά! Ε ΐνα ι ή τελευταία ώρα! 
καί πρέπει νά συνέλθωμεν καί χωρίς ξένες 
παρακινήσεις νά έπιδοθώμεν μόνοι μας είς 
τήν άνασυγκρότησίν μας, άρχίζοντας άπό 
τήν βασικήν ήθικήν μας άνασύνταξιν καί 
μάλιστα άπ’ αύτήν τήν διαπαιδαγώγησιν 
τής νεολαίας μας. Ε ΐνα ι εντροπή μας νά 
περιμένωμεν τούς ξένους νά μάς βάλουν 
στή δουλειά, γιά τό σπίτι μας!

Ά ς  άποτινάξωμεν τόν έφιάλτην τοΰ 
πάθους, τοΰ αϊματος, τής συμφεροντολο
γίας, τοΰ έγωϊσμοΰ. ’Ά ς  άφίσωμε τήν ψυ
χήν μας έλεύθερη νά δεχθή τή χαρά τοΰ 
όρθοΰ, τοΰ δικαίου, τοΰ άγαθοΰ. ’Ά ς  άπο- 
φασίσουμε νά κυττάξουμε μέ άγνόν πα
τριωτισμόν καί μέ γνησίαν κοινωνικήν άγά- 
πην πρός τά έμπρός, διά νά άποφύγωμεν 
τήν φωτιά τών μέχρι χθές Σοδόμων καί 
Γομόρων, κυττάζοντες αιωνίως πρός τά 
όπίσω.

’Ά ς  έχάθηκεν άδικα ό καιρός άπό τής 
άπελευθερώσεώς μας. Ά ς  άρχίσουμε τού
λάχιστον άπό τώρα δουλειά, άλλά χωρίς 
άναβολήν καί άς εϊμεθα βέβαιοι πώς θά 
βροΰμε διέξοδο καί θά μποΰμε πάλιν είς 
τόν δρόμον τοΰ θεοΰ  καί είς τόν δρόμον 
τής Ελ λ ά δ ο ς .

’Ά ς  μή άνακοπή επ' ούδενί λόγω ή έκ 
τών ίδιων μας δυνάμεων καί μέ τήν ίδικήν 
μας πρωτοβουλίαν προσπάθεια τής έσωτε- 
ρικής μας άνασυγκροτήσεως άπό τήν όκ- 
νηράν σκέψιν, δτι άς ίδοΰμε πρώτα ποΰ 
καί πώς θά τοποθετηθώμεν είς τά σχέδια 
τών διεθνών υπολογισμών καί διευθετήσε
ων καί έπειτα άρχίζομεν νά έργαζόμεθα!

Αύτό άποτελεϊ αύτοκτονίαν, διότι πα
ρά τήν σημασίαν τής γεωγραφικής μας 
θέσεως δέν εΐναι άνευ σημασίας ή ποιοτι
κή μας ύπόστασις,· ή όποϊα έξαρτάται ά- 
πολύτως άπό ήμάς καί διά τήν όποιαν εΐ- 
μεθα ήμεϊς οί ίδιοι άπολύτως ύπεύθυνοι. 
Δ ιά τοΰτο πρέπει δλοι μας χωρίς έξαίρε- 
σιν καί χωρίς τήν έλαχίστην άναβολήν νά
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W IC K H A M  S T E E D

TO VETO ΚΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ

‘ Ο Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτει
ών έλέχθηκε αυστηρά γιατί ανακοίνωσε την 
πολιτική του, νά Βοηθήσει την ‘Ελλάδα και 
ζην Τουρκία, χωρίς νά ζητήσει προηγου
μένως τήν έγκριση του *Οργανισμού τών 
’Ενω μένοι ’Εθνώ ν. Μεταξύ τών έλεγκψών 
του, που πιο « σταράτα» εξέθεσαν αυτή τήν 
άποψη, βρίσκεται ό Ρώσος αντιπρόσωπος 
στό Συμβούλιο Άσφαλείας κ. Γκρομύκο, 
που σε ενα λόγο του πρός τό Συμβούλιο  
στις 7 Απριλίου, δήλωσε πώς ή ενέργεια 
τών *Ηνωμένων Πολιτειών αδυνάτισε τό κύ 
ρος του Ο .Η .Ε .  και υπονόμευσε τήν αμοι
βαία εμπιστοσύνη τών μελών του.

Τήν άλλη μέρα ό Γερουσιαστής Βάντεμ- 
περγκ, Πρόεδρος τής ’Επιτροπής τών *Ε 
ξωτερικών τής Γερουσίας, απάντησε στόν 
κ. Γκρομύκο, άνοίγοντας τή συζήτηση γιά 
τό Νομοσχέδιο πού θά εγκρίνει τήν προε
δρική πολιτική τής βοήθειας στήν eΕλλάδα 
καί τήν Τουρκία. Κάνοντας τή δήλωση πώς 
ό Ο .Η .Ε .  είναι «ή πρώτιστη πεποίθηση 
και ή κύρια φροντίδα» γιά τις cΗνωμένες 
Πολιτείες, σχετικά με τις μεθόδους πού δια
πραγματεύονται τά διεθνή προβλήματα, ό 
Γερουσιαστής Βάντεμπεργκ εξήγησε πώς ό 
Νόμος αύτούς προτίθεται νά κάμει δ,τι ό 
’ Οργανισμός τών ‘Ενωμένων Έ θ νώ ν  δεν 
μπορεί σήμερα νά κάμει και βεβαίωσε 
πώς «εισχωρεί στή καρδιά καί τά σπλάχνα 
τής διαφωνίας γιά τό veto».

