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ΓΕΝ ΙΚΕΣ  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΚ Ε Σ  ΑΡΧΕΣ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ή  «Έ νω σ ις  Δημοκρατικών ’Αριστερών» δέν εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Τό υπό την ηγεσία τού κ. I. Α . 
Σοφιανοπούλου παλαιό ’Αγροτικό Κόμμα τής Ελλάδος, τό όποιον 
στηριζόταν μέν στην αγροτική τάξι τής χώρας, όμως δέν είχε κανένα 
άποκλειστικώς ταξικό χαρακτήρα, καί αντιθέτους εννοούσε νά προστα- 
τεύση τα συμφέροντα καί τών άλλων εργαζομένων τάξεων, πού απο
ζούν από την εργασία τους, σταθερά από τό 1932 έπήρε τό λαϊκό 
χρίσμα καί έκήρυξε καί εντός καί έκτος τής Βουλής διά τού ’Αρχηγού 
του την πίστι του πρός'τή σοσιαλιστική ιδεολογία. Έπήρε γέρος σ’ 
όλους τούς αγώνες γιά τή θεμελίωσι τής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας, καί ύπέστη καί αυτό, πρώτο ανάμεσα στούς πρώτους, τό 
σκληρό διωγμό τής δικτατορίας. Σάν κόμμα όμως μέ ευρύτατο περιε
χόμενο έκρινε σκόπιμο νά διευρύνη τον τίτλο του καί νά έπεκτεί- 
νη τήν πολιτική του δράσι καί στής άλλες τάξεις πού αποζούν από 
τήν προσωπική τους εργασία, όπως τούς εργάτες καί έπαγγελματιες, 
καί τούς διανοούμενους, γιατί έπίστευε ότι χωρίς τή συνένωσι όλων 
τών πραγματικά δημοκρατικών καί αριστερών δυνάμεων τής χώρας, 
πού είναι σήμερα θρυμματισμένες καί ασύνδετες, δέν θά ήταν δυνατό 
νά ίδρυθή καί στον τόπο μας ένα ισχυρό σοσιαλιστικό κόμμα. Σάν 
ένα τέτοιο κόμμα μέ ευρύτατο περιεχόμενο καί προορισμό έλαβε μέ
ρος καί στή σύσκεψι τών πολιτικών κομμάτιον πού έγινε τό Μάϊο τού 
1944 στο Λίβανο.

Τό κόμμα αυτό διετήρησεν ανέκαθεν ακέραιο τό δημοκρατικό 
καί σοσιαλιστικό του χαρακτήρα, καί διεκήρυξεν έπισήμως καί έκεΐ 
ότι ή Ελλάς πού κατεχόταν ακόμη τότε από τούς βαρβάρους κατα- 
κτητάς όπως, ενωμένη θά έπρεπε νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωσί της 
από τον εξωτερικό επιδρομέα, έτσι, ενωμένη θά έπρεπε νά έπιτύχη 
τήν άπελευθέρωσί της από τύν έσωτερικό έχθρό, πού είναι τό Κεφά
λαιο καί ή συνυφασμένη μέ αυτά παντοειδής άντίδρασις.

%
♦

*  4«

Έ νας όλόκληρος χρόνος ελεύθερης ζανής έπέραοε καί οί έργαζό-



μενοι άντικρύζουν ιόν σκληρό πόλεμο κα'ι τή φανερά και ύπουλη εχ
θρότητα τών αντιδραστικών δυνάμεων τής χώρας πού μέ πείσμα κα'ι 
φανατισμό προσπαθούν νά κρατηθούν στ'ις θέσεις τους. Κα'ι σαν νά 
μην έφθανεν ή ακολασία τής τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας πού 
κατέλυσε, μέ επί κεφαλής ένα επίορκον καί ανάξιον Βασιλέα, τις πο
λιτικές ελευθερίες τού τόπου καί έγέμισε τα άγονα νησιά του Αιγαίου 
καί τά σκοτεινά καί υγρά υπόγεια τών ελληνικών φυλακών μέ δλους 
τούς πραγματικά ελεύθερους δημοκρατικούς πολίτες, οί αντιδραστικές 
αυτές δυνάμεις έσυνέχισαν τις ακολασίες τους καί κατά τό διάστημα 
τής βαρβάρου κατοχής, κάνοντας τυπικά τόν εχθρό της, αλλά ουσια
στικά τον φανατικό ύποστηρικτή της. 'Ολόκληρος ό κρατικός μηχα
νισμός μέ τά πραιτωριανά στελέχη το,υ έλειτούργησε καί κατά την πε
ρίοδο τών εξόριστων Κυβερνήσεων μέ τόση μισαλλοδοξία κατά κάθε 
γνήσιου δημοκρατικού στοιχείου, ώστε πότε μέ τή μία πρόφασι καί 
πότε μέ τήν άλλη νά τά άπομακρύνη από κάθε υπεύθυνο διαχείρισι 
τού άγώνος. Καί τριουτοτρόπιος μέσα στον εθνικόν αύτό σάλο Ισο- 
βοϋσε μιά βαθειά, πολύ βαθειά εσωτερική πολιτική κρίσις πού έξέ- 
σπασε στά αλλεπάλληλα πολιτικά καί στρατιωτικά κινήματα τής Μέ
σης ’Ανατολής. ’Από τό ένα μέρος ένας επίορκος Βασιλεύς πού δέν 
έμπήκε στον αγώνα παρά σάν σέ μιά συμβατική ύποχρέωσι, καί από 
τό άλλο ό λαός ό τυραννημένος, πού, πολεμώντας τόν εξωτερικό εχ
θρό, έδειχνεν δλη του τήν απέχθεια καί προς τόν έσωτερικό εχθρό, 
τήν αντίδραση πού προσπαθούσε μέ ψεύτικο πατριωτισμό νά συγκρα- 
τήση τά αγαθά τής έξουσίας, πού όλοκληρόίνονται στή συνέχεια τής 
σκληρής εκμετάλλευσης τών οίκονομικώς ισχυρών επάνω στούς οίκο- 
νομικώς αδυνάτους. "Οποιος έπίστευσεν δτι μέ τό συμβόλαιο τού Λ ι
βάνου θά τερματιζόταν ή βαθύτερη αυτή διάστασις καί έχθρότης 
ήταν πολύ άψελής, γιατί μέ ωραίες λέξεις καί κούφιες επαγγελίες δέν 
σκεπάζονται τά πράγματα. Καί έτσι τά πράγματα παρέμειναν άπειλη- 
τικώς γυμνά. Ή  αλήθεια τών άνωτέρω πιστοποιήσεων έξεπήδησεν από 
τό γεγονός δτι, αμέσως μετά τόν Λίβανό, στο Κάιρο, εσημειώθη τόση 
δυσπιστία μεταξύ τών πολιτικών κομμάτων πού υπέγραψαν τού Λ ι
βάνου τό Συμφωνητικό, ώστε νά μήν καταστή δυνατός δ σχηματισμός 
Κυβερνήσεως πού νά περιλαμβάνη καί τόν αριστερό κόσμο τής χώρας. 
Έδέησε νά παρέλθη ένα τρίμηνο γεμάτο από δημόσιες αντεγκλήσεις 
καί άλληλοεπίρριψιν ευθυνών, μέσα στο όποιον κάθε παράταξις προε
τοιμαζότανε για τήν ακόμα καί ένοπλη επικράτησί της, έως οτου 
έσχημαιίοθΐ) Κυβιρνηοις πού περιέλαβε στους κόλπους ιης καί τά



εαμικά στοιχεία. Ή  ένωσις όμως αυτή των δυο παρατάξεων ήταν και 
πάλιν καθαρά επιφανειακή, γιατί ένφ οι βασιλόφρονες διατηρούσαν 
την εχθρική τους στάση απέναντι τών έαμικών, και έτσι ή δεξιά εύ- 
ρισκόταν μέ τό δπλον άνά χείρας άπέναντι τής αριστερός, ή παλαιο- 
δημοκρατική παράταξις πότε αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο τής δεξιάς 
καί δειλά καί αθέλητα επλεύριζε προς την αριστερά, καί πότε φοβι
σμένη από την επαφή της μέ τά ζωντανότερα από αυτήν στοιχεία τής 
άριστεράς καί μή έχουσα καμμιά πεποίθησι στις δικές της δυνάμεις 
ξαναγΰριζε στους κόλπους τής δεξιάς. Καί όμως εάν είχε πίστι στον 
προορισμό της θά προχωρούσε τολμηρότερα προς τό φυσιολογικό 
δρόμο τής πολιτικής Ένιόσεως μέ τήν αριστερά έως δτου, τουλάχι
στον, άποσοβηθή ό κίνδυνος τής βασιλικής παλινορθώσεως. Καλά 
καλά από τή στιγμή εκείνη ή παλαιοδημοκρατική παράταξις άπέδει- 
ξεν δτι δέν είχε ζωή μέσα της, καί δτι μοιραίως θά τήν παρέσυρεν δ 
άνεμος καί ή θύελλα τών γονίμων ιστορικών στιγμών. Δέν ήταν άλ
λωστε δυνατόν παρά νά εμφάνιση τήν θλιβερόν εικόνα πού ενεφάνισε. 
*0 ρόλος της ήταν αμείλικτα από τή δύγαμη τών πραγμάτων καθω- 
ρισμένος. Έλεγόταν δημοκρατική, καί έπίστευε πώς ήταν ριζοσπα
στική, καί δμως στο βάθος ήταν καί αυτή αντιδραστική. Είχαν περά
σει τόσα χρόνια από τήν έποχή πού δ Βενιζέλος, σάν σωστός επανα
στάτης τής Ιποχής του, είχε γκρεμίσει τον πολιτικό καί κοινωνικό 
φεουδαρχισμό τών χρόνων πού πρωτοεμφανίστηκε, ώστε οί ετεροκίνη
τοι άλλως τε δπαδοί του νά μήν άντιλαμβάνωνται δτι οί μεταρρυθμί
σεις τής εποχής εκείνης ήσαν πρόχειρες αστικές μεταρρυθμίσεις καί 

, δτι γ ι ’ αυτό ήταν ανάγκη νά συμπληρωθούν μέ τις ριζικώτερες με
ταλλαγές πού επέβαλλαν οί νεώτερες κοινωνικές εξελίξεις. Ή  παληά 
δμως δημοκρατική παράταξις δέν άντελήφθη καί κάτι άλλο, δτι σή
μερα οί λαϊκές μάζες, πού δείχνουν τόσον οργασμό γιά. τήν κατά- 
κτησι τής θέσεως, πού τούς πρέπει στήν κοινωνία, έσυνειδητοποιή- 
θηκαν καί έχουν έμφυτη δυσπιστία προς κάθε σωτήρα, καί κάθε προ
σωπικό είδωλο, καί άκόμη περισσότερο προς κάθε άνάμνησι είδώ- 
λου, καί δέν εννοούν νά εμπιστευθούν τήν έξουσία παρά μόνον στά 

_ σκληρά από τούς ρόζους τής καθημερινής δουλειάς χέρια τους. Καί 
σήμερα στις λαϊκές μάζες είναι διάχυτο τό πνεύμα δτι ή παληά δημο
κρατία, πού δ λαός περίμενε κάθε τέσσερα χρόνια νά εκδήλωσή τήν 
εμπιστοσύνη του στούς άρχοντες, πού είχεν εκλέξει, καί οί όποιοι, μιά 
φορά καί είχαν έκλεγή, καί τή θέλησί του παρεχάρασσαν καί στήν κομ
ματική συναλλαγή ίθήιευαν, έπρεπε νά παραχώρηση τή θέση της σέ



μια δημοκρατία πού δχι μόνον από δημοκρατία τόπων θά γινότανε 
δημοκρατία οικονομικού περιεχομένου, άλλα προ παντός θά γινόταν 
δημοκρατία ενεργός, μέ συστηματική κα'ι άκατάπαυστη παρακολου- 
θησι τής κρατικής λειτουργίας άπό τον πανίσχυρο κα'ι αποκλειστικό 
φορέα τής έξουσίας λαό.

