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Προτίθεμαι νά εκθέσω τά δσα άντελήφθην εις την Σοβιετικήν Ένωσιν άπό 
τών εξής απόψεων:

I) των κατοίκων τής χώρας καί τής νοοτροπίας των,
Π) τών εκεί βιοτικών συνθηκών,

III) τοΰ άτομικοϋ εισοδήματος εν συγκρίσει πρδς τον έξω κόσμον,
IV) τής οικονομίας από άπόψεως συνόλου.

I

Ή είσοδος εις την Σοβιετικήν "Ενωσιν αποτελεί πολύ περισσότερον, παρά 
ή είσοδος εις οίανδήποτε άλλην ανατολικήν χώραν εκτός τής ’Αλβανίας, δπου 
δέν έχω μεταβή καί ίσως τής Βουλγαρίας, διέλευσιν τοΰ σίδηρου παραπετάσμα
τος. Πράγματι, εις τάς άλλας χώρας ύπό κομμουνιστικήν κυβέρνησιν, μηδέ τής 
Βουλγαρίας έξαιρουμένης, οί υπάλληλοι ελέγχου διαβατηρίων, εξωτερικού συν
αλλάγματος καί άποσκευών προσπαθούν νά συνεννοηθοΰν μέ τούς άφικνουμένους 
ξένους ταξειδιώτας, κινητοποιοΰντες πάσαν γνώσιν οίασδήποτε γλώσσης, την 
οποίαν έστω καί ελλιπέστατα γνωρίζουν. Εις τόν άερολιμένα τής Μόσχας καί 
κατά τήν άφιξιν καί κατά τήν άναχώρησιν, δτε δ έλεγχος είναι πολύ αύστηρό- 
ρος ή κατά τήν άφιξιν, οί αρμόδιοι δμιλοΰν ρωσσικά καί τό τονίζουν μέ κάποιαν 
υπεροψίαν. ’Ανάλογος είναι ή διαγωγή δλων σχεδόν τών άνθρώπων μέ τούς 
όποιους έρχεται δ ξένος εις επαφήν, έκτος τών ύπηρετούντων εις τήν σοβιετικήν 
δργάνωσιν ταξειδίων (Ίντουρίστ) . 'Όσοι υπηρετούν έκεΐ δμιλοΰν τουλάχιστον 
μίαν ξένην γλώσσαν, κατά κανόνα (φυσικά μέ εξαιρέσεις) είναι εύγενεΐς καί 
δέν στερούνται οργανωτικού πνεύματος καί άκόμη κάποιας πρωτοβουλίας, φυσι
κά άμφότερα εις τό πλαίσιον τών στενών γραφειοκρατικών κανονισμών, οί όποι
οι διέπουν καί τήν Ίντουρίστ. ’Άνευ αυτής έν δψει τής άγνοιας ξένων γλωσσών 
(έκτος εις τάς Βαλτικάς χώρας) ύπό τής μεγίστης πλειοψηφίας τών κατοίκων, 

τής απροθυμίας, είτε έκ φόβου κυρώσεων έκ μέρους τών άρχών, είτε έξ άδιαφο- 
ρίας, είτε, θά μοΰ έπιτραπή νά εϊπω, έξ ήλιθιάτητος τών πολλών νά δώσουν 
καθ’ δδόν μίαν πληροφορίαν έστω μέ χειρονομίαν, τέλος τής χρησιμοποιήσεως 
τοΰ κυριλλικού άλφαβήτου (τούτο δέν δημιουργεί άνυπερβλήτους δυσχερείας διά 
τούς γνωρίζοντας τήν ελληνικήν) ή δυνατότης κινήσεων τών ξένων θά ήτο έξαι- 
ρετικά δυσκολωτέρα άπό δ,τι ήδη είναι.

