παραιτηθη κε αττο τα «Néo» καὶ ἀπὸ
το διοικητικο σομβοολιο της
Ἐνώοεως Συντακτὼν [ΕΣΗΕΑι.
Διεφυγε στο εξωτερικο, οττου
αὑτοεξοριστηκε επὶ ἑφτα χρονια.
Στην Ἀμερικη εγραψε το βιβλιο
ντοκουμεντοῑ «Ἠ Γεννηαη τοὺ
Νεοφαοισμού» στην ελληνικη καὶ
αγγλικη, που η Παγκὸσμια κριτικη
τὸ χαρακτηρισε σαν το καλύτερο
βιβλιο της τεΧεειταιας δεκαετίας
στην αναλυση της φαοιστικης
δικτατοριας και της ττροχουντικης
υπσὸομης της. To βιβλιο
ἁτταγορεύτηκε στην Ἐλλαδαγ ἀλλα
ατο εξωτερικο εξαντληθηκε. Στὸ
Αονδινο ο Κατρης ἐβγαζε την «Néo
Δημοκρατία» καί με την ὁφιξή του
στην Ἀθήνα, μετα την

Oi
συνεργάτες
αὐτοῦ
τοι)
τεύχους

f

επενδυσεων».
«Γεωργικη εττιδότησις»,

Πηρε μέρος σε Πολυαριθμα
συνέδρια, Συνεληφθη mic 14
Ἰουλίου τοὺ 1969 και
ἁττοφυλακιοτηκε στις 23 Αυγούοτου

ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

'O Αστερης ΣταγκΟς εἶναι γνωστὸς
δημοσιογραφος καὶ δημοοιολόγος,
Ἀπὸ τὸ 1945 ηταν ἁνταττοκριτης
τοὺ «Βηματος» ατο Παρισι καὶ στὸ
Αονδινο και ἑχει ειδικευτεῑ στὶς
ὃιεθνεῐς σχέσεις και οτὶς ἑρευνες.
Ἀῐτο τὸν Απρῦιιο τοὺ 1967
αοτοεξοριοτηκε στην Εορωττη KGÎ
για τη δραοη του στερηθηκε ἀπὸ TÔ

ἈττελευθερωοηῙ αρχισε να
εττιμελεῑται την εττανεκδοση τοὺ
βιβλίου του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ

Ὀ Γιάννης Βούλτεψης γεννήθηκε
mo Ἀργοστόλι τὸ 1923. Κατὰ την
γερμανικη κατοχη διαπεραιώθηκε
στῆν ηπειρωτικη Ἐλλάδα και
ενταχτηκε οτην ὲνοττλη Ἐθνικη
Ἀντίσταση. Δημοοιογρὰφος απὸ τὸ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΟΡΓΑΣ

'O Διονύσιος Π, Κααραγεωργα(
γεννηθηκε στὸν Πυργο Ἠλείας τὸ
1930. Σπούδαοε στήν Ἀνωτὰτη
Σχολή Οικονομικών καὶ Ἐμττορικων
Ἐπιστημὼν, την Ἀνωτατη
Βιομηχανικη Σχολη Ἀθηνων και
πηρε τὸ Διδακτορικό του διπλωμσ
στὸ London School of Economics. Ἠ
διατριβή του ἑχει τὸν τιτλο Taxation
of Foreign Investment.
’Υπήρξε καθηγητὴς στην ἕδρα
Δημοοίας Οἰκονομικὴς στην Παντειο
Ἀνωτὰτη Σχολή Πολιτικῶν
Ἐττιστημὼν καὶ ὐφηγητής της
Ἀνωτάτης Σχολής Οἰκονομικων και
Ἐμπορικὼν Ἐττιστημών,
’ξργὰοτηκε στην Διεύθυνση
Οικονομικὼν Μώετὼν της
Τραπεζης Ἑλλάδος. Διατελεσε
Γενικὸς Γραμματεας καὶ Σύμβουλος
στήν «ἐξ Ὺττουργών Οἰκονομική
Ἐπιτροπη» (1964), στὸ ΚΕΠΕ, στὸ BIE
κλπ.

Πολλες δημοσιεύοεις σε εἰδικα
Οἰκονομικὸ περιοδικα. Μερικα αττο
τα συγγράμματα του εἷναι;
«Συστήματα Γενικής Οικονομικής
Ἰσορροττῐας καὶ Διακλαδικη
Ἀναλυσις»,
«Ἔν ὑπόδειγμα Νομισματικης
Ἀναλύσεως»,
«Ἐξισώσεις Ἀποταμιεύοεως καὶ
Ἑπενὸωεως».
«Οικονομικη Ἀνάλυοις τοὺ
προβλήματος τῆς Διεθνούς
Φορολογῐας τῶν ξένων ἰδιωτικῶν

καθεστὼς τὼν ουνταγμαῖσρχὼν
τῆς ελληνικῐκ ὺπηκοότητας Kai
διώχτηκε απὸ τὰ ἑκτακτα
στρατοδικεῑσ ερημην. Σὰν _
δημοσιογραφος δούλεψε σε πολλα
περιοδικα καὶ ἐφημερίδες, εἶναι δε 0
δημιουργὸς τῆς στήλης της «Néac
ΓενΙάς» στα «Néo». Στο ἐξωτερικο
δημοσιευσε αρθρα καὶ ἐρευνες για
τὸ ελληνικὸ πρόβλημα σε ιταλικες
καί αγγλικες ἐφημερίδες.
Ξαναγύρισε στην Ἑλλάδα μετα την
τττωση της χούντας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ

Ὀ Γισννης Κατρης εἶναι γνωστὸς
δημοσιογραφος με πλούσια
φωτισμὲνη δράοη εδὼ καὶ στὸ
εξωτερικό. Μετὰ τήν 21 Ἀπριλιου

1945, δούλεψε οὲ διάφορες
δημοκρατικὲς ἐφημερίδες καὶ ἡ
δικτατορία τῆς χούντας τὸν βρήκε
συντακτη τῆς «Aùvñcn με Ιδιαετερη
δραστηριότητα στὸν χωρο τῆς
ἁποκᾱλυψης τῷν ἐγκλημάτων καὶ
τῶν συνωμοσιων του
«παρακρατους». Αὑτοεξορίστηκε
στῆν Ἰταλία, ἀπὸ ὀττου ἐπέστρεψε
μετὰ την κατάρρευση τοὺ
καθεστῶτος τής χούντας.

rN

O «ANTI μακρυνῶν στόχων, ποὺ

πλησιάζονται μὲ τηλεφακούς, Θά
προσπαθήσουμε và δοῡμε τὴν
ἀλήθεια noù βρίσκεται ἢ κρύβεται
μπροστά στα μάτια μας.
Πιστεύουμε στὴν ἀξία καὶ στὴν
ἰκανότητα τῶν καθαρῶν
βλεμμάτων.»

ειο ο “Αρχισυντάιιτης; ἔ W

ο N’ ἀποκαλύψουμε σὲ βάθος όλα
τά πλέγματα καὶ τὶς δομὲς ποὺ
κρατοῦν τὴν έλληνικὴ κοινωνία
δέσμια προκαταλήψεων καὶ
ἀντιλαῑκῶν συμφερόντων.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΆΕΡΗ ΕΓΙΘΕΩΡΗῙΗῑ Δημοχάρους 82. Ἀθήνα. TT. 801, TM; 732819732713 ο Περίοὸος 8‘. Χρόνος 1ος,

ο Nd βοηθήσουμε νά ρθοῡν στά
χείλη τοῦ λαοῡ όλα τά
έρωτηματικά γὺρω ἀπὸ τὶς Θέσεις
καὶτοὺς στόχους τῆς εὺρὺτερης
Ἀριστεράς.
Πιστεύουμε ότι στὸ λόγο πρέπει

ΔΗΜΗΤΡΗῖ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, Διοχάρους 15. Ἰλισια c ’Υπιύθυνος Τυπογραφείουῑ Γ. ΤΣιΒεΡΙΩΤΗΣ, Λένορμαν 205 ι

Iuvôpom ἑξάμηνη Aux. 240. Ἐτήσια 450 α TIMH TEYXOYI: Δρχ. 20.
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Ἔτσι τέλειωνε τὸ σημείωμα μὲ τὸ
όποῑο ἀνοιγε τὸ «ANTI» στὴν
πρώτη του έκδοση, τὸ Μάη τοῦ
1972. Τά δυόμισυ χρόνια ποὺ
ἀκολούθησον, μεστά ἀπὸ γεγονότα
καὶ έμπειρίες, ὸδήγησαν στὴ
σημερινὴ κρίσιμη. γεμάτη ἁγωνίες
κι ἀναμονὴ φάση. l'loù κάνει τὴν
πίστη μας στὴν ἀξία τῶν καθαρῶν
βλεμμάτων έπίκαιρη καὶ πάλι, τὴν
κάνει έπιτακτικὴ ἀνάγκη. Σκοπιά
μας, οτὴν καινούργια φάση, εἶναι
ἠ ἀδέσμευτη προβληματικὴ καὶ
ἀναζήτηση, ἠ ἀνάγκη νά
έξασφαλιστεῑ μιά πλατειά
δημοσιότητα στὴν πραγματικὴ
έξέλιξη τῶν γεγονότων, ὁ
φωτισμὸς τῆς πραγματικῆς ὑφῆς
τους. Κι’ ό στόχος μσς εἶναι
διπλός;

νά ὑπάρχει ἀντίλογος. Γ ιατὶ μόνον “
έτσι Où γίνει δυνατὸ νά a:
μορφοποιηθοῡν ol ἀπαντήσεις στά
ἐρωτημάτωά ποὺ σφραγίζουν τὴν H
ἀγωνία τῆς έποχῆς. Χωρὶς "J"
ἀντίλογο. πιστεύουμε, ὀὲν
πέφτουν ol πέπλοι ποὺ
συσκοτίζουν τὴν όρασή μσς. Ἡ
καταπίεση, ἀς μὴν τὸ ξεχνᾱμε,
δέν εἶναι ἀνΘος ποὺ ἀνθεῖ μονάχα
στὶς δικτατορίες. y V
O ΕΚΔΟΤΗΣ

Τραυματικῆ ἀφύπνιση
ῑεέἓης Ἀστ
Τῆς μ
Ἑλληνικῆς
-·m
., ..
z ,:‘(»’w' Γ
b. {A
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καὶ εἶπεν ὴ χούντο,· Γεννηθήτω χάος.,, Καὶ ἐγένετο. Ἀκριθὼς ὅπως ἐγινε ι(σὶ στὴν Ἀθήνα τὴν 21η Ἀηριλίου 1967. Tà ἅρματα μηρὸς
στα δημόσια Kn'pla τῆς Κύπρου.

Μετατραυματικα προβλήματα
Καλα θα κάνουμε να βλέπουμε τα πράγματα καταματα, στῆ pIZa 100c: ὁ ὲλληνισμὸς
ζεῖ σήμερα μια έθνικῆ συμφορὰ πρώτου μεγέθους, για τῆν ὁποία τῆν ἀφορμὴ έδωσαν oi
ξενόδουλοι, «έλληνες» συνωμότες ποὺ προσπαθησαν να ὃολοφονήσουν τὸν οὺδετερόφιλο, ἀπὸ ἀνάγκη, Μακάριο καὶ να καταλύσουν τῆν Κυπριακῆ Δημοκρατία. Κι’ oi συνῗέἱῗηςυμὶἶῗὲῗῷρῗζῖῗρπὶῗᾝὲῗῗ 3’??? 2:15“ Ἕᾶὠῖἳᾷῗᾳ μεέἒέᾙμκὶῗτὲεἱέῗ
δες ἷξόνια καὶ οὐσιαστικα θεσμοποῗησανητῆνῗιάρχῆ τηής «τῃέρισρισῖιξὶτνῗις ἑθνικής κυριαρχίας». Ἀρχὴ ποὺ ὑπῆρξε ἠ λογικῆ συνέπεια της ἀπὸ μέρους τους ταυτισης τῶν ἐθνικῶν
συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος μὲ τα ίμπεριαλιστικα συμφέροντα τῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ ἐλεγχομένου ἀπἀὐτῆν στρατοκρατικοῡ μηχανισμοὺ τοῦ ΝΑῘΟ.

Αὺτῆ εἶναι, απλοποιημένα, ῆ βασικῆ γεννεσιουργὸς αἰτία τῆς συμφορᾱς ποὺ σῆμερα αντιμετωπίζουμε. Καὶ
πρέπει προσεχτικα να τῆν ἀναλύσουμε
καὶ μελετήσουμε, ἂν θέλουμε να ἑλπίζουμε ότι Θα μπορέσουμε καποτε να
βγοῡμε ἀπὸ τῆ βαθεια καὶ μακρόχρονη ὲθνικῆ κρίση, στῆν ὁποία ζοῡμε
καὶ ἀποκορύφωμα τῆς ὁποίας εἶναι oi
τελευταῑες μας δσκιμασίες. υΟπως
πρέπει καλα να χωνέψσυμε ὁτι «ἑλληνικὸ» καὶ «κυπριακὸ» δὲν ἀποτελοῦν
δυὸ ξεχωριστα προβλήματα, ἀλλα δυὸ
ὄψεις ἑνὸς καὶ τοῡ αὑτοῦ νομίσματος,
ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν να αντιμετωπιστοῡν ἡ μια ἀνεξάρτητα ἀπὸ τῆν άλλη,
χωρὶς oi συνέπειες να εἶναι τραγικα
Ῐ βαρειὲς για ὁλόκληρο τὸν ὲλληνισμὸ.

ΑΥΙἉ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ
,Ι Για να πειστούμε γιάὺτὲς τὶς ἀλή-

θειες - ποὺ έχουμε χρέος να τὶς λέμε
ἁνοιχτα κι’ὀχι να προσπαθούμε να τὶς
.;’άποσιωπούμε για λόγους «σκοπιμὸ· τητας», ὅπως πιεστικα μας ζητοῦν
,Πόσοι «φίλοι» μσς - ἀρκεῖ να θυμηΊθούμεε 1. Τὸ περίφημο, «Στρατηγέ,
ἃέπιθεώρησε τὸ Στρατό σου», ποὺ έτσι
ἐῥιςριτα είπώθηκε στὸν Βάν Φλῆτ καὶ
ᾗ. .

