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T6 παρστκράτος ἔχει ἑνωματωθετ στό ’ράτος. Ἀξιιψατικός ἑ

Ξ
συλλαμβάνεται γὶά τήν ἑνοχῆ του σέ βομβιστικές ἑνέργειες. Ra ἒξ.. <5?
τῆ σιωπή του καλύπτοντας προφανῶς ὅχι τήν ··ἂνέμελη προοωπικῆ
ληκαροσόνὴ“ ἀλλά τούς τροφοὸότες καί μεγάλους ὺποκινητές τοῦ παρακρά’ζ’ τους.
Ἠ ὲντόπιση πρακτόρων τῆς ἀνωμαλίας μέσα στόν κρατικό μηχανισμό, καί

ΠΕΡΙΙΞΧΟΜΙΞΝΑ

συγκεκριμένα στίς ἕνοπλες δυνάμεις, εἶναι ἕνα γεγονός μέ τεράστια σημασία. Γιατί ὅλη ὴ σχετικῆ μυθολογία ἀποσαφηνίζεται σέ συγκεκριμένα σχή-

ΣΠ. ΛΙΝ ΑΡΔΑΤΟΥῑ Εὐρω-

ματα. Καί ἀποδεικνύει πώς οἱ κίνδυνοι ἃπό τά χουντικᾶ στοιχεῖα εἶναι
μεγαλύτεροι ἀπ’ὅσο γενικά τονίζεται; Γιατί ἦν ἡ παρακρατικῆ ὁραστηριότητα περιοριζόταν στά ἔξαλλα καί συγχυσμένα ἱδεολογικά φασιστικά στοι-ι
χετα τόπου Σιμωνετάτου, Πλέυρη ἥ Ἀβραμόπουλου τό πρᾶγμα Si μποροῢσε

ΥΠΟ τόν ἀστερισμό τῆς CIA. . I7
Ο ((ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» πρακτόρων τῆς CIA οτήν Ἀθήνα . 22

νά χαρακτηριστετ ἁπλῶς ἑνὸχλητικό σὲ μιά πόλη μέ ἥδη πολλούς θορύβους.
“ομως ἡ συμπόρευση στρατιωτικῶν ἐν ἑνεργεία μέ τό φασιστικό ὲσμό μπορεῖ
γά σημαίνει πολλά περισσότερα.

Who's Who in

Γιατί φάνηκε ὅτι τά σταγονίὸια εἷναι ὅχι μόνο πολλά ἀλλά καί ἐνεργητικά· καί μάλιστα σέ ἕνα χῶρο πού, οὐσιαστικᾶ, ἒλέγχει τῆ ὁόναμη βίαιης

ç|_A_

ἐπιβολῆς.
Ὀμως ἄλλη μιά κίνηση ἂποκᾶλυψε καθαρά στό προσκήνιο ὅσα τεκταίνονται
στό παρασκήνιοι Ἀπόστρατοι στρατηγοί - φαντάσματα σκοτεινοῦ παρελθόντος -

Π. ΤΡΩΓΑΔΗῑ Οἱ 1.000 τοῦ

ὂρθῶνονται τιμητές καί σύμβουλοι, ἑνορχηστρωμὲνοι μέ τήν παρακρατική
δραστηριότητα. Καί παράλληλα ἀποκαλύπτονται οἱ ὃιασυνὸέσειςι Οἱ κῆρυκες
τοῦ ἀφανισμοῦ καί 0L κόρακες τοῦ παρακρᾶτους ὲπικουροῦνται ἀπό τούς
ἕμπειρους ίταλούς νεοφασίστες στῆ διαμόρφωση τοῦ κλίματος γιά τῆ στρατηγική τῆς ἕντασης καί τῆς πολιτικῆς ἀνωμαλίας. Μετά τῆ σῦλληψη τοῦ
ᾀνθυπίλαρχου Διαμαντῆ ἡ κυβέρνηση θα περίμενε κανείς νά ἂφυπνίζονταν
καί νά ἓπαιρνε κάποια - ὁραστικά - μετρα. "Opus, κρίνοντας από τίς
ἂνακοινῶσεις καί τίς δηλώσεις τῶν αρμόόιων κυβερνητικῶν παραγόντων, ὴ
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ὅλη ὺπόθεση δέν φαίνεται νᾶ τήν ἂνησυχετ πολύ. Θεωρεῖ ὅτι ἦ πορεία πρός
τίς εκλσγές θά είναι φυσιολογικῆ καί ὴ συμβολή της στῆν πολιτική σταθερότητα εἰναι ὴ ἂπόρριῲη τοῦ αῐτῆματος γιά κάθαρση ποῦ ἒξ hpxﬁ: ἕθεῦαῖ

οἰ δημοκρατικές δυνάμεις. Ἀλλά τοῦ εἴδους αὑτοῦ οὶ πολιτικές ”ἒξισορ-

ζήσεις· μᾶς ἔχει δείξει ὴ πείρα ποῦ ὁόἤγησαν.
O/

_mmu“HI-mm]mum:—
Ὁ νέος ἐκλογικός νόμος καί
ἕνας (μή -<< ἱστορικός») συμὸιὸασμός
H KYBEPNHEH, λοιπόν, κατέθεσε τό νέο έκλογικό νόμο ἀκριὸέστερα «ἐνίας τροποποιήσεις» στόν έν ἰσχύι έκλογικό νόμο... Καί ἡ Βουλή, αὐτή ἡ πρώτη μεταδικτατορική Βουλή, ὅπου
τό κυὸερνῶν κόμμα δεσπόζει, θά τόν ᾇγκρίνει μέ τήν ἀκρίὸεια
ἀστρικοῦ φαινομένου.
ζ Μάταια θ’ ἀναζητοῦσε κανείς, γύρω ἀπό τίς τροποποιήσεις
αὐτές, τήν παρουσία, τή ὅοὺληση ἤ τήν παρεμόολή τοῦ ἄμεσα
ένδιαφερόμενου λαοῦ, πού «ἔχει γνώμη, κι’ έχει δύναμη, καί
θέλει»... Τή γνώμη, τή δύναμη καί τή θέλησή του, ἀντικατέστησε ὁ συμ6ι6ασμός - κάθε ἄλλο παρα «ἱστορικός»... μεταξύ ΕΔΗΚ καί «Νέας Δημοκρατίας», στόν δποῖο προσχώρησε, τελικά, καί τό ΠΑΣΟΚ, παρά τίς ὡραῖες διακηρύξεις του
περί ἁπλῆς ἀναλογικής, κ.λπ.
Ὁ πμόιὸασμός μπορεῖ νά πήρε διάφορα ὀνόματα; Ἐπιστροφή στήν ένισχυμένη τοῦ 1963, ἐπαναφορά τοῦ «σύν ένα» ἤ
έγκατάλειψη τῆς ρήτρας τοῦ 5%, προκειμένου - ὅπως εἶπε ὁ κ.
Καραμανλής - «νά διευκολυνθεῖ ἡ έκπροσώπηση ὅλων τῶν πολιτικῶν τάσεων». Στήν πραγματικότητα, ὁ συμὸιὸασμός κόπηκε καί ράφτηκε μέ· ὅάση τό «πατρόν» τοῦ γνωστοῦ δημοσιογραφικοῦ συγκροτήματος, ὅπου δύο - καί μόνο - κόμματα θά
έναλλάσσονται. σέ στύλ «Ρεπουμπλικάνων» καί «Δημοκρατῶν».
στὴν ἐξουσία. Καί ἐπειδή τό δευτερο κόμμα, πού πρέπει νά εἶναι ἰσοδυναμο περίπου μέ τή «Νέα Δημοκρατία», δέν συγκροτήθηκε ἀκόμα, ἡ κοινή προσπάθεια θά πρέπει νά τείνει στή
συγχώνευση - καί σ’ ἕνα πρῶτο στάδιο στήν έκλογική συνεργασία - ΕΔΗΚ καί ΠΑΣΟΚ, διανθισμένη μέ όλίγο Ἠλιοῦ καί
ὀλίγη «Πρωτοὸουλία»...
Κάτω ἀπό τά δεδομένα αὐτά, εἶναι φανερό πώς ἡ συζήτηση
στή Βουλή γιά τό νέο έκλογικό νόμο, έχει ἀκαδημαϊκό καί μόνο
χαρακτήρα. ‘H ἀριστερά, μέ τήν ἱσχνή ἐκπροσώπησή της, δέν
μπορεῖ νά διαδραματίσευ ὁποιοδήποτε εἰδικό ρόλο, καί, δέ·
δαια, ἡ φωνή τῶν «πέντε» (ΕΔΑ, ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, Κόμμα

Σοσιαλιστικῆς Πρωτοόουλίας, Σοσιαλιστική Πορεία καί Χριστιαγικη Δημοκρατία) ἤ τοῦ KKE, γιά τήν καθιέρωση τῆς
απλης ἀναλογικής, δέν πρόκειται ν’ άνακόψει τό συμ6ι6ασμό
και τήν προδιαγεγραμμένη πορεία πραγμάτων.

Ἔτσι δμως ἀγγίζουμε τό 6άθος καί τήν οὐσία τοῦ δημοκρατικου-μας πολιτεύματος, τό 6άθος καί τό ρόλο, εἰδικότερα τῆς
Βουλης πού, πέρα ἀπό τό νομοθετικό της έργο, χρέος έχέι ν’
ἀνανεώνει καί νά πλουτίζει, μέ νέο σφρίγος, καθημερινὰ, τούς
δημοκρατικούς μας θεσμοὺς. Φυσικά, άν ἡ σύνθεση, ἡ ποιonglet καί- οἱΒ δσμές της ήταν άλλες, θά μποροῦσε, μέσα στά
πλαισιια της αστικῆς μας δημοκρατίας, νά εἶχε κινηθεῖ διαφορετικαῑ, Νά έγκαθιδρύσει-λχ. γέφυρες έπικοινωνίας μέ τήν τοπικηιαυτοδιοίκηση ἢ νά εῑχε έμπεδώσει τακτικές διαδουλεύσεις
με τα συνδικάτα, τό φοιτητικό κίνημα, τίς μεγάλες κοινωνικές
ρργανωσεις κ.λπ. (Τέτοιες διαδουλεύσεις, ἡ ἰταλική Βουλή
εχει έγκαινιάσει ἀπό καιρό καί, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστο, δένσχίστηκε τό παραπέτασμα τοῦ ναοῦ). Καί, ὃέόαια, θά μπορουσε νά συζητήσει, σήμερα, τό νέο έκλογικό νόμο ἀπό μιάν
άλλη, τελείως διάφορη, σκοπιά; Τῶν ἴσων εὐκαιριῶν γιά
δλους, της ἰσότιμης, δίκαιης - ἄρα καί ἀναλογικῆς —— έκπροσώπηρης ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας.

Αλλά στήν πολιτική τά εὐχολόγια δέν ἔχουν θέση. Οἱ προοὸευτικες - ἀριστερές δυνάμεις θά πρέπει νά έχουν ἤδη κατανοησει πως πάλη, καί στίς προσεχεῖς έκλογές, θά εἶναι ἰδιαίτερα σκληρη. Καί πώς, μέσα ἀπό τίς συμπληγάδες πέτρες τῶν
παζαρεμάτων καί τῶν πμὸιὸασμῶν, θά πρέπει, ἀπό τώρα, ν’
ἀναζητήσουν - καί ν’ ἀνοίξουν - ἕνα δρόμο....
ΥὶΓ. εΙΞῐχε στοιχειοθετηθεῐ τό άρθρο αὐτό, ὅταν ἔγινε γνωστό
πως η διαδικασία πού θ’ἀκολουθεῐ. κατά τή συζήτηση τοῦ νέου
εκλογικοῡ νόμου, θά εἶναι «συνοπτική». Καί πώς ἡ κυὸέρνηση
αποφασισε νά παραχωρήσει τό δικαίωμα ψήφου ἀπό τά 20
(αντι 21) χρόνια. Ἐτσι, καί τους τύπους κρατᾶνε (συζητοῦμε
010 βουλή κάτι πού ἀποφασίστηκε ἤδη στό παρασκήνιο...) καί
την εκστρατεία τοῦ «Ρήγα Φεραίου» γιά ψήφο στά 18, ὑπονομεύουμε μέ χαράέ

——>
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EN ΑΓΩΝΙΑ ΚΡΑΥΓΑΖΟΝΤΙΞΣ

TA ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Κραυγή ἀγωνίας γιά τή «μαρτυρική Κύπρο» ὲκοτόμισε ὁ πραξικοπηματίας τῆς Λευκωσίας Κονδύλης, «για ἀντίσταση κατα τοῦ,ναζισμοῡ» μίλησε ὸ Ρογκακος - τί ἀκουσε για τα «ἐθνικιοτικα» τάγματα
πού ἔδρασαν στήν Πελοπόννησο; - γιά «σωφροσύνη, γενναιότητα
καί πολιτική εὐθύνη» ἀπεφάνθη ὸ Κολαϊδῆς τῆς δίκης τῶν ἀεροπόρων καί ὸ Σκαλούμπακας τοῦ Μακρονησιοῡ, τιμητής τῆς νεολαίας
ἑμφανίστηκε ὁ Μαυροειδῆς μετα τήν ἀθώωσή του ιγια τή σφαγή τοῦ
Πολυτεχνείου, τέλος, για παραποίηση καί διαστροφή ἀπό τά μέσα
ἑνημέρωσης διαμαρτυρήθηκε ὁ χουντικός διευθυντής τῆς τηλεόραaΜτa.

Ἡ καθολική ἀπεργΙα τῶν οἰκοδόμων πρόθαλε ἓντονα ἕνα παλιό,
καίριο καί ἀπόλυτα δίκαιο αἴτημα τοῦ κλάδου.· τήν παραχώρηση
στους δικαιούχους τῶν ἀζήτητων ἐνσήμων, πού θα θοηθήσει ὑπερἠλικες και θαρια ὲργαζόμενους οΙκοδόμους να ὲξασφαλίσουν τίς
στοιχειώδεις παροχές τοῦ ΙΚΑ. 'H χρόνια ἀναθολή για τήν Ικανο"oi-nan τοῦ αἱτήματος τονίζει τήν ἀντιλαϊκή συμπεριφορά τῆς πολιτικης έξουσίας. Ποια θα εῘναι τελοσιταντῑυν ὴ νεοδημοκρατική «κοινιυνικη πολιτική» καί τί ἀλλα θα οκαρφιστεῑ να ἐκφωνήσει ὸ «ἐφαψιας» ὺπουργός Ἐργασίας για να τή δικαιώσει;

ηῆρόῖεῇηἴῖἓύντομη ὴ συγκομιδή ἀπό τά μαργαριτάρια πού μᾶς
μήἕῧῖἷζὶῗ ιζῖἔῗζῖἴῗαῗῗ,Ξίἵέεὲῧῖὲίῐῖἓὲτρωηγὸ ΚουρούΚλη·
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'H καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, οΙ μολύνσεις, ὴ ἀγρια καί
αλόγιοτη καταο-ιταταληση τῶν πρώτων ὑλῶν ὺπομνήσθηκε ὅταν,
πρίν λίγες μέρες, «γιορταστηκε» ὴ παγκόσμια μέρα τοῦ περιθαλλοντος.
Γ ιατί ὅμως μόνο εύχολόγια; Ποιό κόμμα an? χώρα μας ἔχει ἀσχοληθεῑ σοθαρα μέ τό πρόθλημα; Καί πρῶτα-πρῶτα πῶς ἐχουν ἑπεξεργαστεῑ προγραμματικα καί πῶς ἔχουν ἐνεργοποιηθεῑ πολιτικά τα
κόμματα τῆς ἈρΙΟΤερᾱς Πού ἔχουν για οτὸχο μιαν ἀλλη ποιότητα
ζωῆς 'O λογαριασμός εἶναι ἀνοιχτός. '
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,ΑΙῬΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ι
Δύο δείγματα τῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς τῆς κυΒέρνησης - ὑποδεί, γματα προχειρότητας καί ἕλλειψης προθλέψεων;
Πρωτο, τό ἀμπελουργικό κτηματολόγιο. Κατασπαταληση δημόσιων πόρων για μια ἀποσπασματική ἐνέργεια όταν τό Ἐθνικό Κτηματολόγιο στό σύνολό του μπορεῑ νά συνταχθεῐ, ὅπως κιόλας ἔχει
υποδειχθεῑ ἀπό τό ΤΕΕ-για μια ριζική λύοι] τοῦ προθλήματος.
Δευτερο,ὴὲξαγορα «ἐγκαταλειμμένων» ἀγροτικῶν γαιῶν. Φυσικα
δέν περιμέναμε ἀπό τήν κυθέρνηση τῆς Δεξιᾱς να προνοήσει για
τους. πολιτικρυς πρόσφυγες τῆς Ἐλλάδας - πού ἔχουν ἀποστερηθεῐ
τη γη τους· υπάρχουν κι ἀλλοι ἀναγκαστικά ἑκπατρισμένοι, οΙ μεταναστες στα ἀοτικα κέντρα ἢ τήν ξενιτιά. Ti κίνητρα δημιουργοῦνται
για την ένδυναμωσι] τῆς ὑπαίθρου καί τόν ἐπαναπατρισμό τους;
Kara τα ἀλλα. o} άγρότες μσς θα μποῡν οτήν Κοινή Ἀγορά. Πότε
ὅμως θα μπουνε καί οι σοφοί κυθερνητικοί τεχνοκράτες;

ἀρθρο, ἀφοῦ μόλις πρίν ἀπό δυόμισι περίπου χρόνια ξαναγύρισε
στήν Ἐλλαδα - να συμφωνεῖ στήν πρηαγματικότητα μέ τα περισσότερα σημεῖα τῆς κριτικῆς πού ασκὼ στήν ήγεσία τού ΚΚΕ έαωτ. Kai
γι“ αὺτό προτιμᾱ να «ιάλλαξει τήν κου6έντα». Τή σκέψη αύτή τήν
ἐνισχύει τό γεγονός ότι, σέ δυό τουλάχιστο περιτττώσεις, συμφω-

> νεῑ, έστω κι αν δέν τό λέει καθαρα, μέ τήν κριτική μου. Τό πρῶτο
εἶναι ότι ἡ ῆγεσία τού ΚΚΕ έσ. «δέν έδωσε αμέσως Kai μέ σαφήνεια τήν ἰδ-εολογική κατεύθυναη» τοῡ κόμματός της Kai «αφηνε να
καλλιεργοῡνται οί.αύταπάτες τῆς συγκόλλησης» κ.λπ. Kai τό δεύτερο, ή παραδοχή του, έστω Kai μέ κάποια διαφορετική συλλογιστική, ότι ἡ ήγεσία «έδωσε τήν έντύπωση τῆς ἀποδοχῆς κάποιου
μικτοῡ Kai ἀπροσδιόριστου κομματικού σχήματος ΚΚΕ έσωτ.
ΕΔΑ». Μόνο πού κι έδῶ ό ἀρθρογράφος ἀποφεύγει να πεῖ ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια, δηλαδή ὅτι δέν ήταν ἀποδοχή. ἀλλα έπιθολή
τοῡ νόθου αὺτοῦ σχήματος ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ έσωτ. Καί
ἀποφεύγει έπίσης να πεῖ ότι, ἀπό ἀρκετές πλευρές, φανηκε χρήσιμο καί πολιτικά προσοδοφόρο αύτό τό μικτό σχῆμα οτήν ήγεσία
τού ΚΚΕ έσωτ. "Av τό ὸμολογοῡσε αύτό, θα «κινδύνευε» να ἀνατρέψει πολλα ἀπό τα ἐπιχειρήματα του, παραδεχόμενος ὅτι, παρα
τό πλήγματα πού εἶχε δεχτεῑ καί ἀπό τα δύο τμήματα τοὺ ΚΚΕ, ή
ΕΔΑ, ὡς σχῆμα Kai πολιτική σύλληψη, διατηροῡσε καί μετα τή δικτατορία μεγάλο μέρος ἀπό τή χρησιμότητα, τήν ἀκτινοθολία καί
το κυρος της.

Τό κείμενο αύτό εἶναι ἀνταπαντηση τοῦ συνεργάτη
μας ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ στα σημειώματα τῶν
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑ καί AI'I'EAOY A/AMANTOI'IOYAOY
πού δημοσιεύσαμε στό προηγούμενο τεῦχος καί πού
ἀποτελοῦσαν ἀπαντηση σέ ἀρθρο τοῡ σανεργάτη μσς
μέ Θέμα «Ὀμοσπονδιά ἥ Συμμαχιά».
ΑΝ δ Σταύρος Καρας, μέλος τοῦ Γραφείου τοῦ ΚΚΕ έσωτερικοῡ,
κατέθαλε μιά τόσο μεγαλη προσπάθεια για να ἀποδείξει ὅτι τό
κόμμα του δέν εἶναι ὡριμο καί πρόσφορο να δεχτεῑ τήν ὁμοσπόνδία καί ἀκόμα λιγότερο τή συγχωνευση σέ ένιαῑο φορέα τῶν δυναμεων τῆς ἀριστερᾶς - όσων έπιδιωκουν μέ δημοκρατικές διαδικασίες ένα σοσιαλισμό, πού δέν θα καταργεῑ, ἀλλά θα ἐπεκτείνει τίς
πολιτικές καί ατομικές έλευθερίες - νομίζω πως ἀδικα κουραστηκε. Γιατί στίς πρῶτες κιόλας παραγραφους τοῡ αρθρου μου, τό
ὸποῖο ἀντικρούει, οημειωνω ότι
«ἀπό την ἀποψη αὐτη, η ηγεσιά τοῡ ΚΚΕ ἐσωτ.. ἀν καί μέ την
τόσο χαρακτηριστικη καί συνηθισμένη πολιτική ἀτολμία της,
χρειάστηκε ἕνα όλόκληρο χρόνο γιά νά δηλώσει καθαρά ὅτι ἀποκρούει την προτεινόμενη ἀπό τήν ΕΔΑ ὀμοσπονδιά, ἔχει δι’κιο.·
Ἀγωνίζεται για νά μην ἀλλάξει τίποτε στά διαμορφωμένα μετά τή
δικτατορία καί τη διασπααη τού ΚΚΕ σχήματα στην ἀριστερά...»
(Ἀλήθεια, γιατι· δέν ἀπαντοῡν α’ αύτό οἰ εκπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ
έσωτ.;ἀφοῡ, μέ τόσο Βαθιές θεωρητικες ἀναλύσεις, εἶχαν ξεκαθαρι’σει ἀπό καιρό τα ζητήματα, ποῡ ὀφείλεται τό γεγονός ότι ἐπί ἕνα
χρόνο ἀπό τότε πού ἔκανε τήν πρόταση γιά τήν ομοσπονδιά ὴ ΕΔΑ
ἀφηναν, μέ κάποια σχόλια καί καποια μισόλογα, νά φανεῖ ὅτι τή
θεωροῦν «θετικη» καί τη aUCnroüv,‘)
Σέ κανένα ἀπό τα συγκεκριμένα ζητήματα πού Θαζω στό ἀρθρο
μου, θεμελιώνοντας τα σέ γεγονότα καί σέ δικα τους κυρίως ντοκουμέντα δημοσιευμένα στίς έκδόσεις τού ΚΚΕ έσωτ.. δέν ἀπαντα
ό Σταύρος Καρός. Ta προσπερνά όλα μέ τό γενικό, ἀκαταληιττο
καί πολύ «ἀνανεωτικό» ἀφοριομό, πως πρόκειται για «τό Θάρος
τῶν προκαταλήψεων πού έχουν ἀναπόφευκτα καί προσωπικό χαρακτήρα». (Ἀς διευκρινίσει τί έννοεῑ ό ἀρθρογράφος, για να παρει
καί τήν αναλογη ἀπαντηση). Ἀλλά τί σχέση έχουν μέ προκαταλήψεις ἡ ὁτιδήποτε παρόμοιο όαα γράφω γιά τή σταση τοῡ τότε
Γραφείου Ἐσωτερικοῡ ἀπέναντι στίς έντολές τοῡ Κολιγιαννη καί
τοῡ Πολιτικοῦ του Γραφείου. για τή μεσοθέζικη θέση του ἀπέναντι
στή σοθιετική έπέμθαση οτήν Τσεχοσλοθακία, κ.λπ. ; 'O ἀρθρογραφος μιλα για «περιπτωσεις» πού έχω «ἐπιλέξει». Μα, ἀσφαλῶς,
ἐγώ θα έπιλέξω τα παραδείγματα μέ τα όποῑα θα θεμελιωσω τούς
ίσχυρισμούς μου, καί όχι κανενας ἀλλος. Τό θέμα εἶναι αν αὺτά
πού ἀναφέρω ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα καί ἀν στηρίζουν τα συμπερασματά μου. Καί για τό θέμα αύτό ’έπίσης δέν
απαντα.
Ἀλλα, ἴσως, ό Σταῡρος Καρας - πού τουλάχιστο για τήν πολιτική τοῦ προδικτατορικοῡ Γραφείου Ἐσωτερικοῡ εἶναι ἀνεύθυνος,
όπως καθαρώτατα φαίνεται καί ἀπό ὅσα ἀναφέρω στό δικό μου

'Evçu ὅμως γενικά ἀποφεύγει τή συγκεκριμένη πολιτική προθληματικήῖιῶί αναλυση, ὸ έκπρόσωπος τού ΚΚΕ έσωτ. προαπαθεῑ να
συρθοῡμε σέ μια συζήτηοη γιά τήν ἱστορία τοὺ παγκόσμιου έργατικοῡ κινήματος, πού δέν μπορεῑ να τελειώσει εϋκολα καί να καταλήξει καπου, ὅταν μαλιστα είσαγεται μέ τέτοια σχηματικότητα καί
θεωρητικολόγα ἀοριστία. Στήν πραγματικότητα, ὅσα έκθέτει ό
Σταῡρος Καρᾱς - γιά τό έπαναοτατικό καί μή έπαναστατικό ρεῡμα
στό ὲργατικό κίνημα, για τά καιροσκοπικα στοιχεῖα, γιά «τήν προτεραιότητα τοῦ ὁργανωμένου κινήματος τῶν μαζῶν καί πρίν ἀπ’
όλα τῆς έργατικῆς ταξης», γιά «τό 6αθμιαῖο πέρασμα οτήν ἀστική
ἀντίληψη διεξαγωγῆς τῆς πολιτικῆς πάλης», κ.λ. κ.λ. - έπιθεθαιωνουν τήν ἀποψη πού ύποστήριξα, ὅτι τό ΚΚΕ έσωτ., παρα τό Βήματα πού έχει κόνει στό πεδίο τῆς τρέχουσας πολιτικῆς, παραμένει προσκολλημένο στό προτυπο τού «κόμματος νέου τύπου» πού
θεμέλιωαε ὁ Λένιν πρίν ἀπό έθδομήντα χρόνια... Καί δέν ἀποτελοῦν παρα ὲπαναληψη τοῦ περιεχομένου τῶν σοθιετικὼν έγχειριδίων πού «διδασκόμαοτε» στίς φύλακές καί τίς έξορίες τήν περίοδο τοι] έμφυλίου πολέμου, για τα καλό καί έπαναστατικά κομμουνιστικα κόμματα, γιά τα κακά καί προδοτικά σοσιαλδημοκρατικά (στα όποῑα κατατασσει ό ἀρθρογραφος καί όλα τα σοσιαλιατικα) κ.λιτ Ἀπό τότε ὅμως ὴ προθληματική, τουλαχιστο σέ ὡρισμένα
δυτικά κομμουνιστικα κόμματα, έχει ἀλλαξει ριζικά, έστω κι αν δέν
τό Ιχουν αὑτό ἀντιληφθεῑ όρισμένα ἀπό τα ήγετικα στελέχη τοῦ
«εύρωκομμουνιστικοῡ» ΚΚΕ έοωτερ.

Παλια καί νέα προθληματική
Προσωπικά δέν εἷμαι «όπαδός τοῦ εύρωκομμουνισμοῡ», οὔτε
καί τού «εύρωσοσιαλισμοῡ». Παρακολουθὼ, όσο μού έπιτρέπουν
oi δυνατότητές μου, τίς έξελίξεις στόν Εύρωπη καί στό έργατικό
της κίνημα μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον, πιστεύω πως ή ἀποκόλληση
τῶν μεγαλων κομμουνιστικῶν κομματων ἀπό τό σοθιετικό πρότυπο
καί πολλῶν σοσιαλιοτικῶν ἀπό τό σοσιαλδημοκρατικό θα έχει
ἀποφασιστική έπίδραση στό μέλλον τῆς ανθρωπότητας, ἀλλα τίς
όποιες έπιλογές μου γιά τα πολιτικά μας πραγματα τίς στηρίζω eaσικα στήν έλληνική πραγματικότητα. Ἀφοῡ ὅμως ό έκπρόσωπος
τοῦ ΚΚΕ έσωτερικοῡ θέλει να μάς ξαναγυρίσει στίς κομμουνιατικές έκτιμήσεις τού Μεσοπολέμου - περίπου μετά τήν έγκαταλειψη
ἐκείνου τοῦ όλέθριου «ἡ σοσιαλδημοκρατία εἶναι η αλλη δψη τοῦ
φασισμοῡ στό ’ίδιο νόμισμα» - τού θυμίζω, ότι, τωρα πιά, έπανασυζητεῖται ἀπό πολλούς καί αοὸαρούς θεωρητικούς τό ποια εἶναι
επαναστατικα κόμματα καί ποια όχι, ἀμφισθητεῖται ἀκόμα καί ἡ

πολιτική ἀποτελεσματικότητα τῶν περισσότερων κομμουνιοτικῶν .
κομμάτων ατήν Εὐρώπη, μελετιέται τό φαινόμενα ὅτι ορισμένες
έπαναστασεις ατήν ἐποχή μας έγιναν χωρίς τή συμμέτοχή ñ καί
ἐναντίον τῶν Κ.Κ., ὅπως στήν Κούθα. στήν Ἀλγερία, κ.λπ., κ.λπ..
Ούτε ὸ χῶρος ἐπιτρέπει, ούτε ἡ πρόθεσή μου εἶναι να μπῶ τωρα
καί έδῶ σ“ αύτή τή συζήτηση. Θυμίζω μόνο τίς οχετικές ἀπόψεις
τοῠ Γκαρωντύ (“Η μεγαλη ατροφή τοῡ σοσιαλισμού, κ.λπ.), τοὺ
Σουήζυ, κ.λπ., πού, χωρίς να εἶναι ἀνάγκη νά τίς υίοθετεῑ κανείς,
δέν μπορεῖ να μήν τίς θεωρήσει ἀξιοπρόαεχτες, καί περιορίζομαι,
παρα τήν ἀντιπαθεια μου στα τσιτατα, να παραθέσω μερικά δεί-
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γματα αύτῆς τῆς νέας προθληματικῆς πού φαίνεται νά ἀγνοεῖ ἥ Va
περιφρονεῖ ό Σταῦρος Καράς καί τό ΚΚΕ έσωτ.; ·
«...ένα ένιαῐο κόμμα τῆς ίταλικής έργατικὴς τόξης Πρέπει νά εἶναι
κατ’ ἀνάγκη ἕνα καινούργιο κόμμα, ίκάνό Va ἐπεξεργαστεί μιό καινούρια στρατηγική καί μιό καινούρια πολιτική στόν ἀγώνα γιά τό
σοσιαλισμό στη χώρα μσς. (...) καμιό ἀπό τίς δυό λύσεις πού δόθηκαν σόν Προοπτική στήν ἐργατική τάξη τών καπιταλιστικών χωρῶν
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης στά τελευταία 50 χρόνια, η σοσιαλδημοκρατικη λύση καί η κομμουνιστικη λύση, δέν ἀποδείχτηκε ώς τώρα
ἱκανή Va ὁδηγήσει σέ μιά σοσιαλιστική μεταθολή τῆς κοινωνίας,
μιό ἀλλαγη τοῡ συστήματος. (...) 'H ένοποιήση στήν Ἰταλία δέν
μπορεῐ νά γίνει οὔτε σέ Θέσεις σοσιαλδημοκρατικές, οὔτε σε Θέσεις κομμουνιστικές». “
Αύτά δέν τά λέει κανένα μέλος τῆς ΕΔΑ, ἀλλά ό Ἰταλὸς κρμμουνιστής ήγέτης Τζιόρτζιο Ἀμέντολα (Rinascita. 28 Νοεμθρίου 1964).
Γιά νά μή σπεύσει τυχόν ό Σταῦρος Καράς νά ἀντείπει ότι εἶναι
προσωπικές ἀπόψεις τοῦ Ἀμέντολα - πού, εἶναι ἀλήθεια, τόν ραχτήρισε τότε... μή μαρξιστή κάποιο έπίσημο σοθιετικό ὲντυπ ,
μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλέσει τήν έντονη ἀντίδραση τοῦ Ἰταλικοῦ
Κ.Κ. - σπεύδω νά τόν προφυλάξω, δίνοντας Eva ἀπόσπασμα ἀπό τή
σχετική ἀπόφαση τῆς Κεντρικής Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐλέγχου τοῦ Ι.Κ.Κ.;
«Καί σήμερα τό ύπόρχοντα σχήματα δέν ἀνταποκρίνονται πιά
στίς νέες ἀπαιτήσεις τοῦ ἀγώνα. (...) Την ἀνάγκη νά Προχωρησουμε
στην ένοΠοιήση a' ένα μόνο κόμμα όλων τών δυνάμεων Πού ἀγωνίζονται γιά σοσιαλιστική μεταμόρφωση τῆς κοινωνίας πρέπει νά τη
δοῡμε, λοιπόν, σέ στενή σύνδεση μέ τίς ἀντικειμενικές διαδικασίες
καί μέ τίς Πολιτικές ὲξελίξεις Πού σημειώθηκαν τό τελευταία χρόνια ατη χώρα μσς καί γενικότερα στή Δυτικη Εύρώπη». (Ηίηεεὸίία,
12 Ἰουνίου 1965). ‘
"Av ό Σταύρος Καρός ἢ όποιοσδήποτε ἀλλος δέν έχει έμπιστοσύνη στή δική μου πρόχειρη μετάφραση ἢ στίς δικές μου έπιλογές
ἀποσπασμάτων - καί δέν έχω τήν ἀξίωση νά έχει - ἀς ζητήσει Va
τοῦ σταλοῦν ἀπό τήν Ἰταλία ὅλα τά στοιχεῖα γιά τή μακρά συζήτηση πού έγινε τότε μέ συμμετοχή κομμουνιστῶν καί σοσιαλιστῶν
ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καί πού ξανάγινε, πιό περιορισμένη, καί
πρόσφατα.
”Ολα αύτά δέν τά ἀναφέρω γιά νά εύθυγραμμιστοῦμε μέ τίς
ἀπόψεις αύτές ἡ γιά νά μιμηθοῦμε ἀλλα τωρα, ξένα,πρότυπα.-Οί
έπιλογές μας εἶναι καθαρά έλληνικές, ἀν καί μᾶς εἶναι χρήσιμο νό
μελετοῦμε καί τούς προθληματισμούς τῶν ἀλλων. Ta ἀναφέρω γιά
νά δείξω ότι γιά τούς Ἰταλούς κομμουνιατές δέν ύπάρχει ή ἀντίληψη, πού προσπαθεῑ, μέ μακροσκελή ἀνάπτυξη, νά ῦποστηρίξει ό
Στ. Καράς, ότι «ἡ διάκριση ἀνάμεσα σέ μιά κομμουνιστική καί μιό
μή κομμουνιστική έπιλογή εἶναι θεμελιώδης». Πιστεύουν, ὅπως εἶναι φανερό, ότι δέν ὑπάρχει θέμα ἀρχῆς καί εἶναι ζήτημα συγκεκριμένων καταστάσεων καί πολιτικῶν έπιλογῶν καί ότι τό ἀλλα εἷναι ξεπερασμένες τριτοδιεθνιστικές θέσεις.

«Ἀνανεωτική» μεθοδολογία
Νομίζω ότι ῦπάρχουν καί πολλά ἀλλα σημεῖα τοῦ ἀρθρου τοῦ Στ.
Καρά πού έπιθεθαιωνουν τήν ἀποψή μου ότι τό ΚΚΕ έσωτ., ἠ μάλλον ή ἡγεσία του, παραμένει προκολλημένη σέ παλιά πρότυπα καί
μεθοδολογίες; Χαρακτηρίζει, τι.χ., τήν, έστω καί έντονη, κριτική
μου πρός τό ΚΚΕ έσ. «ἀντιπαραθεση πρός τό κομμουνιστικό κίνηpa». Σε ἀλλο σημεῑο ύποστηρίζει ότι «τά πιό συνειδητοποιημένα
ἀπό ταξική ἀποψη τμήματα τῆς έργατικής τάξηςιν ἀπωθοῦνται ἀπό
κόμματα πού δέν έχουν τόν τίτλο τοῦ Κ.Κ., γιατί τά θεωροῦν ότι
ἀπορρίπτουν «τήν ἀγωνιστική παραδοση τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος». Συνεπῶς ἀποκλείονται νά εἶναι «ἀπό τά πιό συνειδητοποιημένα» εκεῖνα τό τμήματα τῶν έργαζομένων πού ἀκολουθοῦν τήν
ΕΔΑ, τό ΠΑΣΟΚ, τή Σοσιαλιστική ,Πορεία, κ.λπ. Δεδομένου ὅμως
ότι καί οἱ έργάτες ὀπαδοί τοῦ όρθόδοξου ΚΚΕ ἀκολουθοῦν ένα
κόμμα «έπικίνδυνο», πού πρέπει, ότιως τονίζει ό Στ. Καρός, «Va
διεξαγάγουμε μέ συνέπεια καί ἀποτελεσματικότητα τήν τιάλη γιά
τήν ἀπομόνωσή του», δέν μπορεῑ νά εἶναι καί αύτοί ἀπό τούς πιό
συνειδητοποιημένους. Ἀποκλείονται, ἀσφαλῶς, καί oi ἀριστεριστ’ές. Καί μένουν μόνο oi σχετικά λίγοι έργάτες πού ἀκολουθοῦν
τό ΚΚΕ έσωτ. Ἀλλά μήπως καί σ· αύτούς δέν θά ῦπάρχουν όχι «ξεκαθαρισμένοι ίδεολογικά»; Na λοιπόν ἀτόφια ἡ λογική πού φαλκιδεύει, ἀν δέν ἀποκλείει, τόν πλουραλισμό καί όδηγεῑ καί πόλι στή
«δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» καί ἀπό έκεῑ στή δικτατορία ένός
κόμματος καί στήν αῦταρχία τῆς ήγεσίας.

"an γιά τό φίλο μου ”Αγγελο Διαμαντόπουλο, εἶναι εύχάριστσ
ότι, ῦστερα ἀπό διάφορες ἀναζητήσεις καί ἀμφιθολίες, ἀνατοπο-
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θετήσεις καί «κινήσεις», ἔχει καταλήξει καί πάλι ότι τό έσωῖ
τερικοῦ εἶναι τό τολμηρό, ἀντιδογματικό, ἀνανεωτικόηκαιισως και
«ένιαῑο μαρξιστικό» κόμμα πού προτιμοῦσε. Ἐπειδη ομως, επιδιωκει πάντα - καί δέν τοῦ λείπουν γι“ αὑτό τά προσόντα - ναγανηκεί
στήν πιό ἀνανεωτική πτέρυγα τοῦ κομμουνισμοῦ, καλό θα ητσνἱ να
προσέχει νά μή διαπράττει μερικά λάθη πού ea μπορουσαν να επιτρέψουν νά ἀμφισθητηθεῑ αῦτή ή νεωτεριστική του τοιποθέτηση.
Καί, γιά παράδειγμσ; νά μή χρησιμοτιοιεῑ έκφράσεις που θυμιζοῖυν
«κλείοιμο συνεδριάσεων» ἀπό παλαιοῦ τύπου «καθοδηγητη»,
ὅπως ότι μόνο αύτός «θά πληροφορήσει τούς ἀλλους σωοτα» γιά
νά διορθώσει τίς διαστρεθλώσεις καί τίς πλάνες. Να μην έπιμένει καί μάλιστα σχεδόν μέ ὺπερηφάνεια - σέ χαρακτηρισμους οπως.
λόγου χάρη, «χάοςνι, πού δείχνουν ότι όχι μόνο οίριδογμστικοι»,
ἀλλά καί μερικοί «ἀνανεωτικοί» προοτιάθησαν, μ’ αυτές τις μεθόδους, νά εμποδίσουν συντρόφους τους νά κάμουνπιςιδικές τους
έπιλογές έξω ἀπό τά ἀλληλομαχόμενα δυό ΚΚΕ, ασκωντας τους
«ἰδεολογική» πίεση. ”Οταν ἀναφέρεται σέ γεγονότα ’του παρελθόντος, νά προσπαθεῑ ν’ ἀποφεύγει τίς πολλές, τουλαχιστο,’ avaκρίθειες, καί όταν ὴ μνήμη του δέν τό 6οηθά - πρόγμα ἀνθρωπινο
καί συγγνωστό ῦστερα ἀπό τόσα χρόνια - νά διασταυρωνει τις
ἀναμνήσεις του μέ ἀλλους. N‘ ἀποφεύγει νά ἀποδινει διασπαστικές τάσεις στούς ἀλλους, σέ μιά κατάσταση μαλιστα τόισο μπερδεμένη, καί Va κόνει διασυνδέσεις σημερινῶν τοποθετησεων μέ
παλιές - Kata μιά γνωστή μέθοδο - γιά νά ἀποκαλύψει τις ριζες
τῶν παρεκκλίσεων.

Τό «τρίτο κόμμα»
Μιλά ό ”Αγγελος γιά τή «δημιουργία 3ου κόμματος μέσα ἀπό
τούς κόλπους τῆς παλιάς, EAA». Ἀλλ’ ἀν δημιουργήθηκε τριτο
κόμμα ἀπό τό χῶρο αύτό - πέρα δηλαδή ἀπό τό ΚΚΕ καί την ΕΔΑ.
πού ύπῆρχαν {Iin ἀπό τή δικτατορία - αύτό εἶναι τό ΚΚΕ έσωτερικοῦ. Καί δημιουργήθηκε, παρά τίς δικές μας καθαρές και suave:λημμένες προειδοποιήσεις ἀπό τήν έξορία πρός τους ἡγετες του
Γραφείου Ἑσωτερικοῦ - καί τό δυό σχετικά γράμματα του Μανωλη
Γλέζου πού δημοσιεύονται καί στά ντοκουμέντα πού έξεδωσε το
ΚΚΕ έσωτερικοῦ, έπιμέλεια Π. Δημητρίου - νά μήν Προχυξβησοψ
σέ «τετελεσμένα γεγονότα» καί νά διατηρήσουν τό σχημα της
ΕΔΑ. "Av πόλι ό Ἄγγελος, ἐπικαλούμενος τά έργα τῶν πολιτικων
φίλων του, πού διέλυσαν ούσιαοτικό, όν καί όχι τυπικά, τήν ΕΔΑ
ἀμέσως μετά τή δικτατορία, έπιμένει στήν ἀποψη πωςιη ἀνασυσῐῦῦή Της ἰσοδυναμοῦσε μέ τρίτη διάσπαση (ἐκδοχή που δεν στέκει σέ κανένα σοθαρό κριτικό έλεγχο), τότε αύτή τή διάσπαση την
ἔκανε τό ΚΚΕ έσωτερ.. πού, γιά νά έξυπηρετήσει δικους Tau κομματικούς σκοπούς καί νά ἀξιοποιήσει τήν όποια ἀκτινοθολια της,
ὀνασύστησε τήν ΕΔΑ καί τή Διοικούσα Ἐπιτροπή της, σχεδόν
ἀποκλειστικά ἀπό μέλη δικά του, ἀμέσως μετά τή μεταπολιτευση.
Τότε οἱ περισσότεροι ἀπό μάς, πού κατηγορεῖ σήμερα ό Ἄγγελος,
δέν πήραμε μέρος σ’ αύτή τήν ἀνασύοταση. Προσχωρήσαμε μόνο
ὅταν, τό Φλεθάρη τοῦ 1975, ό Ἠλίας Ἠλιοῦ δήλωσε ότι ἠ ΕΔΑ θά
ἀποκτήσει τήν αύτονομία της ἀπό τό ΚΚΕ έσωτ. καί ό Μπόμπης
Δρακόπουλος, μέ δηλώσεις του,-τό έπιθεθαίωσε. Ἴσως ό Ἄγγελος
Va πιστεύει πώς ὅταν ὴ ΕΔΑ λειτουργοῦσε —- όσο λειτουργουσε ὡς παράρτημα καί έξάρτημα τοῦ ΚΚΕ έσωτ. δέν ήταν «τρίτο κόμμα» καί «δέν πείραζε». «Λαθος» καί ένόχληση έγινε ἀπό τή στιγμή
’ πού έγινε αύτόνομη. Δέν καταλαθαίνω ὅμως σέ τί εἴδους πολιτική
δεοντολογία καί ἠθική ea ἀνταποκρινόταν μιά τέτοια ἀντίληψη.
Ὀ ”Αγγελος πρέπει έπίσης Va καταλήξει τί εἶναι ήυπρόταση γιά
όμοσπονδία; κάτι πού μερικοί «τό ζητοῦν ξαφνικά», οπως γραφει,
ἥ «ξαναζεσταμένο φαγητό», ὅπως ἀμέσως παρακότω ῦποστηριζει.
Γιατί καί τό δυό μαζί δέν μπορεῑ θέθαια νά εἶναι...

Γιό τό Παρθένι
Καί τώρα, μερικά γιά τό Παρθένι, στό όποῖο τόσο έπιμένει ό "Av:
γελος. Κατ’ ἀρχή, μοῦ φτόνει τό γεγονός ότι ἀναγνωρίζει πώς οι
έκπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ έσωτερ. ήταν ἀντίθετοι καί δέν ύπόγραψαν
τή διαμαρτυρία μας γιά τή σοθιετική έπέμθαση στήν Τσεχοσλοθακία, πού ὑπῆρξε καί τό μοναδικό κείμενο γιά τό θέμα αύτό πού
θγήκε ἀπό τό δεσμωτήρια τῆς Χούντάς καί δημοσιεύτηκε στόν
ξένο τύπο (ιιΟύνιτά-», «Ούμανιτέιι, «Μόντ», μεταδόθηκε ἀπό τό
Μτιί-Μπί-Σί, κ.λπ.).Ἕτσι ό ΙἈγγελος 6οηθά νά διαλυθεῖ ἡ σύγχυση
Πού τυχόν δημιουργεῖται ἀπό τόν τρόπο πού παρουσιάζεται τό
κείμενο αύτό στήν έκδοση τοῦ ΚΚΕ έσωτ. "Av όὲἍγγελος πιστεύει
τώρα ἀκόμα εἱλικρινά ότι ήταν πολιτικό ἀναγκαῑο νό ὲκδηλωθεῑ,

ὲκεῑνες τίς τραγικὲς για τήν Τσεχοσλοθακία, αλλα καί για τό σοσιαλιστικό καί κομμουνιστικό κίνημα γενικότερα, ὼρες, ἡ αλληλεγγεὺη τῶν Ἐλλήνων Πολιτικῶν κρατουμένων Πρός τούς Πρωτεργα-

τες τῆς «ανοιξης ,τής Πραγας», Πρός τό «σοσιαλισμό με τόΧ
ανθρωῐτινο Πρόσωτιο» καί Πρός τόν τσεχοσλοθακικό λαό καί ἡ
διαμαρτυρία τους για τήν καταπατηση τής ανεξαρτησίας μιᾶς χὼρας, τότε θα ὲττρετιε, νομίζω, να Προχωρήσει καί σε μια ακόμα
Παραδοχήῑ ὅτι ὅσοι εῐτιμείναμε τότε να σταματήσουν ol μακρὲς
διαθουλεύσεις καί διαηραγματεὺσεις με τούς εκπροσὼηους τοὺ
ΚΚΕ ὲσωτ. καί να γίνουν γρήγορα oi Προετοιμασίες για να σταλεῑ
ἐξω τό χαρτί υπογραφόμενο αι-ιό ὅσους ἡθελαν να τό ὑπογραψουν, εχσυμε δικαιωθεῑ. Ἀκόμα Περισσότερο Πού, ὅπως θα θυματσι, σε λίγες ὼρες θα αρχιζε τό Πρῶτο «ἐλεύθερο εηισκειττήριο»,
noü εἶχε αηό καιρὸ ἐπιτρέψει καί καθορίσει τό χουντικό ὺιτουργεῑο. καί ηαρουσιαζόταν μοναδική εὐκαιρία να δώσουμε κρυφα
σε συγγενεῖς μικροσκοῐτικα αντίγραφα τῆς «ιδιακήρυξης». Μήτιως
δὲν αποτελεῑ ἐπίσης δικαίωσή μσς τό γεγονός ότι τό δικό τους
κείμενο που ἐπικαλεῖται ό Ἄγγελος (καὶ noü δὲν αιτεὶιθυνόταν,
ὅπως λὲει. στίς κομμουνιστικες ἐφημερίδες τῆς Δυσης μόνο, αλλα, κυρίως. στα «αδελφα κόμματα-ι τῶν χωρῶν τοῡ Συμφώνου τῆς
Βαρσοθίας) δέν θγήκε Ποτὲ, δέν δημοσιεύτηκε ι-ιουθενα, κατα
συνεπεια Πολιτικά εἶναι ανύηαρκτο, δὲν Περιλαμθανεται οὔτε στα
δημοσιευμενα ντοκουμὲντα τοὺ ΚΚΕ εσωτερ. καί γενικα ἔχει
μεταθληθεῑ σε χαρτί-φαντασμα. (Ἀλήθεια ηὼς ὲξηγεῑ ὁ ΙἈγγελος
τό γεγονός ότι δεν «κατώρθωσαν» Ποτε να τό στείλουν ἔξω. Παρ’
όλο noü διεθεταν Πολύ καλύτερο μηχανισμό αΠό μᾶς τούς «ανοργανωτους;) ’Ὺστερα αῐτό αλ· αὺτα, ’ίσως εἶναι ανιαρή λεπτομερεια
να θυμίσω στόν Ἄγγελο ὅτι ή φραση για τό σοσιαλιστικό οὺμανισμο, noü τήν ῐτσρουσιαζει ως δῆθεν «Πέτρα τοῡ σκανδαλου», Πού
τούς ὲμιτόδιζε να υῐτογραψουν τή διαμαρτυρία, γιατί δὲν συμ6ι6αζόταν με τήν κομμουνιοτική τους καθαρότητα, δέν ὑπῆρχε στό
δικό μσς αρχικό κείμενο καί Προστέθηκε μέ δική τους ἀξίωση, για
να καταλήγει, ὅπως ἑλεγαν, ὴ διακήρυξη «μέ κατι τό αἰσιόδοξοη.
Tc’: ηρωί ὅμως, δηλαδή δυο-τρεῖς ὼρες Προτοῡ ν’ αρχίσει τό επισκετιτήριο, κι Eva), ὅπως όμολογεῑ ό Ἄγγελος. ὴ διακήρυξη εἶχε
Πια αρχίσει, μ’ αυτή τή μορφή, να υπογραφεται, Πρόθαλαν τή νεα
αξίωση για καῐτοια καθαροτερη αναφορα στόν κομμσυνισμό. Αὺτές
οί Παλινωδίες όφείλονταν ασφαλὼς ὅχι σε κακή Πίοτη, αλλα σε
μεταξὺ τους διαφορες, αφοῡ ἑνα μέρος τῶν στελεχὼν ι·ιού ακολουθοῡσαν τό Γραφεῖο Ἐσωτερικοῠ ελεγον καθαρα ὅτι δὲν θα
ἕι-ιρεηε να σταλεῑ καμια διαμαρτυρία αττό μέρους τους, αλλα να
Περιμενουν να εκδηλωθεῑ τό κόμμα τους ἔξω. Καί αιτό μια αιτοψη
’ίσως εἶχαν δίκιο. Ὲμεῑς ὅμως δέν ε’ίχαμε κανενα λόγο να περιμενουμε τί Θα ι-ιοῡν για τήν ει-ιὲμθαση στήν Τσεχοσλοθακία τό Γραφεῖο Ἐσωτερικοῡ στήν Ἀθήνα, ό Ἀντωνης Μηριλλακης στό Παρίσι, τό Γαλλικό ή τό Ἰταλικό Κ.Κ., τό Βελιγραδι ἥ τό Βουκουρεστι.
Γι“ αὑτό καί στείλαμε τή διακήρυξη, εστω καί χωρίς τή συμπαρασταση τῶν ὲκηροσὼηων τοῦ «εσωτερικοῡ» στό Στρατότιεδο.
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κυκλοφόρησε

Ἠ ἑνότητα
Καί oi δύο ὲκηρόοωτιοι τοῦ ΚΚΕ εσωτερικοῡ καταλήγουν τίς
αηαντήσεις τους στό αρθρο μου με διδαχες για ἑνότηταΙ ησύ
μοιαζουν ἐντελῶς ξὲνο σῶμα στα κείμενα τους καί αιτλή ἐπαναληψη σχετικῶν ανακοινώσεων τοῦ κόμματος τους. Ἀλλα ἡ ὲνότητα καί μαλιστα ἠ ὀργανική noü ζήτησε καί Πρόσφατα ό Ἠλιοῦ.
δεν οἰκοδομεῖται μόνο με διακηρυξεις. Οίκοδομεῑται με συγκεκριμενες καί θαρραλεες ι-ιολιτικες Πρωτοθουλίες. ησύ ι-ιροϋιτοθετουν
τήν ἑγκαταλειψη τῆς αντίληψης τοῦ κόμματος-ὁδηγοῦ καί τῶν
ῐτροστιαθειῶν για κηδεμόνευση - κοινῶς «και-ιὲλωμαιι - τῶν αλλων.

'H οὺσιαστική μσς διαφορα, κατα τή γνώμη μου, εἶναι ὅτι ὲμεῑς
υποστηρίζουμε τήν αναγκη να δημιουργηθεῖ ἕνα μεγαλσ κόμμα
τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερας, χωρίς κοσμοθεωρητικες αηοκλειστικότητες καί όῐτοιασδήῐτοτε μορφῆς δογματισμούς, èvd) αὺτοί
ὲῐιιμὲνουν στήν «κομμουνιστική καθαρότητα», δηλαδή στοὺς
κλειστοὺς. αυστηρα ἰδεολογικους, σχηματισμούςέ Αὺτή ή αντίληψη ἔχει ὁδηγήσει στήν Ἑλλαδα οτόν κατακερματισμό, στα αποκόμματα καί στα «γκρουηούσκουλω.

Ὀτῐωσδήηοτε, ol διαφορὲς μσς αὺτὲς δὲν εμποδῑζουν τή συνεργασία σε συγκεκριμενα θέματα, noü ὺπαρχει καί σήμερα καί πιοτεύουμε Πως θα γίνει στό μέλλον ακόμα οτενότερη. τ
Σπῡρος Ν. Λιναρδᾱτος
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ΣΤΟ Τριμελές Πλημμελειοὸικεῖο Ἀθηνῶν δικάζονται στίς 22 τρ. 29
ἄτομα - 24 ὑπάλληλοι τοῦ ΟΤΕ (ὁ ἕνας συνταξιοῡχος) καί πέντε ἀξιωματικοί (οἱ τρεῖς ἀπὸστρατοι). Κατηγοροῦνται γιά τίς παρακολουθήσεις τῶν
τηλεφωνημάτων ἀπό τό κεντρικο κτίριο τοῦ ΟΤΕ (Πατησίων 85) κατά τὴ
διάρκεια τῆς 7ετίας - καί γιά συγκεκριμένο, μόνο, διάστημα. ξΟνομος δέν
προόλέπει ποινές μεγαλύτερες ἀπο τρία χρόνια.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, μέ τό ὑπ’ ἀριθμό 497/8-2-77 δούλευμα τοῦ Συμ6ουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν παραπέμπονται; _ ·
. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΟΤΕ Ἐμμ.Α.Κουσκουνᾶς (συνταξιοῦχος), Χρ. B.
Κατσιμπούλας (προϊστάμενοι), Εἰρήνη σύζ. Π. Κα6ελλάρη, Σωτηρία σύζ.
Π. Βενετσάνου, Σπ. Γ. Τοατσάνης, Ἑλένη σύζ. Ἀ. Κοντογεώργη, Ἀναστασία Θ. Θεοδωροπούλου, Ζωή σύζ. Κ. Νικολακοπούλου, Γεωργ. Π.
Παπανικολάου, Δημ. Ἀ. Κατσαμπάνης, Παν. Δ. Κωνσταντοπουλος, Γ. X.
Κούκιος, Ι. Δ. Χρόνης, Χρ. Ἀ. Λαζαρίδης, Ἀλεξάνδρα ούζ. Ν. Κονδύλη,
Ἀντ. Γ. Καραμπάτσος, ΙΞύ. Ἐμμ. Γιαννουλάκης, Στυλ. K. Μπόντης,
Ἀνδρ. X. Κουλαμᾶς, Χρ. Δ. Ντουντούμης, Χρυσόθεμις σύζ. Ἀ. Λιακοπούλου, Χρ. B. Κατσανάκης, Στ. ’A'. Btbôog καί Στ. Ξ. Στυλιανίδης,
(ἁπλοί ύπάλληλοι),γιατί κατά τό διάστημα ἀπό 19 Ἰανουαρίου 1972 μέχρι 22 Ἰουλίου 1974,
«τηλεφωνικοί ὑπάλληλω ὄντες, ἐν γνώσει ἐπέτρεψαν εἰς τρίτον νά γίνη
ἀκροατής ἀνακοινώσεων, ἤτοι ὑπό τήν ρηθεῑοαν ἰδιότητά των, ἐπέτρεψαν εἰς τήν στρατιωτικήν (δύναμιν τήν ἐγκατασταθεῐσαν εἰς τά κτιριακά ουγκροτήματα τοῦ OTE, ὑπό τόν ὁιακριτ-ικόν τίτλον YMA —
NYMA, (...) νά παρακολουθοῦν τάς τηλεφωνικάς συνὸιαλέξεις
ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙἿὩΝ (ΣΣ.· ὑπογραμμίσεις ὁικές μας), συνομιλούντων μετά προσώπων, συνορομητῶν ἢ μή, ἐν τῶ ἐξωτερικῶ ἤ ἐν τῶ
ἐσωτερικῶ, καί πολλάκις νά μαγνητοφωνοῦν ταύτας».

Ο Οἱ τότε στρατιωτικοί Μιχ. Ἀ6ραμέας, Νικ. Δαουλᾶκος;’ ”Αγγ.
Μπαλαρᾶς (ἤδη ἀπόστρατοι), Θωμᾶς Τζέλης καί Νικ. Γαλάνης (ὑπηρετοῦν) σάν ἠθικοί αὐτουργοί, δηλαδή ἐπειδή
«ἀπό κοινοῦ ἤ μεμονωμένως ἐκ προθέσεως προυκάλεοαν παρ’ ἄλλω
τήν ἀπόφασιν πρός ἐκτέλεσιν τῆς ὑπό τούτου ὁιαπραχθείοης ἀὸίκου
πράξεως, ἤτοι ὄντες ἐπικεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς καταλαόούσης τά κτιριακά συγκροτήματα τοῦ OTE, ἐν οἷς ὑπηρέτουν ὡς
ὑπάλληλοι οἱ συγκατηγορούμενοί των, μετά φορτικότητος, πιέσεων,
προειὸοποιήσεων καί παραινέσεων, ἐπέτυχον νά πείσουν τούς ἀνωτέρω, ὅπως, εἰς καθ’ ἕκαστον τομέα, εἷς ὅν ἀνῆκεν εἷς ἕκαστος ὑπάλληλος, ὁιαπράξουν τό ὑπό στῦιχ. Α (ΣΣ.· προαναφερόμενο) ἀδίκημα».
(ΓΙΑ τό προηγούμενο διάστημα ὑπῆρξε παραγραφή)
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά «ἕνα μέρος» μιᾶς
μακριᾶς ἱστορίας μέ πολύ ἓνδιαφέρον τό μόνο μέρος πού έφτασε μέχρι τό δικαστήριο, Γιατί, ὅσο κι άν φανεῖ παράξενο,
ένῶ ΟΛΟΙ ξέραμε — καί λέγαμε στή διἀρκεια τῆς χούντας - ὅτι «τά τηλέφωνα
παρακολουθούνται», ὅταν «άλλαξαν τά
πράγματα»
O οἱ ἁρμόδιες ἀρχές ἀδιαφὸρησαν·

O ô OTE ένδιαφέρθηκε τύ Μάρτη
τοῦ... l975(!) κι ὁ στρατός ἀκόμα ἀργότερα.

ΕΤΣΙ πνέόη καί τό ἑξῆς ἐκπληκτικοῑ

Ο ὁ τηλεφωνικός· μεταλλάκτης πού
ἐχρησιμοποιεῖτο γιά τίς παρακολουθήσεις παρέμεινε στή θέση του ΜΙΑ
ὁλόκληρη ὅδομὰδα μετά τή ’μεταπολίτευσηῑέ

ΤΟ παραπεμπτικό δούλευμα εἶναι σαφές πάνω 0‘ αὐτόῑ
«Μίαν ἑόὁομάὸα περίπου μετά τήν
μεταπολίτευοιν ὁ Ἰωάννης Δημητρύπουλος (ΣΣ.· ὑπάλληλος μή παραπεμπόμενος) ἕλαόε τηλεφωνικήν εἰὸοποίησιν ἐκ
μέρους τοῦ Χρ. Κατσιμπούλα, ὅπως
ἀποξηλωθῆ ὁ τηλεφωνικός- μεταλλάκτης...»
ΑΛΛΑ ἡ ύπὸθεση αὐτή τῶν παρακολουθήσεων δέν εἶναι ἁπλήῑ σχετίζεται
άμεσα μέ τήν έπιόολή καί ὸιατήρηση τῆς
χούντας στήν έξουσίαέ Ἐκέίνη τή νύχτα
ô OTE καταλήφθηκε ἀπό στρατιωτικούς
(ὅπως καί οἱ ἄλλοι ὀργανισμοί κοινῆς
ὠφελείας), στά πλαίσια τού σχεδίου
«Προμηθεύς 2», καί τά τηλέφωνα κώπηκαν. Ἡ «κατάληψη» ,τοῦ OTE συνεχίστηκε, ούσιαστικά, σέ ΟΛΗ τὴ διάρκεια
τῆς δικτατορίας — μέσα ἀπό κεντρικά
καταστήματα τοῦ Ὀργανισμοῡ γίνονταν
οἱ «ἐπίσημες» παρακολουθήσεις τῶν τηλεφώνων διαφόρων προσώπων καί τῶν
συνδιαλέξεών τους μέ τό έσωτερικο καί
τό έξωτερικὸ.
ΤΙ έγινε ὅμως
ΟΧΤΩ μῆνες μετά τήν «ἁλλαγή τοῦ
Ἰουλίου» (1974) ô τότε διοικητὴς τοῦ
OTE. μέ ἕνα σημείωμά του (26—3-75)
έδωσε ἐντολή “
«πρός ἔρευναν καί ὸιαπίοτωσιν ἐάν εἰς
ἰὸιαίτερον ὁωιὶάτιον τοῦ ΝΥΜΑ (ΣΣ.’
Πατησίων 85) ὑπῆρχε ἐγκατεστημένος
τηλεφ. μεταλλάκτης πρός παρακολούθη-

.σιν τηλεφωνικῶν συνὸιαλέξεων, ποῖοι
ἐχειρίζοντοαύτόν, ὡς καί πᾶν σχετικόν
πρός τήν ὑπόθεσιν αὐτήν».
ΗΤΑΝ ἡ πρώτη ἐνέργειαῌ) γι’ αὐτή
τήν «ἱστορία τῶν παρακολουθήσεων»,
προσδιορισμένη καί περιορι”σμένη γιά
ΜΙΑ ὑπηρεσία ΕΝΟΣ κτιρίου τοῦ OTE!
ΕΤΣΙ ἀπό τήν ἀρχή ὅλα πήραν ἕνα
συγκεκριμένο δρὸμο πού τελικά ὁδηγησε
στό ἑδώλιο μερικούς «μικρούς» ύπαλλήλους καί έλάχιστους «μικρούς» ἀξιωματικους. Ἴ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, καί μέ 6άση τό
σημείωμα τοῦτοτε διοικητῆ πού προ-

αναφὲρθηκε, ἒγινε μιὰ πρώτη διοικητική
ἐξέταση ἀπό τόν κ. Δ. Ζαριφόπουλο,
πού τό πόρισμὰ της ὅγήκε στίς 18-7-75.
Σ’ αὐτό;
«ἐγένετο συνοπτική περιγραφή τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ὁιενεργήσαντος τήν Διοικητικήν Ἐξέτασιν, ὡς καί γενική εἰκών τῆς
ἐν τῶ ΥΜΑ παρακολουθήσεως τῶν τηλεφωνικῶν συνὸιαλέξεων».
ΑΚΟΛΟΥΘΙ-ΙΣΕ μιά ὃεύτερη, ἀμὲαως
μετά, ἀπό τόν κ. Σπανό (ἀπό 1-8-75 μὲχρι 3-1-76), πού ἓγινε
«κατόπιν ὁιαταγῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Διοικητικιῦν καί Οἰκονομικῶν
Ὑπηρεσιῶν ἐπί σκοπῶ πλήρους ἐξερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἐντός τοῦ
ΝΥΜΑ ἑγκατασταθέντος μεταλλάκτου
παρακολουθήσεως τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων καί καταλογισμοῦ εὐθυνῶν
κατά παντός ὑπαιτίου».

ΤΟ πολυσὲλιὸο πόρισμα 6γῆκε στίς
3-1-76. Περιλάμὸανε 63 μαρτυρικὲς
καταθέσειςῑ
Ο Πέντε ἀνώτατων ἥ ἀνώτερων ὑπαλλήλων τοῦ OTE, πού «κατι» ἤξεραν γιά
τήν ὑπόθεση αὐτή. _
O ΟΛΩΝ τῶν στρατιωτικῶν πού περασαν ἀπό τό κεντρικό κτίριο τοῦ OTE
σάν ὑπεύθυνοι ἤ ὂοηθοίέ (Μνημονεὺονται περίπου 8 καί μαζί ἓνας ἔφεδρος κι
ἕνας στρατιώτης).
ΓΙΑΤΙ αῠτὲς οἱ «ἐλλείψεις»; Οἱ πολίτες (ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί ἤ συνταξιοῠχοι) κλήθηκαν καί ΑΡΝΙ-ΙΘΗΚΑΝ νά
καταθεσουν; Καί οἱ ἐν ὲνεργεία ἀξιωματικοί; Ζητήθηκε ἀπό κάποια ὑπηρεσία ἡ
σχετική ἅδεια; Καί τί ἀπεγινε;
ME 6άση - πάντως - τό πόρισμα αὑτό, ’
ἀσκήθηκε πειθαρχική ὃίωξη (16/2 καί
22/3) κατά 25 ὑπαλλήλων τοῦ OTE ποὺ
παραπεμφθηκαν οτό Πειθαρχικό Συμ6οὑλιο, τό ὁποῐο ὕστερα ἀπό ἀλλεπάλληλες συνεδριάσεις (10—13/8/76) ἒόγαλε
τήν ὑπ. ἀριθμ. 48/13—76 ἀπόφασή του,μὲ
τήν ὁποία ΟΛΟΙ

«ἀπαλλάσσονται παμψηφεί λόγω
ἀμφιὸολιῶν»ῑέ

MONO πού τό θὲμα δέν ἔκλεισεὶ
Ο Ἴ-Ιὸη καί ὁ στρατός (μὲ μεγαλύτερη
ἀπό τόν ΟΤΕ καθυστερηση) ἄρχισε νά
ψάχνει τήν ὑπόθεση; μέ ὂάαη τήν ὑπ’
ἀριθμ. Φ. 453.15/5/188528/22-3-76 ὃιαταγή τῆς ΑΣΔΙΞΝ γίνεται ἀνάκριση, ἀπό
τόν ἀντισυνταγματάρχη (Δ) Κ. Ἀναργύρου,
«πρός ὁιαπίατωσιν ὑπαρχούσης τυχόν
εὐθύνης στρατιωτικῶν ἑκτελέσεως ὑπηρεσίας εἰς τόν OTE ἀπό 21-4-67 μέχρι
Ἰουλίου 1974 κατά τήν ἐκτέλεσιν τῆς
ὑπηρεσίας καί ὁή ἐν σχέσει μέ αὐτήν».
EEETAZONTAI ἀξιωματικοί, ἀλλά
καί ΙΔΙΩΤΙΞΣ - 25 περίπου ὑπάλληλοι
τοῦ νΟΤῙΞ, ἐν ἑνεργεία ἤ συνταξιοῦχοι, κι
ἀνάμεσά τους ἕνας τότε (21-4-67) ἔφεδρος ἀξιωματικόςί Σύμφωνα με τό πόρισμα, ὑπάρχουν δυό κατηγορίες ἀξιωματικῶν πού ἔχουν σχεση με τήν ὑπόθεοη
αυτη;

1. Oi' «εἰδικοί σύμόουλοι παρά τῆ διοικήσει τοῦ ΟΤΕ» (Ἀόραμὲας, Δαουλᾶκος, Μπαλαρᾶς) πού, ὅμως, «τό ἔργον
των ἐνετέλλετο ὑπό τῶν ἰθυνόντων τό
στρατιωτικόν ἐκεῖνο καθεστώς καί ἑξετέλουν τάς ὁδηγίας τούτων»;
2. ’Ἀλλοι ἀξιωματικοί πού «ἐκτελοῦσαν ὑπηρεσίαν» - ἧταν τά ἐκτελεστικόι
ὄργανα (Γαλάνης,Σιὸηρόπουλος,Βάσσης,
Τζὲλης)· · .
ΑΛΛΑ ἀπό αὐτό τό πόρισμα τῆς
Στρατιωτικῆς Δικαιοσύνης «ὅγαίνουν»
οἰ εὐθύνες;

Ο Τῶν «πρωταιτίων» τοῦ πραξικοπήματος καί ζητεῖται
«ὅπως ἀσκηθῆ ποινική ὁίωξις κατ’
ἀγνώστων στρατιωτικῶν ἀνωτάτου ὄαθμοῦ, ἰθ υ ν ό ν τ ω ν τό στρατιωτικόν
καθεστώς τῆς 21/4/67 ἐντός τοῦ νομίμου
χρόνου».
Ο Τῆς KYH! Ὁ λοχαγός (σήμερα ταγματόιρχης) Τζὲλης καταθέτει ἐξεταζόμενος;
«(...) Τοποθέτησίς μου εἰς κλιμάκιον
τοῦ OTE ὸέν ἐγένετο, πλήν, ὅμως, ἐξετέλεσα ἀποστολήν ὄάσει ἐντολῶν
τῆς KYH, ἡ ὁποία ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΙΝ μέ τόν
OTE», καί ἡ ὁποία «ἄν ὁέν ἀπατῶμαι
ἔχει καί εἰὸικήν πρός τοῦτο (ΣΣ.· τήν
παρακολούθηση ὁηλαὸή) ὑπηρεσίαν, τήν
λεγομένην ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ» (ΣΣ.· ὑπογραμμίσεις ὁικές μοις).
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, με τήν ὑπ’ ἀριθμ. Φ.
453/421/777376/28-7-76 ὃιαταγή τοῦ
Α.Σ. δίωξη καί τελικά ἡ τακτική Δικαιοσύνη ἑπιλαμὸἁνεται τῆς ὑποθέσεωςῑ

ΕΤΣΙ, γιόι τόν OTE τό θὲμα ἔκλεισε οὔτε γὰτα, οὔτε ζημιόιῐ Ἀπό τήν ἀρχή
περιοριστήκαμε οτό κτίριο τῆς Πατησίων
καί «αταθήκαμε» στούς «μικρούς»
ὑπαλλήλους. Ἀπό τοὺς ὃυό, συγκριτικὰ,
«μεγάλους» (πού τώρα ὃικάζονται);
Ο Ὁ ἕνας (Κουσκουνᾶς) ἧταν πιά
συνταξιοῦχος καί Ôév ὑπῆρχε θὲμα πειθαρχικής ποινῆς.
Ο Ὁ ἄλλος (Κατσιμπούλας) προσκόΟ Mi: δάση τό ὑλικό τῶν ἀνακρίσεων
μισε δυό ὲπιστολές (ὅπως γράφουμε ἀλοτό στρατό καί τόν OTE ἀσκεῖται ποιλοῦ) πού 6ε6αιώνουν τήν ἀντιστασιακή
νική δίωξη καί τελικὰ ὂγαίνει τό ὅοὺ-.
του ὃράσηῑ μιὰ τοῦ προέδρου τῆς Βουλευμα με τό ὁποῐο δικάζονται οἱ 29.
λῆς καί μιόι τοῦ στρατηγοῦ ΠαπαθαναΣΥΜΦΩΝΑ με τόι στοιχεῖα πού ὑπάρσίου. Κατά συνεπεια...
χουν (προανακρίσεις, ὃιοικητική ἐξεταοη, δούλευμα κ.λπ.) ἀποδεικνὺεται ὅτι ἡ
OI ((μικροί»... δέν γνωριζαν «ὅτι παρηκολουθοῡντο καί ὲμαγνητοφωνοῦντο
παρακολούθηση τῶν τηλεφώνων οτό
οἰ συνδιαλέξεις ὑπό τῶν στρατιωτικῶν». · κεντρικό κτίριο τοῦ ΟΤΕ περασε ἀπό

ΟΛΟΙ ᾳήοχολοῠντο ἀποκλειστικῶς
καί μόνον με τό ὑπηρεσιακόν των ἔργον»... “Ὀλοι, λοιπόν, ἀθῶοι...