Ή τοιαύτη κατάστασις τών κατοίκων τής χώρας διευκολύνει βεβαίως τήν
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έκ μέρους των αρχόντων διοχέτευσιν εις αυτούς οίασδήποτε άπόψεως έστω άβα- 
σίμου, έστω έσφαλμένης, έστω τελείως ψευδούς. ’Έλεγχος είναι δυνατός μόνον 
δΓ δσους ακούουν τάς έκπομπάς τών ραδιοφωνικών σταθμών τής έλευθέρας Ευ
ρώπης (εξηγείται ουτω διατί οί κυβερνώντες την Σοβιετικήν Ένωσιν καί ο'ι εις 
την Δύσιν συνοδοιπόροι προσπαθούν να έπιτύχουν την διακοπήν τής λειτουργίας 
των) αλλά ή παρακολούθησις δεν είναι άμοιρος κινδύνων τοσούτψ μάλλον δτι 
ακόμη πολλαί έκατοντάδες χιλιάδων οικογενειών διαβιοΰν εις εν δωμάτιον χρη- 
σιμοποιούσαι από κοινού μαγειρεΐον, άποχωρητήριον καί τυχόν λουτρόν καί δτι 
ή μυστική αστυνομία είναι παντού καί πάντοτε παρούσα. Έξ άλλου, αν καί έπι- 
σήμως δέν άπαγορεύεται ή εισαγωγή ξένων εφημερίδων, σπανιώτατα άνευρί- 
σκονται τοιαΰται, έκτος τών κομμουνιστικών εφημερίδων τής Δύσεως, αί όποίαι 
απλώς τιροσπαθούν να παρουσιάσουν τήν έκει κατάστασιν ώς απελπιστικήν. 
Πράγματι, διά τον κανονικόν κάτοικον τής Σοβιετικής Ένώσεως ή σημερινή 
εκεί κατάστασις είναι ή μόνη, τήν οποίαν έγνώρισεν, άφοΰ τό καθεστώς άριθμεΐ 
πλέον βίον 53 ετών, δέν λησμονεί δέ δτι προ ετών ήτο ακόμη χειρότερα. Πι
στεύουν λοιπόν σοβαρώς δτι εις τήν Δύσιν, δπου... υπάρχει επί πλέον ή έκμε- 
τάλλευσις τών κεφαλαιούχων, ή κατάστασις είναι διά τούς πολλούς χειρότερα, 
έτι μάλλον δέ εκεί δπου οί «κακοί φασίσται» έπεκράτησαν! Έξ άλλου, σοβαρώς 
ύποστηρίζεται δτι ή Σοβιετική Ένωσις μόνη, χωρίς καμμίαν συμβολήν τών Δυ
τικών συμμάχων, ένίκησεν εις τόν 2ον παγκόσμιον πόλεμον καί τήν Γερμανίαν 
καί τήν ’Ιαπωνίαν!!

Ό κανονικός κάτοικος τής Σοβιετικής Ένώσεως γνωρίζει βεβαίως δτι έκεΐ 
δλοι δέν ζοΰν κατά τόν αυτόν τρόπον οχι μόνον, διότι αί διαφοραί μισθών είναι 
ουσιώδεις, ώς θά εκθέσω κατωτέρω, άλλα καί διότι οί ισχυροί, ώς τοιοϋτοι νο
ούνται περισσότερον δσοι εύρίσκονται εις τάς άνωτέρας βαθμίδας τής ιεραρχίας 
τού κομμουνιστικού κόμματος, παρά δσοι εύρίσκονται εις τάς ανάλογους βαθμί
δας τής κρατικής μηχανής, ζοΰν εξαιρετικά πολυτελώς καί μάλιστα μέ οίκοσί
τους ύπηρέτας, κρατικόν αύτοκίνητον μετά όδηγοΰ κλπ. Έξ ίσου καλά γνωρί
ζει ό μέσος κάτοικος τής Σοβιετικής Ένώσεως δτι οί άνήκοντες εις τάς ενόπλους 
δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων φυσικά τών σωμάτων άσφαλείας, άπολαμβάνουν 
ώρισμένα προνόμια, χωρίς δμως αυτό να τούς έπιτρέπη νά παραβιάζουν τήν σει
ράν εις τάς ουράς, τάς όποιας οί κάτοικοι τής Σοβιετικής Ένώσεως κάμνουν 
καθ’ δλον τό 24ωρον (σκεφθήτε τήν νύκτα 4 οικογένειας μέ έν άποχωρητήριον 
μόνον) . Ταΰτα θεωρούν φυσικά.

’Εκτός τής διαφοράς αυτής μεταξύ τών κατοίκων, ύπάρχουν άρκεταί έκατον
τάδες χιλιάδων οικογενειών, αί όποίαι διαθέτουν άνθρωπίνας κατοικίας εις τήν 
πόλιν καί επί πλέον ιδιοκτήτους οικίας διαφόρου ποιότητος εις τήν εξοχήν, έναντι 
τών άρκουμένων εις έν δωμάτιον, άλλην βασικήν διαφοράν άπό άπόψεως τάξεων 
άποτελεΐ τό αύτοκίνητον. Προς τό παρόν, ελάχιστοι κανονικοί κάτοικοι τής Σοβιε
τικής Ένώσεως δύνανται νά διανοηθοΰν νά εγγραφοΰν εις τούς καταλόγους εκεί