ποὺ τόσο ἀνάγλυφα ἀποκαλύπτει τὸ
καρκίνωμα (τῆν ὑποτέλεια) ποὺ, ἀπὸ
δοκιμασία σὲ δοκιμασία, μας ὁδηγησε
στῆν δικτατορία καὶ στῆ σημερινῆ
περιπέτεια. 2. Τῆν προσπαθεια ποὺ
καταβλῆθηκε ἀπὸ κυβερνητικοὺς κύκλους να ἀποκρυβεῑ ἡ έκταση τών ἀν·
Θελληνικὼν διωγμῶν στῆν Πόλη καὶ
τῶν ταπεινώσεων στὶς ὁποῑες ὑποβληθηκαν Ἕλληνες ἀξιωματικοί στὸ
Νατοῑκὸ Στρατηγεῑσ τῆς Σμύρνης,
ὁταν, τὸ 1955, ξὲσπασε ἡ πρώτη σοβαρῆ ἑλληνοτουρκικῆ κρίση εξ αίτίας
τοὺ Κυπριακού. 3. Τις ἀφόρητες πιέσεις τῆς Ἀθήνας στὸ Μακάριο, κατὰ
τῆν διαπραγματευση τῶν συμφωνιῶν
τού Λονδίνου καὶ τῆς Ζυρίχης. 4. Τῆν
εὐκολία με τῆν ὁποία βρίσκονταν Ἕλληνες ήγέτες πρόθυμοι να ὑποστηρίξουν τὶς πολυάριθμες ἀμερικανονατοῑκὲς προτάσεις ποὺ ἀπέβλεπαν στῆν
καταλυση τῆς Κυπριακής Δημοκρατιας αὶ οτὴ διπλῆ ἐνωση (δηλαδή, στῆ
διχοτὸμηση), καὶ ποὺ θα ἐπέτρεπον
τῆν μετατροπῆ Τῆς Κύπρου σὲ «ἀκίνητο ἀμερικανονατοϊκὸ ἀεροπλανο.
φόροι, πολύτιμο καὶ ἁπαραίτητο για
τῆν ἑπιδίωξη τῶν στόχων τῆς ἀμερικάνικης στρατηγικῆς σ’ὸλόκληρο τὸ

Μεσογειακὸ χώρο καὶ ἰδιαίτερα στὸν
ζωτικῆς στρατηγικῆς καὶ οἰκονομικῆς
σημασίας χώρο τῆς Μέσης Ἀνατολής.
5. Τὸ γεγονὸς ὅτι ῆ ἀπόφαση για τῆν
ἀνατροπὴ τοὺ r. Παπανδρέου (μὲ τῆ
βοήθεια τῆς Ἀποστασίας) πάρθηκε
ὅταν ὁ μετριοπαθῆς πρωθυπουργὸς
τοὺ Κέντρου τόλμησε να ἀντισταθεῖ
στὶς ώμὲς πιέσεις τοὺ Τζὸνσον καὶ
ἀπέρριψε τὸ περιβόητο «σχέδιο "Arc:σον», ποὺ αλλοι ἐσπευδαν να δεχτούν.
6. Τῆν ἑπιβολῆ τῆς δικτατορίας (μὲ
αμερικάνικη καὶ νατοῑκῆ βοήθεια καὶ
καθοδήγηοη) στὶς παραμονὲς τοῦ
«πολέμου τῶν έξη ἡμερῶν». 7. Tic ἀλλεπαλληλες ἑλληνοτσυρκικὲς κρίσεις
ποὺ ὲπακολούθησαν, καὶ τῆ συστηματική, κάτω ἀπὸ ἀμερικανονατοϊκῆ πίεση, ἑξασθὲνηση τῆς ὲλληνικῆς πλευρὰς (ἀπομάκρυνση τῆς ἑλληνικῆς με·
ραρχίας μέσα σὲ μια νῡχτα κ.λ.π.). 8.
Τῆ χαρακτηριστικῆ δήλωση μὲ τῆν
ὁποία ὁ Ππαδὸπουλος παρομοίαζε
τῆν Κύπρο με «παλλακίδα» για χάρη
τῆς ὁποίας δὲν θα έπρεπε να καυγαδί·
ζουν Ἐλλάδα καὶ Τουρκία. 9. Tic πολ·
λαπλὲς ἀπόπειρες δολοφονίας τοῦ
Μακαρίου πού, κατα τοὺς Κύπριους,

ξεκινούσαν ὁλες ἀπὸ τῆν Ἀθήνα. 10. ”
.{"15
..
1"
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Τὸ αττοτυχημένο «ττραξικοττημα Παναγιωτακου», T0 1972. 11. Την (TITO ελληνικης Πλευρας και με ολα τα μέσα
απιὸραση στίς Προστταθέιες του ,κιακαριου να Προμηθευτεῑ οττλα ττου θα
ἐπέτρεπον στην Κύττρο να (ιττσκρουοει
μια έττίθεση, σαν κιάυτην τιου Πραγματοττοιησαν τιυρα οι Τούρκοι, με
ἁμερικανικη τεχνικη βοηθεια (ρανταρ
νεωτατου τύιτου κ.λ.ιτ.ι και ὃιττΧωματικη καλυψη.
ΤΟ ΑΠΟΪΥΧΗΜΕΝΟ Π ΡΑΞΙΚΟ Π ΗΜΑ

“Ας ὃούμε, σμως, αττο κοντα τις τελευταῑες εξελιξεις; Ἀττσ TO \‘oépﬁpq
του 1973 έΠιὸείνωση των ἑλληνοτουρκικων σχέσεων εττιταχυνεται και
παιρνει χαρακτηρα φυσικοί) φαινομένου ττου ὃὲν μττορεῑ να αναχαιτιστεῑῑ η
χουντικη Ἀθηνα δέν κρύβει - για κεινους ττου έχσυν ματια - την αιτοφαση
της να ατταλλαγει αττο T0 Μακαριο. O
τελευταῖος αντιδρα με μέγαλο αισθημα
εὐθύνης, αλλα σύντομα ανακαλύιττει
ὁτι δὲν ὅιαθέτει ττεριθωρια ελιγμωγ,
γιατὶ 0 αντιτταλος - η Ἀθηνα τού
Ἰωαννιδη - εἰναι αττοφασιομένος γα
τὸν ὁδηγήσει σε μια τρύττα αττο την
ὁποία μόνο μια ἐξοδος υτταρχεις ὃυναμικη αναμέτρηση. Ἐτσι, ἀναγκαζέται τελικα να καταγγειλει την εναντισν
του συνωμοσία και να ζητησει την
ἁπομακρυνση των Ἑλλήνων αξιωμαΤικων της Ἐθνοῳρουρας. Στις 15 Ιουλῑου ξεοττα T0 Πραξικοττημαῑ στῐως
βεβαιωνουν υττευθυνε( κυττριακες δη-

τρεῖς μερίς, μονο χαρη στα βιιρια
οττΧα της ΕΑΔΥΚ και των ειὸικων ταγματων της Εθνοῳρουρας, ιτου ενισχύονται (mo r0 συρφετο της ΕΟΚᾹ-Β,
T0 τραγικο και Προὸοτικο εγχειρημα
τιληρωνεται αττο τους αντρες της
Προεδρικης (Dpoupûc και της εῳεὸρικης αστυνομιας, κι“αττο τους Πραξικοττηματιες, με ττοταμους αιματος
κοντα 500 σκοτωμένοι και αλλοι 2000
τραυματιομένοι, «Oh ὸημοκρατικοι Κυττριοι ετοιμαζουν ηὸη σχετικη λευκη
Βίβλον Στο τέλος της τριτης μερας
εξαττολυεται ενα αγριο ανθριυττοκυγηγητος συλλαμβάνονται κοντα 10.000
ὅημοκρατικα. λαικα στελέχη ιαριθμος
ττου θα ισοὸυναμουοε με 220.000 κρατουμένους στην Ἐλλαὸαι, Πολλα αιτο
τα οττοια υττοβαλλονται σε κτηνωὸη
βασανιομο. T0 αττοτέλεσμα εἰναι η
ιιττοκαρὸιωοη της Πλειοψηφιαε των

αντρων της Εθνοφρουρας, η δημιουργιά βαθυτατου ρηγματος αναμεοα
στο λαο και στι( εῆαὸικες ενοττΧες δυνάμεις. η ιιιιοὸιομγανωοη.
MINI — ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Km τοτε ιικριβως μτταινουν 0T0
χορο οι ΤουρκοιΔ Βρισκοιιν, τις ιιρωτες, (ιττοφασιστικες ιυρες, το ὃρομο
ανοιχτύ, την εΧΧηνικη ιτΧευρα τραυματιαμενη και (ισυνταχτη, χωρὶς ηγεσια
ιγιοιτι οι 10-13 0K\qpmwpm'|K01 συγ(upoth και οι τιαληκαραδες της EOKAB. τιου ὃιεκὸικουν την ηγεσια, εξαφανιζονται κ(ιί ττμοτιμοίιν τα μετοττισθεν
και cx\.\ïc. mo κοντινες στη νοστροττια
τους, ατιασχολησειςι, ἔχοντας {'onστραλισει την ανοιχτη η συγκαλυμμενη
συμτταρασιαοη Αμερικανιὶιγ και Βρε-

μοκρατικες Πηγές, ειδικα τάγματα της ‘ ’

Ἐθνοφρουρας (τα υπολοιττα ειχαν
ἁφοττλιστεῑ η στους αντρες τους ὅοθηκαν «ἁδειες»), καθὼς καὶ η EAAYK
κινοῦνται στίς 8.15 T0 Tprî για να καταλαβουν το Προεδρικο Μέγαρο καὶ
νὸι έξοντωσουν τὸν Μακαριο. Τις
Πρώτες ωρες δὲν τους αποσχολεῑ τιττοτε ἀλλο ικι’έτσι γλυτωνουν σχεδον
ὅλα τα ττολιτικα στελέχη του λαίκού
κινήματος). Μαλιστα. η θλιβερη κυβέρνηση Σαμψων σπεύδει να βεβαιώσει ὁτι oi προοὸευτικες δύναμεις δέν
θὰ τεθούν έκτος νόμου, οτι η ανεξαρτηοῐα της Κύπρου δεν θα καταλυθεῑ,
ὅτι δὲν θα αλλαξει η κυβερνητικὴ ττολιτική. Παραξενο, οι Τουρκοι σωτταιVouv: θαρρεῖς καὶ ξέρουν καλα τὸ σχέδιο καὶ περιμένουν τη συμφωνημένη
στιγμὴ για να κινηθουν.

”Ομως, Παρα τον αιῳνιὸιαομο
(γιατὶ η κατασταση «ολοκληρωτικης
ἑπαγρύπνησης» των σωματων σοφα-

ῐας οταματα οτις 6 T0 ττρωῖ) 0 βασιΚὸς οτόχος τού Πραξικοττηματος - η
δολοφονία τοῡ Μακαριου - δέν πραἵματοττοιεῑταις οἰ λιγοστοι, έκέινη την
typo, ὀιντρες τῆς Προεδρικης Φρουρας
αντιοτέκονται αποφασιστικα κιό Μακάριος διαφεύγει απὸ μυστικη σηΡαγγα, καταφεύγει οτην Παφο κιάττο
Τὸν ἐκεῖ βοηθητικο ραδιοφωνικὸ σταθμὸ καλεῖ τὸ Λαὸ σε αντῐσταοη. Ἠ
- ,Εφεδρικη ὀιστυνομια, ενισχυμένη
.ἰκι’ἁττὸ δημοκρατικούς πολιτες, μτταῐ1‘sz οτὴ μάχη καὶ διεξαγει οκληρὲς και
‘ .KﬂËOVIKÈÇ μὰχες ττοὺ τελειώνουν μετὰ
ἱειῆ .

Ado απο τους σεοημαομένου( Πρακτορές της CIA Παπαὸσιτυυλυς καὶ Ι(ι)αννιὸης, σε
ὀτὲρῆῖτὲἵὸγςαδερφωσυνης. Aime τους 0 οημερινος Προεὸρος τῆς Δημοκρατίας στρα-

ταννῶν καί τη σιωπηρη κατανοηση
τῶν Σοβιετικῶν (που έὸειχναν να μη
καταλαβαίνουν τί ακριβῶς συνέβαινε)
και αφηνοντας να εννοηθει οτι évap—
γουσαν με βαση καποιο προσυνεννοημένο σχέδιο, αποβιβαστηκαν στην
Κυρηνεια, απὸ ὀπου oi ελληνικες δυνάμεις, απασχολημένες με τὸν εμφύλιο
που προκαλεσαν, ηταν στην ουσία
αποῡσες, Θέλοντος, εξ αλλου, να
αποκοιμισουν την διεθνη κοινη γνώμη
καὶ να κερδίσουν χρονο, oi Τούρκοι
εμφανίστηκαν στην αρχη ένὸιαφερομενοι για την αποκατασταση της συνταγματικης νομιμοτητας και για την
διασφαλιση τῆς ανεξαρτησίας του νησιού. Ύστερα, ξέροντας ότι oi Ἀγγλοι
ὃὲν θα τοὺς αντίβγαιναν κι’έκμεταλλευόμενοι τη σύγχιση Kai αβεβαιοτητα
που έπικρατοῡσε ακομη στην Ἀθηνα,
καθὼς καὶ την προεδροποίηση του
Γλαύκου Κληρίδη (πού, ὁπως λέγεται,
ἠταν προμελετημένη καί εύνοοῡσε ἕνα
«συμβιβασμὸ» που θα ἠταν, στην ούσία, μια λύση ουγκαλυμμένης διχοτομησης), μετέφεραν στο νηοί καπου
35.000 ὰντρες, παραβίασαν ἐπανειλημμένα την ανακωχη κιάφοῡ κατέλαβαν Ti] γραμμη Ἀττίλας-α (Κοκκινες
τμῆμα τῆς Λευκωσίας - Ἀμμόχωστο),
προωθηθηκαν ῶς τη γραμμη
Ἀττίλας-Β, που τους έφερε ως Ti]
Λαρνακαι Κατέλαβαν, έτσι, τα 40 ἑκατοστα τού νησιοῡ, ὀπου βρίσκονται
ουγκεντρωμένα τα 70 ἑκατοστὰ τού
έθνικοῡ πλούτου της Κύπρου. Ταυτόχρονα, έσπρωξαν στην προσφυγια
ZOO-250.000 Ἐλληνοκυπρίους, κατέστρεψαν ἠ λεηλατησαν τὶς ελληνικὲς
περιουσίες (χάρη σἀύτα τα «κατορθώματα», βεβαιώνουν oi εἰδικοί, r']
Κύπρος κατεβαίνει καὶ παλι ατη χορεία
τῶν ύπαναπτυκτων χωρῶν, ὁπου καὶ
θα μείνει, για πολλα-πολλα χρόνια, αν
δὲν τῆς δοθεῑ μεγάλη βοήθεια), αρχισαν τη δημιουργία αύτονομου τουρκοκυπριακοῡ διοικητικού μηχανιομοῡ
δεμένου με τὸν τουρκικο κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ δήλωσαν ὁτι η έδαφικη
αὺτονομία τῆς τουρκοκυπριακής κοινὸτητας θα μονιμοποιηθεῑ κι’ὀτι μόνη
λύση εἰναι i] καντονοποίηση της Κύπρου.
Ἀλλα, ο τουρκικὸς «μίνιίμπεριαλισμὸς» (παρόμοιος μὲ κεῖνο
τῆς Περσίας στὸ χῶρο τοὺ Περσικοῦ
Κόλπου καὶ τού κόλπου τοὺ Ὀμαν)
δὲν σταματαει στὴν Κύπρο. 'H Ἁγκυρα, μὲ τήν ανοιχτὴ ἠ σιωπηρὴ ένΘάρρυνση τῶν ΗΠΑ Kai τῆς Βρεταννίας, δείχνει αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει ὅλους τους λογαριασμούς της
μὲ τὴν Ἀθήνα. Πού σημαίνει; r'] κρίση
σύντομα θα έπεκταθεῑ Kai σὲ αλλους,
ζωτικοὺς για τὴν Ἐλλάδα, χώρους.
Πιὸ συγκεκριμένα; i] Τουρκία, ένθαρρυμὲνη απὸ τὴν αρχική της έπιτυχία
στὴν Κύπρο, δὲν κρύβει τώρα τὴν
πρόθεσή της να γονατίσει ὸλοκληρωτικα καὶ τελεοίδικα τὴν «σύμμαχον»

- Ἑλλάδα, ἑκβιαζοντας συγκυριαρχία
στὸ Αίγαῑο (ἑπέκταση χωρικῶν ὑδατων ὥστε να «αγκαλιόισουν» σφικτα
ὲλληνικα νησια, επέκταση τοῡ ἐναέv ρίου χώρου πανω απὸ ὁλόκληρο, ού-

Ὀ Θλιθερὸς «πρόεδροςμ τῶν ὀκτώ ἡμερῶν
Σαμψῶν-πιστολέρο με τὴν τουρκικὴ σημαία
μέσα στοὺς δρόμους τῆς Λευκωσίας. Τελικα
έγινε κί’ αύτο; Ἠ τουρκικὴ σημαία κυματίζει
στὶ] pic/'7 Κύπρο.