ί;*Οποιοδήποτε πολιτικό κύρος κ ι ’ αν 
ύποτεθεΐ πώς υπάρχει στήν επίκριση εναν
τίον τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, πώς άπέ- 
φυγαν τόν Ο Η .Ε .  με τό νά δράσουν χωρίς

τήν προηγούμενη έγκριση τοϋ Συμβουλίου 
Άσφαλείας, νομίζω πώς πρακτικώς ή επ ί
κριση αγνοεί τήν άποψη, πώς κάθε προ
σφυγή στό Συμβούλιο Άσφαλείας θά αντι
μετώπιζε τό ρωσικό veto. Και στή περί
πτωση αύτή ot ‘Ηνωμένες Πολιτείες θά εί
χαν νά αντιμετωπίσουν ενα σοβαρό δίλημμα. 
Ά ν  λύγιζαν μπροστά στό ρωσικό veto θά 
άποκλείνονταν νά δώσουν βοήθεια στήν ‘Ε λ 
λάδα καί στήν Τουρκία, έναντίον τής πίεσης 
πού θά προέρχονταν άπό οποιοδήποτε μέ
ρος πού θά εύνοοϋνταν άπό τή Σοβιετική  
Ρωσία. Σ έ  εναντία περίπτωση θά ήταν α
ναγκασμένες νά δράσουν στό πείσμα μιας 
αρνητικής απόφασης τοϋ Συμβουλίου Ά 
σφαλείας. Ά π ό  αύτές τίς περιπτώσεις, ή 
κυβέρνηση τών ‘ Ηνωμένοον Πολιτειών φαί
νεται πώς προτίμησε νά άποφύ/ει τήν π ι
θανότητα ένός veto.

Αύτή ή υπόθεση γεννήθηκε καί άπό 
τά περαιτέρω λεγάμενα τής ομιλίας τοϋΓερου- 
σιαστή Βάντενμπεργκ, πώς ή ρωσική χρήση 
τοϋ veto στις εργασίες τοϋ Συμβουλίου Ά 
σφαλείας είναι βέβαιη «σέ κάθε φάση τής 
σύγκρουσης μεταξύ τοϋ Κομμουνισμού και 
τής Δημοκρατίας». Χωρίς αμφιβολία ό Γ ε 
ρουσιαστής Βάντεμπεργκ εϊχε υπόψη του 
καί. τά δυό ρωσικά veto, στήν περίπτωση 
τής 'Αλβανίας καί στήν περίπτω
ση τής αστοχίας τοϋ κ. Γκρομύκο νά 
δεχθεί τή μεταγενέστερη βρεττανική λύση, 
δπως τό Συμβούλιο Άσφαλείας συστήσει 
καί στά δυό μέρη νά υποβάλουν τήν αλβα
νικά διένεξη σεό Διεθνές Δικαστήριο τής 
Δικαιοσύνης. Χωρίς άμφιβολία, ό λόγος τοΰ

  m i l ' l l  I l i u m  I l l ' l l  I II   .

έργασθώμεν έντατικά. Κανείς δέν εχει τό 
δικαίωμα νά άποκλείση τόν άλλον άπό τήν 
συμμετοχήν του είς τό εργον τής άνασυγ- 
κροτήσεως, διά τό όποιον καί δσας δυνά
μεις εχομεν έπιμελέστατα συντασσομένας 
δέν είναι αδται άρκεταί. Πρέπει νά κτυ- 
πηθή άπόλυτα τό κάθε είδους συμφέρον 
έφ ’ δσον υποσκάπτει τό συμφέρον τής 
Ελ λ ά δ ο ς .

Πρέπει νά άρχίσωμεν τήν άνασυγκρό
τησίν μας τοποθετοϋντες καθαρά, ύγιά καί 
στερεά θεμέλια γιά τή νέα μας ζωή. Αύτά 
δέν είναι άλλα άπό τις υψηλές ήθικές άρ
χές που διακυρήσση ό ελληνοχριστιανικός 
πολιτισμός καί οί όποιες άποτελοΟν τήν βά- 
σιν κάθε άληθινά πολιτισμένου καί άνω- 
τέρας ύποστάσεως κράτους καί έθνους.