*
*  *

Αύτή ήταν ή εΙκόνα πού παρουσίασαν τά τρία πολιτικά ρεύματα 
τής χώρας. Και την εΙκόνα αύτή τήν διετήρησαν και κατά ιό δίμηνο 
διάστημα άπό τήν άπελευθέρωσι ίσαμε τήν Δεκεμβριανή σύρραξι.

Ή  Δεκεμβριανή σύρραξις ήταν μοιραία και άναπότρεπτη συνέπεια 
τής δυσπιστίας τής άριστεράς προς τήν. ύπουλη δεξιά και τής παθητι
κής στάσεως τού κέντρου, πού δεν εννοιωσε τον προορισμό του, και 
δεν έμπήκε τολμηρά στό φυσικό δρόμο του.

Ή  σύρραξις μάς ώδήγησεν επί τέλους εις τον άμεσο παραμερισμό 
τού βασιλικού παράγοντος καί τήν ϊδρυσι τής Άντιβασιλείας, ή οποία 
έκλήθη νά άντικαταστήση τήν τότε Κυβέρνησι μέ μιάν άλλη πού θά 
προσπαθούσε νά λυτρώση τον τόπο άπό τύν άδελφοκτόνο σπαραγμό 
καί νά έμπνευση στούς πολίτες εμπιστοσύνη στό Κράτος. Λίγες μέρες 
μετά τήν ανακωχή άνάμεσα στούς εμπολέμους, πού ήταν άπό τό ενα 
μέρος ό Στρατηγός Σκόμπυ, σάν εντεταλμένος τοποτηρητής τής τάξεως, 
καί άπό τό άλλο μέρος ό στρατός τού Έάμ, συνήλθε στή Βάρκιζα ή 
άντιπροσωπεία τού Κράτους καί των Έαμιτών γιά νά βρούν τον 
τρόπο τής είρηνεύσεως τού τόπου. Δώδεκα ήμέρες καί δώδεκα νύχτες 
σκληρής καί δύσκολης εργασίας, στήν οποία καί άπό τά δύο μέρη έπε- 
δείχθη πολιτική νοημοσύνη, μετριοπάθεια καί καλή πίστις, έφθασαν 
γιά νά ύπογραφή τής Βάρκιζας τό συμφωνητικό. Τό συμφωνητικό 
αύτό, πού έχαιρετίαθηκε εντός καί εκτός τής Ελλάδος σάν χαρμόσυνο 
γεγονός, άπετέλεσεν ένα ιστορικό σταθμό στήν πρόσφατη πολιτική 
Ιστορία τού τόπου. Καί ήταν πράγματι ιστορικός σταθμός όχι μονάχα 
γιατί γιά πριότη φορά στήν Ιστορία τών εμφυλίων πολέμων έτερμα- 
τίσθηκεν ένας τέτοιος πόλεμος καί στήν Ελλάδα μέ μιάν έντιμη συμ
φωνία, άλλά καί γιατί έκτος τού άφοπλισμοΰ καί τής άμνηστείας, πού 
έθεσπισε γιά τά πολιτικά άδικήματα καί τά σύνθετα πολιτικά τοιούτα, 
διεκήρυξεν ότι θά αποδοθούν είς τούς πολίτες οί πολιτικές καί συνδι
καλιστικές ελευθερίες πού τούς είχαν άφαιρεθή άπό τή δικτατορία καί 
τήν έχθρική κατοχή, καί έπί πλέον ότι θά άποκαθαρθή ό κρατικός 
μηχονισμιΥ, άπό /¡λα τα ψασισιιχά καί άνηδραοιικά στοιχεία πού



είχαν κατατυραννήσει τον λαό καί ήταν τυφλά όργανα τής σκοτεινής 
δικτατορίας κα'ι τής ακόμα σκοτεινότερης κατοχής.

Ό  λαός δεν πρόφτασε νά χαρή για τό εργον τής Βάρκιζας, καί 
μια άστοχη καί ανεξήγητη ( ; )  κυβερνητική αλλαγή, για την έπίτευξι 
τής όποιας είχε στήσει ένέδρα ή άντιδραστική δεξιά, μας ωδήγησε 
στην δεύτερη μεταδεκεμβριανή Κυβέρνησι υπό εναν ναύαρχο, του 
οποίου τό αντιδραστικό ποιόν ήταν σ’ δλους γνωστόν ακόμη καί από 
την καταστολή τού τελευταίου κινήματος τής Μέσης ’Ανατολής. Έ π ί 
των ήμερων τής άβουλης αυτής Κυβερνήσεως τών δήθεν «εξωκομμα
τικών προσωπικοτήτων» έξαπελύθη ακάθεκτο τό κϋμα τής άντιδρά- 
σεως με δχι δλιγώτερο συνυπεύθυνον λόγφ τής παρατεταμένης ανο
χής του τό έπιλεγόμενδ Κέντρον. Τήν Δεκεμβριανή έπανάστασι διε- 
δέχθη ή έξάμηνος άντεπανάστασις τών φασιστικών καί δοσιλόγων 
στοιχείων, καί ή χώρα έπεσε σέ μιά, άνευ προηγουμένου, τρομοκρα
τία δχι μόνον τών ανεύθυνων μοναρχοφασιστικών δργανώσεων, άλλα 
καί αυτών τών κρατικών δργάνων. Τό γράμμα καί τό πνεύμα τής 
Βάρκιζας παρεβιάσθη άσΰστολα, καί απάνω σ’ δλη τή χώρα απλώθηκε 
μιά λευκή τρομοκρατία, ή οποία σ’ ώρισμένα σημεία ξεπέρασε τήν 
περίοδο καί τής Τετάρτης Αύγούστου καί τής εχθρικής κατοχής.Ή ευ
θύνη τής περιόδου αυτής βαρύνει στο ακέραιον καί τήν Κυβέρνησι 
εκείνη, αλλά καί τον ’ΑνώτατΟν Άρχοντα, ό οπαίος παρ’ δλες τις εκ-- 
κλήσεις καί υπεύθυνες εισηγήσεις του έκπροσωποΰντος τήν Έ νω σιν 
Δημοκρατικών ’Αριστερών καί 'Υπουργού, έπί τών Εξωτερικών I. Α . 
Σοφιανοπούλου, εδέχθη μεν τήν παραίτησιν τής Κυβερνήσεως Βούλ- 

» γαρη,ώς συνέπειαν τής παραιτήσεως τού επί τών Εξωτερικών νΥπουρ
γού, δμως δεν εδίστασεν, εις πείσμα τής λαϊκής άγανακτήσεως, νά 
άναθέση εις τό αυτό πρόσωπο τής νέας Κυβερνήσεως τον σχηματισμό. 
Έ κτοτε παράλληλα προς τά άλλα αριστερά κόμματα καί ή «Έ νω σ ις  
Δημοκρατικών Άριητερών» διεκήρυξε καί εις τον Ελληνικόν καί είς·τόν. 
ξένον τύπον (δύο άρθρα τού I. Α . Σοφιανοπούλου εις τήν έφημερίδα 
τού Λονδίνου «Νέα Χρονικά», συνεντεύξεις καί αποστολή πληροφο
ριακού υλικού προς τούς Άγγλους εργατικούς βουλευτάς) δτι ή εγκά
θετος εκείνη Κυβέρνησις έπρεπε νά άντικατασταθή δι’ άλλης πού νά 

ι, άνταποκρίνειαι προς τήν ρητή έπιταγή τής συμφωνίας τής Κριμαίας, 
καί νά περιλαμβάνη τά δημοκρατικά καί .άριστερά στοιχεία τού τόπου. 
Ή  Κυβέρνησις εκείνη έπί τέλους έπεσεν, αλλ’ έπεσε γιά νά άντικατα- 
σταθή άπό μιάν άλλη, πού κατά γενικήν ομολογίαν καί άσοβάρευτη



έμαν, και δπως ήταν επόμενο, παρ’ δλη τήν ύποστήριξι τού ’Ανώ
τατο« Άρχοντος, μόνο δεκαπενθήμερη ζωή έσημείωσε.

Κα'ι έτσι έφτασα μεν είς τήν Κυβέρνησι τού λεγομένου Κέντρου 
μέ έπί κεφαλής τούς αρχηγούς τής παλαιοδημοκρατικής παρατάξεως, 
άπό τούς οποίους ήταν φυσικό νά άναμένη ό κόσμος και σοβαρό
τερη έμφάνισι και εντονότερη δημοκρατική δράσι. Έ να  ευτυχές γε
γονός πού έσημειώύη στ'ις πρώτες ημέρες τής Κυβερνήσεως αυτής, ή 
άποκατάστασις τών φιλικών μας σχέσεων μέ τή Μεγάλη Σύμμαχο, 
τή Σοβιετική Έ νω σ ι, διά τής αποστολής στάς ’Αθήνας τού Πρεσβευ- 
τού τών Σοβιέτ, δέν έπρόφτασαν νά τό χαροΰν υΐ λαϊκές μάζες, και 
τό φάσμα τοϋ οικονομικού χάους παρουσιάστηκε απειλητικότερο 
άφ’ δτι πρότερον. Κα'ι πώς ήταν δυνατόν νά *μήν έμφανισθή, αφού 
τό πρόγραμμα τής οίκονομικής άνασυγκροτήσεως, πού είχε μέ τόση 
έπιμονή εκπονήσει ό κ. Βαρβαρέσσος, από τό ένα μέρος είχε τορ- 
πιλλισθή άπό τή θρασύτητα κα'ι τή βουλιμία τού μεγάλου κεφα
λαίου, καί άπό τό άλλο μέρος δέν άπέκτησε τήν εμπιστοσύνη καί τή 
συνδρομή τών λαϊκών μαζών. Καί πάρα πέρα μιά επιτακτική άξίωσις 
τών λαϊκών μαζών νά άναγνωρισθή άπό τό επίσημο Κράτος τό κί
νημα τής Εθνικής ’Αντιστάσεως, νά θεσπισθή εύρεία άμνηστεία, νά 
καθαρισθή ό κρατικός μηχανισμός άπό τά άντιδραστικά στοιχεία καί 
νά παύση ή τρομοκρατία τής δεξιάς, έμειναν άνικανοποίητα. Καί ή 
άποσυμφόρησις τών φυλακών άπεδείχθη κωμωδία, καί τό κίνημα τής 
εθνικής άντιστάσεως δέν έπήρε τήν πρέπουσα άναγνώρισι, καί ό κρα
τικός μηχανισμός δέν ξεκαθαρίστηκε καί ή τρομοκρατία εξακολούθησε, 
μάλιστα έτονώθηκε στο βαθμό πού μάς άπέδειξε τό μοναρχοφασιστικό 
πραξικόπημα τής δεξιάς, πού έξεδηλώθη καί έδρασε στάς Καλάμας. Ώ ς 
τόσο μέ·σα σ ’ ένα τέτοιο πολιτικό χάος καί κυβερνητική άκηδία έπι- 
χειρήθηκε μέ τήν τελευταία ανεπαρκή συμφωνία τού Λονδίνου ή οί- 
κονομική άνασύνταξις τού τόπου, χωρίς νά ληφθή ύπ’ δψει δτι καί 
σοβαρότερη άκόμη προσπάθεια από αυτήν θά ναυαγούσε μέσα στον 
ωκεανό τής πολιτικής μας άκαταστασίας.