διάφορες φάσεις
ΣΤΗΝ ἀρχή,
«στρατιωτικαί ὁυνάμεις κατέλαόον

«Παίζοντας»
μὲ τά
τηλὲφωνα,
Ô ἕνας
στούς τρεῖς
...χάνειῑ
Ἕνα αιτό τά Θασικά «σημεῖα» τοῡ
«σχεδίαν Προμηθεύς» - μέ τό ônoîo
ἕγινε τό Πραξικόιτημα τῆς 27ης Ἀπριλίου 7967 - ἠταν τά «μηλοκάρισμα» τοῦ
τηλεφωνικοῡ δικτύου καί τό κόψιμο τῶν
τηλεφωνικῶν γραμμῶν.
Ἐκτελέστηκε - καί αὐτό - μέ ἐπιτυχιά.
Ὅταν, ὀχτώ μῆνες μετά, ὀ Κωναταντῑνος ἔκανε τά γνωστό... «άντιιτραξικὸΠημά του», σκέφθηκε Πολύ σωστά ὅτι
γιά τό Θέμα αὑτό τῶν τηλεφωνων
(Προϋι-ιόθεαη άπαραίτητη γιά την ἐπιτυχιά κάθε Παρόμοιου σχεδίου) ὸ rué
κατάλληλος άνΘρωιτος ἠταν αὐτός Πού
εἶχε φέρει «εἰς αἴσιον Πέραςέ τήν άτιοστολή του τόν Ἀντρίλη.’ ό ταγματάρχης
Ἀδραμέας.·.., (Καθως μάλιστα ἦταν καί
φιλοὸαοιλικός, δέν ὑπῆρχε Πρόθλημα.
Tci χρόνια Πέραααν καί τό Νοέμθρη
τοῦ 1973, ὅταν ὁ Ἰωαννίδης «ἀνέτρεψε»
τόν ΠαΠαδόΠουλο, τό «Πρόθλημα τῶν
τηλεφώνων» μιτῆκε καί Πάλι, άν καί «ἐκ
τῶν Πραγμάτων» ἠταν δεδομένη η ἐντιτυχιά τῆς Ἰωαννιδικῆς κίνησης. Πάντως,
ἐλλείψει Ἀδραμέα - Πού εἶχε άηοστρατευθεῖ, καί κυνηγηθεῑ άιτό τη χούντα χρησιμοηοιήθηκαν ἄλλοι ἀξιωματικοί,
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πιά κατάλληλα· τό
λοχαγό Ν. Δαουλᾱκο, noù εἶχε Πάρει
μέρος ΚΑΙ στίς- δυό Προηγούμενες
«ἐπιχειρήσειςνί
Ὄταν τά Πράγματα ἅλλαξαν (,’) καί
ἠρθε ἠ ἐποχή τῆς αποχουντοηοιήαης καθαρσης - τιμωρίας τῶν ἐνόχων τῆς
7ετιάς, ἴσως λόγω... φόρτου ἐργασίας
τῶν αρμοδίων κρατικῶν ὀργάνων τιού
άνάλαθαν τό τεράστια αὐτό ëpyo (ΣΣ.’
κανένας ἰδιώτης δέν ἔκανε τό Παραμικρό, ὅπως Θυμάατε.· ὅλα τό κράτοςΙ), ἠ
«ύι-ιόθεση τῶν τηλεφώνων» τῆς 27ης
ἈΠριλίου 1967 καί τῆς 73ης Δεκεμ6ρίου
7967, ξεχάστηκε. Κανένας δέν σκέφτηκε γιάύτήν... ἈντίΘετα, κάιτοιοι Θυμήθηκαν τήν... 25η Νοεμᾶρίου 1973 καί ὸ Δαουλᾱκος μαζί μέ 6 ιζιιταλληλους
τοῦ OTE (άΠό τούς 23... noù δικαστηκαν) καταδικάστηκαν σέ Ποινές 5 — 12
μηνῶν, Πρόσφατα, άΠό τό Τριμελές
Πλημμελειοδικεῑο.
‘O ἕνας στούς τρεῖς, χάνει] Πάλι καλά... (Καί Θέθαια δέν μΠορεῑ κανείς σήμερα νά ζητήσει εὐθύνες άΠό ὸτιοιονδήντοτε γι’ αὐτή την ίστορία. Μηροστά
στά ὅσα ἕγιναν στό μεταξύ...).

ὀργανισμούς τινάς κοινῆς ὠφελείας
μεταξύ τῶν ὁποίων ἦτο καί ὁ ΟΤΕ καί
ἀπέκοψαν πᾶσαν ἑπικοινωνίαν ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ».
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Πανταχοῡ Παρών, ô Προεδρσς τῆς
Βουλῆς K. K. Παῐτακωνσταντίνου, δέν
μΠοροῦσε να αιτουσιάζει καί and αυτή
τήν ἱστορίαῑ ὁ κατηγορούμενος Χρ. Κα_ τσιμῐτούλας κατάθεσε στό ΠΣ. τοὺ ΟΤΕ
ἀπολογούμενος ÔTwKaTd τήν διάρκειαν
τῆς ἑπταετίας ἀνέπτυξεν αντιοτασιακήν
ὅρασιν, δοθέντος ὅτι ἐπληροφόρει Περί
τῶν Παρακαλουθουμένων συνδιαλέξεων
τόν K. K. Παιτακωνσταντίνου, vüv Προεδρον τῆς Βουλῆς, καί τόν K. Περ. Παπαθανασίου, ἀντιστράτηγον an, μετά τῶν
ὁποίων εἶχε κατα τήν ἑπταετίαν ἐπαφήν
καίοι ὀιτοῖοι συνέστησαν εἰς αὐτόν va’
Παραμείνη εἰς τά YTKA διά νά τούς ἐνημερώνη Περί τῶν ἐκεῖ διαδραματιζομέvwv!»
Καί μάλιστα,
«Προσεκόμισε εἰς τό Συμὸούλιον σχετιmg ἐπιστολάς τῶν Προανσφερθέντων».
Δὲν ξὲρουμε τό ακριθές Περιεχομενο. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι οἰ ôùo ὲΠιστολσγραφσι αργησαν και-[ως να Θυμηθοῠν
τον αντιστασιακό υτταλληλσ τοὺ OTE: ἡ
ἐπιστολή τοὺ κ. Παπαθανασίου γραφτηκε το Man τοῠ ’76 καί τοῦ Πρσὲδρου
τῆς Βουλής στίς 10-8-76. δηλαδή τήν
ἡμέρα noü APXIZE να συνεδριαζει τό
ΠΣ. TOÜ OTE!...
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«ἥρχισεν προοὸευτικῶς ἀποκαθισταμένῃ ἡ ἐπιὸληθιῑΐσα ὁιακοπή τῶν τηλεπικοινωνιακῶν γραμμῶν καί αἱ πρῶται
οτρατιωτικαί δυνάμεις ἀπεσύρθησαν ἐκ
τοῦ συγκροτήματος τῆς ὁὸοῦ Πατησίων
85, ἀντικατασταθεῐσαι μέ ἑτέρας τοῦ
ὅπλου τῶν Διαόιόάσεων. οἱ ἄνὸρες τῶν
ὁποίων εἶχον λόγω συναφείας καί γνώσεις τηλεπικοινωνιακάς ἤ ἐγνώριζον ξένας γλώσσας. Διά ’τοῦ τρόπου τούτου
ἐπεὸιώκετο ἡ παρακολούθησις ὡρισμένων τηλεφωνικῶν συνὸιαλέξεων κυρίως
ἐξωτερικοῦ καί ἡ μεθόὸευσις ἐπί τῶ
καλύτερον τῆς τοιαύτης παρακολουθήσεως. (...) Ἡ ἀντικατάστασις ἐγένετο τήν
22/4/67 κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τότε
ἀ ρ χ η γ ο ῦ FEZ ἀντιστρατήγου Γρ.
Σπαντιὸάκη (ΣΣ.· ὑπογράμμιση ὸικὴ ﬂag)
μέ σκοπόν τήν ἀποκατάστασιν καί
παρακολούθησιν τῶν τηλεπικοινωνιακῶν γραμμῶν».

H ΠΡΩΙΗ πάντως μέθοδος παρακολουθήσεων,
«ἁπέόη ἀλυσιτελής».
ΓΕΝΙΚΑ ὅμως
«ἡ τεχνική τῆς παρακολουθήσεως τῶν
συνὸιαλέξεων ἐόελτιοῦτο συνεχῶς ὸιά
καθημερινῶν ἐπισκέψεων, ἐπιθεωρήσεων
καί ὁὸηγιῶν τοῦ (διοικητοῦ τοῦ ὡς ἄνω
τάγματος M. Ἀὅραμὲα, ἁπόρροια τῶν
ὁποίων ὑπῆρξε ἡ ἕνίσχυσις τοῦ στρατιωτικοῦ κλιμακίου καί (δι’ ἑτέρων ἀξιωματικῶν ὡς τοῦ ὑπολοχαγοῦ Δίσεων
AOK Τάσου Βάσση, τῶν λοχαγῶν Καρούσου καί Ἁλεξ Σιὸι]ροπούλοιι>>.

ΤΟ καλοκαίρι τοῦ 1969, γιόι λόγους...
«ἑθνικής ἀνάγκης», ὁίνεται ἐντολή
«νά μετιγκατασταθῆ εἷς ἐκ τῶν χειροκινήτων μεταλλακτῶν BELL ἐκ τῆς αἰθούσης μεταλλακτῶν Ἐλέγχου εἰς τόν
παρακείμενον χῶρον I καί 2 (5ος ὄροφος) καί νά καταλήγοιιν Ιεἰς αὐτόν
ἅπαντα τά τηλεφωνικά κυκλώματα ἐξ·

ωτερικου».

ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ (1969) καί εἰδική ὑπηρεσία (τήν εἷπαν.,. «Ὑπηρεσία Ἐπισήpaw»), που εἶχε ἐπικεφαλῆςῑ
OTC) λοχαγό Ἀ. Σιδηρὸπουλο, μέχρι
τό 1970

om λοχαγό Θωμᾶ Τζὲλη. μέχρι τὴ
μεταπολίτευση. _
O TEAEYTAIOZ εἰναι;

«ιμ”ξημένιυν ἠλεκτρολογικῶν γνώσεων».
ΚΑ] γι’ αὐτό ἀλλάξει τό σύστημα.
(Σύατηματικά ὑπηρετεῖ στῆν... KYH!)
Ο Λεπτομὲρειαῑ στήν περίσὸο Μαρκεζίνη ΔΙΞΝ λειτούργησε ἡ «Ὑπηρεσία
Ἐπισήμων».
ΑΛΛΑ αὐτοί MONO. οἱ -«μικροί>>
ἱεραρχικά (καί στάν ΟΤΕ καί στό στράτευμα), εὐθύνονται γιά τήν τεράστια
ὑπόθεση τῶν παρακολουθήσεωνς MONO
δυο προϊστάμενοι (ὑπστομεὰρχες) καί 22
ὑπάλληλοι τοῦ OTE εἶχαν εὐθύνη γιά τό
ὅργιο τῶν παρακολουθήσειον; Καί οἱ 5
ἀξιωματικοί πού «ὸούλευαν», κατά καιρούς, ἐκεῖ, εὐθύνονται γιά ὅλα;

O Τί ἀπὲγιναν οἱ «ἰθύνοντες τοῦ
στρατιωτικοῦ καθεστῶτος»;
ΟΤί ἀπὲγινε ἡ ΚΥΠ; Μόνο ὁ...
Τζέλης φταίει;
O Τί ἀπέγιναν οἱ τότε «μεγάλοι»
τοῦὈΤΕ; _

0 Τί ἀπέγινε μέ τίς ΑΛΛΕΣ «ἐπίσημες» παρακολουθήσεις - καί τί μέ
τίς «ἀνεπίσημες», «ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθμός»; Στρατός ὑπῆρχε σέ ΟΛΑ
τά κεντρικά κτίρια τοῦ OTE!...
.Ti ἀπὲγινε μέ τίς προεκτὰσεις
αὐτῆς τῆς ἱστορίας τῶν παρακολουθήσεων - χουντικοί ἐκδιασμοί, κομπίνες κ.λπ.;
ΟΠΩΣ εἴπαμε καί στήν ἀρχή. τό θέμα
εἶναι τεράστια - καί ἡ ὸίκη πού γίνεται
τήν άλλη ἓὸὸομάὸα καλύπτει ἕνα μικρά
μόνο μέρος τῆς ὅλης ἱστορίας τῶν τηλε(ρωνικῶν παρακολουθήσεων τῆς 7ετίας.
Θά ἀνοίξει, ἄραγε ποτέ ΚΑΙ αὐτός ὁ φάκελος;
Ο ΡΙΞΠΟΡΤΙΞΡ

ΑΠΟ τά «μικρά Περίεργα» αὐτῆς τῆς ἱατορίαςῑ
O 'H διοικητική ὲξέταση στὸν ΟΤΕ καταλήγει οτό συμπέρασμα ὅτι μεταξύ τῶν αξιωματικῶν Πού ἔδρασαν στὸν ΟΤΕ ἦσαν καί ο υι-ιολοχαγός τῶν AOK Ἀναστ. Βασσης, ὸ
ταγματόρχης Παπαγεωργίου, ὸ λοχαγὸς Καροῡσος (τῶν Διαθιθασεων) - ὅλοι «αγνὼστων λοιῐτῶν στοιχείων».
0 ‘H διοικητική ὲξέταση ατο στρατό Περιλαμθανει, μεταξὺ τῶν μαρτύρων, καί τους
δύο αι-ιό αὐτούς τοὺς αξιωματικούς, noü ἤδη Προαχθήκανες τόν αντισυνταγματαρχη Γ.
Καροῡσσ καί τόν ταγματαρχη A. ΒαοοηΗ _ “
ΑΠΟΡΙΑ; Τί ἐγινε... ὁ Παιταγιεωργίοω Πῶς «χαθηκει» ὁλόκληρος ταγματαρχης;
ΚΑΙ, μὲ τήν ευκαιρίαῑ για δυο and τους δικαζόμενους, ὁ N. Κακαουνακης γράφει στό
6ι6λίο του «2650 μερόνυχτα συνωμοσίας»;
N. ΔΑΟΥΛΑΚΟΣῑ Τήν 21η Ἀῐτριλίου υπηρετοῡσε στήν Τρίι-ιολη καί ἠταν λοχαγός.
Ἠρθε τρεῖς μέρος Πρίν οτήν Ἀθήνα καί ἡταν στό συνεργεῑο noü KGTÉÀGGE TÔV OTE.
Προσχώρησε μετά στήν ὁμαδαῖΙωαννίδη. Μυήθηκε στό κίνημα τῆς 25ης καί ἔδρασε
Πάλι στον OTE. (Ὑιτηρετοῡσε στή μεραρχία Σερρῶν. Ταγματαρχης.) Συνελήφθη για τή
συνωμοσία τῆς 24ης Φεθρουαρίου, αλλα δέν Παραῐιέμφοηκε. Ἀποστρατεὺθηκε. ’
(Ἀνήκε στήν ομάδα Λέκκα - αρχικά).
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΡΑΣ; Τό 1967 ἡταν λογαχὸς καί ὺιτηρετοῡσε σέ τάγμα τοῦ 25ου
Συνταγματος Πεζικοῡ, ατο ΚΕΒΟΠ. ’Ἐδρασε μέ τόν Μὲξη στό Πραξικόῐτημα. Ἐγκατέλειψε τόν Μέξη καί Προσχώρησε στόν Ἰωαννίδη. Μυήθηκε ατό κίνημα τῆς 25ης Νοεμ6ρῑου. Ἠταν ατο συνεργεῑο noü ἔκοψε τά τηλὲφωνα ἐκεῖνο τό Θραδυ.

καί ἕνας κατάλογο
πρακτόρων
ὑ ὅ Ρ θῦν, ΣΗΜ Ε

ΤΟ «ANTI» φερνει οήμερα στή δημοσιότητα ἕνα μοναδικό ντοκουμέντο γιά τή
ὃράση τῆς CIA στήν Ἑλλάδα; τό «χρυσό
ὁδηγό» τῶν πρακτόρων πού δροῦν ΣΗΜΕΡΑ στή ,χώρα μαςέ Ἕναν κατάλογο
(ὄνομα, ἐπώνυμο κά. στοιχεῖα) 64 πρακτόρων πού ἀπασχολοῦνται (ΣΗΜΙΞΡΑ, ἐπαναλαμὸἁνουμε) στό «σταθμό» τῆς Ἀθήνας.
Ἀνάμεοά τους ὂρίσκεται καί 6 νέος (μετά
τή δολοφονία τοῦ Γουὲλτς) «σταθμάρχης».

Σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις «σταθμάρχης» στήν Ἀθήνα εἶναι ἕνας
ἀπό τούς τρεῖς ἀξιωματούχους τῆς CIA πού ὑπηρετοῦν οτήν πρεσὸείαε GEORGE M. BARBIS (ώμόουλος γιά πολιτικὲς ὑποθέσεις),
, WILLIAM S. LOFGREN (τοῦ πολιτικοῦ τμήματος), JAMES MC WILLIAMS (τοῦ πολιτικοῦ τμήματος).

ΕΝΑΣ πολύ γνωστὸς διεθνῶς πρώην πράκτορας τῆς CIA, 6 ΦΙΛΙΠ ΑΙΗΤΖΗ,
πού ἀπελάθηκε τοῡτες τίς μερες ἀπό τή Μεγ. Βρετανία (τελευταία του ἀποκάλυψηῑ οἱ «συγκαλυμμένες ὃραστηριότητες» CIA καί Ἰντὲλλιντζες Σὲρὸις στή Τζαμάικαέ) ἒὸωσε τό ὃασικό ὑλικό γιά τήν εὐρύτερη ἔρευνα περῦ τῆς CIA πού περιλαμὸάνει ἐπίσηςῑ
Ο Συμπληρωματικό κατάλογο 98 πρακτόρων τῆς CIA πού ἔδρασαν στό διάστημα 1970 — 76 (ὃημοσιεύεται γιά ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ) καί ἕναν ἄλλον 77 πρακτόρων... «παρελθόντων ἐτῶν» - μέχρι τό 1968. (Τά ὀνόματά τους ἔχουν ξαναδημοσιευθεῐ).
Ο ”Αρθρο τοῦ ΦΙΛΙΠ AIHTZH γιά τόν «ἀμερικάνικο παράγοντα στήν Ἑλλάδα» καί τὴ ὃραστηριότητα τῆς CIA με ὅασικά «κέντρα» τήν πρεσὸεία καί τή στρατιωτική ἀποστολή (JUSMAGG).
Ο Σημείωμα γιά If] διάρθρωση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς CIA σήμερα στήν Ἑλλάδα καί μιά «ἱστορικὴ ἀναδρομή».
O Κείμενο γιά If] ὃιάρθρωση (γενικά) τῆς CIA καί τή δραστηριότητά της οτά
πλαίσια τῆς «κατασκοπευτικής κοινότητας».
O «Ξενάγηση» οτό κτίριο τῆς εὸῶ ἀμερικάνικης πρεσόείας.
FIA τή CIA, ἡ Ἀθήνα ἔχει ἰδιαίτερη σημασία τόν τελευταῖο καιρό. “Ὀπως ἀποκάλυψε ἀπό τοῦτες τίς οτῆλες πέρυσι (17-4-76) ἕνας ἄλλος πρώην πράκτορας (τῆς
NSA). 6 Γουῑνσλοου Πεκ, 6 «σταθμός» τῆς ἑλληνικῆς πρωτεύουσας (με 170 πράκτορεςέ) ἒγινε «στρατηγεῖο» γιά τή M. Ἀνατολή, μετά τά γεγονότα τοῦ Λιόάνου.
Καί μόλις τήν περασμενη Κυριακή, τό «Ἀσσοσιέιτεντ Πρές» χαρακτήριζε τήν
Ἀθήνα μαγνήτη ἓλξης τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν (πού σύντομα θά φθάσουν τίς
500 - ἀμερικάνικες στή μεγάλη πλειοψηφίαέ) μετά τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τή
Βηρυτό, ἀλλά καί τίς ὃιευκολύνσεις πού ἒὸρισκαν ἀπό τή χούντα - καί ἐξακολουθοῡν νά ὅρίσκουν... _
ΣΤΙΣ μέρες μας, ἄλλωστε, 6 τύπου Τζαίημς Μπόντ πράκτορας δέν κινεῖται πιά
«μεταξύ Οὐάσιγκτον - Μόσχας», μιά καί (με τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας) τά
«μικρά μυστικά» τῶν «μεγάλων» ἒπαψαν νά εἶναι καί τόσο... μυστικά. Ἐξακολουθεῐ, ὅμως, νά παίζει τό ρόλο του στίς ὑπανάπτυκτες χῶρες. Καί ἡ Ἑλλάδα,
πού 30 χρόνια τώρα ζεῖ «ὑπό τόν ἀστερισμό τῆς CIA», με τήν πικρή ἐμπειρία τῶν
πολλαπλῶν ὲπεμόάσεων (πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν), ἔχει ἤδη ἕνα ἰδιαίτερο ἑνὃιαφέρον για τίς μυστικες ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ. Στίς διαδουλεὺσεις πού γίνονται
γιά τό πολιτικό (κοινοὸουλευτικό) παιχνίδι, ἀλλά καί γιά τήν πάντα αἰωρούμενη
ἀπειλή τῆς «ἐκτροπῆς» (μέσα στά εὐρύτερα πλαίσια τοῦ χώρου - Μ. Ἀνατολή,
Βαλκάνια). ἡ CIA θέλει νά κρατᾶ πάντα «τό ρόλο της»...

Ο ((ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΙΞΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ
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(DiÀln AinIzr]

ςΟ «νὲος
ἀμερικανικός
παράγοντας»
καί ἡ ’
«συγκαλυμμὲνη
δραστηριότητα»
τῆς CIA
στήν Ἑλλάδα
O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός σήμεραΠροσφερει Πολλές ἐλπίδες
σε ἀρκετό εκατομμυρια τοῡ λεγόμενου «ἑλεύθερου κόσμου» Που εἶναι ἀναγκασμενα νά ὺΠοφέρσυν τήν ἀδιάκοΠη
καταΠίεση καί τήν αυξανόμενη ἀδικία Πού τούς εΠιθάλλουν
σί δεξιές δικτατορίες.
Oi Ἰνδσνήσιοι, οἱ Βραζιλιανοί, οί Κορεάτες, οἱ Ἀφρικανσί, οἱ Χιλιανοί, οἱ Ουρουγουανοί, σί Ἰρανοί, όλος ό κόσμος
θλὲΠει στήν ἸΞλλόδα τήν ἀΠόδειξη Πώς καί τό δικά τους
καθεστῶτα — Που οτίς Περισσότερες ΠεριΠτῶσεις ἐγκαθιδρὺθηκαν καί υΠσστηρίζονται ἀΠό οὺσιαστικες μυστικες

O ΦΙΛΙΠ AIHTZH εἶναι ἕνας

Παρεμ6ἀσεις τῆς ἀμερικανικῆς CIA — μΠοροῡν ὲΠίοης καΠοια μὲρα νά Πεσουν.
Τριάντα χρόνια ἀμερικανικῶν ὲΠεμβάσεων τελειῶνουν με
μιά εκτιληκτική σειρά ἀΠό ἠττες Που υΠογραμμίζουν τήν
Παρσδική φὺση τῶν ἀμερικανικῶν ΠροσΠαθειῶν νά ὲμΠοδίσουν τους λαούς νά κατακτησσυν τήν ὲθνική τους ἀνεξαρτησία καί νά ἑγκαθιδρύσουν κάΠοιο εἶδος σοσιαλισμοῡ.
Στήν Ἐλλάδα, αὺτές οἱ ΠροσΠάθειες ἀρχισαν ἀΠό τό
1947. Στήν Πράξη χρησιμοΠοιήθηκε κάθε δυνατή «ἀντεπαναστατική» μέθοδος. ἈΠό τή διοχετευση στρατιωτικῆς
θοήθειας καί τίς ραφιναρισμένες καμΠανιες γιά Πρόκληση
ἀντι - ἀριστερῆς ὺοτερίας μεχρι τήν κλιμακωση τῆς καταΠίεσης ἀΠό τά σώματα ἀσφαλείας καί τίς χαλκευμὲνες καί
νόθες εκλογές - γιά νά φτάσουμε στό στρατιωτικό Πραξικόιτημα με τό Πρόσχημα τοῦ «κομμουνιστικοῠ κινδύνου»,
στίς Πολιτικες δολοφονίες καί στό μαζικά 6ασανιστήρια
τῶν Πολιτικῶν κρατουμένων.
_ Ὀλοὲνα καί μεγαλυτερσς ἀριθμός Ἀμερικανῶν, ευαισθητοΠσιημένων ἀΠό τή φρίκη τοῦ Βιετνάμ καί τό ἐσωτερικά Πολιτικά σκάνδαλα, κατανοοῡν ότι ἡ κυθὲρνησηιτῶν
ΗΠΑ, στήν ὲξωτερική της Πολιτική ἀλλά καί στά ἐσωτερικά
Προγράμματα. ἑξυΠηρετεῑ τό συμφέροντα μιᾱς Προνομιουχας μειονότητας - τά συμφέροντα τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν
διευθυντῶν τῶν Πολυεθνικῶν ἑταιριῶν, τῶν εΠαγγελματιὼν
Πολιτικῶν, τοῡ στρατιωτικοῦ κατεστημένου καί τῶν «ἐργολά6ων τῆς ἀμυνας». Αὺτά τό εκατομμυρια τῶν «διαμαρτυρόμενων» Ἀμερικανῶν δεν εἶναι ἀττλά καί μόνο «ἀρνητες»,
ἀπολιτικοί μέχρι τήν ἀΠοχώρηση ἀΠό τό Βιετναμ. Πολλοί
ἀπ’ αὐτοὺς ἐξακολουθοῡν νό δραστηριοΠοιοῡνται θετικά
γιά τήν ἀΠοτυχία αὐτῶν τῶν επεμθασεων σε ἀλλα μερη τοῦ
κόσμου. Καί ἀΠό τή στιγμή Που αὺτές οί εΠεμθόσεις εἶναι
μυστικές - όΠως συμβαίνει οτίς Περισσότερες χῶρες - ἡ
ἀΠοκάλυψή τους σημαίνει καί τήν ἀΠοτυχία τους, τουλάχιστο σέ κάΠοιο Θαθμό.

'H μυστική μεθοδολογία τῆς CIA ἀΠοκαλύφθηκε ἀρκετά
καλά στό διάστημα τῶν δυό τελευταίων χρόνων ἀΠό;
Ο 6ι6λία Πρώην ἀξιωματουχων τῆς ΟΙΑ.

Ο εΠίσημες «ιάνακρίσεις» καί ἐκθέσεις Που διερρευσαν
στὸν τύΠσ
O τή δημοσιογραφική ἔρευνα.
Ἐκεῖνοι noü ἀσχολοῦνται με τή μελέτη αυτῶν τῶν μεθόδων στήν Ἑλλάδα θρίσκονται σε Πλεονεκτική θεση γιατί
μΠοροῡν νά ἀναγνωρίσουν ἤδη ὲΠιθεθαιωμὲνα γεγονότα

θηκε με «τυπικὲς ἀντικομμουνιστικὲς

πολὺ γνωστός πρώην πράκτορας τῆς ἐπιχειρήσεις»...
CIA. Τό 1969 τερμάτισε μιά δωδεκάO Στό Μεξικό, στή διάρκεια τῶν
χρονη σταδιοδρομία στή CIA, πού
Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 1968.
Ἀπό κεῖ ἒδωσε καί τήν παραίτησή
εἶχε ἀρχίσει (τό 1957) με τίς πιό
«λαμπρὲς προοπτικὲς». Σύμπτωση;
του ἀπό τή CIA...
‘O ἅνθρωπος πού τόν «μύησε» στή
CIA ἣταν ἕνας Ἑλληνοαμερικανός με
τό ὄνομα Γκάς. Τό ἑπίθετό του παραμένει ὄιγνωστο... ’
ΣΤΗ διάρκεια τῆς «θητείας» του
ὑπηρέτησε σέ τρεῖς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἄν καί ἀρχικά προοριζόταν γιά θέματα Μεσογείσυ καί
Μέσης Ἀνατολῆςῑ
Ο Στό σταθμά τῆς CIA στό Κίτο,
πρωτεύουσα τοῦ Ἰσημερινοῡ, ὅπου ἡ
CIA με διάφορα «προγράμματα»
προσπάθοῦσε νά «ὑπσσκάψει» τόν
πρόεδρο Βελάσκεθ καί νά μειώσει τήν
ἑπιρροή τῆς ἀριστερᾶς...
Ο Στό σταθμό τῆς CIA στό Μοπεὸιδὲο τῆς Οὐρουγουάης, ὅπου ἀσχαλή-

ΣΤΟ 6ι6λίο του «Τό ἡμερολόγιο
τῆς CIA» (πρωτοκυκλσφόρησε στό
Λονδίνο τό 1975 ἀπό τίς ἐκδόσεις
«Perguin» καί στήν Ἀθήνα τό 1976
ἀπό τίς ἐκδόσεις «Κύτταρο»), πού εἰναι ἀφιερωμένο στήν «Ἀντζελα Καμάργκο Σειξας καί τούς συντρόφους
της οτή Αατινική Ἀμερική πού παλεύουν γιά κοινωνικὴ δικαιοσύνη,
ἐθνική ἀξιοπρὲπεια καί εἰρήνη», ὁ
Αἵητζη θά γράψει γιά τήν ἀπόφασή του νά παραιτηθεῐ;
«... εἶναι ὁύσκολο νά παραὸεχθῶ
ὅτι ὑπηρέτησα τόν καπιταλισμό...
Ἔγινα ἕνας ἀπό τούς μυστικούς του
ἀστυνομικούς, Ἡ CIA ἐν τέλει ὁέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ μυστική

ἀστυνομιά τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ...»
Μετά τήν παραίτησή του ἔζησε
στήν Εὐρώπη, στό Παρίσι ἀρχικά στό
Λονδίνο ὕστερα, καί μετά τήν ἀπελασή του ἀπό τήν Ἀγγλία γιά λόγους
«δημοσίας ἀσφαλείας» ἔφυγε, στίς 3
τρ., γιά τίς σκανδιναδικὲς χῶρες, πού
δεχτηκαν νά τόν φιλοξενήσουν...
O ΙΔΙΟΣ λεει πώς ἡ ἀπέλασή του
ἀπό τήν Ἀγγλία ὀφείλεται σε πιεσεις
τῶν ΗΠΑ καί τῆς CIA καί δὲν ἀποτελεῖ τίποτε ἄλλο παρά «μιά ἁπλή ὅσο
καί σαφή τιμωρία πού ἀποὸεικνύει
γιά μιά ἀκόμα φορά τή ὅρετανική ἐξυπηρέτηση τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων»,
Λίγο πρίν ἀπελαθεῖ ἀπό τήν Ἀγγλία κατάγγειλε «συγκαλυμμὲνες
δραστηριότητες» οτὴν Τζαμάικα πού
εἶχαν ἀναληφθεῖ ἀπό κοινοῦ ἀπό τὴ
CIA καί τήν Ἰντελλιντζες Σὲρὸιςί...
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σαν ἀποτελέσματα τῶν έπεμὸασεων τῆς CIA. Aév φτανει
6έ6αια να αποκαλυφθεῖ τί κανει ἡ CIA. Εἶναι ἐξίσου σημαντικό πο ι ό ς τό κανει, δηλαδή ποιοί εἶναι oI ανθρωποι τῆς
ΟΙΑστήνἙλλαδακαί ποιοί οἱ τοπικοί συνεργατες
τους. Στήν πορεία πρός τήν αποκαλυψη τοὺ προσωπικοὺ
τῆς CIA που δουλεύει στήν Ἐλλαδα ὑπαρχει μια κορυφαῖα
προτεραιότητα; ό «νέος αμερικανικός παραγσντας». 'O ἐλληνικός λαός πρέπει να μαΘει π o l ο ί τόν αποτελοὺν...
’ Ὑπαρχουν 6ἐ6αια ἐκεῖνοι oI Ἀμερικανοί τῶν όποίων τα
συμφέροντα απαιτοὺν ἐνταση τῶν μυστικῶν ἐπεμὸασεων
στήν Ἑλλαδα. Γι’ αὑτοὺς ό «πολιός αμερικανικός παραγοντας» Πρέπει να διαφυλαχθεῑ, να ένδυναμωθεῑ καί να χρησιμοποιηθεῑ περισσότερο αποτελεσματικα παρα ποτέ. ΓιΙ αὑτοὺς ἐπίσης οί Ἀμερικανοί που δραστηριοποιοῡντσι για
τήν αποκαλυψη τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς CIA καί τοὺ προσωπικοὺ της εἶναι αντιπατριῶτες.
Στήν πραγματικότητα ἠ δολοφονία ἐνός πρακτορα τῆς
CIA ἐδωσε στήν κυ6έρνηση Φόρντ τό ἐπιχείρημα ποὺ
χρειαζόταν για να αντικροὺσει καθε μεταρρὺθμιση προερ·
χόμενη από τό Κογκρέσσο ποὺ Θα περιόριζε τήν ἐξουσία
τοὺ προέδρου για μυστικές ἐπιχειρήσεις πολιτικῆς δρασης.
Παρ’ όλα αὑτα έχουν γίνει τόσες αποκαλὺψεις, ὥστε να εἷναιλίγοι ἐκεῖνοι που μποροὺν να αρνηθοὺν ότι ή ὑπονομευτική δραστηριότητσ τῆς ΟΙΑ, ὴ ὑποκριτική της συμπεριφορα, ἡ διαφθορα καί ἡ πολιτική καταπίεση αποτελοῡν
τήν πραγματικὴ αντιπατριωτική καί αντιανθρωπιστική δραστηριότητα μέ δραστες “Αμερικανοὺς, σέ διεθνές έπίπεδο.

O Περίπου 130 αμερικανοί πολίτες, ανθρωποι τῆς CIA,
ἐμφανίζονται να δουλεὺουν στήν Ἀμερικανικη Ἀποστολή,
ποὺ συνολικα απασχολεῖ περισσότερα από 800 πρόσωπα,
χωρίς να ὑπολογίζεται τό προσωπικα τῶν μεγαλων αμερικανικῶν στρατιωτικῶν Θασεων, όπως τῆς Κρήτης.
Ol ανθρωτιοι τῆς CIA καλυπτονται αριστοτεχνικα σαν
ὑπαλληλοι τῆς πρεσθείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα (γραφεῐο
ἰδιαίτερου γραμματέα, πολιτικό τμῆμα, διοικητικό τμῆμα)
καί τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς στήν Ἑλλαδα (JUSMAGG), ποὺ στεγαζετσι στα κτίριο τοὺ Μετοχικσὺ Ταμείου. .
'O ίδιαίτερος γραμματέας τοὺ πρεσΘευτῆ καί ένας αλλος
αξιωματοῡχος, ὸ John J. Shea. μαζί μέ δυό γραμματεῖς δακτυλογραφους συγκροτοῡν τό γραφεῖο τοὺ ίδιαίτερου
γραμματέα (Office of the Special Assistant — OSA), ποὺ
Θρίσκεται στα δεὺτερο όροφο τῆς πρεσ6είας, δίπλα στα
γραφεῑο τοὺ πρεσ6ευτή. 'O Shea, 51 χρόνων, ἐμφανίζεται
σαν έμπιστος αξιωματοῡχος τοὺ Στέητ Ντηπαρτμεντ από
τό 1950 μέχρι τό 1957. Στό διαστημα αὑτό ὑπηρέτησε στή
Ρῶμη καί τή Βαγδατη καί πῆρε μαθήματα αρσθικης γλώσσας. Τέλη τοὺ 1957 ό Shea μεταπηδα στή CIA καί ὑπηρετεῖ
στό πολιτικό τμῆμα τῆς αμερικανικῆς πρεσθείας στή Ρώμη,
ὃπου παραμένει μέχρι τό 1965, όπότε ἐπιστρέφει στήν
Οὑασιγκτον, ἐπανέρχεται στήν Εὑρῶπη - Παρίσι 1968-70
καί Ρῶμη 1970-72 - για να ξαναγυρίσει στήν Ουασιγκτον,
στό Ἰνστιτοὺτο Ὲξωτερικῶν ’Υπηρεσιῶν (1972 - 73), ὅπου
μαθαίνει ἐλληνικα. Φτανει στήν Ἀθήνα τόν Ἰοὺνη 1973.
Τό πολιτικό τμῆμα τῆς πρεσ6είας, ποὺ 6ρίσκεται ἐπίσης
δίπλα από τό γραφεῖο τοὺ πρεσόευτῆ, προσφέρει καλυψη
σέ δυό αξιωματοὺχους «(έπιχειρήσεων» τῆς CIA. Τό 1974
αὑτοί οἰ δυό ἠτανῑ ὸ James D. Baldwin καί ό Daniel K. Web—
ster. Τόν Ἰοὺνη 1974 ό Baldwin αντικατασ-ταθηκε αι-ιό τόν
Robert H. Larson, που μέ τή σειρα του τοποθετήθηκε τόν
Ἀπρίλη τοὺ 1975 στό γραφεῖο τῆς CIA. στό πολιτικό τμῆμα
τῆς πρεσ6είας τῶν ΗΠΑ στή Λευκωσία, ὅπου, σὺμφωνα μέ
ὸρισμένες πληροφορίες, ἐξακολουθεῖ να ὑπηρετεῖ. 'O
αντικαταστατης τοὺ Larson στήν Ἀθήνα φαίνεται να ἡταν
ό William S. Lofgren, ό όποῑος ἐφτασε από τή Λευκωσία τό
Γεναρη τοῦ 1975 καί ποὺ ἐπίσης τοποθετήθηκε στό πολιτικό τμῆμα τῆς πρεσθείας στήν Ἀθήνα. C Larson καί ό
Lofgren φαίνεται πῶς ανταλλαξαν τίς Θέσεις τους. '0 Webster έπίσης ἐφυγε από τήν Ἀθήνα καί αντικατασταθηκε
από τόν James W. McWilliams, ποὺ έφτασε τόν Ἰοὺνη 1975.

Μια αναλυση τοὺ καταλόγου τῶν ανθρώπων ποὺ συγκροτοὺν τό προσωπικα τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς στήν
Ἑλλαδα εἶναι έξαιρετικα χρήσιμη για να έντοπισθοῡν τα
«γραφεῖα» που προσφέρουν καλυψη στή CIA. Παρ’ ὅλσ ποὺ
πολλοί απ’ αὑτοὺς που περιλαμθανονται έχουν αναγνωρισθεῑ καί αποκαλυφθεῑ σαν ανθρωποι τῆς CIA- καί μετατεθηκαν σέ αλλες χῶρες, ἡ αναλυση παραμένει χρήσιμη γιατί
συμθαλλει στήν ανακαλυψη τῶν ανθρώπων τῆς CIA ποὺ
ὑπηρετοῦν σή μ ε ρ α στήν Ἑλλαδα καί ακόμα στόν καθορισμό τοὺ μεγέθους καί τοῦ πεδίο υ δρασης τῶν πιό
σημαντικῶν «γραφείων» τῆς CIA. Πολὺ περισσότερο ἡ αποκαλυψη τῶν ανθρώπων τῆς CIA ποὺ δοὺλεψαν στήν Ἑλλαδα κατα τή διαρκεια τῆς δικτατορίας δυσκολεὺει τή συνέχιση τῆς παραμονῆς τους, σέ περίι-πωση που ἐξακολουθοῦν να ὑπηρετοῦν στήν Ἑλλαδα, καί κανει σχεδόν αδὺνατη τήν ἐπιστροφή τους αργότερα, ‘H παρακατω αναλυση
έχει μια ἰδιαίτερη αξία γιατί ἀποκαλύπτει τοὺς τρόπους μέ
τοὺς ὁποίους ἡ CIA καμουφλαρει τίς δραστηριότητές της.
,Κανένας ’Έλληνας δέν Θα έκπλαγεῑ μαθαίνοντας ότι ή
CIA διατηρεῖ ἕνα πολὺ μεγαλο «μερίδιουστήν τεραστια διπλωματική καί στρατιωτική αποστσλή τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλαδα,
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Τόσο ό Lofgren. 39 χρόνων, όσο καί ό McWilliams έχουν
μια πολὺ ἐνδιαφέρουσα «προϋπηρεσία». 'O Lofgren ὑπηρέτησε στίς πρεσθεῑες τῶν ΗΠΑ στό Νέο Δελχί (1969 - 71) καί
στή Βηρυτό (1971 - 73) προτοῦ τοποθετηθεῑ στην Κὺπρο, _
τό 1973. 'O McWiIIiams ὑπηρέτησε στό προξενέῑο τῶν ΗΠΑ
στή Βομθαη (1969- 72) καί στήν Κσλκοὺτα (1972 - 74) προτοῡ φτασει στήν Ἀθήνα. Αὑτοί oi δυό αξιωματοὺχοι τῆς
CIA έχουν αναμφίΘολα ὸδηγίες να χρησιμοποιοὺν τό πολιτικό τμῆμα τῆς πρεσ6είας σαν καλυψη για να μποροὺν έτσι
να «συναναστρέφονται» μέ έλληνες πολιτικούς καί αξιωμστοὺχσυς τῶν αλλων διπλωματικῶν αποσ-τολῶν στήν
Ἀθήνα - μέ σκοπό παντοτε τή «(διερεὺνηση τοὺ ἐδαφους»
για τή στρατολόγηση πρακτόρων τῆς CIA.
Τό ὑπόλοιπο προσωπικα τῆς CIA στην πρεσθείσ εἶναι
κατανεμημένο σέ πέντε «γραφεῖα δια6ι6ασεων» ποὺ όλα
μαζί αποτελοῡν τό «διοικητικό τμῆμα τῆς πρεσόείαςίπεριφερειακό γραφεῖο τηλεπικσινωνιῶν» (Embassy Administrative Section/Area Telecommunications Office — EMB/ATO)
στόν πρῶτο όροφο, ἐκτός από ένα πσὺ Θρίσκεται δίπλα
από τό γραφεῖο τοὺ ίδιαίτερου γραμματέα. Τό γραφεῖο αὑτό, αϊθουσα 320 τῆς πρεσθείας, αποτελεῑτσι αι-ιό πέντε
αξιωματοὺχους τῶν τηλεπικσινωνιῶν καί πιθανόν έχει σαν
αποστσλή τή διεκπεραίωση τῶν συνηθισμένων ἐπικοινωνιῶν τοὺ σταθμοῦ τῆς CIA στήν Ἀθήνα. Τα αλλα τέσσερα

πικα τῆς JUSMAGG εἶναι 110 πρασωπα τα απαῖα κατανέμανται γραφειοκρατικα στα Ἀρχηγεῖα καί στα τμήματα
Στραταὺ. Ναυτικαῡ καί Ἀεραπαρίας. Στα Ἀρχηγεῖα δαυλεὺουν 40 ανΘρωπαι τῆς CIA. Εἶναι αλαι παλίτες καί φαινομενικα ὑπαλληλαι τοῦ ὑπαυργείου Ἀμυνης. To γραφεῖα τῆς
CIA εῖναι-ξεχωριστα απα κεῖνα τῆς Στρατιωτικής Ἀποαταλής καί έχει δική του ε’ίσαδα καί ανελκυστήρα.
Πολλοί απα ταὺς αξιωματαὺχαυς τῆς CIA που δαυλεὺουν
μέ τήν καλυψη τής JUSMAGG έχουν ένδιαφέραν παρελθαν
καί προυπηρεσία, αλλατε μέ τήν καλυψη τοῡ Σταίητ Ντηπαρτμεντ καί αλλατε τοὺ Ἰνστιτουτου για τή Διεθνή Ἀναπτυξη (AID). 'O Ronald Estes, για παραδειγμα, ὑπηρέτησε
μέ τήν καλυψη τοὺ Σταίητ Ντηπαρτμεντ στίς πρεσθεῖες
τῶν ΗΠΑ στή Λευκωσία (1962 - 64), οτήν Πραγα (1965 - 67)
καί στή Βηρυτα (1970 - 73). Προταῡ παει στήν Πραγα πῆρε
μαθήματα τῆς τσεχοσλαὸακικης γλώσσας καί μαθήματα
έλληνικὼν πρίν ταπαΘετηΘεῑ στή Λευκωσία.

«γραφεῖα δια6ι6ασεων» φαίνεται να συγκραταῡν ένα «σταΘμα αναμεταδασεως» για τή διεξαγωγή τῶν ἐπικοινωνιὼν
αναμεσα σταὺς σταθμοὺς τῆς CIA στήν Ἐγγύς καί, Μέση
Ἀνατολή καί στα κεντρικα γραφεῖα έπικαινωνιῶν τῆς CIA,
στα Warrenton τῆς Virginia, κοντα στήν Ουασιγκταν. To μεγαλὺτερα απα τα γραφεῖα τοῦ «σταθμαῡ αναμεταδασεως»
αναμαζεται «ταπικα κλιμακια έπικοινωνιῶν» (Regional Relay
Communications Facility — RRF) καί ἀποτελεῖται απα 49
αξιωματουχους τῶν τηλεπικοινωνιῶν μέ απαατολή τα χειρισμα τῶν ραδιοφωνικὼν καί κρυπτογραφικῶν μηχανηματων παὺ χρησιμοποιοὺνται για τή λήψη «μακρας ακτίνας»
μηνυματων απα τα κεντρικα γραφεῖα τῆς CIA καί τῶν ἐκπαμπὼν τους πρας τοὺς αλλους σταθμούς στήν Ἀνατολή,
καί τα αντίστραφο. Ὑπαρχει έπίσης ένα λογιστικα τμήμα μέ
6 πρασωπα καί ένα αλλα γραφεῖα μέ τήν ένδειξη T/I —
αγνωατο τί σημαίνει - μέ 9 πρασωπα. Τα 64 πρασωπα πού
δαυλεὺαυν στα τοπικα κλιμακια ἐπικαινωνιῶν (RRF) εἶναι
ζωτικῆς σημασίας για τήν έξασφαλιση τῶν έπικαινωνιὼν
τῆς CIA μέ αλλες χῶρες ἐνῶ για τίς «ἐπιχειρήσειαν» τῆς CIA
στήν Ἐλλαδα έχουν μαλλον περιθωριακή σημασία.
TÔ ΠὲμΠτο «γραφεῖα διαδιδασεων» τῆς CIA στήν πρεσ6εία
αναμαζεται ἐπίσης περιφερειακα γραφεῖο τηλεπικοινωνιὼν
καί στεγαζεται στίς α’ίθουσες μέ αριθμα 239 μέχρι 253 τῆς
πρεσθείας, μέ δεκαπέντε πρασωπα. 'O αρχηγας τῶν «ἐπιχειρήσεων ἐπικαινωνιὼν» τῆς CIA -α Fiorend Kindell τα
1974- Θρίσκεται o' αὑτα τα γραφεῖα, που φαίνεται να περιλαμΘανει καί τα αρχεῖα, ὅπως ἐπίσης κι ένα διοικητικα
τμῆμα (αἱκαναμικα, λαγιατικα κ.λπ.).Ὀ Frank Guldseth φαίνεται να ἠταν α αρχηγας τῶν διαικητικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ
σταθμοῦ τῆς CIA. Στα μέσα τοι] 1975 αντικατασταθηκε απα
ταν Alfred C. Moran, που έφτασε στήν Ἀθήνα τα Μαη ταῡ

Oi απαδέκτες καί δια6ι6αστές (τα μηχανήματα) ένας μέραυς ταυλαχιατο τῶν «ἐπιχειρήσεων ἐπικοινωνίας» φαίνεται να Θρίσκανται μέσα στήν πρεσ6εία, απου ἡ προστασία
τους εἶναι σχεδαν πλήρης. To περιφερειακα γραφεῖα τηλεπικαινωνιῶν (ΑΤΟ) διαθέτει ἐπίσης μια παραμοια έγκατασταση στή Νέα Κηφισια, ἐπανδρωμένη μέ 9 τεχνικοὺς, Ἑλληνες αλοι, καί που ’ίσως έχουν τήν έντὺπωση ατι δουλεὺουν για τήν πρεσθεία αντί για τή CIA. Ἀκαμα ένας έλληνας τεχνικας δουλεύει σέ μια αλλη ἐγκατασταση, στα
Μαραθῶνα. Συνολικα λοιπαν ή,ΟΙΑ έχει 84 ἀνθρώπους κατω
απα τήν καλυψη τῆς πρεσθείας, στα «γραφεῖα δια6ι6ασεων», καί ἐπιπρασΘετα ἕνα γκραὺπ 10 έλλήνων τεχνικῶν
παὺ δουλεὺαυν στίς «έπικοινωνίεςυ, έξω απα τήν πρεσΘεία.
Τα σημαντικατερο ὅμως «έπιχειρησιακα γραφεῖα» τής
CIA στήν Ἀθήνα 6ρίσκεται στα κτίρια τοι] Μεταχικοῡ Ταμείαυ, κατω απα τήν καλυψη τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικής Ἀποσταλής, γνωστής σαν JUSMAGG (Joint United States Military Advisory Group in Greece). Συνολικα τα προσω-

'0 ,Jerry Ferentinos ὑπηρέτησε σαν «πολιτικας αξιωματαὺχας» στα γενικα προξενεῖο τῶν ΗΠΑ στα Χανγκ-Κανγκ
(1961-64) καί σαν «ἐκτελεστικας 6οηΘας» στήν πρεσθεία
τῶν ΗΠΑ στή Βιεντιανε (1966-68). ‘H Θητεία του αταΛαος
«συνέπεσε» μέ τήν περίοδο του «μυστικαὺ παλέμουι», ὅταν
ή CIA, χρησιμαποιώντας δεκαδες χιλιαδες αμαφυλους ταῦ
Μαα προσπαθησε να παδηγετήσει τίς ἐθνικααπελευθερωτικές δυναμεις.
'0 Thomas Foster ὑπηρέτησε στα Νέα Δελχί (1966-69)
σαν «Θαηθας τηλεπικαινωνιῶν», ένὼ α Norman Goldman
δουλεψε μέ τήν καλυψη τοῦ τίτλου τοῦ «οἰκονομικοὺ καί
έμπορικοὺ ακολοὺθου» στα γενικα πραξενεῑο στή Λαχώρη
τοὺ Πακισταν (1968-71). '0 Ronald Nordeen χρησιμαπαίησε
ταν τίτλα τοὺ «πολιτικαὺ ακολοὺθαυ» στα Néo Δελχί
(1962-64) καί ἐγινε «αντιπραξενας» ὅταν ταποΘετήΘηκε στα
πραξενεῖα τῶν ΗΠΑ στα Μαδρας (1964-68).
'0 John Palevich καλυφΘηκε κατω απα ταν τίτλα τοῦ
«ἐρευνητῆ - αναλυτή» για λαγαριασμα τοὺ ὑπαυργείου
Ἀμὺνης, στα διαστημα 1958 — 61. Στα Βεραλίνα (1961-63)
γίνεται «αντιπραξενος», για να ἐμφανιστεῖ στή Βαρσοὸία
(1963-66) σαν «τρίτας γραμματέας» καί σαν .«αῐκαναμαλαγος» ατή Βιεντιανε (1966-67).
'0 Robert Rayle χρησιμαπαιεῖ στα διαστημα 1961-65 ἕνα
πολὺ πια ἐπιδέξια καλυμμα. Ἐμφανίζεται σαν «σὺμὸουλος
μαρκετινγκ» καί αργατερα σαν «ἐρευνητήςό. 'H ανακαλυψη
τῶν φαινομενικῶν έργοδατῶν τοὺ Rayle o‘ αυτή τήν περίοδο 6’ αποκαλὺψει ’ίσως ακαμα ἕνα «ἰδιωτικα αργανισμα»
που χρησιμαπαιεῖται απα τή CIA για καλυψη τῶν ανθρώπων
της. 'O Rayle στή συνέχεια πηγαίνει στήν πρεσὸεία τῶν
ΗΠΑ στα Néo Δελχί (1965-68), απου παραυσιαζεται σαν
«πολιτικας καί οἱκαναμικας αξιωματουχας». Ἔνος αλλας
ανΘρωπας τῆς CIA ποὺ χρησιμαπαιεῖ τήν καλυψη τῆς
JUSMAGG εἶναι α Stephen Winsky, παὺ ὑπηρέτησε στα
Ἑλσίνκι σαν «δευτέρας γραμματέας» καί αντιπραξενας
(1961-66). 'O Winsky μιλα έλληνικα.
Ὀ πια ἐπικίνδυνος ’ίσως «ὑπαλληλας» τῆς JUSMAGG,
ποὺ φαίνεται να εἶναι αξιωματαῡχας τῆς ΟΙΑ, εἶναι ὸ William Evans. Στή δεκαετία τοῦ 1950 δαὺλεψε σαν «πολίτης ὑπαλληλος» τοὺ ὑπαυργείου Ἀμὺνης. To 1959 πηγαίνει
στήν Τζακαρτα μέ τα «Ἰνστιτοὺτο για τή Διεθνή Ἀναπτυξη», για τήν έφαρμογή τοὺ δια6αηταυ «πραγραμματας για
τή δημασια ασφαλεια», παὺ οὑσιαστικα σήμαινε αμερικανική ὃαήθεια πρας τα σώματα ασφαλείας ξένων κρατῶν. '0
Evans μετατέθηκε τα 1962 απα τήν Τζακαρτα στή Σαῖγκαν
καί ταν ϊδια χρανα στή Χαῡε, για να ξαναγυρίσει στή Σαϊγκαν τα 1965. Σ’ αλη τή διαρκεια αυτής τῆς Θητείας ταυ α
Evans ὑπηρεταὺσε σαν «συμὸαυλας για τή δημασια ασφαλεια» καί πῆρε ένεργα μέρος στίς παλύνεκρες «έκστρατεῖες εἰρήνευσης» τῶν Ἀμερικανῶν στα Βιετναμ. '0 Evans,
παραλο που τυπικα ανήκει στήν JUSMAGG, έχει τα γραφεῖα
του στήν πρεσὸεία, στήν ’ίδια ακριθῶς α’ίΘαυσα 336 απου
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θρίσκεται καί τό γραφεῖα ταῡ ὑηαρχηγοῡ τῆς Στρατιωτικῆς
ἈΠοσταλής, δίηλα ατιό τό γραφεῖα τοῦ ῖδιαίτερου γραμματέα τοῦ Πρεσθευτῆ. 'O Evans ’ἴσως εἶναι ό υῐταρχηγός τοῦ
σταθμοῦ τῆς CIA στήν Ἀθήνα.
Δύο αλλοιαξιωματοῡχοι τῆς ΟΙΑ, ό George Kublik καί ό
Louis Pagano. noü χρησιμοῐτοιοῡν σαν καλυψη τη
JUSMAGG, ἐχουν γραφεῖα τόσα οτήν Πρεσθεία όσο καί στό
κτίρια τοῦ Μετοχικαῡ Ταμείου. Τό γραφεῖα τους στήν Πρεσθεία (αἴθουσα 326) θρίσκεται δίιτλα αΠό τό γραφεῖα τοῦ
αρχηγοῦ τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA (γραφεῖα τοῦ ἰδιαίτερου
γραμματέα, αἴθουσα 329) καί αιτό τό ένα «γραφεῖα διαθιθασεων» τῆς CIA. Ὀ Kublik καί ό Pagano έχουν φαίνεται
τήν αρμοδιότητα τῆς «διακίνησης» τῶν μυστικῶν ντοκουμεντων αναμεσα στοας αξιωματουχους τῆς CIA οτήν ι-ιρεσ6εία καί 0' αυτούς στό κτίριο τοῦ Μετοχικοῡ Ταμείου.
Ἐδῶ καί αρκετα χρόνια ή CIA διατηρεῖ καί ξέναν «υτ-ιοσταθμό» στή Θεσσαλονίκη, α όῐτοῖας ὺιταγεται στό σταθμό
τῆς Ἀθήνας. Οἱ ανθρωῐτοι τῆς CIA ἐκεῖ ἐμφανίζονται σαν
«Πολίτες ὺῐταλληλαι» τῶν ταΠικῶν γραφείων τῆς JUSMAGG
καί αιτό τό Γεναρη 1975 εἶναι ό Bennie Cowan καί ό James
J. Marry,noü χρησιμαῐτοιοῡν σαν καλυψη τό γενικό Προξενεῖα τῶν ΗΠΑ ατη Θεσσαλονίκη.

Ἐκτός αιτό τα γραφεῖα noü αναφέραμε καί noü σίγουρα
χρησιμοηαιοῡνται για καλυψη τῆς CIA, ὺῐταρχει ακόμα ένα
γραφεῖα στήν Ἀμερικανική Στρατιωτική ἈΠοστολή noü Παρουσιαζει ἐξαιρετικό ἐνδιαφερον; Ὀναμαζεται «Ἀεροι-ιορία τῶν ΗΠΑ, Εὐρώπη - ἈΠόσι-ιασμα 6» (United States Air
Force, Europe - Detachement 6). Τό γραφεῖα αυτό αΠασχολεῖ 17 Πρόσωιτα, 15 αντρες καί δυό γυναῖκες καί, Παρόλο
noü εἶναι στρατιωτικό γραφεῖα, όλο τό Πρασωι-ιικό του εἶναι
Παλίτες. Στόν τηλεφωνικό καταλαγο τῆς Πρεσθείας ὑπαρχει ό αριθμός τηλεφωνου τοῦ «διοικητῆ» καί τοῦ «αξιωματικοῡ ὑπηρεσίας» αὺτοῦ τοῦ γραφείου δίηλα αιτό τα «συγκεκομμένα» ανόματα τους. Τό γραφεῖα θρίσκεται οτό κτίριο τοῦ Μεταχικοῡ Ταμείου καί ἐφόσον ιτρόκειται για ένα
ακόμα γραφεῖα Παυ χρησιμαι-ιοιεῖται σαν καλυψη τῆς CIA
τότε εἶναι ιταλυ ῃιθανό ν’ αι-ιοτελεῖ τή «Μοναδα Παρακαλουθησης Ἐι-ιικοινωνιῶνν τοῦ αηόρρητου Ἐθνικαῡ Συμθαυλίου Ἀσφαλείας (National Security Agency — NSA).

Τό ’Ξθνικό Συμθοὺλιο Ἀσφαλείας (NSA) Παρακαλουθεῖ
τίς «ἐμιτορικές καί κυθερνητικές ἐπικοινωνίες» 0’ όλο τόν
κόσμο για στρατιωτικούς σκοιταυς αῐτό τή μια καί για αίκοναμικαας αΠό τήν αλλη, για να θοηθα δηλαδή τίς αμερικανικές Πολυεθνικες εταιρίες ἐναντίον τῶν ξένων ανταγωνιστῶν τους. Συμφωνα μέ ἕνα ἲτρωην αναλυτή τοῦ NSA Που
Α υτιηρετησε στόν τεραστιο «σταθμό Παρακαλαυθησης ἐιτι.. κοινωνιῶν» τῆς ΚωνΙῐτολης στα τέλη τῆς(δεκαετίας τοῦ ’60,
ἡ «Μοναδα Παρακαλοαθησης ἘΠικαινωνιῶν» τοῦ NSA στήν
Ἐλλαδα θρίσκεται κατω αιτό τόν έλεγχο τῆς CIA. Οῖ έλληνικές κυθερνητικες καί στρατιωτικές ἐπικοινωνίες Παρακαλαυθοῡνται όχι μόνα για τή συλλογή Πληροφοριῶν ἐναν16

τίον τῶνἙλλήνων, αλλα κυρίως για τήν ἐιτισημανση τοῦ
«συστήματος τῶν στρατιωτικῶν ἐπικαινωνιῶν ασφαλείας»
τῶν ἐλληνικῶν ἐνόπλων δυναμεων. Συμφωνα Παντα μέ τόν
Πρωην αναλυτή, τα ἐλληνικα «συστήματα μυστικῶν ἐπικοινωνιῶν» εἶναι «Πρασφορα» ταῡ NSA καί ὲῐῐομένως εἶναι
Πολύ εὔκολα να Παρακαλουθουνται καί να αναλυανται.
Ἐνας αλλος στόχας τῆς «μοναδας» τοῦ NSA εἶναι θέθαια
αἰ ἐπικοινωνίες τῶν αλλων Πρεσθειῶν οτήν Ἀθήνα.
Δέν ξερει ἡ ἑλληνική κυθέρνηση ότι τόσοι Πολλοί ανθρωΠαι τῆς CIA θρίσκονται στήν Ἀθήνα κατω αῐτό τη μασκα
τῶν υιταλλήλων τοῦ Σταίητ Ντηι-ιαρτμεντ καί τοῦ Πενταγώναυ; Ἐξακολουθεῖ ακόμα ἡ CIA να ἔχει στενές σχέσεις μέ
τήν ΚΥΠ καί αλλες ἐλληνικές υΠηρεσίες; Ἀναμφίθολα καΠοια «συνεργασία» μεταξύ τῆς κυθέρνησης καί τῆς CIA
μιταρεῖ καλλιστα να ὺῐταρχει Παρα την ἐνθουσιώδη υιτοστηριξή της Πρός τή στρατιωτική δικτατορία. ’Ξδῶ καί μερικές
μόνο 6δομαδες ἐνα Πρόσωιτα ιτοὺ διατηρεῖ Πολύ καλές
ἐῐταφές στήν Ἐλλαδα μοῡ εἷῐτε ότι σέ δυό ΠεριΠτωσεις, στή
διαρκεια τοῦ 1975, ἡ αμερικανική Πρεσθεία Πῆρε αιτό τό
ἐλληνικό υιτουργεῖο Ὲξωτερικῶν 500 αγραφες διιτλῶματικές ταυτότητες καί ὅτι κανὲνα ἐγγραφο δέν υιταρχει στα
αιταυργεῖο Ἐξωτερικῶν noü να δείχνεισέ ι-ιοιαυς δόθηκαν.
O'L ταυτότητες δείχνουν τή διηλωματική κατασταση τοῦ κατόχου τους. ’Υιταρχει θέθαια τό ἐνδεχόμενα ἡ Πληροφορία
αυτή να μήν εἶναι ακριθής, εἶναι ὅμως αναμφίθολο ότι ἡ
CIA ΠροσΠαθεῖ ν’ αΠοκρυι-ιτει ταας Περισσότερους ανθρώιτους της αΠό τήν κυθέρνηση σέ καθε ξένη χώρα.
Οἱ ανθρωιτοι τῆς CIA στήν Ἑλλαδα μέχρι σήμερα συνεχίζαυν τήν Παλιτική τῶν ἐπεμθασεων noü ἐγκαινιασθη κε αιτό
τίς ΗΠΑ τό 1947. 'H συλλογή μυστικῶν Πληροφαριῶν δέν
εξυηηρετεῖ κανένα αλλο σκοι-ιό Παρα μόνα τη χρησιμαΠοίησή τους για δραση ’— καί ἠ «συγκαλυμμενη δραση» εἷναι Παντα ό τελικός στόχας τῆς CIA. Καί ὅσα ό ελληνικός
λαός θα Προχωρεῖ Πρός τήν αῐτελευθέρωσή του, τόσα
Περισσότερο θα μεγαλώνει για τή CIA ἡ αναγκη για ἐπιρροή
καί δραση Ποὺ θα ἕχει σαν αηοτέλεσμα τήν όΠισθαδρόμηοη. ’Ἀνθρωι-ιαι σαν τό Shea, τό Lofgren, τό McWilIiams, TÔV
Estes. τόν Ferentinos καί τοὺς αλλους ἐΠεξεργαζονται
αὺτή τή στιγμή τόν «ΑΣΠΙΔΑ» τοῦ αϋριο, τα σχέδια «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καί «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» τῶν ἐρχόμενων χρόνων, τήν
αναθίωση τῆς αργανωσης Χ καί τοῦ ΙΔΕΑ, για τό μέλλον.
Σχεδιαζουν τόν ἐῐτόμενο γὺρο τῆς αντιαριπερής υστερίας
καί χαλκεύουν ντακαυμέντα για «να ατιαδείξομν» τήν
ἐιτέμθαση τῶν «ξένων ίδεαλογιῶν», όῐτως για Παραδειγμα
τοῦ αντιιμΠεριαλισμοῡ, καί Προετοιμαζουν νέα ἐκτακτα μέτρα για να διευκολύναυν τήν καταιτίεση. ”Ολας ό κόσμος
Παρακαλουθεῖ σήμερα τήν Ἑλλαδα για να δεῖ αν η CIA θα
κερδίσει τόν έῐτόμενα γύρα ἡ αν οἱ ’Έλληνες θα καταφέρουν έιτιτέλους να νικήσαυν αὺτή τή μυοτικη Πολιτική
αστυνομία καί τούς νταΠιαυς συνεργατες της.

Τό ὀρθρο γραφτηκε τόν Ἀπρίλη 1976

Ὑπό
τόν
ἀστερισμό
τῆς
CIA
ΑΠΟ TON TOM ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΣΤΟΝ...
ΤΟ 1943 Θρίσκεται στα ἑλληνικά Θουνα ὃπου τα ανταρτικο φουντώνει,- μέ τήν
ἰδιότητα τοῦ «αξιωματικοῡ - συνδέσμου»
τῆς Συμμαχικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς,
ἐνας ἐλληνοσμερικανας ταγματαρχης τοῦ
αμερικανικού στρατού. Λέγεται Τόμ Καρσμεσίνης καί ύπηρετεῑ, αύτῆ τήν περίοδο,
στην ὑπηρεσία αντικατασκοπείας, τό γνωστο Γραφεῑο Στρατηγικῶν “Υπηρεσιῶν
(OSS) τοῦ 6' παγκασμιου Πολέμου, μέ ἐπικεφαλῆς το στρατηγώ Ούῖλλιαμ Ντόνοθσν
καί τόν ’Ἀλλεν Νταλλες. Στα ἐλληνικα
Θουνα ὸ Καραμεσίνης «καλλιεργεῑ» τίς
σχέσεις του μέ τούς ἐλληνικούς παραγοντες, συγκεντρώνει «ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα» για τα στελέχη τῆς αριατερας καί
«ανιχνεύει» τό ἐδαφος.
EINAI ένας χῶρος πού προκαλεῑ τό
ζωηρα ένδιαφέρον τῶν «μεγαλωνυῑ από
Ιτόν “Οκτώθρη τοῡ “42, 6ρίσκονται ἐκεῖ oi
Πρῶτοι Βρετανοί (Γουντχαουζ - Μαγερς) λίγο μετα (“Ιούλης ’44) φτανουν κι οἰ 00618—
τικοί (Ποπώφ). Τελικα, 6έ6αια, ἡ τύχη αύτοῡ τού τόπου δέν κρίθηκε στα δουνα,
αλλα αύτα εἶναι μια αλλη ἱστορία.