Τό εργον μας είναι νά τοποθετήσω- 
μεν τίς άρχές αύτές κατά πρώτον καί κύ 
ριον λόγον στις νεανικές ψυχές καί μέ 
αύτές καί μόνον νά άναθρέψωμεν άπό τώ
ρα καί είς τό έξής τήν ελληνική νεολαία, 
άν τήν θέλουμε συνεχιστή άμετακίνητο 
τής έθνικής μας ζωής. ’Α π ’ εκεί θά άρ- 
χίσουμε. Διαφορετικά κτίζουμε είς τήν 
άμμον καί είσερχόμεθα βέβαια σέ νέα 
περίοδο καταστροφής, αύτοκαταστροφής. 
"Α ς  ξυπνήσουμε εστω καί τήν τελευταία 
ώρα. Κάτι ήμπορει νά γίνη. "Α ς  χρησιμο
ποιήσουμε τίμια καί άντικειμενικά καί ά- 
συμφεροντολόγητα δλες μας τής καλές 
δυνάμεις καί άς εϊμεθα βέβαιοι πώς θά 
ξαναθαυματουργήσουμε!
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Γερουσιαστή Βάντεμπεργκ μας κάνει νά 
σνμπεράνουμε πώς ή «φιλονικία γιά τό ve 
to »  δέν μπορεί νά τακτοποιηθεί ικανο
ποιητικά, χωρίς έναν οριστικό περιορισμό, 
αν δχι καί κατάργηση, τοϋ ίδιου τοϋ veto,

Πίσω άπό αύτή τήν φιλονικία βρίσκον
ται, οχι μόνον τά εριστικά προβλήματα πού 
τώρα συζητοϋνται στή Διάσκεψη τής Μόσ
χας, άλλά καί ευρύτερα ζητήματα, σχετικά 
μέ τόν άφοπλισμό καί τόν έλεγχο τής άτο
μικής ενέργειας. Καί έδώ έπίσης ή διαφορά 
τών απόψεων μεταξύ τής Σοβιετικής Ρω 
σίας καί τών Δυτικών Δυνάμεοαν, φαίνεται 
πώς εΐναι βαθειά.

‘Η  Μ . Βρεττανία καί οι ‘Ηνωμένες Π ο 
λιτείες πιστεύουν πώς ή εγκαθίδρυση ένός 
συστήματος συλλογικής άσφάλειας έναντίον 
επιθέσεων, είναι τό απαραίτητο προοίμιο γιά 
τόν διέθνή άφοπλισμό.

“ Οσο ξέρω άπό τήν προσωπική μου 
πείρα, οι προσπάθειες γιά νά πετύχουμε 
τόν διεθνή άφοπλισμό, χωρίς τήν ανάλογη 
πρόνοια γιά τή συλλογική ασφάλεια, εΐναι 
καταδικασμένες σέ αποτυχία. Νομίζω πώς ό 
ρωσικός ισχυρισμός « ζ ε ύ ε ι  τ ό α μ ά ξ ι  
μ π ρ ο σ τ ά  ά π ό  τ ό ά λ ο γ ο »  καί εί
ναι, πραγματικά, εμπνευσμένος άπό τήν ε
πιθυμία νά εξουδετερώσει τό μονοπώλειο 
τών ‘Ηνωμένοτν Πολιτειών στά άτομικά δ- 
πλα, πρίν συναινέσουν σέ οποιοδήποτε σύ~ 
στημα παγκόσμιας ασφάλειας έναντίον τών 
επιθέσεων.

Ά π ό  μιά παρόμοια διαφορά άπόψεων 
ή Κοινωνία των Εθνώ ν έφθασε σέ ναυά
γιο. Τό Καταστατικό της καθόριζε τόν κα
νόνα τής ομόθυμης παραδοχής, γιά κάθε 
σημαντική άπόφαση τοϋ Συμβουλίου της 
και ό κανόνας αύτός χρησιμοποιόταν γιά νά 
εμποδίζει ενα δχι αποτελεσματικό σύστημα 
ομαδικής άσφαλείας. Κατά συνέπεια δλες οι 
απόπειρες γιά νά εξασφαλιστεί ό άφοπλι- 
σμός άπέτυχαν. Ε ΐνα ι αλήθεια πώς τό άρ
θρο 16 τοϋ Καταστατικού τής Κ . Τ . Ε  περι
λάμβανε εναν δρο,πού «ά π ό φ ε υ γ ε» τόν 
κανόνα τής ομόθυμης παραδοχής, καθορί
ζοντας πώς άν ενα οποιοδήποτε μέλος τής 
Κ , Τ . Ε .  προσφυγει σέ πόλεμο παραγνωρί
ζοντας τίς διατάξεις τοϋ Καταστατικού, τό 
μέλος αύτό θά θεωρείται «ipso facto» πώς 
έχει ενεργήσει μιά πολιτική πράξη έναντίον 
δλων τών άλλων μελών τής Κοινωνίας. Ή  
δυνητική δραστικότητα τοϋ δρου αύτοϋ κα
τανοήθηκε στά 1935 , στή περίπτωση τής 
*Ιταλικής επίθεσης εναντίον τής Αβησσυ
νίας, ή έλλειψη δμως θέλησης άπό μέρους 
τών Μεγάλων Δυνάμεων νά ενεργήσουν σύμ- 
φοονα μαυτόν, κατάστρεψε τό κύρος τής 
Κ . Τ . Ε .