νων, οί οποίοι έπί τή καταβολή ολοκλήρου τοϋ άντιτίμου ενός επιβατικού αυτο
κινήτου θά τό αποκτήσουν μετά αναμονήν 3 -4 ετών. Πράγματι, τό σοβιετικής 
κατασκευής αύτοκίνητον, τό όποιον αντιστοιχεί εις τό Φόλκς Βάγκεν, στοιχίζει 
άναλόγως τού τύπου, ή 4.200 ή 4.500 ρούβλια = 138.600 ή 148.600 δραχ- 
μάς, ήτοι τό διπλάσιον από τήν Ελλάδα καί τό τετραπλάσιον περίπου από τάς 
περισσότερον ημών άνεπτυγμένας χώρας τής Δύσεως. Ούτως οί δικαιούμενοι 
κρατικού αύτοκινήτου — είναι συνήθως μεγάλα, δπως παρ’ ήμΐν τών άνωτάτων 
άξιωματούχων— εύρίσκονται εις προνομιακήν θέσιν. ’Άν καί αί ύπεραστικαί 
άρτηρίαι εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν είναι κατά κανόνα είς κακήν κατάστασιν 
— ή έπίσημος δικαιολογία είναι δτι δ πάγος δήθεν καταστρέφει κατ’ έτος τήν 
άσφαλτον, ένφ τοιοΰτον πρόβλημα δέν υπάρχει είς τάς δχι θερμοτέρας σκανδι- 
ναυϊκάς χώρας, είναι τά μόνα επιβατικά αυτοκίνητα — έκτος μερικών διπλω
ματικών αύτοκινήτων — τά όποια συναντώνται είς ταξείδια υπεραστικά. Πρά
γματι, οί σιδηρόδρομοι δέν άναπτύσσουν άξίαν λόγου ταχύτητα, παρά είς μερι- 
κάς διαδρομάς, ως μεταξύ Μόσχας καί Λενινγράδ καί ώς έκ τούτου ή χρησιμο
ποίησή τού κρατικού αυτοκινήτου, προτού άρχίση ή χιονόπτωσις καί άφοΰ συμ- 
πληρωθή ή τήξις τών χιόνων, καί έξοικονόμησιν καιρού καί ηύξημένον κύρος 
εξασφαλίζει.

Ό κανονικός κάτοικος τής Σοβιετικής Ένώσεως ούδεμίαν πρωτοβουλίαν 
αναπτύσσει, ελάχιστα γνωρίζει άπό άπόψεως λειτουργίας, συντηρήσεως καί επι
σκευής μηχανών, τείνει άντί εργασίας νά έμπλακή είς άτελείωτον συζήτησιν 
περί τού ποιητέου, ουδόλως έχει συναίσθησιν τού χρόνου, τής ανάγκης άναπτύ- 
ξεως πρωτοβουλίας καί προβλέψεως. Τού άρκεΐ νά συμμορφωθή μέ τούς κανο
νισμούς καί ούδεμίαν συμπόνοιαν δεικνύει άν έκ τής έφαρμογής των προκύπτουν 
δυσάρεστοι, δχι άναπόφευκτοι, συνέπειαι διά τούς συνανθρώπους του. Έ έπι- 
σκευή ούτω μιας μικροζημίας είς έν ξενοδοχεΐον διαρκεϊ έπί μακρόν καί ένδεχο- 
μένως έν τφ μεταξύ ή ζημία έπιτείνεται. Τέλος, δ κανονικός κάτοικος τής Σο
βιετικής Ένώσεως χαίρει τά μέγιστα δταν ώς καλός γραφειοκράτης καί έφαρ- 
μοστής τών κανονισμών, άποδεικνύεται άναρμόδιος. Είρήσθω έν παρόδψ δτι οί 
κανονισμοί ένίοτε έξυπηρετοΰν τόν πολίτην προφανώς διότι έξασφαλίζεται 
ή δυνατότης παρακολουθήσεως τΰ πολίτου. Ούτως δταν ταχυδρομούνται έντυπα 
ή άλλα άντικείμενα είς τό έξωτερικόν, τό δέμα γίνεται παρουσία τού ένδιαφε- 
ρομένου υπό τού ταχυδρομικού υπαλλήλου. Έξ άλλου, ή άσάφεια τών κανονι
σμών καί ή άτακτος έφαρμογή των καταφαίνεται έκ τού δτι τό αύτό τηλεγρά
φημα τό όποιον άπέστειλα πεντάκις περί τής υγείας μου είς τήν σύζυγόν μου, 
έπεβαρύνθη έκάστην φοράν μέ διαφορετικόν τέλος.

Έν οψει αύτής τής καταστάσεως δέν ήτο περίεργον νά διαπιστώσω, οσάκις 
κατώρθωσα νά δμιλήσω μέ κατοίκους τής Σοβιετικής Ένώσεως, έν αίσθημα 
αδιαφορίας καί ύπεροχής έναντι τής Ελλάδος. Προσεπάθησα βάσει συγκεκριμέ
νων παραδειγμάτων, ιδίως έκ τών έπιτυχιών μας είς τόν πόλεμον 40/1, είς
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τον συμμοριτοπόλεμον καί είς τήν οικονομικήν άνάπτυξιν άπδ τό 1953 καί επι
χειρημάτων στηριζομένων είς αυτά να άποδείξω δτι έχουν άδικον, άλλα δέν εί
μαι βέβαιος δτι επέτυχα πάντοτε είς μεγάλην κλίμακα.