σιαστικα, τὸ Αίγαῑο, δικαιώματα στην
ύφαλοκρηπίὸα κι’έτσι στα πετρέλαια,
αφοπλισμό τῶν αίγιακῶν ελληνικών
νησιῶν Kai ToupKIKr], καθώς καί τού
NATO, συμμετοχη στην «αμυνα» τους,
τέλος, διεκὸίκηση «βελτιωμένης» θέσης
για τὴν τουρκικη μειονοτητα στην
Θρακη). Πρόθεση ποὺ κανει δραματικώτερ. την ελληνικη εθνικη κρίση καὶ
πιὸ ’«ἰτακτικη την αναγκη να λυθεῑ
ταχύτατα τὸ πρόβλημα τῶν έσωτερικῶν πολιτικῶν δομῶν τῆς χώρας, καθώς καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ἐξωτερικῶν
της προσανατολιομῶν.
ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ἐὃῶ θα κὰνουμε μια παρένθεση.
Για να θυμίοουμε μερικὲς έντυπωσιακὲς πληροφορίες ποὺ μετέδωσαν σοβαρώτατα ὁργανα τοῦ διεθνούς τύπου (ὀπως τὸ παρισινὸ «Μόντ», τὸ
γερμανικὸ «Σπήγκελ», μεγαλες αμερικανικες ἐφημερίδες καὶ ὃιεθνή πρακτορεῑα είδήσεων). Kai συγκεκριμένα,
ὁτι ὁ Ἰωαννίδης ύπήρξε απλὸ έκτελεστικὸ ὀργανο ἐνὸς σχεὸίΟυ που συνέλαβαν τὸ Πενταγωνο καὶ η CIA Kai
0Ti]v προετοιμασία Too οποίου (οτὸ
μέρος που αφορούσε τὸ πραξικοπημα
καὶ τὴν εξόντωση τοὺ Μακαριου) οη·
μαντικὸ ρὸλο έπαιξαν oi ἰσραηλινές
μυστικὲς ύπηρεσίες, ὅπως φαίνεται
απὸ Ti] συμμετοχη εκπροοώπων τους
σὲ συνεδριασεις τῶν συνωμοτῶν σὲ
αθηναίκή κλινική ποὺ ανήκε σὲ στενὸ
συγγενή τοῡ Ἰωαννίδη, Τέλος, ὅτι τὸ
«πρασινο φῶς» για τὴν πραγματοποίnor] τοῡ σχεδίου δόθηκε απὸ τὸν Ῑδιο
τὸν Κίοσιγκερ, "GPO TIC ἀντιρρήσεις

A_-----,—_‘_--

ὡρισμένων ύπηρεσιῶν τοῠ Στέῑτ
Ντιπαρτμεντ.
"Ac ὃούμε τώρα γιατί η κρίση ξέσπασε τούτη Ti] στιγμη και γιατί μὲ Ti]
σημερινη της μορφή. Σοβαροὶ διεθνεῑς
αμερικανολόγοι σημειώνουν ὀτι oi
ΗΠΑ χρησιμοποιοῠν στις διεθνείς τους
σχέσεις έκεῖνο που ονομαζουν «ἐξωτερικὸ φαοισμο», ὁπως τὸ έδειξαν στῆ
N. Κορέα με τὸ καθεστώς τοὺ Flax,
στὸ N. Βιετναμ μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ
Θιέου, στῆ Βραζιλία μὲ τοὺς «γορίλλες», oTi] Χιλή μὲ τὸν Πινοοε (ποὺ τὸν
χρησιμοποιούν σαν σκιαχτρο για κεῑνες τις Λατινοαμερικανικες χῶρες ποὺ
θα μποροῡσαν να πιστεύουν ὅτι χρειαζονται αθεστὼς σοσιαλιοτικὸ). Οἱ
ίδιοι αμερικανολογοι πιστεύουν ὅτι ἡ
Ἐλλάδα ὑπῆρξε i] χώρα ὅπου oi μυστικὲς ύπηρεσίες τῶν ΗΠΑ προσπαθησαν να ἑπιβαλουν, απὸ τὸ 1967, τὸ
«μοντέλο ἐξουσίας» που χρησιμοποιοὑν στή Λατινικὴ Ἀμερικη, με σκοπὸ
να δούν αν εἶναι έφικτη ἡ μεταφύτευσή του σὲ ορισμένες «εύαίσθητες»
περιοχὲς τῆς Εύρώπης κι’ίὸιαίτερα στὸ
Μεσογειακο της ύπογαστριο. Kai
τοῦτο γιατί, ὁπως πρόβλεπαν ἀπὸ
τοτε ορισμένες ύποθέσεις τῶν είδικῶν
αγγλοσαξωνικῶν Ἰνστιτούτων Στρατηγικῶν Μελετών, ὁ αμερικανικος ίμπεριαλισμὸς θα χρειαζόταν να men.
ποταξει ὁλοκληρωτικα στὶς έπιταγὲς
τῆς στρατηγικῆς του ὀλες ἠ μερικὲς
απὸ τὶς χῶρες αύτοὺ τού μεσογειακού
ύπογαστριου τῆς Εύρώπης, τὴ στιγμή
ποὺ θα έκδηλωνόταν ἡ αναμέτρησή
του μὲ τις χώρες τῆς EOK, καθὼς κι’ἡ
προσπαθεια του να ανακτησει ἁποφασιστικὸ ἐλεγχο πὰνω σ’ἕνα μεγὰλο

-Ᾰ

τμῆμα τῆς πετρελαιοφόρου καὶ ζωτικῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Oi
ἁμερικανολόγοι αὐτοὶ, τέλος, σημώνουν ὅτι στὶς ζώνες που βρίσκονται
κοντα στῆν Δ. Εὐρώπη (που ένδιαφέρει αμεσα τούς Ἀμερικανούς), η πολιτικῆ τῶν ΗΠΑ έγινε ἀνοιχτα πιὸ ώμῆ
καὶ πιὸ βίαιη ἀπὸ τῆ στιγμῆ ποὺ επικεφαλῆς βρέθηκε ὁ K. Κίσσιγκερ. Ὀ
ὁποῖος, λὲνε, πιστεύει στῆ χρησιμότητα οπικῶν πολέμων προκειμένου να
ξεμπλοκαριστούν ὸρισμένες καταστασεις ποὺ θα ἐπέτρεπον επέκταοη τῆς
ἀμερικανικης ἐπιρροῆς καὶ δὲν δισταζει να χρησιμοποιῆσει ἀκόμη καὶ καθαρα γκαγκστερικες μεθόδους προκειμένου να προώθήσει τὶς έπιδιώξεις
τῆς Οὐάσιγκτον.
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΪΑΣ

Oi γενικὲς αὐτὲς παρατηρήσεις
ἑξηγοῠν καὶ τῆν ἀμερικανικη στάση
στῆν Ἕλλαδα καὶ στῆν Κύπρο; «λατινοαμερικάνικο μοντέλο ἐξουσίας»
ἑφαρμόστηκε στῆν Ἐλλάδα, ἀλλά δὲν
πόδωσεε ῆ δημοκρατία καταργή·
θηκε, ὁ Στρατὸς κατακερματίστῆκε σε
μΙκροσκοπικὲς φατρίες (ώστε να τὸν
ὰφήνουν κιάὐτὸν ἕρμαιον στὶς ἀμερι·
κὰνικες διαθέσεις), στῆ χώρα ἐπιβλήθηκε ἕνα ακοταδιστικό, ξενόδουλο,
(Πρατοκρατικὸ καθεστώς. Ἀλλα τὸ
καθεστώς αὐτὸ δὲν μπόρεσε να ριζώ081, δημιούργησε συνθῆκες γενικῆς
ἑσωτερικῆς κατάρρευσης καὶ δὲν μπόρεσε να ἐκπληρώσει τὶς δυὸ ἀποστολές
του; τῆ μετατροπῆ τῆς Κύπρου οὲ
ἁμερικάνικη βάση καὶ τῆν παραλληλη
ἓὲἓαῦλίοτὲῖεὲῗὲὰνῗὶέαῗιῗὲνῗχρὰμ(ἰἍῖ 3E
σημεῙο ἀνάσχεσης τῆς προσπαθειας
Τῆς ΕΟΚ να ἀποκτήσει στῆν περιφέρειά της προσβάσεις πρὸς τῆ Μέση
Ἀνατολή, ὲναωματώνοντας αὐτὲς τὶς
προσβάσεις στὸ σύστημά της. Μπρὸς
Οάὐτὴν τῆν κατασταση καὶ μπρὸς
στῆν ἀπειλῆ να καταρρεύσει τὸ καθεστὼς τῆς Ἀθήνας, ἀφήνοντας ἀνοιχτὸ
. TÏ? δρόμο για έξελίξεις ποὺ πιθανὸν δὲν
θα ἡταν δυνατὸν να έλεγχθούν, oi
ἀμερικὰνικες μυστικὲς ὐπηρεσίες, τὸ
Πεντάγωνο καὶ ὸ K. Κίσοιγκερ προσωπικα ἀποφάσισαν τὸ «ἑκρηκτικὸ
ξεμπλοκάρισμα» τῆς καταοτασης;
χρησιμοποίησαν τῆν ῆρωϊκῆ σπουδαστικῆλ καὶ λα’ίκῆ εξέγερση τῆς Ἀθήνας
Ξῗίέἶὲῖ ’.ἱζῗνξὲδὲἕῗᾶῗὲᾛὲῧξᾙρᾏὲἓῗῖ
μασαν - σαν πρόσχημα για τῆν ἀναᾙὲυτὲἕό ῗιῧοέξῖἓέἷέοὲοῡῃτῗέἓέἓί
ΥΟνου καθεστῶτος τοὺ Ἰωαννίδη πού,
ὸ τῆ μια θα ῆταν πρόθυμο να ἑπι8οθεῑ σὲ βραζιλιανού τύπου ἑξόντωση
τοῦ ἀναπτυοσόμενου λα’ίκού κινήμαΤος κί’ἀπὸ τῆν άλλη δὲν θα δίσταζε να
ὲπιδιώξει «λύοη» στὸ Κυπριακὸ ποὺ
θὰ βασιζόταν στῆ δολοφονία τού ΜαΚάριου, ἔστω κι ἂν αὐτὸ θα όδη οὐσε
ἅναπότρεπτα σὲ τουρκικῆ ἑπέμέαση
τῐοὺ ῆ Ἀθήνα δὲν θα ἠταν σὲ θέση να
αχαιτίαει χωρὶς τῆν περιπέτεια ἑνὸς
νστουρκικοῠ πολέμου.
Δ 01 Ιδιες ὐπηρεοίες καὶ φυσικὰ ὁ κ.

Κίσσιγκερ, μόλις συνῆλθαν ἀπὸ τὸν
κλονισμὸ που τοὺς προκαλεσε η διασωση τού Μακαριου καὶ ῆ ἐξ αἰτίας
της έπαπειλούμενη αποτυχία τού εγχειρήματος, ένθαρρυναν τούς Τούρκους να προχωρήσουν, πιέζοντας,
ταυτόχρονα, τῆν Ἀθήνα (με τὸν γνωστὸ μας K. Σίσκο) να μῆν ἀντιδρασει
δυναμικά. Ἀλλα, ἀπὸ τῆ στιγμῆ έκείνη
oi «μαθητευόμενοι μαγοι» (oi Τούρκοι)
ἀρχισαν να παίζουν ἐνα δικό τους, αὐτόνομο παιχνίδι, ποὺ έβαζε τῆν ἀβέβαιη ἀκόμη καὶ για τῆν ἴδια της τῆν
ἐπιβίώση έλληνικῆ πολιτικῆ κυβέρνηση
μπρὸς σ’ένα έκρηκτικὸ δῦιημμαῑ να
ἀκολουθήσει τῆν «πεπατημένη», δηλαδῆ να ύποχωρήσει στὸν εκβιασμὸ
κι’έτσι να αὐτοανατιναχθεῑ ῆ να τολ·
μήσει, παρα τα ἐρείπια καὶ τις τρομακτικὲς ἀδυναμίες που κληρονομῆσε
ἀπὸ τοὺς ἀποτυχημένους δικτατορες,
να ἀντισταθεῑ κι’έτσι να ὸδηγηθεῑ ὐποχρεωτικα στῆν ἀναθεώρηση τῶν βασικῶν ἀρχῶν πανω στις ὸποίες στηρίζονται αὐτὸ πού oi μεταπολεμικὲς έλληνικες κυβερνήσεις καὶ ἀκόμη πιὸ
πολὺ ῆ ἀμερικανόδουλη χσὺντα τολμοῡσαν να ἀποκαλοον «έλληνικῆ έξωτερικῆ πολιτική». Κι’ὸ κ. Κίσσιγκερ, με
τὸν χαρακτηριστικό του κυνιαμό, δὲν
τόλμησε να ἀνακύψει τῆν τουρκικῆ
επιθετικότῆτα, ἀκόμη κι’όταν ῆ
Ἀθήνα ἀποχώρησε ἀπὸ τὸ στρατιώτικὸ τμῆμα τού NATO κι’ή Γαλλία
έσπευσε να ένθαρρύνει τῆν τάση της
να ἀπαλλαγεῑ ἀπὸ τῆν ἀσφυκτικῆ
ἀμερικανικῆ κηδεμονία.