Στήν ομιλία του πρός τό Συμβούλιο 
Άσφαλείας, στις 4 Απριλίου, ό Βρεττανός 
αντιπρόσωπος σερ Α . Κάντογκαν, άσχολή- 
θ η κε  μέ τή σημασία πού έχει τό veto, ή ό

δρος τής όμόθυμης παραδοχής. μεταξύ τών 
μονίμων μελών τοϋ Συμβουλίου, γιά τή ζοσή 
τοϋ Ο .Η .Ε .  Άπόδειξε πώς μέ τόν κανόνα 
τής όμόθυμης παραδοχής άπό τά μόνινα μέ
λη τοϋ Συμβουλίου, ή Σοβιετική  *Ένω ση  
φαίνεται νά εννοούσε πώς τά άλλα μόνιμα 
μέλη θά έπρεπε νά συμμορφώνουνται μέ τίς 
απόψεις της, άκόμη καίδταν θάάποτελοϋσε, 
μόνη της, τήν μειοψηφία. Αύτό πρέπει 
νά τό θυμούμαστ ε, εΐπε, δταν λέγεται πώς 
V άρχή τής όμόθυμης παραδοχής πρέπει νά 
εφαρμόζεται γιά τήν ενίσχυση ένός συστή
ματος συλλογικής άσφάλειας, έναντίον κάθε 
παραβάτη, όποιασδήποτε συμφωνίας γιά τόν 
έλεγχο τής άτομικής ενέργειας, ή γιά εναν 
παραβάτη όποιουδήποτε άλλου κλάδου τοϋ 
άφοπλισμοϋ.

Μ έ άλλα λόγια, ή πλήρης άποτελεσμα- 
τικότητα τοϋ'ΟργανισμοϋτώνΈνωμένο^νΈΘ- 
νών φαίνεται πώς εΐναι άσυμβίβαστη μέ τήν 
παρούσα χρήση τοϋ veto. Καί ή κατάσταση 
αύτή είναι πού έδωσε ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
στήν άξίωση τοϋ Γερουσιαστή Βάντεμπεργκ, 
δπως ή πολιτική τών ‘Ηνωμένοχν Πολιτειών 
γιά τήν παροχή βοήθειας στήν ‘Ελλάδα και 
στήν Τουρκία «φτάσει ώς τήν καρδιά καί 
τά σπλάχνα τής διαφωνίας γιά τό veto».

ΓΙΑΝΝΗΣΜ.ΑΙίΟΣΤΟΑΑΚΗΣ
Τόν περασμένο μήνα πέθανε έξαφνα 

ό Γιάννης ’Αποστολάκης σέ ήλικία 61 
χρόνων. Γεννήθηκε στήν Καλαμάτα, σπού
δασε φιλολογία στό 'Αθηναϊκό Πανεπι
στήμιο, καί ύστερα φιλοσοφία καί κλασι
κή φιλολογία στή Γερμανία. Γυρίζοντας 
στήν 'Ελλά δα  δούλεψε πρώτα ώς έλλη- 
νοδιδάσκαλος μερικά χρόνια καί δπειτα 
στό λαογραφικό άρχεΐο ώς τήν έποχή πού 
διωρίστηκε στό Πανεπιστήμιο τής θ )νίκης 
καθηγητής τής νεολλληνικής λογοτεχνίας 
(1927). Στά  1939 παραιτήθηκε άπό τήν κα 
θηγητική θέση του, καί άπό τότε ζοΰσε 
άποτραβηγμένσς στήν ’Αθήνα δουλεύον
τας ώς τήν τελευταία του στιγμή.

Ή  πρώτη μελέτη του είναι « Ό  βίος 
τοΰ θω μα Καρλάϋλ» στά 1915. Ό  σ. βα
σισμένος πάντα στά πράγματα προσπα
θεί νά συλλάβη τό κέντρο, τήν ούσία μιας 
μεγάλης προσωπικότητας στή συνύφανσή 
της μέ τό έργο της. Σ έ  λίγα χρόνια (1923) 
δημοσιεύει τήν πρώτη μεγάλη μελέτη του. 
« Ή  ποίηση στή ζωή μας» μέ κύριο θέμα 
τό Σολω μό. Ή  μελέτη αύτή εΤναι. ξέσπα
σμα ,μιας νέας γεμάτης ψυχής, πού όρμα 
νά φανερώση δλες τίς άνησυχίες της. Τό 
θέμα του «ό Σολωμός» σά νά στεναχω- 
ρή, νά μήν μπορεί νά συγκρατήση μέσα
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στά δριά του τό συγραφέα, πού γυρεύει 
ν άπλωθή σέ δλη τή σύγχρονή του ποιη
τική παραγωγή,καί γενικότερα στήν πνευ
ματική μας ζωή. ’Έ τ σ ι ή μελέτη του έχει 
πλήθος παρεκβάσεις καί άρκετα σημεία 
της είναι σκοτεινά, προπάντων στό πρώτο 
γειτονικό μέρος, δπου προσπαθεί νά θε- 
μελιώση θεωρητικά τήν άντίληψή του γιά 
τήν ποίηση. Μ όλα  ταϋτα στό άνισόμερο 
καί πληθωρικό αύτό βιβλίο προβάλλει ζων
τανή καί μέ νέο φως ή Σολω μική μορφή, 
καί βλέπομε τόν πλούσιο ψυχικό της κό 
σμο άπό τίς πρώτες ρίζες τής ζωής της 
ν ’ άνασταίνεται καί νά εξελίσσεται μέ ά- 
ναγκαία έσωτερική ενότητα ολοένα πλου- 
σιώτερος καί βαθύτερος, σάν τό δένιρο 
πού ριζώνοντας στή γη του ύψώνεται τέ
λος στόν ελεύθερο άέρα μέ μεστούς καρ
πούς.