Θά ήθελα έν κατακλεΐδι νά τονίσω δτι περιωρίσθη βεβαίως δ άριθμδς των 
εκκλησιών — είς τδ Λενινγράδ λειτουργούν μόνον 18 διά 2)4 εκατομμύρια κα
τοίκων — αί ύπάρχουσαι δμως είναι υπερπλήρεις άπδ πάσης ήλικίας γυναίκας, 
άλλά άπδ άπόψεως άνδρών δέν είδον πολλούς κάτω τών 25 - 30 έτών. Έξ άλ
λου, οι άκάθαρτοι νέοι άμφοτέρων τών φύλων μέ τήν συνήθη εις τήν Δύσιν άκα- 
τάστατον κώμην είναι ελάχιστοι, κατά κανόνα δέ είναι άλλοδαποί. Επίσης εναγ
καλισμοί καί άσχημίαι είς τάς δδούς είναι σπάνιοι, διότι άπαγορεύονται άπδ 
τούς έν ίσχύι άστυνομικούς κανονισμούς, έν άντιθέσει πρδς δ,τι γίνεται π.χ. είς 
τήν Τσεχοσλοβακίαν.

II

Ή κρίσις περί τών βιοτικών συνθηκών τών εύρέων λαϊκών στρωμάτων είς 
μίαν χώραν δέν είναι ποτέ ευχερής, πρέπει δέ νά γίνεται μέ πάσαν έπιφύλαξιν 
προκειμένου νά γίνουν διεθνείς συγκρίσεις. Αί άνάγκαι, αί συνήθειαι, ή ποιότης 
τών προσφερομένων άγαθών καί υπηρεσιών, αί τιμαί καί οί μισθοί πρέπει νά λη- 
φθοΰν ύπ’ δψιν προ τής έξαγωγής συμπερασμάτων.

Έκ τών άνωτέρω ή κατάστασις είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν εμφανίζεται 
ως έξης:

1) Ό μισθδς τού άνειδικεύτου εργάτου μηνιαίως είναι 50 ρούβλια (έπισή- 
μως δρχ. 1.650, έναντι 2.500 είς τήν Ελλάδα).

2) Ό μέσος μισθδς είς τήν Σοβιετικήν “Ενωσιν είναι 118 ρούβλια μηνιαί
ως (3.894 δρχ.).

3) Ό υφηγητής λαμβάνει άκαθάριστα 280 ρούβλια μηνιαίως (9.240 

δΡΧ·) ·
4) Ό τακτικδς καθηγητής τού Πανεπιστημίου λαμβάνει μηνιαίως άκαθά

ριστα 450 ρούβλια (14.850 δρχ.)
5) Ό δδηγδς ταξί λαμβάνει 118 ρούβλια μηνιαίως (3.894 δρχ.) , μέ ύπο- 

χρέωσιν καταβολής είς τδν εργοδότην του πάσης τυχδν είσπράξεως πιστοποιου- 
μένης άπδ τδν μετρητήν, έκτδς τών σπανιωτάτων φιλοδωρημάτων.

6) Οί μισθοί τών άνωτάτων άξιωματούχων κόμματος καί κρατικής μηχα
νής υπερβαίνουν τους τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου περισσότερον ύπδ τδν 
τύπον παροχών είς είδος, ώς καλής κατοικίας, κρατικού αυτοκινήτου, διακοπών 
έξησφαλισμένων κατά προτίμησιν, δευτέρας κατοικίας είς τήν εξοχήν, παρά ύπδ 
μορφήν μεγαλυτέρων μισθών.

Έξ άλλου, πρδς σχηματισμδν κάποιας ιδέας περί τής άγοραστικής δυνά-
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μεώς των ώς άνω άπολαυών καλόν είναι νά παρατεθούν αί κάτωθι τιμαί μέ βά- 
σιν τήν έπίσημον ισοτιμίαν τοΰ ρουβλίου = 33 δρχ.

1) Ένοίκιον διά 48 τετραγωνικά μέτρα μηνιαίως 264 δρχ., συμπεριλαμ
βανομένων κοινοχρήστων καί θερμάνσεως, άλλά μέ συμμετοχήν εις τά Ιξοδα 
συντηρήσεως τοΰ κτιρίου. Αυτά είναι σημαντικά εις τάς παλαιάς κατοικίας.

2) Αί κοινωνικαί ασφαλίσεις καλύπτουν δπως καί παρ’ ήμΐν τά Ιξοδα 
άσθενείας, άρκεΐ νά ύπάρχη θέσις εις τά νοσοκομεία καί νά γίνουν αί ποικί
λοι διατυπώσεις.

3) Τά τρόφιμα καί τά είδη ιματισμού είναι κατά κανόνα πολύ άκριβά καί 
κάκιστης ποιότητας, ιδίως δέ τά τρόφιμα εις τά κρατικά καταστήματα, δπου 
σχηματίζονται ατελείωτοι ούραί. Εις τούς δρόμους τών μεγάλων πόλεων οι παρα
γωγοί δύνανται νά προσφέρουν τά προϊόντα των, ενίοτε είς έξωφρενικάς τιμάς, 
π.χ. πρώιμα γεώμηλα 264 δρχ. τό κιλόν, κανονικώς 30 δρχ. τό κιλόν, τά μήλα 
κάκιστης ποιότητος καί πολύ μικρά 20 δρχ. τό κιλόν, τά ροδάκινα κάκιστης 
ποιότητος καί πολύ μικρά 60 δρχ. τό κιλόν, τό λεμόνι κατά τεμάχιον 11 δρχ., 
μία πλάκα σοκολάτα ρωσσική 57 δρχ., εν μέτρον τοΰ φθηνοτέρου γυναικείου 
υφάσματος 125 δρχ, τά φθηνότερα ανδρικά υποδήματα 1.000 δρχ., τό παγωτόν 
ΕΒΓΑ (τής ί)2 δρχ.) 4 δρχ.