καθὼς καὶ τῶν εσωτερικῶν πρακτόρών τους, ύπῆρξε βαθύτατα τραύματικός. Καὶ τούτο ὁχι μόνο για τις δυνάμεις τῆς κομμουνιστικῆς καί σοσιαλιστικῆς Ἀριστεράς καὶ τις εὐρύτερες
λα’ίκὲς δύναμεις, ἀλλα καὶ για κεῖνο τὸ
κομμάτι τῆςάστικῆς τάξης που ὲδῶ
καὶ δέκα τουλάχιστον χρόνια ἔχει αρ·
χίσει να καταλαβαίνει ῆ να ὑποπτεύεται ότι ἀπαραίτητος ὅρος για τῆν
ὲπιβίώαή της εἶναι μια σχετικῆ ἀποδέσμευση ἀπὸ τῆν ἀμερικανικη επιρροῆ
καὶ ῆ ἀναζήτηαη ατενότερών δεσμῶν
μὲ τὸ δυτικοευρωπαίκὸ κεφαλαιο. (Θα
πρέπει να προσθέοουμε ὁτι αὐτῆ ῆ
τραυματικῆ ἀφύπνιση ἀφορά, ἀλλα οὲ
πολὺ μικρότερο βαθμό, κι’ ένα κομματι τῆς παλαιοκομματικῆς πολιτικῆς
ῆγεσίας, καθώς κένσ ἀκαθόριστης
έκτασῆς τμῆμα τού σώματος τῶν Ἐλλήνων ἀξιωματικῶν),
Αὐτῆ τῆν πραγματικότητα εἶναι
φανερὸ ὅτι τῆν συνέλαβε, με τὸ δ·κό
του βέβαια τρόπο, ό K. Καραμανλῆς.
Καὶ σἀὐτῆν φαίνεται να ατηρίχτηκε
για νά επιβαλει - μὲ ἐντυπωσιακῆ ταχύτητα καὶ με αλλη τόση, για τῆν ῶρα,
σταθερότητα - «ἑπαναστατική», για
τα έλληνικα ἀστικα μέτρα, ἀλλαγὴ
στούς εξωτερικοὺς προσανατολισμοὺς
τῆς χώρας τῆν ἀπόφααη, δηλαδή, να
ἀποχωρήσει ῆ Ἐλλάδα ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ μῆμα τού NATO καὶ να ἀρχίσει
να ἀναζητα καινούργια στηρίγματα,
ίκανα να τῆς έπιτρέψουν να ἀποτρέψει τῆν ἑθνικῆ καταστροφῆ (ñ να
περιορίσει τῆν ἑκτασή της), στῆν
ὁποία τῆν καταδίκασαν τα χτεσινα

’ἀφεντικά της. Ἀπόφααη ποὺ μπορεῑ
να
ἀποδειχτεῑ
ίστορική,
ἀπαρχή
μιας
“Ας έρθουμε, ὲν τούτοις, στῆν Ἐλθολῆς
έστω
προσπάθειας
να
κάνει
ῆ
λάδα. Για τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὁ κλονι- Ἐλλάδα τα πρῶτα της βήματα πρὸς
σμὸς ἀπὸ τῆν «προδοσία» τῶν δῆθεν τῆν ἀναζήτηση μιᾶς σχετικῆς έθνικῆς
συμμάχων ἠ καὶ «προστατῶν» του,
ἀνεξαρτησίας, έστω μέσα στα στενα
πλαίσια ποὺ καθορίζονται ἀπὸ τις σὲ
ἑξέλιξη ἀναδιατάξεις στὸ ἑσωτερικὸ
τοῦ διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, ίδιαίτερα στὸν εὐρωπαίκὸ
χωρο.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΟΚ ΚΑΙ ΗΠΑ

'o δικτάτορας καὶ ὸ άὸερφός του. Πειραμστόζωα μιᾶς ὑπερατλαντικής έφαρμογῆς
Λατινοα ερικάνικων προτύπων. Πίσω τους
οὶ «γορΐῖλες» γιὰ τὴν ἐπιθεθαίωση τοὺ ἀπο·
τελέσματος Τὸ πείραμα ἀπότυχε, τὰ πειραματόζωα ὲπέζησαν.

Φυσικὰ, ὸ καινούργιος αὐτὸς
προσανατολισμὸς μᾱς βάζει μπρὸς σὲ
οειρα ἐρωτήματα καὶ οὲ ἀλλα τόσα
προβλήματα. Ποὺ ἀφοροῠν τὶς έσωτερικὲς οίκονομικοκοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς δομες τῆς χώρας, τὸ ρυθμὸ μὲ
τὸν ὸποῑο ῆ οημερινῆ Δυτικῆ Εὐρώπη
- ῆ Εὐρώπη τῶν Μονοπωλίων, μὲ
ἀλλα λόγια - θέλει ñ εἶναι σε θέση να
ὲπιβάλει τῆ δική τῆς αὐτονομία σὲ
σχέση μὲ τὸν ἀμερικάνικο ίμπεριαλι·
σμό, καὶ τῆν ἐκταση καὶ τὸ χαρακτῆρα
αὐτῆς τῆς αὐτονομίας (καθὼς φυσικὰ
καὶ τῆν ίκανότητα τού ἀριστεροῦ καὶ
προοδευτικού κινήματος, τῆς έργατικῆς τάξης τῆς Εὐρώπης να επιβάλει τῆ
δική της παρουσία στὶς μεταλλαγὲς
ποὺ δυνητικα μποροῡν να προβλεφτούν), τῆν εὐελιξία καὶ τοὺς στὸχους
ἑῖῗσξῖἰβὲετῗὶῗὲτὲἱῗὲ-ξενὲἱᾞὲἳῗ
mimos‘ ximizﬁim
στῆ μελέτη, ἕνα ἀλλο ἁρθρο.
ΑΛΕΞΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
7

Τὸ εὐαγὲς ἵδρυμα τῆς CIA
ντε τών δε μετεχοντο, οὐκ
ἀπράγμονα, (LU αχρεῑον νομίζομεν4 .Θουκυδίδης

Τοῦ Γιόιννη Κάτρη

Ἠ Ἀμερικανικὴ CIA, τὸ ευαγὲς ἵδρυμα προστασίας τῶν ὰνώριμων λαῶν (ὅπως ὁ ἐλληνικός), ἔχει χαράξει και ἐφαρμόζει μὲ εὐσυνειδηοία «νταβατζή» τὴν ἀκόλουθη στρατηγική· Oi πολῑτες τῆς συγκεκριμένης χώρας, τὴς ὁποίας αναλαμβάνεται ὸ φρονηματισμός,
ὁὲν χρειαζεται, οὐτε συμφέρει, να γίνουν «δικοί μσς». Mlà τέτοια
υποθετικὴ ἐπιχείρηση θα ἁπαιτοῡσε πολλαπλασιασμο τοῦ σκέλους
τῶν δαπανῶν, που δὲν θα ὴταν εύκολο νὰ ίοοσκελιστεῑ με τοὺς ἐγχῶριους πόρους, ἢ τοὺς καρποὺς τῆς ἐθνικής ληστείας στὴν κατεo
εν
w
α.
X μΓιαηέκεςῖθεῙτε τί κόστισε στὸν προυπολογισμὸ τῆς CIA ἡ ἐπιχείρηση «Ἕλλας» μὲ τοὺς διακόσιους περίπου ὑπουργοὺς καὶ πρω·
Θυπουργούς, με τις ἑκατοντάδες ἐμπιστους ἀξιωματικοὺς καὶ τις χιλιάδες χαφιέδες, νομάρχες, δημάρχους, συνομιλητές, προπαγανδιστές, ὰνακριτές, στρατοδίκες καὶ τὰ ὑπόλοιπα τρωκτικά. ea βούλιαζε τὸ «Ἴδρυμα» (καὶ τί θα γινόμασταν τότε) ἀν oi Ἰεραπόστολοι
τῆς CIA ἐθεταν σὰν στόχο τὴ φιλοχουντικὴ ὲνεργοποίηση (κοινῶς
χαφιεδοποίηση) τοι) συνόλου τοὺ ὲλληνικοῡ λαοῦ.
Τέτοια αντιοικονομικὰ καὶ ἁ· τιορθολογιστικὰ λάθη τὰ ἀποφεύγει
τὸ «Ἵδρυμα». Ἀλλωστε,· i7 πολύτιμη συνδρομὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν
ἑγκεφάλων, οἰκονομολόγων καὶ ψυχολόγων, τοῦ ἑδωσε τὴν ίδεώδη
συνταγὴ «προστασίας» που συνοψίζεται στὸ δόγμα; «μικρὸς ἀριΘμός καλοπληρωμένων μισθοφόρων ποὺ να ἐξασφαλίζει τὸν
ἐλεγχο τῶν πολλῶν». ”Ομως ὴ Θαυμαστὴ αὐτὴ συνταγὴ περιεῖχε
στὰ συστατικὰ της μιὰ πολὺ ούσιῶδη προϋπόθεση; τὴν ἀδράνεια
τῶν πολλῶν.

Καὶ Τὸ Τέλειο ὥπλο της.
H AAPANQHOIHZH
Π

«Κοῖτοι τὴ δουλειόι σου...»
ἐξ
Ë.
si?' “‘2

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο μυοτικό, τὸ τέλειον ὁπλο τῆς CIA
γιὰ τή διάπραξη τοὺ τὲλειου ἐγκλήματος. Στὸ στρατὸ
ὲφαρμόζεται μὲ τὶς ικρὲς μονάδες τῶν ὲντατικὰ
’ἐκπαιδευομένων ἀν ρῶν καὶ μὲ ἑξαιρετικα ἰσχυρὴ δύναμη
πυρὸς (ΛΟΚ, πεζοναύτες, ΕΣΑ).
Στὸν πολιτικὸ τομέα, ἡ καθυπὸταξη καὶ ἠ διατήρηοη
ης ’ὑποταγῆς ἑνὸς λαού ἀπαιτεῖ, ὰπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ τὶς
άδες τῶν δολοφόνων, πολιτικῶν, λωποδυτῶν καὶ
τῶν καὶ ἀπὸ τὴν άλλη ἐναν οὐδέτερο,
ρανοποιημένο λαό, μὲ μιὰ αὐστηρὰ καθορισμένη δόοη
ραρκαστικής καὶ ἀνεκδοτολογικής κριτικῆς.
"î:

Μὲ λίγα λόγια, ἠ σύγχρονη στρατηγικὴ τῆς CIA,
ἁπαλλαγμένη ἀπὸ τὶς σκουριασμὲνες ἁρχὲς τοῦ
ΙΟιαοῡζεβιτς, ἔχει συμπυκνωθεῑ στὴν ὑψηλὴ φιλοσοφία τοῦ
«Κοίτα τὴ δουλειὰ σου»,

. . . Στὸι πικρὰ χρόνια τῆς αὑτοεξορίας στὴν Ἀμερική,
πρόχειρες ἓρευνες στὰ πανεπιστήμια μοῠ ἁποκάλυψαν ἕνα
μέρος ἀπὸ τὸ μαγικὸ μηχανισμὸ τῆς CIA, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ
τὸ φυτώριο τοῦ φοιτητόκοσμου καὶ καταλήγει στὰ .
κολαστήρια τῆς ἑλληνικῖκ (ἢ βραζιλιανής) Ἱερῆς Ἐξέτασῃᾳ-ε
Ο μηχανισμὸς λειτουργεῑ ὼς ὲξήςε A

_ _‘ ‘-,‘_ _ _"_‘“".‘

Ἐμττειροι ἀκαδημαῑκοὶ πράκτορες - τύπου Σδράκα μέλετοῡν τὴν ἑπίδοση καὶ τὸ χαρακτῆρα τῶν φοιτητών άπὸ
τὰ πρῶτα τους βήματα καὶ επὶ πλέον, ὁχι τοὺς
ἱκανότερους, ἀλλὰ τοὺς «καταλληλότερους» για τὸ
μελλοντικὸ ρὸλο ποὺ τοὺς προορίζουν. Στὸ τελευταῑο ἓτος
σπουδῶν, μιὰ «άθώα» ἑταιρία τοὺς προσφέρει μια ἐπίσης
«άθώα» δουλειά, μὲ μισθὸ συνήθως διπλάσιο τοῦ
κανονικοῠ. Κατὰ κανόνα, τα ποντίκια μπαίνουν στὴ φάκα.
Καὶ ἀργότεροι μεταβιβάζονται άπὸ τὴν θυγατρικὴ ἑταιρία
στὸ μητρικὸ φιλόστοργο «Ἵδρυμα». Ἠ μεθοδολογία τῆς
μεταβίβασης εἶναι μια άλλη μικρή ἱστορία, μὲ κυριαρχικα
στοιχεῖα τὸν οίκονομικὸ ἑκβιασμό, τὸν πειρασμὸ τῆς
καλύτερης ἀμοιβῆς καὶ καμια φορὰ τὴν ὼμὴ ἀπειλὴ
- βιολογικῆς έξόντωσης, κάτι ποὺ στήν Μέκκα τῆς Μαφίας
εἶναι παιχνιδάκι, πολὺ εὐκολότερο ἀπὸ τὴ σφαγὴ τού
Ἀλλιέντε ἢ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Μακαρίου.
Ἓτσι ἢ αλλοιώς - αὐτὸ δὲν πολυενδιαφέρει - τὸ
«Ἱδρυμα» έμπλουτίζει κάθε χρόνο μὲ καινούργιο αἷμα τις
ἶὲᾞςρῖἓένίἷᾝῖλομέᾞὲζὲᾌῖζὲῒὸῖξδ î‘âËmô‘md”
ἑξαποστέλλονται στα διάφορα σημεῖα τῆς ὑδρογείου,
ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπισημαίνουν κάθε τόσο oi πάντοτε
προβλεπτικοὶ καὶ άνησυχοι για τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν
μσς ἐγκέφαλοι τῆς CIA.
Στὴν Ἑλλάδα, ὅπου κατα καιροὺς ἑχουν συρρεύσει
λόχοι πρακτόρων τῆς CIA, 6 καταμερισμὸς τῶν
’ ἁρμοδιοτήτων γίνεται μὲ άκριβοδίκαια κριτήρια. Oi
,ἐῖόπτες τοὺ βασανισμοῦ «ὑπηρετοῦν» στα ὰνακριτικά
κέντρα. Oi τεχνικοί τῶν διαδηλώοεων, στὰ ἀστυνομικὰ
" ἸῬήματα. Oi πολιτικοὶ σύμβουλοι, δίπλα στα ὑπουργικα
- ἀνδρείκελα. Καὶ οὕτω καθ’ ὲξής. ('O Λουμίδης στοὺς
Κξαφέδες, ὁπως θα λέγαμε). ’
‘ Ἰδιαίτερη οημασία ὃόθηκε κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία
(ῥχι ὲφταετία) στῆν ψυχολογία καὶ παραψυχολογία τοῦ
_ _ νικοῠ λαοῦ. Είδικοὶ ψυχολόγοι, μὲ ἑπικεφαλῆς ἒναν
καθηγητῇ τοῦ Μπέρκλεύ, εἶχαν έπανδρώσει καὶ κατευθύνει
τὸ περίφημο «Σπουδαστικὸν τμῆμα» τῆς Γενικής
,Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν. Τὸ θέμα «πεζοδρόμιο» μελετήθηκε
ἑπιστημονικά, μὲ τὴν πειραματικὴ συμβολὴ τελειοτάτῳν
‘ Υἓξὲξ,Ψέξ’ὲῖρῗ.ἓ’ἑ;«ξξ’«ΞΕἶὲἴῖῧέἱῗὲ’.ἑῗέῗῶξ’Ξεῗῖἔῖἱδ(ἔὲῗέἷέαήύἷέἓέξῖνῗ
Οᾩνεργασία μερίδας τοὺ «ἑλληνικοῡ» τύπου (ἑξαοκημένου
f0qu πλύοη έγκεφάλων) εἷναι ἐκπληκτικὰ, ὰν κρίνουμε ὰπὸ
ἐναγώνια άνησυχία μιᾶς πάμτιτωχης παραδουλεύτρας,
πράγματα; “
Α, 1 ‘19— Καλὰ εἶναι τώρα, μού άπάντησε. Ἀλλὰ φοβάμαι τὸ
“W ό ιο . . .
Ἡ ςάδιιράνεια ἑνὸς μεγάλου τμήματος τοῠ ὲλληνικοῠ
’Ἷὲᾞληθυσμού κατὰ τὴ θεομηνία τῆς ὲφταετίας, πρέπει νὰ
ξ ριαστεῑ στα μεγάλα ἑπιτεύγματα τῆς CIA. Kai ὰν
ποὺ ἀναπνέουμε ἐλεύθερα, γίνεται κάποια
>;-;“Ἰ”ῡ’ῑὶ<>Θετεῑται τὸ χρέος τῆς ὲνεργοποίησης τοῦ λαοῦ. Τὸ
ἰ-ῖ,ἕ’ἕζῼῑτα τὴ δουλειά σου» εἶναι ναρκωτικὸ ὲπιβλαβέστερο καὶ
Τ τὴν ἠρωῐνη. Χωρὶς αὑτό, δὲν θα εἷχαμε τὴν κατάρα τῆς
’Δπριλίοω χωρὶς αὐτὸ, ἀλλὰ ἀντίθετα μὲ μιὰ
a . e ουμμετοχή τοῦ κάθε πολίτη στὴν ὀργανωμένη
ύρηση τῆς Δημοκρατίας, λιγοστεύουν - ἂν ὁὲν
ρώνονται - oi πειρασμοὶ τοῦ εὑαγούς Ἰδρύματος
ὑποτροπὴ τῆς ἀνελευθερίας.
,ἧι
ιὰ
’ ‘ ’ pa, oi «συνταγματάρχες» ῐσως εὶναιιξεπερασμένος
‘r > .. Υιὰ να γυρίσουμε στὸ κρύο. Ἀλλὰ
f3“- ’ ιάστατο τῶν «συνταγματαρχῶν» (ὁπως ὑπῆρξε Καὶ
Q 0) προβάλλει στὸν ἑλληνικὸ ὁρίζοντα τὸ φάντασμα
,, Ἴ -, ιοῦ (ἡ μᾶλλον νεοδεξιοῡ) κράτους καὶ
ἑτοιμου ν’ άνακόψει τὴν πορεία τῆς
ï" ' εἶναι ἕνας ὺπαρκτὸς κίνδυνος, ποὺ ὁ λαὸς μσς
Γ 1L; ζῖή δύναμη να τὸν ἀντιμετωπίσει. Ἀρκεῖ v’ _ _
’ ’ ἂ ωθεῑ ἀπὸ τὸ χαυνωτικὸ δηλητήριο του «κοντα τη
“ ’ Ι.
l 2 g f °°° τιΑΝΝΗε κΑτΡι-ιε