Τή μελέτη του γιά τό Σολω μό τή 
συμπληρώνει, τήν ολοκληρώνει καί τή βα
θαίνει άργότερα (1934) ό ’Αποστολάκης 
μέ τήν έργασία του «Τά τραγούδια μας». 
‘Η έργασία αύτή, άν δέν εχει τήν όρμή 
καί τόν άκράτητο λυρισμό τής πρώτης, 
είναι ώριμωτερη, μεθοδικά συγκροτημένη 
καί ξελαγαρισμένη, άλλά καί μέ έντονο 
τόν παλμό τής ζωής. Σ ’ αύτή, δπως καί 
σέ δλα τά έργα του πού άκολούθησαν ε ί
ναι κατά τή γνώμη μου ολοφάνερη καί ή 
έπίδραση πού είχε στό σ. καί στόν τρό
πο πού δούλευε τά θέματά του ή πανεπι
στημιακή διδασκαλία μέ τήν άμεση έπα- 
φή μέ τό φοιτητή καί τίς άνάγκες του.Στά 
«τραγούδια μας» παρακολουθούμε τήν έ
ξέλιξη τοΰ Σολω μικού έργου, κι’ έχομε 
σ αύτά άναλύσεις ποιημάτων πού γιά 
πρώτη φορά έγιναν στήν Ε λ λ ά δ α  καί πού 
πολύ^δύσκολα θάχωπε τήν ευκαιρία νά 
χαρουμε παρόμοιες. Στόν ί'διο τόμο άντι- 
θετικά πρός τό Σολω μό, πού τόν άνα- 
γνωρίζει ώς τή μόνη άληθινή ποιητική 
μορφή τής λογοτεχνίας μας, άναλύει τό 
έργο τοϋ Κάλβου καί φυσικά τό καταδι
κάζει.

Στό  μεταξύ (1929) έχει έκδώσει άλλη 
πολυσέλιδη μελέτη,«Τά δημοτικά μας τρα
γούδια»,δπου κρίνει τίς συλλογές τοϋ Ζαμ- 
πέλιου καί τοϋ Ν. Πολίτη. Άκολουθουν 
άλλες σχετικές μικρότερες έργασίες του, 
οπως « ΟΚρυστάλλης καί τό δημοτικό τρα
γούδι», καί τό τελευταίο του έργο «Τό 
κλέφτικο τραγούδι—τό πνεΰμα καί ’ ή τέ
χνη του», πού μόνο ενα μέρδς του έχει 
ώς τώρα δημοσιευτή στό περιοδικό «Π ο 
λιτική Επιθεώρησις», πού τό έχει δμως 
τελειωμένο κ ι’ έλπίζω γρήγορα θά δοθή 
ολόκληρο. Σ  αυτό Αποκορυφώνεται ή με- 
λέτη τοϋ δημοτικού τραγουδιού καί τά 
πορίσματά της.

Ά ν  οί έργασίες του γιά τό Σολω μό 
είναι πολυτιμότατες γιά τή λογοτεχνία 
μας καί τήν έλληνική παιδεία, τό δούλε

μα πού έκανε ό Αποστολάκης άπάνω στό 
δημοτικό τράγούδι έχει άσύγκριτη άξία. 
Μ έ μέθοδο στήν ούσία της έπιστημονική, 
άλλά καί μέ μοναδική ψυχολογική όξύτη- 
τα καί ποιητική διείσδυση μάς άποκαλύ- 
πτει γιά πρώτη φορά τό δημοτικό τραγού
δι καί τή ζωντανή πηγή άπ’ δπου έχει ά- 
ναβλύσει αυθόρμητο.

Ή  ύπηρεσία δμως τοϋ Ά π οστολάκη 
δέν περιορίζεται μόνο στό δτι μάς έδωσε 
βαθύτατη έρμηνεία τοΰ Σολω μοϋ καί μας 
άποκάλυψε τό δημοτικό τραγούδι, παρά 
άπλώνεται σέ δλη τή λογοτεχνική καί 
πνευματική μας κίνηση. Αντικρίζοντας ά 
πό τή σκοπιά τοΰ Σολςομοΰ καί τής δημο
τικής μας ποίησης τή νεοελληνική λογοτε
χνία, τήν έβλεπε γενικά σάν κάτι παρα- 
στρατημένο άπό τόν άληθινό δρόμο. Φι- 
λολόγηση της ζωής,μίμηση καί πολλή ψευ
τιά ήταν στά μάτια του τά κύρια γνω- 
ρίσματά της. Κ Γ  αύτά τά έτρεφε ή εύκο
λη κριτική καί ό άστόχαστος θαυμασμός 
πού εκμηδένιζε κάθε τάση γιά αυτοέλεγ
χο. Ή  ύπερβολή πού άναποδογύριζε κάθε 
άξιολογική κλίμακα καί χάριζε χωρίς κα 
νένα δισταγμό τόν τίτλο τοΰ ποιητή, καί 
μάλιστα τόΰ μεγάλου, έκανε τήν κριτική 
του σκληρότατη, κι’ έσπρωχνε καί τήν 
ϊδια συχνά στή μονομέρεια καί σέ ύπερ
βολή πού έφτανε κάποτε ώς τήν άδικία. 
Αύτό έγινε π. χ. μέ τό Γρυπάρη καί πο
λύ περισσότερο μέ τόν Παλαμα.