4) Τά σιδηροδρομικά εισιτήρια ανεξαρτήτως τού δτι διαφημίζονται ώς πο
λύ φθηνά, είναι 50% άκριβώτερα τών ίδικών μας, φυσικά πάντοτε μέ κλίνην, 
άλλά είς διαμερίσματα τετράκλινα, δπου τοποθετούνται άνδρες καί γυναίκες 
άναμίξ, χωρίς λαβομάνον, πού υπάρχει μόνον είς τάς δύο άκρας έκάστου δχή- 
ματος.

5) Τά εισιτήρια τών θεαμάτων φημίζονται καί αυτά ώς ιδιαιτέρως φθηνά, 
άλλά είναι μάλλον άκριβώτερα άπό τήν Ελλάδα (59 δρχ. εις τό υπερώον τού 
θεάτρου Μπολσόϊ τής Μόσχας) .

6) Ή παιδεία παρέχεται δωρεάν.
7) "Εν γεύμα ή δεΐπνον είς τό έστιατόριον (δέν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των, έκτος τοΰ δτι είς ώρισμένα ή πληρωμή είναι υποχρεωτική είς ξένον νόμι
σμα αποκλεισμένων άρα τών εντοπίων) δέν στοιχίζει περισσότερον τών 70 - 80 
δρχ. ύπό τήν προύπόθεσιν δτι οί έπιθυμοΰντες θά κατορθώσουν νά είσέλθουν. Αί 
μερίδες είναι μικραί, ή δυνατότης έπιλογής περιωρισμένη καί ή διαγωγή τού 
υπηρετικού προσωπικού είναι σκαιά, δπως άλλωστε είς τά ξενοδοχεία καί είς 
τά καταστήματα. Ή κατάστασις είναι καί άπό αύτής τής άπόψεως όλιγώτερον 
κακή εις τάς βαλτικάς χώρας. Πράγματι, τό προσωπικόν ούδέν ένδιαφέρον εχει 
διά τήν άπόδοσιν τής έπιχειρήσεως, διά τήν ίκα-νοποίησιν τών πελατών πρός 
συγκράτησίν των, διά τήν καλήν έξυπηρέτησίν των. Είναι κατά κανόνα βρα
δείς, άτακτοι, άγενεΐς καί ουδόλως πρόθυμοι. Ή κατάστασις είναι τόσον κακή 
ώστε νά δημοσιεύωνται παράπονα καί είς τάς σοβιετικάς εφημερίδας, χωρίς 
δμως άποτέλεσμα.



Ή έλλειψις τών εμπορευμάτων είναι τοιαύτη ώστε συχνά νά έξαφανίζων- 
ται τελείως. Τοΰτο θεωρείται εύνόητον καί ούδεμίαν προσοχήν προκαλεΐ. “Οσοι 
έκ τών κατοίκων τής Σοβιετικής Ένώσεως λαμβάνουν εμβάσματα άπό φίλους ή 
συγγενείς εις τήν Δύσιν δικαιοϋνται νά άγοράζουν εις τά καταστήματα «Μπεριό- 
σκα», 'όπου ουδόλως γίνεται δεκτόν τό ρούβλιον. Αί τιμαί είναι εις δολλάρια. 
Καί έκεΐ ή έξυπηρέτησις είναι κακή έκ μέρους τοΰ προσωπικού, αλλά αί τιμαί 
είναι κατά 75 - 80% φθηνότεραι. Οΰτω π.χ.:

τό αύτοκίνητον τών 4.200 ρουβλίων = 4.620 $ πωλείται 690 $
ή τηλεόρασις » 480 » = 528 » 120 »
ή πλάκα σοκολάτα » 1,57 » — 1,7 3 » » 0,27 »
τά γυναικεία σάλια 

(μεταξωτά) » 10 » = 11 » 2,30 »