•* *

Αυτή είναι ή εικόνα πού ένεφάνισε τό Μεταδεκεμβριανό Κράτος, 
εικόνα γεμάτη κινδύνους σοβαρυτέρων καί εσωτερικών καί έξωτερικών 
περιπλοκών. Ή  «Έ νισσις Λημοκραιικών ’Αριστερών» έπέστησεν έγ- 
καίρως τήν προσοχή κσί τής Κυβερνήσεως καί τής Κοινής Γνώμης 
τόσον τον Εσωτερικού δοον καί τού Εξωτερικού, μιίλιστα καί τών έπι-



σήμων Βρεττανών πού είχαν άναλάβει τό έργον τής συνδρομής στην άπο- 
κατάστασι τής τάξεως. Και έχει τή συνείδησί της ήσυχη, δτι και κραυγή 
διαμαρτυρίας έρρηξε, καί τό σπόρο τής αλήθειας έσπειρε. Καί όπως δεν 
¿ξαφνιάστηκε δταν είδε την Ελλάδα μέ την επίσημη Κυβέρνησί της 
νά σύρεται μπρος στο Συμβούλιο ’Ασφαλείας των 'Ηνωμένων Ε θνώ ν 
—  γιατί πραγματικά ή Ελληνική Κυβέρνησις ήταν ό κατηγορού
μενος μπρος στο επίσημο αυτό Δικαστήριο —  έτσι δεν θά ξαφνιασθή 
άν ίδή δτι τό λαϊκόν κύμα ακάθεκτο, καί ίσως, εάν ή ανάγκη τό κα
λέ ση, βίαιο, θά σαρώση κάποτε τής δεξιάς τήν άντεπανάστασι καί τών 
μοναρχοφασιστικών στοιχείων τήν ιταμή πρόκλησι. Καί ένφ θά άνέ- 
μενε κανείς από τό αύτοεπικαλούμενο Κέντρον νά μετριάση τις δξύτη- 
τες καί νά προλάβη τα μεγαλύτερα δεινά, οδηγώντας τον τόπο εις τής 
πραγματικής Δημοκρατίας τήν έδραίωσι, άντιθέτως τό Κέντρον αυτό, 
τυφλό καί άνευρο, δεν εκπληρώνει τον κύριο προορισμό του πού συ- 
νίσταται στο νά πλήξη τή Λερναία "Υδρα τής δεξιάς γιά νά μήν 
άναγκασθή νά παραστή ανίσχυρος μάρτυς κάθε δικαιολογημένους πλέον 
αναμενόμενης ακράτητος τής άριστεράς. Πώς άλλως νά μήν άναμένη 
κάνεις τό βίαιο ξέσπασμα τής άριστεράς, δταν σύμφωνα μέ τούς 
αμείλικτους φυσικούς νόμους τή δράσι έπακολουθή άντίδρασις καί 
τήν άντίδρασι νέα ισχυροποιημένη καί έντονη δράσις.

Καί δμως τό κακό πρέπει νά σταματήση χωρίς νά συγκλονισθή 
καί πάλιν ό τόπος από νέον εμφύλιο σπαραγμό. Ή  έξαλλος καί αμε
τανόητη δεξιά πρέπει νά άφοπλισθή πραγματικά, αλλά καί πνευμα
τικά, γιατί ό αφοπλισμός της είναι ανάγκη συντηρήσεως τής φυλής 
καί τού Έθνους. "Υστερα από τον ευτυχή τερματισμό του πολύνεκρου 
αυτού πολέμου, στον όποιο οΐ λαοί ολοκληρωτικά ¿πολέμησαν γιά νά 
στερεωθή ή έννοια τής Ελευθερίας καί τής Οικονομικής Δημοκρατίας, 
είναι ¿ντροπή ή Ελλάς νά παρουσιάζη τό αντιδραστικό θέαμα πού 
παρουσιάζει, καί χωρίς καμμιά υπερβολή, νά άποτελή κίνδυνον ακόμη 
καί διεθνών περιπλοκών. Ά π ό  κάθε δμως διεθνή περιπλοκή, στήν 
οποία τά έσωτερικά πράγματα τής Ελλάδος θά έδιδαν δικαίαν αφορ
μήν, κατά τούς μέν, πρόσχημα, έστω, κατά τούς δέ, τό θύμα θά ήταν 
ό ελληνικός λαός. Καί δμως ό Λαός αυτός έμπήκεν ολόσωμος καί όλό- 

. "άψυχος, ακάθεκτος, σ ’ έναν άνισον αγώνα καί έβγήκεν υλικά μέν κα
τεστραμμένος, αλλά ηθικά νικητής καί τροπαιοΰχος, μόνον καί μόνον 
γιατί ¿πίστευσεν είς τού δικαίου τήν υπεροχή καί τής διεθνούς ηθι
κής τήν έπικράτησι,

** *



Ουδέποτε ανάμεσα στή μαχρά Ιστορία τοΰ Ελληνικοί γένους 
έμφανίσθηκαν Απειλητικότεροι οί κίνδυνοι γ ι’ αυτήν ταύτην τήν 
ύπόστασί του όσο σήμερα, καί γ ι ’ αυτό ουδέποτε ή Ανάγκη τής σω
τηρίας τοΰ "Εθνους παρουσιάσθηκε έπιτακτικότερη άφ’ ότι σήμερα.

Στον Αγώνα για τη σωτηρία τοΰ "Εθνους ή «Έ νω σ ις  Δημο
κρατικών ’Αριστερών» εισέρχεται γεμάτη Από πίστι καί ώριμον 
ακμήν, καί αναλαμβάνει τό βαρύ αυτό έργο τής διαπλάσεως καί 
τής κατευθΰνσεως τών λαϊκών μαζών προς τό δρόμο τοΰ καθαρμοί 
καί τής σωτηρίας. Δεν θα φεισθή κανενός. Θα πραγματοποιήση τον 
ηθικό καθαρμό, βάζοντας τό καυτήριο έπάνω στις πληγές, θά Απο- 
δωση «τά  τοΰ Καίσαρος τφ  Καίσαρι καί τά τοΰ Θεοΰ τφ Θεφ» καί 
θά έξαγγείλη τήν αλήθεια καί τό μέτρο προς δλες τις κατευθύνσεις, 
με τήν βεβαιότητα δτι, χωρίς νά καταφυγή ποτέ στήν βία, θά 
έμπνευση τούς φανατικούς καί θά παρασύρη τούς διατακτικούς είς 
τό δρόμο τής σωτηρίας. Είς τον τραχύ αυτόν άγώνα, πού διανοίγε- 
ται μπροστά της, δεν θά σταματήση μπροστά σέ κανένα έμπόδιο, 
καί θά θυσιασθή σάν υπέρτατη θυσία είς τό βωμό τής Πατρίδος. 
Τήν Πατρίδα όμως δεν τήν άντιλαμβάνεται σάν ενα σύμφυρμα 
φεουδαρχών τής οικονομίας καί στυγνών έκμεταλλευτών τής ζωής, 
αλλά σάν ένα ζωντανό σύνολο ελεύθερων ανθρώπων, πού ένδιαφέ- 
ρσνται νά τούς εξασφαλισθή με δικαιοσύνη τοΰ μόχθου των τό 
προϊόν.

Μέ τήν προσπάθεια αυτή ή «'Έ νωσις Δημοκρατικών ’Αριστε
ρών» κηρύσσει τό Εΰαγγέλιον τής Ελευθερίας, τής Δικαιοσύνης καί 
τής Τσότητος.

Καί τήν μέν Ελευθερία εννοεί νά τήν άποδώση είς τούς πολί
τες άπηλλαγμένη άπό τό μικρόβιο τοΰ ακράτου άτομικισμοΰ, καί νά 
τήν διαμορφιόση αύτοπειθαρχημένη μέσα στά πλαίσια τής κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Τή Δικαιοσύνη τήν αντιλαμβάνεται σάν διάκονο τών 
αναγκών τοΰ συνόλου, καί τήν ’Ισότητα τήν θεωρεί σάν απαραίτητη 
πρσΰπόθεσι Ισου ξεκινήματος δλων τών πολιτών είς τής ζωής τόν 
άγώνα. -ι.

Καμμιά δμως άπό τις πρωταρχικές αυτές επιδιώξεις δέν ήμπο- 
ρεΐ νά εΰδοκ.ιμήση αν δέν έπανέλθη ή Ελλάς εις τό φυσικό πολί
τευμά της πού υπήρξε καί είναι καί θά είναι ή Δημοκρατία. "Οχι 
δμως ή Δημοκρατία τών νεκρών τύπων, ύλλά ή Δημοκρατία τής δι- 
καίας Ανταμοιβής τών μόχθων τών έργαζομένων πολιτών, ή Δημο
κρατία τής Ινεργοΰ συμμετοχής τοΰ λαοΰ είς τά κοινά, ή Δημοκρατία



τοΰ διηνεκούς παλμού και τού συνεχούς ελέγχου. Μέσα στο άπλετο 
φώς τής συζητήσεως καί τής κριτικής θά άναδειχθούν εκείνοι πού 
άπό τΙς πράξεις των, τή συνέπεια στη γραμμή των και την προο
πτική των θά προσελκύσουν τών μαζών την Εμπιστοσύνη, σαν άπο
ρα ίτητο εφόδιο για την έξακολούθησι τής ιερής λειτουργίας των. 
Έ τσ ι μόνον οί πολιτευόμενοι θά καθαρθούν άπό τον ρύπο τού 
αμαρτωλού παρελθόντος, πού δεν ήταν τίποτ’ άλλο παρά κοτζαμπα- 
σιλίκι κα'ι αύταρχισμός, και έτσι μόνον θά άποβούν Λευΐται και διά
κονοι τής Λαϊκής Εκκλησίας. Μέσα στη Λαϊκή αυτήν εκκλησία δεν 
είμπορεί πλέον νά καλλιεργητή τό πνεύμα τού ατομικισμού, πού εξέ
θρεψε τό έκπνεύσαν κεφαλαιοκρατικό σύστημα' άντιθέτως θά ριζο- 
βολήση ό σπόρος τών αναγκών τού συνόλου, και θά φυχρώση τό 
δένδρο τής κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Τό δένδρο δμως 
αύτό, πού ίίά τό θρέψη ή ελληνική γή, δεν θά είναι δένδρο ξεγότυπο 
άλλα δένδρο γνήσια ελληνικό. Έ χει τόσες δημοκρατικές καί σοσιαλι
στικές παραδόσεις τό έθνος αύτό, από τό οποίον εξεπορεύθησαν αρ
χαιότερα μέν ό αναδασμός τής γής, ή σεισάχθεια, ή ζωή τών συσσι
τίων καί ή Εκκλησία τού Δήμου σαν λαϊκό Δικαστήριο, προσφατό- 
τερα δέ, επί Τουρκοκρατίας, ή περίθαλψις τών φτωχών από τήν Ε κ 
κλησία καί τά Μοναστήρια, δταν δέν είχαν ακόμη έκτραπή από τον 
προορισμό τους, καί ή συλλογική οικονομική δράσις τής Κοινότητος, 
ώστε νά είναι, θά ελέγαμεν, αυτάρκες καί εις τούς ιστούς τής άνα- 
πτύξεώς του καί εις τό ζωοποιόν περιβάλλον του. Ή  αντιγραφή ή ή 
άπομίμησις τών ξένων προτύπων, στήν οποία έθήτευσεν ή ελληνική 
νομοθεσία από τής βαυαρικής εποχής τού "(λθωνος έως σήμερα, μας 
έπροίκισε μέ ένα σύμπλεγμα νόμων πού είναι ξένοι, προς τήν ελλη
νική ζωή, καί έδημιούργησε μίαν εγωιστική καί άπεξηραμένη κοινω
νία πολιτών πού άναγκαστικά πειθαρχούν, καί όσ£ς φορές μπορούν 
ξεφεύγουν άπό τις υποχρεώσεις των, καί θεωρούν έτσι τό Κράτος σαν ·  
ένα φόρεμα ξένο προς τό σώμά τους πού τούς παραλύει τήν ενέργεια 
καί τούς νεκρώνει τή δράσι. “Ετσι δμως τό Κράτος κατήντησε σκιά 
καί τροχοπέδη, ένφ έπρεπε νά είναι γεννέτειρα πειθαρχημένης ενέρ
γειας μέσα στον κύκλο τής οποίας οί πολίτες άναπτύσουν ανεμπόδιστα 
δλη τήν ένέργειά τους καί παροτρύνονται στήν κοινωνική δράσι καί 
άμιλλα. 'Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πώς μία ξένη νομοθεσία 
ένέκρωσε τήν ελληνική ζωή μπορούμε ν ’ άναφέρωμε τύν «Δήμον» πού 
έθέσπισαν οί Βαυαροί στή θέσι τής παληάς «Κοινότητος». Ό  Δήμος 
στά 1833 έθεσπίσθη περισσότερο σάν διοικητική μονάς, Επιφορτισμένη



μέ γραφειοκρατικά καθήκοντα, και δλιγώτερο σαν ζωντανή κυψέλη 
έργασίας, που ήτανε ακόμη και έπί Τουρκοκρατίας ή Κοινότης, καί 
πού απέδωκε πλουσίους καί εΰχυμους καρπούς συλλογικής δράσεως καί 
προνοίας. ’Από τον νεκρό αυτό χαρακτήρα τού βαυαρικού Δήμου δεν 
ήμπόρεσε ν ’ απαλλαγή ούτε αυτός δ νομοθέτης τού νεωτέρου θεσμού 
«περί Δήμων καί Κοινοτήτων». Γ ιατί καί μ’ αυτόν τό Νόμο ή Κοι- 
νότης παραμένει στό βάθος πυρήν διοικητικής διαρθρώσεως, καί δχι, 
δπως θά έπρεπε, κύτταρο κοινωνικής ένεργείας.