” A: A112»;

Γ

Ἡ ἀντικομμουνιστικὴ
συλλογιστικὴ
τοῦ κ. ΔΕΚ - ΑΛΟΓΟΥ

ἳναὰπύσποψσοποτὶςπαροὸύσοςστὸμάθηματήςφυχολογίος ‘
: νὰὰποοτηθίσουνγιὰναπάρουνμέροςστὶςὲξετάοοςοίτ ”
ν ) τῆς σχολῆς Κοινωνικής Προνοίας Ἐτωρία,
ἰ σὲ ἀναγωγιιὸ ουλλογισμό, hon ὁπως τὸν συ ’
σθηγητὴς αὐτὸς πού διδάσκει καὶ lay-u] καὶ εὖνοι άνώτατο
donc Μέσης Ἐκπωδεύσαος. Εἶναι inﬂation-xix m'apth lui u τὴ
του στὴν ΚΧ. τοῦ Ὑποοργείου Παιδείας. Ἆς ("waned ὁτι δέν δι ’
τὸ μάθημα τῆς w ολογίας, ἀλλὰ καὶ δύο ἀκόναι τήν ίστορόα τυ·
Διιπιού πολιτισμού καὶ mam-m προσσνοτολιομο. Τὸ λόγο τ
ο ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Κοινωνιιαίη Ύπηρωιὼν στην ἀρμοδιάτητ
’τοῦ ἀποίου ὑπάγεται ἠ σχολή στήν ὀποὶα διδάσκει ὸ κ... Δεκ-άλογος.

“θ Διιίλσγος (οὗ ιομμοννιστοῦ.
Ῑ- 'Iv'iw'v δ κεραμευτικῆς Chu-s k ιιι-κυτιῆ νόει m τήν Hm. Μύσων
«θ’ kin-iv. un. (in.

z. ἰγ’...ι ι ..μιμητής ιιηι can, «ιν-ι αναιόοέμς. “Hun sea“.

a. ἰμ’ἳω ι muck du. huduqoç. un. ado-veg.
4. 'Iy’om ι ...μνη-ῆς du- hm, an. au...“
s. ὀὖσαν ι Wink ειη. «κιο-ης ιιι au...“ au. am.
ο. · Qu’un ι app-mud; chu aux. du. ιὶυομις, chic-cu hm.
1. 'ﬂ'uov δ nun-"M: du. *πίνη-ως. εἴη. θηριων.

I. 'Iy’un δ Ion-"Ink du; ont". εἶναι ζώῃ-ιιι.

ι. · ..ἦσαν ὁ mum: du. ξύν-λι, du. t'a...
m. 1."... ι ...μυηοιής d... an... a... μιάνῃς, "can" ι ,ιι-ι ,ενι-,ος
ἐκ lurk m-

Τὸ πρωτότυπο τοῦ Ὶθλογου δακτυλογραφημένο, ὁπως τὸ μοίρασε ό κ. ’
καθηγητὴς στοὺς μαθητές του.

O ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ _

1. Ἐφ’ ὅσον ὁ κομμουνιστὴς δέχεται ὡς πρωτογενή φύσι του τὴν ὕλην, τουτέστιν τὴν ανάγκην,
εἶναι ζῶον.

2. Ἐφ’ ὅσον 6 κομμουνιστὴς εἶναι ζῶον, εἶναι
ἀνελεύθερος, τοὺτέστιν δοῦλος.
3. Ἐφ’ ὁοον ὁ κομμουνιστὴς εἶναι ἀνελεύθερος,
εἶναι ἀνεύθυνος. f
4. Ἐφ’ ὅσον 6 κομμουνιοτὴς εἶναι ἀνεύθυνος, [Ἰ
εἶναι βάρ ς.

5. Ἐφ’ ν 6 κομμουνιστὴς εἶναι ἀνεύθυνος ·;]
καὶ βάρβαρος, εἶναι ἀθεος.
6. Ἐφ’ ὅσον 6 κομμουνιστὴς εἶναι ἁθεος, εἶναι
ὰ-ὰνθρωπος, τοὺτέστιν ἀπάνθρωπος.

7. Ἐφ’ ὁοον 6 κομμουνιστὴς εἶναι ὰπάνθρω- ἴ
πος, εἶναι θηρίον.
18.“:qu ὁοον ὸ κομμουνιστὴς εἶναι θηρίον, εἶναι
ὀσον ὸ κομμουνιστὴς εἶναι ζούγκλα, εἰ·
ναι . ·’,;

("0fo μσς.
10. Ἐφ’ ὁοον ὁ κομμουνιστὴς εἶναι ἀγέλη, εἶναι ‘--=i

μαζάνθρωπος, τούτέστιν ὁ μέγας κίνδυνος τῆς

4. __ -

3031Νοό>ί UW - V9)! -30VAW‘3OSINOVU-309W)l3 '30dÂN3‘30NWHV-3IWUVU3 -3οδΟΠ · ΗἉῌΘΙ · ΙΟῘΗΗ - υόΗΘ- 30), I

ἷτραῗιοῖιαέ μεῇέῖε .
VJ ΗΝόΞἈ -ζΟ-ίόΟΙΛΙν-ἒοδνά] Φ

Ἔρχομαι
εωττηχεῶιν·

ΑετιηΑΛεΑ-ΦοΛεΓΑΝΔΡοε- to:

εἰς νεὺνπραξιιιόπψα 5 -,
ι ἱΥΡΟἷ-ΤΗΝῠξ-ΜΥΚΩΝΟΣ-ΡοΔοξ-ΣΑΜΟΞ -ΧΙΟΞ-ΠΑΡΟΣ· ΝΑΞΟΣ·ΖΑ ΚΙΝΘΟξ-ΚΡΗΤΗ - ISA ΚΗ - ΚΙΘΙΡΑ· ΘΑΞΟΣ -ΝΠΠΛΙΝΗ

τοῦ Μέντη Μποσταντζόγλου

Ἐντὸς ἡμερῶν, τελιόνω μίαν μελέτην Μου ἐκ τετρακοσίων
σελίδων, μὲ θέμα τὴν ἀνεπάρκειαν τῆς Ἑλλάὸος εἰς
προσεχὲς πραξικόπημα, προϊὸν μεγάλης σκέψεος Ks‘ σοφῶν
ὑπολογιζμῶν. Διὰ τῆς μελέτης Μου ἀφτῆς, ἀποδικνύο ὅτι
εἰς προσεχὲς πραξικόπημα ὀλίγων θερμοκεφάλων κεφαλῶν,
ἡ θέσις Τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶναι τραγική. “ κ. Πατακός,
μὲ ἀδαμαντίνην διάβγειαν πνέβματος Ks‘ ὡς ἅνθροπος ποὺ
ἀπε άνετε τὰ πρ ικοπήματα, προανήγκειλεν ὅτι τοῦτο
θὰ εἶνε κακὸν διὰ τὴν πειθαρχίαν. Δηστηχὸς βλέπο ὅτι
ὅχι μόνον θὰ εἴνε κακὸν διὰ τὴν πιθαρχείαν, ἀλλὰ Kai
ὀλέθρων διὰ τὸν ζωτικόν μας χῶρον. Καὶ τοῦτο, διότη
8.800.000 Ἕλληνες ἐξετέθησαν ἐπικινδῆνος
πανηγηρίσαντες διὰ τὴν Δημοκρατίαν καὶ ἐπιστροφὴν
ἔξορίστων καὶ κρατουμένων Ks‘ ἑπομένος θὰ δημιουργηθῆ
τρομακτικὸν πρόβλημα ἐδαφιής ἀνεπαρκίας χώρου. Καὶ
' γενᾶτε
τὸ ἐρότημα
“ ἐξοπλισμός
μας εἷς; νήσους, εἶνε
ἐπαρκὴς ἦ χολένομαι Ks‘ ἐδῶ στρατηγικῶς,

Ἠ ἀπάντησις εἷς τὸ φλέγον ἀφτὸ ἐρότημα, εἷνε δηστηχὸς
ἀπογοητεφτική. Καὶ μὲ κίνδηνον νὰ φανόμεν δησάρεστοι,
ἔχομαι ὖποχρέοσιν νὰ. εἴπομεν καὶ νὰ βροντ ’σομεν
πρὸς τὸν Λαὸν τὴν ἀλήθιαν. ΟΧῙ. ΔΕΝ ΔῙΑΘΕΤΟΜΑΙ
ΝΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΕΒΡΕῙΑΝ ΚΛΙΜΑΚΑ.
Τὸ σύνολον τῶν νήσων μας My τὴν στιγμήν, μόλις καὶ
,η

μετὰ βίας ἀνέρχεται εἷς 47. “Επτὰ διαθέτομε εις τα

ἐπτάνησα, 12 εἷς τὰ δωδεκάνισα 20 περίπου εἷς τὰς
κηκλάδας καὶ 8 εἷς τὰς σποράδας. “Ο ἀριθμὸς οὗτος κατ’
ἐμέ, κρίνετε ἀνεπαρκέστατος διὰ μίαν πρόχιρον μεταφορὰν
~ I δημοκρατικῶν ἀναρχικῶν στιχῖων. Ἐὰν δὲ ἆ.πὸ τὸν
ἀριθμὸν τῶν ὑπάρχων νήσων ἀφαιρέσομαι τὸν Σκορπιὸν
ης οστις κατοικῖται Ks‘ νῆσον Σπετσοπούλαν πού εἳνε
-· ἀκατάληλος λόγω τῶν πολῶν ὄφεων, σκορπιῶν, σάβρων
κὲ φασιανῶν Ks‘ ἄλλων ἐντόμων, τότε τὸ πρόβλιμα καθίστατε
ἀκόμη ὄξῇτερον. Ἐχο ὁλόκλιρον κεφάλεον Ks‘ διὰ τὴν
rεξ'1‘va
— εἷς περίπτοσιν
ἀκαταληλοτιτα
καὶ τῆς ποὺ
’ τὸ
ἑ· σοτηριον πραξικόποιμα ἦ ελεν λάβη χόραν παραμονάς
με
την
Δεκαπενταβγούοτου
-, καθόσον ἡ νῆσος αφτη
συροὴν τῶν θρησκολήπτων, παρουσιάζη πολὰς ἀνομαλίας
,ᾗιρ τὴν ἐξέβρεσιν κλίνων. Ἀρα εἷς τὴν διάθεσιν τῆς νέας
:13 - θφμοκεῷάλου Χούντας θᾶ. ὔπάρξουν μόνον 44 ἀνεπαρκεῖς
ζ νῆσοι διὰ τὴν ὀρθολογιστικὴν κατανομὴν τῶν 8.800.000
ᾝσόπτων δημοκρατικῶν “Η πρώτη ὅθεν

Μελέτη στρατιωτική, χωροταξική, κοινωνική,
πολιτική, ζωολογικὴ καὶ γενικῶς ἐγκυκλοπαιδική, μετὰ πλήθους στοιχείων ἀπὸ τὴν διεθνῆ
βοτανολογία, ποὺ γράφει ὀ συνεργάτης μσς
Μέντης Μποοταντζόγλου.

ἐργασεία, κατὰ τὴν γνόμην Μου, πού πρέπει và. γίνημετὰ τὴν ὀρκομοσίαν τῆς νέας κηβερνήσεος ένόπιον τοῦ
ἆρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ks‘ πάσης Ἑλλάδος κηρίου
Σεραφείμ, —— εἶνε ἡ ταχῖα ἀποστολὴ τοῦ ἡμίσεος ἐξ ἀφτῶν,
ἤτοι 4.400.000 ἀτόμων, εἷς τὴν μεγαλόνησον Κρήτην.
Ἠ Κρήτη ἐφτηχῶς ἀριθμεῖ 500000 ψηχάς, ἀλλὰ πρὸ τῶν
ἐκτάκτων περιστάσεων ποι) θὰ διέρχεται ἡ πατρίς, δὲν θὰ
ἀρνηθῇ τὴν φιλοξενείαν Ks‘ ἀλλων Kai μὲ ὀλίγην καλὴν
προσπάθειαν, ἡμπορεῖ νὰ ὃιαθρέψη ἕνα συμπαγῆ πληθησμόν
ἀνερχόμενον εἷς 4.900.000. Βεβέος, ἐκ πρότης ὄφεος, ὁ
ἀριθμὸς οὗτος φένετε ὀλίγον ἡψηλός, ἀλλ’ ἐὰν ἀπομακρήνομαι
τοὺς Κρητικοὺς πού Kai ’ oi ἀπερισκέπτως
ἐπανηγήρισαν Kai τοὺς στείλομαι εἷς Ρόδον ἦ Χῖον, ποι)
εἴνε αἱ μεγαλήτερε νῆσοι πού διαθέτομαι, τότε οἱ ἐξόριστοι
ἐκ Κεντρικῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς ἀποχορήσεος τῶν
νοσταλγῶν τοῦ παρελθόντος κρητικῶν, θὰ ἀναπνέουν
καλ ’ ερον Ks‘ θὰ ἔχουν μεγαλητέραν ἐλεφθερίαν κινήσεως.
Προβλιμα ἀσφαλός θὰ γενηθῆ μὲ τὴν ἄφιξιν τῶν
μεταφερομένων εἷς Ρόδον Κρητικῶν, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ
μᾶς ὃιαφέβγη τὸ γεγονὸς ὅτι Kai ὁ πληθησμὸς τῆς Ρόδου
ἀπεθέοσεν καὶ ἐξεδηλόθη μὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ κηρίου Ζίγδη
Ks‘ προέβη εἷς παντοειδῆς ἀσχημίας διὰ κάῷσεος πτηνῶν κὲ
ων ἐκτρόπων καὶ ἀρα καὶ ἡ μετακίνησις τῶν Ροδίων
πρὸς ἅλας περιοχάς, καθίστατε ἐπιβεβλημένη κὲ ὡς
τοιοῦτον τόπον προτίνο τὴν Μητηλίνην. Φέροντες τοὺς
Ροδίους εἷς Μητιλίνην, μετακινοῦμαι τοὺς Λεσβίους εἷς
Χῖον ἐῷχερὸς Ks‘ μετακινοῦντες ἀκολούθως τοὺς Χίους εἷς
Σαντορίνην καὶ τοὺς Σαντορινέους εἷς Θάσον,
ἐξεβρίσκεται χῶρος Kai διὰ τοὺς πταίσαντας καλιεργητὰς
μαστίχης ὖπό καλητέρας συνθήκας.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἔτσι τακτοποιηθῆ τὸ πρό λιμα τῶν
ἐκδηλοθέντων Κρητικῶν ρίπτομαι ἔν βλεμα εἷς τὸν
ὑπόλοιπον πληθησμόν. Πόσοι ἀπομένουν; Τέσερα ἐκατομήρια
τετρακόσιαι χιλιάδες; Πόσαι εἶναι αἱ vﬁa’ot μας, Σαραντα
τέσαρες; Ἀρα, ἐὰν στείλομαι ἀπὸ 100000 εἷς ἑκάστην,
τὸ πρόβλιμα λύετε. Φενομενικός, ἀῷτό εἶνε ὀρθόν, ἀλᾶ.
δηστηχὸς μαθηματικός, δὲν γίνετε. Δοκιμάσατε νὰ
τοποθετήσετε 100 χιλιάδας εἰς τὴν Ἀστυπάλαιαν ἦ Δῆλον.
Θὰ εἴδετε μὲ τρόμον, ὅτι οἱ μισοὶ θὰ πέσουν εἷς τὴν
θάλωσαν. Διὰ νὰ μὴν συνῇ ἀφτό Ks‘ θῃνήσομαι ’ματα
ἲΙ\