III

Προκειμένου ήδη νά προβώμεν εις κάποιαν διεθνή σύγκρισιν θά πρέπη νά 
έξετάσωμεν εις ποιαν τιμήν πρέπει νά ύπολογισθή τό ρούβλιον έναντι τοΰ δολ- 
λαρίου. Έπισήμως τό ρούβλιον τιμάται $ 1.10, εις τήν Βιέννην άγοράζεται $ 
0.21 καί οίοσδήποτε υπηρέτης έστιατορίου τό προσφέρει εις τιμήν $ 0.50, άλλά 
φυσικά ή εισαγωγή ρουβλίων εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν άπαγορεύεται αύστη- 
ρώς καί ό υποψήφιος άγοραστής δολλαρίων υπηρέτης εστιατορίου δύναται νά εί
ναι πράκτωρ τής αστυνομίας. Φυσικά, δ έλεγχος τών άφικνουμένων άλλοδαπών 
δέν είναι γενικός, άλλά δταν έπιλεγή τις προς έλεγχον ύποχρεοΰται νά έκδυθή 
τελείως καί νά άδειάση τελείως τάς άποσκευάς του, δπότε δ κίνδυνος είναι τό
σος ώστε ούδείς έχεφρονών άνθρωπος δύναται νά έκτεθή εις σοβαρόν κίνδυνον, 
αφού μάλιστα τό μέγιστον μέρος τών δαπανών του εις τήν Σοβ. “Ενωσιν έχει 
πληρωθή είς τό εξωτερικόν βάσει τής επισήμου ισοτιμίας τοΰ ρουβλίου προς τό 
δολλάριον. Τά καταβαλλόμενα κατ’ αυτόν τον τρόπον ποσά εν δψει καί τής μέ
τριας άντιπαροχής εύρίσκονται είς τό έπίπεδον τών άξιώσεων τών άμερικανικών 
ξενοδοχείων, άνεξαρτήτως τοΰ δτι αυτά παρέχουν άσυγκρίτως περισσότερα καί 
τοΰ δτι αί άποδοχαί τών εργαζομένων είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας είναι άσυγ
κρίτως άνώτεραι εκείνων τών έργαζομένων είς τήν Σοβιετικήν “Ενωσιν. Έν 
δψει τών τιμών τών καταστημάτων, δπου δ διακανονισμός γίνεται μόνον είς ξέ
νον νόμισμα, πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι οί ιθύνοντες τά οικονομικά τής Σο
βιετικής Ένώσεως έκμεταλλεύονται τούς μεταβαίνοντας εκεί είτε επί αποστολή, 
είτε διά συνέδρια, είτε χάριν περιεργείας, άλλά δτι έφαρμόζουν τιμάς άσυγκρί
τως δυσμενεστέρας διά τό ρούβλιον προκειμένου νά έξασφαλίσουν έξαγωγάς. Τό 
προϊόν τούτων χρειάζεται άπαραιτήτως:



il

1) Διά νά καταβάλλουν τό Αντίτιμον των εισαγωγών, άνευ τών δποίων 
δυσχεραίνεται ή λειτουργία της σοβιετικής οικονομίας.

2) Διά νά εξασφαλίζουν τά δσα χρειάζεται δχι μόνον διά τήν λειτουργίαν 
τών σοβιετικών πρεσβειών, αλλά καί διά τήν χρηματοδότησιν άφ’ ένδς τής προ
παγάνδας, άφ’ έτέρου τών παντοειδών επαναστάσεων, άπεργιών καί άλλων άνω- 
μαλιών τάς οποίας ενισχύουν κατά δύναμιν οπουδήποτε προετοιμάζονται ή Αρ
χίζουν.

Κατά ταΰτα αποκλείεται νά θεωρηθή ώς κανονική ισοτιμία ή έπίσημος 
ισοτιμία. 'Ως τοιαύτη θά πρέπη νά θεωρηθή ίσως ή τιμή, τήν οποίαν έφαρμό- 
ζουν τά καταστήματα «Μπεριόσκα», ήτοι περίπου 1 ρούβλιον = 0,20 δολ- 
λάριον, οπότε καί από άπόψεως συγκρίσεως τών τιμών, αί δποΐαι άπηριθμίσθη- 
σαν εις τό II μέ τάς τοΰ έξωτερικοΰ, ή κατάστασις γίνεται λογικωτέρα, τό δέ 
εισόδημα κατά κεφαλήν μειοΰται εις 220 δολλάρια ετησίως. ’Άν δμως λάβωμεν 
ύπ’ όψιν δτι αί έξαγωγαΐ τής Σοβιετικής Ένώσεως μόλις κατά ποσοστόν 20% 
προορίζονται διά τάς χώρας τής Δύσεως καί τοΰ τρίτου κόσμου, ένψ εις τάς δο
ρυφόρους χώρας υπολογίζονται αί έξαγωγαΐ εις πολύ υψηλότερα επίπεδα καί δτι 
μέ τάς Ανωτέρω δοθείσας διευκρινήσεις οί κάτοικοί της δεν προβαίνουν είς πλη
ρωμήν ενοικίου Αξιου λόγου, θά ήτο δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι τό εισόδημα 
κατά κεφαλήν είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν Ανέρχεται κατά μέσον δρον ετησίως 
είς 500 - 600 δολλάρια, έναντι 850 είς τήν Ελλάδα. Τοΰτο φαίνεται έκ πρώτης 
δψεως πολύ όλίγον εις τήν χώραν, ή όποια παράγει διαστημόπλοια καί πολύ- 
πλοκον πολεμικόν υλικόν. ’Ακριβώς ή παραγωγή των καί αί πρός τοΰτο άπαι- 
τούμεναι επενδύσεις συνεπάγονται τήν Αφαίρεσιν Αγοραστικής δυνάμεως τών κα
τοίκων τής χώρας, πρώτον πρός μείωσιν τής καταναλώσεώς των, δεύτερον πρός 
διατήρησιν τής Ανάγκης νά προσφέρουν τήν εργατικήν των δύναμιν, τρίτον πρός 
έξασφάλισιν τών Αναγκαιούντων διά τήν στρατιωτικήν μηχανήν τής Σοβιετι
κής Ένώσεως. Ή ζωή είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν μέ μίαν οικογένειαν κατά 
δωμάτιον είς πλείστας δσας περιπτώσεις, μέ τήν Αθλίαν περιβολήν τής μεγάλης 
πλειοψηφίας τών κατοίκων τής χώρας, μέ τήν έξαιρετικώς πενιχράν εξυπηρέτη- 
σίν των Από πάσης Απόψεως, μέ τήν μικράν στρεμματικήν Απόδοσιν, μέ τήν κα
κής ποιότητος βιομηχανικήν παραγωγήν των συνεπεία Ανικανότητος καί έλλείψε- 
ως ένδιαφέροντος τών έργαζομένων καί τον έλλιπή εξοπλισμόν τΒν έργοστασίων, 
είναι Ακόμη είς πολύ χαμηλόν βιοτικόν επίπεδον, τό όποιον δέν προκαλεΐ Ανα
τροπήν συνεπεία τής δυνατότητος επιβολής τών Αποφάσεων τών κρατούντων έπί 
τών κατ’ εξοχήν παθητικώς νωθρών κατοίκων τής Σοβιετικής Ένώσεως, έκ τών 
δποίων έπί πλέον οί περισσότεροι ούδέν σχεδόν γνωρίζουν περί τοΰ έξω κόσμου 
καί τών έκεΐ δυνατοτήτων.
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IV