Μέσα σ’ αυτήν τή Λαϊκή Εκκλησία πού θά έχη ως βασικό 
σπόνδυλο τήν κοινότητα, ή Εργασία καί μόνη ή Εργασία πρέπει 
νά θεοποιηθή. Περάσαμε ένα αιώνα καί πλέον ελεύθερης ζωής ανά
μεσα σέ άκρατα πολιτικά πάθη καί πείσματα καί ψευτοαριστοκρατικές 
έκδηλώσεις αποστροφής από τήν ζωοποιόν εργασία καί Λροσηλώσεως 
στον ψευτολογ ιωτατισμό καί τήν ήμιμάθεια. Καί τά μεν πολιτικά 
πάθη καί πείσματα μάς άπειργάσθησαν αψίκορους εικονοκλάστες των 
πολιτικών μας ειδώλων πού λίγο νωρίτερα έλατρεύαμε, ή δέ προσήλω
σες μας εις τον ψευτολογιωτατισμό καί τήν ήμιμάθεια μάς έσπρωξε 
στήν περιφρόνησι προς τον εργάτη τής ζωής από τό χειρώνακτα καί 
τον έργάτη τού εργοστασίου ίσαμε τον αχθοφόρο καί τον καλλιεργητή 
τής γής, καί μάς εδημιούργησε τήν άναιμικότητα τής σημερινής κοι
νωνίας μέ τό πλήθος αυτού τού διανοητικού προλεταριάτου πού ζή 
παρασιτικά, καί μοιράζει τήν άσκοπη ζωή του ανάμεσα στό πνιγηρό 
καφενείο καί τήν άπασχόλησι τής άρρωστης καί ανιαρής δουλειάς 
του. Αυτή ή νοσηρά διάρθρωσες τής Κοινωνίας μέ κορυφή τούς ψευ- 
τοδιανοούμένους καί τούς πολιτικάντες καί βάσι τό πλήθος τών 
αγραμμάτων καί ανειδίκευτων εργατών καί τών καθυστερημένων χω
ρικών έσκότωσε τήν ελληνική ζωή καί παρέλυσε τό νεύρο τής ελληνι
κής ένεργείας. Καί έκεΐ πού θά έπρεπε νά είναι διανοούμενοι καί έρ- 

*  γάτες ή χωρικοί, κύτταρα ένός δργανικού συνόλου κατέληξαν άσυνεν* 
νόητοι καί εχθρικοί άνάμεσά τους τύποι. Έ τσ ι  δμως έλλειψεν ή πραγ
ματική ζωή καί ή χαρά τής συνειδητής καί γόνιμης έργασίας. Καί 
καταντήσαμε ώστε από τό σπίτι καί τό σχολείο ίσαμε τό εργοστάσιο 
καί τό χωράφι ή εργασία νά θεωρείται αγγαρεία, καί ό ζωντανός 
μόχθος άνύπαρκτος έννοια.

** *

Νά γιατί είναι άνάγκη νά μεταμορφώσουμε σύρριζα ολόκληρη 
τήν κοινωνία μας, καί νά γιατί το πρόβλημα τής έλληνικής ζωής



είναι βαθύτερο άφ’ ότι τδ φαντάζονται οί πολιτικοί - ρήτορες πού 
είναι προωρισμένοι νά πριονίζουν τον αέρα μέ τά λόγια.

’ Αν αυτές οί αλήθειες είναι αξιώματα έκτος τόπού καί χρόνου, 
στην Ελλάδα, καί μάλιστα σήμερα, είναι επιτακτικά παραγγέλματα 
ζωής. Ή  χώρα μας βγαίνει μισοπεθαμένη από την περιπέτεια καί τη 
σκληρή δοκιμασία των τελευταίων χρόνων τής δουλείας, καί οί Έ λ 
ληνες πρέπει νά άντιληφθοϋμε δτι χρειάζεται εργασία σκληρή καί επί
πονος, παραγωγική καί δ'χι παρασιτική, σιωπηλός καί ολοκληρωτικός 
μόχθος. Καμμία από τό εξωτερικό βοήθεια, ακόμη καί ή πιο μεγάλη, 
δέ θά μάς βοηθήση στήν άνοικοδόμησι του τόπου μας, δσο ή δική 
μας ολοκληρωτική εργασία. Ή  εργασία δμως ή πειθαρχημένη στοϋ 
συνόλου τις ανάγκες καί στοϋ συνόλου τις ροπές.

Ή  ιστορία των αιώνων απέδειξε πώς ή φυλή μας διαθέτει τόσα 
ζώπυρα καί τόση φιλοσοφημένη προσαρμογή προς τις ανάγκες τής 
ζωής —  μήπως αυτό δεν είναι τό μυστήριο τής έπιβιώσεώς της ; —  
ώστε μιά φορά πού τίποτε δεν ήμπόρεσε νά τήν εξάλειψη από τό πρό
σωπο τής γής, τίποτε καί από τώρα καί εφεξής δεν θά τήν άφήση νά 
πεθάνη. Θά ζήση εν συνεχεία ανάμεσα στήν οικογένεια τών άλλων λαών, 
καί θά προσφέρη καί αυτή δ,τι Ιδιαίτερο έχει νά προσφέρη στή διεθνή 
οικογένεια. Μέσα δμως στά πλαίσια τής Διεθνούς αυτής Οικογένειας 
πρέπει νά άποβάλη καί τό τελευταίο λείψανο τής μισοξενίας καί τής 
περιφρόνησης πού τής έδημιούργησε, αθέλητα, ή ανόητη προγονοπλη
ξία καί δ στενόκαρδος σωβινισμός. Τά αξιώματα τής ζωής καί ή ηθι
κές αρχές πού έξεπέμφθησαν πρώτα από τά βάθη τής γόνιμης πάντα 
’Ασίας, καί υστέρα από τήν Ελληνική Εστία , πού έδωσε μορφή στή 
γραμμή καί αξία στο μέτρον, είναι σήμερα κοινή παρακαταθήκη καί 
κιβωτός δλων τών λαών, ώστε καί αν θά είχαμε τό δικαίωμα τής 
κληρονομικής πατρότητος, από αύτοσεβασμό θά άπρεπε νά μήν τό 
δείχνουμε. Τόσο μάλλον δσο ένφ τά γράμματα αύτά έδίδαξαν τούς 
άλλους λαούς νά διαμορφώσουν μιά ενάρετη καί βιώσιμη πολιτική 
κοινωνία, σ’ εμάς έχρησίμευσαν μόνον ώς μωροκενόδοξος έπίδειξις 
τών αρχαίων κειμένων καί τών αρχαίων μνημείων. Καί δμως εάν 
ένωτισθοϋμε βαθύτερα τή σοφία τών ελληνικών γραμμάτων θά δη
μιουργήσουμε ξανά μία άρχιτεκτονημένη καί φεγγοβόλα ζωή. Καί δσο 
καί νά μάς έσφΰριξε στ’ αυτί δ Ρενάν δτι άμα οί Θεοί κατοικήσουν 
κάποιον τόπο, τον άφήνουν σε λίγο έρημο καί φεύγουν γιά νά στή
σουν τήν έδρα τους άλλου, δμως κανένας δεν ήμπορεΐ νά μάς είπη 
αποφθεγματικά δτι ή ‘ Ιστορία δεν έπανέρχεται στους παλαιούς της



κύκλους, ή δτι δεν ανάβουν ξανά τά φώτα τής γνώσεως πού μια φορά 
έσβνσαν.

Αυτό πρέπει νά είναι τό δραμα κάθε γνήσιου και θερμού Έ λ- 
♦ ληνα πατριώτη. Και άν μ’ αυτά τά ιδανικά έμπνευσθούμε, και αυτή 

τή μέθοδο εργασίας ακολουθήσουμε θά δείξουμε τό σεβασμό πού πρέ
πει ¿κόμη καί στούς γείτονές μας, πού μπορεί νά μην άπέκτησαν 
λάμψι ψεύτικου πολιτισμού, δμως διαθέτουν προσόντα σιωπηλής ερ
γασίας καί δημιουργικής προκοπής, στην οποία πρέπει νά τούς μιμη- 
θοϋμε, και μάλιστα νά τούς ξεπεράσουμε. ΒέβοίΙα από τούς γειτονικούς 
μας λαούς μάς χωρίζουν πρόσφατα μίση, και απέναντι τους έχουμε 
δίκαιες διεκδικήσεις πού πρέπει νά ικανοποιηθούν γιά νά δημιουρ- 
γηθή ένα κατάλληλο κλίμα συνεννοήσεως. “Αμα δμως, δπως ελπί
ζουμε, αυτές οί διεκδικήσεις μας ικανοποιηθούν —  καί θά ικανοποιη
θούν μόνον έάν γρήγορα μπούμε στο δρόμο τής σωφροσύνης —  καί 
δημιουργηθούν οΐ προϋποθέσεις τής άδιατάρακτης αληθώς γειτονίας, 
τότε πρέπει νά πάρη τή θέσι τής σημερινής ξενοφοβίας ή συναδέλ
φωσες καί τής σημερινής μισαλλοδοξίας ή ανοχή καί ή συνεννόησις. 
Κ ι ’ έτσι σιγά - σιγά θά φθάσουμε νά πραγματοποιήσουμε καί τό χρι
στιανικό όραμα μέσα στο όποιον, σύμφωνα μέ τον ’Απόστολο Παύλο, 
«ούκ έστιν “Ελλην, ή ’ Ιουδαίος, ελεύθερος ή δούλος, αλλά πάντες 
άδελφοί έν Χριστψ έσμέν».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Διανοίγεται μπροστά μας σάν ασφαλής όραματισμός ένα τερά
στιο μέλλον έπιβιώσεως καί προκοπής τής φυλής μας, ή οποία μέσα 
στήν ευγενική αυτή άμιλλα τών λαών πρέπει νά διακριθή ανάλογα 
μέ τή ζωντάνια καί τήν ευφυΐα της.