, ΤΟ 1947 εἶναι ῆ χρονια πού ύλοποιεῑται
τό αμερικανικο ἐνδιαφέρον για τήν Ἑλλαδα, ϋστερα απὸ «ἐπείγουσα έκκληση τῆς
ἐλληνικῆς κυ6έρνησης για Θοήθεια», ὅπως
ἐλεγέ κι ὸ Τρούμαν. Μετα τήν πρώτη οἰκονομική αποστολη (τοὺ Πὼλ Πόρτερ, 18-147), ἐξαγγέλλεται (10-3-47) τα «δόγμα
Τρούμαν», ἐγκρίνεται θοῆθεια 300 έκ. δολ.
για τήν Ἐλλαδα, ύπογραφεται (20-6) ὴ
Πρώτη έλληνοαμερικανική συμφωνία μέ
τούς γνωστούς ταπεινωτικούς ὅρους, καί

φθανει ῆ «Ἀμερικανική Ἀποοτολῆ ΒοῆΘειας πρός τήν Ἐλλάδα» (AMAG) μέ ἐπικεφσλῆς τόν Ντουαιτ Γκρῆνσγουωλντ καί ή
στρατιωτική αποστολῆ μέ έπικεφσλῆς τό
(“Ιούνιος -“
στρατηγώ Οὺῖλλιαμ Ameer
Ἰούλιος). Στίς 3/8 καταπλέει τα πρῶτο
φορτίο στρατιωτικῶν εἰδῶν απα τίς ΗΠΑ.
“Ἐχουν προηγηθέῑ, η «δῆλωση τοῦ Στρασὸούργου», ὅπου «προαναγγέλλονταν» ὸ
ἐμφύλιος πόλεμος («(...) γίνεται αλοένα
περισσότερο φανερό ὅτι ῆ αδισλλαξία τῆς
αντίδρασης, ξένης καί νταΠιας, δέν Βρίσκει
δισταγμούς κι αναγκαστικα τα ὑπέρτατα
συμφέρον τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐθνικῆς ανεξσρτησίας φέρνει πρός τήν δημιουργία λεύτερης Ὲλλαδας μέ δική της
κυ6ἐρνηση» - Μιλτιαδης Πορφυρογένης,
27/6) Kai oi πρῶτες ὲπίσημες ἐπαφές τού
Πανίσχυρου ΙΔΕΑ μέ τούς αρχηγούς ΟΛΩΝ
τῶν (κέν τῆ Βουλῆ») κομματων για να συνεργασθοῡν «παραμερίζοντα τίς μεταξύ των
ἐπιθέσεις», μέ σκοπό «τήν καθολική κινητοποίηση τού Ἔθνους Πρός αντιμετώπιση
τῆς κουμμουνιστικῆς απειλῆς», γιατί διαφορετικα ὁ «ΙΔΕΑ δια δυναμικῆς ἐνεργείας
Θα αναλαθει τήν εύθύνη τῆς διαχειρίσεως
τῶν ἐθνικῶν ζητηματωνυί...
ΕΚΤΟΣ and τούς Πολιτικούς αρχηγούς
ol ΙΔΕΑτες συζήτησαν καί μέ τόν ταγματαρχη “ἈντερΠορντ, Βοηθό στρατιωτικοῦ
ακόλουθου τῆς πρεσθείαςί Καί δικαιολογημένα. Τό πέρασμα τού στρατοῦ απὸ τα
6ρετανικα στα αμερικανικα χέρισ, σχεδόν
τελείωνε. Τα μέλη τῆς ἐδῶ στρατιωτικῆς
αποστολῆς τῶν ΗΠΑ ξεπερνοῡσαν τα 1.000
(τό 1949 ἐγιναν 5000!). Καί οἰ αμερικσνοί

έκπαιδευτές οργανωναν ἤδη ἐλληνικό
στρατὸ - εἶχαν φθασει... πρίν από τα ὅπλα
τῆς πατρίδας τουςΙ
ΤΟΤΕ ίδρύθηκε από ταν πρόεδρο
Τρούμαν ἡ Κεντρική “Υπηρεσία Πληροφοριὼν (17 - 9), σαν συνέχεια τῶν αλλων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν πού ύττῆρχαν ἤδη, κι αρχισε αμέσως μια ἐκπληκτική δραστηριέπητα. Πρῶτος αρχηγος ο ΝτόνοΒσν Kai σημαντικό στέλεχος ὁ Καραμεσίνης, Πού απὸ
τίς αρχές τού 1948 μέχρι τα μέσα τοῦ 1950
θρίσκεται στα αρχηγεῖο τῆς ΟΙΑ, στα Λαγκλεϋ τῆς Βιρτζίνια,σαν είδικός στα τμῆμα
«Βαλκανια — M. Ἀνατολή». Πρίν φύγει and
δῶ, πρωτοστατησε στίς τοποθετῆσεις «ἐμπῑστων Ἑλλήνων» σέ θέσεις-κλειδιαῑ
Ο Στήν AMAG, Ônou ὸ Γκρῆσγουολντ φοΘόταν (δικαιολογημέναί) τῆ ρεμούλα, πού
τελικα... καθιερώθηκεί

O Στό στρατό (ὅπου ῆδη ἐχουν ἐπιστρέψει οί ταγμστασφαλίτες) καί τα Σώματα
“Ασφσλείας.
EINAI ἠ ύποδομή για τήν «εἰσὸολῆ» τῆς
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ τού κλίματος τῆς ἐποχῆς - Σεπτέμθρης “47;
ΟΤό B' Κακουργοῦικεῑο “Αθηνῶν καταδίκαοε σέ θανατο.... 127 φορές τόν B. Κιοπρέῐ

O Τό Ἔκτακτο Στρατοδικεῑο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σέ Θανατο 52 μέλη τού
ΚΚΕ - ὅλοι έκτελέστηκαν αμέσως.
O 'H 3η “Ολομέλεια τού ΚΚΕ αποφασίζει
τον ἐνοπλο αγώνα, σαν «μοναδικῆ ἐπιθε6λημένη απαντηση, πού α λαας καί ῆ Ἐλλαδα ἐχουν να δώσουν στούς ξένους
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καταχτητές καί 1000 v10n1000 011010x11K000 1000».

ΤΟ 1949, 05 «1650» 100 Παπαγου,ίδρὺεται 1'1 ἐλληνική Κεντρική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ΚΥΠ ñ KYI'IE, ὅπως αρχικα λὲγονταν), ακριθῶς ὅπως καί 1'1 αντίστοιχη αμερικανικη ὑπηρεσία. Ἀμὲσως 5v0 κλιμακιο
φεύγει στίς ΗΠΑ για «ἐκπαίδευση» (αρχές
1950). T0 αναλαμθανει ὸ Καραμεσίνης, ποὺ
ρυθμίζει καί τυπικα τήν αμεοη σὺνδεση
τῶν δὺο ὑπηρεσιῶν καί (Ἰοὺνιος 1950) 50x5101 0111v Ἐλλαδα, σαν «σταθμαρχης» πια
τῆς ΟΙΑ, για να αργανὼσει 10 νεοσὺστατο
«σταθμὸ» τῆς Ἀθήνας, 1100 ἔχει κωδική
0v000010‘GS—14. 'H n000111105010 100. 1'1
καταγωγή του καί 11 «0010111 γνώση 100
ἐδαφους» 10v κανουν αναντικαταστατο. 'O
K0000501v110 ὑλοποιεῑ τή «σύνδεση» CIA —
KYFI K010 160v1K0 100110 0110 τήν πρώτη
ΟΤῑΥμηῖ

0 σαν «σχέοη ἐργοδότη πρὸς ὑφισταμενο», καταντό χαρακτηρισμα 100 Ζαν. Μεϋνω.
ΓΙΝΕΤΑΙ 10... δεξί (κυριολεκτικα) x501 100
00501K0v00 πρεσθευτῆ Πιουριφαυ καί θεωρεῖται σαν 0 «ἰθύνων νοῦς» τοὺ περίεργου
«προνουτσιαμέντο» 100 IAEA (30 11000 31
100 M011 1951) για τήν «ἐπαναφορα 100
ατραταρχη Παπαγου στήν αρχιστρατηγία».
ΤΟ 1953, 0 T00 K0000501v110 φεύγει 0110
τήν Ἑλλαδα ἐχοντας «0111051» 10 «010—
900» τῆς CIA 0111v 'A911v0. δικτυώνοντας
τον μΙ ἐνα εὑρὺ κύκλωμα συνεργατιῑΝ,
510100 1110 για να συνεχίσει τίς «6000111—
010111150» 100 011000K01110 για τήν ἐμπεδωση τῆς αμερικανοκρατίας στὸν τόπο
000. 2‘ 00111 τήν προσπαθεια 65v 11051151 v0
011011011951 656010 0 ρολος 100 Πιουριφαυ,
100 στρατηγοῦ Βαν Φλήτ κι ἐνὸς ακαμα
πρακτορα τῆς ΟΙΑ, 100 Οὑῑλλιαμ K0011v!

ΤΟΣο πολύ εκτιμήθηκαν 0'1 01111050150
100 K0000501V11 0111v Ἑλλαδα, ὥστε 01
ανὼτεροί του στα Λαγκλεὺ σημείωσαν 010
01001K0 100 6ι6λιαριοῑ

ΟαὈ ἅνθρωπος πού θοήθησε στήν
αποκατασταση τῆς τὰξης στῆ χαώδη
μεταπολεμική Ἐλλάδα»...
ΚΑΙ φυσικα ἐννοοῦσαν τῆς «αμερικανιK09 TdEnQ"--2T0 Ἀρχηγεῖο τῆς CIA 0 Καραμεσίνης
θα ὑπηρετήσει στα Τμῆμα Προγραμματισμοῡ (ποὺ ὑπαγεται ατή Διεὺθυνση Ἐπιχειρήσεων, δηλαδή 010 Τμῆμα Μυστικῶν
’Υπηρεσιῶν), 10 οποῑοέχει σαν αποστολή
τήν αργανωση καί διεξαγωγή «συγκαλυμμενων ἐπιχειρήσεων», T0 1997 5y1v5 0110615090v1110 00100 100 τμήματος, δηλαδή
ὑπαρχηγός τῆς CIA. Τόν ’ίδιο χρόνο;
Ο οί συνταγματαρχες ἐκαναν 10 πραξιK0111100 1100 65v πέτυχαν (1'1 δέν ήθελαν) 01
IAEA150 10 1951 Ιδικαιώνοντας 5101 10
δασκαλα τους’

Οστή Βολιθία σκοτώνεται ὕστερα 0110
5v5600 0 T05 Γκεθαρα·
0 010 [15000 K01 010 A160vo σημειώνονται 0'1 γνωστές ἐπεμθασεις·
0 γίνεται 0 Πόλεμος τῶν 6 ἡμερῶν.
ET2I (πολὺ - πολὺ συνοπτικα) αρχισε η’
δραση τῆς CIA στήν Ἐλλαδα. Τόν Καραμεσίνη αντικατέστησε ὸ Καμπελ, κι αὑτὸν 0
M11100 κ.λπ. Συνολικα, μέχρι τίς μέρες μας,
πέρασαν 6 «σταθμαρχες» 0110 τήν Ἀθήνα 0110 ὅσα ξερουμε δηλαδή...
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ 5V0 σὺντομο θιογραφικα
1000:
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ΛΑΦΛΙΝ ΚΑΜΠΕΛ; Φέρεται σαν ἐπικεφαλῆς 100 «σταθμοῦ» τῆς CIA στήν Ἀθήνα
κατα τήν περίοδο 1954 - 1962. Γεννήθηκε
010v K0v060 0110. 21.5.1915. Γίνεται αμεριK0v00 Πολίτης 10 1944. Ὑπηρετεῑ 010 610—
011100 1944 - 47 010 B' Γραφεῑο (Πληροφοριῶν) 100 00501K0V1K00 0100100 K01 0111v
'Y111105010 Ἀντικατασκοπείας 10 1947 — 49.
T0 1950 μεταπηδα στήν ὑπηρεσία 100
2101111 N1111100105v1 K01 ἐργαζεται για λογαριασμα τῆς CIA 05 διπλωματική καλυψη.
’Υπηρέτησε κατα σειρα 010 A01. Βερολίνο,
τή Βιέννη, τή Βαννη, τήν Ἀθήνα καί τό
Παρίσι. Στήν Ἀθήνα πρωτοεμφανίστηκε
ἐπίσημα 10v... Ἰοὺλιο 100 1959(1),σαν 05—
λος («πρῶτος γραμματέας» τῆς 1105065100)
τῆς ἐδῶ αμερικανικῆς διπλωματικῆς αποὀτολῆς. ”Εμενε στα ψυχικο, Β. Φρειδερίκης
1, τηλ. 6712933... Ἕνα 0110 10 x000K11101011K0 τῆς «Περιόδου Καμπελ», εἶναι 611
συμπίπτει 05 τήν αναπτυξη καί κυριαρχία
στήν οἰκονομική μας ζωή τῶν αμερικανικῶν
μονοπωλίων (ΕΣΣΟ, ΡΕΥΝΟΛΤΣ ΜΕΤΑΛ,
N10 KEMIKAA, KPAÏZAEP K.Àn.). l’loMÉq
ἐταιρείες γίνονται 10 «καλυμμα» για διαφορες «δουλειές» τῆς CIA — 11500 0110 τήν
ἐργασία 1100 6010K00v 0’ 00150 διαφοροι
ανθρωποί της - ξενοι ñ Ἕλληνες. '0 K00πελ καί 0 110506501110 Μπρίγκς (1959 1961) θεωροῦνται 0'1 50nv500150 τῆς
«16500» 1100 ὸδήγησε 0111 «y5vv11011» 100
«σχεδίου Περικλῆς» (τῶν ἐκλογῶν τῆς 6100
K01 νοθείας 100 1961). 1100 601191105 00010011K0 10v Καραμανλῆ να κερδίσει τίς
ἐκλογές τῆς 29110 Ὀκτώθρη 1961, 05 176
ἐδρες. Γραμματεας τῆς ἐπιτροπῆς 100
«σχεδίου» ἡταν 0 Γ. Παπαδαπουλος. Καί 0
Μπρίγκς, 65v εἶχε κανένα δισταγμό να χαρακτηρίσει τίς ἐκλογες 00150 «ὑπόδειγμα
11010111100»(I) K01 να δηλώσει '011... «1'1 σφυγμομέτρηση τῶν ἐκλογῶν απέδειξε τήν πίστη τῶν Ἐλλήνων στα ιδανικα τῆς ατομικής 5A50950100»?! ”Αλλωστε, σ’ ὅλη αὑτή
τήν περίοδο τα «ἐλληνικα πραγματα» στα
Σταίητ Ντηπαρτμεντ χειρίζονταν (σαν ἐπικεφαλῆς τοὺ τμήματος ἐλληνικῶν 011095σεων») ἐνας... συναδελφος 100 Καμπελ
στή CIA — 0 X50011501 M110000150. Κλείνοντας, θα θυμίσουμε 011 0 Καμπελ προσπαθησε, χρησιμοποιώντας ἐναν ἐλληνοαμερικανα Πρακτορα (Λαμψίδη),να δωροδοκήσει 05 3 ἐκ. δολ. 10 στρατηγό Σπαῆ για

«Δι’ οἱανὸήποτε πληροφορίαν» θελήσετε, θά μποροῦν νά σᾶς ἐξυπηρετήσουν.·

Ο στήν πρεσόεία, τά τηλ. 712951 καί
Πῗιὲἦ JUSMAGG, τό τηλ. 3230761.

να διασπασει 10 ΠΑΜΕ πρίν 0110 110 ἐκλογές τοὺ ’61 (0 στρατηγός ήταν ὑποψήφιος)
καί προοπαθησε να ασκήσει πιέσεις καί
στήν E.K. πανω στα θέμα 100 ἐκλογικοὺ
νόμου. Σήμερα, συνταξιοὺχος πια, ζεῖ στίς
ΗΠΑ, αλλα αρνιέται να μιλήσει για τή δραστηριότητα του - καί τή CIA.
ΤΖΩΝ ΜΩΡΥ; Φέρεται σαν ἐπικεφαλῆς,
010 610011100 1962 - 68. Ἠρθε 0111v Ἀθήνα
τήν ἐποχή 1100 αρχιζε 0 «0v5v60100», K01
5yK010010911K5 0111v 110506510 (110506501110 ἠταν, απὸ 15-12-61, 0 Λαμπουῑς) 10
1962... F5VV11911K5 0110 24-12-1912. 'Yr11105—
151 010 B’ Γραφεῑο (Πληροφοριῶν) 100 211100100 Πεζοναυτῶν 0110 10 1941 05x01 10
1946 05 10 60900 100 αντισυνταγματαρχη.
T0 1946 γίνεται σὺμθουλος 010 Ἐπιτελεῑο
100 00501K0V1K00 0100100. T0 1961 μεταπηδα 010 2101111 N1111100105v1 K01 δουλεὺει για τή CIA 05 διπλωματική καλυψη.
Μετα τήν Ἀθήνα γίνεται είδικός 000600λος 010 αρχηγεῖο τῆς CIA (1970), ἐνῶ 10
1974 5v10005101 010 ὑπουργεῖο Ἀμὺνης
0111 95011 100 ὑφυπουργοῡ - ὑπεὺθυνου για
τίς σχέσεις τοὺ Πενταγώνου 05 10 Κογκρέσσο. Στήν Ἐλλαδα ἐζησε μια από τίς
1110 K0101050 n50106000: τήν ανατροπή 100
Καραμανλῆ, τή διακυθέρνηση τῆς χώρας
0110 10 K5v100, τήν «αποστασία», τήν
5115060011 100 0100100. ”Επαιξε «πρῶτο
ραλο» K01 μαλλον τα καταφερε καλα. 'H
0111105010 100 καταγγέλθηκε ανοιχτα καί
για 11'1 δολοφονία τοὺ Λαμπρακη (απα ταν
αμερικανα σοφο Λαινους Πώλιγκ) καί για
τήν. πολὺνεκρη τραγωδία 100 Γοργοπαταμου (24-11-64) 05 1000 13 v5K0000 K01 1000
120 1000001150 (05 «511101100» 5yy001pa!)
K01 για τήν «0110010010» K01, φυσικα, για 10
πραξικαπημα 100 '67. Για ἐνα διαστημα
«δουλεψε» για λογαριασμα τῶν ανακτόρων
- «θοήθησε 10v Κωνσταντῑνο να ανατρέψει

ποὺ εἶχε μια ίδιαίτερη δραστηριότητα στήν
Κὺπρο καί πηγαινοερχόταν μεταξὺ Λευκωσίας - Ἀθήνας - ”Αγκυρας... ὅπως ακριθῶς
καί ol κατα καιροὺς διαφοροι αμερικανοί
ὃιπλωματες «μεσολαθητές». Ἐπί Πότς,
φτανουν στήν Ἀθήνα τρεῖς ακόμα σημαντικοί πρακτορες τῆς CIA ποὺ τοποθετοῦνται στήν πρεσθεία χρησιμοποιῶντας σαν
καλυψη τό Πολιτικό Τμῆμα καί τό γραφεῑο
τοῦ ίδιαίτερου γραμματέα τοῦ πρεσθευτῆ;

ό Τζαίημς Μπαλντουιν, «δεύτερος γραμμα-
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Ἡ ἀμερικάνικη τριανὸρία; Ντουάιτ Γ
ίηντυ καί στρατηγός Τζαίημς Βάν Φλήτ;
Κυριαρχοῦν ἀπόλυτα στά πολιτικά, οἰκονομικά καί στρατιωτικά πράγματα τῆς Ἑλλάδας,

τόν Παπανδρέου», ὅπως δήλωσε αργότερα
(1974) ανῶτατος αξιωματοῦχος τοῦ Σταίητ
Ντηπαρτμεντ. Στήν προετοιμασία τῆς
«αποστασίας» θοηθήθηκε and έκλεχτοὺς
συναδέλφους του ποὺ ἡρθαν στήν Ἀθήνα,
καί... έμειναν, ὅπως ό αντισυνταγματαρχης
Τζόζεφ Λίπτσικ, Βοηθός στρατιωτικοῦ ακόλουθου (ποὺ συνδέθηκε στενα μέ τόν
Κωνσταντῑνο), ό Ρίτσαρντ Μπαρουμ, αλλοτε έμπορικός ακόλουθος έδῶ (noü συνδέθηκε «στενα» μέ τοὺς αποστατες), ό Σ.
Γκρήν, ποὺ γίνεται ὑποσταθμαρχης (εἷπε
καποτε στό συνταγματαρχη τῆς ΚΥΠ Παπατέρπο ότι ή Ἐλλαδα θα γίνει Ἄγιος Δομίνικος), ένῶ πολλα χρόνια αργότερα θα
αποδειχθεῖ ὅτι πρακτορας τῆς CIA ἢταν καί
ό αμερικανός ἐπιτετραμμένος Νόρμπερτ
Ἅνσουντζ, ποὺ παρουσιαζονταν... διαλλακτικός καί μέ μεσολαθητικές διαθέσειςί
Ἀργότερα, στήν προετοιμασία τοῦ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος ἠρθαν «για θοήθεια» ό Ντανιελ Μπροῦστερ, διευθυντής
τοῦ «έλληνικοῦ γραφείου» στό τμῆμα
«Μέση Ἀνατολή» τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ,
μέ προϋπηρεσία - έπικεφαλῆς τοῦ τμήματος δυτικῶν ὑποθέσεων - στήν πρεσθεία
τῆς Ἀθήνας, καί ό Τζῶν Πατρικ “Ὀουενς,
«ανῶτερος ὑπαλληλος» τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ. Λίγο πιό ϋστερα oI δυό τους θα
Παρουν μέρος a‘ ένα «συμπόσιο» στό Οὑισκόνσιν μέ θέμαῑ «Ἠ Ἐλλαδα από τήν
έποχή τοῦ Δεὺτερου Παγκόσμιου πολέμου», ένα συμπόσιο τῆς CIA ὅπου συζητήθηκε «κεκαλυμμένα» τό θέμα τῆς δικτατο«
ρίας. στήν Ἐλλαδα. “Ἀς μήν ξεχναμε ακόμα
ὅτι 120 πρακτορες τῆς CIA έφτασαν τήν
παραμονή τοῦ πραξικοπήματος στήν
Ἀθήνα (ὡρισμένοι έδρασαν μέ στολές δικῶν μας αξιωματικῶνί), ότι τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ ’67 παρατηρήθηκε ίδιαίτερη κίνηση στίς αφίξεις πρακτόρων κι ὅτι, τελικα,
ἡ CIA έπαιξε τόν «πρῶτο ρόλο» οτή σὺσκεψη ποὺ έγινε τό Φλεθαρη τοῦ '67 στήν
Οὑασιγκτον για «τα έλληνικα πραγματα» σὺσκεψη που θεωρεῖται αποφασιστική για
τήν τροπή τῶν έλληνικῶν Πολιτικῶν πραγματων πρός τήν ανοιχτή δικτατορία. ’Ἀλλωστε, τελικα, πρακτορες τῆς CIA χρησιμοποιήθηκαν για τό πραξικόπημα - Παπα-

δόπουλος καί αλλοι... ’Ἑνας αλλος πρακτορας τῆς CIA nod έπαιξε σημαντικό ρόλο
ἠταν ό Ρίτσαρντ Λοῦθερ,ψέ όκταχρονη
θητεία στήν Ἑλλαδα (1960 - 6B). πολὺ φίλος τοῦ Παπαδόπουλου, παντρεμένος μέ
Ἑλληνίδα (Τζένη Γκίκα). Πολὺ πρόσφατα ό
Μῶρυ θέλησε δημόσια να ρίξει στήν πρεσθεία καί τό Πενταγωνο (καί ὅχι στή CIA!)
τήν εὑθὺνη για τό πραξικόπημαί
ΊῖΑΙΗΜΣ ΠΟΤΣε Φέρεται adv έπικεφαλῆς στό μεγαλὺτερο διαστημα τῆς δικτατορίας - καί συγκεκριμένα από τό 1968 μέχρι τό 1972. Γεννήθηκε στή N. Ὸρλεανη
στίς 9 - 9 - 1921. Στό διαστημα 1951 - 60
ὑπηρετεῖ στό ὑπουργεῑο Ἀμὺνης σαν αναλυτής τῆς ὑπηρεσίας σχεδιασμοῦ. Τό 1960
μπαίνει στήν ὑπηρεσία τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ καί έρχεται στήν Ἀθήνα σαν «6οηθός-σταθμαρχης». Τό 1964 θα φὺγει καί θα
ὑπηρετήσει στήν Πραγα καί τή Σόφια για
vd ξαναγυρίσει στήν Ἀθήνα τό 1968 σαν
«ακόλουθος». Είδικότητα του τα «κομμουνιοτικα θέματα». Ἀπό 11-8-69 γίνεται πρῶτος γραμματέας. Μένει στόν ἶδιο δρόμο μέ
τοὺς ἄλλους «σταθμαρχες», αλλα σ’ αλλο
αριθμό - B. Φρειδερίκης 5. Εἶναι γνωστὸς
σαν «ό κουτσός», γιατί κουτσαίνει στό αριστερό του πόδι από πολιομυελίτιδα. Καί ἠ
αφιξή του Θεωρεῑται παντα «σημαδιακή».
Λένε π.χ. ὅτι θρέθηκε στα Ἰουλιανα έδῶ.
ὅπως καί παραμονές τῆς 21ης Ἀπριλίου
1967. Λένε. ακόμα, ότι όταν ανέλαθε τό
πόστο του εἶχε μαζί του μια σειρα από φακέλους ποὺ αφοροῦσαν τήν κατοχική
«δραση» τῶν δικτατόρων στό πλευρό τῶν
Γερμανῶν. Καί ότι έκανε χρήση τῶν φακέλων ὅταν καποιοι θέλησαν να κανουν τοῦς
ζόρικους... Τοῦ αρεσε ὴ κοσμική ζωή καί
συχνα συνοδεὺονταν από τόν «κομψό τῆς
χοὺντας» Μ. Ρουφογαλη σέ νυχτερινα κέντρα. Ἦταν στενοί συνεργατες αλλωστε.
Τοῦ αρεσε ὅμως καί να δείχνει «δημοκρατικός»; λίγο πρίν φὺγει έλεγε σέ μια δεξίωση στό, Στ. Στεφανόπουλο ότι πλησιάζει
«ἠ ὥρα τῶν πολιτικῶν»... Ἔχει παίξει ένεργό ρόλο σ“ ὅλα τα κυπριακα γεγονότα
τῆς περιόδου, ποὺ δέν εἶναι καί λίγα. Για
τίς κυπριακές ὑποθέσεις, συνεργαζόταν μέ
τόν αρχηγό τῆς CIA στήν Κὺπρο Ἔρικ Νέφ,

τέας» (13 Νοέμθρη 1969), ό Ντανιελ K.
Γουέμπστερ, «ἀκόλουθος» (14 Σεπτέμθρη
1971), ποὺ καταλαμθανουν τίς δυό κὺριες
θέσεις «πολιτικῶν συμθοὺλων» στό πολιτικό τμῆμα τῆς πρεσθείας, καί ό Σταίησυ
Χῶλς, Τζοὺνιορ, (1η Ἰουλίου ’72) σα νέος
«σταθμαρχης». 'O πρῶτος μένει στήν όδό
Καραολή καί Δημητρίου 13. στή Φιλοθέη
(τηλ. 6814562), ό δεύτερος στό ψυχικό,
όδός Ἀνθέων 20 (τηλ. 6712718), καί ό τρίτος στή γνωστή κατοικία τοῦ «σταθμαρχη».
"Ean αξιωματοῡχος τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ ὑποστηρίζει πῶς ὅταν ὸ Πότς έφευγε
από τήν Ἀθήνα (τόν Αῦγουστο τοῦ 1972)
δόθηκε Eva «τρελό» αποχαιρετιστήριο
παρτυ στό όποῑο παραθρέθηκαν πολλα αιτό
τα σημαντικα στελέχη τῆς χοὺντας. Καί
μαλιστα - ὅπως αναφέρει ό Νταίηθιντ
Μπίντερ στό σχετικό αρθρο του - ό Τασκα
έκανε... μοῡτρα καί αποχῶρησεί Πάντως ό
Τασκα θα δηλώσει πολὺ αργότερα (1975)
καταθέτοντας ένῶπιον τῆς Ἐπιτροπῆς
Παικ ὅτι ἠταν «πολὺ εὑχαριστημένος από
τίς ὑπηρεσίες ποὺ πρόσφερε ἠ CIA Kai τό
γραφεῑο πληροφοριῶν»... «Ἀνταλλασσαμε
- εἷπε οτήν “’όμαδα” τίς πληροφορίες.
Ἕτσι, ol συνεργατες μου ἢξεραν ό,τι κι
εγω»... Μετα τήν «αλλαγή τοῦ Ἰουλίου»,
τίς μέρες ποὺ o'1 «πρωταίτιοι» δικαζονταν
στόν Κορυδαλλὸ, oI έλληνικές έφημερίδες
δημοσίευσαν πληροφορίες σὺμφωνα μέ τίς
όποῑες ό Πότς θρισκόταν στήν Ἀθήνα ταυτόχρονα μέ τόν Φίλιπς Ταλμποτί

ΣΤΑΙΗΣΥ ΧΩΛΣ (Τζοὺνιορ); «Ἀξιωματοῦχος ἐπιχειρήσεων». Τόν Ἰοὺλη - Αῦγουστο
1972 «ένημερῶθηκε» από τόν Πότς για τήν
κατασταση στήν Ἐλλαδα καί τήν «έτοιμότητα» τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA. Παρακαλουθεῑ
από πολὺ κοντα τίς έξελίξεις σαν ίδίαίτερος γραμματέας τοῦ Τασκα, καί πιό ὑστερα
τοῦ Κιοὺμπιτς - οτήν περίοδο τῆς μεταπολίτευσης. Στενός συνεργατης του ένας αλλος «σημαντικός» ανθρωπος τῆς ΟΙΑ, ό
Τζῶν Τζ. Σιή. '0 Χῶλς γεννήθηκε στίς
25.4.1920 καί στό διαστημα 1942-47 ὑπηρέτησε στήν ὑπηρεσία αντικατασκοπείας τοῦ
αμερικανικοὺ στρατοῦ (CIC) μέ τό θαθμό
τοῦ ταγματαρχη. Τό 1947 - 50 καί 1952 - 55
ὑπηρετοῦσε στήν ὑπηρεσία πληροφοριῶν ·
τοῦ στρατοῦ στό ὑπουργεῑο Ἀμῦνης. ‘And
τό 1956 θρίσκεται στήν ὑπηρεσία τοῦ
Σταίητ Ντηπαρτμεντ καί ὑπηρετεῖ διαδοχικα στη Χαγη, τήν Τριέστη, τή Ρῶμη καί
τήν Οὑαοιγκτον - προτοῦ έρθει στήν Ἀθήνα, ὅπου «πέφτει πανω στα γεγονότα»; ό
Ἰωαννίδης ανατρέπει τόν Παπαδόπουλο. 'H
χώρα κυθερναται από τήν ΕΣΑ, ὅπου δυό
κομισσαριοι τῆς CIA εἶναι μόνιμα ἐγκατεστημένοι] Ἠ σὺνδεση τοῦ Ἰωαννίδη μέ τή
CIA εἶναι αδιαμφισθήτητη. Σέ ουνέντευξή
του στό περιοδικό «Σπήγκελ» (14.9.1975) ὁ
’ίδιος παραδέχεται ὅτι «ὑπῆρχε θαθμός έξαρτήσεως τῆς τότε έπαναστατικῆς κυθερνήσεως από τοὺς Ἀμερικανοὺς» καί ὅτι
«τα περί CIA, πρακτόρων κ.λπ. πρέπει να
19

οναζητηθοῡν είς τούς κύκλους ἐκείνους οί
οποῖοι ἔχουν ομερικανικο ουμφεροντα,
ὺπηκοοτητες κ.λπ.»... 'O Ἰωαννίδης ἐπιχειρεῑ ἓτσι «νο Βγολει ἐξω τήν οὺρο του». Ἠ
ἑκθεση Ποικ ὅμως εἶναι σ· αὺτο το σημεῑο
κατηγορηματική. Ἀναφὲρειῑ «ι...Στίς 29
Ἰουνίου 1974 οἱ οξιωματοῡχοι τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριὼν ἀνέφερον ὅτιό Ἰωαννίδης εἶχε πεῑ πολι οτο σὺνδεσμο του
μ ἑ τη C I Α, πρίν οπο ὲννιο μερες, οτι ον
ο Μακάριος συνὲχιζε τίς προκλήσεις
του...» Καί εἶναι γνωστο πῶς ἐκεῖνος πού
διατηροῡσε τήν πιο στενή ἑπαφή μαζί του
ἦτον ο ελληνοαμερικανος προκτορας τῆς
CIA Πήτερ Κορομηλος, πιο γνωοτος σον
«Κορομ». 'O Κορομηλος ἦλθε οτήν Ἀθήνα
γιο νο «συσκεφθεῑ» - σύμφωνα με 01:1meτοῡχο τοῦ Σταίητ Ντηπορτμεντ - ,με τον
Ἰωαννίόη λίγο πρίν το πραξικοιτημα τῆς
15ης Ἰοολη οτήν Künpo. Ἀλλο καί ο ’ίδιος ο
«πρόεδρος του» - καί οχι μονο δικος του Φαίδων Γκιζίκης Θο πεῖ σε συνεντευξή του
στήν «Ἀπογευματινή» (Ἱούλης 1976): «ι...
Νομίζω οτι παροπλανήθηκε (ο Ἰωαννίδης)
οπο τήν ομερικανικη CIA ἠ ἔστω οπο κοποιο κλιμοκιο της...». Ἔνος ἄλλος ἑλληνοαμερικανος προκτορας τῆς CIA πού
ὑπηρετοῠσε οτήν Ἐλλοδα με τήν κολυψη
τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικής Ἀποστολῆς (JUSMAGG), 6 Γκοοτ Ἀθρακοτος, πού
ἔμελε νο εχει καθημερινῇ σχεδον ἑπαφή
με το δικτοτορα, οφοῡ εγκαταοτοθηκε...
μονιμα στή Διοίκηση Καταδρομῶνί 'O προκτορας αὺτος θο ζητήσει οπο 16v Ἰωοννίδη, γιο λογαριασμο τῆς CIA, χρονοδιογραμμα καί λίγο πρίν οπο τήν εἰσθολή τῶν
Τούρκων συνοδευσε τον ομερικανο ὺφυπουργο Σίοκο στο γενικο «μεσολαθητικο»
πηγοινὲλα του οτήν Ἅγκυρα - Ἀθήνα...
Μιο παλιο παροιμία λὲει οτι «αὺτον πού
κοιμοται σκοπιμα δέν μπορεῑς νο 16v ξυπνήσειςν. Oi οξιωμοτοῡχοι τῆς CIA ίοχυρίστηκαν μπροστο στήν ὲπιτροπή Ποικ οτι ἡ
«ὑπηρεσία» δέν μπορεσε νο... προθλεψει
οὔτε το πραξικοπημα τῆς 15ης Ἰούλη οτήν
Κυπρο οϋτε τήν τουρκική είοθολή... κοί γι”
αὐτο το λογο δέν πήρον κανενα μετρο...
οποτροπής. Λίγες μονο μέρες ποντως οπο
το πραξικοπημα οτήν Künpo τοποθετεῑται

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΓΟΥΕΛΤΣ; 'O μονος οτυχος
πρεσθευτης τῶν ΗΠΑ οτή Λευκωοία, οτο
οπο τοὺς οταθμορχες τῆς CIA στήν Ἀθήνα.
πλαίσια μιος «οναδιοργονωσης» τοῡ Σταίητ
Πρίν καλο - καλο «οναλοθει» το «οταθμο»,
Ντηπορτμεντ, ο Ροτζερ Πὼλ Νταί θις.
οποκολύφθηκε, καί το Δεκεμθρη 1975 ὲκΘοηθος ὺφυπουργος Ἐξωτερικῶν μ χρι
τελεοτηκε ἐξω οπο τή «σταθμαρχική κατοτε, επικεφαλῆς τοῡ τμήματος Μεσης
τοικία» στο ψυχικο. Τήν εὐθύνη ονελαθε η
Ἀνατολῆς καί Νοτίου Ἀσίας. Κατο τήν επίορνονωοη «17η Νοεμθρη». '0 Γουελτς
δοοη τῶν διαπιστευτηρίων του, ορχες
γεννήθηκε στίς 14.12.1929 στο ΚοννεκτιἸοὺλη 1974, ο Νταίηθις θο ὲκφωνήσει κυKa1 Kai φοίτησε στο πανεπιοτήμιο Χορ6αρριολεκτικο ἐναν ἑπικήδειο γιο τό Μακοριο... καί μιο Βδομοδα μετο το πραξικοπημο ντ. Ἀπο το 1951 μέχρι 16 1960 ὑπηρετεῖ
σον «οναλυτής» οτο ὑπουργεῑο Ἀμύνης.
ea «ορίσει» τον K. Κληρίδη προεδρο. ('O
Στο διοοτημα αὐτο ἔρχεται γιο πρώτη
ῑδιος ο Κληρίδης δήλωοε οτι «ονὲλαὸε
ὕστερα οπο ’“παροκληση“” τοῦ ομερικανοῡ φορο οτήν Ἀθήνα καί χρησιμοποιεῑ σον
κολυψη τήν ἰδιότητα τοῡμὲλους τῆς ἈμεπρὲσΘεωςν). Ὅταν ο Νταίηθις θο δολοφορικανικής Στρατιωτικής Ἀποστολῆς
νηθεῖ μὲοα στήν πρεσθεία μαζί με τήν ἑλ(JUSMAGG)..T6 1960 μεταπηδο στο Σταίητ
ληνοκυπρία ὺπολληλο Ἀντουανὲτο ΒαρΝτηπορτμεντ (ὅπως ολοι ol... οναλυτες) καί
νο6α οπο «εξοστρακιομενη» σφαῖρα - ή
ὑπηρετεῖ στή Λευκωσία μεχρι 16 1964.
ὲνοχή τῆς CIA ἠδη οποόείχτηκε - ο ΚληρίΜετο ὑπηρετεῖ οτή Λατινική Ἀμερική, καί
δης θο διακοψει τή συνέντευξή του οτον
λίγο πρίν νο ἐρθει οτήν Ἑλλοδα Θρίσκεται
τὺπο καί Bd τρέξει οτήν πρεσβεία φορῶνστο Περοίι. Ἔφυνε οπο κεῖ ομεοως μετο 16
τας οντιασφυξιογονα προσωπίδα. Ὕστερα
αἰματηρο πραξικοπημα... 'H οντικατοοταση
οπο λίγο θο πορει οτο τηλεφωνο 16v Κίστοῡ Χὼλς οπο 16 Γουὲλτς ἐγινε το φθινοσινγκερ γιο νο τοῦ ὲκφροσει το συλλυπηπωρο τοῦ 1975. Στίς 25 Νοεμθρη ἠ ογγλοτήριο του... Ἄλλωστε οπο τήν ομερικανική
φωνη εφημερίδα «Athens News» δημοπρεσθεία τῆς Λευκωσίας ο στρατιωτικός
σιεύει μιο ονώνυμη ἐπιστολή στήν οποία
οκολουθος ταγματορχης Γκλοσοπ κατεύονομεσα στο ολλα ονοματο οξιωματούχων
θυνε τον «Ἀττίλα 2». Τότε πολλοί οξιωματῆς CIA nepLÀapôuvômv καί το ονομα τοῦ
τοῡχοι τῆς CIA στήν Ἀθήνα ὲτοιμοζουν τίς
νέου «οταθμορχη», καθώς καί ἡ διεύθυνση
Θαλίτοες τους καί φεύγουν γιο τήν Τεχεκαί το τηλεφωνο του (6712055). "Eva μήνα
ρονη,οπου μετατίθενται- προσωρινο - μεοργοτερα εκτελεοτηκε...
ρικὲς οπο τίς οπηρεσίες τοῦ «σταθμοῦ»
τῆς Ἀθήνας... Τον Ἰούνη 1975 6 Τζοκ "Av— τερσον θο ἀποκαλύψει με ορθρο του σε ,“,,;;“..;’ὲ;’

ἑκατοντοδες ομερικανικές ἐφημερίδες οτι >

ο διευθυντής τῆς CIA στήν Ἀθήνα Σταίησυ
Χώλς πέτυχε οσκὼντας πιέσεις οτήν ἑλληνική κυθερνηση νο ονασταλεῑ ὴ ονοκριοη
γιο τή διερεύνηση πληροφοριῶν ὃτι ὴ
χούντα χρησιμοποιήθηκε οπο τή CIA σον
ὲνδιομεσος γιο τήν οἰκονομική ὲνίσχυοη
τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τῶν Νίξον Ἀγκνιου οπο 16v ΤομΠοπας. Σύμφωνα με
16 ορθρο ὴ unison» τοῡ Χὼλς οσκήθηκε
πονω οτον τοτε ορχηγο τῆς ΚΥΠ, πού «είδοποίηοε σχετικο τον πολιτικο του προϊστομενο, ὑπουργο Προεδρίας Γεώργιο
Ρολλη». Φυσικο ἠ κυθὲρνηση διὲψευσε τίς
(MUSC-

ιἀντί-ἔρευνα
Μερικοί ἀναγνῶστες τοῦ «ANTI» ὄρῆκαν στό
προηγούμενο τεῦχος (δηλαδή 016 τευχ. 72, πού
κυκλοφορησε στίς 28/5/77) ἕνα ἑρωτηματολόγιο
πού ἀφοροῦσε τή γνώμη τους γιά τό περιοδικό,
καθώς καί τά κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά
τοῦ ἀναγνωστικοῡ του κοινοῦ.
Ὅπως ἑξηγούσαμε στό γράμμα πού συνόὸευε τό
ἑρωτηματολόγιο, ἡ πιό ἁπλή μέθοδος θά ἦταν νά
ὅάζαμε τό ἐρωτηματολόγιο 0’ ὅλα τά τεύχη τοῦ
«ANTI» καί νά μᾶς ἀπαντοῦσε ὅποιος ἤθελε.
Ὅμως ἔτσι οἱ ἀπαντήσεις πού θά παίρναμε θά
προέρχονταν μόνο ἀπ’ αὐτούς πού ἔχουν εἶτε τό
χρόνο, εἴτε τή ὁιάθεση, εἴτε τή συνήθεια νά ἀπαντοῦν σέ ἐρωτηματολόγια. Ένῶ ἑμεῑς θέλουμε νά
μάθουμε τή γνώμη ΟΛΩΝ τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ
«ANTI», ἀκόμα m αὐτῶν πού νομίζουν ὅτι ὁέν
ἔχουν γνώμη...
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. Γ ι’ αὐτό ἀποφασίοαμε νά ὁιοργανώσουμε τήν
ἔρευνα μέ ὄάση τούς κανόνες τῆς τυχαίας ὁειγματοληψίας, ὥστε οἱ ἀπόψεις πού θά πάρουμε νά
ἀποτελοῦν ἕνα ἀντιπροοωπευτικό ὁεῖγμα τῶν ἀπόψεων πού ἔχει τό σύ νολο τῶν
αναγνωστῶν τοῦ «ΑΝΤΙ». ,
Τιά νά πετύχουμε ὅμως 16 σκοπό μας, ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝᾼΓΚΑΙΟ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΒΡΗΚΑΝ
T0 ΕΡΩΤΗΜΑΊῸΛΟΓΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗἌρκετοί μᾶς ἔστειλαν ἤδη τίς ἀπαντήσεις τους.
Παρακαλοῦμε καί τούς ύπόλοιπους νά μήν ἀμελήσουν νά συμπληρώσουν καί νά μᾶς στείλουν 16
ἑρωτηματολόγιο πού ὅρῆκαν. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ OTI
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ,ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ.
Τό «ANTI»

Πρεσὸευτὲς
στρατιωτικοί
καί «σταθμάρχες»
Ἀρχηγοί Στροτιωτικῶν ἈποστοΠίνοκας τῶν Πρεσὸευτῶν, ἀρχηλῶν;
γῶν Στροτιωτικῶν Ἀποστολῶν
(ὁντιστράτηγων ἡ ὺΠοστρὰτηγων) 0 Τζώρτζ Μηάρθ (Ὀκτώόριος 7 953κοί «στοθμορχῶν» τῆς CIA ρτήν
Νοεμθριος 7955)
Ἑλλάδα ànô τήν ὲι-ιοχή τῆς Κατο- O Χευντον Μιτόουτνερ (Νοέμθριος 7955
xñq μέχρι τίς μέρες μσςῑ
- Ὀκτώθριος 7957)
ΚΑΤΟΧΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ
ΠρεσΘευτέςῑ ,
O Λίνκολν Μάκ Br) (29 Σεπτεμβρίου
ῗέἒξκρυ Γ κραιήντυ (2 Ἰουνίου 1948)
‘}A_pxnyoi Στρατιωτικῶν Ἀποστοωνί
ΟΟύΓλλιαμ Λὰιᾶσεϋ (Ἰούνιος 1947 Φλεᾶάρης 1948)
0 Τζοίημς Βάν Φλήῐ (Φλεθάρης 7948 Ἰούλιος 1950)
CIA:
Δέν ύι-ιάρχει - ἐπίσημα τουλάχιστον.
(Γιό τά τρία τελευταῖα χρόνια, ἐννοούμε),

O Ούίλλιαμ Γκίλμορ (Ὀκτώόριος 7957 Ὀκτώόριος 7959)

O Βάντερ Χέιντ (Ὸκτώόριος 7959 Ὸκτώθριος 7967)
0 Τζώρτζ Μηούς (ᾨκτώθριος 1961 —
Ἰούλιος 1964)
CIA:

Ο Λάφλιν Κάμιτελ (7954 - 62)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ «ΑΠΟΣΤΑTE!» (1963 - 1967)
Πρεσὸευτέςῑ
Ο Φίλιιτςκῖάλμιτοτ (7 Σεπτεμᾶρίου 7965)
Ἀρχηγοί Στροτιωτικῶν Ἀποοτολῶν;

O X. Χίλλισρντ (Ἰούλιος 7964 - Ἰούλιος
1966)
CIA:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ KENTPOY (1950
Πρεσθευτὲςῑ
0 Τζών Πιουριφόυ (29 Ἰουλίου 7950)
Ἀρχηγοί Στρατιωτικῶν Ἀηοοτολῶν; ·
Ο Ρόυμιτιν Τζέκινς (Ἰούλιος 1950 —
Μάιος 7957)
0 Ρόμι-ιερτ Φρέντερικ (Μάιος 7957 Ὸκτώθριος 1951)
O Τσάρλς Χάρτ (Ὸκτώθριος 7957 Ὸκτώθριος 7953)
CIA:

Ο Τόμ Καραμεσίνης (7950 - 53)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΞΙΑΣ (1953 1963)
Πρεσθευτέςῑ
0 Κάθεντις Κόννον (28 Ἰουλίου 7953)
Ο Τζώρτζ ’Ἁλλεν (16 Ἰουλιόυ 7956)

O Τζαίημς Ρίντλμιτεργκερ (70 ΔεκεμΘρίου 1957)
0 Ἕλλις Μηρίγκς (Β Ἀιτριλίου 7959)
ΟΧένρυ Λαμιτουΐς (75 Δεκεμβρίου
7967)

ο τζών Μώρυ (1962 - 68)
AIKTATOPIA (1967 - 1974)
Πρεσὸευτὲςῑ
O Χένρυ Τάσκο (5 Ἰσνουσρίου 7970)
Ἀρχηγοί Στρατιωτικῶν ἈΠοοτολῶν;
ΟΣάμουελ Ἠτον (Ἰούλιος 7966 - Ἰούλιος 7969) ι
ΟΤζών XaI'Tdouep (Αὔγουστος 7969 Μάιος 1972)
0 Τσάρλς Ράιντερ (Ἰούνιος 7972 - Ἰούνιος 7974)

CIA: Ἴ

0 Τζαίημς Πότς (7968 - 72)

Ο Στειίησυ Χώλς (7 972 - 75)
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Πρεοθευτέςῑ
0 Τζάκ B. Κιούμιτιτς (26 Σεπτεμβρίου
1974)

Ἀρχηγοὶ Στρατιωτικῶν Ἀποστολῶν;
ό Μιτρούς E. Πετρί (7 Ἰουλίου 1974)

Ἀπό τόν Μάκ Bri στάν Τζών Πιουριφόυ. Κι ἀπό τό Χένρυ Τάσκα στόν Τζάκ Κιούμπιτς. Ἐκφράζουνε τήν
«ἐπίσημη πολιτική» τῶν ΗΠΑ, ἀλλά...
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...ΚΑΙ ΤΩΡΑῑ·
Who's Who in

gal .
cO
«χρυσός
ὃὸηγός»
γιά
πράκτορες
τῆς CIA

οη μερινούς
καί. ..
παρελθόντων
ἑτῶν
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πρεσθεία (λεωφόρος
Βασ. Σοφίας καί Δορυλαίου) καί ἡ Στρατιωτική Ἀποοτολή - JUSMAGG (κτίριο Μετοχικοῦ Ταμείου Στρατοῦ, ὁδός Πανεπιστημίου), ἀποτελοῦν τα δυό θασικα «ἄντρα»
τῆς Ἀμερικανικης Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας
Πληροφοριῶν (CIA) οτήν Ἀθήνα. Στεναί
«συνεργατες» τοῦ πρεσθευτῆ δεν εἶναι τίποτε αλλο παρα αξιωματοῦχοι τῆς CIA πού
με τήν καλυψη τοῦ «διπλωματικοῦ ύπαλλήλου» διευθύνουν τίς -εεπιχειρήσειςιι της.
FIA τήν rué εύχερή παρακαλούθηση τῶν
καταλόγων πού ακολουθοῦν, σημείωνουμε
τα γραφεῖα πού συνήθως δίνουν καλυψη
σταύς πράκτορες τῆς CIA:
1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ

O Τό Γραφεῖο τοῦ Ἱδιαίτερου Γραμματὲα
τοῦ Πρεαθευτῆ (OFFICE OF THE SPECIAL
ASSISTANT — OSA).no0 συνήθως «καλύm'el» δυό αξιωματούχους απὸ τούς σημαντικούς τῆς CIA: τόν «ἰδιαίτερο γραμματέα»
καί τό «θοηθό του» του, στα γραφεῖα μὲ
αριθμό 329 Kai 330. Ἐσωτερικό τηλεφωνο
O Τό Πολιτικό Τμῆμα τῆς Πρεαθειας
(POLITICAL SECTION — POL), πού παρέχει
καλυψη για δυο ανὼτατους αξιωματούχους

Ἀκῠλουθεῖ κατάλογος με 64 συνολικὺ ὀνόματα πρακτόρων τῆς CIA πού
αδθυλῧὺῦυν» ΣΗΜΕΡΑ στήν Ἀθήναε
ΣΤΗ διΠλωματική λίοτα καί. στή σελίδα
πού θρίσκεται τό προσωπικό τῆς αμερικανικῆς Πρεσθείας ὺπαρχαυν τρία ὀνόματα
πού παρουῦιαζουν μοναδικό ἑνδιαφὲρονζ
Εἶναι;
GEORGE M. BARBIS: Ἐλληνοαμερικανός πού φέρει τό θαθμό τοῦ ί«συμθούλου
για πολιτικρς ὑποθέσεις» καί πού ἔφθασε
στή χώρα μσς στίς 2 τοῦ Γεναρη 1975.
Γνωοτός ἁξιωματοῦχας τῆς ΟΙΑ.εἶναι τοποθετημὲνῡς στα Πολιτικό Τμῆμα τῆς πρεσθείαεζ ἴσως ἐπειδή μιλαει ἑλληνικά καί
«συνεννοεῖται» εὔκολα με τόν ελληνικό
πολιτικό κόσμο. 'O Barﬂis γεννήθηκε στίς
7 Αύγούοτου 1926. ‘Ynnpémoe τή θητεία
του στὸν ὰμερικανικό στρατό στό διαστημα
1946 - 47. Τό 1951 αρχίζει να δουλεύει για
τό Σταίητ Ντηπαρτμεντ καί τό 1961 ἐγκαινιαζει Τή συνεργασία του με τή CIA. Ὑπηρετηοε διαδοχικα στήν Τεχερανη, τή
Σεούλ. τό Τσιεγκμαι καί τήν Ούασιγκτον,
πρίν ἐρθει στήν Ἀθήνα. Τό σπίτι του θρίσκεται στό ψυχικο, στήν ὸδό Σαμαρᾱ 57.
Τό προσωπικα του τηλεφωνο εἶναι 6713122.

WILLIAM S. LOFGREN: τό ανομα του
τῆς CIA πού ἐμφανίζονται σαν «γραμμα- · αποκαλύφθηκε τό Νοὲμθρη τοῦ 1975 από
τεῖς» ἢ «πολιτικαί σύμθουλοι» καί στεγατήν αγγλόφωνη εφημερίδα ATHENS NEWS
ζονται στα γραφεῖα μέ αριθμό 343 καί 345. μαζί με ἐκεῖνο τοῦ Γουελτς. Ἐντούτοις ἐξ·
Ὲσωτερικα τηλέφωναῑ 390 καί 392.
ακολουθεῖ να θρίσκεται οτήν Ἀθήνα καί να
0T6 Διοικητικό Τμῆμα τῆς Πρεαθείὰς,
εκτελεῖ χρέη «δεύτερου γραμματέα» στήν
ὃπου θρίσκεται ὁλόκληρος σχεδόν ὁ τεχνι- πρεσβεία αλλα καί καθήκοντα ανώτερου
κός ὲξοπλισμός τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA στήν αξιωματούχου τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA. 'O
Αθήνα.
Lofgren. 40 χρόνων, ὑπηρέτησε προηγούΚΑΤΩ and) τήν ταμπελα «Διοικητικό
μενα οτὸ Νεο Δελχί (1969 - 71), στή ΒηΤμῆμα ΠρεσθεῖαςΙΠεριφερειακα, Γραφεῑο
ρυτα (1971 ~ 73) καί στή Λευκωσία τό 1973
Τηλεπικοινωνιῶν» (EMB/EAS/ATO) περι- μέχρι τα 1975. Στίς 3 τοῦ Γεναρη 1975 ἐρλαμθανονταιῐ
χεται στήν Ἀθήνα καί αντικαθιστᾱ τόν Roa) Τό «Διοικητικό ΤμῆμαΙΠεριφερειακό
bert H. Larson. Εἶναι τοποθετημένος στα
Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν».πού «καλύπτει» Πολιτικό Τμῆμα τῆς πρεσθείας (EMB/POL).
συνήθως 15 «ύπαλλήλους» τῆς CIA μεταξύ
Τό σπίτι ταυ θρίσκεται οτὸ ψυχικα στήν
τῶν ὁποίων τόν ὑπεύθνο τοῦ διοικητικοῡ
ὸδα Καλθου 3, καί τό τηλεφωνό του εἶναι
τμήματος τῆς CIA Kai τόν αρχηγό ἐπιχειρήσεων. Τό «γραφεῖα» αύτα καταλαμθανει
JAMES
McWILLIAMS:
παρουσιαζεται
τίς α’ίθουσες 239 μέχρι 253 τῆς πρεσθείας.
σαν
«ἀκόλουθος».
Εἶναι
ταποθετημενος
θ) Τό «γραφεῖα» για ·τή διεκπεραίωοη
στό
Πολιτικὺ
Τμῆμα
τῆς
πρεσθείας
τῶν συνηθιαμενων ὲπικοινωνιῶν τοῦ οτα(EMB/POL)
Kai
ἔχει
ενδιαφὲρουσα
προϋθμοῦ τῆς CIA στήν Ἀθήνα, πού καλύπτει 5
πηρεσία;
To
1969
72
θρίσκεται
στα
γενικό
αὺπαλλήλους» τῆς CIA στήν αἴθουσα 320
προξενεῖο
τῶν
ΗΠΑ
στή
Βομθαη
καί
τό
τῆς πρεσθείας. Ὲοωτερικό τηλεφωνο 350.
1972
74
οτήν
Καλκούτα,
προτοῦ
ἐρθει
γ) Τό· Τοπικὸ Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν
στήν
Ἀθήνα.
Εἶναι
«εἰδικός»
σε
σοθιετικα
(EAS/ATO/FIFIF — REGIONAL RELAY FAκαί
ελληνικα
θέματα.
'O
McWilliams
ἡρθε
CILITY),n00 καλύπτει 49 αξιωματούχους
στήν
Ἀθήνα
στίς
6
τοῦ
Ἰούνη
1975.
Παρα
τῆς CIA. Τό εσωτερικό τηλεφωνο αὑτοῦ
τό
γεγονός
ὅτι
εἶναι
νέος
αξιωματοῦχος,
τοῦ γραφείου εἶναι 557.
θεωρεῖται
πολύ
ίκανός.
Τό
στιίτι
του
θρίδ) Ἕνα Λογιστικό Τμῆμα (EAS/ATO/
σκετοι
στή
Φιλοθέη,
στῆν
ὀδό
Καραολῆ
καί
LOGS — LOGISTICS). Πού καλύπτει 6Δημητρίου 13,’ καί τό τηλὲφωνα του εἶναι
«ύπαλλήλους». Ἐσωτερικό τηλεφωνο 558.
ε) Ἕνα «γραφεῖα» με τήν ἑνδειξηε T/I
OI τρεῖς τους απατελοῦν τήν ηγεσία τοῦ
πού δεν ξερουμε τί ακριθῶς σημαίνει καί
πού καλύπτει 9 «ύπαλλήλους». Ἐσωτερικὸ σταθμοῦ τῆς CIA στήν Ἀθήνα. "Av σκεφθοῦμε πώς α Stacey HuIse ἡταν ἰδιαίτετηλεφωνο 559.
ρας γραμματὲας τοῦ πρεσθευτῆ καί ὁ
Welch
«πολιτικός
σύμθουλας»,
δηλαδή
αν2. JUSMAGG
θρωποι τοῦ Πολιτικοῦ Τμήματος τῆς πρεσθείας,
τότε
σίγουρα
ἐνας
από
τούς
τρεῖς
ΟΣτό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἀποστολῆς δουτους
πρέπει
να
εἶναι
ὁ
τωρινός
«σταθμαρλεύουν 40 πρακτορες τῆς CIA — ὂλοι πολίτες...
MEPIKOI
αλλοι
σημερινοί
αξιωματοῦχοι
ΟΣτό τμῆμα «Ἀεροπορίας Εὐρώπης τῆς
CIA
οτήν
Ἐλλαδα;
“Απὸοὴαομα 6» καλύπτεται ἡ «Μοναδα
Παρακαλούθησης Ἑπικοινωνιῶν» τοῦ Ν8Α ALFRED C. MORAN: ήρθε στήν Ἀθήνα
τό Μαη τοῦ 1975 καί αντικατεστησε τόν
(Ὺπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας). πού είδικα ὅμως οτήν Ἐλλάδα θρίσκεται ύπό τόν
Frank GuIdseth στή θεση τοῦ αρχηγοῦ τοῦ
ἐλεγχο τῆς CIA. Τό «τμῆμα» απασχολεῖ 17· Διοικητικοῦ Τμήματος τοῦ σταθμοῦ τῆς
«ύπαλλήλους»... ,
CIA. Mével οτή Néo Πολιτεία τῆς Κηφισιας,

ὁδός Ἰππσκρατους,4, καί τό τηλέφωνό του
εἶναι 8081056.
CARL R. PARSONS: αντικατέστησε τόν
Ἰοῦλη τοῦ 1974 στή θέση τοῦ «αρχηγοῦ
ἐπιχειρήσεων» τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA τα
Florend Kindell. Μένει στήν Κηφισια, Εὔκλείδου 3. Kai το τηλέφωνό του εἶναι
8012520.
GEORGE KUBLIK: ἠρθε στήν Ἀθήνα τα
1974 καί χρησιμοποιεῖ τήν καλυψη τῆς
JUSMAGG. Ἔχει γραφεῑο τασο στα Μετοχικό Ταμεῑσ ὅσο καί στήν αμερικανική πρεσθεία καί εἶναι ἴσως ὸ «σύνδεσμος» αναμεσα στα «γραφεῖα» τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA
στήν πρεσΘεία καί ατο κτίριο τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου. Μένει στό Χαλανδρι, ὁδός
Βασ. Γεωργίου 39, καί τό τηλέφωνό του εἶναι 6818961.
LOUIS PAGANO: Βρίσκεται στα ’ίδιο
γραφεῑο με ταν KUBLIK Kai φαίνεται να εἶναι ἐπίσης «σύνδεσμος». Ἠρθε στήν
Ἀθήνα το 1974 Kai μένει στήν Κηφισια,
ὁδός Φυλλίδος, τηλέφωνο 8018461.
(TO ἐσωτερικα τηλέφωνο τοῦ γραφείου
αὐτῶν τῶν δυὸ «συνδέσμων» εἶναι στήν
πρεσθεία 321 καί στα κτίριο τοῦ Μετοχικοῦ
Ταμείου 527).

GENE CURTIS: Ἠρθε στήν Ἀθήνα τό
Γεναρη 1973 Kai ὑπηρετεῖ στό τμῆμα T/I.
Τοῦ «Διοικητικοῦ ΤμήματσςΙΠεριφερειακό
Γραφεῑο Τηλεπικοινωνιῶν». Μένει στή
διεῦθυνση; Κ. Παλαιολόγου 44, Πολιτεία,
Κηφισια. Τό τηλέφωνα του εἶναι 8016985.
HOWARD BRENNER: Ἀντικατέστησε
TÔV JERRY FERENTINOS Kai δουλεύει για
τή CIA μέ τήν καλυψη τῆς JUSMAGG. Μενει στήν Κηφισια, στήν ὀδό Ἡροδότου 15
Kai Κρυσταλλη τοῦ Κοκκιναρα. Τὸ τηλεφωνό του εἶναι 8015776.

ται στήν Ἀθήνα. Δέν μπορέσαμε να ἐξ-’
ακρι6ώσουμε αν 6ρίσκεται ακόμα καί σήμερα...
ΠΕΝΗΝΤΑ ἐνας ακομα «ὔπαλληλοι» τῆς
CIA ἐπανδρώνσυν τα πέντε «γραφεῖα» τοῦ
«Διοικητικοῦ ΤμήματοςΙΠεριφερειακό
Γραφεῑο Τηλεπικοινωνιῶν», μεταξῦ τῶν
ὁποίων Kai TO «Σταθμό Ἀναμεταδοσεως»
για τή διεξαγωγή τῶν ἐπικοινωνιὼν μεταξῦ
τῶν κεντρικῶν γραφείων τῆς CIA οτό Langley τής Virginia Kai τῶν σταθμῶν τῆς CIA
οτη Μέση Ἀνατολήῑ
FRANCIS R. BAFFA: Ἔφτασε οτην Ἀθήνα
τόν Αὔγουστο τοῦ 1974.
GEORGE P. WHITEFIELD, Φλεθαρης 1975.
WALTER USTASKI, Μαης, 1975.
ROBERT L. TAYLOR, Ἰούλης 1974.
JOHN W. BARRETT, Ἰοῦλης 1975.
LEONARD L. THUN, 'IoUvnq 1975.
EDWARD R. SUSAN, Αὔγουστος 1975.
GEORGE L. SLACK, Μαης 1974
RONALD B. SOHLER, Μὰης 1974
JAMES T. MURRAY, 'IoüÀnq. 1974.
ROY C. PESHOFF, Ἀπρίλης 1974.
JOHN P. PARSONS, Ἰούνης 1974.
MASON c. PAYNE, Γεναρης 1974.

LEROY C. LEWON, Ἰούλης 1974.
DONIVAN LICHTY, Αὔγουστος 1975
ROBERT WILLIAM OLSON, Φλεθαρης
1975.
EDWARD K. NYFELER, Ἰουνης 1975
RODDY G. LYONS, Μαης 1975
FREDRIC A. KRIESEL, Ἰοῦνης 1974.
LLOYD KRAMER, Ἰοῦλης 1975.
DAVID A. KIRBY, Μαρτης 1974.
JOSEPH P. JAROCKI, Μαρτης 1975.
JEFFRY L. ΗΥΑΠ, Ἰοὺνης 1975
ROGER L. HYDE, Ἰοῦλης 1974.

ARTHUR W. HINSON, Μαρτης 1975.
GEORGE W. HOSHEIT, Ἰοῦνης 1974.
EDWARD J. HEMBREE, Ἰουνης 1975.
JOHN S. GOUGH, Ἰοὺνης 1975.
BOBBY J. GAMBRELL, Ἰοῦνης 1974.
KENNETH J. GEHAN, Ἰοῦλης 1975.
ORILLE R. GELWICKS, Ἰοῦνης 1975.
DAVID W. FAUGHT, Αὔγουστος 1975.
LAMONT S. ” DAMSCHRODER, Ἀπρίλης
WILLIAM H. BUMP, Γεναρης 1975.
STANLEY W. DAVIS, Γεναρης 1975.
WILLIAM E. CREEDEN, Αὔγουστος 1974.
JOSEPH V. CROWLING, Ἰούνης 1975.
CARLOS E. CLEMENT, Ἰοῦνης 1975.
THOMAS J. CONNORS, Ἰοῦνης 1975.
ROGER C. HAM, Ἰοῦλης 1974.
LOY L. CARTER, Αὔγουστος 1975.
JOSEPH A. CARUSO, Δεκέμθρης 1975.
DUNCAN Y. CHALMERS, Γεναρης 1975.
ROBERT A. CLARK, Αὔγουστος, 1975.
ROBERT W. CLAYMIER, Ἰούλης 1975.
WILLIAM V. BURK, Ἀπρίλης 1975.
ROYCE B. BREAW, Ἰοῦλης 1975,
BEVERLY B. BRADSHAW, Ἰούνης 1974.
ARTHUR J. BESSETTE, Ἰοῦλης 1975.
DONALD M. GRISWOLD, Ἰοῦνης 1975.
RAYMON J. GUY, Ἰοῦλης 1974.
Ἀκολουθεῑ κατάλογος με 98 συνολικά
ὀνόματα πρακτόρων τῆς CIA noù «δούλεψαν» καί στήν Ἐλλάδα τήν κρίσιμη
περίοδο 1970—1976 (ἠ κατά καποιον
τρόπο «πρώτη σειρα ἐφεδρείαςυ);
SHEA JOHN J.: ’Ἐφτασε στήν Ἀθήνα τόν
Ἰοῦνη 1973 σαν «ακόλουθοςυ τῆς αμερικανικής πρεσθείας. ’Υπηρέτησε στὸ Γραφεῑο
τοῦ Ἰδιαίτερου Γραμματέα τοῦ πρεσὸευτή
(OSA) σαν 6οηθός τοῦ Stacey HuIse,i:ni Τασκα καί Κιούμπιτς. Στο διαστημα 1950-57 ὁ

JOKI EMIL: Βρίσκεται στήν Ἀθήνα τό
1974 καί and) TOTE «ὑπηρετεῖ» στήν
JUSMAGG. Τό ἐσωτερικό τηλέφωνο τοῦ
γραφείου του εἶναι 555. Μένει στήν Ἐρυθραία, στή οδα Χαρ. Τρικοῦπη 103. Kai τό
τηλέφωνό του εἶναι 8016766.
SCHOLPP GEORGE: Ἔφθασε στην
Ἀθήνα τόν Αὔγουστο τοῦ 1970. ’Υπηρετεῖ
σήμερα στα «Περιφερειακο Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν» (EAS/ATO/RRF) στήν αμερικανική πρεσθεία. Τό ἐσωτερικό του τηλέφωνο εἶναι 557. Μενει στήν Κηφισια, στήν
ὸδό Αὔρας 47, τό τηλέφωνὸ του εἶναι

MURRAY JAMES J: ’Ἐφθασε στήν Ἐλλαδα τό Γεναρη τοῦ 1975 καί «ὔπ-ηρετεῑ»
στα Γενικα Προξενεῖο τῶν ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη. Οὺσιαστικα καθοδηγεῑ τα τοπικο
κλιμακιο τῆς CIA μέ καλυψη τό παραρτημα
τῆς JUSMAGG.
EVANS WILLIAM: Ὑπσρχηγός τοῦ Σταθμοῦ τῆς CIA στήν Ἀθήνα. Γεννήθηκε στίς
23.11.1929 Kai ὔπηρέτησε σταν αμερικανικα ατρατα (1947 - 49) για να μεταπηδήσει
στήν ’Υπηρεσία Πληροφοριῶν τοῦ Στρατοῦ
(MIS) TOÜ ùnoupyefo'lT‘Apüvnq. Τό 1959
ἐργάζεται για λογαρισμό τοῦ Ἰνστιτσῦτου
για τή Διεθνή Ἀναπτυξη (AID), αργανισμοῦ
ποι] καθοδηγεῖται από τή CIA. ΙΥπηρέτησε
στήν ,Τζακαρτα για τήν ἐφαρμογή τοῦ
«Προγραμματος για τή Δημὸσια Ἀσφαλεια». Τό 1962 μετατίθεται στή Σαϊγκὸν Kai
ταν ’ίδιο χρανο ατη Χοῦε, για να ξαναγυρί“ σει στή Σαῑγκον τα 1965. Στην Ἀθήνα Θρίσκεται τό 1974 Kai TO γραφεῑο του Θρίσκεται στήν ’ίδια α’ίθουσα με τό γραφεῑο τοῦ
ἰδιαίτερου γραμματέα τοῦ πρεσθευτή. Tôv
Ἀπρίλιο τοῦ 1976 ἐξακολουθεῖ να· 6ρίσκε-

Σῑήν ὁὸό Ἀμερικῆς, ἕνα ἀμερικαιίκό στρατιωτικο λάντ - ρόὸερ σταθμευμένο.“ Ἡ ἁλυσίὸα μπροστά
οτήν ι’ἴσοὸο τοῦ Μετοχικοῡ Ταμειόυ φαίνεται νά ἀπαγορεύει τήν... προσπέλαση. ’Ὸχι ὄέόαια γιά ὅλους...
Πρόκειται γιά τήν εἰὸική εἰσοὸο ἀπό τήν ὁποία μπαίνουν στό κτίριο ἀποκλειστικά - ὅπως φαίνεται - οἱ
«ἄνθρωποι» τῆς CIA πού ὸοιιλειίουν μέ τήν κάλυψη τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς
(J USMAGG).
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Shea ὑπηρετεῖ ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ
στῆ Ρὼμη καί στῆ Βαγδάτη ὅπου παίρνει
μαθήματα άρα6ικῆς γλώσσας. Το 1957
μεταπηόά στῆ CIA Kai ἐργάζεται ατο Πολιτικο Τμῆμα τῆς άμερικανικῆς πρεσθείας
ατή Ρώμη. Το 1965 ἐπιστρέφει στῆν Οὑάσιγκτσν. Ὺπηρετεῖ ξανά στῆν Εὑρώπη, άπο
το 1968 μέχρι το 1970 ατο Παρίσι καί άπο
το 1970 μέχρι το 1972 στῆ Ρώμη. Το 197273 θρίσκεται στῆν Οὑάσιγκταν, στο Ἰνατιτοῦτο Ἐξωτερικῶν ”Υτιηρεαιὼν, ὅπου μαΘαίνει ἐλληνικά. Στῆν Ἀθήνα έμενε στή
διεὺθυνση Βαρείου Ἠπείρου 24. Φιλοθέη,
καί χρησιμοποιοὺαε το τηλέφωνο 6822200,
ποὺ καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι 0K0ταχῶρητα. ”Εφυγε άπο τῆν Ἀθήνα μέσα
100 1975.
HART MAY M.: ”Εφθααε στῆν Ἀθῆνα τον
Ἰοὺλη 1972 καί ὑπηρέτησε σάν δακτυλογράφας γραμματέας ατο Γραφεῖο 100
’ἰδιαίτερου Γραμματέα (OSA). ”Εμενε ατή
διεὺθυνση; Νεοφρῶνος 6, Παγκράτι καί
χρησιμοποιοὺσε το τηλέφωνο 744420, 1100
K01 σήμερα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι άκαταχώρητο. ”Εφυγε απο τῆν Ἀθῆνα καί έπέστρεψε στῆν Οὑάσιγκτον στά μέσα 100
1974.
BALDWIN JAMES D.: Γεννῆθηκε ατίς
27-8-1929 Kai μιλάει ἐκτος άπο τήν άγγλικῆ
Kai aep60Kpoc'1TLKa. Το 1951-54 ὑπηρετεῖ
ατον άμερικανικο ατρατο καί το 1955-56
ἐργάζεται γιά λαγαριασμο τῆς Στρατιωτικῆς ’Υπηρεσίας Πληροφοριῶν (MIS). Το
1966 μεταπηδά ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ
Kai ὑπηρετεῖ στῆν Οὑάσιγκταν καί ατο Βελιγράδι σάν «οἰκονομικός σὺμθουλος».
”Εφθααε ατήν Ἀθήνα ατίς 28 100 Μάη 1972
Kai τοποθετήθηκε ατο Πολιτικο Τμῆμα τῆς
άμερικανικῆς πρεσθεὶας. Στῆ διπλωματικῆ
λίατα έμφανιζοταν σάν «πρῶτος γραμματέας». Στῆν Ἀθήνα έμενε στῆ διεὺθυνση
Καραολῆ Kai Δημητρίου 13, Φιλαθέη, καί
χρησιμοπαιοῡσε το τηλέφωνο 6814562.
”Εφυγε τον Ἰαὺνη 1974 καί ἀντικαταστάθηκε άπο τον ROBERT H. LARSON.
LARSON ROBERT H.: ”Εφθααε στῆν
Ἀθῆνα ατίς 22 100 Ἰοὺνη 1974 καί αντικατέατησε τον BALDWIN ατο Πολιτικο Τμῆμα
τῆς άμερικανικῆς πρεαθείας. Στῆ διτιλωματικῆ λὶατα έμφανιζοταν σάν «άκολαυθος»
καί έμενε ατο ’ίδια σττίτι n00 έμενε προηγουμένως ο Baldwin, Καραολῆ καί Δημητρίου 13, Φιλοθέη. Χρηατμοποιοῡσε το τηλέφωνο 6814562. Τον Ἀπρίλη 1975 ο Larson μετατίθεται ατο γραφεῖα τῆς CIA ατο
Πολιτικο Τμῆμα τῆς άμερικανικῆς πρεσΘείας στῆ Λευκωσία, ὅπου σύμφωνα μέ
οριαμένες πληροφορίες ἐξακολουθεῖ νά
ὑπηρετεῖ. 'O άντικαταατάτης του στῆν
Ἀθήνα εἶναι ο William S. Lofgren.
WEBSTER DANIEL K.: ’”Εφθααε ατήν
Ἀθήνα ατίς 14 100 Σεπτέμθρη 1971 καί
ὑπηρέτησε στο Παλιτικο Τμῆμα (ΡΟΙ.) τῆς
άμερικανικῆς πρεαθεῑας. Στή ὃιηλωματική
λίατα ἐμφανιζοταν σάν «δεύτερος γραμματέας». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυναη Λ. Μεταξά
101, Κηφισιά, Kai χρησιμαποιοῦαε το τηλέφωνο 8013241. Μέσα τοῦ 1975 φεύγει γιά
τῆν Οὑάσιγκτον Kai άντικαταστάθηκε άπο
τον James W. McwiIliams.
BAKOS DENNIS M.: Ἐλληνοαμερικανος.
”Εφθααε στῆν Ἀθήνα τον Ἰαὺνη 1972 Kai
ὑπηρέτησε ατο «Διοικητικο Τμῆμα ΠρεαὸεῐαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικαινωνιῶνυ (EAS/ATO). ”Εμενε στῆ διεὺθυναη
”Αρ6ης 57, Κηφισιά, Kai χρησιμοποιοὺσε το
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τηλέφωνο 8012925, n00 K01 σήμερα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι άκαταχώρητα. ”Αγνωστο
ποτε έφυγε.
GRAHAM CHARLES 0.: ”Εφθααε στῆν
Ἀθήνα τον Ἰαὺνη 1972 καί ὑπηρέτησε στο
«Διοικητικο Τμῆμα ΠρεσθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικαινωνιῶν». ’Ἐμενε
ατή διεὺθυνση Ἐρ6ιάλης 65, Κοκκιναρᾱ,
Κηφισιά, καί χρησιμαῐταιαῡαε το τηλέφωνο
8013740, παὺ καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νά
εἶναι άκαταχὼρητο. Εἶναι άντρας τῆς LlLIAN GRAHAM. Ἔφυγε άπο τήν Ἀθήνα στά
τέλη 1974.
ONIMUS DAVID Η.;”’1Ξφθααε στῆν Ἀθήνα
το Μάη 100 1972 Kai ὑπηρετεῖ ατο «Διαικη-

ιτικο Τμῆμα ΠρεσθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικαινωνιῶν». ”Εμενε ατή 6ιεὺθυνση Θράκης 10, Μαραὺαι, καί χρησιμοποιαὺσε το τηλέφωνο 8023654. ”Εφυγε ατά
μέσα τοὺ 1974.
MCKEON TIMOTHY L.: ”Εφθααε στῆν
Ἀθῆνα τον Αὑγουατο 1973 Kai ὑπηρέτησε
ατο «Διαικητικο Τμῆμα ΠρεαθείαςίΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυναη Ἡροδότου 28, N. Πολιτεία,
Κηφισιά, καί χρησιμοπαιαῡσε το τηλέφωνο
8013717. Ἔφυγε άπο τήν Ἀθήνα ατά τέλη
100 1976.
RUSSELL ARTHUR F.: ’”Εφθααε στῆν
Ἀθήνα τον Ἰοὺλη 1973 Kai ὑπηρέτησε ατο
«Διοικητικο Τμῆμα ΠρεαΒεὶαςίΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυναη Κακκιναρά 14, Κηφισιά, καί
χρησιμαποιαῡαε το τηλέφωνο 8011283,
ποὺ ἐξακολουθεῖ νά εἶναι άκαταχώρητο.
”Αγνωστα ποτε έφυγε άπο τῆν Ἀθήνα.
GULDSETH FRANK J.: ”Εφθααε στῆν
Ἀθήνα το Μάη 100 1972. Ἦταν ο ὑπεὺθυνος τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν 100 σταθμαὺ τῆς CIA στῆν Ἀθῆνα. ’Ἐμενε στῆ
διεὺθυνση Πλάτωνος 31, Κοκκιναρά, Κηφισιά, Kai χρησιμοποιαῡαε το τηλέφωνο
8014296. ”Εφυγε άπο τῆν Ἀθήνα ατά μέσα
100 1975 καί άντικαταατάθηκε άπο τον ΑΙ.FRED C. MORAN. ·
”Εφθααε στῆν
SIRIANO HAROLD J.:
Ἀθήνα τον Αὑγουστα 100 1973 K01 ὑπηρέτησε ατο «ιΔιαικητικο Τμῆμα ΠρεαθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Ἡρακλέους 21 Kai
Σειρήνων, N. Κηφισιά, καί χρησιμοποιοῡσε
το τηλέφωνο 801709. ”Αγνωατο άν έφυγε ῆ
Βρίσκεται άκομα έδῶ.
FARREL KATHLEEN: ”Εφθααε στῆν
Ἀθῆνα το ,Φλεθάρη τοὺ 1973 Kai ὑπηρέτησε ατο «Διοικητικο Τμῆμα Πρεαθείας[Περιφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν».
Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Βρασίδα 1, Ἀθήνα,
καί χρησιμσποιοῡσε το τηλέφωνο 746290,
το οποῖο ἐξακολουθεῖ νά εἶναι οκαταχώρητα. Ἀρχές 100 1975 μετατέθηκε στῆν άμερικανικῆ πρεσθεία τῆς Μονροθίας.
SEPTON NAOMI: ”Εφθααε στῆν Ἀθήνα
το Σετπέμθρη 1972 καί ὑπηρέτησε ατο
«Διαικητικο Τμῆμα ΠρεσΘείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυνση Ἐλάτης 4, Ν. Κηφισιά, καί
χρησιμοῐτοιαῡσε το τηλέφωνο 8010525. Γυναίκα 100 A.B. Septon. Τζοὺνιορ. ΙἘφυγε
μέσα 100 1975.
MORGAN JUNE: Γραμματέας 100 Frank
Guldseth. ὑπεύθυναυ τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν 100 σταθμοῦ τῆς CIA. ”Εφθααε στῆν
Ἀθήνα το Ναέμθρη 1971. ”Υπηρέτησε ατο

«Διοικητικο Τμῆμα ΠρεσΘείαςΙΠεριφε-·
ρειακο Γραφεῖο Τηλέπικοινωνιῶν ».“ἸΞμενε

στῆ διεὺθυναη Εἰρήνης Ἀθηναίας 11.
Ἀθήνα, καί χρησιμοποιοὺσε το τηλέφωνο
3637095. ”Εφυγε στάμέσα 100 1975.
HORN MARY JO: ”εφθοσε οτήν Ἀθήνα
τον Αὑγουατο 1972. ”Υπηρέτηαε ατο «’Διοικητικο Τμῆμα πρεσδείαςΙΠεριφερειῠΚό
Γραφεῖο Τηλεπικσινωνιῶν». ’Ἐμενε Οῒή
διεὺθυνση Ποντου 21 καί χρησιμαποῑοῡῦε
τό τηλέφωνο 7701921. ”Εφυγε 010 μέσα
τοὺ 1975.