Μ όλα ταϋτα παρ’ δλη τήν ύπερβολή ή 
καί τήν άδικία, τό πέρασμά του γιά και
ρό έφερε δυνατό κλονισμό στούς λογοτε
χνικούς κύκλους καί στάθηκε σά μιά ευ
εργετική ανασταλτική δύναμη στήν εύκολη 
[κοινοποίηση. ’Ό χ ι  μόνον ό κριτικός, άλλά 
καί ό ποιητής, άκόμα καί ό έπιστήμονας, 
άθελά του άνησυχοΰσέ στό βάθος νοιώ
θοντας άπάνω του άόρατη τήν αυστηρή 
ματιό; τοΰ Ά π οστολά κη— δσο καί άν έλε
γε πώς δέν τόν λογαριάζη— ,καί γινόταν 
ό ίδιος αυστηρότερος στόν έαυτό του καί 
πιό δισταχτικός. Καί ή ά'<ασταλτική αύτή 
δύναμη έγινε πιό άγρυπνη καί άπλώθηκε 
σέ πλατύτερους κύκλους καί περιοχές τής 
πνευματικής μας_ ζωής μέ τό βήμα πού 
κρατούσε στόν ήμερήσιο τύπο ό Φώτης 
Πολίτης, πού τό έργο του στις βασικές 
γραμμές θεμελιωνόταν στό έργο τοΰ Ά 
ποστολάκη. Είνα ι άλήθεια πώς τά τελευ
ταία χρόνια, προπάντων μέ τόν τραγικό 
άντίχτυπο πού είχε στόν τόπο μας τό 
μπλέξιμο τής λογοτεχνίας στά δίχτυα 
τής πολιτικής, ή άνασταλτική δύναμη πού 
είπα παραπάνω σά νάχη όλότελα παρα- 
λύσει. Καί δμως μιά τέτοια δύναμη εΐναι 
άνάγκη ζωής καί δέν μπορεί παρά νά 
ξαναπροβάλη· καί άσφαλώς σ’ αύτό ή με
λέτη τοΰ έργου τοΰ Άποστολάκη θάχη 
καί πάλι τήν εύεργετική γιά τόν τόπο έ- 
πίδρασή του.
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Η M T I N E T U  TDK m  nFVIAHMATDN
Σκοπός τής βρεττανικής άγροτικής πο

λιτικής εΐναι νά προαγάγει μιά σταθερή 
καί άποτελεσματική άγροτική επίδοση,πού 
Λ<ά εΐναι Ικανή νά παράγει ένα τόσο μέ
ρος άπό τήν τροφή τοΰ έθνους, δσο χρειά
ζεται άπό τό έθνικό συμφέρον τοΰ Η ν ω 
μένου Βασιλείου καί νά τήν παράγει μέ 
τίς ελάχιστες τιμές, σύμφωνες μέ τήν πρό
σφορη άνταμοιβή καί τίς συνθήκες τής 
ζωής τών άγροτών καί τών γεωργικών έρ- 
γατώ ν καί μέ μιά επαρκή άπόδοση γιά 
τά τοποθετημένα κεφάλαια. Τά μέτρα πού 
άποδίδουν άποτέλεσμα πρός αύτή τήν πο
λιτική κωδικοποιήθηκαν τώρα στόν/Αγρο- 
τικό Νόμο πού υποβλήθηκε στό ~Κοινο- 
βούλιο.

’Ά ν  καί τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πλη
θυσμοΰ τής Μ . Βρεττανίας'ζεΐ καί έργά- 

• ζεται σέ άστικές περιοχές, μόλον τοΰτο ή 
γεωργία εΐναι άκόμη μιά άπό τίς μεγα
λύτερες επιδόσεις του έθνους. Ά π ό  μιά 
ολική περιφέρεια άπό 60.000.000 στρέμμα
τα περίπου, 48.000.000 στρέμματα εΐναι 
διατεθειμένα γιά τήν άγροτική χρήση. Ή  
γεωργία δίνει άμεση έργασία σέ 1.250.000 
άνθρώπους περίπου, ένώ ή έργασία ι<αί ή 
ζωή πολλών άλλων στις άγροτικές περιο
χές, εΐναι στενά συνδεμένη μέ τήν ά
γροτική ενασχόληση. Ή  άξία τής γεωργι
κής παραγωγής τής Μ . Βρεττανίας έφθα
νε, πρίν άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο, τά 290.000.000 Α. Α . τό χρόνο καί στά 
πολεμικά χρόνια ό άριθμός αύτός έφθασε 
σχεδόν τά 580.000.000. Έ π ί πλέον ή 
■ευδαιμονία τής γεωργίας εΐναι σημαντική 
γιά τήν εύημερία τοΰ έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας.