εἷς τὴν νέαν ἀναίμακτον επαναστασιν, δὺο τινα πρεπει νεὶ

γίνουν τὰ ὁποῖα θέτω ἀφιλοκερδῶς εἷς τὴν διάθεσιν τῶν
ἀρμοδίων ; "H νὰ μὴν σταλῆ φρουρὰ Kai διαώοτισταὶ
διὰ và τοὺς ἀνανήψουν ἦ νὰ δοθοῦν ἀφστηρὲ ἐντολέ Va
παραμείνουν ὅρθιοι οἱ κρατούμενοι καθ’ ὅλην τὴν
διάρκιαν τῆς ἐξορίας των. (H Γυάρος, ὑπὸ ἀρίστας
συνθήκας-συνφόνως πρὸς ὑπεῴθύνους μαρτηρίας
ἀφιχθέντων — δήναται νὰ στεγάση Kai νὸ. διαθρέψη 15.000
κρατουμένους. Ἐὰν ὅμος δοθῆ ἐντολὴ νὰ ἀφιχθοῦν ἐκεῖ
100.000, δημιουργῆται ἀδιέξοδον διὰ τὰ ῴίὸια Kai
σάβρας τῆς νήσου. Καὶ ναὶ μὲν ἠμποροῦν διὰ καταλήλου
ιαπεδαγογήσεος καὶ ἐξασκήσεος νὸ. παραμένουν ὄρθια
καὶ τὸ. φιῖδια ἆλὸ. σάβραν ὀρθίαν, δέν ἔχο δῆ. Ἠ σάβρα
ζοολογικὸς ἔχει 4 πόδας. Πιθανὸν μερικὰς ὥρας mi
καθήση εἷς τούς δύο της πόδας, ἀλλ’ ἀργότερον θά
βαρεθῆ. Δὲν ἡμπορεῑ τὸ Κράτος νὰ βασισθῆ εἷς τὴν
Καλήν της θέλησιν, διότι ἀργὰ ἢ γρήγορον θά ζητήση
ἐλεφθερίαν χώρου διὰ νὰ περιφέρετε ἀνενόχλητος,

δε ομένου ὅτι ὁ τράχηλος τῶν ἑρπετῶν, ζυγὸν δέν
ὑποφέρει.
Ι

L πρέπει λοιπὸν νὰ γίνη διὰ νὰ ἔβγομεν ἀπὸ τὴν δήσκολον

ἇφτὴν θέσιν; Δύο λύσεις ὑπάρχουν. Πρότον, νεὶ
κηρήξθμαι τὸνΙ πόλεμον, διὰ νὰ. ἇποκτήσομαι
περισοτέρας νησους. Ἐπειδὴ ὅμος καμία γείτων χώρα δέν
διαθέτει τὰς νήσους πού χρειαζόμεθα κατ’ ἀνάγκην θὰ
πρέπει νὰ ἐκστρατέφσομεν ὑπερποντίως καὶ mi ἐπιτεθόμεν
Εἷς τὴν Ἰνδονησίαν ποὺ διαθέτει ἀρχιπέλαγος πλῆρες

χρησίμων νήσων. Ἀφτὸ ἴσος προκαλέση τρίτον
παγκόσμιον πόλεμον, ἀλλ’ ἐὰν ἐξασφαλίσομαι τὴν
διαβεβέοσιν τῆς Ἀμερικῆς ὅτι θὰ ἵστατε παρὰ τὸ πλεβρόν
μας, θὰ ἐξέλθομαι καὶ ἐκεῖ νικηταί. ᾹῙόιη ἡ Ἰνὸοιησιά
εἶναι ἀφτὴν τὴν στιγμὴν ἡ μόιη μας ἐλπὶς διὸ. Va
ὀρθοποδήσομαι ὡς ”Εθνος παρὰ τὸ πλεβρὸν τοῦ NATO.
Ἠ ἀποστολὴ μερικῶν ἐκατομηρίων ἀντιώρονούντων εἷς
τὴν μεγαλόιησόν μας Κῆπρον, κατὰ τὴν γνόμηνΜου δέν
εἶναι ἐώκταῖον, διότη θὰ περιπλέξη τὴν ὑπάρχουσαν
κρίσιμον κατάστασιν ἐν Γενέβη καὶ ὁ K. Γκιουνὲς πιθανὸν
Va ἕβρη ἐπιχειρήματα ἐκ τῆς δημιουργίας καντονίου
ἐξορίστων ἦ ὁμοσπονδιακοῦ κράτους κρατουμένων,
φυλασομένων ὑπὸ τρίτης ἐθνοώρουρᾶς. Ἠ δημιουργία
βάσεως ἀντιφρονούντων ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας εἷς
τὴν μεγαλόνησόν μας, ἄνεῴ ἐγκρίσεος τῆς Τουρκικῆς
Κυβερνήσεος καὶ χαράξεος πρασίνης γραμμῆς, ἴσος
προκαλέση πολὰς άνησηχίας εἰς τοὺς Τουρκοκηπρίους Kai
πρέπει πάση θησιά mi ἀποφεφχθῆ. Ἀφόσον ὑπάρχη ἡ
’Ῑνδοι-ησία, ἇς μὴν εἴμεθα πλεονέκτε.
Δευτέρα λύσις, πρὸς τὴν ὁποίαν μᾶλον κλείνω, εἶναι, εἷς
περίπτοσιν πραξικοπήματος νὰ παραμείνη ὁ πληθησμός εἰς
τὰς θέσεις του Kai μόνον τὸ Ἐθνικὸν Κέντρον νὸ,
ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν Γυάρον Kai νὰ ἐκδίδη διαταγάς, τὰς
ὁποίας ἐμεῖς ἐδῶ ἐξόριστοι νὰ. ἐκτελοῦμε, Kai ἡ νῆσος
ἆφτὴ εἶναι ἰδεόδης διὰ θερμοκέφαλον κηβέρνησιν, διότη μὲ
ἐπληροφόρησαν ὅτι ἐκεῖ φυσάη πολή.

Συνέβησοιν στὴν 7ετίοι
ΔΕΝ ΣΕΒΑΣῘΗΚΕ OYI'E TON
MNKOAN!

Στο Σικαγο, σὲ μιὸι γωνιὰ τῆς
ηνικῆς παροικίας βρισκόταν
τὸ δικηγορικὸ γραφεῙο τοὺ
ᾲξίὰτιμου κ.
Ανδρουτοόπουλου,
Πρῳθυπουργοῡ τοῦ Ἰωαννίδη.
υλευε μαᾶ με τὸν συνεταῑρο
TOU καὶ προσπαθοῡσε να λύσει
Τὰ μικροπροβλήματα τῶν
ηνοαμερικανὼν (πρὶν
ἀσχοληθεῑ μὲ τα μεγάλα
ξῐροβλήματα τοὺ ἑλληνικοῠ
ους..,).
Κὰποιος ἀπὸ τοὺς πελάτες του
βρέθηκε αὐτὲς τὶς μὲρες στῆν

Αθήνα καὶ θυμήθηκε Karl ποὺ
Œdxe κάνει μεγάλη ι

εντύπωοη, μόλις δρασκὲλιοε τὸ
κατώφλι τοῡ γραφείου τοὺ
ἐνδοξου Ἀνδρουτσόπουλου.
«Πάνω απὸ τὸ γραφεῙο
ὑπήρχαν δύο φωῐογραφιες
καδραριομὲνες. Στην μία ο
Λῑνκολν Kai οτήν άλλη ὸ Ῑδιος ο
Ἀνδρουτσόπουλοςέ ...» Τὸ νεο
εἶχε μαθευτεῑ σε λίγο στῆν
’παροικία Kai ὅλοι ἓτρεχαν να
δοῦν την «συγκατοίκηση»
ΛῙνκολν - Ἀνδρουτοόπουλου.
Καυμὲνε, Λίνκολν κάποτε εἶχες
πεῙ; «...Ἐμεῑς ἑδώ γνωρίζουμε
σὲ ὁλους (m αὐτοὶ oi νεκροὶ δεν
ἓχουν πεθάνει μάταια, ότι αὐτὸ
τὸ Ἐθνος με τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ θα γεννήσει μια νεα
λευτεριὰ Kai ὁτι αὺτή ἡ
κυβέρνηση τοῠ λαοῦ, απὸ τὸν
λαό, για τὸν λαό, δὲν θα
ἑξαφανισθεῑ ὑπ’ τη γη...».

ιθ(
ΠΛ ΤΑ... ἸῬΑΙΝΑ ΠοΥ ΦΥΙἉΝ

TI' δουλεια ἔχει ὸ Ὀργανισμὸς
Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος να
εὐλογεῑ τὴν «Ἐθνοσωτήριον
Ἐπανάστασιν» καὶ μάλιστα μὲ
τὴν εὐκαιρία ...ἀθλητικῶν
γεγονότωνῑ Την ἀπορία μας
φρόντισε να λύσει εδὼ Kai δύο

περίπου χρόνια ὸ ὺποδιοικητὴς
τοῦ Ο.Σ.Ε κ, Ἀλ. Μαλασπινας.
Μόλις εἶχαν ἐπιστρέψει oi
Ὀλυμπιονῐκες Ἰακώβου,
Χατζηπαυλής Kai
Γαλακτόπουλος, ο K. Ἀλ. Μαλ.
τοὺς κάλεσε σε εἰδικη τελετή Kai
άφοῡ τοὺς ἔδευσε απὸ ἕνα
εἰσιτηριο ἐλευθέρας
κυκλοφοριας μέχρι τὸ 1976, για
τοὺς οιδηροδρόμους, ὰρχισε να
ὲκθειάζει τὸ «Ὀλυμπιακὸν
πνεῦμα». Στὸ τελος παντως δεν
άντεξε, θυμήθηκε σε ποια
εποχή ζούοαμε Kai τόνισε
τοῦτα τα οοφά;
ι...Ἐδὼ θα σταθὼ ἐπ’ ὀλίγον δια να
τονίσω, ἀν Kai δεν εἷμαι ὁ
κατάλληλος, ὁτι εις μίαν Ἐλλάδα
ἀναγεννωμένην καὶ συνεχως
άνατιτυσοομὲνην εἰς ὀλους τους
τομεῑς δὲν ἠτο δυνατὸν παρα να
οημειωθή Kai ἠ ἀνάλογος πρόοδος
και εἰς τὸν τομέα τοὺ άΘλητισμοῡ.
Οὐτω. χάρις εἰς τὰς ὁδηγίας τῆς
Ἐθνικής Κυβῳνηοεως Kai τὰς
συνεχεῖς Kai ἀόκνους προσπαθείας
τών ἠγετών τοὺ ὰθλητιομού,
ἑπετεὺχθη ἀνέλπιστος πρόοδος εἰς
ὁλα τα ἀθλήματα...»

Τὸ καλὸ εἶναι ὁτι Kai ὸ ἴδιος τὸ
παραδέχτηκεε ι... δὲν εἷμαι ὸ
κατάλληλος...» Πάντως Kai με
αὺτή την παραδοχή δεν
ἑο...ΟΣΕ τήν κατάσταση.

Τοῦ
Ἀστέρη
Στάγκου

'O Ρίτσαρντ Νίξον δὲν εἰναι πια Πρόεδρος τῶν Ἠνωμένων Πολιτειών τῆς Ἀμερικής.
Ἐξαναγκὰσθηκε οὲ παραίτηοη κάτω απὸ τὴν m’ch τῆς κοινής γνώμης Kai προπαντὸς
κάτω απὸ τα πλήγματα τοὺ σοβαροῦ αμερικανικοῠ τύπου καὶ τῆς συντριπτικής
πλεισψηφίας τοῡ κλειστοῠ ἐκείνου κύκλου τοὺ κατεστημένου ποὺ νέμεται τὴν πολιτικὴ
ἐξουσία τοὺ τόπου. Γιατι, ὅμως Καὶ ποιές ἐπιπτώσεις θα ἔχει η ανατροπη του στὴν
Ἀμερικὴ καὶ διεθνώςς
Πρωτα, δυο λόγια για την
προσωπικοτητα του - οπως
μὰς την ἐμφανιζουν διαπρεπεῖς
δημοοιογραφοι τοῡ
αμερικανικοῡ Kai διεθνους
τύπου - καθως Kai για τις
δυνάμεις not) τον υποστηριξαν
για να φτόσει στο (mono
αξίωμα τῆς μεγαλυτερης
δύναμης τοὺ σύγχρονου
κόσμου.
Γιὸς φτωχού αγρότη τῆς
Καλιφόρνιας, χρειαοτηκε να
παλαὶψει οκληρα για να μπεῑ
στὸ γυμνασιο κι ὐστερα για να
παρει τὸ διπλωμα τοῡ
δικηγόρου. Πανούργος, δόλιος
καὶ κυνικός, δὲν γεννησε ποτέ
τὴ φιλία ἠ τὴν αγαπη Ki' οὐτε
κατάφερε να γένει αποδεχτόςῑ ο
κανόνας γι’ αὑτὸν ἡταν να
ἐπιβάλλεται με τὸ παρασκήνιο
καὶ μέ ἑλιγμοὺς χωρὶς κανὲνα
ἠθικὸ φραγμό,
χρησιμοποιωντας καθε λογής
ἐκβιασμους καὶ προσφέροντας
τὶς ὑπηρεσὶες του στα mi)
σκοτεινα συμφέροντα. Στὸ
στενὸ του κύκλο
χρησιμοποιοῡσε πάντα
βρωμερες σεξουαλικες
ἐκφράσεις - εἶναι γεματες απ·
αὺτὲς oi μαγνητοταινιες των
συνομιλιὼν του μὲ τοὺς
συνεργατες του - που ἡ
χυδαιότητα τους ἐκρυβε μια
χωρὶς ἠθικοὺς φραγμοὺς
φιλοσοφία παλης, Ki‘
ἀπεκάλυπτε τὴν κυριαρχια
πανω του τοὺ νόμου τής
ζούγκλας. Μιλωντας, τὸ
Περασμένο φθινόπωρο, στήν
τηλεόραοη, ἔλεγες «Τὸ
Ἀμερικανικὸ ἔθνος μοιαζει να
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αναρωτιέται μητιως εχει
επικεφαλής του εναν
ιταληανθρωπο. Ἒ, λοιπόν,
θέλω να το ξερειῑ δὲν εἱμαι
Παληανθρωπος». O Ζαν
Ντανιέλ, ομως, του γαλλικου
«Ὀμπσερβατέρ», παρατηρεῐ
ότι, όταν βρισκοταν στῆν
Ἀμερικη, ολοι γύρω του
ἑλεγανῑ «Eivai αοφαλως ἐνας
παληανθρωπος, αλλα σαν
αγωνισιής εχει τὸ διαβολο μέσα
του».
Στις Προεδρικες εκλογές TOÜ
1972 τὸν υποσιηριξε η
καλούμενη «οιωπηλη
πλειοψηφια»; οὶ οπαδοι τοι)
«νόμου Kai τῆς τόξης», oi
«φιλειρηνιστές» απὸ
απομονωιισμὸ καὶ oi
ουντηρητικοι απὸ ρατσισμὸ.
Τὸν υποσιηριξε ακόμη τὸ
στρατιωτικοβιομηχανικσ
ούμπλεγμα που ο
Ἀἰ’ζενχαουερ, αν Kai
συντηρητικός, εἰχε
χαρακτηρισει «βαρεια απειλη
για τὴ δημοκρατία» Kai ο
Μακναμόρα, δῆθεν
προοδευτικός, τὸ Θεσμοποιησε.
ὀργανωνοντόις το Kai
éyKaGIm'u'w‘rac το ατο ῖδιο το
Πενταγωνο, απὸ ὅπου σήμερα
ἐλέγχει τα 40 εκατοστα της
ἳὲὃὲ“ἒῖ“ἒὲμῖΐὲἱ’ἔῗ;ᾚὲζέ Îàv
ZËÂÎ’T'TKËŸ'ÊEÏÈË‘âägm,
τέλος, ὁπως βεβαιώνει ὸ
Ἀντσνυ Σαμψων. ὁ ὀγκος τοὺ
πολιτικοῦ κατεστημενου
(Ρεπουμπλικανοι φανερα Kai
Δημοκρατικοὶ κρυφα), απὸ τη
μια για να αποτρὲψει τὴν