KINDELL FLOREND E. ”Εφθααε οτήν
Ἀθήνα το Μάη τοὺ 1971. «Ἀρχηγοὲ Émχειρῆαεων» 100 σταθμοῦ τῆς CIA. ’Ἐμενε]ατή διεὺθυνση Εὑκλείδου 3. Κηφισιά, Kai
χρησιμοπαιοῡσε το τηλέφωνο 8012520.
”Εφυγε τον Ἰοὺλη τοὺ 1974.
NESS RUDOLPH: ”Εφθααε ατήν Ἀθήνα
το Μάη 1973. Ὑπηρέτηαε στο «Διοικητικο
Τμῆμα ΠρεαδείαςΙΠεριφερειακο Γραφειο
Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυνοη
Ἱπποκράτους 4, Ν. Πολιτεία, Κηφισιά, Kai
χρησιμαποιοῡσε το τηλέφωνο 8010596.
”Εφυγε ατά μέσα τοῦ 1975.
STEWART EDWIN: ”Εφθααε στῆν Ἀθήνα
τόν Ἰοὺνη 1972 καί ὑπηρέτησε ατο «Διοικητικο Τμῆμα ΠρεσὸείαςΙΠεριφερεισκό
Γραφεῖο Τηλεπικαινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ
διεὺθυνση Παραδείααυ 17, N. Κηφισιά, Kai
χρησιμαπαιοὺσε το τηλέφωνο 8010399.
”Εφυγε μέσα 100 1975.
GAFFNEY RAYMOND: ”Εφθααε σϊήν
Ἀθῆνα το Μάη τοὺ 1972 καί ὑπηρέτησε
στο «Διαικητικο Τμῆμα ΠρεσθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν». ”Εμενε
ατή διεὺθυνση Ὀρφέως 1, Κεφαλάρι, Κηφισιά, καί χρησιμοποιαὺσε το τηλέφωνο
8012701. Μετατέθηκε, μέσα 100 1975. στῆν
Οὑάσιγκταν.
JOHNS ROBERT: ”Εφθααε στῆν Ἀθήνα
τον Ἀπρίλη 100 1973. ”Υπηρέτηαε στο
«Διοικητικο Τμῆμα ΠρεαθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικσινωνιῶν». ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυναη Ἐλευθερωτρίας 19, Πολιτεία, Κηφισιά, καί χρησιμαποιοῡαε το τηλέφωνο 8017062, παὺ ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
άκαταχώρητο. ’Ἐφυγε ατά μέσα 100 1975.
SCARLATA LAWRENCE: ”Εφθααε στῆν
Ἀθῆνα τον Ἰοὺνη 1972 καί ὑπηρέτησε ατο
«Διαικητικο Τμῆμα ΠρεσθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικαινωνιῶν-ι. ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυνση Κοκκιναρά 14, Κηφισιά, καί
χρησιμαποιοῡσε το τηλέφωνο 8012375.
”Ἐφυγε ατίς άρχές 100 1976.
KELLY DONALD: ”Εφθααε ατήν Ἀθήνα
τον Ἀπρίλη 100 1973. Ὑπηρέτησε ατο
--Διοικητικο Τμῆμα ΠρεαθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶνη. ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυνση Ἐλευθερωτρίας 17, Πολιτεὶα, Κηφισιά, καί χρησιμαπαιοῡσε το τηλέφωνο 8080984. ΙἸΞφυγε ατῖς άρχές ,ταῡ
’ JANIN JOSEPH: ”Εφθααε στῆν Ἀθήνα το
Μάη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε ατο «Διοικητικο Τμῆμα ΠρεαθείαςΙΠεριφερειακο Γραφεῖο Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεοθυνση Ὲλευθερωτρίας 4, Πολιτεία, Κηφισιά, καί χρησιμοι-ιοιαῡσε το τηλέφωνο
8018571. Μετατέθηκε στῆν Οὑάαιγκτον
ατίς άρχές 100 1975.
ALDRIDGE, MILTON: ”Εφθααε ατήν
Ἀθήνα το Μάη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε
ατο «Περιφερειακο Κλιμάκια ἶΕπικοινωνιῶν». ”Εμενε ατῆ διεὺθυναηῑ ”Ἀρεως 25,
Κηφισιά, καί χρησιμοτιοιοῡαε το τηλέφωνο
8016843. ”Ἐφυγε γιά τῆν Οὑάσιγκταν στίς
άρχές 100 1975.

φισια, Kai χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο
8018177. Ἕφυγε στα τέλη τοὺ 1973.

BERTLEBAUGH RICHARD: Ἔφθασε στήν
Ἀθήνα ταν Αὔγουστο 100 1972 καί ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν». Ἔμενε στή διεὺθυνση Πλατωνος
33. N. Πολιτεία, Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε τα τηλέφωνο 8011411, τα αποῑο
καί σήμερα ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακαταχωρητο. ’Ἐφυγε στα τέλη 100 1974.
BLAIR ROBERT: Ἕφθασε στήν Ἀθήνα
16v Ὀκτωθρη 100 1973 Kai ὑπηρέτησε στα
«Περιφέρειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
Ἕμενε στήν διεὺθυνση Ἐχίνου 28. N. Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο
8080714. ’Ἐφυγε στα μέσα τοὺ 1975.
GRAIGIE DAVID: Ἔφθασε στήν Ἀθήνα
16v Ἰοὺλη 100 1973 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερέιακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
Ἕμενε στή διεὺθυνση Ἡρώδου Ἀττικοῦ 8,
Μαροὺσι, καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8028320. Ἕφυγε αρχές 100 1976.
DIMOTICA JAMES: "E08008 στήν Ἀθήνα
τα Μαη 100 1972 Kai ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
Ἕμενε στή διεὺθυνση Κ. Παλαιολαγου 11,
N. Πολιτεία, Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺοε
16 τηλέφωνο 8019749. Ἕφυγε στα τέλη 100

ELBON SAM: "E08001: στήν Ἀθήνα ταν
Ἰοὺλη 100 1972 καί ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στή διεὺθυνση Ρωμυλίας 19, Κοκκιναρα,
Κηφισια, καί χρησιμοπσιοῡσε 16 τηλέφωνο
8015062. Ἕφυγε στα μέσα 100 1975. .
KRSIEAN LEROY: "E08008 στήν Ἀθήνα
16v Ἰοὺνη τοὺ 1972 καί ὑπηρέτησε στα
«ιΠεριφερέιακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στή διεὺθυνση Ἰωνίας 36, Κηφισια,
καί χρησιμοποιοὺσε τα τηλέφωνο 8013285,
τα οποῖο καί σήμερα εἶναι ακαταχώρητο.
Ταν Αὔγουστο τοὺ 1974 μετατέθηκε στὴν
πρεσΘεία τῶν ΗΠΑ στή Σαϊγκαν.
FRANCIS GEORGE: "E08008 στήν
Ἀθήνα τα 1971 Kai ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν.» ’Ἐμενε
στή διεὺθυνση Ἰλισίων 16, Κηφισια, καί
’χρησιμοποιοῡσε τα τηλέφωνο 8011962.
Ἀρχές 100 1975 μετατέθηκε στήν πρε06510 τῶν ΗΠΑ στα Pio ντέ Τζανέιρο τῆς
Βραζιλίας.
FREY_ PHILIP: Ἅγνωστο πατε έφθασε
στήν Ἀθήνα. Ὑπηρέτησε στα «I'I5pupep510K0 Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν» καί έμενε
στη διεὺθυνση; Αὔρας 23, Κηφισια, χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο 8012679. Ἕφυγε
στίς αρχές 100 1975.
GALLACHER JAMES: Ἕφθασε στήν
Ἀθήνα ταν Ἰοὺλη 1971 καί ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στή διεὺθυνση Ραδων 16, N. Κηφισια, καί χρησιμοποιοῠσε 16 τηλέφωνο
8014607. ’Ἐφυγε στα μέσα 100 1974.
GOFF THOMAS: Ἕφθασε στήν Ἀθήνα 16
Φλεθαρη 1973 καί ὑπηρέτησε στα «Περιφέρειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στή διεὺθυνση Καλαμου 3, Ἐκαλη, καί
χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8031518.
Ἔφυγε στα μέσα 100 1975.
GORDON MARION: "E08005 στήν
Ἀθήνα 16v Αὔγουστο τοὺ 1972. Ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ὲπικοινωνιῶν». Ἕμενε στή διέὺθυνση Ἐχίνου 18,
Ν. Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8019124. ΙἘφυγε στα τέλη 100 1974.
GRAHAM LILIAN: "E08005 στήν Ἀθήνα
ταν Ἰοὺνη 1972 καί ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικσινωνιῶν». Γυναίκα
100 Charles O'Graham, έμενε στή διέὺ-

Ἡ εισοὸος του Μετοχικου Ταμειοιι ἀπο την ὁὸό
Πανεπιστημιόυ. Εἶναι ἡ «ἐπίσημη» εἴσοὸος, γιά τά
μέλη τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς
(JUSMAGG).

θυνση Ἐρ6ιαλης 65, Κοκκιναρα, Κηφισια
καί χρησιμοπσιοὺσε τα τηλέφωνο 8013740,
16 611010 Kai σήμερα εἶναι ακαταχώρητο.
’Ἐφυγε στα τέλη 100 1974.

Ἔφθασε στήν
GROOMS CARLTON:
Ἀθήνα τα Γεναρη τοὺ 1973 καί ὑπηρέτησε
στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’Ἐμενέ στή διεὺθυνση Πεντέλης καί
Μεθώνης, Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε τα
τηλέφωνο 8016673. ’Ἀντρας τῆς Sandra
Grooms. Ἔφυγε για την Οὑασιγκτον, απου
μετατέθηκε, μέσα 100 1973.
HAYES EDWARD: ’Ἐφθασε στήν Ἀθήνα
ταν Ἀπρίλη τοὺ 1973 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στή διεὺθυνση Ἰωνίας 4, Ἐρυθραία,
καί χρησιμοποιοῡσε τα τηλέφωνο 8011827.
Ἔφυγε στα μέσα 100 1975.
HYNDMAN JAMES: "E08005 στήν
Ἀθήνα τα Μαη 100 1973 καί, ὑπηρέτησε
στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικσινωνιῶν». ’Ἐμενε στή διεὺθυνση Δρυμῶνος 5.
Ν. Κηφισια, Kai χρησιμοποισῦσε τα τηλέφωνο 8019684. Ἕφυγε στα τέλη 100 1976.
JACKSON HENRY: Ἔφθασε στήν Ἀθήνα
ταν Ἰοὺνη 1972. ’Υπηρέτησε στα «Πέριφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν» Kai έμενε
στή διεὺθυνση Δεξαμενῆς 12, Πολιτεία,
Κηφισια Kai χρησιμοποισὺσε 16 τηλέφωνο
8014760. Μέτατέθηκε 16v Ὀκτωθρη 100
1974 στήν πρεσ8εία τῶν ΗΠΑ στή Γουατεμαλα.
BENDER JACOB: Ι’ίΞφθασε στήν Ἀθήνα
ταν Ἰοὺνη 1972 Kai ὑπηρέτησε στα «ςΠεριφερειακα Κλιμακιο ,Ἐπικοινωνιῶν». Ἔμενε
στή διεὺθυνση Κρήτης 3, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῡσε τα τηλέφωνο 8080491. ’Ἐφυγε
μέσα τοὺ 1975. T6 τηλέφωνα του έξακολουθεῑ να εἶναι ακαταχωρητο.
Ι.ΕΕ RONALD: "E08001: στήν Ἀθήνα αρχές 100 1973 K01 ὑπηρέτησε 016 «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε
στή διεὺθυνση Δρυαδων 21, Πολιτεία, Κη-

LEWIS WILLIAM: Ἕφθασε στήν Ἀθήνα
ταν Αὔγουστο τοὺ 1972 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στη διεὺθυνση X. Τρικοὺπη 66, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοὺοε 16 τηλέφωνο
8012163. Ἐπέστρεψε στήν Οὑασιγκτον
τέλη τοὺ 1974.
McINTYRE JOHN: ’Ἐφθασε στην Ἀθήνα
ταν Αὔγουστο 1972 Kai ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιὼν».
Ι’1Ξμενε στή ὂιεὺθυνση Τυρταίου 3, αἰκισμός
Βουλευτῶν, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῦσε
τα τηλέφωνο 8013182. ’Ἐφυγε στα μέσα
τοὺ 1975.
McMANUS GERALD: "E08005 στήν
Ἀθήνα ταν Ὀκτωθρη 100 1970 K01 ὑπηρέτησε στα «Περιφέρειακα Κλιμακιο Ἐπικσινωνιῶν». Ἔμενε στή διεὺθυνσηῑ Ἀγ. Γεωργίου 6, Ἐκαλη καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο 8031697. T6 1973 ἤ 74 μετατέθηκε
στήν πρέσθεία τῶν ΗΠΑ στήν Ἀραθική Δημοκρατία τῆς Ὑεμένης.
MOERGELI RICHARD: "E08001: στήν
Ἀθήνα 16 Μαη τοὺ 1973 K01 ὑπηρέτησε
στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶνυ. ΙἘμενε στή διεὺθυνση Ὄθωνος 36,
Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8011393. ’Ἐφυγε στα μέσα τοὺ 1975.

MORGAN BRUCE: Ἔφθασε στήν Ἀθήνα
16v Ἰσὺλη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφέρειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
Ἔμενε στή διεὺθυνση Φρύνης 16, Πολιτεία, Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺοε τα τηλέφωνο 8010317, τα αποῑο ἐξακολουθεῖ να
εἶναι ακαταχώρητο. Ἔφυγε στίς αρχές 100
MORRISON CHARLES: Ἕψθασέ οτήν
Ἀθήνα 16v Ἰοὺνη 100 1971 Kai ὑπηρέτησε
στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’Έμένε στή διεὺθυνση Ν. Πλαστήρα
78, Ν. Ἐρυθραία, καί χρησιμοποιοὺοε 16
τηλέφωνο 8010040, τα αποῑο ἐξακολουθεῖ
να εἶναι ακαταχωρητο. Ἔφυγε στα μέσα
100 1974.
MUNSON JERALD: Ἕφθασε στήν Ἀθήνα
16v Ἀπρίλη 100 1973 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιὼν»,
’Ἐμενε στη διεὺθυνση Πλατεία Βαρυμπαμπης 156 καί χρησιμοποισὺοε 16 τηλέφωνο
8016778. Ἕφυγε τα Μαη 100 1975, αφοῦ
τοποθετήθηκε στήν πρέσθεία τῶν ΗΠΑ στή
Masagua τῆς Νικαραγουας.
PETERSEN GARY: "E08001: στήν Ἀθήνα
ταν Ἰοὺνη 100 1971 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στή διεὺθυνση Παλλήνης 1ο, Ν.
Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε τα τηλέφωνο
8010806. ’Ἐφυγε για τήν Οὑασιγκτον στα
μέσα τοὺ 1974.
PRICE RICHARD: Ἕφθασε στήν Ἀθήνα
ταν Ὀκτώθρη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
Ἕμενε στή διεὺθυνση Εὑκλείδου 4, Κηφισια, καί χρησιμοποισὺσε τα τηλέφωνο
8016495. ’Ἐφυγε 16v Ἀπρίλη 100 1975.
αφοὺ μετατέθηκε στήν πρεσθεία τῶν ΗΠΑ
στή Σιγκαποὺρη.
REUTER RONALD: Ἕψθασε στήν Ἀθήνα
16v Ἀπρίλη τοὺ 1971. ’Υπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν».
Ἔμενε στή διεὺθυνση Ἀγραὺλης 6, Ν. Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8016190. Ἔφυγέ στα μέσα τοὺ 1974 για τήν
Οὑασιγκτον.
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RICE ARTHUR: Ἔφθασε στῆν Ἀθήνα 16
Σεπτέμθρη τοὺ 1970 K01 ὑπηρέτησε 016
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιὼν».
Ἔμενε στῆ διεὺθυνση Ραδων καί Χελιδόνος, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8017569 ποὺ καί σῆμερα ἐξακολουθεῖ
να εἶναι ακαταχώρητο. Ἔφυγε στίς αρχές
τοὺ 1975.
RUCKMAN JAMES: Ἑφθσσε στῆν
Ἀθῆνα 16v Ἰοὺλη τοὺ 1972 Kai ὑπηρέτησε
στα «Περιφερεισκα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’ἸΞμενε στῆ διεὺθυνση Βασ. Πύρρου
23. Πολιτεία, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῡσε
16 τηλέφωνο 8010599 16 αποῖο έξακο’λουθεῖ να εἶναι ακαταχὼρητο. Ἕφυγε στα μέσα
100 1975.

SCHWARTZ STEVEN: Ἔφθασε 16v
Ἰοὺλη τοὺ 1971 καί ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». Ἑμενε
στῆ διεὺθυνση Θρακης 10, Μαροὺσι, Kai
χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8022775. Τό
Μαη τοὺ 1974 μετατέθηκε στῆν πρεσθεῖα
τῶν ΗΠΑ στα Μοντεθιδέσ τῆς ΟὑρουΥῡυῦης· .
SEPTON ARTHUR JR: Ἔφθασε στῆν
“Αθῆνα 16 Σετπέμθρη τοῦ 1972. Ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’Ἀντρσς τῆς Naomi Septon.
Ἔμενε στῆ διεὺθυνση Ἐλατης 4, Κηφισια,
καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο 8010525.
Ἔφυγε στα μέσα τοὺ 1975.
SHAFFER RONALD: ’ἸΞφθασε 16v Ἰοὺνη
τοῦ 1971 Kai ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν-ι. ’Ἐμενε
στῆ διεὺθυνση Παλλήνης 7, N. Κηφισια, Kai
χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8014441, 16
αποῖο ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακαταχὼρητο.
Ἔφυγε στα μέσα τοὺ 1974.
SIMS WILLIAM: Ἐφθασε στῆν Ἀθήνα
ταν Ἰοὺνη 100 1972 Kai ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Τροίας 6, Ἐρυθραία
K01 χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8014092.
Ἔφυγε στα μέσα 100 1974.
THOMAS RICHARD: Ἕφθασε στῆν
Ἀθῆνα 16v Ἰοὺνη τοὺ 1973 Kai ὑπηρέτησε
στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιὼν-». Ἑμενε στῆ διεὺθυνση Σκιάθου 6.
Κηφισια, Kai χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8014445. Ἔφυγε στῐς αρχές 1976.
THOMPSON FRANCIS ll: Ἕφθασε στῆν
Ἀθῆνα 16 Δεκέμθρη 100 1972 Kai ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ὲπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Χαλκίδος
Kai Ἀγραὺλης, N. Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8015884, 16 αποῖο
ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακαταχώρητο. Ἕφυγε
στα μέσα τοὺ 1975.
THORNBURGH CHARLES: ’ἸΞφθασε στῆν
Ἀθῆνα 16 Σεπτέμθρη τοὺ 1970 καί ὑπηρέτησε 016 «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Καποδιστριου 29, Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε 16
τηλέφωνο 8010479. T6v Ἰοὺνη 100 1974
μετατεθηκε στῆν πρεσθεία τῶν ΗΠΑ στῆ
Μανίλλσ τῶν Φιλιππίνων.
TYREE DAVID: ’Ἐφθασε 16 Μαη τοὺ 1972
καί ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα ΚλιμαK10 Ἐπικοινωνιῶν». ΙῚΞμενε στῆ διεὺθυνση
Κοραῆ 28, Κηφισια, Kai χρησιμοποιοῡσε 16
τηλέφωνο 8014427. ’Ἐφυγε στα μέσα 100

VISELLI THOMAS: Ἐφθασε στῆν Ἀθῆνα
16 Μαρτη τοὺ 1973 Kai ὑπηρέτησε στα
«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιὼν».
Ἔμενε στῆ διεὺθυνση Νικηταρᾱ 15, Κατω

De

Πατῆσια,- καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8019167. Ἕφυνε στα μέσα 100 1975.
WILHEIM JOHN: Ἔφθασε στῆν Ἀθήνα
16v Αϋγουστο τοὺ 1973 K01 ὑπηρέτησε στα
,«Περιφερειακα Κλιμακιο Ἑπικοινωνιῶν».
’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Ἀλκαίου 3, Ἐκαλη,
καί χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8033220.
’Ἐφυγε στα μέσα 100 1975.
WILLIAMS JIMMIE: Ἕφθασε στῆν
Ἀθήνα 16v Αὑγουστο 100 1973 Kai ὑπηρέτησε στα «Περιφερειακα Κλιμακιο Ἐπικοινωνιῶν». Ἕμενε στῆ διεὺθυνση Ὀλυμπίας
8, Κηφισια, K01 χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8010508. Ἕφυγε στα μέσα 100 1975.
BATCH JAMES: Ἔφθασε στῆν Ἀθῆνσ
ταν Ἰοὺνη 100 1971 Kai ὑπηρέτησε στα
«Λογιστικα Τμῆμα 100 Περιφερειακοὺ
Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». Ἔμενε στῆ
διεὺθυνση Γραμμου 2, Κηφισια, Kai χρησιμρποιοὺσε τα τηλέφωνο 8017408. ’Ἐφυγε
στα τέλη 100 1974.
BENDER PAT: Ἔφθασε στῆν Ἀθῆνα ταν
Ἰοὺνη 100 1972 Kai ὑπηρέτησε στα «Λογιστικα Τμῆμα τοὺ Περιφερειακοὺ Γραφείου
Τηλεπικοινωνιῶν». Γυναίκα 100 Jacob
Bender, ἐμενε στῆ διεὺθυνση Κρῆτης 3,
Κηφισια, χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8080491. ’Ἐφυγε στα μέσα τοὺ 1975. T6 τηλέφωνο ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακατσχὼρη1o.
NOLAN EDMUND: ’Ἐφθασε στῆν Ἀθῆνα
16 Μαη τοὺ 1973 K01 ὑπηρέτησε 016 «Λογιστικα Τμῆμα 100 Περιφερειακοῡ Γραφείου
Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση
Θέμιδος 2, Ἐκαλη καί χρησιμοποιοὺσε 16
τηλέφωνο 8031638. ’Ἐφυγε στα μέσα 100

VON SASSENSCHEID BERTRAN:
’Ἐφθασε στῆν Ἀθῆνα 16v 'Ioüvn 100 1973
Kai ὑπηρέτησε στα «Λογιστικα Τμῆμα 100
Περιφερειακοὺ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». ΙἘμενε στῆ διεὺθυνση Κηφισοῦ 15,
N. Κηφισια, Kai χρησιμσποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8014164. ’Ἐφυγε στα μέσα 100 1975.
WHITACRE GORDON: Ἕφθασε στῆν
Ἀθῆνα ταν Ἰοὺνη τοῡ 1972 Kai ὑπηρέτησε
016 «Λογιστικα Τμῆμα 100 Περιφερειακοὺ
Γραφείου Τηλεπικοινωνιὼν». Ἔμενε στῆ
διεὺθυνση Ἀκακίας 14, Ἐκαλη καί χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8032466. ’Ἐφυγε
στα μέσα 100 1974.
ALLEN THOMAS: ’Ἐφθασε στῆν Ἀθῆνα
ταν Ὀκτώθρη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε στα
«Τμῆμα T/l τοὺ Περιφερειακοῡ Γραφεῖου
Τηλεπικοινωνιῶν». Ἕμενε στῆ διεὺθυνση
Πρωτέως 24, N. Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο 8018054. ’Ἐφυγε στα
μέσα 100 1975.
BAKER JESSE: Ἕφθσσε στῆν Ἀθήνα ταν
Ἰσὺνη 100 1973 καί ὑπηρέτησε στα «Τμῆμα
T/I 100 Περιφερειακοῡ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». Ἕμενε στῆ διεὺθυνση Ραδων
23, Κηφισια, καί χρησιμσποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8013368. Ἔφυγε, αγνωατο πότε
ακριθῶς.
BEHRENS JAMES: "Eth005 στῆν Ἀθῆνα
16 Σετπέμθρη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε 016
«Τμῆμα T/! 100 Περιφερειακοὺ Γραφείου
Τηλεπικοινωνιῶν». Ἔμενε στῆ διεὺθυνση
Μενεξέδων 9, Ἐκαλη, καί χρησιμοποιοὺσε
16 τηλέφωνο 8032062, πσὺ ἐξακολουθεῖ να
εἶναι ακαταχὼρητο. ’Ἐφυγε στα τέλη τοὺ

DAIGLE DONALD: Ἕφθασε στῆν Ἀθῆνα
16 Μαη 100 1973 K01 ὑπηρέτησε 016
«Τμῆμα T/l τοὺ Περιφερειακοῡ Γραφείου
Τηλεπικοινωνιῶν». ΙἸΞμενε στῆ διεὺθυνση

Καναρη 238'. Κηφισια, K01 χρησιμοποιοῡσε
16 τηλέφωνο 8011803. ’Ἐφυγε στα μέσα
100 1976.
SIEMIENKIEWICZ GERALD: Ἕφθασε 16v
Ἰοὺλη 100 1972 K01 ὑπηρέτησε στα «Τμῆμα
T/I 100 Περιφερειακοὺ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διεὺθυνση Αἰγίνης
16, Κηφισια, Kai χρησιμσποιοῦσε 16 τηλέφωνο 8014507. ’Ἐφυγε τέλη 100 1975.Γ

SULIK MICHAEL: ’Ἐφθασε ,τόν Ἀπρίλη
τοὺ 1971 Kai ὑπηρέτησε 016 «Τμῆμα T/l
100 Περιφερειακοὺ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». Ἕμενε στῆ διεὺθυνση Ἀριστείδου 14, Κηφισια, καί χρησιμοποιοῡσε 16
τηλέφωνο 8018405. ’Ἐφυγε για τήν 000—
σιγκτον στα μέσα τοὺ 1974.
WATTS LUELL: ΙἘφθασε στῆν Ἀθήνα 16v
Ἰοὺνη 100 1970 K01 ὑπηρέτησε στα «Τμῆμα
T/I 100 Περιφερειακοὺ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». Ἔμενε στῆ διεὺθυνση Παπαφλέσσα 3, Καστρί, Kai χρησιμοποιοῡσε 16
τηλέφωνο 8013511. Ἕφυγε 16 1974.
WRIGHT STEPHEN: ΙἸΞφθασε στῆν
Ἀθῆνα 16v Ἰοὺλη τοὺ 1972 Kai ὑπηρέτησε
στα «Τμῆμα T/I τοὺ Περιφερειακοῡ Γραφείου Τηλεπικοινωνιῶν». ’Ἐμενε στῆ διευθυνση Κ. Παλαιολαγου 4, Πολιτεία, Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8018428. ’Ἐφυγε - αγνωστο 11615 ακριβῶς.
NORDEEN RONALD: «Πολιτικός 0K6—
λσυθος, στα Ν. Δελχί (1962-64) καί «αντιπρόξενος» 016 Μαδρας (1964-68) εἶναι
αγνωστο πατε έφθασε αλλα 16 1974 ἐντοπίζεται στῆν Ἀθῆνα. Ὑπηρέτησε στῆν
JUSMAGG Kai έμενε στῆ διεύθυνση Σειρῆνων 3, Ν. Κηφισια· χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο 8016141, 16 αποῖο ἐξακολουθεῖ να
εἶναι ακαταχώρητο. ’Ἐφυγε - αγνωστο 0615.
KIRKENDALL ANNE: Bpi0K5101 στῆν
Ἀθῆνα 16 1974. Ὺπηρέτησε στῆ JUSMAGG
Kai έμενε στῆ διεὺθυνση Νυμφαίου 4.
Ἀθήνα. Χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
786371, ποὺ ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακαταχώρητο. Ἔφυγε, αγνωστο πατε ακρι6ῶς.
SURREY CHARLES: Bpi0K5101 στῆν
Ἀθῆνα 16 1974. Ὑπηρέτησε στῆν
JUSMAGG K01 έμενε στῆ διεὺθυνση Πορφὺρα 12, Ν. ψυχικα. Χρησιμοποιοῡσε 16
τηλέφωνο 6714039. ’Ἐφυγε αγνωστο πότε
ακριθὼς.
FOSTER THOMAS: Βρίσκεται στῆν
Ἀθῆνα 16 1974 μέ προὺπηρεσία στα Ν,
Δελχῐ (1966-69) σαν «έκτελεστικας 8οηθός» ὑπηρέτησε στῆν JUSMAGG Kai έμενε
στῆ διεὺθυνση Κὺπρου 45, Φιλοθέη. Χρησιμοποιοῡσε 16 τηλέφωνο. 6824276, τα
αποῖο ἐξακολουθεῖ να εἶναι ακαταχιῦρητο.
’Ἐφυγε - αγνωστο πατε ακριθῶς.

Βρίσκεται στῆν
WINSKY STEPHEN:
Ἀθῆνα 16 1974. Εἰδικας σέ «κομμουνιστικα
θέματα» - μιλα έλληνικα - ὑπηρέτησε στῆν
JUSMAGG καί έμενε στῆ διεὺθυνση Δεληγιαννη 73. Χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο
8012217. ”Εφυγε, αγνωστο πατε ακριθῶς.
Προϋπηρεσία; ««Δεὺτερος γραμματέας» Kai
«αντιπραξενος» στα Ἐλσίνκι (1961-66).
GOLDMAN NORMAN: Βρίσκεται στῆν
Ἀθῆνα 16 1974. T6 1968—71 θρῐσκεται στα
προξενεῖο τῶν ΗΠΑ στῆ Λαχώρη τοὺ Πακισταν σαν «οἰκονομικός καί έμπορικας 0K6λουθος». Ὑπηρέτησε στῆν JUSMAGG Kai
έμενε στῆ διεὺθυνση Σόλωνος 17, Πολιτεὶσ, Κηφισια. Χρησιμοποιοὺσε 16 τηλέφωνο 8019157. ”Εφυγε, αγνωστο πότε
ακρι6ὡς.

MURPHY PATRICIA: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. ’Υπηρέτησε στήν
JUSMAGG Kai έμενε στή διεύθυνση Δεινοκρατους 45-47, Ἀθήνα. ΧρησιμοΠοιούσε τό
τηλέφωνο 727579. Ἕφυγε, αγνωοτο Πότε
ακριθῶς.
OLSON RUTH: Βρίσκεται στήν Ἀθήνα τό
1974. ’ΥΠηρέτησε στήν JUSMAGG Kai
έμενε στή διεύθυνση Ὀμήρου 64 Ἀθήνα.
Χρησιμοποιοῡσε τό τηλέφωνο 617889.
Ι’ἰΞφυγε αγνωστο Πότε ακριθῶς.
JAMESON BOBBIE: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. ’Υπηρέτησε στή JUSMAGG
Kai έμενε στή διεύθυνση Δορυλαίου 8,
Ἀθήνα. Χρησιμοποιοὺσε τό τηλέφωνο
6424097. Ἕφυγε, αγνωστο Πότε ακριὸὡς.
FERENTINOS JERRY: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. ’Υπηρέτησε στήν
JUSMAGG. ΠρούΠηρεσία; 1961—64: «πολιτικός αξιωματοὺχος» στό γενικό Προξενεῑο
τῶν ΗΠΑ στό Χόνγκ Κόνγκ 1966—68: «εκτελεστικός Βοηθός» οτήν Πρεσὸεία τῶν ΗΠΑ
στή Βιεντιόνε. ’Ἐμενε στή διεύθυνση Ἠροδότου 15. Κοκκιναρᾱ, Κηφισια,καί χρησιμοποιοῡσε τό τηλέφωνο 8015776. nod εξακολουθεῑ να εἶναι ακαταχῶρητο. Ἕφυγε,

αγνωστο Πότε ακριθῶς. Ἀντικατασταθηκεand τόν Brenner Howard.
BRIGHT WILLIAM: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. ’Υπηρέτησε στό γραφεῑο
τῆς CIA στό κτίρισ τῆς JUSMAGG. Εἰδικός
σέ «κομμουνιστικα Θέματα». ’Ἐμενε στή
διεύθυνση Δρυάδων 6. Κοκκιναρα, Κηφισια, καί χρησιμοΠοιοὺσε τό τηλέφωνο
8012504. Μετα τήν αποκαλυψη τοὺ όνόματός του αΠό τό Athens News (Νοέμ6ρης 75)
ἔφυγε, αγνωστο Πότε ακριὸῶς.

ESTES RONALD: Βρίσκεται στήν Ἀθήνα
τό 1974. Προηγουμένως ὑπηρέτησε για αρκετό χρονικό διαστημα στή Θεσσαλονίκη
μέ τήν καλυψη τῆς JUSMAGG. Ἕφυγε
ύστερα για τήν Κύπρο, ὅπου ὑπηρέτησε
μαζί μέ τόν Γουέλτς (1960-64). ΜΠαίνει
στήν ὑπηρεσία τού Σταίητ ΝτηΠαρτμεντ καί
ὑπηρετεῖ adv «οἰκονομικός σύμθουλος»
στήν Πραγα (1960-67). Τό 1967 μετατίθεται
οτήν Οὑασιγκτον, στα κεντρικα γραφεῖα
τῆς CIA, Kai μετα φεύγει για τή Βηρητό adv
«οἰκονομικός καί έμΠορικός ακόλουθος».
ἈΠό τή Βηρυτό έρχεται ξανα στήν Ἀθήνα
όταν τοΠοθετεῑται στήν JUSMAGG. Δούλεψε για λίγο διαστημα μέ τό Σταίησυ Χώλς
καί ὕστερα μέ τό Γουέλτς. Μετα τήν αποκαλυψη τοὺ όνόματός του από τό Athens
News» (Νοέμθρη 75) έφυγε and τήν Ἀθη-va. όγνωστο Πότε ακρι8ῶς. Ἔμενε στή
διεύθυνση Κρίνων 14. Φιλοθέη, καί χρησιμοΠοιοῡσε τό τηλέφωνο 6713920.
NASS STEVE: Βρίσκεται οτήν Ἀθήνα τό
1974. ’Υιτηρέτησε στή JUSMAGG Kai ἓμενε
στή διεύθυνση Ἑλλησπόντου 17, ΠαΠαγου.
ΧρησιμοΠοιοῠσε τό τηλέφωνο 6515447.
Ἕφυγε, αγνωστο ακριθὼς Πότε.
WEIMER EDWIN: Βρίσκεται οτήν Ἀθήνα
τό 1974. Ὑπηρέτησε στό τμῆμα «Ἀέροπορία ΕὑρὼπηςΙἈπόσΠασμα 6» τῆς
JUSMAGG Kai έμενε στή διεύθυνση Ἀνοίξεως 26, N. Κηφισια. ΧρησιμοΠοιοὺσε τό
τηλέφωνο 8013232. Ἕφυγε, αγνωστο ακριΘῶς πότε.
LEONARD DONALD: Βρίσκεται οτήν
Ἀθήνα τό 1974. ’ΥΠηρέτησε στό τμῆμα
«Ἀεροπορία ΕύρῶΠηςΓΑπόσπασμα 6» τῆς
JUSMAGG καί ἐμενε στή διεύθυνση Ναϊαδων καί Ζεφύρου. Χρησιμοποιοῡσε τό τηλέφωνο 8010225. ’Ἐφυγε τέλη τού 1975.

PHILIPS EDWARD: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. Ὑπηρέτησε στό τμῆμα
«Ἀεροπορία ΕὑρὼπηςΓΑπόσι-ιασμα 6» τῆς
JUSMAGG. ’Ἐμενε στή διεύθυνση Βουλγαροκτόνου 15. Κοκκιναρα, Κηφισια, καί χρησιμοποιοὺσε τό τηλέφωνο 8013977. Ἔφυγε
τό Σεπτέμθρη τοὺ 1976.
SARSON RONALD: Βρίσκεται στήν
Ἀθήνα τό 1974. ’ΥΠηρέτησε στό τμῆμα
«ἈεροΠορία ΕύρώΠηςΙἈΠόσΠασμα 6» τῆς
JUSMAGG. ’Έμενε στή διεύθυνση Ἐλευθερωτρίας 11, Κοκκιναρᾱ, Κηφισια, καί χρησιμοποιούσε τό τηλέφωνο 8017253. ’Ἐφυγε
τέλη τοῡ 1974 για τα κεντρικα γραφεῖα τῆς
CIA OTO Λόγκλεϋ τῆς Βιρτζίνια.
RAYLE ROBERT: Στό διαστημα 1961-65
έργαζεται σέ διόφορα μέρη adv «σύμθουλος μαρκετινγκ» καί «έρευνητής». Ὑπηρετεῖ στήν πρεσθεία τοὺ Δελχί (1965-68) adv
«πολιτικός καί οἰκονομικός σύμθουλος».
Στήν Ἀθήνα Βρίσκεται τό 1974 καί δουλεύει μέ τήν καλυψη τῆς JUSMAGG.
’Ἐμενε στή διεύθυνση Ἀθανασίου Διακου
1, N. Ἑρυθραία, καί χρησιμοΠοιοῡσε τό τηλέφωνο 8017626. ’Ἐφυγε τέλη τοὺ 1975.
PALEVISH JOHN: Εἰδικός σέ «κομμουνιστικα Θέματα». ’Υπηρέτησε μέ τόν τίτλο
τοὺ «έρευνητῇ - αναλυτῆ» ’στό ὑπουργεῑο
Ἀμύνης (1958 — 61). Γίνεται «αντιπρόξενος» στό Βερολίνο (1961 - 63) καί έμφανίζεται στή Βαρσοθία (1963 - 66) adv «τρίτος
γραμματέας». Στό διαστημα 1966 - 67 Θρίσκεται στήν πρεσθεία τῶν ΗΠΑ στή Βιεντιανε «οἰκονομολόγος». Στήν Ἀθήνα 8ρίσκεται τό 1974 καί ὑπηρετεῖ μέ τήν καλυψη

τῆς JUSMAGG. Ἔμενε ατή διεύθυνση
Ἀθανασίου Διακου 1, Ν. Ἐρυθραία, καί
χρησιμοποιοῡσε τό ’ίδιο τηλέφωνο μέ τό
Rayle (8017696). Μετα τήν αποκαλυψη τοὺ
ὀνόματός του and τό Athens News (Νοέμ6ρης 75) καί τή δολοφονία τού Γουέλτς

ἑιρυγε - αγνωστο Πότε ακριθῶς.
Ἀκολουθεῑ ὁ τελευταῖος κατάλογος
77 Πρακτόρων τῆς CIA πού «δούλεψαν»
καί στήν Ἑλλάδα μέχρι τό 1968. (Oi,
κατα κάποιον τρόπο, «παρελθόντων
ἑτῶν» Πρακτορες). Μεταξὺ τους εἶναι
11 Ἐλληνοαμερικανοίε
ΑΛΜΠΕΡΤΙ ΦΡΑΝἸῖΕΣΚΟε Γεννήθηκε
στίς 18.7.1930. μιλαει γαλλικα, γερμανικα,
έλληνικα. Ὑπηρέτησε στόν αμερικανικο
στρατό τό 1952 — 1955. 'And τό 1959 στό
Σταίητ ΝτηΠαρτμεντ, τό 1960 εἰσαγεται στή
CIA. ὑπηρέτησε σαν 8' γραμματέας στήν

ΠρεσθεῘΝῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα.
ΑΝΣΟΥΤΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ; Γεννήθηκε στίς
16.5.1915. μιλαει γαλλικα. ὙΠηρεσία στό
στρατό 1941 - 1946, adv ὑΠολοχαγός στή
[MIS (A2). Ἀῐτό τό 1946 στό Σταίητ ΝτηΠαρτμεντ, τό 1950 μυήθηκε στή ΟΙΑ, τό 1956
δίδαξε στή Στρατιωτική Ἀκαδημία τῶν
ΗΠΑ, ὑπηρέτησε στήν Μπανγκόνγκ, στό
Καιρο, στό Παρίσι καί τήν Ἀθήνα (έπί Πολιτικῶν θεματων).

ΑΣΙΝΤΑ TZAIHMZ: Γεννήθηκε στίς
4.2.1920. μιλαει αραθικα, γιαπωνέζικα. Στό
στρατό από 1942 - 1946. ἈΠό τό 1942 στό
-“Σταῐητ ΝτηΠαρτμεντ, τό 1952 μυήθηκε στή
CIA. ὑπηρέτησε στήν Ἀθήνα, Τεχερανη,
Βηρυτό, Χαρτούμ (α’ γραμματέας).

, ΕΝΑΣ ΔοκιΜΑΣΜΕΝοΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ EHIZTPECDEI
ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Περιλαμ8ανεται στα
90 and τίς 3.000 τοῡ 8ι8λίου τοὺ Τζούλιους Μαντερ «Ποιός εἶναι Ποιός μέσα
στή CIA» Πού ένδιαφέρουν τή χώρα
μσς, αλλα καί στή διπλωματική λίστα
τῶν χρόνων 1969 - 74, πού έκδίδει τό
έλληνικό ὑΠουργεῑο Ἐξωτερικῶν. Στή
σελίδα «Ἠνωμένες Πολιτεῑες τῆς Ἀμερικής» φιγουραρει αναμεσα στ’ αλλα
όνόματα;
«N τ d ν Z d K a ρ υ, Πρῶτος γραμματέας καί έμπορικός ἀκόλουθος. Οἰκία.Ἀγ. Δημητρίου 4, Ψυχικό, τηλ, 6713200,
ημερομηνία ἅφιξης.· 5 Αὐγούστου 1969.

TO 8ι8λίο τοὺ Μαντερ αναφέρει γι’
αύτόν;

«Γεννηθηκε στίς 2.12.1923 καί μιλαει
γερμανικα, γαλλικα καί έλληνικα. Τό
1943 - 44 λοχίας στην ὑπηρεσία ἀντικατασκοπείας τοῦ Ναυτικοῡ. Τό 1940 — 50
σΠουδές στό Παρίσι. Τό 1951 - 52 στό
ύπουργεῑο Ἀμάνης καί από τό 1952
στήν ὑπηρεσία τοῡ Σταίητ ΝτηΠαρτμεντ,
Ὑπηρέτησε στό Μόνσχο, Κοπεγχαγη,
Θεσσαλονίκη, Ἀντίς Ἀμπέμπσ καί Κινσασα, dn’ ὅπου μετατέθηκε στήν Ἀθήνα».
ΤΟ «ANTI» προσθέτειῑ Ὀ K. τέως λο-

χίας, στήν κρίσιμη φαση Ποὺ Περνοὺσε
τό χουντικό καθεστώς, όταν τα γιατροσόφια τού Πρεσὸευτῆ Τασκα δέν «περνοῡσαν» στούς αγροίκους ὑποτακτι-

κούς του, ανέλα6ε τή Θέση τοὺ έμπορικοὺ ἀκολούθου, ένῶ δέν Προερχόταν,
ὅπως απαιτεῖ ό κανονισμός, από τό
ὑΠουργεῑο ἘμΠορίου. Διαδίδοντας
δεξια καί αριστερα ότι αντιτίθεται
στή Χοὺντα καί ότι σκοπός του εἶναι ἠ
Παροχή... καλῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν, Προσπαθησε να σΠασει, στα
στρώματα τουλαχιστο τῆς οἰκονομικῆς
ὀλιγαρχίας, τό ἐντονο αντιαμερικανικό
αἴσθημα τοὺ έλληνικοὺ λαοὺ...
ΑΠΟ τήν Ἀθήνα μετατέθηκε «εὑμενὼς» στήν αμερικανική Πρεσθεία τοὺ
Παρισιοῡ adv έμπορικός ακόλέιυθος.
OI Πληροφορίες μας λένε ότι σύντομα έΠανέρχεται στήν πρεσ8εία τῶν
Ἀθηνῶν, adv οἰκονομικός σύμθουλος,
καταλαμθανοντας στήν ἰεραρχία τήν
τρίτη θέση, μετα τόν Πρεσθευτή (γνωστό Πρωτοπαλλήκαρο τού Κίσσενγκερ)
καί τόν α’ σύμθουλο... Ἐδῶ Θό 6ρεί μια
νέα κατασταση αλλα καί Παλιούς φίλους, οί Πιό Πολλοί μέ σπουδές στίς
ΗΠΑ, ένας τουλαχιστο and τούς
ΑόΠοίους εἶναι Θουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας... Καί οἰ πληροφορίες τελειώνουν Πρός τό Παρόν μέ τήν εἰκασία ·
ότι ed παίξει τό ρόλο του, σα δοκιμασμένος Πρακτορας, στίς έπικείμενες
ὲσωτερικές καί ὲξωτερικές έξελίξεις
τῆς Χώρας une... -
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ΜΠΑΡΙΝΓΚΕΡ XENPY: Γεννήθηκε ατίς
30.5.1920. 'An6 16 1942 ὡς το 1947 016
στρατο, ταγματάρχης ατο G2. Ἀπο 16 1945
— 1947 ἐπίσης Βοηθος στρατιωτικοῦ 0K0λοὺθου, 1949 - 1952 ατή MIS ὑπουργείου
Ἀμάνης. ‘An6 16 1952 ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ, το 1956 - 1958 σὺμθουλος τῆς CIA.
1958 - 1961 ξανά στή MIS, ὑπηρέτησε 016
Μοντε8ιντέο, στήν Κοπεγχάγη, στήν Ἀθήνα, ατήν Μπουζουνμποὺρα (ô' γραμματέας)
ΜΠΑΠΕΝ BIBIAN: Γεννήθηκε ατίς
31.3.1914. Ἀπο το 1939 — 1946 πλοίαρχος
ατο άμερικάνικο ναυτικο. 1950 —— 1964 016
ὑπουργεῖο Ἀεροπορίας σύμθαυλος σέ θέματα ἠλεκτρονικῶν. Ἀπο το 1964 ατο
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε στήν
Ἀθήνα (εἰδικος ἠλεκτρονικος).
ΜΠΛΑΟΥΦΑΡΜΠ ΝΤΑΓΚΛΑΣι Γεννήθηκε
στῑς 12.5.1918. Στο στρατο 1941 - 1944 σέ
έπιτελεῖα μονάδων. T6 1945 016 Γράφεῖο
Πληροφοριῶν Πολέμου. Ἀπο το 1946 ατο
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, το 1953 ἠταν ὑπεὺθυνος τμηματάρχης τῆς CIA, ὑπηρέτησε
ατο Λονδίνο, ατήν Ἀθήνα, ατή Σαϊγκον,
’στή’Σιγκαποὺρη, στή Βιεντιάνε, ξανά πίσω
ατήν Οὑάσιγκτον.
ΜΠΟΥΡΖΟΥΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤῑ Γεννήθηκε
ατίς 12.3.1923.- ‘An6 16 1940 - 1943 016 FBI.
1943 — 1946 θητεία. 'An6 16 1946 — 1965 016
ὑπουργεῑο Ἀμάνης. 'An6 16 1967 016
Σταίητ ΝτηπάρτμεντἸ ὑπηρέτησε ατήν
Αθήνα.

ΜΠΡΙΟΥΣΤΕΡ ΧΕΡΜΠΕΡΤ NTANIEA:
Γεννήθηκε στίς 4.12.1917 ατήν Ἐλλάδα,
μιλάει γερμανικά, γαλλικά, έλληνικά. Ἀπο
το 1945 016 Σταίητ Ντηπάρτμεντ, μυήθηκε
οτή CIA 16 1955. T6 1965 προσωπάρχης ατο
ὑπουργεῖο Ὲξωτερικῶν, ὑπηρέτησε ατήν
Κωναταντινοὺπολη. στήν Ἄγκυρα, ατή Βηρυτο, ατο Παρίσι, ατο Βερολίνο, στήν
Ἀθήνα (πρόξενος), ατήν Οὑάσιγκτον.

OI XIAIOI TOY

O ’NTOYAŸEP

ΜΠΟΥΜΠΕΣΤΙ ΤΖΩΡἸῖε Γεννήθηκε στίς
1.12.1919 ατή Ρουμανία, μιλάει γερμανικά.
γαλλικά, έλληνικάς ίταλικά. 'An6 16 1938 —
1942 δημοσιογράφος. 1942 - 1945 λοχίας
ατο ρουμάνικο ατρατο, φυγάδας οτίς ΗΠΑτο
1962, 1960 - 1962 016 τμῆμα τῆς CIA οτή
Ρουμανία, 6ασικος συντελεστής στήν έγκατάσταση κλιμακίαυ έκεῑ. ‘An6 16 1962
στήν USIA, ὑπηρέτησε ατο Παρίσι, στήν
Ἀθήνα καί τήν Οὑάσιγκτον.
ΚΑΝΤΕΛΑ ΤΖΟἸΖΕΦ; Γεννήθηκε στίς
5.5.1919. T6 1919 — 1946 ὑπολοχαγος 016
ατρατο, 1946 - 1960 είδικος έπί τῶν ἠλεκτρονικῶν ατο ὑπουργεῑο Ἀμὺνης. T6 1960
1962 ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ, 1962 - 1965
ατο ὑπουργεῖο Ἀμὺνης. T6 1965 έκτακτος
ὑπάλληλος 016 Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε στήηΜανίλλα καί τήν Ἀθήνα.
κΩΡτΝΕΥ PAIHMONT OINAEŸ: ΓεννήΘηκε ατίς 20.10.1908. T6 1929 - 1930 σπουδές ατο Παρίσι. Το 1941 — 1946 πλοίαρχος
ατο Α2 τοὺ ναυτικοὺ, άπο 16 1946 016
Σταίητ Ντηπάρτμεντ, το 1960 ὑπεύθυνος
έπί τοῦ προγράμματος τοὺ ὑπουργείου γιά
τήν καλύτερη λειτουργία του. έπίσης εἰδικος σύμΒουλος ατο διαστημικο πρόγραμμα
ὑπηρέτησε οτή Σοφια. 016 Λονδίνο, στή

’Λευκωσία ατο Βανκοὺθερ (γενικος προξενος).
ΚΟΞ ΕΡΛ ΜΠΛΑΙΗΙ(; Γεννήθηκε οτίς
19.11.1906. T6 1942 -1946 ατο τμῆμα άντικατασκοπείας τοὺ στρατοῦ, 1952 - 1954
ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί πράκτορας
τῆς CIA. T6 1954 σὺμ6ουλος τῶν πολιτικῶν
προγραμμάτων πού αχετίζονταν μέ τήν
Ἐλλάδα, 16 1955 στή CIA (διεὺθυνση συνεργααίας), 16 1956 ξανά 016 ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικὼν, ὑπηρέτησε ατήν Ἀθήνα, οτή
Φραγκφοὺρτη, ατο Μοναχο (πρόξενος) καί
ατήν Οὑάσιγκτον.
ΚΡΟΣΜΠΥ ΟΛΙΒΕΡ ΣΕΞΜΙΘ; Γεννήθηκε
ατίς 27.4.1920. μιλάει γερμανικά. 'An6 16
1942 — 1946 λοχίας στή ναυτική άσφάλεια,

16 1949 016 Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 16 1958
μυήθηκε ατή CIA. T6 1964 καθηγητής στήν
Ἀκαδημία Πολέμου τῶν ΗΠΑ, ὑπηρέτησε
οτήν Ἀθήνα, ατο Δυτ. Βερολίνο, ατή Λευκωσία, ατή Μπομάκο. .
ΝΤΑΣΠΙΤ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΑΡΡΟΟΥ; Γεννήθηκε στίς 14.1.1909. T6 1942 -1945 016v
ταμέα πληροφοριῶν, ὑπεύθυνος προσωπικοὺ στήν ECA. T6 1951 διευθυντής πολιτικοατρατιωτικῶν ὑποθέσεων ατο Σταίητ
Ντηπάρτμεντ. T6 1961 ατήν AID (Γραφεῑο
Διεθνοὺς Ἀνάπτυξης), το 1963 ατήν USRO
(άμερικανική άποατολή ατο NATO καί τούς
εὑρωπαϊκοὺς οργανισμοὺς), ὑπηρέτησε
'016 Καράτσι, στήν Ἀθήνα, ατή Γουατεμάλα καί ατο Παρίαι.
ΝΤΙΓΚΑΝ ΠΩΝι Γεννήθηκε στίς
18.10.1920. 'An6 16 Σταίητ Ντηπάρτμεντ,
το 1960 μυήθηκε ατή ΟΙΑ. ὑπηρέτησε ατο
Μοναχο, ατή Φραγκφοὺρτη, στή Ρωμη, 016
Μπελίτσε, ατήν Τὺνιδα, στή Σμὺρνη, ατήν
Ἀθήνα, ατο Κιουρασάο καί τήν Τεχεράνη.
ΝΤΕΡ ΠΩΝ ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ; Γεννήθηκε στίς
16.4.1910. Μιλάει ἰσπανικά. T6 1940 — 1946
ὑπολοχαγος στή CIC (άντικατασκοπεία).
'An6 16 1947 — 1965 ὑπεύθυνος άσφαλείας
ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί άπο το 1955
010 προγράμματα ἐξωτερικῶν έρευνῶν,
ὑπηρέτησε ατο Καράκας, 016 Μεξικο, στήν
Ἄγκυρα, οτήν Ἀθήνα (6' γραμματέας).
ΝΤΡΕΗΝ ΡΙἹΣΑΡΝΤ ΝΤΑΙΗΛτ Γεννήθηκε
ῦτίς 16.8.1920. And 16 1943 — 1946 ὑπολοχειγός οτήόιο, 16 1951 — 1957 οτή CIA
(κεντρικά γραφεῖα). T6 1957 είδικος σύμΘουλος έπί Θεμάτων έξωτερικῆς πολιτικῆς,
το 1958 - 1967 ατο Σταίητ Ντηπάρτμεντ,
ὑπηρέτησε ατήν Ἀθήνα, 016 Ναϊρομπι καί
τήν Οὑάσιγκτον. u
ΕΡΝΕΣΤ ENTOYIN nHTEP: Γεννήθηκε
ατίς 1.1.1934, μιλάει γερμανικά. 'An6 το
1955 - 1957 ὑπολοχαγος στή G2 τοῡ ναυτικοῡ, 1957 —1962 ατή MIS τοῦ ὑπουργείου
Ἀμὺνης, 016 1963 016 Σταίητ Ντηπάρ-

Τὸ 1968, στῆ Νέα Ὑόρκῆ, ὁ κ. 0' Ντουάϋερ, Δημοκρατικός ὑποψήφιος στὶς ἀναπλῆρωματικὲς ἐκλογες για τῆ χηρεύουσα ἕόρα τῆς Γερουσίας μετὰ τῆ ὁολοφονία τοῦ Ρόμπερτ Κὲννεντυ,
καυτηριάζοντας ὸῆμόσια τῆν ὑποστήριξη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου πρὸς τῆ χσύντατιῦν Ἑλλήνων συνταγματαρχῶν, εἶχε προβεῐ στῆν ἀποκάλυψη ὅτι ὶ<ἐνῶ στῆ Μόσχα ἔχουμε 120 πράκτορες τῆς CIA
στῆν Ἑλλάὸα ἔχουμε 1.000».
Τῆν ἐποχῆ ἐκείνη, κανένας «σώφρων» πολιτικὸς οτὶς ΗΠΑ ὀὲν τολμοῦσε νὰ μιλάει δημόσια
για τῆ μυστικῆ ὑπερκυβέρνηση τῆς χώρας -καὶ τόσων ἄλλων χωρῶν- καὶ ἦταν ἑπόμενο ὁ
0' Ντουάϋερ να χάοει τῆν ἐκλογῆ «μαυρισθεῑς» με ἐμπάθεια καὶ ἀπὸ τὸ ἑλληνοαμερικανικὸ
κατεστημένο, κατευθυνόμενο προσωπικὰ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο «Ἀμερικῆς» Ἰάκωβο - τώραὅλοι τους φορέσαι] ἀὸιάβροχη καραμανλικῆ λεοντή.
Τῆν καταγγελία ἐκείνη προσπάθησαν τότε ,νὰ τὴν, ἐκμεταλλευτοῦν οἱ ὀργανωμένες ἀντιὸικτατορικὲς δυνάμεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, σὰν πρόσθετο στοιχεῖο τῆς καταγωγῆς τῆς χούντας καὶ τῆς
πηγῆς ἀπ’ ὅπου ἅντλησε τῆ ὁύναμη νὰ παραλύσει τὰ πάντα γιὰ νά γίνει (δεσμοφύλακας ἑνὸς
ὁλόκληροι) λαοῦ. Διατυπώθηκε μάλιστα ἡ ἄποψη ὅτι ένῶ ὁ κ. 0’ Ντουάϋερ, ἀπὸ πηγὲς τῆς
Ούάσιγκτον, ἀναφερόταν στὸν ἀριθμὸ τῶν πρακτόρων τῆς CIA ποὺ ὁροῦσαν στὴν Ἑλλάὸα (90%
στῆν Ἀθήνα) κατά τῆν 2117 Ἀπριλίου 1967, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς χούντας, λόγω τοῦ εὐνοὶκοῦ
κλίματος, οἱ πράκτορες πολλαπλασιάοτηκαν φ υ 0 ι ο λ o γ ι κ à — φαινόμενο ἀναπαραγωγῆς ποὺ
εἶχε σημειωθεῑ 0' ὅλες τὶς ὸημοκρατιές τῆς Μπανάνας καὶ στῆ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία.
Ἡ ἀποκάλυψη Ο’ Ντουάϋερ ὲὸημιούργησε, τότε, ὁλόκληρη «ἑρμηνευτικὴ σχολὴ» άνάμεσα
στοὺς ἑλληνικοὺς ἀντιὸικτατορικοὺς κύκλους τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἡ πιὸ ἐπικρατοῦσα ἐκὸοχή, ἀπὸ ι
τοὺς κάπως γνῶστες τῶν «πληροφοριῶν», ἦταν τῆς «ἐθνολογικῆς ἐπιμιξίας». "011 ὀηλαὸή,
στὸν ἀριθμό ποὺ εἶχε ἐκμαιεύσει (ὁ O’ Ντουάϋερ ἀπὸ πηγες τῆς Οὐάσιγκτον, πέρα ἀπὸ τοὺς
καλυπτόμενοιις Ἀμερικανούς πράκτορες οτὶς λογὶς ἀμερικανικὲς ἀποστολέας στῆν Ἐλλάὸα, θὰ
ἔπρεπε να (ηιμπεριλαμβάνονταν καὶ «κλειὸιὰ» τῆς ἑλληνικῆς ΚΥΠ - γιά τὸν [70710667101110 ἦταν
ἡμιεπίσημα τεκμηριωμὲνο, ἀφοῦ, ὡς «παλαίμαχος» σύνὸεσμος μεταξύ ΚΥΠ καὶ CIA, εἶχε ἄριστα
5317111165110“~ γιά τὸ μελλοντικό τοι) ρόλο. Παραπέρα λεγόταν ὅτι πράκτορες τῆς CIA καλύπτονταν
«ἀκόμα καὶ ατο ὺς κήπους τῶν Ἀ νακτόρων», σε νευραλγικὲς θέσεις τοῦ στρατεύματος στῆν Ἀττική, σὲ θέσεις «κλειόιά» τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, οτὸ πολιτικὸ μωσαῖκὸ -ἀναφέρονταν, χαρακτῆριοτικά, κάμποσοι «ἀποστάτες»- στῆν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκληοίας, οτούς ἑφοπλιοτικοὺς καὶ
βιομηχαιίκοὺς κύκλους, καί, κυρίως, οτὶς θυγατρικὲς καὶ «ἐγγονικὲς» τῶν πολυεθνικῶν (ὸηλαὸὴ
(ὶμερικαιίκῶν) ἑταιριῶν στῆν Ἑλλάδα. .
Τὸ θέμα, ὅμως, παραμένει ὀρθάνοιχτο.· ἡ δημόσια ἀποκάλυψη τοῦ Ἀμερικανοῦ πολιτικοῦ
για τῆν ἀριθμητικὴ (δύναμη τῆς CIA στῆν Ἑλλάδα. Καταγγελία πού, βέβαια, ὁὲν ἕβγαλε ἀπὸ τὴν
κούτρα τοι). Οἰίτε σταματαει ἐκεῖ τὸ θέμα. Ἀντίθετα, ἀπὸ ἐκεῖ ἀρχίζει.· μὲ κάμποσα ἐρωτηματικὰ
ἀναπάντῆτα. Τι’ (ὶπόγινι- αὐτὸ τὸ τάγμα τῶν πρακτόρων τῆς CIA στῆν T710611. μετὰ τῆν περσινὴ
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τμεντ, ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα, στὴ Λευκωσία (6' γραμματέας) καί τὴν Οὑασιγκτον.
ΕΛΓΟΥΝΤ ΡΟΜΠΕΡΤ MnAIHAY: Γεννὴθηκε στίς 30.10.1912. Ἀπό τό 1945 στό
Σταίητ Ντηπαρτμεντ, τό 1961 αναλυτὴς έπί
μεσανατολικῶν θεμάτων, τό 1963 διευθυντὴς τοῡ τμήματος αναλυσης γιό τό θέματα
τῆς Νότισς Ἀσίας, ὑπηρέτησε στό Καιρο,
στήν Ἀθήνα, στὴν Ταϊπέχ, στὴ Βηρυτό,
στὴν Καμποὺλ, 016 Pio ντέ Τζανέιρο.
ΕΛΤΙΓΚ ΧΟΟΥΑΡΝΤ; Γεννὴθηκε στίς
16.7.1907, μιλαει γαλλικα. Ἀπό τό 1931 στό
Σταίητ Ντηπαρτμεντ, τό 1951 καθηγητὴς
στὴν Ἀκαδημία Πολέμου, τό 1960 στό
γραφεῑο αναλυτὼν τοὺ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὑπηρέτησε στὴν Καζαμπλέινκα,
στό Γουέλιγκτον. στό Καιρο, στὴν Ἀθήνα,
στὴ Σαϊγκόν, στὴ Ζυρίχη καί τό Βαντοὺζ.

ΧΟΥΛΕΝ ΕΛΜΕΡ ΚΙΟΥΛΜΠΕΡΤΣΟΝ;
Γεννὴθηκε στίς 15.2.1919. μιλαει κορεατικα.-Τό 1941 - 1946 ταγματαρχης οτὴν G2,
16 1947. 016 Σταίητ Ντηπόρτμεντ, μυὴθηκε
στὴ CIA 16 1961, 16 1962 προσωπόρχης για
θέματα Ἀνατολικής Ἀσίας στό ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν, ὑπηρέτησε στό Νταρόιν, στὴν
Ἀθήνα, στό Πουζαν, 016 Γουίνσορ, στό
Χαλιφαξ, στὴ Σεοὺλ, 016 Καρότσι, στό Ραθαλπίντι.

Σταίητ Ντηπαρτμεντ, τό 1965 στὴν AID,
ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα, στὴ Σιγκαποὺρη,
στό Σόλτσμπουργκ, στό Μεξικό, στό Κουῑτο, στόν ’Ἀγιο Δομίνικο, οτὴ Σαϊγκόνςστὴν
Οὑασιγκτον.

ΜΑΡΣΑΛ; Ἀξιωμστικός στό στρατό καί
στρατιωτικός ἀκόλουθος, ὑπηρέτησε στὴν
Ἀθὴνα 16 1965 06v ὑπεὺθυνος αρχηγός
τῶν πρακτόρων τὴς CIA (ανατρεπτικές
δραστηριότητες).

ΕΒΕΡΣΟΛ MAPYMnEA: Γεννὴθηκε στίς
14.10.1909. μιλόει γαλλικα. Ἀπό 1945 —
1965. στό Σταίητ Ντηπόρτμεντ, 16 1957
μυὴθηκε στὴ CIA, ὑπηρέτησε οτὴ Λίμα, 016
Μόναχο, στὴ Μανίλλα, στὴν Ἀθήνα, 016
Παρίσι (πολιτικός σὺμθουλος).
ΦΡΑΧΜΕ ΝΤΑΓΚΜΑΡ ANNA: Γεννὴθηκε
στίς 21.12.1929. Ἀπό τό 1951 - 1965 016
Σταίητ Ντηπαρτμεντ, τό 1955 μυὴθηκε στὴ
ΟΙΑ, ὑπηρέτησε στὴν Ἀθήνα καί τό Ἀμθοῡργο.