Ή  φυλή δμως γιά νά προκόψη πρέπει νά άνεβάση τή στάθμη 
τής ζωής της. Καί γιά νά άνεβάση τή στάθμη τής ζωής της πρέπει 
νά παύση ή στυγνή έκμετάλλευσις πού γίνεται από τό άδηφάγο κεφά
λαιο επάνω στις μάζες τών έργαζομένων ανθρώπων. Πιστεύουμε ακρά
δαντα δτι ό πολύνεκρος αυτός πόλεμος πού έγινε γιά νά στερέωθή δχι 
μονάχα ή έλευθερία τών λαών, αλλά καί ή οικονομική ευημερία τών 
μαζών έδωσε τή χαριστική βολή καί στον καπιταλισμό. Ό  καπιταλι
σμός είχε βέβαια κλονισθή μςτά τον πόλεμο τού 1914 —  1918, καί 
αυτό φαίνεται καθαρά άπό τήν ανάγκη στήν όποια βρέθηκε νά δώση 
μερικές ίπίσημες, άλλά καί απατηλές, υποσχέσεις στις μάζες τών έργα-



ζομένων, σάν εκείνες πού περιλαμβάνονται στο σχετικό τμήμα τής Συν
θήκης τών Βερσαλλιών. "Ομως καί αυτές τΙς υποσχέσεις γρήγορα τΙς 
παραμέρισε, καί κατέφυνε στο φασισμό, σάν ΐό  έσχατο προπύργιο 
τής τελικής σωτηρίας του. ’Από τότε άρχισεν ή θανάσιμη πάλη άνά- 
μεσα στον καπιταλισμό μέ δορυφόρο την ωμή βία τού έξωνημένου 
φασισμού και τό σοσιαλισμό με δορυφόρο τα στήθη και τά μπράτσα 
τών εργαζομένων ανθρώπων. Στη γιγάντια αυτή πάλη τών δύο κό
σμων, ενός πού ψυχορραγούσε και ενός άλλου πού άνέτελλεν ένίκησεν, 
όπως ήταν επόμενον, ό δεύτερος, κι’ έτσι σήμερα ροδίζει σ’ δλο τον κό
σμο ή αυγή τής σοσιαλιστικής Δημοκρατίας καί απλώνεται τό κύμα 
τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων μέ τόσο μάλιστα γοργό ρυθμό δσον 
δέν είδε ίσαμε τήν ώρα ή 'Ιστορία. Σ ’ αυτόν τό δρόμο πού διανοί- 
γεται σ ’ δλα τά έθνη δέν ήμπορεΐ νά ύστερή ση ή Ελλάς. Θά παρα- 
κολουθήση και τούς άλλους λαούς καί θά εδραιώση καί αυτή καί τή 
Δημοκρατία σάν οριστικό πολίτευμα καί τή σοσιαλιστική οικονομία 
σάν κοινωνική οικονομία.

Καί γιά μέν τή Δημοκρατία σάν οριστικό πολίτευμα τής χώρας 
μας πρέπει νά πούμε δτι επί τέλους ωρίμασαν τά πράγματα γιά νά 
κυβερνήσουμε μονάχοι μας τον τόπο μας, χωρίς τήν άνάγκη τής προ
σφυγής σέ ξένους πρίγκηπες καί βασιλείς. ’Από τήν εποχή τής Βαυα
ρικής δυναστείας ίσαμε τό σημερινό απόγονο τής δυναστείας τών 
Γκλύξμπουργ ό λαός παλαίει γιά νά λυτρωθή από τήν απολυταρχία τών 
βασιλέων καί τών πριγκήπων, καί δχι όλιγώτερο από τήν ίδιοτελή κα- 
μαρίλλα τών ακολούθων των. Έ τσ ι έλυτρώθηκε μέ τή σειρά από τον 
αγαθόν, αλλά άσύνετον ’Όθωνα. “Ετσι έπάλαισε κατά τού πολύ πολι
τισμένου, αλλά καί αδιάφορου Γεωργίου τού Α\ "Ετσι έφθασε μέχρι 
τού χωρισμού τού Κράτους στά δύο επί τής εποχής τού Κωνσταντί
νου, γιατί ό ήρωϊκός εκείνος Βασιλεύς, πού γιά μιά,περίοδο τόν Ιδό- 
ξασε τό Έ θνος, ξέχασε τό συνταγματικό προορισμό του, καί παρεσύρθη 
καί αυτός από τά απολυταρχικά του ένστικτα, έως δτου ή άνάγκη κυ- 
ρώσεως γιά τήν Μικρασιατική καταστροφή τόν ύπεχρέωσε νά εγκατά
λειψη τήν Ελλάδα καί νά παραιτηθή τού θρόνου του. Έ τσ ι  λίγο 
αργότερα καθήρεσε τόν ένεδρευοντα γιά νά ύφαρπάση τις λαϊκές έξου- 

* ·  σίες από τά χέρια τής Έπαναστάσεως Γεώργιον τόν Β' καί άνεκή- 
ρυξε τήν αβασίλευτη Δημοκρατία ώς πολίτευμα πού κράτησε δέκα 
χρόνια. Τόν είδε δμως ξανά στο βασιλικό θρόνο, μετά τήν άποτυχία 
ενός κινήματος πού ήμπορεΐ νά ήταν άπαράσκευο, άλλά στο βάθος 
γίνηκε γιά νά προλάβη τήν έντεχνα παρασκευαζόμενη βασιλική πάλι-



νόρθωσι, καί τον ήνέχθη χάρις εις τήν ασυνεννοησία τών αμαρτω
λών κομμάτων για τέσσερα ακόμη χρόνια. Ό  Γεώργιος ό Β' ξανα- 
γύρισε στο θρόνο του όχι με τί) θέλησι τής πλειοψηφίας του λαοϋ, 
άλλα χάρις είς ένα μαγειρεμμένο και ψεύτικο δημοψήφισμα πού πα- 
ρεσκεόασαν ή τότε Κυβέρνησις τών Λαϊκών μέ τό στρατηγό Κονδύλη. 
Κανένας δέν ήταν τόσο αφελής ώστε να πιστεύση τήν επίσημη επαγ
γελία του, πού μάς έξέπεμψεν από τό Λονδίνο, δτι θά πολιτευθή 
κοινοβουλευτικά, και μάλιστα ό'πως έμφαντικά ετόνιζε, μέσα στα πλαί
σια τής πολιτείας του Γεωργίου του Λ ', σαν δλιγότερο έπι τέλους 
απολυταρχικού, και γΓ  αυτό κανένας από τούς πιστούς τής Δημο
κρατίας δέν παρεξενεύθηκεν δταν έξη μήνες μετά τήν βεβιασμένη επά
νοδό του έγκαθίδρυσε στον τόπο την πιο στυγνή δικτατορία, πού 
έγνώρισεν ή Ελλάς, μία δικτατορία πού έσκότωσε τήν πολιτική ζωή 
του τόπου, κατέλυσε δλες τις δημοκρατικές ελευθερίες καϊ εξαπέλυσε 
μέ τό συρφετό τών πραιτωριανών του τον άπηνέστερο διωγμό κατά 
τών έλεύθερο)ν πολιτών. Σήμερα ύστερα από τό σκληρό αγώνα και 
τήν αμείωτη πάλη δλο)ν δσοι πιστεύουν στή Δημοκρατία καϊ τό 
σοσιαλισμό βρίσκεται εκτός τής Ελλάδος υπόδικος στήν κοινή 
συνείδησι δλων μας και περιμένοντας και τήν τυπική έκθρόνησί του 
μέ τό δημοψήφισμα πού άποφασίστηκε νά γίνη ύστερα από δύο 
χρόνια. Ό  λαός όμως δέν περιμένει νά περάσουν τά δύο αυτά 
χρόνια. Αμα απαλλαγή από τά δεσμά τού σημερινού Κράτους πού 
κρατεί ε!ς τις υπεύθυνες θέσεις δλα τά αντιδραστικά στοιχεία, καί 
άμα έλεύθερος άπό κάθε πίεση, ή τέχνασμα Ικφράση τό φρόνημά 
του στις εκλογές, πού στήν Ελλάδα θά γίνουν ύστερ’ άπό δέκα χρό
νων νέκρωμα τής πολιτικής ζωής, θά δώση στον ύπό αϊρεσιν Βασιλέα 
νά έννοήση ότι ό θρόνος του είναι κενός και δέν πρόκειται πιά είς 
τό μέλλον νά πληρωθή άπό καμμία εστεμμένη κεφαλή οίασδήποτε 
προελεύσεως καί καταγωγής. Πιστεύουμε δλοι δτι μετά τών εκλογών 
τό άποτέλεσμα δ ίδιος δ ύπό κρίσιν Βασιλεύς θά άντιληφθή τό μά- 
ταιον κάθε περαιτέρω ένέδρας του γιά τήν επάνοδό του στο θρόνο 
καϊ θά άφήση τον κυρίαρχο λαό ανενόχλητο γιά νά κανονίση τά 
πράγματά του και νά βάλη κάποια τάξι κα'ι ρυθμό στο σπίτι του. Γ ι ’ 
αυτό ή εκλογές, ή πρώτες έκλογές ύστερ’ άπό δέκα ετών άναγκαστικά 
δεσμά καϊ πολιτικό θάνατο είναι έκλογές ύψίστης σημασίας γιά τήν 
τακτοποίησι καϊ τών εσωτερικών μας πραγμάτων και τών εξωτερικών 
μας σχέσεων Απέναντι ενός πανδημοκρατικού συνασπισμού κρατών μι
κρών καϊ μεγάλων, μακρυνών ή γειτόνων πού παρακολουθούν Λγρυ-



πνα την Ελλάδα για να πεισθούν άν έννοή και αυτή να βαδίση προς 
την λεωφόρο τών δημοκρατικών ελευθεριών, πού έγγυώνται ειρηνι
κές έξωτερικές σχέσεις, η αν ίννοή να μείνη αμετανόητη στο σκολιό 
καί σκοτεινό δρόμο τοΰ φασισμού και τής δικτατορίας, που έξέΟρεψε 
τον μυριόνεκρο αυτόν πόλεμο. Γ ι ’ αυτό δμο>ς και όλοι οί γνήσιοι 
κα'ι πιστοί στην Ιδεολογία μας δημοκρατικοί πολίτες έχουμε ένα από
λυτο ενδιαφέρον, νά απαλλάξουμε τον κρατικό μηχανισμό από κάθε 
υπόλειμμα τής 4ης Αύγουστου και τής βαρβάρου κατοχής, από κάθε 
αντιδραστικό καί φασιστικό στοιχείο, κα'ι νά απαλλαγούμε από τή 
λευκή τρομοκρατία πού έξαπελύθη καί πάλιν στυγνή στον τόπο μας, 
μόνον καί μόνον για νά είμπορέση νά διαιώνιση τήν λαομίσητη τυ
ραννία. Μόνον άν συντρέξουν αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις θά 
είναι δυνατόν νά γίνουν εκλογές πού τό αποτέλεσμά τους νά είναι 
σεβαστό καί εντός καί εκτός τής Ελλάδος.

’Ανοίγεται λοιπόν διάπλατος ό αγώνας γιά τήν έγκαθίδρυσι τής 
Δεύτερης Ελληνικής Δημοκρατίας από τήν εύδοκίμησι καί τήν προ
κοπή τής οποίας περιμένει ή Ελλάς νά άναγεννηθή καί νά άτενίση 
σέ ορίζοντες σταθερής καί μόνιμης ευδαιμονίας καί έθνικού καί κοι
νωνικού μεγαλείου.

Ή  Δεύτερη όμως Ελληνική Δημοκρατία σάν κατάκτησις τού 
άγωνισθέντος λαού, πού με τό αίμα του έσπασε τά δεσμά καί τής 
Ισωτερικής τυραννίας καί τών βαρβάρων κατακτητών του, δέν είμπο- 
ρείνά  ύποπέση στά λάθη τής πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας, πού 
όσονδήποτε καί άν διεκρίθη γιά ώρισμένα αγαθά έργα της, όπως ή 

,έστω καί πρόχειρη άποκατάστασις τών προσφύγων καί ή έκττέλεσις 
χρήσιμων παραγωγικών καί εκπολιτιστικών έργων, όμως έδειξε τόσην 
άνεξικακία απέναντι τών ανέκαθεν αντιδραστικών στοιχείων καί τόσην 
έλλειψι πολιτικής μισαλλοδοξίας απέναντι τού ένεδρεψοντος θρόνου, 
ώστε νά πέση γρήγορα από τήν έλλειψι πίστεως είς τον έαυτόν της 
καί πολιτικού δυναμισμού είς τήν πλεκτάνη καί τήν ύπουλο τεχνική 
τής καραδοκούσης δεξιάς. ’Έδειξεν ακόμη ή πρώτη εκείνη Δημοκρατία 
τόση προσήλωσι είς τούς τύπους καί τόση παραμέλησι στήν ουσία, 
ώστε κάτω από τό πλάσμα τής »-εμμέσου εντολής τού λαού νά άνεχθή 

*&■ είς τό αξίωμα τού Προέδρου πρόσωπα πού εξυπηρετούσαν τό κομμα
τικό συμφέρον καί τήν πολιτική συναλλαγή τών βουλευτών καί γερου
σιαστών, όμως δέν άνταποκρίνονταν στοϋ ζωντανού λαού τή θέλησι 
καί τήν έκτίμησι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως ή θέλησις τού λαού 
έγινεν Αντικείμενου κομματικής συναλλαγής καί παραχαράξεως άπό