‘Η κύρια μέθοδο γιά νά έξασφαλιστεΐ 
ή σταθερότητα,εΐναι ή άποκατάσταση τών 
τιμών καί ή έγγύηση τών άγορών. Αύτές 
οί διατάξεις εΐναι διατυπωμένες άναγκα- 
στικά, μέ πολύ γενικούς δρους. Γ  ιατί ή 
εύκαμψία εΐναι έπιθυμητή γιά νά έπιτρέ- 
πονται οί μεταβολές καί οί προσαρμογές, 
πού εΐναι πιθανόν νά άπαιτηθοϋν, καθώς 
οί συνθήκες μεταβάλλονται καί στή Μ . 
Βρεττανία καί στό έξωτερικό.

Οί έγγυήσεις αύτές άφοροϋν τά κυριο- 
τερα γεωργικά προϊόντα (τά μεγάλα καί 
μικρά κτήνη, τούς χοίρους, τό γελαδινό 
γάλα, τά αύγά, τό στάρι, τό κριθάρι, τή 
βρώμη, τή σήκαλη, τίς πατάτες καί τή ζά- 
χαρι άπό τεϋτλά ). Γ  ιά τά προϊόντα στά 
όποία έφαρμόζεΐαι ό νέος Νόμος θά έξα- 
κολουθήσει ή έκδοση έτησίων καί έκτά- 
κτων έκθέσεων, γιά νά λαμβάνονται ύπό-

ψη τά δεδομένα πάνω στά όποία θά πρέ
πει νά βασιστοΰν οί τιμές γιά τήν επόμε
νη περίοδο. Τό τίμημα πρέπει νά εΐναι μιά 
έξασφαλισμένη καί καθορισμένη τιμή- ένας 
μέσος δρος έλλείμματος πληρωμής σχετι
κός μέ μιά σταθερή τιμή· μιά στρεμματι- 
κή πληρωμή· μιά έπιχορήγηση, ή μιά τιμή 
ύπολογισμένη σύμφωνα μέ ένα τύπο, τοϋ 
όποιου ή άξία τοΰ τιμάριθμου, π.χ., νά 
εΐναι ή βάση. Ά π ό  τούς άλλους μεγά
λους παράγοντες ό πιό σημαντικός εΐναι 
ή ποσότητα, πού θά έξαρτηθεΐ άπό τήν ά- 
ποφασιστικότητα. Οί άγρότες δμως θά 
εΐναι άνίκανοι νά κάμουν σχέδια άπό 
πολύ πρίν, γιατί καί οί τιμές θά πρέπει 
τότε νά προκαθοριστούν άπό νωρίς έπίσης.

Ή  σταθερότητα δμως δέν εΐναι άρκε- 
τή. Ε ΐνα ι έξίσου σημαντικό νά βεβαιω
θούμε πώς ή γεωργική ενασχόληση θά 
φτάσει τόν άνώτατο βαθμό τής άποτελε- 
σματικότητας. Μιά άπό τίς πιό σημαντικές 
μεθόδους γιά νά παροτρύνεται ή άποτε- 
λεσματικότητα στή γεωργία, εΐναι ή βε
βαιότητα πώς οι άγρότες έπωφελήθηκαν 
άπό τούς καρπούς τών σύγχρονων γεωρ
γικών άναζητήσεων καί γνώσεων τών πιό 
ένημερομένων άγροτικών μεθόδων. Αύτό 
σημαίνει, άφενός μέν τήν προαγωγή τών 
άναζητήσεων στά άγροτικά προβλήματα 
καί άφετέρου τήν παρακίνηση τής μηχα- 
ποίησης, πού θά έφοδιάσει τό μονομένο 
άγρότη μέ τίς άναγκαΐες τεχνικές πληρο
φορίες. Γ  ιά τούς σκοπούς αύτούς πάρθη- 
καν κιόλας τά άναγκαΐα μέτρα, μέ τήν 
ίδρυση μάλιστα τής Έθνικής Ά γροτικής  
Συμβουλευτικής Υπηρεσίας.

Ά ν  καί πολλά μπορούν νά γίνουν μέ 
τήν πρόνοια τής παροχής τεχνικών συμ
βουλών, γιά νά άνυψωθεί ό μέσος δρος 
τής δράσης στή διαχείρηση τών άγρών^καί 
τών κτημάτων, δμως ϊσως νά ύπάρξει μιά 
μειονότητα, άπό άγρότες καί μεγαλοκτη- 
ματίες, πούδέν θά ήθελαν νάδεχθοΰν μέ ι
κανοποίηση παρόμοιες συμβουλές.Σέ τέτιες 
περιπτώσεις ή Κυβέρνηση θεώρησε πώς 
πρέπει, σάν ένα στοιχείο γιά τήν έγγύη
ση τής σταθερότητας, νά έπιβληθεΐ ή έξου- 
σία, καί νά έξασκήση τά άναγκαΐα μέ
τρα έλέγχου, γιά νά βεβαιωθεί πώς όλό- 
κληρη ή χώρα φροντίζεται καί καλλιεργεί
ται άποτελεσματικά. Πρός τοΰτο ό Νόμος 
καθορίζει τούς γενικούς δρουςτής καλής έ- 
πίβλεψης καί καλλιέργειας τών κτημάτων 
καί δπου οί γαιοκτήμονες καί οί άγρότες 
δέν συμμορφώνονται μέ αύτούς τούς μέ
σους δρους, δίνουν τό δικαίωμα στόν Ύ-



πουργό νά τούς βάλει σέ έποπτεία, νά 
εκδίδει όδηγίες πρός αυτούς καί άν είναι 
άνάγκη, νά τούς στερήσει τήν κατοχή.