ΜΑΚΚΑΜΠ NTAIHBINT: Γεννὴθηκε στίς
16.10.1962. T6 1945 -1946 στρατιωτική θητεία, τό 1948 - 1949 στὴν FBI, 16 1950 —
1952 016 Γραφεῑο Ἀσφαλείας Ναυτικοὺ, τό
1953 016 Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε
οτὴν Ἀθὴνα, στὴ Σιγκαποὺρη, ·στὴ Σαϊγκόν, στὴ Ρωμη (6' γραμματέας), οτὴν 006—
σιγκτον.
ΜΑΚΑΡΘΥ ΝΤΑΝΙΕΛ AH: Γεννὴθηκε στίς
30.12.1918, μιλαει γερμανικό, γαλλικό, ἰταλικα, σερθοκροατικα. T6 1941 — 1946 στὴν
αντικατασκοπεία τοὺ στρατοῦ, 16 1946 —
1947 σπουδές στὴ Λωζαννη, 16 1954 016
Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε στὴν
Ἀθήνα, οτὴ Μαδρίτη, στὴ Βέρνη, στὴ Ρωμη, στό Ντακαρ, στό Πόρτ Ὦ Πρένς.

I'KOPNTON XEPMI'IEPT: Γεννὴθηκε στίς
13.8.1918. μιλόει γαλλικα. Ἀπό τό 1941 1946 θητεία 016 στρατό, τό 1947 στό
Σταίητ Ντηπαρτμεντ, τό 1957 μυὴθηκε στὴ
ΟΙΑ, ὅπου προωθὴθηκε ὼς προσωπαρχης
της, τό 1958 στό γραφεῖα αναλυσης ὑποθέσεων τῆς ’Ἀπω Ἀνατολῆς, τῆς Νότιας
Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς 016 ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν, τό 1960 καθηγητὴς οτὴν
Ἀκαδημία Πολέμου, ὑπηρέτησε στό Σίδνεϋ, στὴν Ἀθήνα, στό Μεξικό, στό Νέο
Δελχί, στὴν Πνόμ Πένχ (α’ γραμματέας)
καί τήν Οὑόσιγκτον.

ΓΚΡΗΝ XAPPI2 KAPA: Γεννὴθηκε
22.10.1921. T6 1944— 1946 θητεία, 1946 1948 στὸν όμερικανικο στρατό κατοχῆς
στήν Αὑστρία, τό 1949 - 1950 στό Σταίητ
Ντηπόρτμεντ, 1951 - 1964 ἀξιωματικός
έπιχειρὴσεων στό ὑπουργεῑο Ἀμὺνης, 1964
016 Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε στὴ
Βιέννη, στὴ Ρώμη, στὴν Ἀθὴνα (511115τραμμένος).
I'KANNINI'K ΤΟΜΑΣ ΠΩΝε Γεννὴθηκε
στίς 29.4.1930. T6 1951 — 1954 016 01p016.
1960 στὴν USIA, 16 1965 μυὴθηκε οτὴ ΟΙΑ,
ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα, οτὴ Θεσσαλονίκη,
στό Λαγκος, στὴν Οὑασιγκτον, στὴν ”Ακκρα (έπί τῆς προπαγανδας).

ΧΕΡΦΟΥΡΤ TZAK APNOANT: Γεννὴθηκε
στίς 14.8.1914. T6 1942 — 1947 ὑπολοχαγός
οτὴ MIS. 16 1947 016 Σταίητ Ντηπαρτμεντ,
1947 - 1949 ἀναλωτής στό ὑπουργεῑο Ναυτικων, 1949 πίσω στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, 1960 - 1961 στὴ Στρατιωτικὴ Ἀκαδημία, ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα, 016 Παρίσι,
στό Καιρο, οτὴ Βόννη, στὴ Βαγδότη, οτὴ
Ρῶμη, στὴ Σαϊγκόν, στὴν Οὑασιγκτον, στό
Λονδίνο (πρόξενος).

ΧΟἸῖ 120PTZ: Γεννὴθηκε στίς
25.5.1935. T6 1956 - 1959 στρατιωτικὴ θητεία, 1960 - 1964 στὴ MIS αναλυτὴς έπί 5Eωτερικῶν θεμάτων, τό 1965 στό Σταίητ
Ντηπόρτμεντ, ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα.

ΛΙΟΥΙΣ TZAIHMZ: Γεννὴθηκε στίς
27.7.1921. T6 1951 -1957,αξιωμστικός στὴν
“Αοτυνομία,τό 1957 «mage-J411 ’

IAM2 TZQN NTOP2EŸ: Γεννήθηκε οτις
30.12.1921. T6 1942 — 1946 διοικητὴς τῆς
G2, 16 1947 016 Σταίητ Ντηπὸρτμεντ, μυὴθηκε οτὴ CIA 16 1956, ,ὑπηρέτησε στὴν
Ἀθὴνα, στό Νταμπρίζ, στό ”Οσλο. στὴν
Πραγα (πρόξενος), στὴν Οὑασιγκτον.
ΤΖΕΚΙΝΣ TZQPTZ: Γεννὴθηκε στίς
5.1.1924. T6 1942 — 1945 016 στρατό, 16
1951 — 1952 ὑπολοχαγός στὴν AIS. 16 1962
016 Σταίητ Ντηπόρτμεντ, ὑπηρέτησε στὴν
Ἀθήνα, στό Μαντρός, στό Νταραν (πρόξενος).

ΜΑΚΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΖΟΤΖΕΦ; Μιλαει έλληνιK6. T6 1944 στὴν G2 τοῦ στρατοὺ (παραλληλα γραμματέας τοὺ στρατηγοῦ Πόττον),
16 1949 ὑπεὺθυνος αμερικανικῶν στρατιωτικῶν έπιχειρὴσεων στὴν Ἐλλάδα, 16 1956
— 1960 στρατιωτικός ακολουθος στὴν Ὲλλαδα, 16 1962 — 1963 ὑπεύθυνος προσωπικοὺ στὴ MIS 100 Πενταγώνου. T6 1964 —
1965 ἀρχηγός τῆς ΜΙὸ 016v Εἰρηνικό, 16
1965 μέ θαθμό αντισυνταγματαρχη σταλθηκε 016 N6110 Βιετναμ, ὑπηρέτησε 011']
Φραγκφοὺρτη, στὴν Ἀ-θὴνα, στὴ Χαθαη,
οτὴ Σαϊγκόν.
ΜΑΚΚΟΝΕΛ MAPAIH: Γεννὴθηκε στίς
26.11.1895, πεθανε 19.4.1961. Μέλος τοὺ
ρεπουμτιλικανικοὺ κόμματος. Τό 1944 1946 πρόεδρος τῆς έταιρίας Χέὺτον
Στόουν καί Σία, διευθυντὴς στὴν AMF
Ἀτόμικς Κορῐτορέησον, τό 1949 σὺμθουλος τῶν έμπορικὼν ακολοὺθων τῶν αμερικανικῶν πρεσθειων 0' όλόκληρο τόν κόσμο, 16 1950 — 1951 κεντρικός διευθυντὴς
τῆς CIA.

ΤΖΟΝΣΤΟΝ ΜΑΙΡΗ ZTHBENZON: Γεννὴθηκε στίς 12.10.1914. μιλόει γερμανικα. T6
1943 — 1945 OWI (κατασκοπεία), 16 1946 —
1965 016 Σταίητ Ντηπαρτμεντ, 16 1956
μυὴθηκε στὴ CIA. ὑπηρέτησε στὴν Ἀθήνα,
στὴ Σόφια, στὴ Μανίλλα, στὴν Καμπέρα,
στό Κόνακρυ, στό Λόγκος (γραμματέας).

ΜΑκκοΫ ΦΛοΫΝτ; Γεννὴθηκε στίς
26.6.1910. T6 1945 016 Σταίητ Ντηπόρτμεντ, τό 1951 διευθυντὴς προσωπικοῡ τοὺ
ὑπουργείου Ἑξωτερικὼν, τό 1963 σὺμθουλος στό εὑρωπαϊκό τμῆμα προγραμμότων
για ὑπερατλαντικές έπιχειρήσεις τοὺ
ὑπουργείου, ὑπηρέτησε στό Παρίσι, στὴ
Σεοὺλ, στὴν Ἀθήνα.

__ AEKAEP AEOHOANT: Γεννὴθηκε στίς
26.1.1918, μιλόει γαλλικα. T6 1942 — 1944
στὴν OWI, 16 1946 016 Σταίητ Ντηπαρτμεντ, 16 1956 στὴν USIA καί μέλος τῆς
CIA, 16 ’1965 στὴ Στρατιωτικὴ Ἀκαδημία,
ὑπηρέτησε στὴν Ἀθὴνα, 016 Παρίσι. στό
Ἀλγέρι, στό Μπορντώ, οτὴ Βηρυτό, στό
Κολόμπο, στὴ Σαϊγκόν (μορφωτικός ακόλουθος).

ΜΕΛΜΠΥ EBEPT: Γεννὴθηκε στίς
19.10.1915, μιλόει γερμανικα, γαλλικα. Τό
1942 016 Σταίητ Ντηπόρτμεντ, 0116 16 1956
011‘] CIA, 16 1957 σὺμθουλος στό τμῆμα δυτικοευρωπαϊκὼν ὑποθέσεων τοὺ ὑπουργείου Ἐξωτερικὼν, ὑπηρέτησε στή Βέρνη, στὴν Ἀθὴνα, στὴ Βόννη, στό Τζωρτζτόουν, στὴ Φραγκφοὺρτη, στό Πόρτ ὥ
Πρένς.
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ΜΕΣΣΙΝΓΚ ΓΚΟΡΝΤΟΝ; Γεννήθηκε στίς
4.3.1917. T6 1942 — 1946 λοχίας 016 010016, 16 1946 — 1947 καθηγητής πανεπιστημίσυ, 16 1947 — 1953 016 2101111 Ντηπάρτμεντ, τό 1953 - 1955 ἀναλωτής γιά τό
προσωπικό τῆς 8ι8λιοθήκης τοὺ Κογκρέσσου, 16 1955 - 1959 ξανά 016 ὑπουργεῑο
Ἐξωτερικῶν, τό 1960 - 1962 0111 MIS 100
στρατοῦ, ὑπηρέτησε ατη Βιέννη, στήν
'A811v0.,016 ΡέικγιαΘῑκ (ἀκόλουθος), στήν
Οὑάσιγκτον. __
MIMEP NTANTAEY ΓΟΥΩΛ; Γεννήθηκε
στίς 16.6.1925. μιλάει σερθοκροάτικα. Τό
1943 — 1946 016 010016. 1950 — 1952 στή
MIS τοῦ Πενταγώνου, τό 1952 στό Σταίητ
Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε στό Νταράν,
011'1v Ἀθήνα, 016 Βελιγράδι (α’ γραμματέας), στήν Οὑάσιγκτον.

MIA}: XﬂeOPN: Γεννηθηκε στίς

27.3.1928. μιλάει γερμανικά. έλληνικά. ΤόῚ
1945 — 1946 λοχαγός στό Α2 τοῡ Ναυτικοῡ,
1950 - 1951 σπουδές στό Ἴνσμπρουκ, 16
1951 — 1953 016 ὑπουργεῑο Στρατιωτικῶν.
16 1958 016 2101111 Ντηπάρτμεντ καί μέλος
τῆς ΟΙΑ, ὑπηρέτησε στήν Ἀθήνα, 0111 X0MAÏNEP POMnEPT I'KPAXAM: ΓεννήΘηκε στίς 16.1.1911. μιλάει γαλλικά. Τό
1942 - 1943 ἀναλυτής στό γραφεῑο 0100τηγικῶν ὑπηρεσιῶν, τό 1943 - 1946 λοχαγός τοῦ Α2 τοῦ Ναυτικοὺ, 0116 16 1946 016
2101111 Ντηπάρτμεντ, τό 1951 καθηγητής
0111 Βρετανική Στρατιωτική Ἀκαδημία, 16
1960 διευθυντής 010 προγράμματα έλληνικῶν, τουρκικῶν καί ίρανικῶν ὑπηρεσιῶν
τοῡ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὑπηρέτησε
στήν Ἀθήνα, 016 Λονδίνο, 016 Παρίσι,
011'1v Κωσταντινοὺπολη, 016 T01v110v1. 016
Τομπάγκο (πρεσὸευτής).

ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ XIOY: Γεννήθηκε στίς
29.11. 1923. T6 1942 — 1945 0111 G2 100
στρατοῦ, 16 1953 — 1961 016 ὑπουργεῑο
Στρατιωτικῶν, 0116 16 1961 016 2101111
Ντηπέιρτμεντ, ὑπηρέτησε 011'1v Ἀθήνα στή
Μὸσχα, 0111 Ρὼμη.
ΟΝΗΛ POMI'IEPT: Γεννήθηκε στίς
17.6.1928. μιλάει γαλλικά, έλληνικά.Τό 1952
- 1955 στρατιωτική Θητεία, 0116 16 1956
δημοσιογράφος, 0116 16 1960 016 2101111
Ντηπάρτμεντ καί μέλος τῆς ΟΙΑ, 16 1964
σὺμθουλος 016 ὑπουργείο Ἐξωτερικῶν,
ὑπηρέτησε 0111 Θεσσαλονίκη, στήν 0ὑάσιγκτον, στό Μαντράς.
ΠΑΡΚΣ ΕΝΤ ΓΟΥΙΝΦΙΛΝΤ; Γεννήθηκε
στίς 25.2.1906. T6 1935 — 1939 δάσκαλος
ἀγγλικής, 16 1943 — 1946 '011’1 MIS τοὺ
στρατοῦ, 16 1940 επισκέπι-ης καθηγητής
0111 Βραζιλία, 16 1955 επισκέτπης καθηγη1119 0111 Δανία, ὑπηρέτησε 016 Λονδίνο,
016 P10 ντέ Τζανέιρο, 011'1v Κοπεγχάγη,
στήν Ἀθήνα.
ΠΩΛ ΡΟΜΠΕΡΤ ΧΕΝΡΥ; Γεννήθηκε στίς
16.7.1920. T6 1942 - 1945 ἀνθυπολοχαγος
016 στρατό, 16 1946 — 1953 εἰδικός 1100K10009 τῆς FBI, 16 1953 — 1959 0111v ICA ,
16 1959 016 2101111 Ντηπάρτμεντ, 16 1963Ι

στήν AID. ὑπηρέτησε στήν Ἀθήνα, 0111
Φραγκφοὺρτη, 0111 Σεοὺλ (έλεγκτής - πρακτορας).
ΦΙΛΙΠΣ ΤζΑΙΗΜΣ XOANTEN: Γεννήθηκε
στίς 14.8.1898. T6 1918 ἀξιωματικός τοῡ
στρατοῦ, 16 1949 — 1951 επικεφαλῆς στήν
ἀμερικανική στρατιωτική ἀποστολή στήν
Ἐλλάδα, 16 1951 6011669 έκπαιδευτής
ἀξιωματικῶν 011'1v G2 τοῡ ὑπουργείου
Στρατοῡ, 16 1953 — 1956 1610 ἀποστολὴ
-στήν G2 τοὺ ἀμερικάνικου στρατοῦ στήν
Εὑρωπη, 16 1956 — 1961 σὺμθουλος 016v
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Μὲ χοντρές μαῦρες γραμμές σημειῶνονται, τά Γραφεῖα ἦ Ἔμήματα
τῆς
ἇμερικανικῆς Πρεσβείας καί τῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς
πού χρησιμοποιοῢνται. ἀπό τήν CIA γιεῐ. κάλυψη τῶν πρακτόρων της
στῆν Ἑλλάδα
ἀμερικάνικο στρατο, ὑπηρέτησε 011'1v
Ἀθήνα, 0111 X0'_1'_61~:Aeépy11. 016 ”Αρλιγκτον.

στήν Τεργέστη, στήν Ἀθήνα, στό Καράτσι
καί 0111 Ρώμη (ἐπιτετραμμένος).

KOYIN ΓΟΥΙΛΛΙΑΜΣ Γεννήθηκε στίς
1.11.19Ο7. Τό 1933 ἀξιωματικός 016 στρατό, 16 1950 διοικητής τῆς ἀντικατασκο118109 011jv κορέει, τό 1953 — 1955 0111
στρατιωτική ἀποστολὴ τῶν ΗΠΑ στήν Ἐλλάδσ, 16 1960 ὑπεύθυνος πληροφοριῶν
στό ὑπουργεῑο Στρατιωτικῶν, τό 1967 συνταγματάρχης, ὑπηρέτησε 016 Παρίσι, 0111
Μασσαλία, 016 M6v0xo, 0111 Σεοὺλ, στήν’

ΣΩΝΤΕΡΣ ΣΑΜΟΥΕΛ PAOYNTPI: l'avv1'1'θηκε στίς 19.1.1911. T6 1933 - 1934 01100δές ατη Σκωτία, 16 1941 — 1950 K01 1954 —
1956 πλοίαρχος στό A2 τοῦ Ναυτικοῡ, 16
1957 - 1959 016 2101111 Ντηπάρτμεντ, 16
1959 — 1960 0111 Στρατιωτική Ἀκαδημία, τό
1960 - 1964 016 γραφεῑο σχεδιασμοὺ τοῡ
,ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, 0116 16 1964
πάλι 016 2101111 Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε
0111 Μελθοὺρνη, 0111 Λευκωσία καί 16 Δ.
Βερολίνο (πρόξενος).
ΣΑΝΤΕΡΣΟΝ ΜΕΛΒΙΛ AAEEANTEP: Γεννήθηκε στίς 12.8.1917. T6 1941 -1954 ατήν
G2 τοὺ στρατοῦ, 0116 16 1954 016 2101111
Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε 016 Κολόμπο,
στήν Ἀθήνα K01 111 Buy60111 (6' γραμματεας .
κ 2A1'Z AAMnEPT M11AAIHZIEP: Γεννήθηκε στίς 16.8.1898. μιλάει γαλλικά. T6
1918 — 1919 σπουδές 0111 Στρατιωτική
Ἀκαδημία, τό 1943 - 1944 σύνδεσμος 016
Μιχαήλοθιτς, 16 1946 0111 Ρουμανία, τό
1947 016 Βερολίνο, 16 1947 — 1949 στρατιωτικός ἐπιτετραμμένος στήν Ἐλλάδα,
ἀπό τό 1949 - 1952 010 κεντρικά τῆς CIA.
0116 16 1957 0111v ICA. ὑπηρέτησε στό 20yκρεμπ, στό Παρίσι, στό Βουκουρέστι, 016
Βερολίνο, ατήν Ἀθήνα, 0111 Βιεντιάνε
(σὺμὸουλος).

Ἀθήνα καί στήν Οὑάσιγκτον.
ΡΠῖΑΡΝΤΣΟΝ ΤΖΩΝ ΧΑΜΜΟΝΤ; Γεννήθηκε 0119 10.10.1913 0111 Μποὺρμα. T6
1943 — 1945 ὑπολοχαγός οτήν ἀντικατασκοπεία τοῡ στρατοῦ, τό 1947 0111 MIS τοὺ
ὑπουργείου Πολέμου, ἀπό 16 1948 — 1965
016 2101111 Ντηπάρτμεντ, ένδιάμεσα ἀπό
16 1953 — 1955 0111 M18 τοὺ Πενταγώνου,
ὲνῶ 0116 16 1956 έχει μυηθεῑ 0111. CIA, ὑπηρέτησε 0111 B1évv11. 011'1v Ἀθήνα, 0111 M0νίλλα καί 0111 Σαϊγκόν (α’ γραμματέας).
POO ΥΜΠΕΡΓΚ “ΜΠΡΥΝΧΙΛΝΤ; Γεννή-Ἰ

θηκε στίς 26.Β.1917, μιλάει γερμανικά. Ἀπό
τό 1941 στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, μέλος
τῆς CIA ἀπό 16 1956, ὑπηρέτησε 0111 Βιέννη, 016 Λονδίνο, στή Νεάπολη, 011'1v Πραγα, 0111v Ἀθήνα, ατη Σαϊγκόν, 0111 Βρέμη,
0111v Οὑάσιγκτον.

’ ΡΑΣΣΕΛ ΣΕΫΜΟΥΡ; Γεννήθηκε στίς
4.5.1919. T6 1943 — 1946 Θητεία 016 στρατό, 16 1947 — 1952 016 Πεντάγωνο, 16 1954
— 1955 0111 MIS τοὺ Πενταγώνου, 0116 16
1955 στὸΙΣταίητ Ντηπάρτμεντ, ὑπηρέτησε

ΣΛΑΪ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚε Γεννήθηκε στίς
23.4.1925. T6 1943 - 1946 θητεία στό στρα-
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16, 6116 16 1946 016 Σταῖητ Ντηπαρτμεντ,
τό 1953 μὺηση 0111 CIA. 6116 16 1964 0111v
AID. ὑπηρέτησε 0111v Τεχερανη, 0111 Λευκωσία K01 16 Ραθαλπίντι (εἰδικός σὺμὸουλος).
· Σινιιε) XAPPY AEPOYA: Γεννήθηιέε 011c;
7.11.1909. T6 1930 εἰδικὸς πράκτορας 016
FBI. 6116 16 1931 - 1958 016 Σταῐητ Ντηπάρτμεντ, 6116 16 1959 πρόεδρος τῆς έταιρῖας
Η. L. Smith Kai Σία, ὑπηρέτησε 016 Σαντιαγκσ, 01r'1 Σαγκὺη, 016 Χόνγκ Κόνγκ, 0111
Bay66111 Kai τήν Ἀθήνα (α’ γραμματέας).
ΣΝΟΟΥΝΤΟΝ ΓΟΥΩΛΤΕΡ; Γεννήθηκε
στίς 3.4.1918. T6 1941 - 1945 διοικητὴς
κορθέτας 016 Ναυτικό, 6116 16 1952 016
Σταίητ Ντηπαρτμεντ K01 0111 CIA. 16 1959 1962 0111 MIS τοὺ ὑπουργεῖου Στρατιωτικῶν, 6116 16 1963 ξανα 016 ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὑπηρέτησε 0111 Βηρυτό, 0111v
'A611v0, 0111 Δαμασκό (6’ γραμματέας - τό
1965 απελαθηκε 06v ὕποπτος κατασκοπείας), 0111v Οὺόσιγκτον, ’ν Μπαγκόγκ
(πολιτικός
σὺμθουλος).
anNzEP ΦΛοΫΝτ
ΑΛ l EPT: ΓεννήΘηκε στίς 23.10.1899, μιλάει έλληνικα. T6
1941 καθηγητὴς φιλολογίας, 516 1942 - 1955
0111 MIS τοῦ στρατοῦ 016 NATO, 6116 16
1955 σὺμθουλος διεθνῶν Θεμάτων 0111 616λιοΘήκη 10'1'1 Κογκρέσσου, ὑπηρέτησε 016
K6190. 0111v Ἀθήνα K01 111 Βαλτιμόρη.
ΣΠΡΕΧΕΡ ΝΤΑΝΙΕΛ; Γεννήθηκε στῖς
9.8.1923, μιλαει οὑγγρικα. T6 1942 - 1945
θητεῖα 016 01p016, 6116 16 1959 μυημένος
0111 CIA, ὑπηρέτησε στή Φραγκφοὺρτη, στό
Μοναχο, 0111 Λευκωσῖα, 0111 Βουδαπέστη
(6' γραμματέας), στήν Οὑασιγκτον.
ΣΤΗΒΕΝΣ ΤΖΩΡΠ nm: Γεννήθηκε στῖς
28.9.1922. T6 1942 - 1946 θητεία 016 Ναυτικὸ, 16 1950 - 1966 016 τμῆμα προγραμματισμοῡ τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε
0111 Λευκωσία (πολιτικός σὺμθουλος). ’

TENNI NTAIHBINTZON: Γεννήθηκε στίς
21.10.1903. 'An6 16 1946 εἰδικός πρακτορας στό Σταίητ Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε
016 Μαδρας, 016 Néo Δελχῖ, 0111 Βαγδατη
K01111v ‘A811va (α’ γραμματέας).
ΤΕΡΚΕΛ ΧΑΡΡΥ ΡΑΙΗΜΟΝΤ; Γεννήθηκε
στίς 7. 7.11906. T6 1929 - 1941 K011946 1960 016 2101111 Ντηπαρτμεντ, 16 1942 1945 τμηματαρχης 0111 MIS τοῦ στρατοῦ,
16 1950 σὺμθουλος στήν αντιπροσωπεία
τῶν ΗΠΑ στὸν ΟΗΕ, ὑπηρέτησε 0111v ‘A66να, 016 Παρίσι, στήν ‘011660. 016 Μεξικό,
016 Ἀλγέρι, 011'1v Ἀθήνα, 0111 Βόννη, στήν
Οὑασιγκτον.
ΒΕΛΕΤΡΙ ΩΓΚΟΥΣΤ; Γεννήθηκε στίς
15.7.1916, μιλαει ἰταλικα. Τό 1940 — 1943
016 ὑπουργεῖο Πολέμου, 6n6 16 1949 016»
2101111 Ντηπαρτμεντ, μυεῖται 0111 CIA 16:
1950, ὑπηρέτησε 0111 Ρώμη Kai τήν ἈθήναΥ
(πολιτικός σύ μθουλος).
ΓΟΥΩΛΚΕΡ ΠΗΤΕΡ; Γεννήθηκε στίς 11.;
5. 1926. T6 1943 — 1946 θητεία 016 01p016.1
0116 16 1950 016 2101111 Ντηπαρτμεντ,
μυεῖται 0111 CIA 16 1956. 16 1958 οτήν ΙΟΑ,
16 1964 σὺμὸουλος έπῑ Θεματων τῆς Σομαλῖας 016 ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὑπηρέτησε »οτό Βελιγραδι, 0111 Βαλέττα, 011'1v
Ἀθήνα K01 16 Μογκαντίσο (6’ γραμματέας).
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ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιοςῑ Γεννήθηκε
miq,19,e.1931. 'A116 16 1956 0111 CIA. 01111ρέτησε ὡς σὺμθουλος τῆς USIA 0111 B0-

γδρτη, 016 K6'1'po. 0111 Βιεντιανε, 016 Maβακές, 011'1v Οὑασιγκτον καί τήν Ντάκκα.
ΚΑΛΑΡΗΣ Γεώργιος T.: Γεννήθηκε στῖς
4.5.1922. T6 1941 - 1945 σπουδές 016 naνεηιστήμιο τῆς Ἀθήνας, 16 1945 - 1947
οτόν ῥμερικανικό στρατό, 16 1951 - 1952
016 ὑπουργεῖο Ἐργασίας, 6116 16 1952 1958 6vaAu111q 016 ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν, αηό 16 1952 016 2101111 Ντηπαρτμεντ.
ὑπηρέτησε 0111 Τζακαρτα, 0111 Βιεντιανε (6'
γραμματέας) K01 τήν Οὑασιγκτον,
ΚΑΤΣΑΙΝΟΣ Τσᾱρλ T.: Γεννήθηκε στίς
12.3.1913. μιλαει γερμανικα, γαλλικα, έλληνικα, ἰσπανικα. T6 1941 - 1953 αξιωματικός οτήν G2 100 στρατοῦ, 16 1953 - 1957
στή MIS τοὺ Πενταγώνου, 0116 16 1958 016
2101111 Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε 016 Σαντιργκο (6' γραμματέας) καί τήν Oùdolvκτον.
ΚΟΥΜΑΝΕΛΗΣ Στή6; Γεννήθηκε στίς
10.12.1919. Ἀπό 16 1955 016 2101111 Ντηπὰρτμεντ. μυήθηκε 0111 CIA 16 1956, ὑπηβέτησε 0111v Οὑασιγκτον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεὼργιος Κ.; Γεννήθηκε οτίς 14.10.1922. T6 1943 - 1946 Θητεία
016 στροτό, 16 1950 - 1963 αναλυτής 016
ὑπουργεῖο Στρατιωτικῶν, 6116 16 1963 016
2101111 Ντηπαρτμεντ, ὑπηρέτησε στήν Τεχερανη (ἐπιτετραμμένος) K01 τήν Οὑασιγκτον.
ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΣ Χαρίλαος Γρηγὸριοςε Γεννήθηκε στῖς 30.3.1900 a111v Κρήτη. T6 1928
ὑποτροφος στῐς ΗΠΑ, 16 1933 - 1939 8011θος καθηγητής στό πανεπιστήμιο τῆς
Ἀθήνας, 16 1941 - 1945 016v ὁργανισμό
πολεμικῶν πληροφοριῶν, 6116 16 1946 016
2101111 Ντηπαρτμεντ, μυήθηκε 0111 CIA 16
1949. ὑπηρέτησε στήν Οὑασιγκτον.
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Ἀχιλλεύς T.: Γεννήθηκε
011c; 30.1.1909. T6 1942 - 1946 0111 MIS τοὺ
ὑπουργείου Πολέμου. ‘A116 16 1946 016
2101111 Ντηπαρτμεντ, 16 1948 - 1959 συμΘουλος για εἰδικα προγράμματα, 16 1959 1964 σὺμθουλος έπί Θεματων έσωτερικῆς
προπαγανδας, ὑπηρέτησε στήν Οὑασιγκτον.
ΡΑΖΗΣ Γεράσιμος Μιχσήλ; Γεννὴθηκε
στῖς 29.10.1916. μιλαει γαλλικα, έλληνικά,
ρουμανικα. T6 1938 - 1947 δικηγόρος 0111
Ρουμανῐα, τό 1948 σπουδές 016 Παρίσι, τό
1952 - 1954 016 ραδιοσταθμό «Ἑλεὺθερη
Εὑρώπην τοὺ Μοναχου, μυήθηκε 0111 CIA
ταυτόχρονα K01 0116 16 1954 0111v USIA.
’Υπηρέτησε 016 Μόναχο, 016 P0111161. 016
Παρῖσι, 011'1v K1v0600 (σὺμθουλος τὺπου).
ΣΗΜΑΚΗΣ Λάρρυτ Γεννήθηκε στίς
7.4.1934. μιλαει έλληνικα, περσικα, ρωσικα.
T6 1957 - 1960 016 A2 τοῦ Ναυτικοῡ, 6116
16 1960 016 2101111 Ντηπαρτμεντ, 16 1964
μυεῖται 0111 CIA, ὑπηρέτησε 016 Κορσαμάρ
K01 στήν Τεχερανη (6' γραμματέιῑις)ς
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Στέφανος l': Γεννήθηκε στῖς
23. 3. 1913. T6 1942 ~ 1963 0111 MIS τοῡ
ὑπουργείου Στρατοὺ Kai προγραμματιστής
016 ὑπουργεῖο Ἀεροπορίας, 6116 16 1959
016 2101111 Ντηπαρτμεντ, 6116 16 1963 0111
CIA. Ὑπηρέτησε 016 P0111161, 0111 Γουατεμαλα (ἐπιτετραμμένος) καί 0111v Οὑασιγκτον.

Ἡ ὀργάνωση καί ἡ ὁραστηριότητα τῶν παρακρατικῶν καί φασιστῶν, ἤὲἑμφάνιση στή χώρα μας
ἰταλῶν νεοφασιστῶν καί γερμανῶν ρεόανσιστῶν, ἡ προὶοτορία
καί ζώσα παροῦσία τοῦ φασιστικοῦ ἑσμοῦ, ἀποτέλεσαν μερικές
ἀπό τίς ὁημοσιογραφικές ἐπιτυχίες τοῦ περιοὸικοῦ μας. Τό
«ANTI» θεωρεῖ ὅτι ὁέν ἀρκοῦν οἱ
γενικές θεωρητικές ἀναλύσεις τοῦ
φασιστικοῦ φαινομένου· 57116012.λεται ἡ ἀνοιχτή·καταγγελία καί
ἐπισήμανση τῆς παρουσίας τῶν
πρακτόρων τῆς ἀνωμαλίας. Τό
στόχο αὐτό ἔχει ἑπιτελέσει μέ κάποια ἑπιτυχία.
.X.

Στό «ANTI» πιστεύουμε ὅτι ἡ
καταγγελία καί ἡ ἔκθεση στό φῶς
τῆς μέρας τῶν μηχανισμῶν πού
καταὸυναστεύουν τήν ἃεύθερη
πολιτική σκέψη καί ὁράση εἶναι
ὅασικήπροϋπόθεση γιά τήν ἀποὁυνάμωση καί τήν 6710152160116τική καταπολέμησή τους.

...ψη '.;'

ΑΣΤΕΡΙΟΥ Σωκράτης Τζαίημςι Γεννήθηκε 011c; 11.4.1921. T6 1943 -1946 στήν G2
τοὺ στρατοῦ, 6116 16 1952 016 2101111 N111παρτμεντ Kai 111 CIA, ὑπηρέτησε στήν
Οὑασιγκτον.
H"?
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«Θέλησα να δημιὸυργήσω μια ὂψη
ἢρεμη καί φιλόξενη για νά έκφρασω τίς
εἰρηνικές ὲηιδιώξεις τοῦ ,ἀμερικανικοῡ
Λαοῡ...»
Μ’ ΑΥΤΑ τα λόγια Προστιαθησε 6 γερμανος ἀρχιτέκτονας Walter Gropius να αι·ιοδώσει τό ὕφος τρῡ δημιουργήματδς του,
τῆς αμερικανικής Πρεσὸείας οτήν Ἀθήνα.
noü χαρακτηρίζεται μαζί μέ τήν ι-ιρεσθεία
στα N. Δελχί σαν ένα 6116 16 ὼραιοτερα
κτῑρια τῆς...αμερικανικῆς διηλωματίαςέ
O '0 γερμανός ἀρχιτέκτονας γεννήθηκε
016 Βερολῑνο τὸ 1883 καί σπούδασε αρχιτεκτονική 016 Μόναχο. Εἶναι ὸ ἰδρυτής τῆς
Περίφημης σχολῆς Bauhaus (1919-33) O'rr']
Βαιμαρη καί 16 Ντεασαου. T6 1934 αναγκαζεται να φύγει 6116 τή Γερμανία έξαιτίας
τῶν διώξεων noü αντιμετωι-ιῐζει 6116 16 ναζιαμό για να έγκατααταθεῑ ατίς ΗΠΑ, ὅπου
16 1945 ἱδρύει τό TAC (The Architects Collaborative). μέ τό οιτοῑο συνεργαζεται μέχρι
16 τέλος τῆς ζωῆς του. Ἔργα τοῦ TAC εἶναι
ἡ αμερικανική Πρεσθεία τῆς Ἀθήνας. Δέν
έζησε δυστυχῶς ατίς μέρες μας 6 γερμανας αρχιτέκτονας για να δεῖ τή...μεταφραοη τῶν «εἰρηνικῶν έι-ιιδιώξεων τοῦ
αμερικανικοῡ λαοῦ...» καί τή μετατροττή
τῶν αμερικανικῶν ι-ιρεσθειῶν 0' ὀλο 16v
κόσμο σέ «σταθμούς» τῆς...κοινωφελοῡς
ἑταιρίας CIA.
Ο 'H αμερικανική ι-ιρεσθεία οτήν Ἀθήνα
τέλειωσε ατίς 4 τοῦ Ἰουλη 1961 καί χτίοτηκε 016 ηλαῐσια μιας ευρυτερης Προσιταθειας τοῦ Σταίητ Ντητιαρτμεντ να έξωραῑσει τή «Βιτρῑνα» τῶν αμερικανικῶν διηλωματικῶν αηοοτολῶν...Κτιζόταν ειτί δυόμισι χρόνια καί ατοίχιαε 1.200.000 δολλαρια, για 85.000 τετραγωνικα Πὸδια, δηλαδή
14,12 δολλ. 16 τετραγωνικό ηαδι, δηλαδή
Περίι-ιου έτιτα φαρές ακρι6ὁτερα 6116 μια
ιΠολυτελή κατασκευή για κατοικία. T6 κτίσιμο έγινε 61-16 γνωατή έλληνική τεχνική
έταιρία. Τό μεγαλυτερο ὅμως μέρος τῶν
ὺλικῶν καί εἰδικα τα μηχανικα συστήματα
μεταφέρθηκαν 6116 τίς ΗΠΑ, ’Ἠ μαρμαρινη
ὲΠένδυοη έγινε 6116 έλληνικα μαρμαρα;
γκρίζο μαρμαρο τοῦ Μαραθῶνα 016 U116-
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γειο καί μαρμαρο Ἀγίας Μαρίνας ατους
διαδρόμους καί ατῐς ακαλες.
ο l'Ide and 300 μηχανικοί καί έλληνες
ἑργατες δούλεψαν έντατικα για δυόμισι
χρόνια ατο κτίσιμο τῆς ι-ιρεσὸείας. Μέ τήν
αῐτοτιερατωση τοῦ κτιρῐου ή Περιοχή αιτέκτησε αξία, τα ενοῑκια ανέθηκαν, καθώς
Πολλοί έῑπιευδαν να έγκατααταθοῡν κοντα
οτό «κέντρα τῶν ατιοφασεων» noü διαμόρφωναν..,τήν έλληνική Πολιτική. Εἶναι
θέθαια σύμπτωση noü δίτιλα ακριθῶς έγκατααταθηκε τό ΕΑΤΙΕΣΑ...
O Για ὅσους δέν εἶχαν τήν...τύχη να èmσκεφθοῡν 16 κέντρο τῆς αμερικανοκρατίας
οταν 16110 μας ἤ για εκείνους noü θα ’θελαν vc'1 ndeUV τήν...ιτρώτη «έτταφή», κανουμε μια μικρή ξεναγηαη 016 έσωτερικό
τῆς ι-ιρεοὸεῖαςε
Ο Ἠ εἴσοδος εἶναι αι-ιό τήν Πλευρα τῆς
Λεωφόρου Βαα. Σοφίας. Μιταίνοντας...«θα
χαιρετῑαετε 16 φρουρό», έναν ἐλληνα
αοτυφύλακα. Θα διασχίσετε ἕνα μικρό
κῆηο καί σέ δέκα Περίι-ιου μέτρα θ’ρίακεστε
μιτροατα α’ 'éva μικρα ξύλινο «φυλακιο»
ὅι-ιου ένας ἑλληνας αοτυφύλακας κανει
ἐλεγχο οτίς...ατιοσκευές σας. Ἐφόσον δέν
έχετε μαζί σας ὸηοιοδήι-ιοτε...αἰχμηρό
αντικείμενο ἠ γενικα...έι-ιικίνδυνες «ϋλες»,
κανοντας οτροφή αριατερα Προχωρεῑτε
ακὸμα δέκα μέτρα για να φτααετε οτή
γυαλινη Πόρτα. ὅπου καί ἡ εἴσοδος 016
κτῐριο, σ’ψένα μικρό χὼλ. Ἀριατερα Unapxouv ι-ιολυθρόνες καί ακριθῶς αιτέναντι
δυό μεγαλα γραφεῖα Πίσω αηό «ιμετρητές».
Στα ἕνα καθεται ένας Ἀμερικανός noü
ατιοφασίζει κατα ηόσο έχεις... τα Προαόντα
για να μηεῑς 016 κτίριο, έχοντας στα χέρια
του ἕνα αρκετα μεγαλα τηλεφωνικό καταλογο ι-ιού εἷναι σχεδόν Παντα ανοικτός σέ
και-ιοια σελίδα. "Av αι-ιοφασῐσει να σοῦ έι-ιιτρέψει τήν εἵσοδο, ψιθυρίζει κατι 0' ἕναν
αμερικανό Πεζοναυτη noü καθεται 016
αλλο γραφεῖο καί αὑτός ῐτατώντας Eva
κουμι-ιί ανοίγει τή μια 6116 τίς δυο Πόρτες
noü ôônyoüv ατα γραφεῖα ὅπου οτεγαζονται οἰ διαφορες ὑπηρεσίες τῆς ηρεσθεὶας...
"Av ζητήσεις με 16 δνομα του και-ιοιΟν ι·ιού
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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δουλεύει οτήν Πρεσθεία, τότε 6 «ελεγκτής» συνεννοεῑται με 16 τηλεφωνο Kai
σοῡ ζητᾱ να Περιμένεις ἡ, 6v αὑτός Που
ζητός εἶναι «ικαΠοιο» ΠρόσωΠο, σε στελνει
016 γραφεῖο του με συνοδεία...
Ο T6 κτιριο ἀποτελεῖται αΠο 16 υΠόγειο,
16 ἰσογειο καί δυο ὀρόφους. Σχηματίζει
ενα κλασικο τετραγωνο ενῶ στή μεση
υΠαρχει 'éva α’ίθριο με μικρό κήΠο. Στο
υΠογειο εἶχε Προθλεφτεῖ σύμφωνα μὲ 16
σχεδια ενα γκαραζ για 30 αυτοκίνητα, 16
οΠοῖο ὅμως καταργήθηκε αΠο τήν αναγκη
εκμεταλλευσης νεων χώρων καί σύμφωνα
με τή σχετική «μυθολογία» αΠοτελεῑ σήμερα 16... 01pa16n§60 δυο λόχων Πεζοναυτῶν. Στό υΠόγειο εΠίσης ὑπάρχει ενα
εστιατόριο-μΠαρ. T6 αυτοκίνητα τῆς Πρεσθείας σταθμεύουν τώρα στήν Προεκταση
τῆς οδοῡ Ευζὼνων, ακριθῶς Πίσω αΠο τήν
Πρεσθεία. T6 κομματι αυτὸ τῆς ὸδοῡ Ευζὼνων ἔχει αΠοκλειστεῖ καί κατέχεται σήμερα
αΠο τίς ΗΠΑ, 6n6 τοτε (Μαρτης 1969) Που
6 Κύπριος Γιῶργος Τσικουρῆς καί ἡ Ἰταλίδα Μαρία Ἀντζελόνι σκοτώθηκαν ΠροσΠαθώντας v6 ανατιναξουν τήν Πρεσθεία μ’
ἕνα αυτοκίνητο γεματο αΠο εκρηκτικα,
σταθμεύοντας το ακριθῶς Πίσω αΠο τήν
Πρεσθεία, 016v σήμερα «αΠοκλεισμενο
χωρο...»
T6 μισο ἰσόγειο, Πού εἶναι καλυμμένο
αΠό κεραμικό Πλεγμα χρώματος μΠλε για
v6 Προστατεύεται αΠο 16v ἤλιο καί
τίς...κλοΠὲς, ἕχει καταληφθεῖ αΠό 16 ,Προ-

ξενεῖο καί τίς ὺΠηρεαίες τῆς Πρεσθείας
Που δέχονται 16 κοινὸ.
O Στους ἅλλους δυο ὀρόφους, Πρῶτο
Kai δεύτερα, στεγαζονται ορισμενες... ἅλλες υπηρεσίεςῑ Ὀλοκληρο σχεδον 16v
Πρῶτο ὃροφο καταλαμθανουν 16 «γραφεῖα
τηλει-ιικοινωνιῶν». Ἐδὼ θρίσκονται 16 τεσσερα αΠό 16 Πέντε «Γραφεῖα Διαθιδασεων»
τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA οτήν Ἀθήνα, Πού ὅλα
μαζΐ συγκροτοῡν 16 «Διοικητικό Τμῆμα
ΠρεσθείαςΙΠεριφερειακό Γραφεῑο ΤηλεΠικοινωνιῶν» Kai αι-ιοτελοῡν ἕνα «σταθμο
αναμεταδσσεως» μηνυματων τῆς ΟΙΑ...“Εννοεῖται ὅτι α’ αὺτὸ τόν ὃροφο θρίσκεται καί
ὅλος ὸ μηχανικός καί τεχνολογικος εξοΠλισμος τοῦ σταθμοῦ...
ο Στὸ δεύτερα ὅροφο 6ρίσκεται 16 γραφεῖο τοῦ Πρεσ6ευτῆ, τοῡ κ. ΚιούμΠιτς σήμερα. Ἀκριθῶς δῖΠλα εἷναιτὸ γραφεῖα τοὺ
«ἰδιαίτερου γραμματέα» του, Που 611018λεῖται, εκτός αΠο αυτόν, αΠὸ 16v αναΠληρωτή του Kai δυο γυναῖκες δακτυλογραφους-γραμματεῖς. ΔίΠλα εΠίσης θρίσκεται
16 Πολιτικό Τμῆμα τῆς Πρεσὸείας με δυο
«Πολιτικους συμθούλους» καί διαφορους
γραμματεῖς. Oi Téaoepiq τους (oi δυό
«ῖδιαῐτεροι» καί οἱ δυο «Πολιτικοί σύμθουλοι») αΠοτελοῡν τήν ἡγεσῐα τοῡ σταθμοῡ
τῆς CIA Kai ἑνας C'm' αυτούς εἶναι σίγουρα
6 «σταθμαρχης»...

Ο Σ’,αὺτό 16v ὀροφο 6ρίσκεται ακόμα
καί 16 γραφεῖο τοῦ ὺΠοδιοικητῆ τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιωτικής ἈΠοστολῆς

(JUSMAGG). Παρὸλο Πού ἡ ἈΠοστολή ἔχει
δικα της γραφεῖα στό κτίριο τοῦ Μετοχικοῡ
Ταμείου, οτήν 666 ΠανεΠισ-ιημίου, ὃΠου
στεγαζεται εΠῐσης καί ἡ USIS (Ἀμερικανική
’ΥΠηρεσῖα Πληροφοριῶν), μια ὺΠηρεσία
Που...διεξαγει κυρίως δημόσιες σχέσεις...
ο Οἱ· ὅροφοι συνδεονται μεταξύ τους με
δυό σκαλες, αρκετα μακρια ή μια αΠό τήν
ἄλλη. ἘΠειδή ΠρεΠει v6 ελὲγχεται Ποιός
μΠαῖνει καί Ποιός 6γαίνει, ὺΠαρχει μόνο μια
εξωτερική Πόρτα. Γι’ αὺτό 16 λὸγο μόνο
μια αΠὸ τίς σκαλες ὁδηγεῖ 6n6 τοὺς ὁρόφους Πρός τήν ἐξοόο. 'H ἅλλη ὲΠιτρεΠει
τήν εΠικοινωνία μόνο αναμεσα τους καί με
16 ὶσὸγειο, Πρός τή δεξια Πλευρα τοῡ κτιὃΠου Θρίσκεται 16 Προξενεῖο.

0 Μετα τή δολοφονία τοῡ «σταθμαρχη»,
Γουὲλτς, 16 μετρα ασφαὶιεὶας εἶναι δρακοντεια...Το αὺτοκίνητο τοῦ ΠρεσΒευτῆ
ακολουθεῖται μόνιμα αΠό δυό αλλα με σωματοφύλακες, ενῶ 16 «σημαντικα ΠροσωΠα» τῆς CIA ἑχουν Παντοῡ καί Παντα
ΠροσωΠικους φρουρούς, Kai ἡ Πρεσθεῖα
«Περικυκλώθηκε» 6116 τεραστια ἠλεκτροφόρα καγκελα...
Ο "Av ζοῦσε 6 Gropius B6 διαμαρτυρόταν
σίγουρα γι“ αυτό τό τόσο ακαλαίσθητο
Περίφραγμα Που καταστρέφει 16 ὕφος τῆς
αρχιτεκτονικῆς του. Ἀλλα αὺτό ὁὲν εἶναι
6ε6αια τίΠοτε μΠροοτα στή 6αρ6αροτητα

_ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΙῈΙΟΥ

-Ᾰῖἧίξξὲζέὲι ;
-Ῑῌ ,1 ψ,

..ἶ
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ὃ,
ΙῸΥΙΛΛΙΑΜ ΚΟΛΜΠΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΧΕΛΜΣ

1974-1976 1968—1972

ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΟΥΣ
ΤΖΩΝ MAKKON
1961—64 1976

ΤΖΑΙΗΜΣ ΣΑΕΣΙΓΚΕΡ
1973-74

H «KATAÈKOHEYTIKH
KOINOTHTA»
«Πόλεμος μεταξύ Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί Σοόιετικῆς Ἑνώσεως ὁέν
προὸλέπεται ὅτι ἐπίκειται τήν €660μάὸα αὐτή ἀλλά οἱ Σοόιετικοί προχωροῦν στήν ἀνάπτυξη τοῦ τελευταίου πυραύλου τους καί μετακίνησαν ὁύο μεραρχίες τους κατά μῆκος
των ...... >>

ἀπασχολοὺμενο προσωπικό της ὑπερ6αίνει τά 150.000 ἄτομα...
Τό μεγαλὺτερο μέρος τοῦ προϋπολογισμοῦ καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν
μελῶν τῆς «κατασκοπευτικῆς κοινότητας» ἀσχολεῖται μέ τή συγκέντωση πληροφοριῶν, χωρίς νά ὑπολογίζονται σ’
αὐτό τό «κυνήγι» οὔτε τά χρήματα, οὔτε
συνειδήσεις, οὔτε ἀνθρώπινες ζωές. Καθημερινά ἐπιλέγονται χιλιάδες «σημαντικά» στοιχεῖα πού ἀφοροῦν ὃλες τίς
χῶρες τοῦ κόσμου, ἰδιαίτερα ὅμως τίς
σοσιαλιστικές χῶρες, μέ πρῶτες τῆ 206L—

Τή στερεότυπη αὐτή πληροφορία περιέχει τό «ἑὸδομαδιαῖο δελτίο ἐνημέρωοης» τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ ποὺ ουντάσσεται ἀπό τήν «Ὑπηρεσία Ἐθνικῶν
Ἐκτιμήοεων Πληροφοριῶν» (USIB) καί ιετική Ἔνωση καί τήν Κίνα. Οἱ «ἐνδιπου εἶναι ὁ καρπός σκληρῆς δουλειᾶς χι- αφέρουσες» πληροφορίες ἀφοροῠν κὺλιάδων ἀνθρώπων που ἀνήκουν στήν
ρια τίς στρατιωτικές δυνατότητες καί τίς
«κατασκοπευτική κοινότητα» τῶν, ΗΠΑ στρατηγικές προθέσεις αὐτῶν τῶν χωκαί τῆς δαπάνης δεκάδων χιλιάδων δολ- ρῶν. Πολλές φορές ὅμως καί ἡ ἰδιωτική
λαρίων...
ζ,ωή διαφόρων προσωπικοτήτων παρουΔέκα συνολικά ὑπηρεσίες τῆς ὁμοσιάζει «ἔξοχο» ένδιαφένρον γιά τούς «ἐγσπονδιακῆς κυὸέρνησης τῶν ΗΠΑ ἔχουν
κεφάλους»
τῶν
ὑπηρεσιῶν
τῆς
«κατασάν ἀποστολὴ τή συλλογή, μέ κάθε δυοκοπευτικῆς
κοινότητας»...
Ὁ
πρόεδρος
νατό τρόπο (περιλαμὸανομένων καί τεΤζόνσον μάλιστα εἶχε μιά ἰδιαίτερη εὐλευταίου τύπου «ἀναγνωριστικῶν»
ἀεροσκαφῶν καί δορυφόρων), πληροφο- αισθησία στίς“σκανδαλῶδεις περιγραφές
ριῶν πού ἀφοροῦν τόν «ἑχθρό» καί τήν
τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ξένων ἡγετῶν καί
ἀνάλυσὴ τους, που ὁδηγεῖ τελικά στίς
ἄκουε μέ ἀπληστία μιά μαγνητοταινία
λεγόμενες «ἐθνικές έκτιμήσεις», πού κι
πού ἀφοροῠσε τό ,Μάρτινε Λοῦθερ
αὐτές μέ τή οειρά τους προορίζονται νά
Κίνγκ.... Ÿ
ὅοηθήσουν τά ὑπεύθυνα «ὄργανα» στή
Οἱ
δέκα
ὑπηρεσίες
πού
συγκροτοῦν
χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς
τήν
«κατασκοπευτική
κοινότητα»
τῶν
πολιτικῆς. Οἱ δέκα αὐτές ὑπηρεσίες,
HHÂ εἶναιῑ
συμπληρωμένες μέ ἑκατοντάδες ἅλλες
Ο Κεντρική ὑπηρεσία Πληροφοριῶν
διοικήσεις, γραφεῖα καί ἐπιτελεῖα κάθε
εἴδους, ἀποτελοῦν τή λεγόμενη «καταΟ Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας
σκοπευτική κοινότητα». Ἀθόρυόα, κάτω 0 εΥπηρεσία Πληροφοριῶν Ἀμὺνης
ἀπό τή σκιά τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυὸέρO Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Στρατοῦ
νησης, ἡ «καταοκοπευτική κοινότητα»
Ο Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Ναυτιδαπανᾶ περισσότερα ἀπό 6 (Mama-cow
κου
μύρια δολλάρια τό χρόνο καί τό πλήρως
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O Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Ἀεροπορίας, στήν ὁποία ὑπάγεται καί τό
Γ ραφεῖο Ἐθνικῶν Ἀναγνωρίσεων
(NRO)
O Γραφεῖο Πληροφοριῶν καί Ἐρευνῶν (INR) τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ.
Ο Ὁμοσπονδιακό Γραφεῑο Ἐρευνῶν
(FBI)

Ο Τομέας Πληροφοριῶν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀτομικῆς Ἔνεργείας
0 Τμῆμα Πληροφοριῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Θά περίμενε κανένας πῶς μέ τόσα
«ὄργανα» συλλογῆς πληροφοριῶν θά
διαμορφωνόταν ἕνα αὐστηρά «διακεκριμένο σύστημα άρμοδιοτήτων» στό ὁποῖο
ἡ κάθε ὑπηρεσία Θά προοπαθοῦσε νά
καλύψει ὅσο καλύτερα γινόταν τόν τομέα της. Γρήγορα ὅμως, καί σάν ἀποτέλεσμα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ διαφόρων ὑπηρεσιῶν, ἡ «κατασκοπευτική κοινότητα» ἀναπτύχθηκε α’ ένα δαιδαλώδη
γραφειοκρατικό μηχανισμό πού κάθε
πυρῆνας του δέν ἀνεχόταν κανένα ἐξ·
ωτερικό έλεγχο στήν προσπάθειά του νά
διαφυλάξει τήν ἀνεξαρτηοία του καί νά
κατοχυρώσει τίς «ἐπιτυχίες» του. Ἕτσι
λοιπόν οἱ διάφορες κυὸερνήσεις τῶν
ΗΠΑ ὃρίσκονται κάΘε φορά μπροστά σ’
ἕναν κυκεῶνα «ἀλληλοεμπλεκόμενων
ὑπηρεσιῶν» που ἡ καθεμιά τους δρᾶ γιά
δικοὺς της άντικειμενικοὺς σκοπούς,
πολλές φορές μάλιστα αὐτόνομα, χωρίς
νά περιμένει καμιά διαταγή....
Τό ὃασικό ἓγγραφο ποὺ διαμόρφωσε
τή δομή τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν
πληροφοριῶν ὑπῆρξε ô Νόμος περί
Ἐθνικῆς ’.Ασφαλείας τοῦ 1947, μέ τόν
ὁποῖο καθιερωνόταν τό Συμὸοὑλιο
Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (NSC — National

IIde 0’ αὐτή ἀκριὸῶς τή διάταξη,
Security Council) σάν τό ἀνώτατο σῶμα
στόν τομὲα τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας καί ἡ
στήν ὁποία στηρίχθηκε καί ἡ διεὺρυνση
CIA σάν ἡ κεντρική ὀργάνωση τῶν
τῶν «προνομίων» τοῦ 1949, πάνω 0’ αὐτές τίς σχεδόν ἀθῶες λέξεις ἡ CIA καἘθνικῶν Ὗπηρεσιῶν Πληροφοριῶν.
Παλιοί ἄνθρωποι τοῦ Γ ραφείου Στρατητόρθωσε, χάρη στοὺς ἐγκεφάλους τοῦ
γικῶν Ὑπηρεσιῶν (OSS) καί παλαίμαχῡι
ψυχροῦ πολέμου καί μέ τήν πάροδο τοῦ
τοῦ 6’ παγκοσμίου πολέμου ὅπως ὁ
χρόνου, νά καταρτίσει ἕνα καταστατικό
στρατηγός William Donovan (ὁ «Ἄγριος
τῆς «ὑπηρεσίας», πού κρατεῖται μυστικό,
Μπίλ») καί ὁ Allen Dalles ἀνέλαὸαν νά
καί πού ὁδηγεῖ τίς δραστήριότητες τῆς
ὀργανώσουν τίς νέες ὑπηρεσίες. Ὁ νόμος CIA OÉ πλήρη σχεδόν ἀντίθεση μέ τοὺς
τοῦ 1947 πρόὸλεπε γιά τή CIA τά παρακαταφανεὶς σκοπούς τοῦ νόμου. Πολύ
κάτω καθήκοντα; .
περισσότερο, ἓδωσε στή CIA τό «πράα. Νά πμὸουλεύει τό Συμόσύλιο
σινο φῶς» γιά «συγκαλυμμένες ἐπιχειρήἘθνικῆς Ἂσφαλείας (NSC) σέ θέσεις» καί τό δικαίωμα νά ἐπεμθαίνει μυστικά στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις ἄλλων
ματα πού ἀφοροῦν τίς ὁραστηριόῒητες γιά τή συλλογή πληροφοριῶν τῶν χωρῶν, συνήθως μέ τήν ἐγκριση τοῦ
τμημάτων καί ὑπηρεσιῶν τῆς κυὸέρΛευκοῦ Οἴκου ἀλλά σχεδόν πάντοτε χωνηοης πού σχετίζονται μέ τήν ἐθνική
ρίς τή συγκατάθεση τοῦ Κογκρέσσου καί
ἀσφάλεια.
ποτέ ἐν γνώσει τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ.
ὅ. Νά κάνει συστάσεις στό NSC γιά ιἘτσι λοιπόν ἡ CIA. παρόλο ποῦ ἀντιτό συντονισμό τῶν ὁραστηριοτήτων προσωπεύει μόνο τό 15 % τῆς ἀμερικανισέ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας.
κῆς «κατασκοπευτικῆς κοινότητας»,
ἐγινε ἡ... πριγκίπισσά της, τό χαϊδεμένο
γ. Νά συνδυάζει καί νά ἀξιολογεῖ
παιδί τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης. Ἀπέτίς πληροφορίες πού ἔχουν σχέση μέ
κτησε τέτοια δῦναμη, ὥστε σέ πολλές
τήν ἐθνική ἀσφάλεια καί νά τίς γνωστοποιεῑ στίς ἁρμόὸιες ὑπηρεσίες τῆς περιπτώσεις νά χαράζει ἡ ἴδια, προλαμ6άνοντας τόν ἀμερικανό πρόεδρο, τήν
κυὸέρνησης.
ὁ. Νά ὅοηθάει τίς ὑπάρχουσες ὑπη- ἐξωτερικὴ πολιτική τῆς χώρας. Δέν εἶναι
” ρεσίες πληροφοριῶν ἀνώαμὸάνονϊας ὂὲὅαια ἀνάγκη νά ἀναφερθοῡμε στήν
ἐπιχείρηση τοῦ «Κόλπου τῶν Χοίρων»
πρόσθετα καθήκοντα, ὅταν τό NSC
γιά νά στηρίξουμε αῦτή τή διαπίστωση,
θεωρεῖ ὅτι μποροῦν νά ἐκτελεστοῦν
ἀφοῦ καί τά σημερινά παραδείγματα τήν
πιό ἀποτελεσματικά ἀπό τήν Κενἐπιὸεὸαιώνουν μέ τόν πιό κατηγορήματρική Ὑπηρεσία.
τικό τρόπο.
ε. Νά ἐκτελεῖ ἄλλες ἀποστολές καί

καθήκοντα πού μπορεῐ ἀπό καιρό σέ
καιρό νά τῆς ἀναθὲτει τό NSC σέ
σχέση μέ τή ουλλογή πληροφοριῶν
πού ἀφοροῦν τήν ἐθνική ἀσφάλεια. .
Ὁ στρατηγός Donovan καί ὁ Allen
Dalles ὅμως εἶχαν μιά ἄλλη ἀντίληψη.
Ἐὸλεπαν τήν καινούρια ὑπηρεσία σάν
τό μυστικό ὅργανο μέ τό ὁποῖο ἡ Οὐάσιγκτον θά μποροῦσε νά ἐπιτυγχάνει
στήν ἐξωτερική πολιτική της ἀντικειμένικούς στόχους ἀνέφικτους μέ διπλωματικά μέσα. Πίστευαν ὅτι ἡ παγκόσμια
ἡγεμονία περνοῦσε ἀπό τούς Βρετανοὺς
στοῦς Ἀμερικανούς καί ὅτι ἡ δική τους
μυστική ὑπηρεσία ἔπρεπε νά συνεχίσει
ἀπό τό σημεῐο ὅπου εἶχαν σταματήσει οἱ
Βρετανοί. Ἔτσι πίεζαν παρασκηνιακά τό
Κογκρέσσο νά δώσει τό δικαίωμα στή
CIA νά διεξάγειδκσυγκαλυμμένες ἐπιχειρήσεις». Τό Κογκρέσσο, μέσα στήν ἠλεκτρισμένη ψυχροπολεμική ἀτμόσφαιρα,
δέν μπόρεσε νά.... ἀντισταθεῐ στόν πειρασμό καί μέ τό Νόμο περί Κεντρικής
Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν τοῦ 1949 διεὑρυνε τά «προνόμια» πού ἤδη μέ τό
Νόμο τοῦ 1947 εἶχε δώσει στή CIA. Ἡ
πιό σημαντικὴ διάταξη τοῦ Νόμου τοῦ
1947 πού ἄφηνε τό παράθυρο ἀνοικτό
γιά τίς «συγκαλυμμένες ἐπιχειρήσεις»
ἧταν ἐκείνη πού ἐπέτρεπε στή CIA
«νά ἐκτελεῖ καί ἅλλες ἀποστολές καί
καθήκοντα σχετικά μέ τήν κατασκοπεία ( ..... ) τίς ὁποῑες ἀπό καιρό σέ
καιρό θά ὁιατάσσει τό Συμὸούλιο
Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας».

Αὐτή ἡ «δραστηριότητα» τῆς CIA
ἀνάγκασε ἀκόμα κι ἕναν ἅνθρωπο σάν
τόν πρόεδρο Τροὺμαν νά πεῐ;
«Ἀπό ἀρκετό καιρό ἀνησυχῶ γιά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῐο ἡ CIA ἐξετράπη
ἀπό τήν ἀρχική ἀποστολή της. Ἔχει
γίνει κλάδος ἐπιχειρήσεων καί κατά
καιρούς κλάὸσςῖὸιαμορφώσεως τῆς
πολιτικῆς τῆς κυόερνήσεως...» (Δεκέμόρης] 963). '
‘H CIA εἰναι σήμερα δίπλα στό Σταίητ
Ντηπάρτμεντ τό ἰσχυρότερο ἴσως ὅργανο
προώθησης τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς, καί ὁ ἀρχηγός της, ô ἀποκα- ’

λούμενος DCI (Director of Central Intelligence) ἕνας ἀπό τούς ἰσχυρούς άντρες
τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης...

MIA HOAY ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ...
Ἕνα ἀπό τά ἀρκετά... ἀποκαλυπτικά
στοιχεῖα πού ἔφερε στό φῶς ἡ ἐρευνητική ἐπιτροπὴ Pike (Φεὸρουάριος 1976)
γιά τίς δραστηριότητες τῆς CIA ἦταν καί
τό γεγονός πού κατέθεσαν πολλοί ἀξιωματοῦχοι, ὅτι ἓνας «σταθμός» τῆς CIA
σέ μιά _ μικρή χώρα ξοδεὺει περίπου
41.000 δολλάρια τό χρόνο γιά άλκοόλ
καί ἄλλα ποτά... Ἀλλά μιά καί ἡ «ὑπηρεσία» διαθέτει ὅσα κονδὺλια ζητήσει
καί περισσότερα, αὑτό δέ φαίνεται νά “
εἶναι πρόὸλημα γιά τοῦς ἀξιωματοῦχους
της. Ἐξάλλου ἡ δουλειά πού ἐπιτελοῦν
κάθε μέρα εἶναι... σκληρή καί κοπιαστική καί ἔχουν τό δικαίωμα νά διασκεδάσουν...
Ἐπίσημα ἡ CIA παρουσιάζει σήμερα
στά μήτρωα της ἐγκεκριμένο προσωπικό
16.500 ἄτομα καί ἕναν προῦπολογισμό
ὕψους 750 ἐκατομμυρίων δολλαρίων. Οἱ
ἀριθμοί αὐτοί περιφρουροῦνται ἀπό τή
CIA σάν «κόρη ὀφθαλμοῦ», γιά νά προφυλαχθεῐ ἡ «ὑπηρεσία» ἀπό διάφορα...
κουτσομπολιά. Δέν μποροῦν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς CIA νά τούς ἀρνηθοῦν στό
Κογκρέσσο, ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο συνήθως ζητοῦν εἶναι νά συζητοῦνται αὐτοί
οἱ ἀριθμοί σέ κλειστή συνεδρίαση. Στήν
πραγματικότητα ὅμως καί αὐτοί οἱ ἀριΘμοί πού δίνονται ἐπίσημα δέν ἐκφράζουν τό πραγματικό μέγεθος καί τήν·
«περιουσία» τῆς CIA. “H «ὑπηρεσία» εἶναι πολὺ πιό μεγάλη καί πολύ πιό πλοῦσια... Οἱ ἐπίσημοι ἀριθμοί δέν περιλαμὂάνουνῑ
O Τοὺς χιλιάδες «ὑπαλλήλους» τῆς
CIA ποὺ δουλεὺουν γιά λογαριασμό

της ἐπί συμόάσει (μισθοφό-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
«ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» (κατά προσέγγιση)

Ὀργάνωση
. Κεντρική ’Υιτηρεσίσ Πληροφοριῶν (CIA)
. 'Ynnpeoio Ἐθνικῆς Ἀσφαλείσς (NSA)
Ὑπηρεσίσ Πληροφοριῶν Ἀμύνης (DIA)
Ὑι-ιηρεσία Πληροφοριῶν Στρατοῡ
’Υπηρεσίσ Πληροφοριῶν Νσυτικοῡ
Ὺτῐηρεσίσ Πληροφοριὼν Ἀεροηορίσς
(Περιλαμθσνομένου καί τοῡ Γραφείου
Ἐθνικῷν Ἀναγνωρίσεων - ΝΗΟ)
7. Σταίητ Ντηηάρντμεντ-Γρσφεῖο
Πληρρφοριῶν καί Ἐρευνῶν (INR)
Β. Ὀμοσι-ιονδισκό Γρσφεῖο Ἐρευνῶν (FBI)
9. Touéaq Πληροφοριῶν τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἀτομικῆς 'Evepyelaq
10. Πληροφορίες ’Υπουργεῑου Οἰκονομικῶν
Σὺνολο
φψεωωώ
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. T6 προσωπικό πού ἀνήκει στίς
«ἀνώνυμες ἐταίρίες» πού
ἐλέγχονται ἀπό τή CIA, καί τέτοιες
εἶναι πάρα πολλές. (Ἐξάλλου oi
ὑπεύθυνοι τῆς CIA ἐσκεμμένα καί γιά
λόγους... ἀσφαλείας δέν ἐνημερώνουν
συχνά τό ἀρχεῖο μέ τίς νέες «προσλήψεις»).
Ο Τοὺς χιλιάδες πράκτορες κ α τ ’
ἀ π o κ o π ή ν που προσλαμόάνονται γιά συγκεκριμένες ἀποστολές καί
παίρνουν μιά τακτή «χορηγία».