την οποίαν μόνον ή άμεσος εκλογή θά είμπόρεση νά μάς λύτρωση. 
Καί έν συνεχεία, ή Δημοκρατία αυτή πιστή είς το άνόητον δόγμα τοΰ 
άνευθύνου ’Ανώτατου ’ Αρχοντας, ¿φόρτωσε τάς εύθύνας τοΰ Προέ
δρου είς τήν υπεύθυνον Κυβέρνησιν με τούς ’Υπουργούς της καί δεν 
εννοιωσε ότι μέσα στήν πραγματική Δημοκρατία δεν υπάρχει αξίωμα 
χωρίς ευθύνη. "Ετσι όμως έζήσαμε κάτω από ένα πολίτευμα είς τό 
όποιον ό μεν ’Ανώτατος “Αρχών Ιξέφυγεν από κάθε ευθύνη καί ήταν 
καθαρώς διακοσμητικός τύπος, οί δέ εκλέκτορες του βουλευταί καί 
γερουσιασταί, μιά φορά καί έπερναν τό λαϊκό χρίσμα ήσαν ελεύθεροι 
νά κινούνται καί νά συναλλάσσωνται χωρίς κανένα έλεγχο μέχρις 
ότου λήξη ή εντολή των. Καί όμως σέ μια πραγματική Δημοκρατία 
καί ό ’Ανώτατος “Αρχών θά έπρεπεν, όσονδήποτε καί άν θά είναι πε- 
ριιορισμένα τά δικαιιυμοτά του, νά έκλέγεται κατ’ ευθείαν από τό λαό 
καί νά φέρη τών πράξεών του τήν ευθύνην, καί οί βουλευτές θά 
έπρεπε νά ύπόκεινται είς τήν συνεχή καί αδιάλειπτη παρακολούθησι 
τού έργου των από τούς εκλογείς των, γιατί ή πραγματική δημοκρα
τία δέν εξαντλείται στο πολιτικό ζωντάνεμα τών εκλογών, πού γίνονται 
κάθε τέσσερα χρόνια καί πολλές φορές παρουσιάζουν τό θέαμα πολι
τικής άποκρηάς, αλλά στην αδιάλειπτη παρακολούθησι τών οργάνων 
τής έξουσίας από τον παντοδύναμο καί κυρίαρχο λαό. Γ ί ’ αυτό καί 
πιστεύουμε ότι πρέπει νά καθιερώσουμε ώς μορφή μέν πολιτεύματος 
τήν αβασίλευτη δημοκρατία, ώς τύπο δέ αυτής τήν άμεση δημοκρατία, 
πού καί ό πρόεδρός της εκλέγεται κατ’ ευθείαν άπό τό λαό καί είναι 
ύπεύθτ·νος άπέναντι τοΰ λαού, καί οί αντιπρόσωποι τοΰ “Εθνους, πού 
εκλέγονται καί αυτοί άπό τό λαό, άνδρες δηλ. καί γυναίκες, ασκούν 
τά καθήκοντα το»ν μέσα στο πλαίσιο μιας ένεργού δημοκρατίας κάτω 
άπό τό σταθερό καί στ'νεχή έλεγχο τών πολιτών.

Ό  έλεγχος πάλιν αύτός, τής δημοσίας ζωής καί τής πολιτείας τών 
άργάνων τού Κράτους ήιιπορεί νά συνοψισθή στον έλεγχο τού ’Ανώ
τατου “Αρχοντας άπό τό Σώμα τών ’Αντιπροσώπων τού “Εθνους, 
στον έλεγχο τή; πλειοψηφίας τών αντιπροσώπων τού “Εθνους άπό 
τή μειοψηφία καί στον έλεγχο τών άντιπροσώπων τού Έ θνρυς άπό 
τό λαό.

Καί ό μέν έλεγχος τών δύο πρώτων κατηγοριών είς τά κεφα
λαιώδη ζητήματα, άπό τά οποία χαράσσεται βαθύτερη κοινωνική πο
λιτική, ήμπορεί εκτός τής δημοσρτς συζητήοεως, νά άσκήται καί μέ 
τό δικαίωμα τής προσφυγής είς τό δημοψήφισμα, εάν ώρισμένος, 
Από τό Σύνταγμα καθορισμένος, Αριθμός Αντιπροσώπων τού “Εθνους



τό ζητήση, όπόχε καί οι πάντες θά πρέπη νά συμμορφωθούν προς 
του Δημοψηφίσματος το αποτέλεσμα. Ό  δέ έλεγχος τών αντιπροσώ
πων του Έθνους από τό Λαό ήμπορεΐ νά ασκήται καί μέ την υπο
χρεωτική καθιέρωσιν άφ’ ενός τής συχνής επαφής καί τής λογοδοσίας 
τοΰ αντιπροσώπου προς τούς εκλογείς του, καί άφ’ ετέρου τοΰ ανα
κλητού τής εντολής του από τό κόμμα εις τό όποιον ανήκει, εις τρό
πον ώστε αυτόματα νά προκαλεΐται μεμονωμένη αναπληρωματική 
εκλογή.

Μιά τέτοια όμως ενεργός Δημοκρατία δεν ήμπορεΐ νά εύδοκι- 
μήση άν βρίσκεται στά χέρια τής οικονομικής ολιγαρχίας καί τών πα- 
ρασιτικών οργάνων της, γιατί τότε δεν διαφέρει σέ τίποτε από τή 
Βασιλευομένη Δημοκρατία, ίσως μάλιστα, μέ τήν πολυκέφαλη έμφά- 
νισί της είναι καί πιο επιζήμια στά λαϊκά συμφέροντα. Γ ι ’ αυτό καί 
πρέπει από Δημοκρατία τύπων, πού οι πολίτες έχουν τήν ψευδαί- 
σθησιν ότι είναι ίσοι, νά γίνη Δημοκρατία ζωντανής ουσίας, πού οί 
πολίτες θά είναι πραγματικά ίσοι, σέ τούτο τουλάχιστον, ότι θά τούς 
εξασφαλίζεται ίσο ξεκίνημα ζωής.

Τή Δημοκρατία όμως αυτή τής ουσίας καί τού αδιάκοπου ελέγ
χου τήν εξασφαλίζει μόνον ή σοσιαλιστική οικονομία, στήν οποία δέν 
υπάρχει καμμία τεχνητή τροχοπέδη καί κανένα εμπόδιο γιά ν ’ απο
λαύσουν οί πολίτες τά αγαθά ανάλογα μέ τό μόχθο των καί τις ίκα- 
νότητές των, καί μέσα στήν όποια σιγά-σιγά ό άνθρωπος έλεύθερος 
από τού χρήματος τά δεσμά καί τής επαύριον τήν αγωνία θά άνα- 
πτύξη όλη του τή δραστηριότητα καί θά μάς δείξη ότι πάρα πέρα από 

.τήν άπόκτησι χρήματος υπάρχουν τόσοι καί τόσοι τομείς κοινωνικής 
δράσης καί άμιλλας, πού άν σ’ αυτούς μετοχετευθή ή προσοχή καί 
τό ενδιαφέρον τών πολιτών θά φθάσουμε σέ μιά κοινωνία ανώτερων 
πραγματικά ανθρώπων. ,

Ή  έγκαθίδρυσις όμως τού σοσιαλιστικού συστήματος καί στή 
χώρα μας πρέπει νά άντιμετωπισθή καθαρώς ελληνικά, καί χωρίς 
καμμιά άποκλειστική άπομίμησι ξένων προτύπων, ή δογματική προ- 
σήλωσι. Πρέπει νά βασισύή επάνω στήν ελληνική πραγματικότητα, 
γιατί δν τό υπέδαφος δέν είναι στερεό, τό οικοδόμημα θά καταρ- 

4», ρεύση. Θά έφαρμοσθή λοιπόν καί ό σοσιαλισμός στήν Ελλάδα μέσα 
στο πλαίσιο τών ίδικών της οικονομικών συνθηκών καί τών Ιδικών 
της κοινωνικών καί πολιτικών ιδιομορφιών.

Κανένας βέβαια δέν ανέχεται σήμερα τή δίψα τού πλουτισμού 
καί τήν έκμετάλλευσι πού γίνεται από τά πιστωτικά Ιδρύματα καί τίς



σθονν ή μέσες τεχνικές σχολές άπό τΙς όποιες θά βγαίνουν ειδικευμέ
νοι εργάτες.

’Ανάλογη προστασία πρέπει νά δοθη στους έπαγγελματίες, βιο- 
τέχνες και διανοουμένους, γιατί καί αυτοί συνεισφέρουν, καί ήμπο- 
ρούν νά συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο, στήν παραγωγική προσπά
θεια. Οί διανοούμενοι καί οΐ τεχνικοί επιστήμονες, πού σήμερα είναι 
ήθελημένα καί αθέλητα παράσιτα τής οικονομικής ολιγαρχίας, είναι 
άνάγκη νά θέσουν τις γνώσεις των καί την επιστήμη των στη διά- 
θεσι τοΰ λαού καί νά άποβοΰν πραγματικοί συμπαραστάτες καί κηδε
μόνες τής ζωής του.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ό  τόπος κατάκειται σε ερείπια, ή αγροτική μας οικονομία είναι 

Εξαρθρωμένη καί παράλυτη, ή κτηνοτροφία άποδεκατισμένη καί ή ζωή 
τών χωρικών καί κτηνοτροφών κύκλος ζωντανού μαρτυρίου καί στε
ρήσεων. Καί όμως,είναι επιτακτική ή άνάγκη νά ξαναζωντανέψη ή 
αγροτική μας οικονομία, νά συμπληρωθή ό κτηνοτροφικός μας πλού
τος καί νά άποκτήση καί ό αγρότης επίπεδο ζωής τουλάχιστον υπο
φερτό. Δέν ήμπορούμε δέ βέβαια νά είπούμε ότι τό επίπεδο τής ζωής 
τών χωρικών είναι υποφερτό, όταν σέ ώρισμένα διαμερίσματα τής χώ
ρας, ’ώ ίως τά ορεινά, ό λιμός είναι μόνιμη κατάστασι, καί όταν δέν 
είναι ασφαλισμένη ούτε ή ζωή τού χωρικού, ούτε τό προϊόν τών μόχ
θων του. Καί γιά τή ζωή του μέν θά έπρεπε νά τού Εξασφαλίσουμε 
φθηνή Ιατρική καί νοσοκομειακή περίθαλψη ^<αί έξασφάλισι τοΰ γή
ρατος, γιά τό προϊόν τών μόχθιον του δέ ασφάλεια κατά κάθε σοβα
ρός θεομηνίας. Γιά νά γίνουν όλ’ αυτά πρέπει νά καταπιαστούμε 
ζωντανώΐερα μέ τή βελτίωσι τής αγροτικής μας οίκονομίας. Καί 
πρώτα - πρώτα πρέπει νά θεσπισθή απαράβατα τό αξίωμα ότι «ή  γή 
ανήκει είς τούς καλλιεργητάς της καί μόνον». Γ Γ  αυτόν τον λόγο πρέ
πει νά άπαλλοτριωθούν όλα τά άγροκτήματα, πού ώς αυτοκαλλιέρ
γειες έχουν έως σήμερα Εξαιρεί)ή άπό τήν άπαλλοτρίωσι, όλες οί εκτά
σεις πού έχουν παραχωρηθή διά συμβάσεως είς ιδιώτες ή 'Εταιρίες, 
όλα τά δάση πού ανήκουν στο Κράτος, στά μοναστήρια καί'στούς 
ιδιώτες, καθώς καί όλοι οί βοσκότοποι.