ἐκλογὴ τοὺ Μακγκόβερν, που
απειλοῠσε «ἐπικινδυνεςν»
δομικες αλλαγες οτην
αμερικανικη κοινωνία κι’ ἀπὸ
την αλλη γιατι ἐνδιαφερὸταν,
πρωτ“ απ’ ὀλα, για τον
τερματισμο του πολέμου TOO
Βιετναμ που, κατα την γνώμη
του. μονον ο Νίξον μποροῡσε
να πετύχει, καὶ γιατι εἶχε την
ἱκανότητα. μα καὶ γιατι δὲν εἶχε
ἐνδοιασμους.
Ἐτσι, δεν αποτελεῑ ἑκπληξη
που ὸ Νῐξον ταυτίστηκες 1.
Στην ἐσωτερική πολιτική, μὲ
την καταπίεω] Kai τὸ ρατσισμό,
καθὼς Kai με τήν κυνικη
παραβίαση όλων τὼν κανόνων
τοὺ παιχνιδιοῠ τοῦ
αμερικανικου πολιτικοῡ
ουστήματοςῑ των περὶφημων
«ἐλέγχων Kai i00pp0TI’ICLW», ποὺ
διασφαλὶζουν την ὁμαλὴ
συνεργασια ὰναμεσα στῆ
νομοθετική, στη δικαστικη Kai
σιην ἐκτελεστικη ἐξουσία. 2.
Στην εξωτερικη πολιτική, μέ τὴ
χρησιμοποῐηση τῆς ωμης βίας
καὶ τῆς γκαγκστερικής
μεθοδολογίας για τήν
ἐξουθὲνωση Kai πλήρη
ύποταγη των λαων ἐκείνων
τών χωρων που τὸ
αμερικανικο
στρατιωτικοβιομηχανικὸ
συμπλεγμα θεωρεῖ φέσυδα του.
Αὐτὸ δειχνουνῑ η μετατροπη
τῆς Βραζιλίας σε γορῐλλα τών
βορειαμερικανων οέ ὸλόκληρη
τὴ Λατινική Ἀμερική, τὸ
ὸλοκαύτωμα τῆς Χιλής, τὸ
ῗλὲἓὲἅῗξοοὶῗῗὲῖέἑῗὲ ζἾὲ γὴ
δολοφονία τοὺ Μακαριου καὶ

τῆν ὑποδούλωση τού
Κυπριακοῡ λαού, που
κατέστρωσαν CIA Kai
Πεντάγωνο μὲ έγκριση τοὺ
Κίσσιγκερ, ῆ σημερινῆ κυνικῆ
προσπαθεια να ριχτεί στίς
πλάτες τῆς πολιτικῆς
κυβέρνησης Καραμανλῆ τὸ
συντριτι-τικὸ βάρος μιὰς έθνικῆς
συμφορὰς που προκάλεοαν τὸ
στρατιωτικὸ καθεστώς, τὸ
Πενταγωνο Kai η Σι - "Aï - 'Eï καὶ
ποὺ θα κατεξευτέλιζε την
ὲλληνικῆ δημοκρατία πρὶν
ἀκόμη έγκαθιδρυθεί Kai πρὶν
καλα - καλα Kasz τα πρώτα
της βήματα. Οϋτε Kai ἀποτελεῖ
ἐκπληξη ὁ κυνισμὸς καὶ f]
ὠμότητα μὲ τῆν ὁποία ὁ Νίξον
Kai, φυσικά, ὸ Κίσσιγκερ,
χρησιμοττοίησαν τῆν τεχνητῆ
κρίση τών καυσίμων σε
ουνδυασμὸ Kai μὲ τὸν
πληθωρισμὸ ποὺ βασανίζει
κληρο τὸν καπιταλιστικὸ

αγνόησε τοὺς «ἐλέγχους Kai τι(
ισορροττιες» ποὺ
ἴτῖἵῒὶῗὶἒῗὲἓὲζζέ Ξμψωκο
ὺπερασττιζόταν αποκλειστικα
τοι προσωπικά του
συμφέροντα, αδιαφορώντας
για τα γενικώτερα συμφέροντα
τοὺ συστήματος καὶ
ἀναγκάζοντας τα ἀλλα μέλη
τῆς «έλίτ τῆς ἐξουσίας» να
έπωμιστοῡν weave: για λάθη
ποὺ ἀνῆκαν αποκλειστικα σ’
αὐτόν. Τὸ αμερικανικὸ
κατεστημένο - παρατηρεῑ ο
διαπρεπὴς δημοσιολογος Κ.Σ.
Καρολ - φοβηθηκε τῆν
ὑπερφίαλη τύφλωση τοῡ Νίξον
που κατεξευτέλιζε τίς βασικὲς
άρχὲς τοὺ πολιτικού
συστήματος τοὺ Τζέφφερσον.

1956 ῆδη ὸ διαπρεπής
Ἀμερικανὸς κοινωνιολόγος
Ράιτ Μίλλς - μὲ το πολυκροτο
βιβλίο του ι Ἠ έλὶτ τῆς
ἐξουσίας» - πὼς oi βασικὲς
αρχὲς τῆς δημοκρατίας τοῦ
Τζέφφερσον δέν εφαρμοζονται
πια απὸ δεκαετίες κι ὁτι πολλοι
ἀπ’ αὐτοὺς που χειρίζονται τῆν
ἐξουσία δὲν έκλέχτηκαν ποτὲ
απὸ τὸ λαὸ και βρίσκονται
μακρια απο κάθε ἑλεγχο.
Ποὺ σημαίνει; η
απομάκρυνση Toü Νίξον δέν
πρόκειται να αλλαξει οὐτε την
αμερικανικη ἐξωτερικη
πολιτικῆ, ποὺ θα παραμείνει
ίμπεριαλιστικη Kai έπιθετικῆ Kai
θα χρησιμοττοιεῑ τίς ἷδιες
απροκάλυπτες μεθόδους
επέμβασης στα εσωτερικα τὼν

’ κόσμο - πληθωρισμὸ ποὺ

βασικα εἶναι άποτελεσμα Toü
ἕβέᾆὲλλλὲνυοῗᾙῖἒὲἕᾶἓυ
πολυεθνικὲς έταιρίες, καθὼς
καὶ τῆς προσπαθειας τῆς
Ουάσιγκτον να φορτώσει στις
πλάτες τὼν «συμμάχων» Tnc
τὶς συντριπ-τικὲς δαπὰνες τοῡ
βῗεῗνύάιβκοιγιὲἳνξιὲἓὲαῷἓίλίσουν
πιὸ ἀπροκάλυπτσ ἀπὸ (mm:
τῆν ἀμερικανικη κυριαρχία στὸ
ὶῖἴιῗὲᾇῗ
Ἕκ
'ä’"
“à”
- , τ οε,
καινοὺργια «συμφωνῃα
Γιάλτας» ποὺ φαίνεται ὁτι
θεμελίωοε ὁ Νίξον μὲ τῆν ΕΣΣΔ,
μὲ σκοπὸ τήν έπανεπιβολή τοῡ
δΨολισμοῡ καὶ τὴν ἀναστολὴ
των τάσεων σχετικῆς
αγῐῑζνομίας ποὺ έδειχναν

υΡωπη καὶ Ἰαιτωνία, Kai τὸ
παράλληΜο ἀνοιγμα πρὸς τὴν
“(up χάρις στὸ ὸποῐο ἡ
Ουάσιγκτον ἐλπίζει να
συγκρατεῖ πιθανὲς ρώσικες
’Ἀλδᾶιξςάτᾳ γιατὶ έπέσε ὁ
Νιξον; Στὸν Ἀνατολικὸ
,Συνααιτιομὸ μοιάζει να
φοβουνται ὁτι ἡ πτώοη του
ὀφείλεται οτοὺς ἐχθροὺς τῆς
«εἰρηνικῆς συνύπαρξης». Ἀλλὰ
_ Τὸ ΥῑΥΟνὸς ὁτι στα θέματα τοῦ
{fl/‘1' (Τῶν διαπραγματεύσεων
"K Βῑέννης για τὸν πυρηνικὸ
Î ἀφθπλισμὸ) ὁ Νίξσν υίοθέτησε
E'ch TÎC ἀπόψεις τοῦ
WQUPYOÜ Ἀμύνης Σλέοσιγκερ,
που έκφράζει τὴν πολιτική τού
ΠΕΠὰΥωνου καὶ τοῦ
,στρατιωτικοβιομηχανικοῡ
,συμπλέγματος παρα τὶς
Ἴωμβιβαστικότερες θέσεις τοῦ
Κίσσιγκερ, καθὼς καὶ oi

δ ις τοῦ τελευταίου ὁτι ἠ
ἓξὲὰᾛὲἇῗᾞέῖῗᾶῧέᾞὴ

’ αὐτοὺς τοὺς φόβους. Ἣ,
τουλάχιστον, δείχνουν ὁτι oi
διαφορὲς πανω στῆ Νιξονική
φρστηγικὴ καὶ ἐξωτερική
’ ’πολιτικὴ δέν ἀποτελοῦν τὸν

’ ξύριο λόγο για τῆν ἀνατροπῆ.
v ςνῆινῗίθετα, ὁλοι oi σχολιαστὲς
μηιαυρφωνούν, πὼς ὁ κύριος

_ τῆς ἀνατροπῆς βρίσκεται

" ‘ï :ÀIWÔÇMIÔNŒM
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γελοισγραφιο
τῆς ιούάσιγκτον I760!μὲ τὸν τέως
ηρόεδρο
ὑποζύγια
τὴς στρατοιιρστίσς

Kai καθὼς αἰσθάνεται
ἀσφαλές, τόλμησε να
ἀποκαλύψει δημόσια τῆν
απογυμνωμὲνη πολιτικὴ ἠθικὴ
τοὺ Νίξσν καὶ τῶν συνεργατὼν
του Kai να δηλώσει ὁτι δὲν
ἀνέχεται τὴν παρουσία του στὸ
Λευκὸ Οἷκο. Ὀμως, ῆ
χειρονομία του αὑτὴ ἀποτελεῖ
δίκοττο μσχαίρι. l'ami ὁ Νίξσν
καὶ oi φίλοι του δὲν ἶγῐσν
καινουργιοφερμένοι στὸν
ῆγετικὸ κὺκλο τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας. Βρίσκσνταν a’ αὑτὸν
δικαιωμοτικα καὶ άπὸ πολλὲς
δεκαετίες, κατὰ καιροὺς δὲ
κατεῑχαν θέσεις ποὺ τοὺς
ἐπέτρεψαν να παίξουν
σημαντικὸ ρόλο στῆ λῆψη
ἀποφάσεων αποφασιστικῆς
o μαοίας για τῆν Ἀμερικὴ καὶ
ι τὸν κόσμο. Κι’ ἔπειτα, oi
ρητικοὶ τῆς Ἀμερικάνικης
δημοκρατίας δέν μπόρεοαν νὰ
-μᾱς πείοουν πῶς μια «ὑγιὴς»
κοινωνία, μὲ τόσα μέσα στῆ
διάθεσή της για να ἀποτρέψει
τὴν ἐπιβολή ἑνὸς
ἀπολυταρχικοῦ ῆγέτη,
κατάφερε να ἐπιλέξει μια
πολιτικὴ θὶτ κατ’ εἰκόνα καὶ
ὁμοίωοη τοῦ Νίξσν. Ἠ ἀλήθεια
εἶναι, ὁπως ἀπόδειᾷ ἀπὸ τὸ

ﬁ
AH ΜΟΚΡΑῘΙΚΑ
ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΤΑ

‘ "Ooon διορίζονται στὶς δια·
φορες καίριος θέσεις τοῦ κρατικού μηχανισμού ὑποτίθεται,
611 πρὶν παρουσιαύουν τοὺς
σχετικοὺς ττίτλους» - Γενικὸς
Γραμματεύς Ὑπουργείου,
Νομάρχης Là. - ἠ ὲπτλογή
ἑῖἕῖἓ ῗῗσηῖᾜ, ᾱᾞῗὲῖηέἑὶ,
να ζητοῦνται ἀπὸ τοὺς «ὑποψηφίους» αυτοβιογραφικα
σημειὺματα για τὰ ἐργα καὶ
τὶς ῆμέρες τους κατὰ τὴν τε·
λευταία hrratn’a, θυμίζει τὴν
καθιερωμένη ἀστυνομική τακτικῆ, ὀχι μόνο τοῦ χουιντιιιοῡ
παρελθόντος. Δὲν θέλουμε,
λοιπόν, να τηστέψουμε τὴν
πληροφορία ἁτι κάτε παρόμοιο έγιιαινιάζεται καὶ σήμερα, ἐστιν ιιι ἀν πρόκειται
ùτ
’ ση τοῦ ἀντι-

renaît“) παΘόντος. Καὶ

ε κατηγο [land]
διάψωση ἀπὸ 106(quους. Αὐτὸ μᾶς ἕλει-πε, νάχουμε
«φακελλώματαιι In ὲν ὀνόματι
τῆς Δημοκρατίας. Ἠ Δη oκρατὶα θα πρέ-πει να (5)0
τοὺς φίλους καὶ τοὺς ’
της. Κυρίως ὀμως oi πρῶτοι
γνωρίζουν καλὰ τοὺς τελωταιους.