ΟΤούς πράκτορες καριέρ α ς, πού περνοῦν ὁλόκληρη τήν
ἐπαγγελματική τους ζωή χρησιμοποιούμενοι ἀπό τή CIA. I
Εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολα νά ὑπολογισθεῖ ὁ ἀκριὸής ἀριθμός τῶν «ὑπαλλήλων» τῆς CIA καί δέν εἶναι καθόλου
παράξενο νά μήν’τόν ξέρουν οὔτεκαί oi
ἴδιοι οἱΥ ἀξιωματοῦχοι της. Πάντως τό
πραγματικό μέγεθος τῆς CIA εἶναι δυό ἥ
τρεῖς φορές μεγαλὺτερο ἀπ’ ὅσο θέλει νά
τό ἐμφανίζει ἡ ἡγεσία της, πού προσπαθεῖ νά τό ὑποὸιὸάσει μέ δι φορα γραφειοκρατικά τεχνάσματα.
0 Μόνο ἡ «Paciﬁc Corporation»,
μιά «ἀνώνυμη ἑταιρία» τῆς CIA (στήν
ὁποία ἀνήκουν ἡ Air America καί ἡ
Air Asia), διαθέτει 20.000 ὑπαλλήλους, περισσότερους δηλαδή ἀπ’ όλο
τό έμψυχο ὑλικό τῆς μητρικῆς CIA!...
Στὸ συνολικό ἀριθμό «ἐργοδοτουμένων» ἀπό τή CIA πρέπει νά συμπεριλάὅει κανένας καί τίς γυναῖκες τῶν πρακτόρων που ὑπηρετοῦν οτό ἐξωτερικό
καί oi ὁποῖες συχνά προσλαμόάνονται μέ
σύμόαοη σάν δακτυλογράφοι - γραμματεις. Ι
Τό ῑδιο ἀπα-πηλός εἶναι καί ὁ ἐμφανιζόμενος προϋπολογισμός τῆς CIA. Ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι οτόν προϋπολογισμό δέν περιλαμὸάνονται τά «εἰδικά
μυστικά κονδὺλια» τοῦ διευθυντῆ, τό
συνολικό ὕψος τῶν ἐτησίων δαπᾶνῶκζτῆς
CIA φτάνει σέ φανταστικοὺς ἀριθμούς,
’ἄν πάρει κανένας ὑπόψη του τήν ἐτήσια ”
χορηγία τοῦ Πενταγώνου πρός τή CIA,
που ἀνέρχεται σέ ἑκατοντάδες ἑκατομμὺρια ὃολλάρια τά ὁποῖα δίνονται γιά τή
χρηματοδότηση ὡρισμένων σημαντικῶν
τεχνικῶν προγραμμάτων κατασκοπείας

ι καί πού δέν περιλαμόάνονται στόν

προϋπολογισμά Ἐξάλλου ὴ Διεύθυνση
Ἐπιοτημῶν καί Τεχνολογίας τῆς CIA
ἐπίσημα παρουσιάζει προϋπολογισμό
πού μόλις ὑπερόαίνει τά 100 ἐκατομ.
ὃολλάρια. Στήν πραγματικότητα ξοδεὺει
πολύ περισσότερα ἀπό 500 ἐκατομμύρια
ὃολλάρια τό χρόνο γιά τήν τελειοποίηση
τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν
μέσων κατασκοπείας. eH διαφορά καλύπτεται ἀπό ἐπιπρόσθετες πηγές ὅπως ἡ
Ἀεροπορία, τό ὑπουργεῐο Ἀμύνης ἤ τό
Ἰνστιτοῦτο Διεθνοὺς Ἀνάπτυξης κ.ά.
Oi «ἀνώνυμες ἐταιρίες» τῆς CIA ἐξάλλου εἶναι στό μεγαλύτερο μέρος κερδοσκοπικές ἐπιχειρήσεις,καί έτσι ὅχι μόνο
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διαφόρων ἐπιχειρήσεων τῆς «ὑπηρεσίας». Τά συνολικά ἒξοδα (ὁ προϋπολογισμός), ἀναφέρει τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς, ποὺ ἡ CIA καταθέτει στό Κογκρέσσο πρέπει νά διαὸάζονται πολλαπλασιαζόμενα ἐπί τρία ἤ τέσσεραῑ Καί
διαπιστώθηκε, ὅπως προσθέτει τό πόρι-

σμα, ὅτι ,

Ο μεγάλα ποσά ξοδεύονται γιά τήν
«ἐξασφάλιση γυναικείας συντροφιᾶς»
σέ ἀρχηγοὺς κρατῶν καί ἄλλους ξέ-,
νους ἀξιωματούχους καί γιά τήν πληρωμή ἀνθρώπων πού γυρίζουν πορνογραφικές ταιγίες γιά λογαριασμό
τῆς ὑπηρεσίας, πού τελικά χρησίμοποιοῦνται γιά ἐκόιασμόέ
Ὁ μηχανισμός τῶν «ἐξόδων παραστάσεως» χρησιμοποιεῖται σάν κάλυψη γιά
τήν ἀγορά καί δωρεά σέ «διακεκριμένους ξένους» πολυτελῶν αὐτοκινήτων.
Τεράστια ποσά, καταλήγει τό πόρισμα,
χρησιμοποιοῦνται γιά τόν ὁλοένα καλύτερο ’ἐξοπλισμό τῆς «ὑπηρεσίας», έτσι
Ὁ Ἄλλεν Ντὰλλες, ἀρχηγός τῆς CIA τό 1953—60,
ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά καταστρέψει σέ
ὀ «θεμελιωτὴς»...
ὥρα ἀνάγκης πολλοὺς ξένους στρατούς...
Ἀπό τήν ἄποψη τῶν οἰκονομικῶν κεφαλαίων ἡ CIA δέν εἶναι μόνο πολὺ
πλουσιότερη ἀπ’ ὅ,τι δείχνει ὁ ἐτήσιος
προϋπολογισμός της, ἀλλά καί μία ἀπό
τίς ἐλάχιστες ὁμοσπονδιακές ὑπηρεσίες
πού δέν έχουν ἐλλειψη χρημάτων.
ΟΠραγματικά ἡ CIA ἔχει πολὺ
περισσότερα χρήματα ἀπ’ ὅ,τι χρειάζεται γιά τίς δαπάνες της; ἀπό τήν
ἐποχήτῆς ἵδρυσής της κλείνει σχεδόν
πάντα τό οἰκονομικό έτος της μέ πλεόνασμα.
Κάθε χρόνο oi λογιστές τῆς CIA, μέ
ἐντολή τοῦ κορυφαίου ἡγέτη της, μεταφέρουν τά πλεονάζοντα ποσά στοὺς λογαριασμούς τῶν κυριοτέρων ἀπό τά
παρακλάδια της, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι
τά χρήματα αὐτά θά εἶναι διαθέσιμα σέ
ι κάθε ζήτηση ἐκ μέρους τοῦ Γραφείου τοῦ
Διευθυντῆ.
Καί
χωρίς
αὑτά
τά
πλεονάu»
σματα, τό Γραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ ἔχει
Ὁ ναύαρχος Τάρνερ, ἀρχηγός τῆς CIA σήμερα.
πάντα διαθέσιμα 50 - 100 ἐκατ. δολλάρια γιά ἀπροσδόκητες δαπάνες καί πού
ἓῗὲσῖἳῖῗνκᾰέὃῗέἓὲῗρέξοέῗ 113ἓίξῆμέἷέ
ἀνήκουν o’ ἐνα λογαριασμό πού ,λέγεται
δεκάδων ἑκατομμυρίων δολλαρίων τό
«μυστικά κονδύλια διευθυντῆ». Τά κονχρόνο. Καί αὐτοί ὅμως oi ἀριθμοί εἶναι
δύλια αὐτά καθιερώθηκαν μέ ἕνα νόμο
ἀνακριὸεῖς, γιατί oi λογιστές τῆς CIA
μοναδικό στό ἀμερικανικό σύστημα; μέ
τό νόμο περί Κεντρικῆς Ὕπηρεσίας
ἔχουν ἐντολή νά μή ζητοῦν ποτέ λεπτοΠληροφοριῶν τοῦ 1949 δόθηκε στό διμερή ἀπολογισμό τῶν δραστηρίοτήτων
τους. Γιά πρακτικούς λόγους oi «ἀνώνυ- ευθυντῆ τῆς CIA (τόν DCI) τό προνόμιο
νά πρόὂαίνει σέ δαπάνες
μες ἐταιρίες» χειρίζονται τά οἰκονομικά
τους μέ τόν ἐλάχιστο ὅσθμό“’ ἐποπτείας ’ «ἀνεξαρτήτως τῶν διατάξεων τῶν σχετικῶν μέ τή ὁιάθεση τῶν κρατικῶν πόρων
ἀπό τή CIA. Μόνο ὅταν κάποια ἑταιρία
νόμων. Καί γιά θέματα ἐμπιστευτικῆς,
ἔχει ἀνάγκη ἀπό χρήματα γιά νά ἐπεἰὸιαζούσης ἤ ἐπειγούσης φύσεως οἱ 6aκτείνει τόν ἐξοπλισμό καί τίς δραστηριπάνες αὐτές καταλογίζονται μέ ἁπλή
ότητές της ζητάει χρήματα ἀπό τή CIA.
ὸιαὸεὸαίωση τοῦ ὁιευθυντῆ...»
Oi καταθέσεις διαφόρων ἀξιωματοὺχων τῆς CIA στήν Ἐπιτροπή Pike τῆς
ὂουλής πού εἶχε ἐντολή νά διερευνήσει
ΠΟΙΑ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
τίς δραστηριότητες τῆς CIA (στά μέσα
ΔΟΜΗ ΤΗΣ CIA
τοῦ 1975 - oi πρῶτες ἀποκαλύψεις ἐγιναν τό Φεόρουάριο τοῦ ’76) ὑπῆρξαν
ἀρκετά καρποφόρες καί ἀποκαλυπτικές
Χοντρικά, ἡ CIA εἶναι σήμερα ὀργασέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς δαπάνες καί τό κόστος νωμένη - καί πρέπει νά λεχθεῖ πώς ἡ ὀρ-

γανωτικὴ
της
δομὴ
ἔχει
ἀ
κετὲ
”
ἀλλάξει στή διάρκεια τῆς ζῗυῆς ξηέῗρὲἓ
πεντε ὃασικά τμήματα μέ μιά σειρά ἀπό
επιμερους γραφειοκρατικές 1311661011915σεις, στό Γραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ καί σὲ
τεσσερις διευθύνσεις, ἡ μεγαλύτερη ἀπό
τίς ὁπσῑες εἶναι ἡ Διεύθυνση Ἐπιχειρήσεων, καλὺτερα γνωστὴ (μέσα στή CIA)
σαν «Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν»,
που ἔχει τὴν κύρια ἐπιχειρησιακὴ εὐθύνη
καί τό 6ἀρος τῶν συγκαλυμμὲνων ἐπιχειρήσεων. Συγκεκριμέναῑ

1. Τό Γραφεῐο τοῦ Διευθυντῆ
Τό γραφεῖο αὐτό στεγάζει τούς μόνους δυό ἀνθρώπους μέσα στή CIA πού
εἶναι πολιτικά πρόσωπα διορισμὲνα ἀπό
τὴν ἀμερικανικὴ κυὸέρνηση.
Ο Τό διευθυντὴ τῆς «ὑπηρεσίας»,
γνωστό σάν DCI (Director 6f Central
Intelligence).
Ο Τόν ὑποδιευθυντή, γνωοῑό ἐπίσης σάν DDCI (Deputy Director of
Central Intelligence), καθώς ἐπίσης
καί τά άμεσα ἐπιτελεῖα τους.
Ἱ-Ι θέση τοῦ διευθυντῆ εἶναι ἐξαιρετικά κρίσιμη γιά μιά σειρά ἀπό κυῦερνητικὲς ἐκτιμὴσεις, εἶναι θέση ἐμπιστευτική
καί ἰσχυρὴ 600 τουλάχιστο ἡ θέοη τοῦ
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, καί διευθυντὲς
τῆς CIA σάν τόν Allen Dalles, τόν James
Mackon καί τόν Richard Helms ἀναδείχθηκαν ἀπό τούς ἰσχυρότερους ἀντρες
τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης, μέ τεράστια
ἐπιρροὴ στὴ ὃιαμόρφωση τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ.

Στό Γ ραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ ἀνὴκουν
ὀργανωτικά δύο τμήματα πού τόν 60ηθοῡν 016 ρόλο του σάν ἀρχηγοῦ τῆς
κατασκοπευτικῆς κοινότητας.
Ο T6 πρῶτο ἀποτελεῖται ἀπό
«ἀναλυτές» προερχόμενους τόσο ἀπό
τὴ CIA 600 καί ἀπό άλλες ῦπηρεσίες
τῆς κοινότητας καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀποστολὴ τὴ σύνταξη τῶν λεγομένων
Ἐθνικῶν Ἐκτιμήσεων Πληροφοριῶν,
μέ θέματα ὅπως οἱ δυνατότητες τῆς
σοόιετικής στρατηγικῆς ἀμυνας, ἡ
ἀνάπτυξη τῶν κινεζικῶν πυραύλων
μεγάλης ἀκτίνας δράσης κ.λπ. Οἱ
«ἀναλυτές» αὐτοί λέγονται «ὑπεύθυνοι ἐθνικῶν πληροφοριῶν», συχνά
ὅμως ἀποκαλοῦνται ’«σοφοί» ἀπό
τούς· συναδέλφους τους μέσα στὴ
Ο T6 δεύτερο εἶναι ἡ 21111601111511τικὴ Ἐπιτροπὴ Πηγῶν ID111900091ῶν, ὁμάδα πού δημιουργὴθηκε τό
1971 καί παρέχει ἐπιτελική ὅοὴθεια
016 διευθυντή σέ ό,τι ἀφορά τὴν κατεύθυνση τῆς κατασκοπευτικής κοινότητας. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτή διαθέτει
γιά ἀποκλειστικά δικὴ της χρὴση
ἕναν προϋπολογισμό ὕψους 6 ἑκατομμυρίων δολλαρίων τό χρόνοέ
Μιά σειρά ἀπό ἄλλα τμήματα καθαρά

γραφειοκρατικοῦ χαρακτὴρα πλαισι-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ CIA
(κατα προσὲγγιση)
Τμῆμα
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Κατασκοι-ιεία-Ἀντικατασκοπε(α)
(Συγκαλυμμένη Δραση)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ἐτῐικοινωνίες)
(Βοηθητικές ’Υπηρεσίες)
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Ἀνάλυση) ‘
(Ἑι-ιεξεργασία Πληροφοριῶν)
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(Συλλογή Τεχνικῶν Μέσων)
(Ἕρευνα καί Ἀνάπτυξη)
Σύνολο
Σημ;

α) Στόν Πίνακα δέν ηεριλαμθανονται τό εἰδικά μυστικά κονδύλια τοῦ διευθυντῆ.
6) Περῐηου 5.000 μέλη τῆς CIA ὑπηρετοῦν 016 ὲξωτερικό καῑ αα· αὑτό 60-70 τοῖς
ἐκατό ανήκουν 016 Τμῆμα Μυστικῶν Ὺπηρεσιῶν. 0l ὑπόλοιποι ανήκοὺν σέ ὺπηρεσίες
τήλεπικοινωνιῶν ἢ σέ όλλες ’6οηοητικὲς.

ώνουν 1:6 Γραφεῖο τοῦ Διευθυντῆ, ὅπως
γραφεῖα τύπου, σύνδεσμοι μέ τό Κογκρέσσο, νομικοί σύμόουλοι κ.λπ, Δυό
ὅμως ἀπ’ αὐτά τά τμήματα ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία.
Ο ‘H Γραμματεία Σημάτων, 1:01’1
ἱδρύθηκε τό 1950 ὕστερα ἀπό ἐπιμονὴ τοῦ τότε διευθυντῆ τῆς CIA
Bendel Smith. Στό γραφεῖο αὐτό
φτάνουν καθημερινὰ χιλιάδες τηλεγραφὴματα καί μηνύματα ἀπό τούς
«μάχιμους» σταθμούς καί ὅάσεις τῆς
CIA 01:6 ἐξωτερικό. Ὁ Smith ἐπέμενε
στὴν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ γραφείου γιά
νά ἔχει μιά ἀμεση γνώση τῶν τηλεγραφημάτων καί τῶν μηνυμάτων,
πράγμα πού θά ἐμπόδιζε τὴν «ἐσφαλμένη πληροφόρησὴ» του ἀπό τούς
ἀξιωματούχους τῆς «ὑπηρεσίας».
0 T6 Ἐπιτελεῖο Ἱστορίας, πού
ἐπιτελεῖ μιά πολύ σημαντικὴ ἀποστολὴ; τὴν παρεμπόδιση τῆς διαρροῆς
πληροφοριῶν πού ἀφοροῦν δραστηριότητες τῆς CIA ἀπό πρώην πράκτο-’
ρές της πρός τόν τύπο, ἀλλά μ’ ἕναν
ἀρκετά πρωτότυπσ τρόπο; ἡ CIA
πληρώνει μέ κανονικό μισθό, γιά δυό
χρόνια, πρώην πράκτορές της, τώρα
συνταξιούχους, πού θά ’θελαν νά
γράψουν τά ἀπομνημονεύματα τους,
μέ τόν όρσ νά τά παραδώσουν στό
Ἐπιτέλεῖο Ἱστορίας καί τά δικαιώματα δημοσίευσὴς τους νά ἀνὴκουν
στὴ... CIA!

2. Διεύθυνση Ἐπιχειρήσεων ἤ
Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Ἀποτελεῖ τό «μάχιμο» τμῆμα τῆς CIA
καί «ἀπασχολεῐ» 6.000 περίπου πράκτορες ἐπαγγελματίες καί ὑπαλλήλους μέ
μιά ἀναλογία δύο πρός ἐνα. Κατά προσέγγιση τό 45% τοῦ προσωπικοῦ τοῦ

Τμήματος Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν εἶναι
πράκτορες τοποθετημένοι στό ἐξωτερικό
καί στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους
χρησιμοποισῦν ἐπίσημη κάλυψη. Συνὴθως
ἐμφανίζονται μέ τό μανδύα τοῦ διπλωματικοῦ ὑπαλλὴλου καί ὃηλώνουν σάν
ἐργοδότη τους τόὲΣταίητ Ντηπάρτμεντ ἤ
τό ὑπουργεῐο Ἀμύνης.
O A116 στούς τρεῖς περίπου ἀπασχολοῦνται μέ γενικές κατασκοπευτικές δραστηριότητες, ὅπως συνδέσεις,
κατασκοπεία, ἀντικατασκοπεία, καί
οἱ ὑπόλοιποι μέ διάφορες μορφές
«συγκαλυμμένης δράσης».

Τό Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν
περιλαμὸάνει 15 μικρότερα τμήματα πού
στή λειτουργία τους δέν ἀκολουθοῦν
τούς σαφεῖς κανόνες ἑνός όργανωτικοῠ
μηχανισμοῦ. Ὁρισμένες μυστικές δραστηριότητες πού λογικά θά ὑπάγονταν
στὴν ἁρμοδιότητα ἐνός τμὴματος, διεξάγονται ξαφνικά ἀπό κάποιο ἄλλο - ἴσως
γιά περισσότερη μυστικότητα. ’
Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν «ὑπαλλὴλων» τοῦ Τμήματος Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ἐργάζονται στσύς ἀποκαλούμενους
περιφερειακούς τομεῖς τόσο στό ἀρχηγεῖο τῆς CIA (01:6 Langley τῆς Virginia)
600 καί 016 ἐξωτερικό. Οἱ τομεῑς αὐτοί
ἀνταποκρίνονται χοντρικά στίς γεωγραφικές διαιρέσεις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, πολὺ φυσικό ἄλλωστε ἀφοῦ οἱ
περισσότεροι πράκτορες τῆς CIA χρησι_ μοποιοῦν σάν ἐπίσημο ἐπάγγελμα ἐκεῖνο
τοῦ διπλωματικοῦ ὑπαλλὴλσυ.

Ο Ὁ μεγαλύτερος περιφερειακός
τομέας εἶναι ἀκεῖνος τῆς “Ἀπω Ἀνατολής, μέ 1.500 ἄτομα.
Ἀκολουθοῦν;
Ο Τῆς Δυτ. Εὐρώπης

O Τοῦ Δυτ. Ἡμισφαιρίου (Λατινικὴ Ἀμερικὴ καί Καναδάς)
Ο Τοῦ «Σοόιετικοῦ Μπλόκ»
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Ο Τῆς Ἀφρικῆς, πού περιλαμὸάνει
300 μόνο ἄτομα.
‘H ἱεραρχία μέσα στό Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν ξεκινάει ἀπό τό διευθυντή τοῦ τμήματος - στή θέση αὐτή
ὑπηρέτησαν πολὺ «σπουδαῖοι» ἄνθρωποι, ὅπως ô Richard Bishel, που διατύ111005 τή θεωρητική 6άση τῆς «συγκαλυμμένης δράσης»-καί διαμὲσου τῶν
ἀρχηγῶν τῶν περιφερειακῶν τομέων
φτάνει στό ἐξωτερικὸ στοὺς ἐπικεφαλής
τῶν σταθμῶν (ΟΟὸγῆ καλύτερα γνωστοὺς σάν «σταθμάρχες» καί ἀπό κεῖ
στούς ἐπικεφαλεῐς τῶν 6άσεων (COB).

ποῦ ὑπάγονται o’ αὐτούς.
Οἱ κατεσπαρμένοι 0’ ὅλο τόν κόσμο,

στικῶν Ὑπηρεσιῶν, καθώς ἐπίσης
καί ἐκθέσεις δικαιολογησης τῶν συγκαλυμμένων ἐπιχειρήσεων πρός τήν
ἐπιτροπή τῶν 40.
Ο Ὁ Τομέας “Υπηρεσιῶν Ἐπιχειρήσεων ρυθμίζει θέματα σχετικά μέ
τήν καλύτερη κάλυψη τῶν μυστικῶν
πρακτόρων.
Ο eO Τομέας Τεχνικῶν “Υπηρεσιῶν
κατασκευάζει στά _ ἐργαστήρια του
καί προμηθεὺει στά διάφορα τμήματα
τόν «ἐξοπλισμό» τῶν πρακτόρων,
ὅπως μεταμφιέσεις, μικροσκοπικές
φωτογραφικές μηχανές, μαγνητόφωνα, συσκευές καί μελάνια μυστικῆς
γραφῆς, κά.

Ὁ Κέννεντυ καί ὁ Ἀιζενχάουερ στό Κάμπ-Νταίηὸιντ,μετά τό φιάσκο τοῦ «Κόλπου τῶν Χοίρων»
(1961)-..

ἰδιαίτερα στά κέντρα στρατηγικοῦ ἐνδι-.
αφέροντος τῶν ΗΠΑ, «σταθμοί» καί
«601051;» τῆς CIA, ἀποτελοῦν τά ἀρχηγεῖα ουγκαλυμμένης δράσης στίς χῶρες
ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι, ‘O «σταθμός» στεγάζεται συνήθως στήν ἀμερικανική 1195065101, στήν πρωτεύουσα τῆς
χώρας, ἐνῶ «601051;» ὑπάρχουν σέ διάφορες μεγάλες πόλεις ἤ συχνά στό χῶρο
τῶν άμερικανικῶν ἤ (συμμαχικῶν) ξένων
στρατιωτικῶν ὃάσεων.

Τό ὀργανωτικό πλάνο τῆς CIA δέν ἐξαίρεσε οὔτε τίς ἴδιες τίς ΗΠΑ ἀπό τίς
συγκαλυμμένες δραστηριότητες τῆς
«ὑπηρεσίας».
Ο Τήν ἁρμοδιότητα γιά συγκαλυμμένες ἐπιχειρήσεις στό ἐσωτερικὸ ἐχει
ὁ Τομέας Ἐσωτερικῶν Ἐπιχειρήσεων, ποῦ οῦσιαστικά εἶναι ἐνας άκόμα
περιφερειακός τομέας μέ ἀρχηγόίσόὅαθμο μέ ὑποστράτηγο,ὅπως άκριὸῶς
πμὸαίνει καί μέ τούς ἄλλους περιφερειακοὺς τομεῖς. Στόν τομέα αὑτό
ὑπάγονται ὅλοι οἱ σταθμοί καί οἱ 601—
051; ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένοι σέ άλλες ἀμερικανικές πόλεις.

Τρία ἐπιτελεῖα ξένων πληροφοριῶν
μέσα στό Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν
(κατασκοπείας, ὰντικατασκοπείας καί
συγκαλυμμένης δράσης) ἐποπτεύουν τή
γραμμή τῶν ἀντίστοιχων τμημάτων καί
παρέχουν ὅοήθεια οτοὺς περιφερειακοὺς
τομεῖς καί στά «μάχιμα» τμήματά τους,
ἐνῶ παράλληλα ἔχουν τό δικαίωμα γιά
τήν ἀνάπτυξη ἀνεξόίρτητης δράσης.

3. Διεύθυνση Διαχείρισης καί
“Υπηρεσιῶν
ξΗ διεῦθυνση αῦτή ἀποτελεῖ 10 διοικητικό καί οἰκονομικό· γραφειοκρατικό
τμῆμα τῆς CIA, 10 μεγαλύτερο ὅμως μέρος τοῦ προῦπολογισμοῦ της (καί τοῦ
προσωπικοῦ της) διατίθεται σχεδόν
ἀποκλειστικά γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Τμήματος Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν κατά τήν
ἐκτέλεση τῶν συγκαλυμμένων ἐπιχειρήσεων. Στή διεὺθυνση αὐτή ὑπάγονται;
0 T0 Γραφεῖο Οἰκονομικῶντ Τό
προσωπικό του ἔχει ἐλευθέρη εἴσοδο
στίς νομισματικές ἀγορές τῆς Δὺσης.
Τό γραφεῖο αὑτό ἐχει πάντοτε ἐτοιμο
«σέ πρώτη ζήτηση» ἀπόθεμα σέ διεθνές συνάλλαγμα, σέ περίπτωση ποῦ
θά χρειαζὸταν γιά τήν κάλυψη τῶν
δαπανῶν κάποιας «αἰφνιδιαστικῆς»
ἐπιχείρησηςν
ΟΤό Γράφεῖο Ἀσφαλείαςε Εἶναι
ὑπεύθυνο γιά τή φυσική προστασία
τῶν μυστικῶν έγκαταστάσεων τῆς
CIA 010 ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό
καί ἐνεργεῖ τό περίφημο «τέστ τῆς
άλήθειας». Πρὸκειται γιά μιά σειρά

. _= n..." ' , ἲτζὲἶίᾈ
Ὁ ὅασιλιάς τῆς Ἰορὸανίας Χουσεΐν μέ τόν πρόεὸρο
Κάρτερ. Ὁ Χουσεΐν κατηγορήθηκε ὲπανειλημμένα
ὅτι εἰσέπραξε κατά καιρούς ἑκατ. ὁολλάρια ἀπό τή
CIA...

ἐρωτήσεων καί ψυχολογικῶν τέστ,
μέσω τῶν ὁποίων καί μέ τή ὂοήθεια
ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων διαπιστῶνεται ἡ εἰλικρίνεια τῶν δόκιμων
πρακτόρωνέι
ΟΤό Γράφεῐο ’ἰατρικῶν Ὑπηρεσιῶντ Πρόκειται γιά τό ἰατρεῐο τῆς
CIA, γιατί οἱ ἅνθρωποι τῆς «ὑπηρεσίας» δέν πηγαίνουν σέ ὁποιοδήποτε
γιατρό. Ὑπάρχουν οἱ ἐμπιστοι γιατροί — κυρίως παθολόγοι καί ψυχίατροι - ποῦ παρακολουθοῦν τήν
ὑγεία τῆς... CIA!
Ο Τό Γραφεῖο Ἑφοδιασμοῦε διευ-

ΟὉ Τομέας Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων εἶναι Eva 601]61]11110 ὃργανο καί
παρεμὸάλλεται μεταξὺ τῶν περιφερειακῶν τομέων καί τῶν ἐπιτελείων
ἐπιχειρήσεων, παρέχοντας τά ἀπαραίτητα «κεφάλαια» γιά τίς παραστρατιωτικές ἐπιχειρήσεις καί κύρια ἐμψυχο ὑλικό ὅπως μισθοφόρους ἦ
«δανεισμένους» στρατιῶτες...

Τά ὑπόλοιπα τρία τμήματα τοῦ
Τμήματος Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν παρέχουν κυρίως τεχνική ὅοήθεια στά
τμήματα ἐπιχειρήσεων;

Ο Τό Ἐπιτελεῖο Ἀποστολῶν καί
Προγραμμάτων καταρτίζει τό γραφειοκρατικό σχεδιασμὸ καί τόν
προῦπολογισμό τοῦ Τμήματος Μυ38

TZIMMY KAPTEP: Ὁ φιλομειδής. Ὑποσχέθηκε «ἠθική ὁιοίκηση». Πάντως ὁέν φαίνεται νά ἐνοχλεῖται
καί πολύ ἀπό τήν ἀμερικανική ἐνίσχυση πρός τό Μομπούτου στό Ζαΐρ...
Σ. BANE, ὑπουργρς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. ME τήν κάλυψη τοῦ «ὁιπλωματικοῦ ὑπαλλήλου» ὑπηρετοῦν
σημερα χιλιάὸες πράκτορες τῆς CIA στίς ἀμερικανικές πρεσὸεῐες a’ ὄλο τόν κόσμο...

θύνει τό ὁπλοστάσιο καί τίς ἀποθήκες
τής.ΟΙΑ στίς ΗΠΑ καί ο-[ό ἐξωτεριζ
κο, χορηγεῖ γραφική ὕλη7 ἔπιπλα
,κ.λπ. V
0 T6 Γραφεῖο ’Επιχοινωνιῶνε
Ἀπασχολεῖ τό 4% τοῦ προοωπικοῡ
τῆς διεύθυνσης διαχείρισης καί ὑπηρεσιων καί ἀποστολὴ του συνίσταται στή διεξαγωγή καί διευκόλυνοη
των 3μυστικῶν επικοινωνιῶν μεταξύ
του αρχηγειου της CIA καί τῶν ἑκατοντάδων «σταθμῶν» καί «ὅάσεων»
στο έξωτερικό. Οἱ έπικοινωνίες δι’ εξόιγονται συνήθως μέσω τεραστίων
σταθμῶν ἀναμετάδοσης καί χρησιμωποιοῦνται κώδικες. Διευκολύνει ἐπίσης καί τίς ἐπικοινωνίες τοῦ Σταίητ
Ντηπαρῑμένῖ μέ τίς ἀμερικανικές
πρεσόεῖες στό ἑξωτερικό.
Ο Τό Γραφεῖο Ἐκπαίδευσης; διευθύνει τά μέσα καί τίς «θάσεις» ἐκπαίδευσης τῆς CIA 1600 στίς ΗΠΑ
όσο καί στό έξωτερικό. I
Ο Τό Γράφεῐο Προσωπικοῦ; ἔχει
τήν εύθύνη γιά τή στρατολόγηση
πρακτόρων καί τηρεῖ «φακέλους» γιά
τό προσωπικό τῆς CIA.
Ἡ Διεύθυνση Διαχείρισης Ὑπηρεσιῶν
καί τό Τμῆμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν εἷναι τά πιό ἀπόκρυφοι τμήματα καί τά
δυό μαζί ἀποτελοῦν περίπου «κράτος ἐν
κράτεωῖ μέσα στή CIA. Ἡ συνεργασία
τους εἰναι ἀψογη στίς συγκαλυμμένες
ἐπιχειρήσεις καί θά μποροῦσε νά παραλληλιστεῐ μέ τή συνεργασία τοῦ σιτιστή μέ
τόν ἀξιωματικό τοῦ λόχου στό στρατό .....

4. Διεύθυνση Πληροφοριῶν
Ἡ ἀποστολὴ τῆς διεύθυνσης αὐτῆς ἔγκειταιε
O α) στή σύνταξη έπεξεργασμὲνων
πληροφοριακῶν ἐκθέσεων μέ ὃάοη
τήν ἀνάλυση πληροφοριῶν ἀπορρήτων ἤ μή,
O 6) τήν παροχή ὡρισμένων ὑπηρεσιῶν κοινοῦ ένδιαφέρσντος πρός
ὄφελος ὁλόκληρης τῆς «κατασκοπευτικῆς κοινότητας»,
Στό τμῆμα αύτό ὑπάγονταιῑ
Ο Ἡ Ὑπηρεσία Ἀρχείων τῆς CIA,
πού συντηρεῖ καί ένημερῶνει μιά τεράστια ὂιὸλιοθήκη ἀπό δελτία ἠλεκτρονικῶν έγκεφάλων πού περιλαμ6άνουν τίς ὃιογραφίες ξένων προσωπικοτήτων καί τίς δραστηριότητες
διαφόρων ξένων διομηχανιῶν καί
ἐπιχειρήσεων,
Ο Ἡ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν
Ἐκπομπῶν Ἐξωτερικοῦ. Πρόκειται
γιά ἕνα παγκόσμιο δίκτυο ραδιοφωνικῶν καί τηλεοπτικῶν μεταδόσεων
μέσω τοῦ ὁποίου παρακολουθοῦνται
ὅλες οἱ ξένες έκπομπές καί ἐκπέμπονται προγράμματα προπαγάνδας σέ
μιά σειρά ἀπό ξένες χῶρες, ἰδιαίτερα
σοσιαλιστικές. (Σ’ αὐτή τή Διεύθυνση
ὑπάγεται ἀκόμα καί τό Ἐθνικό Κέν-

Y ΚΙΣΣΙΞΝΓΚΕΡε ὁ «μάγος». Τελειοποίησε τό πού ὀνειρεύτηκε κα εν Ντάλλῐ;;
«τήν ἐπίτευξη ἀντικειμενικῶν στόχων ἀνέφικτων μέ ὑιπλωματικά μέσα», χρησιμοποιώντας tri CIA... SL771
ﬁnagruﬂia m?e (.70 F?orm, (.70 «meg?alo äfenlik?oŒ.

προῦπολογισμοῦ της) ἐργάζονται για τήν
άνάλυση καί έπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν. Καί δέν φαίνεται, τουλάχιστσν
πρός τό παρόν, ὅτι τά πράγματα θά άλλάξουν....
O Τί εἶναι αύτές οἱ «συγκαλυμμέ5. Διεύθυνση Ἐπιστήμης καί νες έπιχειρήσεις»;
Μιλώντας
τό
1968
στό
Συμὸούλιο
Τεχνολογίας
,ῆ-ὶυἘξωτερικῶν Σχέσεων ἕνας πρώην ἀρχηγός
τοῦ
Τμήματος
Μυστικῶν
ὙπηρεσιἈποτελεῐ τό πιό καινούρισ τμῆμα τῆς
ῶν,
ὁ
Richard
Bishel,
ἀπαρίθμησε
ὀκτῶ
CIA καί «ἀπασχολεῖ» τό μικρότερα ἀριδιαφορετικούς
τρόπους
μέ
τούς
ὁποίους
θμό ύπαλλήλων, περίπου 1.300 ἀτομα.
ἡ CIA έπεμὸαίνει στίς έσωτερικές ὑποΒασική ἀποστολὴ της εἶναι ἡ έρευνα καί
θέσεις
ὄιλλων
χωρῶν.
Συγκεκριμένα
καἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεθόρισε τίς ἀκόλουθες μεθόδουςῑ
χνολογικῶν μεθόδων κατασκοπείας, ἡ
λειτουργία τῶν κατασκοπευτικῶνΧ δορυ1. Πολιτικές συμόουλές καί συστάσεις.
φόρων καί οἱ ἀναλύσεις πληροφοριῶν
ἀνῶτερης τεχνολογίας.
2. Ἐπιχορηγήσεις σέ ἀτομα.
τρο Ἀναγνωρίσεως Φωτογραφιῶν,
ὑπηρεσία πού σέ στενή συνεργασία μέ
16 Πεντόιγωνο ἀναλύει τίς φωτογραφίες πού τραόοῦν δορυφόροι καί
κατασκοπευτικά ἀεροπλάνα).

ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

r3. Οἰκονομική ένίσχυση καί «τεχνική
ὂοήθεια» σέ πολιτικά κόμματα.
4. Ἐνίσχῡση ἰδιωτικῶν όργανῶσεων,
περιλαμβανομένων ἐργατικῶν συνδικάτων. ἐπιχειρήσεων κ.λπ.

Σήμερα ἡ CIA χρησιμοποιεῖ τά 2/3
περίπου τῶν πόρων της καί τοῦ έμψυχου
ῦλικοῦ τηςγιάτίς<<συγκλυμμένες
ἐπιχειρήσεις» καί τήν ένίσχυσή
τους, ἀναλογία πού παραμένει“σταθερή
περισσότερο ἀπό δέκα χρόνια. "E101,
ἀπό τούς 16.500 ύπαλλήλους καριέρας
καί ἀπό τόν έτήσιο προῦπολογισμό της
ὕψους (χοντρικά) 750· έκατομμυρίων
δολλαρίων, 11.000 ἀτομα καί περίπου
550 ἑκατομμύρια δολλάρια διατίθενται
οτόχΤμήμα Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καί
γιά τίς δραστηριότητες τῆς Διεύθυνσης,
Διαχείρισης Ὑπηρεσιῶν - έπικοινωνίες,
έφοδιασμός καί ἐκπαίδευση - πού συμ6άλλουν στίς συγκαλυμμένες έπιχειρήσεις καί μόνο τό 20% περίπου ἀπό τούς
ὑπαλλήλους καριέρας τῆς CIA (πού
ἀπορροφοῦν λιγότερο ἀπό τό 10% τοῦ

7. Οἰκονομικές ἐπιχειρήσεις.
8. Ἐπιχειρήσεις παραστρατιωτικοῦ ή
πολιτικοῦ χαρακτήρα πού ἀποόλέπουν
στήν άνατροπή ή στήν ύποστήριξη ἑνός
καθεστῶτος (ὅπως ἡ έπιχείρηση τοῦ
Κόλπου τῶν Χοίρων καί τά διάφορα
προγράμματα στό Λάος).
Συνεχίζοντας ό Bishel προχῶρησε στή
διατύπωση τοῦ ὁρισμοῦ τῆς «συγκαλυμμένης ὃράσης» ὡς ἓξῆςῑ _
«Συγκαλυμμένη ὁράση εἶναι προσπάθεια έπηρεασμοῦ τῶν ἑσωτερικῶν
ὑποθέσεων ἄλλων χωρῶν — ἀποκαλούμενη συχνά «ὲπέμὸαση» - μέ συγκαλυμμένες ἐπιχειρήσεις, ἔξω ἀπό τά
καθιερωμένα ὅρια πού θέτοιιν οἱ
«ἀρχές» καί οἱ «κανόνες (Imam/1(5-

5. Συγκαλυμμένη προπαγάνδα.
6. Ἰδιωτική έκπαίδευση ἀτόμων στίς
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γησης πρακτόρων». Πολλές ἀπό τίς
«ὁιεισὸύσεις» ὁέν παιʹρνουν τή μορφή
τῆς «προσλήψεως ἔναντι μισθοῦ»,
, ἀλλά τῆς ἀποκατάστασης μιᾶς στενῆς
ἤ φιλικῆς σχέσης ἡ ὁποία μπορεῖ ἤ
ὁέν μπορεῐ νά ὄελτιωθεῐ μέ τήν ἀπό
καιρό σέ καιρό παροχή χρημάτων».
Χρόνια ὅὲὅαια πρίν ὁ ΑΙΙεη ῡειΠθε,
διατυπώνοντας τόι ἴδια πράγματα, χρησιμοποιοῦσε γλώσσα πολύ πιό ξεκόιθαρη
καί... ἁπλήι ,
«ῺΌταν ἀρχίσουν νά ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι μιά χώρα ὀλισθαίνει καί ἀπειλεῖται' ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τούς κομμουνιστές... ὁέν μποροῦμε νᾰ περιμένουμε τυπωμένη πρόσκληση γιά νά
σπεύσουμε νά ὁώσουμε ὅοήθεια». (Δηλώσεις του σχετικὰ μὲ τά γεγονότα τῆς
Γουατεμάλας καί μέ τήν ἀνατροπή τοῦ
Μωσαντέκ στήν Περσία).

’Έτσι, στή διόιρκεια τοῦ 6ʹ παγκοσμίου
πολεʹμου καί ἀμέσως μετὰ, οἱ ΗΠΑ ἄρχισαν νά ἐπιδίδονται σέ «συγκαλυμμὲνες
ἐπιχειρήσεις» μεγάλης ἒκτασης, μέ στόχο
πάντοτε προοδευτικά καθεστῶτα' καί
ἑθνικοαπελευθερωτικά κινήματα καί
συνεχίζουν αὐτῆ τήν τακτική μέχρι τίς
μέρες μας. παρεμόαίνοντας συχνά ἀπροκάλυπτα στίς ἐσωτερικὲς ὑποθὲσεις ξένων χωρῶν, μέ μοναδικό πάντα κίνητρο
τή διατήρηση καί ἐπέκταὸη τῆς ἀμερικανικῆς ἑπικυρισιρχίας στόν κόσμο. Κι ἐνῶ
ἡ ΣΙΑ εἶχε σάν ἀρχική ἀποστολή τό
«συντονισμό τῶν πληροφοριῶν», μεταὄλήθηκε σέ ὄργανο τὴς μυστικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ - αὐτῆς, δηλαδή, πού ὁραματίστηκε ὁ ῡθΠεδ καί
«τελειοποίησε» ὁ Κίσσινγκερ.....
Οῐ μυστικοί πράκτορες τῆς ΣΙΑ πού
οτέλλονται στό ἐξωτερικό, στούς (<σταθμούς» ἢ στίς «ὄάσεις», λέγονται «ἁρμόδιοι» (σειςε οΠ-ισετς) καί ἓχουν συγκεκριμὲνη ἀποστολὴ ποὺ σχεδόν πάντα συνίσταται οτή «διείσδυση» ἤ οτή διεκπεραίωση κὰποιας «ἐπιχείρησης». Ἡ ῥιάρκεια τῆς θητείας τους σέ μιά χώρα εἶ-

ναι συνήθως δύο ἤ τρία χρόνια καί ὑπηρετοῦν οἱ περισσότεροι μὲ πλαστούς τίτλους οτίς ἀμερικανικὲς πρεσόεῐες ἤ ἐμφανίζονται σάν ἐπιχειρηματίες, φοιτητὲς, δημοσιογράφοι, ἤ φοιινομενικά
ἀθῶοι ἀμερικανοί τουρίστες. Οξ οχὲσεις
ΣΙΑ καί Σταίητ Ντηπάρτμεντ εἰναι κάτι
περισσότερο ὀιπό ἁρμονικὲς, ἀφοῡ πόιντα
σχεδόν ὁ ἐπικεφαλῆς τοῡ τοπικοῦ «σταθμοῡντῆς ΣΙΑ ἐμφὸινίζεται σάν ἀνώτερος διπλωματικός ἀξιωματοῦχος. Στό
κτίριο τῆς πρεσόείας ἐπίσης στεγάζονται
ὅλα σχεδόν τόι μὲλη καί μεγάλο μὲρος
τῶν ἐγκαταστάσεων τοῠ «σταθμοῦ». Σὲ
ὁρισμένες χῶρες ὅπου ἡ ΣΙΑ εἶναι ἰδιαίτερα ἰσχυρή καί δραστήρια, ὁ «σταθμάρχης» (ΣΟ8) διατηρεῖ στενότερες σχὲσεις
μὲ τόν ὀιρχηγό τοῦ κράτους ὀιπ' ὅ,τι ὁ
πρεσόευτής τῶν ΗΠΑ. (Συνήθως ὁ πρεσόευτής τηρεῖται ἐνήμερος τῶν συννεννοήσεων πού διεξάγονται, δέν ἀποκλείεται ὅμως καί τό ἀντίθετοε ἡ ἀπόκρυψη
κόιποιας ὀιπό αὐτὲς τίς συνεννοήσεις,
ὁπότε ἔχουμε (φαινομενικά, τουλάχιστον) «διαφορὲς ἀπόψεων» ΣΙΑ καί
πρεσόείας, ὅπως ἐδῶ μέ τό πραξικόπημα
τῆς 21ης Ἁπριλίου 1967).
«Ἡ .πολιτική πρέπει νά ὄασίζεται
οτήν καλύτερη ἐκτίμηση τοῦ συσχετισμοῦ τῶν γεγονότων. Ἡ ἐκτίμηση
αὐτή πρέπει νά γίνεται ἀπό κάποια
ὑπηρεσία πού ὁέν ὁεσμεύεται ή ἴὸια
ἀπό καμιά ουγκεκριμένη πολιτική».
Αῦτά ἔλεγε ὁ ΑΙΙθη ῡειίὶεδ, θά 'πρεπε
ὅμως σίγουρα νά προστεθεῑι «οὔτε ἀπό
κανὲνα ἠθικό φραγμό». ’ʹΑν προσπαθήσει κάποιος νά ἀπαριθμῆσει τά «κατορθώματα» τῆς ΣΙΑ, δέν θὰ ὄρεῑ τίποτε
ἅλλο παρά τούς κρίκους μιᾰς ἁλυσίδας
πού συγκροτοῠν τήν ἀδιάκοπη προσπάθεια τῶν ΗΠΑ νά ἐμποδίσουν μέ τά πιό
ἀνήθικα καί κυνικόι μέσα (πού ἀρχίζουν
μέ τήν ἐξαγορά συνειδήσεων καί τελειώνουν μέ τήν καταπίεση καί - στήν
ἀνάγκη - τή σφαγή ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων) τούς λαοὺς ἀπό τήν κατάκτηση
τῆς ἐθνικῆς τους ἀνεξαρτησίας. Τί νά

Ὁ, πατὲρας είῦαι ὁ γνωστός ἕλ-

ᾙτέιὲιεςὸἆεῖἐῗης
Σοηηυνσςωίουωὼιαιιά ιιιδι-ιςιβαυι-τσινιι
ΤειῌΤΙιεοᾶοι-.ιωριήοε

ΤῖΗΙΕ,
ὮΑΕ,
Ιιέε νν-ι-ἰιιω ωι σκάιὶηα ω-ιεΙ ευιὶωήιιιτὶνι
εεωω-ιῑ 01' Οτιεεσ ωιν-Ιιει- ὼιι ΣΟΙῦΜΙᾶ

’ ληνας ἐφοπλιστής Ἱωάννης Δ.
Θεοδωρακόπουλος, πρὸεδρος ἐπί
χούντας τῆς ΑΕΚ καί ἀκόμα
πρόεδρος τοῦ «Ὁμίλου Φίλων
τῆς Κορέας» - τῆς Νότιας φυσικα, ὃπου οῑ Ἕλληνες ἐκστρατεύσαμε γιὰ νά περιόώσουμε τά ἰδανικά τοῦ ἐλεύθεροι) κόσμου κ.λπ.
- «παρ' ὀλίγον ᾱρχαιοκάπηλος»,

Α ἰ490 ὼήρρωᾳψωωῃὴ, Ἆιλπ. 2.',
,ὶ ῠ ἷζῗῆἷξῆῖξζξὲἧῗ Ὁ γι'ός εῖναι ὁ Τάκης Θεοδω-' 'ύ ' ρακόπουλος, μόνιμα ἐγκαταστηξξτὲςζ-,ς-ρεξ-,Ν μενος στό Λονδίνο. «δημοσιςι-Αεεῑω-ι-ειινδ-ι-ιονιιι (Ὗράφθςλ ῡυγγραφὲας ῖΟῦ
’ ἩΒ ιιιιπίιΙΙυ ἰιιὺιι

«περισποὺδαστου» ἐκείνου ἄρθρου στό ΝδῑίοηδΙ Βενίεω (20
Φλεόἀρη 1976) μέ τό ὁποῐο οϋτε
Ο ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ- λίγο οῦτε πολὺ ἒόγαλε ὅλο σχεΠΟΥΛΟΣ
δόν τὸν ἑλληνικὸ τύπο πληρωΚΑΪ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑ- μρνο
ὰπόη,
«κομμουνιστικοὺς,
ΣΤΑΤΩΣΗ»
κύκλους», ἐπειδή ὁ ἀντιαμερικα4Ο

ΐέ 'ῺὌ .θ' ’ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΙΞοΝ2 Δολοφονία τοῡ Μάρτιν Λοτίθερ Κίνγκ. Δολοφονία τοῠ Σνιὶιντε-ρ, ἀρχηγοῡ ἐπιτελείου τῆς Χιλῆς. Πραξικόπιιμα 'ῌυαννίὸη (ιτήν Ἑλλάὸα. Σκάνὸαλο Γουωτε-ργκαίητ. Δολοφονία' τοῦ
προέὸρου Ἁλλιέντε. Πραξικόπημα ἐναντίον τοῖι
προέὁρου Μακαρίου στήν Κιῖπρο. Εἰοῧολή τῆς
Τουρκίας. Μεταπολίτευοη στήν Ἑλλάὸα.
ΛΥΝΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝι Ἑπέμόαση οτό Βιετνάμ.
«Ἂποστασία» στήν Ἑλλάδα, πραξικόπιμια τῆς 21ης
Ἁπρ. 1967. Δολοφονία τοῦ 'Γυέ Γκεότὶςλιι (ιτή Ιίολιδία. Έπέμόαση στό Περού. Ὲπέμόασι) στύ Λίόανυ.
Ἁπόπειρα ὁολοφονίας τοῦ (Ριντέλ Κάοτρο. Ἁνάμιξη στό Λάος καί στήν Καμπύτζιι.

πρωτοθυμηθεῐ κανένας
Ο τό Βιετνάμς
Ο' τό Λάος;
0 τήν Καμπότζηζ
Ο τήν Ἱνδονησίεμ
Ο τή Χιλή;
Ο τήν Κύπρςη

0 τήν Ἑλλάδας
Ἁ' Ὰ' ὶ'
'Όσο κι ὄιν ἡ μιά μετά τῆν ἄλλη οἱ ἐπιτροπές τοῡ Κογκρέσσου διεξίιγουκ' κάθε
φορά «ἀνακρίσεις» γιὰ τίς δραοτηριίπητὲς της, ἡ ΣΙΑ ἐξακολουθεῐ νά παραμένει
μιά τερόιστια ὀργάνωοι] (πού δὲν τὴς
λείπουν τά μὲσα οὒτε οῑ πόροι) μέ διποοτολή πάντα τή διεξαγωχηῆ «συγκαλυμμένων ἐπιχειρήσεων» ἐνάντια (ιτούς λαοὑς πού ἀγωνίζονται γιόι τήν ἐθνική τους
ἀπελευθέρωση, ἐξακολουθεῐ νίι παραμένει ἕνας ὅασικός μοχλός ἐφαρμογῆς τῆς,
μυστικῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικὴς πολιτικὴς, πού ἀποσκοπεῖ, στήν προώθηστ]
τῆς γραμμῆς τῶν ἀμιρικανικιῖη' ιιονοπωλίων... Ὁ ρ(ʹ)λ()ς της εῐναι πάντα πρῶτος...

νισμὸς στήν Ἑλλάδα εἶχε μεγαλώσει... καί ὑποστήριζε ὅτι ὁ
Γουέλτς δολοφονήθηκε «ὕστερα
ἀπό διαταγή τής ΚΟΒ;..»Ξ
Τώρα, οἱ Βυτιᾱδγ Τὶπιες δημοσιεὺουν διαφήμιση τοῦ καινοὺργιου πονήμάτος τοῦ Τόικη, πού
ἐξηγεῖ «γιατί οἱ ουνταγματάρχες
ἀνέλαόαν τήν ἐξουσίωμ-(Πολύ
ἀνάγκη πραγματικὰ εἵχαμε μιὰν
«ἐξήγησηή. Στίς ἐκδόσεις «δωςιξγ ΙηιετηειιὶοηειΙ» τό διδλίο τος,
Ταζιη ἔχει τιʹτλο - προσέξτε λς,
πτοτητα - «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ᾼΝΑΣΤΑΤΩΣΗ» καί πρόκειται,
οἷιως λὲει ἡ διαφήμιση, γιά,,,
«ενα συναρπαστικό καί ὑξτεὺθυνο
(ἷιπολογισμό τὴς Ἑλλάδας κάτω
ἀπό ,τούς συνταγματὰρχες»... Τό
ὅτι είναι. «ὑπεὺθυνο» τό ὄιόλίο...
δέν ἐχουμι- καμιά ὰμφιόολία.
Ἑκείνο τό «ἀναστάτωση» ὅμως

†

τί στ’ ἀλήθεια θέλι-ι νά πεῐς Λέτε
μετὰ τοὺς «ἒμρρονες» ν(·ʹι περάσουμε σ' ἕνα νέο ὁρισμό τῆς
ἑπταετίας,
Ἡ «συντηρητική» - γιά νά μήν
ποῠμε τίποτε ἇλλο - λονδρίτζικη
ἐφημερίδα Βιιηάειγ ΤεΙεςτειρὴ
«ἐκθειάζει» τά λο«,ʹοτι-;χνικ('ι
χαρίσματα τοῡ 'Γακη, πού δρίσκονται οτίς «περιῃηρκιιρές τῶν
προοωπικοτήτυην καί τῶν ἐνεργειὼν τους»... Οί «πρυικηπικότητες» θά πρέπει μίιλλον νά εῐναι ὑ
Παπαδόπουλος, ὁ Ἱωαννίδης.
ὁ Μακαρέζος, ὁ Παττακύς καί ὁ
λοιπός «ἑσμὸς» τῶν ὁικτμτιὸριυν.
Πάντως ἐμεῑς (πίῃ' Ἑλλάδα τοὺς
λέμε κάπως διαφορι-'τικίι
Γιατί δημοσιι-'ίκηηιε τὸ κείμενο
αὐτό - σ' (ιύτή τή θέοιν 'Ἑτσι. γιὰ
τήν ἱστορία, πού λῦνι-τ. 'Γοῠ 'Γίικη, δὲὄαια.

,Ἡ μη(ρή ἱστορία
ἑνός ἀξιωματούχου
τῆς CIA πού «δέν ἔχει
1110 ψευδαισθήσεις».
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» ΤΟΥ ΤΖΩΝ
ΣΤΟΚΓΟΥΙΞΛ ΣΤΟ NAYAPXO TAPNEP
Στίς 25 Ἀπρίλη 1977, ὁ Τζών
Στόκγουελ, ἀξιωματοῦχος τῆς
CIA, ἔστειλε στό νέο ἀρχηγό της,
ναύαρχο Τάρνερ, τήν παραίτησή
του συνοὸεύοντάς την μέ μιά
«ἀνοικτή ἐπιστολή» στήν ὁποία
ἐξηγοῦσε τόυς λόγους πού τόν
ὁόήγησαν 0’ αὑτήν. Ἡ μικρή
ἱστορία τοῦ Στόκγουελ εἶναι χαρακτηριστική.
ΛΠΟΦΟΙΤΟΣ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Τεξας. ἔχοντας τελειώσει τή θητεία του
στό αμερικανικο· Ναυτικό ὁ Στόκγουελ
στρατολονήθηκε ὀιπὸ τή CIA 1:0 1964, σέ
μιὰ περίοδο πού προοπαθοῦσε νά ἐπιτύχει τήν ἐπαγγελματική του ἀποκατάσταση δουλεύοντας σάν «οἰκονομικός
σύμὸουλος» σε μια ἑταιρία καουτσούκ
010 Κολοράντοέ.. Εἶχε μεγαλώσει 01:0
Ζαΐρ καί ἐκτός ἀπό τά ἀγγλικά καί γαλλικά μιλοῡοε πολύ καλά μιόι σειρά ἀπό
ἀφρικανικές γλῶσσες καί διαλέκτους,
πράγμα πού εἶχε ἰδιαίτερη σημασία γιόι
τή CIA. Ἀφοῡ τελειωοε τήν ἑκπαίὸευσή
του, στή διαρκεια τῆς ὁποίας τά «προσόντα» του ἐκτιμήθηκαν «δεόντως»,
στάλθηκε στα «θερμὰ σημεῖα» τῆς
Ἀφρικῆς, ἕτοιμος γιὰ «επιχειρήσεις>>...
ΥΠΗΡΙΞΤΗΣΙΞ ὃιαὸοχικά 00v:
Ο ἀρχηγός 60011; 010 Λουμούμπασι
τοῦ Ζαΐρ

Ô ἀρχηγός σταθμοῦ στή Μπουζουμπούρα τοῦ Μπουρούντι
Ο ἀξιωματοῡχος στό Ἀμπιτζαν τῆς
“Ακτῆς τοῦ Ἐλεφαντοδοντος
O ὑπεύθυνος· ἀξιωματοῠχος τῆς CIA

γιά τήν ἐπαρχία Τάι, - Νίν τοῦ Βιετναμ

Οάρχηγός τῶν «ὁμάδων κρούσης»
τῆς ClA στήν Ἀγκόλα
ΔΕΚΑ ΕΦΊἈ χρόνια μετά, ὁ Στόκγουελ,
παίρνοντας ἀφορμή ἀπό μια ὃήλωση τοῦ
ἀρχηγοῦ τῆς CIA ναυάρχου Ταρνερὸτι...
«ἐπιθυμεῖ νά ξεκαθαρίσει τήν ὑπηρεσία
λαμὸάνοντας ὑπὸψη ὑπομνήματα ἀξιωματούχων της», ἀποφάσισε νά τοῦ
ἀπευθύνει, μιά ἀνοικτὴ ἐπιστολή ἐκθετοντας τή ὸωὸεκάχρονη πείρα του καί

ταυτόχρονα να ὑποόἀλει τήν παραίτησή
του..
Ο<<Σκοπός τῆς ἐπιστολῆς - λὲει ὁ
Στὸκγουελ - εἶναι νά δείξω ποιὲς καταστάσεις μὲ ὁὸήγησαν στήν παραίτησή
μου, ἔχοντας πλέον χάσει κάθε 1175171501σθηση γιά τὴ CIA.» ’·

OI τελευταῐες ἐξελίξεις στὸν ἀφρικανικό χῶρο καί ἡ ἀμερικανική πολιτική
τῶν «ἐπεμόάσεων» (πού δέν περιορίζεται φυσικὰ μόνο στήν προμήθεια ...Κόκα
- Κόλα για τά στρατεύματα τοῦ Μομπούτου στό Ζαΐρ) κάνουν τήν «προσωπική ἐμπειρία — μαρτυρία» ἑνός ἀξιωματούχου τῆς CIA ἰδιαίτερα ἓνδιαφέρουσα,
μ’ ὅλες τίς ἐπιφυλάξεις πού μπορεῖ νά
’χει κανείς γιά τίς ἀποκαλύψεις μερικῶν
ἀνθρώπων τῆς CIA.
Ο «... ’Άρχισα νά χάνω τίς ψευὸαισθήσεις
μου γιά 177 CIA ὅταν ὑπηρετοῦσα στήν Ἀφρική, ἀπό τό 1966 μέχρι σήμερα. Μέ προὸλημάτιζε ἡ ἀξία καί σί λόγοι πολλῶν ἐπιχειρήσεων
πού ὀργανώναμε μέ τόσο κόπο... Σέ κάποια
περίπτωση, οτό Ἀμπιτζάν, πού ὁέν ὑπῆρχε
ἴχνος παρουσίας τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ, οἱ
τρεῖς μας (ὑπάλληλοι τοῦ σταθμοῦ τῆς CIA)
εἴχαμε φθάσει σέ σημεῖα ἀνταγωνισμοῦ στίς

CIA ἀνεύθυνη. ‘H σύλληψη τῆς ὅλης ἐπιχείρησης ἦταν 0190677. Μᾱς προόλημάτιζε τό
ἐρώτημα τῆς 007160177; μας στῆ συνέχιση τῆς
αἱματοχυσίας... Συγκεκριμένα, τόν Ἰούλη τοῦ
1975 καί ἐνῶ τό MPLA νικοῦσε ἐλέγχοντας
ἤδη τίς ὁώὸεκα ἀπό τίς ὁεκαπὲντε ἐπαρχίες
καί ἐνῶ πολλοί ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι καί
γερουσιαστές εἶχαν τή γνώμη πώς τό MPLA
77101! 77 7101171597] 117,077 γιᾲ τήν Ἀγκόλα, ἀφοῠ
στήν ἀρχή ὁέν ἧταν τόσο ἐχθρικό τεός τίς
ΗΠΑ, 7 CIA ξόόεψε 3] ἑκατ. ὸολλάρια γιά νά
ἐμποὸίσει τή νίκη τοῦ MPLA. Ἕξι μῆνες 09γότερα, μέ τή νίκη τοῦ MPLA, 15000 710060νοί στρατιῶτες ἔφθασαν στήν Ἀγκόλα μέ τήν
ἀπόλυτη ὑπσστήριξη τοῦ Τρίτου Κόσμσυ. Τήν
ἴὸια ὥρα οἱ ΗΠΑ ἀποκαλύπτονταν ὁιεθνῶς
σάν ἀναξιόπιστες ἐξαιτίας τῆς καλυμμένης
στρατιωτικῆς ἐπέμόασης στά ἐσωτερικά 7190617771010 μιᾶς ἀφρικανικῆς χώρας... Αὐτό 65'6010 ὁέν ἧταν τίποτε καινούριο καί κανένας
ὁέν παραξενεύτηκε. Πολλοί ἐξάλλου ἧταν
ἐκεῖνοι πού εἶχαν προόλέψει αὐτή τήν ἐξέλιξη, καθώς ἐπίσης καί ὅτι ἡ «ἐπιχείρηση» τελικά θά ἀποκαλύπτονταν καί θά καταὸικαζόταν ἀπό τό Κογκρέσσο. Ἐγώ ὁ ἴὸιος εἷχα
προειὸοποιήσει τήν «Ἐσωτερική Ὁμάὸα Ἐργασῐας» τῆς CIA, τόν Ὀκτώὸρη I975, ὅτι 77
51060177 τοῦ Ζαΐρ 0177 609510 Ἀγκόλα θά εἶχε
σάν συνέπεια μιά ἀνάλογη ἀπάντηση ἀπό τήν
πλευρά τῆς Ἀγκόλας. Αἰφνιὸιάστηκε μήπως
κανένας ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ἀγκόλα ἕνα
χρόνο ’ἀργότερα ἐπέτρεψε σέ καλά ἐξωπλισμένους ζαὶρινούς πρόσφυγες νά εἰαὸάλουν στήν
ἐπαρχία Σάμπα,’»

O «Ξέρω ὅτι προσπαθεῖτε νά 60770770515 τό
Ζαΐρ νά ἀντιμετωπίσει αὐτή τήν κρίση. Ξέρω
ἐπίσης ὅτι ψάχνετε νά στρατολογήσετε τούς
ἴόιους γάλλους μισθοφόρους πού 77 CIA
ἔστειλε στήν Ἀγκόλα στίς ἀρχές τοῦ I976.
Εἰναι οἱ ἴὸιοι πού πῆραν τά χρήματα τῆς CIA
καί πού ἐξαφανίστηκαν μόλις εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν ἕνα καλά ὀργανωμένσ 019010.»

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ τῆς Ἀγκόλας ἧταν
αὐτή πού ὁδήγησε τόν Στόκγουελ ν’
ἀναθεωρήσει τίς ἀπόψεις του γιά τή CIA
καί νά τή δεῖ ἀπό μιά πιό «ἀντικειμενική» σκοπιά. Διάὸασε ἀρκετα ὅιόλία καί
σταμάτησε νά ὑπεραμύνεται τῆς «ὑπηρεσίας», γιὰ να φθάσει τόν περασμενο
Ἀπρίλη στήν παραίτηση...

ἀναφορές μας γιά τήν ὑγεία τοῦ προέὸρου- - “Ο«Ἦταν τρομερό - λέει - ὅταν ἀνακά-

Χουφουέτ Μπουανί καί γιά τήν τοπική ἐσώτερική πολιτική...»

Ο«.., Ἀργότερα τό «Τμῆμα Ἀφρικανικῆς
Πολιτικῆς» τῆς CIA ἄρχισε νά ὁίνει περισσόΑ’τερη ἔμφαση στή στρατολόγηση «σκληρῶν
στόχων», ὁηλσόή ὁιπλωματῶν πού προέρχονταν ἀπό τήν Ἀνατολική Εὐρώπη, ἐκμεταλλευόμενσι τίς «ἀὸυναμίες» τους... Ἄκουσα
πρός στιγμή τά καλύτερα λόγια γι’ αὐτό τό
πρόγραμμα ὅταν διάφοροι Οὖγγροι, Πολωνοί, Τσέχοι καί Σοόιετικοί «μπεκρῆὸες» ἄρχισαν νά ὁείχνουν σημεῖα συνεργασίας. Γ ρήγορα· ὅμως συνάὸελφοι στό «Σοὸιετικό Τμῆμα» μέ ὁιαὸεὸαίωσαν πώς κανένας ἀπ’ αὐτούς ὁέν 00 μποροῦσε νά μᾶς ὁώσει ἀξιόλογες
πληροφορίες μέ στρατηγικά ἐνὸιαφέρον.
Ἀντίθετα, ὅλοι αὐτοί ἔὸιναν πληροφορίες γιά
τήν... ἰὸιωτική ζωή τῶν ἄλλων συναδέλφων
τους στήν ἈφρικήΙ...»

Ο «... Στήν Ἀγκόλα, ἐγώ ὅπως καί ἄλλοι
συνάὸελφοι, θεωρούσαμε τήν ἑπέμὸαση τῆς

λυψα σέ ποιό 600710 7 CIA εἶχε 71090610051 τό
καταστατικό της καί εἶχε ἀρχίσει νά παρακολουθεῖ ἀκόμα καί ἀμερικανούς πολίτες καί νά
ὁργανώνει «ἐπιχειρήσεις» ἐναντίον τους.
Προσπάθησα νά μετρήσω τίς ἑκατοντάὸες χιλιάὸες ζωές πού ὁοκιμάσθηκαν ἀπό τίς ἐπιπόλαιες ἐπιχειρήσεις τῆς CIA... K1 ὅμως ὅταν
στρατολογήθηκα μοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι 77 CIA 771017
ὑπηρεσία ὑψηλοῦ ἐπιπέὸου καί ὅτι ἀπέφευγε
προσεκτικά ὅρώμικες ὸουλειές, ὅπως φόνους,
πραξικοπήματα κλπ... »

’ΚΑΙ τελειώνει τήν ἐπιστολή του πρός
τόν ἀρχηγό τῆς CIA προειὸοποιώντας
τον πώς ὁ ἀμερικανικός λαός ὸεν θόι δεχθεῖ ποτὲ ν’ ἀπαλλοτριώσει τό δικαίωμα
τῆς ἐλεύθερης ἐκφρασής του.
Ο «Αὐτό τό ὁικαίωμα εἶναι ἡ τελευταία
ἀμυντική γραμμή μας ἐναντίον τῆς τυραννίας
καί τῆς ἐπέμὸασης στήν προσωπική μας ζωή,
πού τά τελευταῖα γεγονότα ἀπὲὁειξαν πώς ὁέν
ἀποτελοῦν... ἁπλές παρανοῖκές φαντασίες.»
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Τζών Φρημαν, «ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ;
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1975.
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NEWSWEEK: «The CIA’S Athens connection», 12.8.1971.
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«ATHENS NEWS»: «Greek
Commilte Reveals the CIA Menace in Athens»,25.11.1975.
«HERALD TRIBUNE»: «CIA
Reportedly is Instructed Νο1 to
Interfere in Greece», David Binder, 3.8.74.
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Τό πρόὸλημα τῆς ἐξουσίας
καί ô εὐρωκομμουνισμός
Τά ἰσχυρότερα καί μαζικότερα Κ.Κ.
τῆς Δ. Εὐρώπης ἐπεξεργάζονται δρόμους
πρόσόασης στό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό καί ἐπαγγέλλονται ἕνα μοντέλο
σοσιαλιστικῆς κοινωνίας, ποῦ διαφέρει
ριζικά ἀπό τά διαθέσιμα, μέχρι σήμερα,
ἱστορικά παραδείγματα. To’ φαινόμενο
αὐτό ὀνομάστηκε τελευταῖα « ε ῦ ρ ω κομμουνισμός» · ὅρος πού, ἄν καί
εἶναι ἀδόκιμος, ἐκφράζει ὁρισμένα κοινά
χαρακτηριστικά τῶν ἀναπτυγμένων καπιταλιστικῶν κρατῶν τῆς δύσης, καί
προσδιορίζει ἑπομένως συναφεῖς συνθῆκες γιά τήν ἐπαναστατική ἀλλαγή τῶν
κοινωνιῶν αὐτῶν. Ἡ διαμάχη πού ἔχει
ξεσπάσει τελευταῖα γύρω ἀπό τήν ἔννοια
τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου, δέν
ἀποτελεῖ παρά τήν εἰκονογράφηση δύο
διαφορετικῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν πού
σχετίζονται μέ τό δρόμο μετάόασης στό
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό καί μέ τά
χαρακτηριστικὰ τῆς νέας κρατικῆς δομῆς
πού θά ἀντικαταστήσει τό ἀστικό κράτος
καί θά προετοιμάσει τήν ἀνθρωπότητα
γιά τήν ἀταξική-κομμουνιστική κοινωνία.

Γύρω ἀπό τό κεντρικό αὐτό θέμα
σπονδυλώνονται μιά σειρά ἀπό ἐπιμέρους προὸλήματα, -πού ἡ ἕρευνά τους
ἀπό τή μαρξιστική σκοπιά καί μέ δεδομένο τό συσχετισμό δυνάμεων καί τήν
πάλη τῶν τάξεων θά φωτίσει ὁπωσδήποτε περισσότερο καί αὐτή τήν ἔννοια
τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.

Μποροῦμε νά ἐπισημάνουμε μερικά
ἀπό τά προὸλήματα αὐτά.-

1. Δημοκρατικές ελευθερὶες καί
ἀτομικά ὃικαιώματαῑ
Εἶναι γνωστή ἡ μαρξική θέση, πού χαρακτηρίζει τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες αὐτές σάν ἀπόλυτα τυπικές μέσα
στό πλαίσιο τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας,
πού εἶναι οὐσιαστικά δικτατορία τῆς
ἀστικῆς τάξης. Στίς κοινωνίες ὅμως πού
μᾶς ἐνδιαφέρουν, ἡ ὑπόθεση αὐτή ἔχει
μιά μακρόχρονη ἱστορία καί ἔχει δημιουργήσει ὅαθιές ρίζες στίς συνειδήσεις
εὐρύτατων λαὶκῶν μαζῶν. Τό ἐργατικό
κίνημα πάλεψε καί παλεύει γιά τή διατήρηση καί τή διεύρυνση τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν, πού ἀναδεικνύονται ἕτσι σέ
νέα χαρακώματα τῆς ταξικῆς πάλης
κατακτημένα ἀπό τούς ἀγῶνες τοῦ προλεταριάτου καί τῶν ἐργαζομένων μαζῶν.
Μποροῦμε νά ἐννοήσουμε σοσιαλισμό
δίχως τέτοιες ἐλευθεριές καί ἀτομικά δικαιώματα, καί ἄν ὄχι, πῶς μποροῦν νάν

EPEYNA

ἰδεολογικοί μηχανισμοί τοῦ κράτους,
θεωροῦνται σάν αὐτορυθμιζόμενα συὲ
στήματα, τά ὁποῖα ἀναπαρήγαγαν σταθερά καί δίχως κλυδωνισμούς τήν ταξική
κυριαρχιά τῶν ἀστῶν. Σήμερα ἡ κατάσταση εἶναι τελείως διαφορετική.’ ὁλόκληρος ὁ κρατικός μηχανισμός τῶν ἀναπτυγμένων δυτικῶν κοινωνιῶν συγκλονίζεται ἀπό μία δομική κρίση πού φτάνει
μέχρι τήν κρίση ἡγεμονίας τῶν κυρίαρχων κοινωνικῶν τάξεων. Ἡ ταξική πάλη
ἔχει διεισδύσει καί διεξάγεται ἔντονη
μέσα στούς ἴδιους τούς κρατικούς μηχανισμούς. Πῶς πρέπει νά ἐκτιμηθεῐ ἡ
πραγματικότητα αὐτή καί τί ἐπιπτώσεις
ἔχει στή στρατηγική γιά τό σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό;

\\

4. ᾼημοκρατικός δρόμος γιά τό σοσιαλισμό

I κιο
ὁιατηρηθοῦν αὐτά 0’ ὅλη τή διάρκεια τῆς
μεταὸατικῆς διαδικασίας,-

2. Κοινοὸουλευτικοί θεσμοίῑ
Ποιά εἶναι ἡ ἀξία τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος καί τῶν ἐξουσιῶν πού
ἀσκεῖὴ ὄουλή,· Ὅσο κι ἄν εἶναι φανερά
ὅτι τό σύστημα αὐτό ἔδρασε σάν ἰδεολογική συγκάλυψη τῆς ταξικῆς κυριαρχίας
τῶν ἀστῶν, ἄλλο τόσο γίνεται σήμερα
ἀναμφισὸήτητο (ἀπό τότε κιόλας πού
ἐγκαθιδρύθηκε ή καθολική ψηφοφορία)
ὅτι δέν εἰναι πιά πρόσφορο γιά τήν
ἄσκηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἀστική τάξη.· Ἔτσι, ὅταν ὀξύνονται οἱ ταξικοί
ἀγῶνες, ὁ περιορισμός τῶν ἐξουσιῶν τῆς
τακτικῆς ἀντιπροσωπείας ἀποτελεῖ τό
μόνο ἀντίδοτο, πού φθάνει μέχρι τήν
ἀνοιχτή κατάργησή της καί τήν ἐπιόολή
δικτατοριῶν. Εἶναι δυνατό νά φθάσουμε
ἑπομένως στό σοσιαλισμό μέσα σέ συνθῆκες σεόασμοῦ τῆς λαϊκῆς ἑτυμηγορίας,·

3. cH δομή τοῦ κρατικοῡ μηχανισμου;
Στήν περιόδο τῆς ἀκμῆς τῆς ἀστικῆς
τάξης τόσο ὁ καταπιεστικός ὅσο καί οἱ

Οἱ παραπάνω νύξεις συγκεντρώνονται
στό πρόὸλημα τοῦ δημοκρατικοῦ δρόμου
γιά τό σοσιαλισμό. “Η πολιτική αὐτή ἑπιλογή - ὅπου ἔχει τεθεῖ - συνίσταται στό
σεὸασμό τῶν λαὶκῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν
ἀτομικῶν δικαιωμάτων, στήν ὑποχρεωτική ἰσχύ τῆς λαικῆς ἑτυμηγορίας, στόν
ἐκδημοκρατισμό καί τήν ἐπαναστατικοποίηση τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν, σέ
ὅλη τή διάρκεια τῆς μεταὸατικῆς διαδικασίας. rH ἐπιλογή τοῦ δημοκρατικοῦ
δρόμου, ἐκφράζεται ἀκόμα στήν πεποίθηση ὅτι τό ταξικό συμφέρον τῶν καπιταλιστῶν τούς ὁδηγεῖ καί θά τούς ὁδηγήσειστήν ἄρνηση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀρχῶν τοῦ μαχομένου φιλελευθερισμοῦ.
Μέσα σέ μιά τέτοια ἀκριόῶς συγκυρία
ταξικῶν συσχετισμῶν καί ἐπιπέδου τῆς
ταξικῆς πάλης, ἡ ἐργατική τάξη καί ἡ
πολιτική της ἐκπροσώπηση μπορεῖ καί
πρέπει νά γίνουν πρωτοπόροι στόν
ἀγώνα γιά τή διαφύλαξη τῶν καλύτερων
στιγμῶν τῆς δυτικῆς παράδοσης, τῆς
ὁποίας προέκταση εἶναι καί αὐτός ὀ σοσιαλισμός. Τά μαζικότερα καί ἰσχυρότερα Κ.Κ. τῆς Δ. Εὐρώπης φαίνεται νά
συμπίπτουν στήν ἐκτίμηση ὅτι ὁ δρόμος
αὐτός εἶναι ὁ μόνος δυνατός, γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τῶν κοινωνιῶν μέσα στίς ὁποῐες δροῦν.