Ή  άνάγκη τή; άπαλλοτριώσεως τών άγροκτημάτων αύτών είναι 
τόσο περισσότερο αναγκαία, όσο'καί ό σημερινός κλήρος είναι άνε- 
παρκής γιά τή ουντήρησι μιας γεωργικής οικογένειας, καί υπάρχουν 
ακόμη πολλοί άκτήμονες καλλιεργητές, πού έχουν καί τον Εθνικό τί



τλο δτι είναι θύματα τού πολέμου κα'ι τής εθνικής άντιστάσεως. Τα 
δάση κα'ι οί βοσκότοποι μάλιστα, πού παραμένουν ακόμη ως Ιδιοκτη
σία των παλαιών ιδιοκτητών τσιφλικούχων μέ ώρισμένα μόνο δικαιώ 
ματα δουλείας ξυλεύσεως και βοσκής τών κληρούχων, πρέπει νά πε
ριέλθουν στην κυριότητα τών κοινοτήτων, γιατί μόνον κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θά όλοκληρωθή ή κανονική λειτουργία τής κοινότητος και θά 
Ικανοποιηθούν ο! πραγματικές ανάγκες τών αγροτών.

Είναι επίσης Ιπιτακτική ανάγκη νά ίδρυθοϋν γεωργικές βιομη
χανίες γιά την έπεξεργασία καί συντήρηση τών γεωργικών προϊόντων, 
καί νά γίνουν συστηματικά έργα αποξηράνσεως λιμνών καί βαλτωδών 
εκτάσεων, αρδευτικά καί διαρρυθμιστικά τής κοίτης τών χειμάρρων 
καί τών ποταμών, καθώς καί έργα αγροτικής οδοποιίας. Καί επί 
πλέον χρησιμοποίησις τών υδατοπτώσεων, από την οποία καί βιομη
χανίες παραγωγής αζώτου καί άλλες ήμποροϋν νά αναπτυχθούν, καί 
χρησιμοποίησις φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος ήμπορεϊ νά προκύ-ψη 
γιά τή γεωργία, ή οποία θά πάρη έτσι καταπληκτικήν άνθησι καί 
προκοπή. "Ετσι σιγά-σιγά ή γή θά μεταβληθή σ’ ένα μεγάλο έργο- 
στάσιο, πού συγκριτικά πρός τό έργοστάσιο στην πόλι θά είναι πιο 
πολύ ευχάριστο καί υγιεινό, καί θά κρατάη τον αγρότη στο χωράφι, 
αντί, δπως γίνεται σήμερα, νά τον σπρώχνη πρός την πολυτάραχη ζωή 
τής πόλεως.

Καί τά μέν μικρά καί μεσαία αρδευτικά καί αποξηραντικά καί 
έν γένει εγγειοβελτιωτικά έργα ήμπορούν καί πρέπει νά γίνουν από 
την χωρική κοινότητα πού, καθώς είπαμε, πρέπει νά παύση νά είναι 

,διοικητικό κύτταρο καί νά ξαναβρή τον προορισμό της ώς οικονο
μική μονάς. Ή  ’Αγροτική Τράπεζα πρέπει νά είναι σφιχτότερη στή 
χορήγησι δανείων πού δέν έχουν εγγειοβελτιωτικό χαρακτήρα, καί γεν
ναιότερη είς εκείνα πού έχουν, γιά τά όποια καί θά άνβλαμβάνη συλ
λογική ευθύνη απέναντι της ή κοινότης.

Τά δέ μεγάλα έργα πρέπει νά γίνουν από τό Κράτος έπάνω 
σ’ ένα δεκάχρονο σχέδιο καί μέ χρήματα πού θά βρούμε στο εξωτε
ρικό είτε καί στο εσωτερικό γιά δ,τι αφορά τ ίι εγχώρια υλικά καί τήν 
εγχώρια εργασία.·

Παράλληλα πρέπει νά προικοδοτηθή ή ’Αγροτική Τράπεζα μέ 
περισσότερα κεφάλαια γιά νά ήμπορέση νά δίδη δάνεια στούς χωρι
κούς περισσότερα, αλλά καί μέ φθηνότερο τόκο. Έ άν πάρουμε ύπ’ 
όψει μας δτι, δπως καί τά άλλα βαλκανικά κράτη, καί ή Ελλάς είναι 
περισσότερο άγρυτικό καί όλιγοπερο βιομηχανικό κράτος θ ’ άντιλη-



φδούμε δτι έχει περισσότερα δικαιώματα προστασίας ή αγροτική οί- 
κονομία.

Πρέπει επίσης οί γεωπόνοι νά παυσουν να είναι γραφειοκράτες- 
και νά διατρέχουν τήν ύπαιθρο συμβουλεύοντας τους χωρικούς καί 
έποπτεύονια: άπό κοντά για τή μεγαλύτερη καί καλύτερη άπόδοσι τής 
γης. Πρέπει ακόμη νά πυκνωθούν τά γεωργικά σχολεία καί νά δοδή 
άφθονώτερη μόρφωση στους αγρότες, οί όποιοι σέ μεγάλο ποσοστό, 
σήμερα ακόμη, είναι αμόρφωτοι, καλά καλά . αναλφάβητοι, σωστοί 
άπόκληροι τής ζωής, ενφ έχουν κάδε δικαίωμα νά τΰχουν περισσό
τερης προσοχής καί στοργής από τό Κράτος.

Ή  κτηνοτροφία μας πρέπει νά επανέλδη στό προπολεμικό της 
ποσοστό, και μάλιστα νά τονοεθή περισσότερο. Όσονδήποτε δε καί 
άν ή Ελλάς είναι χώρα νομαδικής κτηνοτροφίας, ήμπορεί καί πρέπει 
ν’ άποβή, σ’ ένα ποσοστό, καί χάιρα στατικής καί οικιακής κτηνοτρο
φίας.

Γενικιότερα όμως δά πρέπη νά είποΰμε τούτο, δτι ή προσοχή 
μας έστράψη περισσότερο άφ’ δ,τι επρεπε στην παραγωγή δημητρια
κών, ενφ επρεπε νά είχε στραφή στήν παραγωγή των εύγενών προϊόν
των, πού προσιδιάζουν στήν μικρότητα τού κλήρου καί τό κλίμα τής 
Ελλάδος, καί πού ήμπορούν νά μάς προσπορίσουν περισσότερο σχε- 
τικώς εισόδημα, καθώς καί τών ζωοκομικών προϊόντιον πού είναι 
απαραίτητα για τήν υγεία τού λαού.

Ό  επιπόλαιος αγώνας μερικών πολιτικών καί επιστημόνων δτι 
θά ήμπορούσεν ή Ελλάς νά γίνη χώρα αυτάρκης καί εις σιτηρά 
πρέπει νά σταματήση. Πρώτα γιατί καί αν δα ήμποροΰσαμε νά φθά- 
σουμε τό δριο τής οιταρκείας μας, τό στάρι δά μάς εστοίχιζε περισ
σότερο άφ* δτι τό είσαγόμενο άπό τό εξωτερικό, καί δεύτερο γιατί 
άντιοικονομικώτερη πολιτική άπό αυτή τήν πολιτική τής αύταρκείας 
είς δλα, ακόμα καί στό αιάρι καί τα λοιπά δημητριακά, δεν θά 
ήμπορούσε νά εννοηδή. Είναι δε ακατανόητη ή πολιτική αυτή, γιατί 
εάν σήμερα ή υπερπαραγωγή τού Καναδά, τής ’Αμερικής καί τής 
Αύστραλία:, καί ή επικειμένη σοβαρώτερη τής Σοβιετικής 'Ερωτσεως 
τρομάζουν τούς καλλιεργητάς περιοχών, πού άπό τή φύσι τω ν  είναι 

σιτοπαραγωγοί, όπως ή λεκάνη τού Δουνάβεως, φαντάζεται κανείς 
εάν ή λεπτόγειος Ελλάς ήμπορεί καί πρέπει νά κατέλδη σ’ έναν τέ
τοιο μάταιον άλλα καί άντιοικονομικόν αγώνα.’Αλλά καί άν πάλιν δεν 
διϊ ήταν άντιοικονομική, δεν δά ήταν εφαρμόσιμη ή πολιτική αύτή, 
γιατί ή Ηνωμένες Πολιτείες, σάν ισχυρός οικονομικός παράγων πού



είναι, θά έπιμείνουν στην πολιτική τοϋ ελεύθερου εμπορίου καί δεν 
θά κάμουν καμμιά οικονομική ευκολία σε καμμιά χώρα πού δεν θά 
ύπακούση στήν άξίωσί των αυτή.

Πρέπει λοιπόν νά σχολάσουμε από το κεφάλι μας τή σιτάρκεια 
και νά στρέψουμε περισσότερο τήν προσοχή μας προς τά ζωοκομικά 
προϊόντα (γάλα, κρέας, βούτυρο, αυγά) τά λαχανικά, τά όπωρικά καί 
κυρίως τό λάδι, τό κρασί, τή σταφίδα καί τον καπνό. Τά εύγενή 
αυτά προϊόντα θά ήμποροϋσαν νά παραχθοϋν, με επιστημονικότερη 
μέθοδο καλλιέργειας, άφθονώτερα καί σέ καλύτερη ποιότητα, γιατί 
μόνον από τήν καλύτερή τους κυρίως ποιότητα θά άπορροφηθούν 
ασφαλέστερα από τις ξένες αγορές. Γ ιά  τήν άπορρόφησί τους πάλι 
από τή διεθνή αγορά πρέπει νά καταβάλλουμε μιά εξαιρετική καί έγ
καιρη προσπάθεια αναπροσαρμογής μας προς τάς νέας απαιτήσεις του 
διεθνούς εμπορίου.

Α Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η Σ Ι Σ
Ή  χώρα μας βγαίνει κατεστραμμένη καί εξαρθρωμένη από τον 

αιματηρό αυτό πόλεμο καί τήν τετραετή βάρβαρο κατοχή των τριών 
κατακτητών. Οί πόλεις καί τά χωριά κατάκεινται σέ ερείπια, οί δρό
μοι, γέφυρες, σιδηρόδρομοι καί λιμάνια είναι τιναγμένοι στον αέρα, 
τό τροχαίο υλικό έχει έκμηδενισθή, καί έτσι οίκονομία καί συγκοι
νωνία βρίσκονται σέ πρωτόγονη καί απελπιστική κατάσταση. Είναι 
δε ανάγκη απόλυτη δλα αυτά τά κατεστραμμένα μέσα τής παραγωγής 
καί τής συγκοινωνίας νά επανορθωθούν, γιατί ούτε οί άνθρωποι 
ήμπορούν νά μένουν άστεγοι, ούτε νά κυκλοφορούν ακόμη με αρα
μπάδες. Πέρασε ένας χρόνος από τήν άπελευθέρωσι, καί στον τομέα 
τής άνοικοδομήσεως, πού είναι τόσο επείγουσα καί επιτακτική, δεν 
έγινε σχεδόν τίποτε. Καί όμως με τήν πρόθυμη βοήθεια »των ξένων ή 
οποία θά ήταν άφθονώτερη, έάν έδείχναμε εμείς οί ίδιοι περισσότερο 
ένδιαφέρον νά τήν αποσπάσουμε, θά ήμπορούσαν πολλά πράγματα νά 
είχαν γίνει. ’Ακόμη δμως καλά-καλά δεν έχει καταστρωθή κανένα 
πρόγραμμα, καί δεν έχουν συγκεντρωθή σ’ έναν οργανισμό δλες οί 
ανάλογες υπηρεσίες. Καί τό χειρότερο, δεν ξέρουμε τί μάς χρειάζεται, 

·*Μαί δεν παρουσιάσαμε στους ξένους κανένα σκελετό καί πρόγραμμα 
εργασίας. Καί δμως, μιά φορά καί κατεστράφησαν τόσα μέσα παρα
γωγής καί τόσα μέσα συγκοινωνίας, θά έπρεπε νά έχουμε Ικπονήσει 
κάποιο έστω πρόχειρο, αλλά ορθολογιστικό σχέδιο άνοικοδομήσεως, 
πού θά μάς έδειχνε έάν τό κατεστραμμένο χωριό πρέπει νά άνοικοδο-