Έ κ τ ο ς  άπό τήν άνάγκη τής βεβαιότη
τας πώς οί γαΐες πού χρησιμοποιούνται 
γιά γεωργικούς σκοπούς διευθύνονται καί 
καλλιεργούνται άποτελεσματικά, ύπάρχουν 
καί δυό άλλες άπόψεις τής γεωργικής,πο
λιτικής, πού εΐναι σημαντικές γιά τό συμ
φέρον μιας άποδοτικής γεωργίας. Πρώτον, 
κανένα κτήμα πού ή άπόδοσή του δέν θεω
ρείται Ικανοποιητική δέν θά πρέπει νά χρη 
σιμοποιείται γιά σκοπούς μή γεωργικούς, 
άν άλλεο φτωχότερες γαϊες μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν άνάλογα μέ τίς δυνατό
τητες τους. Γιαυτό τό σκοπό τό ‘Υπουρ
γείο τής Γεωργίας βρίσκεται σέ στενή συ- 
νεργασία μέ άλλα 'Υπουργεία. Δεύτερον, 
ορισμένες περιοχές δέν μπορούν νά άνα- 
πτυχθούν καί νά χρησιμοποιηθούν,' δπως 
πρέπει γιά γεωργικούς σκοπούς, χωρίς ση
μαντικές δαπάνες,πού κανένας ιδιώτης δέν 
ύπάρχει πιθανότητα νά άναλάβει. Ά π ό  τό 
Νόμο χορηγούνται ot άναγκαιες έξουσίες 
γιά νάύπάγονται οί γαΐες αύτές στήνκυριό 
τητατοϋΚράτους,ώστε τά άπαραίτητα έ’ργα 
γιά τήν άνάπτυξη τους νά έκτελοΰνται. 
Εκτός άπ αύτό ό ‘Υπουργός μπορεί νά 

διατάξει τήν έφαρμογή πειραματικών σχε
δίων, γιά τήν έκ νέου διαρρύθμιση τών 
κτηματικών ορίων καί μπορεί νά έκδώσει 
διαταγές γιά νά προλάβει τήν κατάτμηση 
τών γαιών σέ μή οικονομικές μονάδες.

'Η  γενικότερη πολιτική κάνει άναγκαΐα 
τήν έξασφάλιση τών σχέσεων μεταξύ τών 
γαιοκτημόνων καί τών ένοικιαστών τών 
γαιών. Πρός τούτο ό Νόμος έπιφέρει ού- 
σιώδεις τροποποιήσεις στήν ύφιστάμενη 
νομοθεσία καί εισάγει εναν άριθμό άπό 
νέες διατάξεις, σχετικές, ιδιαίτερα, μέ τήν 
έξασφάλιση τής κατοχής τών γαιών άπό 
τούς ένοικιαστές τους.

Γ  ιά τή κατεύθυνση αύτής τής πολιτικής 
οί Επ α ρχια κές Γεωργικές Εκτελεστικές  
tΕπιτροπές, jro u  δημιουργήθηκαν κατά τή 
διάρκεια τού πολέμου, θά ίδρυθουν τώρα 
σέ διαρκείς βάσεις, θ ά  διορίζονται άπό 
τ ° 1ί Υπουργό, θά περιλαμβάνουν δμως 
καί εναν άριθμό μελών πού θά παίρνον- 
ται άπό πρόσωπα πού θά προτείνουνται 
άπό τούς ένοικιαστές τών άγρών, τούς 
άγροτεργάτες καί τούς γαιοκτήμονες. ’Έ 
τσι οί ενδιαφερόμενοι θά άναλάβουν ά- 
πευθείας τήν εύθύνη, σέ συνεργασία μέ 
τήν^ Κυβέρνηση, γιά τήν έφαρμογή τής γε
νικής πολιτικής καί γιά τήν προαγωγή τής 
άποδοτικότητας. Ειδικά  δικαστήρια θά ί- 
δρυθοϋν γιά νά κρίνουν τίς προσφυγές, 
στις περιπτώσεις π. χ . πού άφαιρεϊται ή 
κατοχή άπό τούς ενοικιαστές ή τούς κτη
ματίες.

"Ε ν α  ειδικό μέρος τού Νόμου έφαρμό- 
ζει τήν κυβερνητική πολιτική γιά τούς μι-
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κροκτηματίες, καί Ιχ ε ι γιάσκοπό νά παρο
τρύνει μιά Ικανοποιητική γεωργική στα
διοδρομία. Τ  ό βασικό της χαρακτηριστικό 
εΐναι ή πρόνοια δπως οί μικροκτηματίες 
άποτελέσουν ενα σκαλοπάτι, άπ’ δπου ει
δικευμένοι άγροτεργάτες θά μπορούν νά 
βγαίνουν για νά γίνουν μορφωμένοι κα λ
λιεργητές κτημάτων.
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