Στό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ ὁ Δ ΗΜΗ ΤΡΗΣ Δ ΗΜΗΤΡΑΚοΣ γράφει γιά τή δικτατορία τοῦ προλεταριάτου χθές καί σήμερα.
O Πάνω στό ἴὸιο θὲμα, στό 15:710—
μενο τεῦχος, γράφει ô ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΔ ΟΠΟΥΛΟΣ.
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τῆς σχέσης· Ἐτσι, ἤδη ἀπ’ τό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο», στό B’ μέρος, ὅλέπουμε ὅχι μόνο νά διαλεκτικοποεῖται ἡ σχέοη προλεταρίων καί ἀστῶν, τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τῆς ἀστικῆς τάξης καί
τοῦ ἀντίοτοιχου τῆς ἐργατικῆς, ἀλλά καί ἡ σχέση δικτατορίας δημοκρατίας.

Τό κείμενο μιλάει γιά τήν «κατάκτηση τῆς δημοκρατίας»καί
τή «μετατροπή τοῦ προλεταριάτου σέ κυρίαρχη τάξη» (HERRSCHENDE KLASSE).'H κατάκτηση τῆς δημοκρατίας, σημαίνει ὅτι τό προλεταριάτο 6ασίζεται στή νομιμότητα. Προϋποτίθεται έτσι ὁ ἡγεμονικὸς ρόλος τοῦ προλεταριάτου στήν
κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Συσχετίζονται λοιπόν διαλεκτικά οἱ

Τοῦ Δημήτρη Δημητρὰκου
ΥΠΑΡΧΕΙ μιά ἀμφιρρέπεια στή μαρξιστική θεωρία κατάκτησης τῆς ἐξουσίας. Κατά πρῶτο λόγο ὑπάρχει ἡ «ἀντινομία»
πού ἀφορᾶ τό κράτος ὁ μαρξισμός ἐπιδιώκει ἀπώτερα τήν
κατάργηση τοῦ κράτους. Καί δέν ἀρκεῖται σέ μιὰ διατύπωση
μιᾶς ἐλπίδας ἤ μιᾶς ἀπώτερης ἱστορικῆς ἀνάγκης πού θά έρθει
μέ τόν κομμουνισμὸ καί τήν ἀταξική κοινωνίαῑ ἡ δικτατορία
τοῦ προλεταριάτου (1) εἶναι ἡ καταστροφή τοῦ ἀστικοῦ κράτους, εῖναι ἡ ἀρχή τοῦ μαρασμοῦ τοῦ ἴὸιου τοῦ κράτους.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά 6 μαρξισμός δέν συνταυτίζεται μέ τόν
ἀναρχισμό; «τό κράτος μαραίνεται, δέν καταργεῖται», τονίζει ὁ
Ἔνγκελς (2). M’ ὅλη τήν ἀντικρατική ὑφή τοῦ «Κράτους καί
Ἐπανάσταση» τοῦ Λένιν, δέν προτείνεται ἡ κατάργηση τοῦ
κράτους, ἀλλά ἡ ἀντικατάστασή του μέ τή «δικτατορία τοῦ
προλεταριάτου», πού σημαίνει τήν ἐνίσχυση τῆς λαϊκῆς-δημοκρατικῆς 6άσης του, καί συγχρόνως τήν ἀπαρχή τῆς διαδικασίας μαρασμοῦ του. Ἐτσι ἡ ἀμφιρρέπεια ’ἀνάμεσα στήν
ἀντικρατική καί κρατική τάση ὑπάρχει στά πρῶτα ἤδη κείμενα
τοῦ μαρξισμοῦ. ι
Αῦτή ἡ ἀμφιρρέπεια σχετίζεται μέ μιά ἄλλη φαινομενική
ἀντινομία στή μαρξιστική θεωρία, πού ὅπως θά δοῦμε ὅρίσκεται πίσω ἀπό τή δυσκολία κατανόησης καί ἑπεξεργασίας τοῦ
ὅρου «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου», καί σχετίζεται μέ τήν
ἀνάγκη συνεργασίας μέ τήν ἀστική τάξη γιά ἕνα διάστημα,
πρίν τήν ἀνατροπή της.

1. H AIHAH ENNOIA TOY OPOY
Ὁ ὅρος «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» ἔχει δύο διαφορετικές έννοιες, τόσο στήν ἀρχική του μαρξιστική διατύπωση ὅσο
καί στή μετέπειτα λενινιστική ὲπεξεργασία. Ἡ μιά ἔννοια ἐκφράζει τήν ἐνωμένηιδικτατορία τῆς έργατικῆς τάξης καί τῶν
συμμάχων της στό ὑπόλοιπο τῆς κοινωνίας, ἡ ἄλλη ὑπογραμμίζει τόν ἡγεμονικό ρόλο τῆς ἐργατικῆς τάξης.
‘H ἀμφισήμαντη αὐτή ἰδιότητα τῆς δ.π. ὀφείλεται σέ μιά, σέ
πρώτη ὄψη, «ἀντινομία» πού δρίσκεται στή μαρξιστική θεωρία
γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Διότι ἡ μαρξιστική προὸληματική στόν τομέα αὐτό συνίσταται στήν ἐπιδίωξη τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀστικῆς κυριαρχίας στήν κοινωνία, ἀλλά μέσα ἀπό μιά
στρατηγική πού περνάει ἀπό διάφορες φάσεις πού προϋποθέτουν τήν, προσωρινή ἴσως ἤ έστω σέ μερική δάση, συνεργασία
ἤ καί συμμαχία μέ τήν ἀστική τάξη ἤ μέ τμήματά της.
Αὐτή ἡ «ἀντινομία» στήν πραγματικότητα ἐκφράζει σέ κάθε
στιγμή τή δυσκολία τοῦ ἔργου τῶν συνεπῶν ἐπαναστατῶν, πού
συνίσταται στό νά ὁιαλεκτικοποιοῦν τή σχέση μεταξύ ἐργατικῆς καί ἀστικῆς τάξης μέσα στή στρατηγική τους, κάνοντας
ὀρθή ἐκτίμηση τοῦ συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων καί καθορίζοντας συγκεκριμένα τόν τρὸπο σύλληψης καί μεθόδευσης αὐτῆς
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.ËWOLES τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου τοῦ Μάρξ καί τοῦ
Λένιν, καί τῆς ἡγεμονίας τοῦ Γ κράμσι, κατά τόν ἴδιο τρόπο
πού συσχετίζεται ἡ ἔννοια τῆς κυριαρχίας καί τῆς συναίνεσης,
δικτατορίας καί δημοκρατίας, ταξικῆς συσπείρωσης καί δημοκρατικοῦ ἀνοίγματος. Ἡ διαλεκτική ἀλληλουχία ἐκφράζεται
καί σάν ἀλληλεξάρτηση, καί ὅχι μηχανιστικά διαχωρίζοντας
ὰνάμεσα στήν ἄσκηση καί τήν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας, ὁρίζοντας τή δεύτερη σάν συνάρτηση τῆς πρώτης - ὅπως έκανε ἡ
«ὀρθόδοξη» σοσιαλδημοκρατία τῆς II Διεθνοῦς τοῦ Κάουτσκυ

καί τοῦ Λεόν Μπλούμ. Στό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» ἡ ἀλληλεξάρϊηση αὐτή ἐκφράζεται κατά τρόπο σαφή. «Τό προλεταριάτο», λέει τό Μανιφέστο, «θά χρησιμοποιήσει τήν πολιτική
του κυριαρχία γιά νά μπορέσει νά ἀφαιρέσει 6αθμιαῑα ἀπό τήν
ἀστική τάξη ὅλο τό κεφάλαιο, νά συγκεντρώσει ὅλα τά μέσα
παραγωγῆς στά χέρια τοῦ κράτους καί νά αὐξήσει ὅσο γίνεται
πιό σύντομα τό σύνολο τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων».
Ἡ ὀργάνωση-συσπείρωση τοῦ προλεταριάτου εἶναι προϋπόθεση τῆς κατάκτησης τῆς ἐξουσίας, ἀλλά ἡ κατάκτηση, γιά νά
ὁλοκληρωθεῖ, πρέπει νά εἶναι καί κατάκτηση τῆς συναίνεσης,
πρέπει ἡ κυριαρχία τοῦ προλεταριάτου νά ἀποτελέσει καί
κατάκτηοη τῆς δημοκρατίας. Δέν ἀρκεῖ ἑπομένως ἡ ἀρχικὴ
«ὁεσποτική ἐπέμὸαση» (DESPOTESCHE EINGRIFFE): πρέπει νά ὁδηγήσει στήν κατάκτηση τῆς δημοκρατίας, καί ἀφοῦ
κατακτηθεῖ ἡ δημοκρατία, νά ἐνισχυθεῐ κυριαρχία τοῦ προλεταριάτου μέ τό πέρασμα (6αθμιαῐο ἤ ραγδαῖο) στό νέο τρὸπο
παραγωγῆς, πού εἶναι 6 σοσιαλισμός. Αὐτό ἄλλωστε εἶναι καί
τό νόημα τῆς λενινιστικής ἑρμηνείας τό προλεταριάτοκατακτά
τήν ἐξουσία, ἐπιὸάλλει τή δικτατορία του γιά τόν ἑαυτό του
καί χρησιμοποιεῖ τή νέα του ἐξουσία «γιά νά κατακτήσει τή
συναίνεση τῆς πλειοψηφίας τῶν ἐργαζομένων» (Λένινῑ «Οἱ ἐκλογές τῆς Συντακτικῆς Συνέλευσης καί ἡ Δικτατορία τοῦ Προλεταριάτου; 16.12.1919, γαλ. έκδ. ΑΠΑΝΤΩΝ τ. 30, 0. 270).
eO ἴδιος 6 Λένιν δίνει διάφορους ὁρισμούς τῆς δ.π. πού τονίζουν εἴτε τόν αῦτηρά ταξικό, εἴτε τό συμμαχικό-παλλαϊκό της
χαρακτήρα (3).
Ἡ πρώτη ἔννοια τῆς δ.π. εἶναι ἡ ταξική έννοια καί σχετίζεται κατ’ εὐθείαν μέ τήν ἐπανάσταση. Ἡ νέα ἐξουσία πρέπει νά
καθρεφτίζει κατ’ ἀρχήν τίς δυνάμεις πού έκαναν τήν ἐπανάσταση καί πού ὁέν εἶναι ὅλος ὁ λαός, ἀλλά τό προλεταριάτο,
τοῦ ὁποίου ὁ κεντρικός καθοδηγητικός ρόλος πρέπει νά ἀποσαφηνιστεῖ. Ἐπί πλέον πρέπει νά τονιστεῖ καί τό «τρομερό
συμπέρασμα», πού οἱ σοσιαλδημοκράτες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
ἀκόμηκαί Οί«ἀριστεροί»σοσιαλδημοκράτεςτής<<2 112Διεθνοῦς»
ἀρνιοῦνταν, δηλαδή ὅτι ὁ καθοδηγητικός ρόλος τοῦ προλεταριάτου σέ ὕστατη ἀνάλυση σημαίνει δικατατορία τοῦ προλεταριάτου (4).

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἐξουσία ἀσκεῖται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό
προλεταριάτο καί τά ὄργανα ἐξουσίας πού ἔχει σχηματίσει,
δηλ. τό Μπολσεὸίκικο Κόμμα καί τά Σοὸιέτ. ’Ὀμως αὐτά τά
ὄργανα ἐκφράζουν μιά συγκυριαρχία.· ἀπό τή μιά μεριά τά Σο6ιέτ ἐκφράξσυν τήν ἐπαναστατική αὐτενέργεια τοῦ ρωσικοῦ
λαοῦ πού τά δημιούργησε. Εἶναι τά ἀρχικά πλαίσια μέσα στά
ὁποῖα ἑδραιώνεται ἡ ἐπαναστατική ἐξουσία ὅασισμένη στή
συνεργασία ἐργατῶν καί ἀγροτῶν μέσα στά συμόούλια. Ἀπό
τήν ἄλλη μεριά τό κόμμα εἶναι ὁ ἀναγκαῖος ἁρμός πού πρα-

γματοποιεῖ οὐσιαστικά τὴ συνεννόηση τῶν λαϊκῶν τάξεων μέσα
ἀπό μιά στρατηγική συμμαχιῶν πού μόνο τό κόμμα τοῦ Λένιν
εἶχε χαράξει καί μποροῦσε νά ἐφαρμόσει.

2. O ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Π.
Ἀλλά μέσα ἀπ’ αὐτούς τοὺς μηχανισμοὺς τῆς δ.π. (Κόμμα,
Σοὸιέτ Ἐργατῶν-Ἀγροτῶν, Συνδικάτσ, Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου
Ἐργατῶν - Ἀγροτῶν κ.λπ.) κοινωνικοποιεῖται ὁ ρόλος τοῦνέου καθεστῶτος καί ἀπό ὁικτατορικός γίνεται ἡγεμονικός;
μέσα ἀπό τή συναίνεση τῶν ἀγροτῶν ἐξασφαλίζεται ὁ ἡγεμονικός ρόλος τῆς ἐργατικῆς τάξης στή συμμαχία προλεταριάτου —
χωρικῶν. Καί μέσα ἀπό τή συναίνεση ἤ τήν ἀπορρόφηση τῶν
ὑπολοίπων στρωμάτων, πραγματοποιεῖται ἡ ἡγεμονική ἀποστολή τῆς συμμαχίας τῆς ἐργατικῆς τάξης μέ ὅλο τόν ἐργαζόμενο λαό (5). Μέ τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς συμμαχίας
ὁλοκληρώνεται ἡ πολιτική ἀποστολὴ τῆς δ.π. σάν δημοκρατική
δικτατορία τοῦ προλεταριάτου καί τῶν ἀγροτῶν, ὅπως διατυπώνεται ἀπό τό Λένιν ἤδη ἀπό τό 1905.
Συγχρόνως, μέ τήν ἔννοια τῆς συμμαχίας ἤ μπλόκ ματαξύ ἐργαζομένων τάξεων, ἡ δ.π. ἐκπληρώνει καί τήν κοινωνικῇ της
ἀποστολὴ, πού εἶναι νά δημιουργὴσει τό κοινωνικό ὑπόόαθρο
γιά τὴ νέα πολιτική ἐξουσία που δημιουργεῖται μέ τή δημοκρατία τῶν Σοὸιέτ. Ἔτσι ἡ φάοη ἀνάμεσα στήν κατάκτηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καί τό πέρασμα σ’ ἕνα νέο τρόπο παραγωγῆς
(τό σοσιαλισμό, καί ἀπώτερα τόν κομμουνισμό) προϋποθέτει
τή δ.π. μέ τὴ γενικότερη ἔννοια εἴτε ἡγεμονικῆς (ἴσον δύναμη
σύν συναίνεση) εἴτε καταναγκαστικῆς (ἴσον δύναμη σύν καταναγκασμός) έπιόολῆς τῆς θέλησης τῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἡ
φάση αὐτὴ τοῦ περάσματος ἀπό τόν καπιταλισμό στόν κομμουνισμό, εἶναι ἡ φάση τῆς δ.π. , ὁποιαδὴποτε κι ὄιν εἶναι ἡ πολιτική μορφὴ όργάνωσης ἐξουσίας τοῦ ἑκάστοτε στάδιου ἀπό τό
(5ποῐο περνάει ἡ κοινωνία..Ὁ ρόλος της ἑπομένως δέν εἶναι
μόνο, οὔτε τόσο, καταπιεστικός ὅσο συναρθρωτικός, ἐφ’ ὅσον
ἀπό ἁπλὴ συμμαχία μεταξύ προλεταριάτου καί ἀγροτικῆς τάξης μετατρέπεται σέ συνενωτική δύναμη πού θά προετοιμάσει
τὴν εὐρύτερη δυνατὴ μάζα, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ προλεταριάτου,
γιά τήν κομμουνιστική φάση.
‘O συναρθρωτικός καί συνενωτικός ρόλος τῆς δ.π. ἐκπληρώνεται ἑπομένως στό μέτρο πού ἡ πολιτική της ὀργάνωση εἶναι
σέ θέση νά ἐκφράσει μιά σχέση συμμαχίας ἀνάμεσα στίς τάξεις.
‘H συγκεκριμένη μελέτη τῶν συγκεκριμένων σχέσεων μεταξὺ
προλεταριακῶν ’καί ἡμιπρολεταριακῶν στοιχείων, ἐργαζόμενοι]
λαοῦ καί ὑπολειμμάτων τῆς ἀστικῆς τάξης κ.λπ. θά μᾶς δώσει
τήν ὀρθή λύση δημοκρατικῆς όργάνωσης μέ ὃάση αὐτές τίς
σχέσεις, πού δέν εἶναι πάντα καί αὐτόματα ἰδεώδεις, ὅπως τόνιζε ὁ Λένιν στὴν «Προλεταριακή ἐπανάσταση καί ὁ ἀποστάτης Κάουτσκυ» (1918).
Ἡ δημοκρατική δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ὀφείλει Énoμένως σέ κάθε περίπτωση καί σέ κάθε φάση νά ὃρίσκει τίς
μορφές έκεῖνες όργάνωσης πού ἀνταποκρίνονται στίς ὑπάρχουσες σχέσεις, χωρίς νά σταματάει τόν ἀγῶνα γιά τή μεταόολή
αὐτῶν τῶν σχέσεων. Καί ὁ ἀγώνας αὐτός δέν κερδίζεται κατ’
ἀρχήν μέ τρομοκρατικά ἤ καταπιεστικά μέτρα, ὅπως τόνισε
ἀναρίθμητες φορές 6 Λένιν καί πρίν καί μετά τήν Ὀχτωὸριανή
ἐπανάσταση. Οἱ μάζες δέν κερδίξονται ἀν ἡ όργάνωση τῆς ἐξ·
ουσίας ἤ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων πού προτίθενται νά τήν
κατακτήσσυν δέν ὃασίζεται σέ δημοκρατικές ἀρχές (6).
((’Ὀποιος θέλει νά φτάσει στό σοσιαλισμό, ἀπό ὁποιῳδήποτε
ἄλλο δρόμο ἐκτός ἀπό τό δρόμο τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας, θά
καταλήξει ὁπωσδήποτε σέ ἀντιδραστικά καί παράλογα συμπεράσματα» (7).

3. TO HPOBAHMA ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Συνυφασμένοη ὅπως εἶναι ἡ δ.π. μέ τήν ἀρχή τῆς δημοκρατίας, εἶναι ἀνάγκη νά τονιστεῐ ἡ ὃιαλεκτικοποίηση τῆς σχέσης

δικτατορίας-δημοκρατίας στή λενινιστικὴ σκέψηᾏΤό πρόὸλημα
τῆς δημοκρατίας δέν τίθεται ἀφῃρημένα στό μαρξισμό, ἀλλά σέ
σχέση μέ τό πέρασμα ἀπό ἕναν τρόπο παραγωγῆς σ’ έναν ἄλλο.
eO μαρξισμός δέν δέχεται τήν ἀντίληψη τῆς ἀπικής δημοκρατίας, πού τήν ἀνάγει σέ ἰδανικὴ μορφὴ πολιτικῆς ὀργάνωσης κάθε κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, καί κάτω ἀπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. ι
‘H δημοκρατία γίνεται τό φορμαλιστικό ὲξαρμονιστικό ἐπικάλυμμα μιᾶς κοινωνίας σέ ρήξη μέ τόν ἑαυτό της, σχισμένης
στά δύο ἀπό τήν ταξικὴ πάλη. Ὁ δημοκρατικός μονισμός ἀνατρέπεται στὴν ἀστική πολιτική θεωρία εἴτε γιά νά στηριχτεῖ σέ
μιά πλουραλιστικὴ θεωρία τῆς κρατικῆς καί δημοκρατικῆς λειτουργίας, εἴτε γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ μαρξιστική κριτική κατά
τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας. “
Εἴτε δεχθοῦμε τὴν ἀστική πολιτική θεωρία περί πολυμέρειας
ὀργανωμένων καί θεμιτῶν συμφερόντων μέσα σέ μιά κοινωνία,
πού δέν εἶναι κατ’ ἀνάγκην συγκρουόμενα, εἴτε δεχθοῦμε τή
μαρξιστική θεωρία, πού μιλάει γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς σύγκρουσης, καί μάλιστα ὄχι ἁπλῶς ὁμάδων, ἀλλά τάξεων, ἡ δημοκρατία ὂρίσκεται ἀπσγυμνωμένη ἀπό τόν ἀρχέτυπο ἑνωτικό
ἱστό πού εἶχε εἴτε στήν ἀρχαία ἀθηναϊκὴ κοινότητα, εἴτε στή
συλλογική θέλησηέτοῦ Ρουσσώ. “Ὀμως, τό κράτος διατηρεῖ-τόν
μονισμό του, σάν καθολικά ἀποδεκτή «μονάδα» κυρίαρχης
συλλογικῆς ὑπόστασης. Τό κράτος δρᾶ σάν νά ἧταν ἀπόρρσια
μιᾶς ἑνιαίας (δημοκρατικῆς) θέλησης, ἔστω καί ἄν αὐτό ἀποτελεῖ μύθο σήμερα, κάτω ἀπό τίς συνθῆκες τοῦ μονοπωλιακσῦ
καπιταλιῠμοῦ- “Ὀταν αὐτό γίνει ἀντιληπτό καί ἀποδεκτό, εἶναι
δυνατόν νά ὁριστεῖ ἡ δημοκρατία χωρίς νά γίνεται ἀφαίρεση
τῆς πάλης τῶν τάξεων, ἀλλά καί χωρίς νά καταδικαστεῖ τό δημοκρατικό πολίτευμα, σάν νά ἧταν ἀπσκλειστικά καί μόνο
συγκάλυψη τῆς ταξικῆς σύγκρουσης.

4. TO «ZYMMAXIKO» ΥΠοΒΑΘΡο ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι
Ἡ δημοκρατία εἶναι μιά μορφὴ όργάνωσης τοῦ τρόπου λήψης συλλογικῶν ἀποφάσεων πού ἐξασφαλίζει κατά τό δυνατόν
τό 056αομὸ τῆς συλλογικῆς θέλησης, μέ τὴν προϋπόθεση ὅτι
αὐτὴ ἡ συλλογική θέληση ἔχει τὴν οὐσιαστικὴ δυνατότητα νά
σχηματισθεῖ καί νά έκφρασθεῖ. “Ὀμως αὐτὴ ἡ θέληση δέν εἶναι
καί δέν μπορεῖ νά εἶναι πραγματικά ἑνιαία ἐφόσον ὑπάρχουν
ἀνταγωνισμοί,,καί ’μάλιστα ταξικοί, πού σέ τελευταία ἀνάλυση
δέν χωροῦν συμὸιόασμούς. Δέν μπορεῖ νά εἶναι ἑνιαία πάρα
μόνο κατ’ ἐπίφαση ἤ κατά προσέγγιση. Ἤ θά ἑδραιωθεῖ κάποια σχέση συνεννόησης μεταξύ συμμάχων τάξεων πού μέσα
στὴν πολιτική της ὀργάνωση κατορθώνει νά ἐξασφαλίσει μιά
λειτουργική ἁρμονία ἤ αὐτὴ ἡ σχέση ἐπιὸάλλεται σάν ἀνταγωνιστική πρίν ἀπ’ ὅλα, ὁπότε ἠ δημοκρατία εἶναι ἡ μορφή πού
χρησιμεύει γιά νά συγκαλύπτει τόν ταξικό ἀνταγωνισμό καί νά
νοθεύει τήν πραγματικὴ κοινωνικὴ της ὑφή, πού εἶναι ἡ διαμάχη, μέσα ἀπό μιά ἐπίφαση ἁρμονίας.
cH λενινιστικὴ συμὸολή στὴ μελέτη τῆς δημοκρατίας σάν
μορφή όργάνωσης τῆς προλεταριακῆς ἐξουσίας συνυφασμένη
μέ τὴ δ.π. συνίσταται στήν κατάδειξη τῶν συγκεκριμένων σχέσεων που έδραιώνουν αὑτὴ τὴ συνεννόηση, χωρίς τὴν ὁποία ἡ
δημοκρατία εἶναι σαθρὴ ἤ ὑποτυπώδης. Δέν εἶναι δυνατόν νά
λυθεῐ τό πρόόλημα τῆς δημοκρατίας μέ φιλισταῖκές κοινοτυπίες περί ἐλευθερίας καί δημοκρατίας τῆς B’ Διεθνοῦς. Μόνο
μέσα στά πλαίσια τῶν συγκεκριμένων σχέσεων μεταξὺ τάξεων
μπορεῖ νά επιλυθεῖ. Ἐπειδὴ λοιπόν τόσο οἱ σχέσεις αὐτές,
ἀκόμη καί μεταξύ καταπιεζόμενων στρωμάτων, δέν εἶναι
πάντα ἀδελφικές, ὅσσκαί ἡ ἀστική κηδεμόνευση τῆς συνείδηΟΤις τῶν μικροϊδιοκτητῶν, ἡμιπρολετάριων, ἀλλά ἀκόμη καί
τῶν ἴδιων τῶν προλετάριων, συνεχίζεται, τό πρόὸλημα μπορεῖ
νά τεθεῖ μόνσ σέ συνάρτηση μέ τή διαπάλη αὐτήῑ τό πρόὸλημα
τῆς δημοκρατίας τίθεται σέ σχέση μέ τὴν ἀνάγκη περάσματος σ’
ἕνα εὐρύτερο πολιτικό πλαίσιο ἐλέγχου τοῦ κοινωνικοῦ συν-
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όλου, ἀνώτερης ὀργάνωσης τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ἐνίσχυσης τῆς ἱκανότητας αῦτοκυὸέρνησης, τοῦ ἴδιου τοῦ κοινωνικοῦ
συνόλου, διεύρυνσης τοῦ συνολικοῡ πολιτικοῦ πεδίου, ἐκδημοκρατικοποίησης ὅλων τῶν σημαντικῶν κέντρων λήψης ἀποφάσεων κ.λπ. Ἀλλά συγχρόνως δέν μπορεῐ νά διαχωριστέῖ ἀπό
τήν ἀνάγκη ἐπαγρυπνησης καί διαφύλαξης ἐναντίον τῆς συνέχισης τῶν προσπαθειῶν ἐπαναφορᾶς τῆς ἀστικῆς τάξης τῶν
πραγμάτων. Ἀπ’ τή στιγμή πού τό ζήτημα τίθεται μ’ αὐτόν τόν
τρόπο εἶναι δυνατόν οἱ ὅροι τῆς ουζήτησης νά μεταφερθοῦν
ἀπό τό καθαρά ἰδεολογικό-δεοντολογικό πεδίο στό πολιτικόστρατηγικό; τό στρατηγικό «στοίχημα» συνίσταται στό ἄν θά
ὑπερισχύσει ἡ ἀστική ἤ ἡ προλεταριακή Θέληση. Γιὰ νά ὑπερισχύσει ἡ τελευταία, πρέπει νά ὀργανωθεῖ μέ τρόπο 11013 νά τῆς
ἐξασφαλιστεῖ ἡ νίκη καί ἡ μονιμότητά της σάν ὑπερεξουσία μέ
ἀπόλυῖο καί ἄμεσο χαρακτῆρα, δηλαδή σέ τελευταία ἀνάλυση
σάν δικτατορία. Ἀλλά ἡ ἀκριὸῆς της μορφή καί ἡ σχέση δημοκρατικοῦ - δικτατορικοῦ στοιχείου μπορεῐ νά ποικίλλει καί εἶναι δυνατόν ἡ ὁικτατορική μορφή νά λείψει ἐντελῶς ἐφόσον
ὑπάρχει τό δικτατορικό περιεχόμενο (δηλ. ἡ ἀναμφισόήτητη
ὃύναμη καταναγκασμοῦ ἀλλά καί ἐπιρροῆς) τῆς κατακυρωμένης νέας προλεταριακῆς ἐξουσίας.

5. ΤΟ AHMÔKPATIKO ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Θά ἦταν ἀντιδιαλεκτικό νά πιστεύαμε ὅτι 600 διατηροῦνται
οἱ ταξικές κοινωνίες, εἶναι δυνατόν ἡ δημοκρατία, εἴτε ἀστικοῦ
εἴτε σοσιαλιστικοῦ τύπου, νά ἐκπροσωποῦν εἴτε μιά συγχώνευση διαφόρων ,θελήσεων ἐνωμένων σέ μιά κυρίαρχη λαϊκή
θέληση, εἴτε ὅτι εἰναι δυνατόν νά ἐξευρεθεῖ ὁ πολιτικός τύπος
ὀργάνωοης καί ἐκπροσώπησης τῶν ἀνταγωνιστικῶν τάξεων,
11013 νά ἐξασφαλίζει τήν ἁρμονία τῶν ταξικῶν συμφερόντων.
Ἡ δημοκρατία ὅμως σάν ἀνοιχτό σύστημα πολιτικῆς ὀργάνωοης, ἐξασφαλίζει τῆ μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σέ
συνθῆκες ὅπου πρέπει νά ἐξασφαλισθεῐ ἡ ἰσορροπία ἀνάμεσα
σέ ἀνταγωνιστικές τάξεις. Στίς συνθῆκες αὐτές, τό δημοκρατικό καθεστώς δέν μπορεῖ παρά νά στηριχθεῐ σέ μιόι προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ τάξεωνῑ εἴτε στά πλαίσια μιᾶς
συμμαχίας ἤ μπλόκ ὅπως στῆ Σοὸιετικῆ Ἕνωση, εἴτε σάν μιά
φορμαλιστική διατύπωση «κοινῶν ἀρχῶν» — «AGREEMENT
ON FUNDAMENTALS», κατά τήν έκφραση τῶν ἀγγλων συνταγματολόγων - στίς ἀστικές δημοκρατίες. Ἡ τελευταία ὅμως
τείνει νά συγκαλύπτει τῆ μονοπωλιακή ὑφή τῆς σύγχρονης
ἀοῖικῆς δημοκρατίας, ὅπου τό μονοπωλιακό «μπλόκ» κάνει
ἄλλη «συνεννόηση» ἀπό αὐτήν πού ἐμφανίζεται νομοτυπικά
στό σύνταγμά του, ἐφόσον ὑπάρχει τό «παρακράτος» καί τό
«παρασύνταγμα»,
Κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες, κάνει τήν έμφάνισή του τό
«δημοκρατικό μπλόκ», πού ἀντιπαλεύει τόσο τήν ἐξουσία ὅσο
καί τήν ὑπονομευτική δράση τοῦ μονοπωλιακοῦ μπλόκ. Καί τό
εῦρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνημα Eon/069101151 τήν ἀρχικῆ του
δημοκρατική ἀποστολὴ, ἐπιμένοντας στῆν κατακύρωση τῆς τυπικῆς δημοκρατίας καί πραγματοποιώντας ρωγμές στό μονοπωλιακό μπλόκ πού τήν ὑπονομεύει.
Ὑπὸ τίς συνθῆκες αὑτές εἶναι δυνατόν τό κομμουνιστικό κίνημα νά Ιἐγκαταλείψει τόν ὅρο τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου γιά λόγους κάθε ἄλλους παρά εὐκαιριακούς, ἀλλά 016
μέτρο πού στῆ σοόιετική ἐμπειρία μετά 16 θάνατο τοῦ Λένιν
ἔχει τονιστεῐ 16 ταξικό καί καταναγκαστικό περιεχόμενο τῆς
ὅπη πού ἀναγκαῖα περιέχεται στόν ὅρο, ἐνῶ τό δημοκρατικό
καί λαϊκό στοιχεῐο παίρνει μιά μορφή ἀρκετά ἀπομακρυσμένη
ἀπό τά εὐρωπαϊκά πολιτικά καί πολιτιστικά πρότυπα. Ἀντίθετα, στό μέτρο 11013 ἡ λέξη «δικτατορία» συνδηλώνει τό πλέγμα
δυνάμεων 11013 ὑπονομεύουν τήν, έστω στενή καί ὑποτυπώδη,
ἀστική δημοκρατία καί τούς θεσμούς της, εἶναι ἄστοχος ὅρος
γιά νά χρησιμοποιηθεῑ στή φάση πού παίζεται στῆ Δυτ. Εὐρώπη τό μεγαλύτερο ἱστορικό στοίχημα στήν ἐπαναστατική μας
προὸληματικήῑ ἡ δυνατότητα τοῦ δημοκρατικοῦ περάσματος
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Πολυμὲρειας στό σοσιαλισμό καί ἡ διατήρηση τῆς πολιτικῆς καί
πολιτιστικῆς πολυμέρειας μέσα σέ ριζικά ἀλλαγμένες κοινωνιHé; σχέσεις παραγωγῆς, προετοιμάζοντας τήν κοινωνία γιά τήν
I116 προχωρημένη φάση τῆς ἐξέλιξης τῆς ἀνθρωπότητας, πού
Βίναι ἡ ἀταξική κοινωνία. T6 στάδιο αὐτοῦ τοῦ περάσματος
Εἰναι καί παραμένει ἡ ἀποστολὴ τῆς δημοκρατικῆς δικτατορίας
τοῦ προλεταριάτου, στήν ἀρχική καί ὀρθή της διατύπωση,
ἀκόμη κι ἄν τό δικτατορικό στοιχεῐο δίνει τή θέση του στό δημοκρατικό. Καί ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ὅρου, τονίζει αὐτή τή μετάὄαση χωρίς νά καταργεῖ τήν ἴδια τήν ἔννοια, μέ ὅλο της τόν
Πλούσιο καί γόνιμο προὸληματισμό.

I. Ὁ ὅρος ἔγινε γνωστός κυρίως ἀπό τό Λένιν, πού τόν ἐπιξεργάζεται κυρίως στό «Κράτος καί Ἐπανάσταση» (1917), άλλά καί σέ πολλά ἄλλα ἔργα.
Τήν ἔκφραση ni χρησιμοποιεῖ πρῶτος ὁ Auguste Blanqui καί ὁ Μάρξ τή ὀανείστηκε ἀπ’ αὐτόν. Tri χρησιμοποίησε πρώτη φορά στό γράμμα του πρός τόν
Βάιντερμάγερ, στίς 5 Μάρτη 1852, καί άργότερα στήν «Κριτική τοῦ προγράμματος τῆς Γ κότα», τό I875.

2. Στόν «Οὑτοπικό καί ἐπιστημονικό σοσιαλισμό», καθώς καί στήν
«Kat-awa τῆς Οἰκογένειας» καί τόν «Ἀντι-Ντὺρινγκ».
3. Ὁ πλήρης ὁρισμός τῆς 6.11. θρίσκεται σέ ὁύο ὅασικά κείμενα τοῦ Λένιν.· α) Εἰσαγωγῇ στό λόγο «Πῶς ξεγελᾱνε τό lad», 23 — 6 — 1919, Λένιν
ΑΠΑΝΤΑ (ya/1. ἔκὸ.) τ. 29 a. 385. 6’) «Χαιρετισμός στούς Οὔγγρσυς ἐργάTES», τ. 29 a. 394 — 95. Στό πρῶτο τονίζεται ἡ σημασία τῆς 6.11. σάν πολιτική
ὀργάνωση γιά τή πνέχιση τῆς ταξικῆς πάλης κατά τῆς ἀστικῆς τάξης. Στό
ὁι-ύτερο ὁρίζεται σάν ἰὸιαίτερη μορφή συνεννόησης μεταξύ τάξεων.
4. Λένιν.’ « Ἡ μεγάλη πρωτοὸουλίαώ, 28 — 6 — 1919, ΑΠΑΝΤΑ (ya/1. ἔκὸ.)
τ. 29, σελ. 424- ἐπίσης· «Συμὸολή σιήν ἱστορία τοῦ προῦλήματσς τῆς δικτατορίας», Ὀκτ. 1920, ΑΠΑΝΤΑ, τ. 31, a. 352 —374.

5. Λένιν.’ «Πῶς ξενελᾶνε τό Âaâ», 23 - 6 - 1919, r. 29, a. 385, 71111. ἔκὸ.
ΑΠΑΝΤΩΝ.
6. «Ἁπάντηση οτόν Κιέόσκι» (Πιάτακοδ), Αῦν. 1916, ΑΠΑΝΊἉ (ya/1.
ἔπτὰ), τ. 23, σελ. 23 - 24.
7. «Δύο ταχτικές τῆς σοσιαλὸημακρατίας», ΑΠΑΝΤΑ, τ. 9, a. 23 (yak.
$116.).
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Η ΙΞΠΙΔΡΑΣΙΣ ThN ΠΡΩΤΙΞῙΝΩΝ
ΕΙΣ TON ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΒΙΟΝ
Ἠ Πρόσφατος έΠάνοδος τοὺ K. Μητσοτάκη εἰς τήν Πολιτικήν κονίοτρα, Πλήν τῆς
Παγκοσμίου αΠηχήσεως τῆς ὁποίας έτυχεν, άναζωΠυροῑ Τάς έλΠίδας τῆς Ὲθνικόφρονος Πσρστάξεως δι’ ἐν κσλύτερον μέλλον. Ἠ Παρουσία ἑνός άνδρός τού ἀναστήματος
τοῡ K. Μητσοτάκη άΠοτελεῖ έγγύησιν άναγεννήσεως καί δραστηριοΠοιήσεως τῆς ΚενΤρῡὸεξίᾱς έν Ἑλλάδι, μετά τόν μσκρόχρονον μαρσσμόν της.
Εἶναι άτυχῶς γεγονός ότι ἡ Πλειονότης τῆς ήγεσίσς μσς κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ὑστερεῖ σοΒσρῶς είς άνάστημσ. Δέν διαθέτομεν Προχείρους οτστιστικάς, άλλΙ
ἐάν ὡς μέσος όρος ϋψους ληφθῆ τό Ί,70 μ., γίνεται φανερόν ότι ύΠολειΠόμεθσ δραματικῶς τῶν άνσρχοκομμουνιοτῶν καί έσμοὸουλγάρων. Βεθσίως ύΠάρχουν καί ἐξαιρέσεις, ῶς λ.χ. ο K. Μακρῆς. Ἀλλά ἐάν λάθωμεν δειγμστοληΠτικῶς ένα τυχόντα κομμουνιοτήν, τόν K. Θεοδωράκην Π.χ., ὴ σύγκρισις μέ οἱονδήΠοτε άνῶτατον άρχοντσ τού
έγγύς Παρόντος άΠοΒαίνει συντριΠτική. Φαίνεται δέ ότι ὑφίσταται μία άντιοτρόφως
άνάλογος σχέσις μεταξύ ἐθνικοφροσύνης καί ϋψους. Οϋτως, ἐΠί Παρσδείγματι, ό K.
Μαρκεζίνης, άκόμη καί στηριζόμενος εἰς τάς Πλάτσς τοῡ K. ΠσῐτσδοΠούλου, δέν ea
ἐφθσνεν οὔτε μέχρι τῆς μέσης τού κ. Θεοδωράκη, ὑποστηρίξαντας ἡ μή τόν K. Καρσμανλήν.
Eiq Οτιγμάς ἐθνικῶν κινδύνων, ὼς ἡ σημερινή, έΠιΒάλλεΤσι νά άρθῶμεν εἰς τό ύψος
τῶν Περιοτάσεων. Ἠμεῑς κρούομεν τόν κώδωνα τού κινδύνου ότι, έάν ἡ κατάστασις
αύτή συνεχισθῆ, ἐντός ὀλίγων έτῶν ή Δεξιά ed καταστή ἀόρατος διά γυμνοῦ οφθαλμού. Διά τήν άνακοΠήν ένός ΠσΠσνδρέου ἤρκεσεν ένσς ΠσΠαδόΠουλος. Μέ τόν αύτόν
ρυθμόν ἐξελίξεως, Πῶς ed άντιμετωΠισθῆ ένας μέλλων άριστερός Πρωθυῐτουργός; Μέ
νάνους ἡ μέ Παιδάρισ; Ἀτυχῶς oi σύριανοί μσς ἠγέτσι, ὡς ό Καλέντζης ἢ ὁ Νσστούλης, δέν φαίνονται άρκετά καθυστερημένοι, τουλάχιοτον ὡς Πρός τό ϋψος.
Ἀλλ· άς μήν αύταΠατόμεθα. 'H ρίζα τοῡ κακοῦ εύρίσκετσι 6αΘύτερα. Τό συμΠέρασμσ
Πάντων τούτων εἶναι, δυστυχῶς, ότι oi όΠαδοί τῆς Δεξιάς ὺΠοσιτίζοντσι. Εἶναι άΠσράδεκτον, ἐνῶ είς τόν ἐλεύθερον κόσμον ό μέσος όρος ύψους άνέρχεται κσίή θνησιμότης κατέρχεται λόγω τῆς 6ελτιωσεως τῆς διατροφῆς, ἐν Ἐλλάδι νά συμὸαίνουν τά
άντίθετσ εἰς μίαν αδικημένην κοινωνικήν όμάδα. Διότι, ἐδῶ, oi Πολιτικοί άνδρες τῆς
Ἐθνικόφρονος Πσρατάξεως όχι μόνον κονταίνουν, άλλά καί άι-ιοθνήσκουν Πολιτικῶς
Προῶρως, ῶς συνέθη μέ τόν K. Νό6αν καί τόν K. ΣτεφανόΠουλον, Πού δέν καλοῦνται
Πλέον ούτε είς ένημερωτικάς συσκέψεις όμού μετ’ άλλων τέως ΠρωθυΠουργῶν. Φωτεινήν ἐξαίρεσιν άΠοτελεῑ ό Προσναφερθείς Κρής Πολιτικός, ὅστις καί τό εύοταλές
του Πσράοτημα διετήρησεν καί άνεγεννήθη εκ τῆς τέφρας του.
Νομίζομεν ότι τό KaKo'v Πρέπει-νά Πάψη. Ai άσύδοτοι οἰκονομικαί Παραχωρήσεις τῆς
Κυθερνήσεως εἰς ἐργάτας καί Παντοίους άνσρχικούς μσς άδήγησαν εἰς τό θλιθερόν
σημεῖον νά 6λέΠωμεν 6ιομηχάνους χάρτου νά σύρωνται εἰς τάς φυλακάς ῶς ό έσχατος
άΠστεών, άντιΠροσώΠους σύτοκινήτων νά ΠροΠηλακίζωντσι ύΠό τῶν Πιοτωτῶν τους
καί τραπεζίτας νά διασύρωντσι ύΠό τῶν ἐφημερίδων, ἐνῶ τά τέκνα τῶν οἰκοδόμων Kai
φορτοεκφορτωτῶν τρῶγουν άδισκόΠως. ’ΥΠό τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν, εἶναι άΠορίας άξιον Πῶς Παραμένουν εἰσέτι έν Ἐλλάδι καί oi ἐνσΠομείναντες ἐλάχιστοι Πλοιοκτὴτσι καί Βιομήχανοι, ένῶ Θά ἠδύναντο εὐχερέστατα νά διαχειρίζωνται τάς έΠιχειρήσεις των μέσω χωρῶν εύκαιρίας, ως ἡ Ὀνδούρα ἡ ό Πανσμᾱς.
Μία έτέρσ μάστιξ τού Ἐθνικόφρονος Πληθυσμοῡ τῆς χώρας εἶναι καί ο άνσλφαθητισμός. "Av ρίψωμεν τό 6λέμμσ είς τό δελτίον κυκλοφορίας τῶν ήμερησίων ἐφημερίδων,
Θά ’ίδωμεν ότιῑ
Ο 43 τοῖς έκατόν τῶν άναγνωστῶν δισΘάζουν Κεντροδεξιάς ἐφημερίδας
O 57 τοῖς έκατόν διαθάζουν Κεντροαριστεράς.
’Ἀν ληφθῇ ün' όψιν ότι ἡ Κεντροδεξιά έκέρδισεν εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς τό 55
τοῖς ἑκατόν τῶν ψήφων (54 ό K. Καραμσνλής καί 1 ὁ K. Γσρουφαλιάς) ένσντι τού 45
τοῖς εκστόν τῶν λοιΠῶν·άριοτερῶν κομμάτων, γίνεται φανερόν ότι σημαντικόν Ποσοοτόν τῶν ψηφισάντωνγαλήνην καί ἠρεμίαν - καί Πάντως όχι τάνκς - τυγχάνει άναλφάθητον. Καί δέν εἶναι Περίεργον, διότι σί ύΠοσιτιζόμενσι μᾶζαι δέν έχουν, 6ε6αίως, τόν
καιρόν νά άσχοληθούν μέ τήν μόρφωσίν των, ότε έΠιτσκτικόν ἐγείρεται τό Πρόθλημσ
τῆς διατροφῆς. .
Ἠ τακτική αὕτη, ὅμως, ὁδηγεῖ είς άδιέξοδον. Μαστιζόμενοι ύΠό τῆς Πενίας καί τῆς
άγνοίας, oi δεξιοί ῶθοὺντσι σφεύκτως εἰς τάς άγκάλας τοὺ Μαρξισμοῡ. Καί ed εύρεθῶμεν αϋριον Πρό τού άΠροσδοκήτου φαινομένου, ὅσον Πιό δεξιός εἶναι κανείς, τόσον Πιό αριοτερός νά γίνεται. Μι-ιρός κρημνός καί Πίσω ρεῡμσ. ’Υψηλός ed εἶσσι, εἰς
τήν άριστεράν ea άνήκης. Κοντός κσί ύΠοσιτιζόμενος, είς τήν άριστεράν ed καταφεύγης. Καί μόνον oi μετρίου ϋψους ἐκλογεῑς ’ίσως Παραμείνουν εἰς τήν ΕΔΗΚ.
Διά Πάντα ταῦτα άΠευθύνομεν έκκλησιν εἰς τούς άρμοδίους όΠως λάθουν τά δέοντα
μέτρα Πρίν εἶναι Πολύ άργά. ’ΞΠειδή ή όρθή ἐργασία γίνεται Πάντοτε εἰς τήν Θάσιν,
Προτείνομεν ὂΠως ό έΠόμενος άναοχηματισμός γίνη μέ κριτήρια όχι αὐστηρῶς δημοκρατικά, ῶς ό τελευταῖος, άλλά ἐμφανισιακά, έν ε’ίδει καλλιστείων. Oi έκκολσι-ιτόμενοι
Πολιτικοί άνδρες τῆς Παρστάξεως μσς, ἐξ άλλου, Θά έδει νά άσκοῡνται εἰς έφαλτήρια
καί μονόζυγσ άΠαξ τῆς ἡμέρας. Καλόν Θά ἡτο, τέλος, νά τούς Παραδίδωνται μαθήματα
στοιχειώδους έκΠαιδεύσεως, συνδυαζόμενα μέ έν θρεπτικόν καί Πλούσιον είς Πρωτεῖνας συσσίτιον.
Ἐάν δοθῆ ἡ δέουσα Προσοχή, Θέλομεν νά έλΠίζωμεν ότι συντόμως ἡ Ἑλλάς ed γεμίση άΠό σωματῶδεις καί καλοζωϊομένους Δεξιούς, ἡ δέ Ἐθνικόφρων Πσράτσξις Ga
έΠιστρέψη εἰς τήν ἐξουσίαν, ’ίνσ άναλάθη Kai Πάλιν τά ΠεΠρωμένα τοῦ ’Ἐθνους
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ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ
‘H «ἀντιστασιακή» τοῦ καραμανλικοῦ κατεστημένου ΒΡΑΔΥΝΗ καί ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις γηράσκουσα ΕΣΤΙΑ, ἐνορχηστρώθηκαν μέ τούς συντηρητικούς μανδαρίνους τοῦ ὑπουργείου Παιδείας σέ μιά σφοδρὴ ἐπίθεση γιά τὴν ἀπαγόρευση
τῶν πανεπιστημιακῶν συγγραμμάτων τοῦ Νίκου Σὸορώνου.
Τοὺς ἐνοχλοῦν οἱ ἰδέες του καί ἡ λαγαρὴ σκέψη του, τούς
ἐνοχλεῖ '16 ἦθος τοῦ πανεπιστημιακοῦ δασκάλου, τούς ἐνοχλεῖ
ι ἡ στράτευσὴ του οτὴν Ἀριστερά. Οἱ τυφλοπόντικες σαστίζουν
016 φῶς. Βγήκαν ὅμως 016 φῶς τῆς μέρας καί ἀναγνωρίζονται,
παιδιά τῆς ἴδιας μάνας; Εἶναι ἡ παλιά, παμπάλαιη - καί πάντα
νέα - Δεξιά...

μΜΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΗ E-TAIPIA
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΙ-ΙΜΕΡΙΔΑΣ
Στήν ὁδό Ἀκαδημίας 74 (τηλ.
3603356) λειτουργεῖ μιά, μοναδικὴ στό εἶδος της (γιά τήν Ἑλλάδα), «λαϊκή μετοχικὴ ἑταιρία»,
μέ στὸχο τὴν ἓκδοση μιᾶς «ἀπογευματινής ἐφημερίδας,τῶν ἐργαζομένων»ἱ
Ἤδη, στίς 12 τοῦ Δεκέμὸρη
1976 πραγματοποιὴθηκε ἡ πρώτη
γενικὴ συνέλευση, πού εἶχε σάν
ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία μιᾶς
μεταὸατικής ὀργανωτικής διάρθρωσης. Συγκροτὴθηκε 12μελὴς
συντονιστική ἐπιτροπὴ, μία 9μελὴς ἐπιτροπὴ καταστατικοῦ, οἰκονομικὴ ἐπιτροπὴ καί περίπου
10 ὁμάδες συντακτικής ἐργασίας.
Τά ὄργανα αὐτά εἶναι ἀνοικτὰ
γιά ὅλους τούς ἑταίρους παλιοὺς
ἠ νέους που ἐνεργοποιοῠνται καί
»ἔχουν σάν ἐργο τὴν ἐξειδίκευση
τῆς λειτουργικῆς καί πολιτικῆς
ἀντίληψης τῆς ἐφημερίδας.
Ἀπὸ τὴ ΣΕ. διευκρινίζεται ὅτι
«ἡ πολιτική ἀντίληψη τῆς ἑταιρίας συνοψίζεται στήν προώθηση
τοῦ ἀντιιμπεριαλιστικοῦ κινήματος καί τῆς πάλης γιά τόν οὐσιαστικό μετασχηματισμό, στόχοι
που εἶναι οἱ δύο πλευρές τοῦ

ἴδιου νομίσματος, έτσι Ιὥστε νά
ἀποκλείονται οἱ μονὸπλευρες ὲκτροπές (δεξιές ἤ ἀριστερίστικες),
που οὗτε ἕνα συνεπὴ ἀντιιμπεριαλιστικό ἀγώνα προωθοῦν ἀλλά
οὔτε καί τή σοσιαλιστικὴ ἀλλαγη».
Καί ἀκόμα; «ἡ σύσταση τῆς
ἑταιρίας δέν ἀποσκοπεῖ οτή δημιουργία κόμματος ἥ ἄλλης πολιτικῆς ὀργάνωσης ὂάσης». Βασικές ἀρχές εἰναιῑ
«1) Ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ ἐντυπου ἀπό ὁποιοδὴποτε κομματικο
φορὲα. 2) Ἡ ἀνάδειξη τῆς 60613τερης κοινωνικής διάστασης στήν
παρουσίαση τῶν γεγονότων καί
τῆς καθημερινότητας γενικὸτερα.
3) Ἡ τεκμηριωμένη ἐνημέρωση
τοῦ ἀναγνώστη σάν ὑπεύθυνης
κοινωνικής μονάδας καί ἡ ἐξ·
ασφάλιση τῶν προϋποθέσεων γιά
τὴ διαμόρφωση τῆς δικῆς “Eer
άποψης πάνω στά διάφορα γεγονοτα».
«Μὴπως εἶναι κὰτι πολύ ὡραῐο
γιά νά ’ ναι ἀληθινὸ;» διερωτῶνται καί οἱ ἴδιοι πού ἀπό καιρὸ
ξεκίνησαν αὐτή τήν ὑπόθεση. Ὁ
χρόνος θά δείξει...

Τά «Χαμὲνα Χρόνια»
χαμένα λόγια
Ἡ λογοκρισία συνεχίζει, τρία
χρόνια μετά τήν πτώση τῆς χοὺνἴας’ νά οφαγιάζει τά προοὸευϊικά έργαέ Ὁ δίσκος τά «Χαμένα
Χρόνια» τῶν Μίμη Πλέσσα καί
Γιάννη Κακουλίδη δέν μεταδίδεται 016 μεγαλύτερο μέρος του
ἀπο 16 ραδιόφωνο καί τήν τηλεὁραση. Γιατί; Ἔτσι ἀποφάσισε ἡ
(... ἀνύπαρκτη) λογοκρισία τῆς
EPT! Τό ἐργο εἶναι μιά ἀναφορὰ
Οτούς διωγμοὺς τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἀπό 16
‘36 μέχρι καί τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια. Θέμα που δέν
καίει ἁπλῶς. Πονάει κιὸλας...
H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΚΗ

Στήν γκαλερί Ζουμπουλάκη έκθέτει τήν καινουρια του δουλειά
ὁ ζωγράφος Κωνοταντῑνος Ξενὰκης. Τά ἔργα - 40 πίνακες σέ
ἀσυνήθιστο φορμά καί ἀντικείμενα - κινοῦνται μέσα οτὴν ἴδια
’ἰδεολογική καί αἰσθητικὴ προ6ληματικὴ πού ὑπῆρχε καί στίς
δύο προηγούμενες ἐκθέσεις που
εἶχε κάνει 011'1v Ἑλλάδα, ὁηλὰδή
τῆς χρησιμοποίησης συμὸὁλων
τῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Μόνο
πού στήν τωρινὴ του δουλειά ἡ
ἐπέμὸαση τοῦ καλλιτέχνη γίνεται
μέ τρὸπο πολὺ πιό ὀξύ καί αὺστηρό. Τά κωὸικοποιημένα σημεῖα τοῦ σύγχρονου τεχνολογικοῠ
πολιτισμοῦ μας. τυποποιημένα,
μέσω τῶν τυπογραφικῶν στένσιλ,
ἐπαναλαμὸάνονται πάνω 016v
πίνακα έτσι πού χάνουν τό σαφές
τους περίγραμμα καί ταυτόχρονοι
τό νόημά τους. Ἡ συσσώρευση
αὐτῶν τῶν 0111166ka ὁδηγεῖ σέ
μία ἀπόλυτη σύγχυση, στὴν
καταστροφὴ τοῦ νοήματος καί
ταυτὸχρονα στήν παραγωγή ἐνός
ἄλλου νοήματος μιᾶς ἄλλης
γλώσσας. Ἡ ἐπιρροὴ τῶν ἀναζητήσεων 016 χῶρο τῆς μοντέρνας
γλωσσολογίας εἶναι προφανὴς
στή δουλειά τοῦ Ξενάκη. Ὁ Πιέρ

ἠ ΜΑΦΑΛΝΪΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
A! o ΠΑΏΘΕΝΩΝΔΣ
ΚΑΓΙΟΥ ΔδΑΒΔΣΑ
rammw: a
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Ρεστανί 016v κατάλογο τῆς έκθεσης σημειώνει; «Ὁ Κωνσταντῐνος
Ξενάκης ἀναλαμόάνει γιά λογαριασμό μας τή μνήμη τοῦ φετιχισμοῦ. Μᾶς θυμίζει πώς τά συμ6ολα εἶναι κι αὐτά θνητά, καί
πώς δέν έχουμε παρὰ νά τά ἀναγάγουμε οτὴν κατάσταση τοῦ
ἀντικειμένου, σέ σημεῖα ἀντικειμενικῶν σημειολογικῶν δομῶν.
Γιά νά γεννηθοῡν νέοι θρύλοι
πρέπει καί οἱ μύθοι νά σκοτώσουν τούς πατέρες τους»,
ΕΚΘΙΞΣΗ ΤΗΣ ΣΙΜΩΣΙ

Ἡ Γραὸιέλλα Σίμωσι παρουσιάζει σέ ἀτομική έκθεση 016 «Πολύπλανο» (Δημοκρίτου 20) 19
γλυπτά σέ μπροῡντζο, πολυεστέρα καί γύψο, ἀντιπροσωπευτικά τῆς δουλειᾶς της τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια. Ἡ καλλιτέχνιδα, πού ζεῖ κι ἐργάζεται ἀπο
τό 1954 016 [Ιαρίσι. έχυι νά παρουσιάσει δουλειά της οτὴν
Ἀθήνα ἀπό 16 I963. Μέ ἐννέα
ἀπό τά γλυπτά της που δείχνει
στήν τωρινή παρουσίαση θ’ ἀντιπροσωπεύσει τὴν Ἑλλάδα στή
Διεθνή Ἔκθεση τῆς Βαρσοὸίας.
Τά ἔργα τῆς Σίμωσι χαρακτηρίζονται ἀπό μιά ἰδιόμορφη, μέ ἔντονα προσωπικά στοιχεῖα. σουρεαλιστική ’προσέγγιση

cH δημοτικὴ στόι
Νομικά
T6 ἐπιστημονικό ὅργανο τοῦ
Δικηγορικοῦ Συλλὸγου Ἀθηνῶν,
16 «NOMIKO ΒΗΜΛ», ᾶρχισιῖ
νά γράφεται, στή δημοτικὴ. Στό
τελευταῖο τεῦχος (ΦλεόἁρηςΜάρτης) ἔχει, ἰτπιχειρηθεῐ 16 «μεγάλο τόλμημα». Βέῦαια, ἡ πρώτη
ἀπόπειρα δέν ὁλοκληρώνεται,
καί γιατί τά δασικά κείμενα τῶν
ἀποφάσεων εἶναι γραμμένα οτὴν
καθαρεύουσα καί γιατί 16 ὑπολοιπο μικρό τμῆμα τῶν κειμένων
στή δημοτική δέν φαίνεται νά
ἀκολουθεῖ μιά προχωρημένη καί
κωδικοποιημένη γραφή. ’Όμως ἡ
ἀρχή έγινε.

Τοῦ ΚΟΥΪΝΟ
MONTEPNO‘
OI APXAIOI

ΑΓΙΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΒΟΙ
ς

Ἕνας άγιούρτης ξακουσμένος,
ό Γερμανός Τιλλοηλενσπίγγελ,
ταχυδσχτυλουργός καί φιάκας,
πού-κσνε πράματα Kai θάματα
οτά πανηγύρια,
τότες 1100 Sévav τά σκυλιά μέ τά λουκάνικα,
κά-ποτε α’ ἕνα πανηγὺρι
στάθη μπροστά σέ μιά παρέα ωραθοὺς ζητιὰνους,
ΠΟύ] μ’ ὰπλωμένα χέΡΙῦ ὰραδα ιά στεκάμενοι,
νισούριζαν τά «θεὸς σχωρέσ’ τ πεθαμὲνα τους»
καί λεει μέ Βροντερή φωνή,
συνάμα ντιντινίζοντσς φλουριά στή χούφτα τους
«Né, φουκαράὸες, πάρτε ὲδῶ τοὺτες τίς δέκα λῑρες,
(χωρίς νά δώσει σέ κανέναν τίποτα),
τρὲξετε εὐθύς στήν ὁμορφη ταθέρνα άντῐκρα
φατε Kai πιέτε, στήν ὺγειά pou!»
Δέν πρόφτασε νά εΙπεῙ τόν λόγο
καί ρῙχνονται 0l στραθοῐ κουτρουθαλώντας,
πατεῖς-με Kai πατῶ-σε σπρώχνονται μές στήν ταθέρνα.
Στρώνονται, τρών καί πίνουν σάν στραθοῑ καί σάν ζητιάνοι,
KI’ ὰφοῡ χορτάσαν καί τραγούδησαν καί γέλασαν
ïâê"EËÎ‘ä‘àﬁä’äv'Ê35Ë2°KËËÂÊÈTËŸÊÀŸËÏJ°’
w‘x μοιραστούμε Kai τά ρέσταΞ».
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Τότες ὅμως, - ὼ λαχτάρεςέ - φανερώθη ἡ φιάκα,

κι’ ὰντάμα φανερώθη οτούς στραθούς ὸ μαγαζάτορας
μ’ ὅλους τούς υπουργούς του Kai παραμαγείρους,
κρατώντας ἀλλος ξύλο, άλλος κοπάνα, άλλος μπαλντά,
KI’ άλλος κουτάλα ἠ τρίφτη,

-ποῡ σε πονεῖ, στραθέ, καί πού σε σφάζειέ Κι’ ὅπως τό ὸλὰνοιχτο ἐμπα’κι’ ὲΒγα τῆς ἐλπίδας,
ἠ απελπισιά τό κάνει τοῖχον ἠ γκρεμό,
δέ θρῐσκουν πιά 01 στραθοῙ τήν πόρτα μέ ὅση γληγοράδα
τή Βρήκανε ὃταν μπαῐνανε γιομάτοι Θάρρος,
καί θρὲθηκοω στό δρόμο μάλιστα χορτάτοι ξύλο,
γιατῙ ὁ στρσθός ὼς καί τό ξὺλο σάν στραΒός τό τρώει.
'O μύθοις λέει, -— ἀλλά 1i λὲει;
Γιά γέλια εἶν’ ἡ γιά κλάματα;

[0,;"11/ \ 4

Ti θέλει τώρα τούτη ἡ χοντροφιάκα
πού γαργαλάει τούς στοχασμούς μσς
Mr’mwç εἶν’ oi λαοί τῆς γῆς στραθοί ζητιάνοι,
1100 πήρανε τοῖς μετρητοῑς τοῦ Ἀτλαντικοῠ-τό σάλπισμα
μέ τόν χρυσόν ὰντῦιαλο,
καί τρέξανε στό μαγερειό τῆςΜὲης, νά χορτάσουν
μέ λευτεριά παχειά κι’ άφρύιῆ δικηοσύνη;
Mû τώρα οὐτε νά μπούνε κάν δέν τούς άφήνουν,

νά φᾱνε κάν τό πρώτο πιάτο,
παρά τούς περιποιόνται άμέσως μέ τό δεύτερος
Ti στέκει τώρα ἀπ’ ὁξω ὁ μαγαζάτορας
μ’ όλους τούς ὑπουργοὺς του καί παραμαγείρους,
με ξύλα, κόπανους, μπαλντάδες, τρῐφτες, μπόμπες,
καί δερνουν τούς στραθούς, νά εΙποῠμε προκαταθολή,
-πού τόλμησαν στά σοθαρά νά ἑλπῐσουν;
Γιά μήπως εἶν’ oi άρχόντοι αὑτοῦ τοῦ κόσμου άγιοῠρτες,
ταχυὸαχτυλουργοί καί τυχοδιώκτες άσπλαχνοι
πού κὰνουν (piézch σέ στραΒούς,
για νά χαζεύει ό κόσμος 0 πανηγυριώτης
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KI’ 0010i νά Βγάζουνε τόν Sicko;

Γιά μήπως, - ὅπως κάθε δά σοφός παθός τό ξαίρει, σήμερα πιά δέ δένουν τά σκυλιά μέ τά λουκάνικα, “
Kl‘ εῙναι Θεόστραθοι ὅσοι ὰκόμα γίνονται κορᾶδας
Γιά μήπως, αλλ’ όμως,...

KI’ αὐτός ὅπου πολυρωτάει,
στραθός κι’ αὑτός, ξύλο θά φάει.
M0v’ 0| 01p060i ὰς ἰδοῡνε
πῶς θα ξεστραθωθοῡνε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ ’

Ὁ θάνατος τοῦ Βασίλη Ρώτα
σημαίνει γιά τά ἑλληνικά γράμματα τό χαμό ἑνός ἀκόμη ἀπό
τούς τελευταίους τῆς παλιᾱς καί
μεγάλης γενιᾱς.
Γεννήθηκε στά 1889 01:0 Χιλιομόδι Κορινθίας, γνωρίζοντας
καί ὃιὼνοντας τόσες ἀλλαγὲς καί
μετατάξεις 01:0 μακροχρόνιο δίο
του ὅσες λίγοι ἂνθρωποι τῶν
γραμμάτων μας, ἀφοῡ μόνο ἡ
στρατιωτική του θητείασταδιοδρομία ὃιάρκεσε εἴκοσι
χρόνια (1910-1930), σταδιοδρομία πού ἑγκατὲλειψε μὲ τό ὅαθμό
τοῦ συνταγματάρχηῗ

, Ἐξὲὃωσε τρεῖς ποιητικὲς συλλογες ὅσα ἦταν ἀκόμη στρατευμὲνος, γιόι νά ἀνακαλύψει ἀργότερα τό ὃρόμο τοῦ θεάτρου, γράφοντας στά 1927 τό θεατρικό του
ἓργομΝά ζεῖ τό Μεσολόγγι>>ῖπού
παίζεται μετά ἓξι χρόνια ἀπό τό
τότε Βασιλικό Θὲατρο. Ἀμὲσως
μετά τήν ἀποστρατεία του ἱδρύει
τό «Λαϊκό Θὲατρο Ἀθηνῶν»,πού
λειτουργεῐ ἐπί ἑφτά χρόνια καί
συγκεντρώνει οτούς κόλπους του
ἀνθρώπους ὅπως ὁ Ξενόπουλος,
ὁ Μπόγρης, ὁ Σιὸερης, ὁ Βελμύρας κ. ά. Στή συνέχεια ἱδρύει τό
«Θεατρικό Ἐργαστήρι», μέσα

01:0 ὁποῐο ὃημιουργούσε τούς
ἠθοποιοὺς πού προορίζονταν νά
πλαισιώσουν τό «Λαϊκό Θεατρο». Ἀκόμη γράφει καί ἄλλα
θεατρικά ἔργα, ἀνάμεσα στά
ὁποῖα τό «Ρήγα Βελεστινλή» καί
τόν «Κολοκοτρώνη», ὲνῶ παράλληλα μεταφράζει ὁλόκληρο σχεδόν τό ἒργο τοῦ Σαίξπηρ, στό τὲλος μὲ τή ὅοήθεια τῆς Βούλας
Δαμιανάκου. Μὲ τόν τελευταῖο
πόλεμο καί τήν ἀντίσταση δραστηριοποιεῐται γιά μιά άκόμη
φορά, ὃημιουργώντας με τό Γ.
Σταύρου θίασο καί δίνοντας
παραστάσεις στήν ὕπαιθρο γιά

τούς ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ καί
τούς χωρικούς. Στό τέλος τῆς
ζωῆς του πρόφτασε καί μετάφρασε καί τά «Σονέτα» τοῦ
Σαίξπηρ καί ἔγραψε μιὰ εἰσαγωγὴ γιά ὅλο του τό ἓργο. Πέθανε στά 88 του χρόνια, ἀφήνοντας ἕνα τεράστιο όγκο δουλειᾱς
Ἀπό τό περιοδικὸ «Ἐλεύθερα
Γράμματα» (ἀρ. 23 τῆς 12-1045), πού διεύθυνε ὁ Δημ. Φωτιάὸης, ἀναὸημοσιεύουμε τό καυστικό ποίημα τοῦ Βασίλη Ρώτα
«Ἀγιούρτης καί Στραόοί» πάντα ἐπίκαιρα, ὅσο τουλάχιστο
ὁ ἀτλαντισμός κυριαρχεῖ.
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"E101. ξεκίνήσε
16 6111136911110
στήν Κρήτη
I
Γ IA τό ξεκίνημα τοῦ ἀντάρτικου στήν Κρήτη γράφει ὁ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ στό
καινούργιο ὄιὸλίο του <1 Ὁ ἑμφύλιος στή σκιά τῆς Ἀκροναυπλίας». Ἀπόσπασμα ἀπό τό 616Mo εἶναι τό κείμενα πού ἀκολουθεῖ.·
(...) Τώρα ὂαδίζω 115 1013;
6130 ἑπονίτες γιὰ τό Βαρύπετρο,
χωριό πεδινά, μ’ ἀκουμπισμὲνη
τήν πλάτη του σ“ ἔνα 1101111106013v1. Ἀπ’ ἐκεῖ πήρα ἔνα σύνδεσμοι
τὸ Δημήτρη Λεδάκη, 5va νεολαῐο
μονόχειρα 115 φτερωτά πόδια,
πού 115 πήγε 016 ριζό τοῦ ὅουνοῦ
καί κεῐ 05 1116 1011065010 6911110
16 Βαγγέλη Χατζηαγγελή, 11013
αὐτός, άν καί ἡτανε στάν κατάλογο 115 1013; ἄλλους ἡγέτες, εἶχε
γλιτώσει τή σύλληψη ὲξαιτίας
πού εἶχε λά6ει μέτρα καί 65v 16v5
ὅρήκαν κεῖνο τό 6ράδυ. Πήραμε
1615; μ’ ἀνεόαίνομε γιά τήν τοποθεσία «Καμπιά», κι ὅπως πατούσαμε πάνω εἶχε ῳτάσει καί 16
σκοτάδι. Ἐκεῖ άκούστηκε π’
ἀνοιγόκλεισε 16 111510190 ’νοῦς
ντουφεκιοῦ καί μιά φωνή 1101—
6106 μᾶς ὃιάταξεε «Ἀναπεμένοιέ
(ἀκίνητοι)».

«Μπάσταρδεέ» τοῦ φώναξα,
«κάτω 16 ντουφὲκι σου μή μᾱσε ι
σκοτώσεις ἀπό 16 φόὸο σου...»
«Γιά 16' 6v16911110 66 611111515.
"E! Καλά ’ναι, καλά ’ναι... ἄ δέ
μᾶς τά χαλάσει πάλι ἡ πολιτικήέ...».
Ὁ Βαγγὲλης μ’ ἀρώτησε 6v
είχα ἀκούσει τό τί ’πε ὁ τσομπανάκος, ποῦταν 6 Θράσος ὁ Βιδάκης 6.116 16 Θὲρισο, 115 16 11011661
του. "Av τῦχα λὲει 611013051!
Ἀλλά εἶπα τότες 016 σύντροφό
μου Χατζηαγγελή πώς αὑτό
ποῦπε 6 νεολαῐος 600116;, 66 1'
ἀκοῦμε γιά καιρό ὥσπου νά πιστέψει ὁ κόσμος τοῦ ὑπαίθρου
πώς γίναμε σταθεροί, πώς 65 66
παίζομε 115 κεῖνα 11013 01316; 65v
εἶχε μάθει νά παίζει...