τής οίκονομίσς.Κάθε τέτοια έπέμβασις οδηγεί σέ βεβιασμένα μέτρα, πού 
ανακουφίζουν ϊαιυς ένα τμήμα εργατών αλλά ζημιώνουν τήν Ιδιωτική 
οίκονομία. Παράδειγμα το ζήτημα τού λιμένος Πειραιώς οπού ή από 
λόγους σκοπιμότητος είσαχθεισα εκ περιτροπής έργασία έξησφάλισε 
μέν ένα μικρό κατά μέσον δρον ημερομίσθιο εις το πλήθος τών ΙργοΙ- 
τών πού συνεσωρεύθησαν, αλλά έπεβάρυνε το κόστος τής μεταφοράς 
τών έμπορευμάτων μέσα είς τον λιμένα σέ βαθμό πού έζημίωσε καί τή 
φήμη τού Πειραιώς ως λιμένος. Και δμως μολονότι ή έπέμβασις 
αύτή είναι γενικώτερα επιζήμια εν τούτοις δεν ήμπορεΐ κάνεις νά 
συστήση καί τόσον εύκολα την κατάργησι τής έκ περιτροπής έργα- 
σίας. Τό ίδιο συμβαίνει καί με το πλήθος τών δημοσίων καί Ιδιω
τικών υπαλλήλων, τούς οποίους αν διά λόγους #ίκονομίας θελήσούν 
είτε τό Κράτος, είτε οί Τράπεζες καί οί επιχειρήσεις νά άπολύσουν,· 
πάλιν θά πέσουν είς βάρος τής οικονομίας κρατικής καί Ιδιωτικής, 
αφού τό Κράτος πρέπει νά τούς εξασφάλιση κάποιο επίδομα ανεργίας. 
’Από τό άλλο μέρος κανένας εργατικός νόμος περί προστασίας γυναι
κών καί ανηλίκων δεν θά μπορέση νά έφαρμοσθή, γιατί τά ατέλειωτα 
ορφανά, ή τά ακόμη προσφυγόπαιδα πρέπει οπωσδήποτε νά ζήσουν, 
έστω καί εργαζόμενα σέ ανθυγιεινές βιομηχανίες, ή απασχολούμενα 
ακόμη καί στην νυκτερινή έργασία τών πλανοδίων μικροπωλητών.

Είναι λοιπόν επιτακτικά αναγκαία ή επάνοδος τού δημογράφικοΰ 
μας περισσεύματος στις προαιώνιες εστίες του, γιατί αύτή καί μόνη 
θά μάς έπαναφέρη στήν προπολεμική ισορροπία πληθυσμού καί οικο
νομίας, πού τόσον θανάσιμα διεταράχθη μέ τήν από τού 1922 άθρόα 
εισροή ενός καί μισού έκατομμυρίου ψυχών.

Λύο φορές μάλιστα στήν τρισχιλιετή Ιστορία τού Ελληνισμού 
διεταράχθη ή ισορροπία τού πληθυσμού καί τής οίκονομίας τού πα
τρίου εδάφους. Στά 350 π. X. μέ τήν Σικελική εκστρατεία τού μεγα- 
λεπήβουλου καί ευφάνταστου ’Αλκιβιάδη, καί στά 1918— 1922 μέ τή 
Μικρασιατική εκστρατεία τού Βενιζέλου. Καί όπως τής πρώτης τό 
αποτέλεσμα ύπήρξεν ή Σικελική καταστροφή πού έκλόνισε τό κύρος 
τών ’Αθηναίων, καί συνετέλεσε στο ξερρίζωμα τών άποικιών των καί 
στον επαναπατρισμόν τών άποίκων στο φτωχό καί άξενο έδαφος τής 
Μητροπόλεοις, έτσι καί τής δεύτερης τό αποτέλεσμα, κυρίως χάρις είς 
τά λάθη τών διαδόχων τού Βενιζέλου, πού τόσον άστοχα έσυνέχισαν 
τήν εκστρατεία, υπήρξε μαθηματικά απαράλλακτο.

Τό δημογραφικό .δμως αύτό περίσσευμα δέν πρέπει νά τοποθε- 
τηθή μέ κατακτητικούς πολέμους, δπως ή ριψοκίνδυνος Μικρασιατική



Εκστρατεία, πού μάς Εκόστισε τή Μικρασιατική καταστροφή, ούτε μ* 
σύνθημα τήν άνεύρεσι «ζωτικών χώρων», δπως ήταν τής μόδας Λκόμη 
προ τού τελευταίου πολέμου. Άλλα μέ Συνεννοήσεις και συμφωνίες 
μέ τις Μεγάλες Δυνάμεις καί τούς γείτονες μας, καί ίσως καί μέ 
τή μεσολάβησι τοΰ Νέου ’Οργανισμού των 'Ηνωμένων Ε θνώ ν, 
γιατί &τσι καί μόνον θά ήμπορέσουμε σταθερά νά Επαναφέρουμε το 
ρεύμα στήν παληά φυσική κοίτη τού ποταμού. Ή  Βόρειος ’Αμε
ρική, εάν έπιτραπή δπως Ελπίζεται, ή αύξησις τού ποσοστού τής 
μεταναστεύσεως, ήμπορεΐ βέβαια νά απορρόφηση ένα ποσοστό Ετησίως, 
δπως άπερρόφησε τόσες καί τόσες χιλιάδες ίσαμε σήμερα. "Ολοι δμως 
οί προς τά εκεί μετανάστες μας ήμπορεΐ νά μάς συνετήρησαν μέ τά 
μεταναστευτικά τους εμβάσματα, αλλά άπό έναν άναπότρεπτο φυσικό 
νόμον εξαμερικανίσθησαν πολύ γρήγορα, μάλιστα προτού φθάσουν 
κάν στη δεύτερη γενεά. Καί γίνηκαν μεν άριστοι άμερικανοί πολίτες, 
καί δεν ξέχρσαν τήν μητέρα πατρίδα, μάλιστα μάς έσωσαν άπό τον 
έκ πείνης θάνατο κατά τήν περίοδο τής κατοχής, δμως έχασαν, καί 
εις τό μέλλον θά χάσουν ακόμη περισσότερο, τό συνεχή δεσμό τους 
προς τήν Ελλάδα. Τό ίδιο θά συμβή καί μέ τή μετανάστευσι στον 
Καναδά καί στήν Αυστραλία εάν, δπως έλπίζεται, ανοίξουν ο! πόρτες 
καί τής προς τά εκεί μεταναστευσεως. Νά γιατί είναι άπείρως προτι
μότερη ή μετανάστευσις στά παληά λημέρια τού Ελληνισμού, στις 
διπλανές χώρες, πού είναι γνώριμες στους 'Ελληνες άπό τήν εποχή 
τού Ηροδότου έως σήμερα. Έ άν επιτύχουμε νά μάς έπιτραπή ό Εποι
κισμός τών παραλίων τής Μικρασίας καί τών κάμπων τής ’Ανατολι
κής Θράκης θά ξεχυθούμε προς τά εδάφη τής ευδαιμονίας, πού τόσον 
έσαγήνευσαν τον αρχαίο Ξενοφώντα, άστε αυτός καί δ ’ Ισοκράτης νά 
κάμουν έκκλησι στο Φίλιππο τό Μακεδόνα νά τούς πάρη καί ώς μι
σθοφόρους ακόμη γιά νά τούς έγκαταστήση έκεΐ. "Αμα έπιτραπή δ 
εποικισμός τών μερών αυτών καί άπό τούς Έλληνες, θά ξεχυθή στους 
πλούσιους κάμπους τής ’Ανατολικής Θράκης καί τής Μικρασίας ή χα
ρωπή καί αποδοτική εργασία τέκνων γνώριμων προς τά Εδάφη αυτά, 
πού μετά τήν αναγκαστική άποχώρησί μας στά 1922 έμειναν χέρσα 
καί, σχεδόν είπεΐν, έρημα άπό παραγωγικό πληθυσμό'.

Έ τσ ι καί μόνον θά άποκατασταθή είς τήν Βαλκανική καί τό 
Βόρειο καί Μέσον Λίγαΐο ή Ισορροπία πού, δπως είπαμε, διεταράχθη 
μετά τήν άναγκαστικήν άποχώρησί μας άπό τά Εδάφη τής ’Ανατολι
κής Θράκης καί τής Μικρασίας. Γ ιά τήν άποκατάστασι τών πραγμά
των είς τήν φυσιολογική αυτή κατάστασι ή “ Ε Ν Ω ΣΙΣ  ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ-



σύνη. Μέσα σ ’ αυτή την καινούργια ζωή καλούμεθα κι* εμείς οί "Ελ
ληνες να συναγιονισθοΰμε μέσα σε μια ευγενική άμιλλα τούς διπλα
νούς λαούς για να στήσουμε δλοι μαζί το Ναό τής χαράς και τής ευ
τυχίας τοΰ κόσμου.

Μ ’ αυτήν τήν πίστι και μ* αυτά τά Ιδανικά έπήραμε κι’ εμείς 
ένεργό, καί μάλιστα, όπως κολακευόμενα νά πιστεύουμε, αποτελεσμα
τικό μέρος στή Λιάσκεψι τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, πού έπροίκισε τον 
χόπμο με τό Χάρτη τών 'Ηνωμένων Ε θνών, καί σ’ αυτόν τό Χάρτη, 
παρ’ όλες τίς προσωρινές του ατέλειες, Μεγάλοι καί Μικροί Λαοί πρέ
πει νά έμπιστευθοΰμε τήν Ειρήνη καί τήν ευδαιμονία τής άνθρωπό- 
τητος.

"Εχει βέβαια, σάν ανθρώπινο έργο, καί δ Χάρτης αυτός τίς ασθε
νείς πλευρές του καί ήμπορεΐ νά τοΰ προσάψη κανείς δτι εις βάρος τής 
ίσότητος τών λαών ¿δημιούργησε μέσα στο Συμβούλιον ’Ασφαλείας 
τήν ύπερκυβέρνησι τών πέντε Μεγάλων Δυνάμεων, καί δεν επιτρέπει 
νά ληφθή καιιμία άπόφασις, ή νιί έπιχειρηθή δράσις κατά τοΰ Κρά- 
τονς εκείνου πού θά δπεδεικνύετο ταραξίας τής Διεθνούς Ειρήνης, 
αν εστο) καί μία Μεγάλη Δύναμις δεν συμφωνεί είς τήν λήψιν απο
φάσεων ή μέτρων περιστολής.

Κάθε όμως φιλοσοφημένος άνθρωπος θά καταλάβη δτι ούτε ή 
Ισότης θά καταργήση τήν ιεραρχία τών αξιών καί στή διεθνή κοινω
νία, οδτε ή άρνησι,κυρία μιας Μεγάλης Δυνάμεως θά είναι τροχοπέδη 
γιά τήν προστασία τής Ειρήνης. Ή  αρνησικυρία θά δδηγήση αναπό
τρεπτα σέ τούτο τό αγαθό αποτέλεσμα, δτι δ κίνδυνος τής έμφανίσεώς 
της θά δδηγήση σέ συνεννόησι καί συμφωνία τών Μεγάλων Δυνά
μεων. Πράγματι ή Ειρήνη τοΰ κόσμου έξαρτάται κυρίως από τών 
Μεγάλων Δυνάμεων τήν συνεννόησι καί μόνον. Πιστεύουμε δέ ακρά
δαντα δτι δπως ενωμένες οί Μεγάλες Δυνάμεις ¿νίκησαν στον μεγάλον 
αΰτσν πόλεμο, Ιτσι ένωμένες θά έξασφαλίσουν τήν εΙρήνη. Ζοΰμε μέσα 
σ’ δνα διεθνές κλίμα δπου καθημερινώς ή μυστική διπλωματία τών πα
λαιών άνακτοβουλίων υποχωρεί στήν ανοικτή συζήτηση τών λαών, πού 
ακριβώς γιατί αυτοί φέρουν δλ,οκληρωτικά τίς ζημίες τοΰ πολέμου 
ένδιαφέρονται καί γιά τή διατήρησι τής ΕΙρήνης. Καί μέσά σ’ ενα 
τέτοιο διεθνές κλίμα καμμιά Δύναμις, δσο καί 5ν είναι μεγάλη, δεν 
ήμπορεΐ ν ’ άδιαφορήση μπρος στήν πραγματική Ύπερδύναμι, τή 
Δημόσια Διεθνή Γνώμη.