’Άν ήδη άποβλέψωμεν είς τό σύνολον τής σοβιετικής οικονομίας, θα ήδυ- 
νάμεθα να προβώμεν είς τάς κάτωθι διαπιστώσεις:

1) Ή διοίκησις διεξάγεται κατά τρόπον έλάχιστα ικανοποιητικόν, διότι 
είναι βραδεία, αμελής, γραφειοκρατική ύπό την κακήν έννοιαν τοΰ δρου, αλλά 
έξ δσων ήδυνήθην νά κρίνω, δεν είναι είς μεγάλην κλίμακα επιδεκτική εξαγο
ράς.

2) Ή διοίκησις είναι ούσιαστικώς παντοδύναμος έναντι των διοικουμένων, 
εκτός άν αί απόψεις των υποστηρίζονται ύπό ίσχυροΰ κομματικού στελέχους. Τό 
κράτος δικαίου δεν φαίνεται νά περιλαμβάνεται μεταξύ τών έπιδιώξεων των 
κρατούντων.

3) Ή διοίκησις ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ κομμουνιστικού κόμματος προ
βαίνει είς τήν ίεράρχησιν τών έπενδύσεων δχι βάσει άνθρωπιστικών κριτηρίων 
άλλά βάσει τών γενικωτέρων έπιδιώξεων τής ήγεσίας. Ούτως δταν έκατοντάδες 
χιλιάδων οικογενειών ύποχρεοΰνται νά άρκοΰνται είς έν δωμάτιον, τεράστια ποσά 
διετέθησαν καί διατίθενται όχι μόνον διά τήν άμυναν τής χώρας καί διά τήν έρευ
ναν τού διαστήματος, ή όποια θεωρείται παράρτημα τής πρώτης μέ άσήμαντον 
προπαγανδιστικήν αξίαν, μετά τήν οριστικήν πρός τό παρόν ύπερφαλάγγισιν τής 
Σοβιετικής Ένώσεως ύπό τών Ηνωμένων Πολιτειών είς τον τομέα αυτόν, άλλά 
καί διά τήν άνοικοδόμησιν τών ανακτόρων τής τέως αύτοκρατορικής οικογένει
ας καί τών εύγενών είς τήν παλαιάν Πετρούπολιν, ήδη δέ Λένινγραδ, μέ τήν δι
καιολογίαν δτι άποτελοΰν τούς τόπους, δπου έσχεδιάσθη καί έφηρμόσθη ή ρωσ- 
σική πολιτική. Έν τούτοις, ουδέποτε άναφέρονται οί αύτοκράτορες καί οί ύπουρ- 
γοί των. Έξαίρεσιν άποτελοΰν οί περισσότερον ίμπεριαλισταί αύτοκράτορες Πέ
τρος δ Μεγάλος καί Αικατερίνη ή Μεγάλη, τών όποιων οί τάφοι καί σήμερον 
κοσμούνται μέ άνθη ύπό τών διαδόχων τών δολοφόνων τοΰ τελευταίου άπογόνου 
των!