Πιό κεί ἀπό 16 01611010, 05
ίσιωμα, ὅρισκότανε μιά στέρνα 115
V596 καί παρακεῖ μιά πέτρινη
καλύὸα. Ἀνάψαμε μιά μεγάλη
φωτιά καί 001361100 ἕνα μπούτι
11013 ἔκοψε ὁ Θράσος ἀπ’ 5V0
σφαγμένο ἀρνί 11013 κρατοῡσε.
Ξερὸψηνα 16 μερί, κι 6 Βαγγὲλης,
11013 ἥτανε 600 άρχοντας στή θωριά καί 016 φέρσιμο, τόσο καί
λαϊκός, παθαινότανε ἀκούοντας
16v τσομπανάκο 115 κείνη τήν
άφταο-τη Θυμοσοφία τῶν ὅουνίσιων καί 16v παρακινοῦσε 05
κουόἔντες.
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"010v ξεφεγγάρωσε - γιατί τό·
μέρος ἥτανε κακοτράχαλο - 60-,
δίσαμε κάμποσο καί 05 λίγες
ὠρες φτάσαμε 0‘16 Θὲρισο. Ἐόῶ
016 1905 φέρανε οί Κρητικοί 16
Βενιζέλο κι ἀρχίσανε τήν ἐπανάσταση - 11013 111610; πήρε τ’
ὄνομα τοῦ χωριοῦ .- 11013 ἄνοιξε
16 696110 γιά τήν ἔνωση τοῦ νησιοῠ 115 τήν Ἑλλάδα.
Εἴχαμε καθήσει 0' ἔνα ὕψωματάκι. Κάτωθέ μας ἁπλωνὸταν μιά
λαγκαὸιά σκεπασμένη ἀπό πλατάνια, καρυδιὲς κι ὀπωροφόρα,
11013 16 φεγγάρι τά κατάόρεχε
ἀπό λιωμένο χρυσάφι κι ἀσήμι κι
ἀνάμεσά τους ξάσπριζαν σκόρπια δῶ καί κεῖ τά σπίτια τοῦ χωριοῦ. Καταμεσής ὅρυχιόντανε 16
νερά ἑνοῡ χείμαρρου ἀπ’ τά λιωμένα χιόνια τῶν Λευκῶν ὅουνῶν,
11013 αὐτά σηκώνονταν μεγαλόπρεπα κι οἱ 601901111595; κρουστάλλινες κορφὲς τους φιλούσανε
16 0116111 τ’ οὐρανοῦ. Ἤτανε μιά
μαγεμὲνη ἔτούτη ἡ πρώτη νύχτα
τοῦ Μαγιοῦ. Ἀποχαυνωμὲνος
ἔμεινα ἐκειὸά ἀκούνητος, ν’
ἀκούω τά ἀηδόνια πού ἑκατον1665; 10101300v5 6v611500 016
φυλλώματα... T510; 6511100 v’
άκοὺσω τήν ὁλότελα μαγεμὲνη
ψυχή μου, καί κείνη μοῦ πέταξε
16 γνωστὸ μσς 1011610: «"Eva;
πόλεμος εἶναι ἀπόλυτα 611101010γημένος, ὁ ἐμφύλιοςί» Καί τώρας,
ὕστερ’ 6116 1916v10 χρόνια 115 τήν
τόση τους ἔχτρα καί 115 16v 1600
τους ἔρωτα, πάλι ἡ ψυχή μου μοῡ
προστάξεις «Ὅσο οτή γῆ μσς
ὑπάρχει ἡ ἐντροπή τῆς πείνας,
ὅσο 6 φασισμός, 600 οἱ 61111010ρίες, ὅσο τά ὃασανιστήρια τοῦ
1109111013 καί τῆς ψυχῆς, ὅσο
ὑπάρχουνε ὅλα τοῦτα, ἕνας πόλεμος εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημὲνοςῑ ὁ ἔμφὺλιοςέ...» σ ·
9

Ὕστερ’ 6116 τοῦτα κατεόήκαμε
016 Θέρισο, κι ὁ Λεδάκης χτὺπησε μιά 116910 ’νοῦς καφενείου.
Ὁ καφειζής, ἔνας κοντός καί μεσόκοπος, 11013 ἄν θυμᾱμαι λεγὸταν Γιαννικάκης, ἀφοῦ μᾶς
"51111105 στή θράκα τοῦ τζακιοῡ
καφὲὃες, 11013 ὅπως μᾶξ 51115:
«5115166 119011610v 606110111 611’
16v καιρό 11013 6 πατέρας του τήν
εἶχε τό πρῶτο άναμμένη», ἄνοιξε
ἕνα ντουλάπι κι ἔφερε ἕνα χοντρὸ, παλιωμὲνο τεφτὲριε «Ἐπαέ
γράφουνται ὅσοι περνοῦνε 6116
τοῦτο 16 χωριό ἀπ’ τόν καιρό τοῦ
·“Θέρισου”. T’ ὄνομά σου», 115
προστάξει. «Γράψε τούς ἄλλους»,
τοῦ λὲω. «Αὐτουνούς 101305 ξέρω; Βαγγέλης Χατζηαγγελής καί
Δημήτρης Λεδὰκης· γνωστὲς
ταυτότητες, μὸνο λέγε 16 61116
σου ὄνομα v15! 1515 το, μά ἔπαὲ
’ναι γραμμὲνο καί τοῦ γεροΒενιζέλο, καί τοῦ M6vo, καί τοῦ

Μπιστολάκη, κι άλλονῶν ἀπ’ ’
οὔλη τήν Κρήτη, χιλιάδες».
«Γράψε με 16 101116;: ἐκεῖνος 11013
65 1551 τ’ ὄνομά του». Καί τὸντι
ἔτσι μ’ ἔγραψε, γιατί μετά 6116

χρόνια ἑπρόκοψε ὁ δεξιός Τὺπος
τῶν Χανιὼν v6 6111100151351 ἐκεῖνο
16 ἡμερολὸγιο, 11013 ’ξεκινοῠσε
τὸντις ἀπ’ 16v καιρὸ τῆς ἐπανασταοης τοῦ Θὲρισου.

Ὕστερ’ 611‘ 610 τοῦτα ἔφυγα
115 16 013v650110 6116 16 Θὲρισο.
γιατί ὁ Βαγγελης, κσυρασμὲνος.
ἀπὸμειν’ ἐκεῖ, καί πρίν ξημερώσει
φτάσαμε 016 χωριό Μεσκλα. T6
M501116 ἔχουν 1013; 1116 δυνατούς
ἀνθρώπους τῆς ἐπαρχίας Κυδωνίας στήν ἐργασία καί 016v πόλεμο. Εἶναι 16 χωριὸ τοῦ καπετάνιου τοῦ ΕΛΑΣ Ν. Χανιῶν καί
τώρα τοῦ Δ.Σ. Νίκου Τσαμαντή,
ἔχει πολλούς αὐτοαμυνίτες κι 6
Χρήστος Μπολοὺὃης εἶναι ὁ
ὑπεύθυνος τῆς Αὐτοὰμυνας τῆς
ἐπαρχίας. Βρὲχεται ἀπό πολλα
νερά, γιατί 6116 11500 του πεταγει
τά νερά του ὸ ποταμός Καιρίτης.

Πριχοῡ 61161111; καλά ξημερώσει, εἴχανε φύγει σύνδεσμοι πρός
ὃλα τά σημεῖα τοῦ νομοῦ, καί τήν
ἐπὸμενη 11590 1p1600v5 οἱ 1101151av0101 τῶν ἀνταρτων 115 καναδυὸ, τό 5511151510 τους, καθώς καί
οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Αὐτοάμυνας τῆς
κάθε ἐπαρχίας. Ἀκόμα 016 M5σκλά ὅρισκόταν καί 16 συγκρὸτημα τῆς Κυδωνίας 115 16 M110vτουρόγιαννη καί 16 Μανώλη
Πισσᾱ. Στή συνεδρίασή μας 61106013110100 τήν καθαρομυαλοσὺνη,
τήν ἀφοὸιά καί τήν ὑπευθυνὸτητα ἐκείνων τῶν δυνατῶν στή
σκὲψη, στήν ψυχή καί 016 1109111
ἀνθρώπων. Θυμήθηκα 16 μορφωμὲνα ζωντὸὅολα, 115 τή γεμάτη
ἀπό κακοριζικιά σκὲψη τους, 11013
11016v11105 016 τὲτοιο χάλι της
τήν ἔπανάσταση,καί 11013 τώρας
ἔτοῡτοι οἱ ἄντρες καθὸτανε χωρίς
γογγητά, γιά v6 φτιάξουν ὃ,τι
φτιαχνότανε.
«Ὀ κύαμος. 010190115 Γιανιίγ.
111' Υτήν προὸοσια τῆς απιργιίμ
05v 116; ἔχει mu Ëilmoïooi‘vl]. Σι
116115 1900166516 1111;. (17.61111 και
61' ὀργανωμένυι 1111101111 1'vi11-ç 116;
λέπέ 611 ἡ πολιτική θα 116; 16 χιτλασει παλι καί 65v 1111; 111,110111'1»
ουν-[αι να παριιυνι 1'101'11521.
Πρέπει σαι· ι)τιλι·χος 111; ὀργά»

ΓΙΑΝΝΗ BA}: ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ

ΗΠῬΟΓΡΛΜΕδΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΛΣΗ
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νιυσης να 111-1111; μαζι 1111; και να
κανομι· μιρικές πιτυχιῑμιίἰς 5:11χιιρήσιις». Μυύ ἴκανι· 0111-1; 5v11'110011 611 061' 05111590 λόγι) γι“
αὺτή τήν ιίπροθυμία τῶν ἀγρυ161\' 65 φιὲρανι· τήν ιἰμερικανικη
171111161101]- μαλιστα πολὺ ἐλάχιστα μιλήσιινε γι“ αὐτήν.
T6 nvtùpu αλλαξι 111-16 6116
1116 σύντομη ὁμιλία μου. οταν
τούς 1156111111011 ὁτι «16 K.K. 111;
Ἐλλαὸας τώρα πια ἔχει σταθερή
τήν 61161111011 του να συνεχίσει
16v ἔνοπλω ἀγῶνα μέχρι τή νίκη.
011 κι ὁ ἀρχηγός τοῦ K611111110;
καί 16 1101111116 του Γραφεῐο
11910115101 τωρα στα ὄουνα».
Αὐτά τα λόγια μου τα σχετικα
115 τί] H5011 τοῦ Κώμματυς ἀλλα.
511v: 11/611111 ῐιί 1111-1111 mu 6151»
011115 1110111 01013; καπττανιωυς.

-Γιατί ὅεῦαια. για να 111106113σουκέ μια πολιτική. πρῶτοι αὐτοι
ἔπρεπε να πιστὲψουνε μα καί v6
ξέρουνε 11' σχεδιαζει να πετύχει
115 16 ὅπλα ἡ ανώτερη 111/5010 τοῦ
κινήματος. T515161v0v16; ἡ 01'!011511111 αὐτή εἶχε κιόλας ἐπικρατήσει ἡ 1151101611011 611 μέσα 016
καλοκαίρι θα κυριαρχήσομε παλι
στήν Κρήτη καί θα στελιώναμι
αὐτή τή φορά τή λαϊκή ἐξουσία,
Ὕστερα συζητήσαμε 0' ενα
πρόγραμμα ἑπιχιιιρήσιις καί 611—
μαμαι ὅτι 01" 1116 ὸιακοπή πάνυ)
016 ρακί καί 16 111191361. Ô E1111"—
χης Λιτσαρὸος. Eva; (1101111111;
ποὺχε ἔρθει μαζί 115 16v K61111τζακη σαν ὑπεύθυνοι τῆς A1116αμυνας τοῦ Σελίνωυ. πρότεινε
πῶς να καταληφττῖ ἡ {11106101κηση τῆς Καντανωυ. Ὀ Μιχαλαnu; —— ὅπως 511111115 16v Παπαναγιιιιτακη. 111 5101 ("1; 16v 15115 καί
1151; — γεννημένος στρατιωτικός.
11111193001101.- 016 61115—061105 16
σχύὸιι) τοῦ Λιτσαρδιη» κι 51111:
“65111) τριαντα ἀνταρτες». Κι
ηταν ή πρώτη ἐπιχείρηση πού
σχεὸιάστηκε 5101 πανιι) 016 11601.
πού εἶχε μαλιστα nui πλήρη ἐπιτυχία ὅπως θα ὸσῡμε. Βαλαμε
6116110 για στόχους τήν καταληψη
τοῦ αεροὸρόμιου καί 5V6; μεγα-

- λου συνεργείου αὐτοκινήτων στή·
Χρυσοπηγή.

, Τελειώνοντας ἡ σύσκιτψή μας
αὐτή, ποὺ γίνηκε 011'; τρεῖς μέ
1500591;101'1 Μαγιοῡ 1947 nui 115
1iç ξεχωριστίῑς συνεργασίες n9611105 ὅλη τή 1159a. οἱ ἀγωνιστές
ᾳύγανε τήν ἴδια ἐκείνη νὺχτα για
16v τόπο τῆς 096011; τους.
Ἐλόγου μου. κουρασμένος 611'
(ὅλα ἑτοῡτα πού γίνανι· ἀπ’ 11';
0159v5; τοῦ μήνα Φλιὸαρη ὡς
τώρα - κι 6011 111169506 ταχυ) σημι·ιωμὲνα - αῳοῡ ἑτοίμα.οα 16
Μανώλη Μανώλαρη για να (11"·,ἰιμι-· 16 πρωί καί καὸαλώντας τα
Αευκα “Ὀρη να 111600115 στα
Σῳακια 1119de111; 11']; Σαμαριας
16 Φάραγγα. κοιμήθηκα ιῐναν
ιιπνο καλό. Λογαριασα; 6 ὕν01110: ἀγῶνας nui στήν Κρήτη «επιτι-λυυς» ~ 511,15 αρχίσει...

οκινημσϊσγρὲιφςῼς·
cO Μπὸρχες
καί 6 κινηματογράφος
Τῆς Φρίντας Λιάππα
Ἡ σύνδεση καί ἡ σχέση τοῦ κινηματογράφου μέ ἄλλες μορφές
τέχνης εἶναι ἕνα πρόὸλημα τεράστιου ἐνδιαφέροντος, 1600 στόν 1oμέα τῆς κινηματογραφικῆς πρακτικῆς ὅσο καί σέ ἐκεῖνον τῆς θεωρίας. Στήν Ἑλλάδα, ἀπό ὅσο ξέρουμε, ὁ Παῦλος Ζάννας εἶναι ὁ
μόνος πού ἀσχολήθηκε μέ τή σχέο-η κινηματογράφου-λογοτεχνίας,
ἐνῶ τό ὅιὸλίο τοῦ Μπρέχτ «Κείμενα γιά τόν K ινηματογράφο», πού
κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις «Σύγχρονος Κινηματογράφος», καί
ἡ παρουσίαση τῶν ταινιῶν τοῦ Ἀλαίν Ρόμπ Γ κριγιέ ἀπό τήν Ἐλληνική Ταινιοθήκη πέρυσι, εἶναι, μαζί μέ τήν περίπτωση τοῦ Παζολίνι, τά μόνα παραδείγματα αὐτῆς τῆς σχέοης.
Ὁ μεγάλσς Ἀργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς Μπόρχες
εἶναι γνωστός ὡς μιθυστοριογράφος, ποιητής καί δοκίμιογράφσς. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεῖ στά ἑλληνικά σέ λογοτεχνικά περιοδικά καί τό ὄιὸλίσ
του «Λαόύρινθοι» μεταφράστηκε
τελευταῖα. Μιά ἀγνωστη ὅμως
πλευρά του καί συνάμα πολύ ένὃιαφέρουσα εἶναι ἐκείνη τοῦ φανατικοῦ κινηματσγραφόφιλσυ καί
τοῦ κινηματογραφικοῦ κριτικσῠ.
’Ἡδη 6.116 τό 1929, 610v δ Μπόρχες ἦταν τριάντα χρονῶν, εἶχε
ἀρχίσει νά δημοσιεὺει κάπσια
κείμενα για τόν κινηματογράφο,
ἐνῶ ἀπό 16 1931 μέχρι τό 1945
κράτησε τή στήλη τῆς κίνηματογραφικῆς κριτικῆς στό λογστεχνικό περιοδικό SUR. Οἱ κριτικές του ἀναφέρονται σέ ταινίες
ξένες καί εἰδικότερσι σὲ ταινίες
τοῦ Χόλλυγσυντ καί παρουσιάζουν ἓνδιαφέρον τόσο γιά τό
λογοτεχνικό του ὕφος 600 καί γιά
τήν ὀξύτητα τῶν κριτικῶν του
παρατηρήσεων. Ἔγραψε ἐκτός
τῶν ἄλλων κριτικές γιά τόν φόν
Στένμπεργκ (τοῦ ὁποίου θαύμαζε
πολύ τήν πρώτη του δουλειά, ἀπό
τήν ὁποία ἄλλωστε ἐπηρεάστηκε),
τόν Τσάπλιν, τόν «Πολίτη Καίην» τοῦ Γ ουέλς, τόν «Καταδότη»
τοῦ Φὸρντ.
Γιά τόν Μπόρχες 6 κινηματσγράφος εἶναι συνδεδεμένος μέ
τήν πρακτική τῆς ἀφήγησης, εἶναι

ἕνα ὑλικό ἀνάγνωσης, μιά ἐπιφάνεια ἀπό εἰκόνες, σύνθεση ἀσυνεχῶν μσρφῶν - στοιχεῖα πού λίγο
ὡς πολύ μπορεῖ νά τά ὅρεῖ κανείς
καί 016 61116 του συγγραφικό έργο. Γιά τόν Μπόρχες ἡ ἑπιτυχία ἤ _
ἀποτυχία μιᾶς ταινίας εἶναι 6.116—
λυτα ἑξαρτημένη ἀπό τό σκηνοθέτη, 6 ὁποῖος ἔχει τήν ἴδια ἀξία
μέ τό συγγραφέα ἑνός ὅιὸλίου. _

ἰΣιέ μιὰ συνέντευξή του τό 1967
ε ne:
«Σκέφτομαι πώς ἐνῶ σήμερα οἱ
λογοτέχνες δέν ἀσχολοῦνται μέ τό
ἔπος, κατά ἕνα ἀρκετά περίεργο
τρόπο, τό ἔπος ἔχει διασωθεῐ ἀπό
τό γουέστερν.... Σ’ αὐτό τόν αἰῶνα ἡ ἐπική παράδοση ἔχει διαφυλαχτεῐ ἀπό τό Χόλλυγουντ...»
Εἶναι προφανές σ“ αὐτή τή
φράση, πώς 6 Μπόρχες ὃλέπει
τόν κινηματογράφο ὡς μιά E11φραση μέσα σέ μιά καθολικότητα
πολιτιστική καί ἱστορικὴ. Αῠτή
του ἡ ματιά δίνεται πιό ξεκάθαρα
016 κείμενο του «Γιά τό Ντουμ-

πλάξ», πού δημοσιεὺεται παρακάτω. Σ·’ αὑτό τό κείμενα, πού
γράφτηκε ἀπό τόν Μπόρχες τό
1945 καί ἀναφέρεται σέ Eva 11966λημα κινηματογραφικής τεχνικῆς καί αἰσθητικής (καί 16 ὁποῐο
παραμένει ἀκόμα σάν πρόὸλημα
γιά τόν κινηματσγράφο), 16
ντουμπλάζ ὑέν ἀντιμετωπίζεται
στενά Ισάν μιά κακή μέθοδος ἑνός
συγκεκριμένου εἴδους, ἀλλά διασυνδέειαι μέ πολιτιστικές ἀνα-

ΘΟΥΡῙΟΣ
κεντρικό ὀργανο τόὺ
ῬΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ’

Χόρχε Λουίς Μπόρχες

φορές στούς ἀρχαίους Ἕλληνες ἥ
στσύς Κινέζσυς, ἐνῶ ταυτόχρονα
ἑντάσσεται μέσα στήν ἴὸια τή λειτουργία τοῦ κινηματσγράφσυ σαν
τεχνης.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΛΑΖ
«Οἱ δυνατότητες τῆς τέχνης
τοῦ συνδυασμοῦ δέν εἶναι ἄπειρες, μποροῦτιὲὁᾌιως νά εἶναι τρομερές. Οἱ Ἕλληνες δημιούργησαν
τή Χίμαιρα, ἕνα τέρας μέ κεφάλι
λιονταριοῦ, κεφάλι δράκοντα,
κεφάλι κατσίκας- οἱ θεολόγοι
τοῦ δεύτερου αἰῶνα τήν Ἀγία
Τριάδα, ὅπου δένονται ἀξεδιἀλυτα ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό
’Άγιο Πνεῦμα οἱ Κινέζοι ζωολόγοι τό τί-γιάνγκ, ἕνα ὁλοπόρφυρο, ὑπερφυσικό πουλί μέ ἕξι
πόδια καί φτερά ἀλλά χωρίς μάτια καί πρόσωπο- οἱ γεωμέτρες
τοῦ δέκατου ἔνατου αἰῶνα τόν
ὑπερκύὸο, μιά μορφή τεσσάρων
διαστάσεων πού περικλείεει ἕναν
ἄπειρο ἀριθμό ἀπό κύὸους καί
περιορίζεται ἀπό ὀχτώ κύὸους
καί εἰκοσιτέσσερα ὀρθογώνια. Τό
Χόλλυγουντ πλούτισε αὐτό τό γε·
λοῐο τερατολογικό μουσεῖα· μέ τά
μέσα μιᾶς διεστραμμένης τεχνικῆς πού τήν ὀνομάζουν ντουμπλάζ, προσφέρουν τέρατα πού
συνδυάζουν τά πολύ γνωστά χαρακτηριστικά τῆς Γκρέτα Γκάρμπο μέ τή φωνή τῆς Ἀλντόζα
Λορένζο. Πῶς νά μήν ἀποθαυμάσουμε αὐτό τό ἐξοντωτικό θαῦμα,
αὐτές τίς εὐφυεῖς ὀπτικοακουστικές ἀνωμαλίες,·
Ἐκεῖνοι ’πού ὑπερασπίζονται
τό ντουμπλάζ ὑποστηρίζουν
(ἴσως) ὅτι οἱ ἀντιρρήσεις γι’ αὐτό
εἶναι ἀντιρρήσεις καί γιά κάθε
ἄλλη μορφή μετάφρασης. Αὐτό τό
ἐπιχείρημα ἀγνοεῖ ἤ ἀποφεύγει
16 κεντρικό σφάλμα - r6 αὐθαίρετο μπόλιασμα μιᾶς ἄλλης φωνῆς καί μιᾶς ἄλλης γλώσσας. Ἡ
φωνή τῆς Γκάρμπο ἤ τῆς Χέμπουρν δέν εἶναι τυχαία- εἶναι,
γιά τόν κόσμο, ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα πού τίς προσδιορίζουν.

Ἄκουσα ὅτι 16 ντουμπλάζ
ἀρέσει στήν ἐπαρχία· Στό μέτρο
ὅμως πού δέν δημοσιεύουν τούς
συλλογισμούς τῶν connaisseurs
ἀπό 16 Τσιλεκίτο καί τό T0161}.κόι (ἐπαρχιακές πόλεις τῆς Ἀργεντινῆς, Σ.τ.Μ), ἐγώ τουλάχιστον δέν πρόκειται νά τρομοκρατηθῶ. ’Ἁκουσα ὅτι τό ντουμπλάζ
εἶναι εὐχάριστο ἥ ἀνεκτό γιά
ἐκείνους πού δέν ξέρουν ἀγγλικά.
Τά ἀγγλικά μοῦ εἶναι λιγότερο
ἀκατάληπτα ἀπό ὅ,τι τά ρωσικά.
Θά μποροῦσα πάντως νά δῶ τόν
“”Αλέξανδρο Νιέφσκυ,, γιά ἔνατη
ἤ δέκατη φορά, ἄν μσῦ τόν ἔδει·
χναν 011711 πρωτότυπη ἐκδοχή
του, ἤ, τουλάχιστον, σέ ἐκείνη
πού ἔχω πιστέψει ῶς πρωτότυπη,
Αὐτό τό τελευταῖο σημεῑο εἶναι
σημαντικό· χειρότερο ἀπό τό
ντουμπλάζ, χειρότερο ἀπό τήν
ὑποκατάσταση πού συνεπάγεται
τό ντουμπλάζ, εἶναι ἡ πλατιά
διαδεδομένη - ἀναγνώριση μιᾶς
ὑποκατάστασης, μιᾶς ἀπάτης.
Δέν ὑπάρχει συνήγορος τοῦ
ντουμπλάζ πού νά μήν καταλήγει
μέ τήν ἐπίκληση τοῦ προκαθορισμοῦ καί τοῦ ντετερμινισμοῦ.
Ὁρκίζονται πῶς αὐτό τό τέχνασμα εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς ἀμείλικτης ἐξέλιξης καί πώς γρήγορα
θά ἔχουμε νά διαλέξουμε, εἴτε νά
ὅλέπουμε ντουμπλαρισμένες ταινίες εἴτε νά μή ὅλέπουμε καθόλου
ταινίες. Ἔχοντας δεδομένη τήν
παρακμή τῶν ταινιῶν σέ 1101016σμια κλίμακα - πού ἐξαιρέσεις,
ὅπως “Ἡ μάσκα τοῦ Δημήτριου”
τοῦ Νεγκουλέσκο, δύσκολα τήν
ἀλλάζουν - δέν θεωρῶ ὅτι ἡ δεύτερη ἀπό τίς δύο αὐτές ἐναλλακτικές λύσεις εἶναι ὀδυνηρή. K0κές ταινίες τελευταῖα μᾶς παρακινοῦν 016 v6 κρίνουμε τόν κινηματογράφο ὡς ἕνα εἶδος ἀρνητικοῦ παραδείσου. “Ἡ περιήγηση
στά ἀξιοθέατα εἶναι ἡ τέχνη τῆς
ἁπογοήτευσης” παρατήρησε ὁ
Στήὸενσον. Ὁ ὁρισμός ταιριάζει
γιά τίς ταινιές καί, μέ θλιόερή
συχνότητα, γι’ αὐτή 117 συνεχή,
ὰναπόφευκτη ἄσκηση πού λέγεται ζωή». I
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τούς ὁραματισμούς καί τίς διαψεὺσεις, τίς ἐλπίδες καί τὴν ἤττα
μιᾶς γενιᾱς πού έζησε τήν Κατοχή καί τόν Ἐμφὺλιο.

,βῷᾼ-ᾮ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Στίς ἐπάλξεις - Νέα Ζωή (ποιἤματα)
Ἀθήνα 1974 καί 1975
Δυό ποιητικές συλλογές ὅπου ὁ
κοινωνικοπολιτικός προὸληματισμός καί ένας ἠθικός ἐρωτισμός
εἶναι τά κύρια χαρακτηριστικὰ.
Παρὰ τὴν ἐμφανὴ του ἰδεολογική
στράτευση μέ τήν Ἀριστερά, ὁ
ποιητής διαπνέεται ἀπό ἕνα ὃαθὺ
οῠμανισμό, που προσπαθεῖ, μέσα
ἀπό κάθε πτυχή τῆς ἀνθρωπίνης
δράσης, νά πολεμήσει τήν καταπίεση καί τὴν ἀδικία, ὁραματιζόμενος μιά ζωή ἀπελευθερωμένη.

γραφή ἴσως ἦταν πρόσφορότερη
γιά μιά ἀναλογη ὃιὴγηση. Οἱ καλὺτερες σελίδες εἶναι οἱ τελευταῖεςἶ ὅπου διατραγωδεῖται ὁ Θάνατος τοῡ παιδιοῦ τῆς KIT. στὰ
γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου.

Τό 6ι6λίο ἀναφέρεται and Yeγονότα ‘43-’49 καί τὴ διαδικασία
ἑκχώρησης τῆς Ἑλλάδας ἀπό τόν
ἀγγλικό «παράγοντα» στόν ἀμερικανικό. Εἶναι ἡ έποχή τῆς
κατάφωρης έπέμὸασης στά ἐσωτερικά μσς καί τῆς έδραίωσης τῆς
ξένης έπικυριαρχίας. ‘O σ. ἀναφέρεται στά γεγονότα τῆς ἐποχῆς
μέ στοιχεῖα ὃημοσιευμένα ἦ
ἄγνωστα καί ἑμπλουτίζει τό
ὑλικό του μέ μαρτυρίες καί συνεντεὺξεις πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν κρίσιμη αὐτὴ
περίοδο. Σημαντικό τμῆμα τοῦ
6ι6λίου καταλαμόἁνουν τά περιστατικά γιά τίς πολιτικές δολοφονίες τῆς ἐποχῆς (ΖεύγουΒιδάλη-Πόλκ) καί δίνοντοιι νέες
πληροφορίες γι’ αὑτές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Σπουὸές
Λαμῖα 1 977

Ποίηση τῶν πραγμάτων αὐτὴ
τοῦ Γ.Δ. Ἡ αἴσθηση τῆς σωματικῆς ἀπόλαυσης ἡ παρακμῆς εἰναιδιόιχυτη μέσα ἀπό μιά ἐξαντλῆτική ἀναζήτηση τῆς ὑπαρκτικῆς
πληρότητος. Σ“ ἀρκετούς ἀπό
τούς στίχους φαίνεται ἡ έπίδραση
· τῆς νατουραλιοτικῆς-συμὸολικής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
ποίησης τοῦ Ἔζρα Πάουντ. Ὁ
Ταξιὸεύοντας στά νησιά τοῦ Αἰρομαντισμός. έντοὺτοις, τοῦ Γ.Δ.
γαίου
εἶναι έντονα κοινωνικὸς, ένῶ οἱ
Ἀθήνα I 973
αἰσθητικές του κρίσεις πηγάζουν
ἀπό μιὰ ἀξιοκρατική ἐντελέχεια.
Ὁδοιπορικές περιηγήσεις τοῦ
συγγραφέα, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες
ἀνιχνεὺει τήν καθημερινή ζωή,
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΣ
παράλληλα μέ τήν ἱστορικὴ
Χρόνος ἀντιστροφῆς
παράδοση τῶν αἰγαιοπελαγίτιΚὲὁρος, Ἀθήνα 1977
κων νησιῶν. Oi τοπογραφικές
Ὁ έσωτερικός χρόνος μετουἀναφορές σμίγουν μέ τίς σκέψεις
σιώνει τή ὅιωματικὴ πορεία τοῦ
τοῦ Γ. Γαλανοῡ καί τῶν νησιωσυγγραφέα. Δυσδιάκριτα τά ὅρια,
τῶν γύρω ἀπό τούς καημοὺς, τά
διαρκῆ τους προόλὴματα, τὴν
τῆς κλασικής ἀφήγησης. Παρελεἰσὸολή τοῦ καταναλωτικοῦ τουθόν καί παρόν εἶναι ένοποιημένες
ρισμοῡ καί τὴ διάὸρωση τῶν
διαστάσεις στό μυθιστόρημα αὐἀξιῶν τῆς λαϊκῆς παράδοσης.
τό. Οἱ συχνές παρεμόολές παραστάσεων- ἀλλης χρονικῆς ταυτότητας στήν ὲξέλιξη τῆς ὃιήγησης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟ YZO ΥΑΣΗΣ
ἑπιτρέπουν στόν Κ.Δ. νά ἀφοΣυνέχεια _
Ἀ θήνα I 977
μοιώνει τόν περιόαλλοντα κοινωνικό ἤ φυσικό χῶρο στίς ἑκάΠρώτη ποιητική συλλογὴ τοῦ
στοτε έσωτερικές διαθέσεις του.
Γ. Γ ουζοὺαση. Ἔντονο τό στοιὝφος ποιητικῆς πρόζας μέ αἰχεῖο τῆς κοινωνικῆς κριτικῆς, που
σθητικὴ λειτουργικότητα περισμέ τρόπο εἰρωνικό ὑποόλέπει
σότερο παράνοητικὴ.
τοὺς κρατοῦντες θεσμοὺς καί
τοὺς συγκεκριμένους φορεῖς τους.
ΑΝΤΩΝΗ ZAAOYMH
Πετυχημένη σέ μέρικά σημεῖα ἡ
Ἀγάπη
σέ
ἕνα
στρατόπεὸο
χρήοη τῆς ποιητικῆς μεταφορᾶς
Ἀθήνα
1975
I
καθώς καί τῶν κοινωνικῶν out;
v
ὂόλων πού ἀπεικονίζουν τό ἀντίἝντεκα σύντομα ἀφηγήματα
θετο ἀκριόῶς αὑτοῦ πού φαινομέ τά ὁποῖα ὁ συγγραφέας έπιδιμενικὰ ἀναφέρει ὁ ποιητὴς.
ώκει νά καταγραψει ὁρισμένες
ἀπό ’τίς πτυχές τῆς σύγχρονης
ΓΛΥΚΟΦΡΥζωῆς, Τά περισσότερα ἀπό τά διΚΑ ΤΕΡΙΝΑ
ηγήματα χαρακτηρίζονται γιόι τὴ
ΔΗ-ΤΣΑ ΤΣΟΥΛΑ
σαρκαστική τους διάθεση ἀπέΤά κλεμένα χειρόγραφα
ναντι στή σοὸαροφὰνεια τῶν μιἈθήνα, Κέὸρος 1977
κροαστικῶν ἀξιῶν.
Μυθιστόρημα γραμμένο σέ
πρῶτο πρόσωπο, πού ἀναφέρεται
MANOY KATANA “
στὴ ζωή μιᾶς νεαρῆς γυναίκας.
Κρίμα
Ἠ ἐπιμονὴ σέ λεπτομερειακές
Ἀθήνα I976
περιγραφές θυμίζει σ’ ἀρκετὰ
σημεῖα τό «Τρίτο Στεφὰνι» τοῦ
Μέ δάνειο τή λαϊκὴ θυμοσοφία
Κ. Ταχτσῆ. Ἡ δομὴ τῆς ἀφήγητοῦ Καραγκιόζη ὁ M.N. τοποθεσης, ὡστόσο, εἶναι ᾶνιση, έτσι
τεῖ συμόατικὰ τούς ἠθογραφιπου συχνά παρατηροῦνται κενά,
κους ἥρωες τοῦ «θεάτρου τῶν
λειψές χαρακτηριολογίες καί
σκιῶν» στὴ σημερινὴ πραγματιχρονικοί συνειρμοί πού δέν 6Lκότητα τῆς Ἑλλάδας. Μέ χιουμοκαιολογοῡνται ἀπό τήν ὅλη έξριστική διὰθεση 6 συγγραφέας
ομολογητικὴ πρόθεση τῆς πεζοστηλιτεύει καίρια τίς κακοδαιμοῂ
γράφου. Ἡ ἡμερολογιακὴ κατανίες τῆς νεότερὴς μας ἱστορίας,
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ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Οἱ Προοτάτες. 1943-’49
Ἐκὸόσεις «Παπαζήση»
Ἀθήνα I 977

Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ
Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Ἐκὸ. «ΕΡΜΗΣ» [Σειρά «Νεοελληνικά Μελετήματα» ἀρ. 2],
Ἀθήνα 1977 (σ. ις’ + 524),

a

Συγκεντρωμένες σέ τόμο, ἕντεκα ὑποδειγματικές μελέτες τοῦ
Κ.Θ. Δημαρᾱ γιά τό Νεοελληνικό
Διαφωτισμό (1. Ὁ Ἑλληνικός
Διαφωτισμός. 2. Τό σχῆμα τοῦ
Διαφωτισμοῦ. 3. Διαφωτισμός
καί Νεοελληνικὴ συνείδηση.
4. ‘O Βολταῖρος στὴν Ἐλλάδα.
5. Σημειώσεις γιά τήν παρουσία
τοῦ Βολταίρου στήν Ἑλλάδα.
6. Δημήτριος Καταρτζῆς.
7. Δέκα χρόνια ἑλληνικής παιδείας στήν ἱστορικὴ τους προοπτική 1791-1800. 8. Τά «φιλοθέου Πάρεργα». 9. ‘O J.G. Herder καί ἡ παρουσία του στή διαμόρφωοη τοῦ νεοελληνικοῦ πνεύματος. 10. ‘O Κοραῆς καί ἡ
έποχή του. 11. ‘H ἀνάσχεση τοῦ
Διαφωτισμοῡ καί ὁ Κωνοταντῖνος Παπαρρηγόπουλος. Στό
Ἐπίμετρο ὃημοσιεὺεται, γιά
πρώτη φορά, ένα ἐκπληκτικό
ἄγνωστο λκείμενοῑ 6 Ἀνώνυμος
τοῦ 1789- πρόκειται γιά τό
πρῶτο νεοελληνικό πεζογράφημα, ἕνα ὀξύτατο σατιρικό ἀντιθρησκευτικό κείμενο, μοναδικό
στόι χρονικά τῆς πεζογραφίας
μας.
Μέ τίς μελέτες πού συγκεντρώνονται στόν τόμο τοῦ ΚΘ. Δημαρᾱ ἀποκτοῦμε, ἐπί τέλους, τή
συνολική Θέαση μιᾶς καίριας καί
πολυσήμαντης περιόδου τῆς νεοελληνικής πνευματικῆς καί κοινωνικῆς ἰστορίαςῑ εἶναι τά δύσκολα καί ἡρωικά χρόνια στή διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ νεοελληνικὴ

σκέψη ἀποδεομεὺεται, προοδευτικά, ἀπό τήν πιεστική κυριαρχία
τῆς θρησκευτικῆς-Θεολογικῆς αὐθεντίας καί ἀπό τά ἀσφυκτικὰ
πλαίσια τῆς παραδοσιακῆς πνευματικῆς ζωῆς γιά να ξανοιχτεῖ
πρός τοὺς ὁρίζοντες τῆς ἐλεύθερης έρευνας, τῆς ἐπιστήμης, τοῦ
κριτικοῦ στοχασμοῦ καί, τελικά,
τῆς έθνικής καί κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης. Στό τελευταῐο κεφάλαιο τοῦ ὃιόλίου («'H ἀνάσχεση
τοῦ Διαφωτισμοῦ») μελετιέται ὴ
διαμόρφωση μετά τήν Ἐπανὰσταση τοῦ 21, στά πλαίσια τοῦ
έλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους,
τῆς έπίσημης -νεοελληνικῆς ἰδεολογίας, πού χαρακτηρίζεται ἀπό
τὴν ἄρνηση τοῦ Διαφωτισμοῦ καί
ἀπό τὴν έγκατάλειψη τῶν ἀρχῶν
του. Ἕνα πολύ σημαντικό 6ι6λίο
γιὰ μιὰ κρίσιμη περίοδο τῆς
ἱστορίας μοις που μένει ἀκόμα
(l‘l'Vhlnll'Vll.
ΘΑΝΑΣΗ ΧΑ ΤΖΗ.’

Ἡ νικηφόρα ἐπανάσταση πού
χάθηκε (1941 - 1945) Τόμος Α ’
Ἐκὸόσεις «Παπαζήση», 1977
Ὁ Θ. Χατζῆς ἦταν ἀπό τό Γενὰρη τοῦ 1942 ὥς τόν Αὔγουστο
τοῦ 1944 γενικός γραμματέας τῆς
K.E. τόυ Ε.Α.Μ. Ἑπομένως καί
μόνο τήν προσωπικὴ του μαρτυρία ἂν κατέγραφε θά ἀποτελοῡσε
αὑτό σημαντικὴ συμὸολὴ στήν
ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης. ’Ὀμως ὁ 0.x. δέν περιορί-

· στηκε στίς προσωπικές του ἐμπειρίες. Δοὺλεψε πολλά χρόνια
μέ ἀφοσίωση καί εὐσυνειδησία τό
ἔργο που παρουσιάζει σὴμερα.
Διασταὺρωσε τίς ἀναμνήσεις του,
ἀνέτρεξε στα ἀρχεῖα τῆς K.E. τοῦ
K.K.E. καί, τό σημαντικότερο,
προσπάθησε νά παρουσιάσει μιά
ὁλοκληρωμένη ἑρμηνεία για τά
γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γιά
τή δημιουργία, τήν ἀνάπτυξη καί
τὴν τελική ἥττα τοῦ ΕΑΜΙΙΞΛΑΣ.
Ἔτσι τό ὃιόλίο του ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἕνα κοίταγμα «ἀπό μέσα» τῆς ΕΑΜικῆς Ἀντίστασης
καί μιά ὁλοκληρωμένη καί ντοκουμενταρισμένη ἀνάλυση τῆς
σημαντικότερης ἴσως περιόδου
τῆς συγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Ὁ πρῶτος τόμος, πού ἤδη κυκλοφόρησε, καλύπτει τὴν περίοδο
ἀπό τίς ἀρχές τῆς κατοχῆς ὥς τά
μέσα τοῦ 1943. Στά κεφάλαιά του
παρουσιάζονται ἡ ἀνασυγκρότηση τοῦ Κ.Κ.Ε., ἡ δημιουργία
τοῦ EAM καί τοῦ ΕΛΑΣ, ἡ ἀναπτυξη τοῦ λαϊκοαπελευθερωτικοῦ
κινήματος καί οἱ πρῶτες προστριὸές μέ τοὺς ”Αγγλους καί τήν
ἀντίδραση.
Περιμένοντας τό δεύτερο τόμο,
πού θά καλύπτει τήν περίοδο ὥς
τὴ Βάρκιζα, εὐχόμαστε τό ὅιόλίο
τοῦ Θ. X. νά διαόαστεῖ καί νά
συζητηθεῑ, γιατί δέν ἀποτελεῖ
μόνο μιά πραγματικὴ συμὸολή
στήν ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς μας
Ἀντίστασης ἀλλά καί μιά προσπὰθεια πολιτικῆς ἑρμηνείας της.

ωμῂος,
ΙΙΑΝΩ Uni ὁημοσιευμάτα
τοῦ «ANTI» γιά τήν πρόσφατη
κρίση ἑοῦ ΠΑΣΟΚ (1. 68) 1dὄαμε μερικά γράμματα πού ὁημοσιεύουμε στό σημερινό
«ΔΙΑΛΟΓΟ».

Ο Ὁ N. Μπιρλιράκης
ἀπαντᾶ στό σημείωμα τοῦ Γ.
Λὺτρα.’
Ἀγαπητό ΑΝΤΙ
Μέ ἀφορμή τό ἄρθρο που δημοσίευσες στό τεῦχος 68 (2-4-77),
«Ἡ πρόσφατη κρίση στό ΠΑΣΟΚ», θά ἤθελα νά κάνω μερικές
παρατηρήσεις, εἰδικά στά γραφόμενα ἀπό τόν κ. Γιάννη Λὺτρα.
Ὁ RA. χρησιμοποιεῐ μιά χωρίς
τεκμήρια ἀνάλυση, καί χρήσιμοποιώντας τίς δαρύτερες ἐκφρά-

τροτοκιστές, μέ τή χυδαίο, ἀντίληψη ὅτι τό ΠΑΣΟΚ εἶναι κεντριστικό, τό εἶδαν μόνο σάν μαζικό χῶρο γιά τήν ἀτομική τους
στρατολόγηση. . . ἑνῶ ποτέ δέν
δούλεψαν γιά τό χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ». Ἐνῶ πιό κάτω λέει «, . . ἡ
τελευταία «ὁριζόντια διασὺνδεση» έγινε ἀφορμή νά διαγραφοῠν, νά ἀπογυμνωθεῐ ὁ χῶρος
ἀπό δεκάδες προὸληματισμένα
μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ, . .»

Φάσκει δηλαδή καί ἀντιφάσκει.

πλαίσια τῆς νομικῆς ἐπιστήμης
του, τότε συμφωνοῦμε. Ἀλλά ἂν
τό προσδιόρισε μέσα στά πλαίσια
τῆς ἐπαναστατικῆς θεωρίας πού
λέγεται μαρξισμός-λενινισμός,
τότε νά μᾶς ἐπιτρέψει νά διαφωνήσουμε. Ἡ ίδεολογική πάλη εἶναι ἀναγκαία καί ἀναπόφευκτη
μέσα o’ ἕνα φορέα ἐπαναστατικὸ,
ὅπως θέλει νά λέγεται τό
ΠΑ.ΣΟ.Ι< Αὐτό εἶναι μιά νομοτέλεια σίγουρα. Τό ζήτημα, ὅμως,
εἶναι ἄν στήν τρίχρονη περίπου
παρουσία τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στόν
ἑλληνικά χῶρο, ἡ ἰδεολογική
αὐτή πάλη διεξαγόταν μέ τέτοιες
προϋποθέσεις πού κατοχύρωναν
καί τήν πολιτική ὕπαρξη πολλῶν
συντρόφων, ἀλλά κυρίως άν συνετέλεσε οτήν ἰδεολογικοπολιτική
μορφοποίηση τοῦ φορέα. Ἡ

Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν καί τῶν φίλων τοῦ ΠΑΣΟΚ
σεις τοῦ. πολιτικοῦ λεξιλογίου v μειώνεται - έτσι τό εὔχεται ὁ Γ,Λ.
μά -κάνει φοὸερό λάθος· τά μέλη
κατά τῆς ἡγεσίας καί τοῦ προκαί οἱ φίλοι αὐξάνονται καθημεέδρου τοῦ κινήματος προσπαθεῖ ρινά. Καί πρέπει ἀκόμα νά ξέρει
μάταια· νά δημιουργήσει έντυπῶς ὁ μαρξισμός δέν εἶναι σεμιπώσεις.
νάρια στό ἀμφιθέατρο μά καθη’προϋπόθεση ἦταν καί θά εἶναι
Κατηγορεῖ τό ΠΑΣΟΚ γιά
μερινή πάλη στοὺς τόπους τῆς
μιά, πλήρως ἀποκρυσταλλιιψένη.
«ἀρχηγικό» ἠ κόμμα τοῦ A. Πακαταπίεσης
τῶν
ἐργαζομένων.
Τίποτε, μά τίποτε που θ’ ἀμφιπανδρέου. Εἶναι ὂρὅια γεγονός
σῦητοῦσε τήν ὀρθότητα τῆς
Οἱ πρόσφατες νίκες τῆς ΠΑΣΠ
ὅτι ὁ A. Παπανδρέου έπαιξε σηστῆν Ἑλλάδα καί στό έξωτερικό
«σκέψης» καί τῆς «πρακτικῆς»
μαντικό ρόλο στή διαμόρφώση
θά λένε στό RA. πολλά. ,
τῆς ἡγεσίας, τῶν αὐλικῶν της,
τοῦ κινήματος. Τό νά προσπαθεῐ
τοῦ μηχανισμοῦ της. Εἶναι ὅμως
ὅμως κάποιος νά ἀναλύοει τή δηφιλικά
αὐτή ἐσωκομματική πάλη μέσα
μιουργία καί πορεία τοῦ ΠΑΣΟΚ
Νῐκος Κ. Μπιρλιράκης
καί νά προὸλέψει έξελίξεις στή
Ρέθυμνο
δάοη προσωπικῶν σχέσεων εἶναι
τό λιγότερο ἀφελής ἁπλούστευση.
Ο Ὁ φοιτητής Γ. Μεντζελίὸης
-ἀπαντᾶ στό σημείωμα τοῦ Θ.
Μᾱς λέει ὅτι τό ΠΑΣΟΚ εἶναι
«... παρασιτικός, σέ τελευταία
>Μυτιληναίου.άνάλυση, παλαιοκομματικός μηΕἶναι προφανές ὅτι τά γεγοχανισμός». "Av προόλέψουμε ἀπό
νότα που συνέδησαν στό
ἀπό τήν έφαρμογή τοῦ μαρξισμοῦ
τά ἄρθρα ἄλλων μελῶν τῆς φράΠΑ.ΣΟ.Κ τό τελευταῖο δεκαστόν έπαναστατικό φορέα. ὅπως
ξιας, αὐτό στηρίζεται στό «μεγάήμερο τοῦ Δεκέμὸρη τοῦ ’76, μά
ὂαυκαλίζεται στήν ἀνακοίνωσή
λο» ἐπιχείρημα, στή δημοκρατική
καί τόσα ἄλλα σ’ ὅλη τή δίχρονη
της ἡ E.N. τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν
συνεργασία.
πορεία του, ἠταν συνταρακτικά.
«Ἐξόρμηση» τῆς 30-12-76;
Αὐτό εἶναι γελοῖο. Γιατί τό κίἈκόμα κάτι ἄλλο πού εἶναι προΜηχανιυμιιι υπηρχαν καί
νημα ἐπανειλημμένα έχειΔ πάρει
φανές, εἶναι ὅτι ὁ άρθρογράφος
ῦπάρχουν μέσα στό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
θέση ένάντια στόν παλαιοκομμα,σας (Θ. Μυτιληναῖος, ANTI τ.
τισμό. ”Αλλωστε ἡ μεγαλὺτερη
68) μέ τόν τρόπο που παρουσίασε Ἔνας μόνο ἀπ’ αὐτούς εἶχε
πολιτικο-οργανωτική συγκρότητά γεγονότα - μέ τήν παράλληλη
ὀπόδειξη εἶναι ἡ έπιλογή τῆς ὀρση, οἱ τροτσκιστές, που εἶχαν
γανωμένης ὃάσης, καί ὁ στόχος
προσπάθειά του νά φορμαλίσει
τόσα καί τόσα «φλέρτ» μέ τά ὅργιά τό ποιοτικό ἀνέὸασμα τῶν
τήν ἰδεολογία καί τίς ἀπόψεις
μελῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ.
«δεξιῶν», «κεντρώων» καί «ἀρι-> γανα τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί μιά έντονη διαὸρωτική δραστηριότητα
Μᾱς λέει ὅτι δέν ὑπάρχουν δηστερῶν», ὅπως ἀποκαλεῖ τίς τάστή ὂάση. Ἡ Π.Α.Σ.Π. συσπείμοκρατικές διαδικασίες. Md ἀπό
σεις τῶν μελῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ ρωνε τή νεολαία στή ὅάση τῆς
τήν πρώτη στιγμή τό ΠΑΣΟΚ γιά
δίνει τήν εὐκαιρία σέ πολλοὺς
δημοκρατία στήν κοινωνία καί
πρώην συντρόφους, ἀλλά καί νῦν, ἀντίθεοης μέ τόν παρασιτικό μηχανισμό τῆς ἡγεσίας, μέ προστήν ἐσωκομματική διαδικασία
νά ὂγάλουν τά συμπεράσματά
οπτική ’ τόν έπαναπροσδιορισμό
τους, μιᾶς καί λίγο-πολύ ἔζησαν
ἀγωνίζεται. Πῶς εἶναι δυνατόν
τοῦ χώρου α’ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἡ
νά μήν ὑπάρχουν δημοκρατικές
τά γεγονότα καί μετεῖχαν στίς
Π.Α.Σ.Ι“Ι. ποτὲ δέν μορφοποίηοε
διαδικασίες ἀφοῡ ὑπάρχουν
διαδικασίες τοῦ «κόμματος», ποὺ
τήν ἰδεολογία της (δέν ἦταν δυἀντιπαράθεση πολιτική - καταἀποτέλεσμα εἶχαν τήν «ἀριθμηνατόν, ἄλλωστε) καί αὐτό φαίνεοτική κατοχύρωση - κριτική - αὐτική του έξάρθρωση»,όπως γράται ἀπό τή μετέπειτα έξέλιξη τῶν
τοκρατική - ἀνάκληση;
φει στό ἄρθρο του.
Λέει ὁ Γ.Λ.; ι( Ἡ ἀσαφέστατη
Ἕνα εὕλογο ἐρώτημα πρός τόν πραγμάτων καί τήν πολιτική τοὡστόσο διακήρυξη τῆς 3ης -τοῦ
άρθρογράᾳο εἶναι πῶς διέκρινε ποθέτηση τῶν καθοδηγητῶν της
“αὐτό τό περιὸόητο «κόμμα», ένῶ καί τῆς συσπειρωμένης δάσηῇ Τά
Σεπτέμὸρη. . ᾖ». Μά ἀφοῦ εἰναι
γεγονότα τῆς Π.ΑΣ.ΙἹ. δέν εἰναι
ζάσαφέστατη πῶς αὐτός ἓγινε μέχιλιάδες ἄνθρωποι πάσχιζαν καί
προϊὸν, λοιπόν. μιᾶς σύγκρουσης
λος, μήπως γιά νά διαὸρώσει τό
πασχίζουν νά τό προσδιορίσουν.
τῆς ἐργατικῆς τάξης μέ τήν
κίνημα; Ἐνῶ μᾶς λέει ὅτι <<. . . οἱ
“Av τό ἀνακάλυψε μέσα στά

ἀστική ἰδεολογία. Ἔχει ἡ ἡγεσία
τοῦ ΠΑΣΟΚ. τήν ἰδεολογία τῆς
έργατικῆς τάξης; Ἀνακαλύψτε
μιά δόοη ἀλήθειας σ’ ἕνα κομμάτι
ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς E.N. τοῦ
ΙἸΑ.ΣΟ.Κ·. στίς 30-12-76: «T0
ΠΑ.ΣΟ.Κ. άντιπαραθέτει στούς
φραξιονιστέςῑ τήν έσωκομματική
δημοκρατία, τήν πολιτική ἀντιπαράθεση. τήν καθοδηγητική
πειστικότητα, τήν καταστατική
κατοχὺρωση τῶν δικαιωμάτων
καί ὑποχρεώσεων τῶν μελῶν, τήν
κριτική - αὐτοκριτική. τόν περιοδικό έλεγχο, τήν ἀνάκληση καί
έναλλαγή». Εἶναι αὐτή ἡ ψευδολογία, τό ξευτέλιομα καί τό θάψιμο τῆς ἰδεολογίας τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἢ δέν εἰναι;Πιό κάτω,
στήν ἴδια άνακοίνωση, ὅπως
πολλές φορές στό παρελθόν, κάνουν τήν αὐτοκριτική τους γιά
τήν ἀνυπαρξία αὐτῆς τῆς εὐκταίας λειτουργίας τοῦ «ἐπαναστατικοῠ» τους φορέα.
Βαυκαλίζονται πώς ό Ἀ. Παπανδρέου εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος καί δ συλλογικός έκφραστής
τῶν πολιτικά έτερόκλητων πλα-

τιῶν λαϊκῶν στρωμάτων πού τά
διακρίνει μιά φορά άντικειμενικῆς κοινωνικῆς συγκλισης.
Πράγματι ὑπάρχει ἡ ἀντικειμένική κοινωνική σύγκλιση τῶν
πλατιῶν λαϊκῶν στρωμάτων.
Μέσα στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κινοῦνται
ὅλα αὐτά τά στρώματα. Οἱ πολιτικές έπιλογές ὅμως τῆς ήγεσίας
τοῡ’ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν γίνονται οτή
60101] μιᾶς ἐπαναστατικῆς μεθοδολογίας. σέ μιά προοπτική έπαναστατικῆς ἀλλαγῆς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀλλά ὕστερα ἀπό
προσθαφαιρέσεις τῶν παλαιοκομματικῶν καί παραγοντίοτικων θέσεων τοῦ μηχανισμοῡ της.
”Αλλωστε. γι’ αὐτό δένΙὺπάρχει
καμιά καθοδηγητική πειστικότητα. καμιά έσωκομματική πάλη,
καμιά διαπαιδαγωγητική δραστηριότητα τῶν «ὀργάνων» Τοῦ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
‘H σωοτή διο-παιδαγωγητική
λειτουργία τοῦ ἑπαναστατικοῠ
φορέα εἶναι τό πρωταρχικό στοιχεῖο πού ουνθέτει τήν πολιτική
του προοπτική. Ὁ ρόλος τῶν καθοδηγητικῶν ὁργάνων, ὁ ρόλος
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τῆς ήγεσίας τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.,ὅχι
μόνο δέν στράφηκε σ’ αὐτή τήν
κατεύθυνση, ἀλλά ἀναπαρήγαγε
τήν ἀμορφία καί τή νεφέλοψία
τοῦ χώρου στό θεωρητικοπολιτικο καί ὀργανωτικό ἐπίπεδαμέ
τή συνειδητή, διαλυτική δραστηριότητά της, κάτω ἀπό τήν πίεση
τῆς παραγοντίστικης λειτουργίας
της. Αὐτή ἡ έλλειψη τῆς διαπαιὸαγώγησης . ἡ έλλειψη ἐπαναστατικῆς μεθοδολογίας, ἡ συγκεριμενοποίηοη μιᾶς συνειδητῆς ταξικής δάσης, δέν μπόρεσε νά σώσει
τά 12.000 μέλη τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
πού χάθηκαν μέσα στήν πάλη τοῦ
ἡγετικσῦ μηχανισμοῦ μέ τήν ἔντονη προὸληματική τῆς ὃάσης ἐπί
τρία περίπου χρόνια, μέ τήν
παράλληλη καταλυτική δραστηριὸτητα ὁμάδων καί φραξιών,
πού δούλεψαν εἰσοδιστικά γιά τή
διάλυοη τοῦ χώρου.
Τελειώνοντας, ὁ ἀρθρογρὰφος
γράφει πώς τό ΠΑΣΟΚ. τώρα
διοικεῖται ἀπό ἀπροὸλημάτιστους. Αὐτοί οἱ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΙ δέν εἶναι οἱ ἑπιζήσαντες,
ἀλλά τά προϊόντα τῆς δουλειᾱς
τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἡγεσίας, ὁ
ἴδιος ὁ μηχανισμὸς.
T6 ΠΑΣΟΚ. δημιουργήθηκε
γιά νά φρενάρει τό ριζοσπαστισμό τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας. μά
‘ αὑτό στάθηκε ἀδύνατο. “H [δεολογία του. ἡ πολιτική του γραμμή, ἡ ὀργανωτική του δόμηση εἰναι σὺνθεση τοῦ παλαιοκομματισμοῡ, τοῦ παραγοντισμοῡ καί τῆς
ἐπαγγελματικῆς πολιτικῆς δράσης, πράγματα πού - με τή στείρα
ὑπερεπαναστατική συνθηματσλογία τῆς ἡγεσίας - συσπειρώνουν
_ μικροαστικά καί μεσαῑα στρώματα, ὂχι φυσικά μέ προοπτική τήν
ἀλλαγή τῶν κοινωνικῶν καί
παραγωγικῶν σχέσεων, ἀλλά με
προοπτική τήν ἀτομική πολιτική
κατανάλωση καί τήν ἱκανοποίηση
τοῦ ἀρριὸισμοῠ τῆς ἡγεσίας του.
Γιῶργος Μεντζελίδης
Φοιτητής
(πρώην μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ.
καί τῆς ΠΑΣΠ)

ΟΣτό ΠΑΣΟΚ., καί συγκεκριμένα στίς θέσεις τοῦ κ. Ἀ.
Παπανὸρέου, πάνω σέ ὁυό εἰ·
ὸικά θέματα πού γράφτηκαν
Univ «Ἐξόρμηση», ἀναφέρεται
καί ὁ Α.Κ. ἀπό n} Θεσσαλωνίκη.’
Ἀγαπητό «Ἀντί»

Θά μ’ ἔκανες μεγάλη τιμή ἄν
φιλοξενοῦσες στή σελίδα ἀλληλογραφίας αὐτά 16 γράμμα, σαν
συμῧολή στή δημιουργικῆ συζήτηση - ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα
στοὺς προοδευτικοὺς τῆς χώρας
μας.
Σέ μία σειρά ἀπό ἄρθρα στήν
«Ἐξόρμηση». ὁ κ. Ἄ. Παπανδρέου ἀναλύει τίς ὅασικές ἰδεολογικές ἐπιλογές τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Εἶναι, φυσικά, ἀδύνατο νά ἀπαντήσω 0‘ ὅλα αὐτά τά ἄρθρα, γι“
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αὐτὸ θά περιοριστιῖ) σέ δύο σημεῖα - θέσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ;
α) Ἡ Ἐλλάὸα ἀνήκει στήν καπιταλιστική περιφέρεια. Δέν κατέχω ἰδιαίτερες οἰκονομολογικές
γνώσεις. γι“ αὐτο καί θά κάνω
μερικές ἀναφορές σέ κείμενα πού
ὑποστηρίζουν ἱιντίθετες ἀπόψεις.

καί ἄλλων οἰκονομολόγων.
ὅ) «ὉἹστορικός Συμὸιὸασμός
ἀποτελεῖ στῆν οὐσία του μία ἀνακωχή οτήν πάλη τῶν τάξεων...».

Ὀχι, κ. Παπανδρέου. Ὁ
«Ἱστορικός Συμὸιόασμάς» δέν
ἀποτελεῖ καμιά ἀνακωχή στήν
πάλη τῶν τάξεων,οῠτε εἶναι στό
Στήν «Ἱστορία τῆς Σὺγχρονης
χὲρι τοῦ Μπερλίνγκουερ νά «...
Ἑλλάδας». ὁ Ν. Ψυρούκης στό
ἑγκαινιάζει ἁπλῶς μία ἀνακωχή
A’ κεαάλαιο τοῦ 2ου τόμου
ἄγνωστης ὃιάρκειας στήν πάλη
(ὅπου ἐιφιερώνει ’54 σελ. γιά νά
τῶν τάξεων» (ΞΗ) Ἡ πάλη τῶν
ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει
τάξεων εἶναι φαινόμενο ἀντικειστὸ καπιταλιστικό κέντρο), ἀναμενικό καί δέν ἐξαρτᾱται ἡ
φέρει ὅτι 16 1972 τό έτήσιο κατά
ὕπαρξή της ἀπό τόν Μπερλίνκεφαλήν ἐθνικό εἰσόδημα τῶν
χωρῶν τῆς περιη-έρειας (Ἀᾳρική - γκουερ (ἡ τό Λάσκαρη), καί ἄν
κάπριος διακηρύξει κάποτε
Ἀσία πλήν Ἰαπωνίας - Λατ.
«ἀνακωχή στήν πάλη τῶν τάξεἈμερική) ἦταν 190 δολλάρια,
ων» (ὁ Μπερλίγκουερ ποτέ δέν
ένῶ τῆς Ἑλλάδας 1000 δολ. (μέεἶπε κάτι ἀνάλογα) ἠ θά τήν
σος παγκὸσμιος ὅρος; 880 δολ.).
«καταργήσει» (ἴδε Ν. 330 τοῦ
T6 1965 16 μέσσ κατά κεφαλήν
Λάσκαρη), ἁπλῶς ὃρίσκεται ἔξω
έθνικό εἰσόδημα ξεπερνοῡσε
ὁπ’ τό κοινωνικό γίγνεσθαι.
κατά 18% τόν παγκόσμιο μέσο
Ὀ «Ἱστορικός Συμόιῧάσμός»
ὅρο, για δέ 16 2000 (μέ τούς σηιιερινοὺς ρυθμούς ἀνάπτυξης) θό. διακηρύσσει συνεργασία μέ ἕνα
τόν ξεπερνά κατά 105%. Aév αη- τμῆμα τῆς ἰταλικής ἀπικής τάξης
μαίνει αὐτο μία ὅελτίωση τῆς θέ- γιά νά ἑπιτεύχθοῦν διαρθρωτικές
my; τοῦ ἑλληνικοῡ καπιταλισμοῦ ἀλλαγές πού συμφέρουν ἀφ’ ἑνός
μέν στῆν ἀνερχομένη τάξη ἀφ’
σέ σχὲση μέ τά «μητροπολιτικά
ἑτέρου καί στό τμῆμα αὐτό τῆς
κὲνῑρα»;
ζωτικῆς τάξης. Βέὸαια, εἶναι λίγο
Στο τεῦχος No 9 τοῦ «Πολίτῃ»
σέ δύο ἄρθρα (μὲ λεπτομερεῖς καί «ἀντιφατικό» αὐτό. ἀλλά μήπως
καί ὁ ’Μάο Τσέ- τούνγκ (16v
ἀν’(ιλυτικοὺς πίνακες - 39 16v
ὁποῖο, ὅπως δηλώσατε στό «Βῆαριθμο) δίνονται ἄφθονα στοιpa», θαυμάζετε σάν έναν ἀπ’
χεῖα οἰκονομικῆς ἀνάλυσης γιά
τούς μεγαλὺτερους μαρξιστές)
τίς χῶρες τῆς N. Εὐρώπης. ὅπου
δέν συνεργάστηκε μέ ἕνα τμῆμα
διαφαίνεται (ἐκτός ἀπὸ 1' ἄλλα)
ὅτι << ὅλες οἱ χωρες τῆς περιοχῆς τῆς ἀστικῆς τάξης, τήν ἐθνική
ἀστική τάξη; Στὸχος τοῦ Ἱστοριγνώρισαν μεταπολεμικὰ (κυρίως
κοῦ Συμόιὸασμοῦ εἶναι ἡ ἀποδυμετά 16 1960) ρυθμοὺς ἀνάπτυνάμωση, ἡ ρήξη στό ἑνιαῖο μπλόκ
En; ἀπό τούς ὑψηλοτερους στὸν
τῆς ἀστικῆς τάξης,κι ὃχι ἡ συνερκόσμο, ὃελτιόΝοντας ἓτσι 16 ὄιγασία μ’ αὐτό. Καί εἶναι τεράστιο
οτικό ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ
σφάλμα νά μήν ἐκμεταλλευόματους σέ σχέση μέ τό καπιταλιστε καί τό παραμικρό ρῆγμα στό
στικό κέντρο. καί σέ ἁντίθεση μέ
τεῖχος τῆς ἀρχουσας τάξης. T6 νά
τίς θεωριές τῆς γενικῆς ἐξαθλίμήν παίρνουμε ὑπ’ ὅψη τίς διαcum); τῆς περιφέρειας» (ὑποφορές ἀνάμεσα στοὺς ἀστούς εἶγραμμιση δική μου).
ναι τό καλύτερο δῶρο γιά τό καἜρχεται λοιπόν, κ. Ἀ. Παπιταλιστικό σύστημα, εἶναι μία
πανὸρέου, αὑτό α’ ἀντίθεση μέ
έπικίνδυνη ὑπεράπλοὺστευαη γιά
ἕνα ἀπ’ τά χαρακτηριστικὰ τῆς
τήν έπαναστατική προοπτική αὐκαπιταλιστικῆς περιφέρειας, πού
τοῦ τοῦ τόπου καί ὀφείλσυν νά 1:6
κι ἐσεῐς έπισημαίνετε. ὅτι δηλαδή
λάόουν σοὸαρά ὑπ’ ὅψη τους
«... ἡ ἀποσταση ἀνάμεσα 016 6L1600 έσεῖς καί οἱ ὀπαδοί σας ὅσα
οτικά ἐπίπεδοι μητροπολης καί
καί οἱ ντόπιοι κολαοῦζοι τοῦ δοπεριφέρειας μεγαλώνει»; Μήπως
γματισμοῦ.
ἡ χώρα μας ἀνήκει κὰπσυ ἐνδιάμεσαωμῌ αὐτὸ καί δέν «ὑπακού- Υ.Γ. Ὀ Ἱ.Σ. εἶναι ἕνα σχοινί
πού 16 τρα6ᾶ ἀπ’ τή μιά ἡ ἐργαει» 016v πιό πάνω κανόνας Τελιτική τάξη κι ἀπ’ τήν άλλη ἡ ἀρκά, ὅπως καί σείς ἀναφέρετε, «...
χουσα τάξη. T6 ποιός θά νικήσει
Ἠ οὐσία τῆς ἀντίθεσης ἀνάμεσα
εἶναι συζητήσιμο, ἀλλάιπάντως
στή μητρόπολη καί τήν περιφέ«ἀνακωχή» δέν εἶναι.
ρεια πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ατή
φύοη τῶν κοινωνικῶν σχηματιΦιλικά
Α.Κ.
σμῶν...», γι’ αὑτό καί τό ποῦ
κατατασσεται ἡ Ἑλλάδα εξαρτᾶται ἀπὸ τά συμπεράσματα πού
6γαίνουν ἀπο τήν ἀνάλυση τῆς
ταξικῆς δομῆς καί τῶν κυρίαρχων σχέσεων παραγωγῆς στὴ
χώρα μας, πολύτιμη δέ εἰσφορά,
α’ αὑτό τόν τομέα, εἶναι 16 προαναφερθέν κείμενο τοῦ Ν. Ψυ-,
ροὺκη, ἀλλά καί τά ὅιὸλία τοῦ
Βεργὸπουλου καί Μιχ. Μάλιου
(Σὺγχρονη φάση ἀνάπτυξης τοῦς
έλληνικοῦ καπιταλισμσῦ), ἀλλά

Γανιει
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

ο ’Υηεύθυνος Τυτιογραφείου;
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
"Av. Ἀνάργυροι.
Ο Φωτοατοιχειοθεσῑαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» EI'IE

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314—713.604
0 Ἐκτύι-ιωσηῑ
Ἐργοοτ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστερι.

Ἑξαμ. 260 δρχ. - Ὲτήσια 520
Ὲτήσιο Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, KM: 1.200 δρχ,
Γιά φοιτητές ëmeUn 15%.
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΕὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξάμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροῐτ. δολ. 13
ἑτήσιαῑ άηλή δολ. 20
άεροη. δολ. 25
H.['|.A. 4 Καναδάς -“Αν. Ἀσίας
ὲξάμηνην άηλή δολ. 10
άεροη. δολ. ~1-7
ἑτησιαῑ άτιλή δολ. 20
deport. δολ. 34
Αυατραλία - “Ωκεανία;
ὲξάμηνηῑ άηλή δολ. 10
άεροῐτ. δολ. 24
ετήσιω άηλή δολ. 20
deport. δολ. 47
0 Ἐμδάσματα, έηιταγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
οΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 AP.

Κεντρική διάθεση;
0 γιά τά 6ι6λιοτιωλεῖα
Τῆς “ΑΘήναε;;
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
0 γιά τά 6ι6λιοι-ιωλεῑα
B. Ἑλλάδαςῑ ,
Βι6λιοηωλεῑο «Ξενος Tünoq»
N. Κοτζιάς καί Σία O.E.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720,

Geo/vim

PYLARJNOS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

κεραμικὰ ἃ x
and τὸ ἐργαστήρια ἶ
. “αντικειμενοῑξξῂῖῇῥκ
Φτιαγμένα μὲ κὲφι καί ἁγαηη
σὲ καινοὺργιες ηὑντα φὸρμεε Kai σκὲδια
ἑκλεκτὰ δῶρα γιὰ τοὺς ἀηαιτητικοὺς
φίλους σας.
Θὰ τὰ θρῆτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμὲνηε 48 - Χολαργὸς
τηλ. 6521.725
Στή Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου ôà δρῆτε
κατ’ὰησκλειστικὸτητα στὸ μαγαζί
“αντικεὶμενο.. Δημητρίου Γοὺναρη 30.
’G

Gil-mm
Φσιτητὲς ταξιδὲψτε
μαζῑμας
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
O ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε
ὰεροπλὰνα
πλοῖα
τραῑνα
Ο EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεὰν ἀπό τά γραφεῖα μσς
Ο Ἐκδίδσυμε τή ,
ΔΙ ΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

GAST HELLAS
ὀ II'II‘IOKPATOYZ 2 KAI AKAAHMIAZ
B' ὅροφος. Τηλ. 3600.233 3604.777

::ï:...::':î:. N3Æfälaxgëgä;gag};
n ..-Ι _... .

Ο ΣΟΛΩΝΟΣ 68, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΛ. 3613.087 3629.095

TAKH AAAMOY
τό λαῐκό τραγούὸι
τῆς ἁντίστασης

σπῡυδές
διηγήματα
ξανατυπωμένα καί ἄλλα

συμβολή στήν

ζὲξζῖἰστορία τῆς ΕΠΟΝ

r
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Ο
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