4) Ή έκτέλεσις τοΰ κρατικού προϋπολογισμού καί ή λειτουργία τών κρα
τικών έπιχειρήσεων άφήνουν, λόγψ άνικανότητος, άδιαφορίας καί νωθρότητος 
τών αρμοδίων σημαντικά έλλείμματα. Αύτά καλύπτονται, δπως έκ τών ύστέρων 
άνακοινοΰται, διά τής προσφυγής είς τήν έκδοτικήν τράπεζαν. Ούτως έξηγεΐται 
ή παρά τήν έκμετάλλευσιν τών δορυφόρων (μόνον ή Τσεχοσλοβακία έχει λαμ- 
βάνειν 1.000 έκατομμύρια δολλαρίων) άνεπάρκεια τής παραγωγής, ήτις είναι 
πασιφανής μέ τάς άνεξαντλήτους ούράς τών ύπομονητικώς άναμενόντων άγορα- 
στών. Τά αύτά ισχύουν διά τήν φοβεράν έλλειψιν έξωτερικοΰ συναλλάγματος, 
ήτις άποδεικνύεται έπισήμως καί πραγματικώς μέ τήν έκπτωσιν 80% είς δσους 
πληρώνουν είς έξωτερικόν συνάλλαγμα τής Δύσεως (όχι τών δορυφόρων ή 
τών έξηρτημένων κρατών), πραγματικώς δέ δχι μόνον μέ τάς τιμάς τού ρου- 
βλοίυ είς τήν παράνομον άγοράν έξωτερικοΰ συναλλάγματος άλλά καί μέ τήν
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καθιέρωσιν εστιατορίων, ξενοδοχείων καί καταστημάτων, δπου τό νόμισμα τοΰ 
τόπου δεν γίνεται δεκτόν!

δ) Ή έκβιομηχάνισις καί ή επί μακρόν παραμεληθεΐσα γεωργική άνάπτυ- 
ξις έξακολουθοΰν νά αποτελούν τους κυρίους στόχους τής πολιτικής τής οικονο
μικής άναπτύξεως τής Σοβιετικής Ένώσεως, ήτις άπδ άπόψεως άποδόσεως 
κατά εργάτην, κατά μηχανήν καί κατά στρέμμα υστερεί τόσον πολύ τών δσων 
έξασφαλίζονται εις τήν Δύσιν, ώστε νά μή άναφέρεται πλέον ή έπιδίωξις τής 
προσεγγίσεως πρός τά έκεΐ έπιτυγχανόμενα, έστω καί άν δέν λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν ή διαφορά τής ποιότητος.

6) Αί μεταφοραί βασίζονται κυρίως εις τούς σιδηροδρόμους, δπου μόνον εις 
έλαχίστας γραμμάς ή άπόδοσις από άπόψεως ταχύτητος είναι ικανοποιητική, 
χωρίς νά λησμονήται δτι εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν τά δρη είναι άνύπαρκτα 
καί δέν άποτελοΰν πρόβλημα. Τά αυτοκίνητα, ως άνέφερα προηγουμένως, δέν 
έπιτελοΰν σπουδαΐον τί εις τάς ύπεραστικάς συγκοινωνίας. Τά άεροπλάνα τών 
έσωτερικών γραμμών δέν είναι χειρότερα τών τών άντιστοίχων γραμμών τής 
’Ολυμπιακής.

7) Οί άνθρωποι δέν έχουν συχνά τήν ευκαιρίαν νά πλένωνται, ώς είναι εδ- 
κολον νά διαπιστωθή άπό τήν κατάστασιν τής άτμοσφαίρας εις κλειστούς χώ
ρους, ή άμφίεσίς των είναι γενικώς κακή, άλλά φαίνονται καλοθρεμμένοι. Τό 
τελευταΐον έξηγεΐ τά προηγούμενα.

Ή γενική έντύπωσις άπό τήν έπίσκεψίν μου είναι ή έκπληξις πώς ή Σο
βιετική 'Ένωσις παρά τούς άμυθήτους φυσικούς πλούτους της, παρά τήν πλου- 
σίαν κληρονομιάν τής αύτοκρατορικής Ρωσσίας, ήτις κατά τά τελευταία 26 έτη 
προ τής καταρρεύσεώς της είχεν εξασφαλίσει τό μέγιστον ποσοστόν οικονομικής 
άναπτύξεως, τό όποιον έσημειώθη ποτέ εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, 
παρά τήν δήμευσιν τών πάντων άνευ καταβολής οίασδήποτε άποζημιώσεως καί 
παρά τήν άπηνή έκμετάλλευσιν τών δορυφόρων επί 25 ήδη έτη, τά άποτελέσμα- 
τα είναι τόσον πενιχρά, ώστε τό εισόδημα κατά κεφαλήν νά είναι ούσιαστικώς 
χαμηλότερον τοΰ τής δλιγώτερον προικισμένης άπό τήν φύσιν Ελλάδος, ήτις 
ύπέστη καί δουλείαν 4 αιώνων καί πλέον καί τάς γνωστάς περιπέτειας έκ τοΰ 
έθνικοΰ διχασμού, τής μικρασιατικής καταστροφής, τής εχθρικής κατοχής κ$1 
τοΰ συμμοριτοπολέμου.
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