ἀλλων χωρῶν, ὅπως τὸ
δείχνουν oi πρὼτες κιόλας
ένέργειες τοὺ κ. Φόρντ, οῠτε
καὶ τῆν οὐσία τῆς έσωτερικῆς
κατάστασης τῆς Ἀμερικῆς.
Γιατί, ὁπως παρατηρεῑ Kai πάλι
ὸ κ. ΚΣ. Κάρολ, «οὶ Ἀμερικανοὶ
θα ἀντιληφθοῡν 6m σύντομα
θα τοὺς διευθύνουν καὶ πάλι
moi Νίξον, τόσο κυνικοὶ καὶ
ἔῖἶὲἑῗξῗῗὲδέἵμῖλῗὲἳ ﬁlm“
αμερικάνικου καττιταλισμοῡ,
ποὺ ἐπέτρεψαν o’ αὐτὸν τὸν
παληὸ Μακκαρθικὸ μὲ τὶς
αποκρουστικὲς πολιτικὲς
μεθόδους να γίνει ῆ πραιτη
ἶεὲνροέἓᾚότηῖἓτὲᾶ ’ἅῖἓῗόνες
τους. Καὶ ειναι κιόλας ένδεικτικὸ
ὁτι, στῆν ἑξοδο ἀπ’ αὐτὴν τὴν
«καθαρτῆρια δοκιμασία», oi
Ἠνωμένες Πολιτείες
βρίοκονται, για πρώτη φορὰ
στῆν ἱστορία τους, μ’ ένα
Πρόεδρο καὶ μ’ έναν
Ἀντιπρόεδρο ποὺ ὁὲν
έκλέχτηκαν ἀπὸ τὸ λαόι

ΜΕΓΑΛΟΕΦΟΠΛΙΣΠΚΞΣ
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΕΣ

Ἀληθεὺει ότι ὁ νέος l'a.
τοῦ Ὑπουργόου

δ ùàﬁknpacô κατὰ· »

κατά· ·<

Wow-i» nord νὺ ῡσκύα _
mm. ’δὲ μὴν In ι
:mm.

mom» 2‘
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ΑΣΤΕΡΗΣ ΣῘΛΓΚΟΣ

Τὸ Π ολυτεχνεῖο ἐμπνέει μικρούς μαθητὲς
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ΘΑ
ογΜΑΜΑι»
«MIA HMEPA Π
"Eva πολὺ μεγαλο μαθημα γιὸι μικροι παιδιά,
Ἕνα μικρὸ μάθημα για μεγάλους τυράννους.

Σὲ κὰποια σχολεια, καποιοι
μαθητὲς, καποιοι δάσκαλοι
ουμφάΝηοαν; Τὴν ἡμέρα ἐκείνη
θα τὴν θυμοῦνται για πάντα,
Μὲ τὴν ἁγνότητα τῆς παιδικῆς
ψυχης των 9 χρόναζν γράφτη·
καν στὸ τετραδιο της ἑκθεσης
ἰδεῶν oi γραμμὲς αὑτὲςε

{In}. ΓΑ ἀμφ {.1 1M7...
’ ’.ἶ Fla.) ’ἕρδειν μ’ ,τί (ἔρα)
la" γοιῐ-Υιδν- I ἓν μ’φῠῆι
3.’ in“! ἲγυι ἕ’)·νιρύῑῐ1·’ΐ4ι’ῑι

[um 317:,- οώι Φολεμῦςιι ,ιζ
h’v ,ια’ 7.: σειραὶ] μμ π’ υἵτᾸ
:JJ-Uu ana-Tan». Ὺ.. ’.λ-ἶ ιοιομ)
νει-ἵκει . . .

ι... Ἐγώ, ὅμως, ἤμουν μὲ
τὸ μέρος τῶν φοιτητὼν. Καὶ ἂν
μποροῠσα ea τοὺς ἐκρυβα
ὀλους μέσα στὸ (mi-n μου.

Oi ἐρπήστριες τών Θωρακισμένων ὁὲν οημαὸεψαν μόνο τὸ
δρόμο τοῦ Πολυτεχνείου, ἀλλὰ καὶ τις τρυφερὲς ψυχὲς τών παιδιῶν
μσς. Ἠταν μιὰ πρόωρη ἐμπειρία, ἕνα μεγαλο μάθημα που καταφεραν và συλλαβουν μὲ τὴν παιδικὴ νοημοσύνη τους oi μαθητὲς
τών σχολείων τῆς 17ης Νοεμβρίου. Ἠταν τὸ μαθημα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς θυσίας.
’Όσοι αγκίχτηκαν απὸ τὸ φτερούγισμα τῆς πρόωρης πτήσης,
εἴτε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ δάσκαλου, εἴτε τοὺ γονιοῡ, σκίρτησαν ἀπὸ
ὺπερηφάνεια στις σκοτεινὲς ὠρες ἐκείνου τοὺ δράματος. Ἠταν oi

ώρες ποι) oi μεγάλοι τύραννοι ἐπαιρναν τὸ μάθημα τους ἀπὸ τοὺς Ι

δρόμο καῖ να φωνάξως «ΚΑΤΩ
O ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ». ”Οταν
σήμερα στὸ σχολεῖο μοῠ εἶπαν
πὼς σκότωοαν, ἑβαλα τὰ κλαματα. Αὐτὸ ποὺ ἓκαναν εἶναι ἠ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ. . Αὺτὴ εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ θα θυμάμαι o'
ὀλη μου τῆ ζωή.»

μικροὺς μαθητὲς τών πρώτων τάξεων τοὺ Δημοτικοῡ Σχολείου. ζ il"; m H ι
Ἀπὸ τὸ μάθημα τῆς ἐκθεσης Ῐδεών.
Θέμα;«Μιὰ ἡμέρα ποὺ Θὰ θυμᾱμαι». Ἠμερομηνία; 17 Νοεμ- ,’ 'l,‘ :- "a I
βρίου 7973. Ἠ ἡμέρα τοὺ Πολυτεχνείου. Δὲν ed σβήοει ἀπὸ τὴν ς Ι ’
ψυχή τους, ὅπως ὁὲν ἐσβησε ὰπὸ τὴν ψυχὴ τών μικρῶν μαθητῶν Μ’ ,
τῆς 27ης Ἀπριλίου 1967 r'] νύχτα τών τὰνκς. Ἠταν ἐκεῖνοι, oi ἰδιοι ο,
μικροὶ μαθητές, ποὺ ὲσβησαν τις πρόωρες tyne/pier, τους τὴν νύκτα .., .: 3 . _ .
16in 477ης Νωμβρῐου μαῦ μὲ τὴ ζωή τους, στὸν ἁγώνα για τὴν θευερια.

Ἡξερα πὼς πολεμοῦσαν για τὸ κόπως “d""a' · · -"
λαὸ τῆς πατρίδας μας. Γι’ αὑτὸ Ἕνα ἀλλο κοριτσὰκι ξεσπὰι
ἀλλωσῐε σκοτώθηκαν. Τὰ καλὰ c . . . Θὰ ἠθελα να βγώ στὸ

Ὅταν ea: yich φοιτήτρια ἠ

ῑιψε ,μς
g“.—i"«Gagn- We.“ Î
ἀῘὲχι-«νσ
μὴν
..w _ M

O ιι. ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ TO ΧΑΣῘΟΥΚΙ

μικρὴ παιδούλα θα θυσιάσει
καὶ τὴ ζωή της ἀκὸμα, για να
ΚΛ 75€“ m ιι ιιι P1 ια’-ἱ
Ξεὲρε· Υρήγορα τὴν ημερσ της

Μὲ ὀχι μικρὴ ἐκπληξη διαβάσαμε πῶς «μακρὰ συακεψις
έπραγματσποιηθη» στό γραφεῐο τοῦ Πρύτανη τοῡ Πανεπιστημίου κ. Α. Χαστούπη. Παρέστησαν «ὁ ύφυπουργός Παιδείας κ. Δ. Τσάτσος, ὁ γενικὸς διευθυντὴς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύοεῶς καθηγητὴς κ. Δ. Φατοῡρος, ὁ εἰδικὸς σύμβουλος
παρὰ τη ώς ἀνω Γ ενικη Διευθύνσει ὺφηγητης κ. Δ. Μαρωνί·
της, ὸ Πρύτανις τοῡ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀθ. Xaστούπης καὶ τὰ μέλη τῆς συγκλήτου».
Σὲ κάποιο σημεῙο τῆς σύσκεψης ὁ θεολόγος κ. Χαστούπης
ὰνακοίνωσε στὸν ὺφυπουργὸ Παιδείας κ. Δ. Τσάτσο τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοὺν τὸ Πανεπιστημιο Ἀθηνῶν καὶ παρέ·
δωσε τὸ ἑξὴςαὲνημερωτικό σημείωμαιῐ
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1) Ἐπαναφορὰ της ἠθικῆς τάξεως εἰς τὰ Ἀνώτερα Ἐκπαιδευτικὰ
Ἰδ ’ ατα.
θριέπαναφορά ἀπολυθέντων καθηγητῶν.
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β) Ἀπόλυσις τῶν πάσης φύσεως καθηγητῶν, διορισθέντων ἀνευ
έκλο ” .
γῖᾌιςορισμὸς κανονικῶς ἐκλεγέντων καθηγητῶν.
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ὁ) Ἐκλογὴ κατ’ εὐθεῖαν ὑπὸ τῶν Γενικῶν Συνάεύσεων τῶν καθηγητῶν τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἀρχῶν.
ε) ’ἐπαναφορὰ τοὺ ὁρίου ἡλικίας ἐξόδου καθηγητῶν ἐκ τῆς ύπηρεσίας εἰς τὸ 7οόν.
2) Ἐξσυσιοδότησις Πρυτάνεως ἡ Συγκλητου πρὸς λύσιν προβλημάτων σνρατευθέντων.
3) Ἀντιμετώπισις λειτουργίας Πανεπιστημὶου, μοὶέτη σχέσεων
φοιτητῶν, φοπητικῶν συλλόγων, νομοθεσίας έκπαιδεύσεως.

ﬂ??er cc 7 F? ΕΛ PH —
NI V’VQ— A”€PZ?A\
ἔΛιξγΘεΞιῦ 722%

4) Εὶδικὰ θέματα

a) Ὀργανισμὸς Πανεπιστημίσυ Kai δη τῶν Διοικηπκῶν ὙπηρεσΙων.
β) Ἕγκρισις προτάσεως περὶ τροποποιησεως νομοθεσίας, ἀφορώσης εὶς τὸ Οἰκονομικὸν Συμβούλιον καὶ τὸν Νομικὸν ξύμβουλον
τσῦ Πανεπιστημίου.
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KI’ ἕνα ἁγωνιστικὸ ξὲσπασμα
μέσα στὸ τετράδιο τῆς ἑκθεοης
ἰδεῶν. «Θὲλουμε ἐλευθερία».

γ) Πλήρωοις κενῶν ὀργανικῶν θέσεων ἐφ’ ὀσσν ὑπαρχουν πτστωσεις.
6) Ἐπικύρωοις ἀποφάσεων Συγκλητου ἐπὶ θεμάτων στεγάσεως
Σχολῶν (π. χ. Φυσικομαθηματικῆς).
Στὴν συνέχεια ὁ κ. Δ. Μαρωνίτης παρεκάλεσε τὸν κ. Χαστούπη νὰ ὑποβάλει «ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῡ διαστήματος»
τις ὺπέυΘυνες ἀπόψεις του γιά ὀλα τὰ θέματα
ποὺ έθιξε.
Ὠς τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὺτὲς oi γραμ ὲς ὁὲν ἔγινε
γνωστὸ ὰν ὀ κ. πρύτανις πῆρε θέση σε ὁλα τὰ θέματα ποὺ ὸ
Ιὸιος καὶ oi συγκλητικοὶ ἐθιξαν. Ἀξίζει ὅμως νὰ δοῦμε τὴν
«ταυτότητα» τοῦ κ. Χαστούπη, μέσα ἀπὸ τὶς δηλώσεις του,
σὲ έρευνα ποὺ εἷχε κάνει τὸ περιοδικὸ «Ταχυδρόμος», λίγες
μέρες πρὶν ὰπὸ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου. Ἔλεγε σῆς 2
Νοεμβρίωι 1972:

α...οὶ φοιτηταὶ πρέπει να 6ιαβάζουν μόνο. Nà κρίνουν, ,
νὰ συσσωρεύουν πεὶρα (bare ἀργόπρα νὰ εἶναι ἕτοιμοι γιὰ
τὴν πολιτική... Elva: βέβαιο πὼς αὐτοὶ ποὺ φωνάζουν
τώρα, ἀν πάρουν κάποια θέση, θὰ κάνουν ὀ,τι κάνουμε
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ΑΧΤο ΑΞιΖει
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μιὰ ὰφιοσα,
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gamma) ἀγωγὴ διδάσκει πὼς ὸ νέος ἅνθρωπος ποὺ σπουδάζει πρέπει νὰ καθήση o-rà Bpavio του καὶ v' ἁκουη τοὺς δαοκάλους
του. Oi έκτροπὲς ὀὲν μοῠ ἀρέσουν. Τὸ άνέβσσμσ cric ταράτπς ὁὲν τὸ
συμπαθεῖ ὸ εὐγενικὸς . (Σημ. Ηχαν προηγηθᾲ τὰ γεγονότα
2,125 "gaggepo nmgdrrzrpoopc τὴῇῧοιρᾚςκῇέῗυ
διασκεδάσεως, ὑπσυ ὸ καθένας παραγγέλνει mam καὶ τὰ σπάει,
ἀφοῦ ὸ Ιδιος πληρώνει... Ἐδῶ ὀμως πληρώνει τὸ Δημόσιο...ι
«Μήπως δὲν ὑπάρχουν Eva σωρὸ ἀλλες ἑκδηλώσεις; Μποροῠν νὺ
ἀσχοληθσῡν μὲ τὸ θέατρο τοῦ Πανεπιστημὶου, τὴν χορωδόα... Ἐκδη- à
.‘O μὲ τις παραδοσιακὲς ἀξίες καὶ γνωρίζει μόνο δύο
:1817 παιδείας Αὐτὴν ποὺ παρέχει ὸ ’Βληνισμὸς καὶ αὐτὴν ποὺ παρέξει ὀὐ “mm "mm." «3
νὸς-γὲ WWW!” νῳθληνάδοςφοηητωιδεῗςςπρέπει νὰ ἀποφευὙ η τις ὺπιρβο- .λέςκαὶνάζῆμέτὸμέτρο. ἩάρχαὶαἘλλὰςκα-ιέστη chum-,ch 1,
ἀχςτὴναωθησητοῠμίτρουὲἎδειεςγιὰωγκεντρώσεκθὰχυρη· Δ
ἴσον-ναιέτή βάσεως. Εξάλλαυζποιὸςειπτᾰπδὲντζρέπεινὰ V
ymmb , ὸΚανονιομός, Av ἀλλάξων, θὰδουμετῑθά

mmmvammvopmuwesw,mwwwm
ο Δὺιεῐχετελειώσει τὶςὲπιθέσεις τουὸ κ. Χαστούπης καὶ
ἀπάντηοη ἀπὸ ἕνα ἀλλο κτίριοι Τὸ Πολυτεχνεῑα. · "
vù ordeal“: δύσκολη ὴ ἑρμηνεία τοῦ «φαινομέ- “ _ -,
*Ahrla my:th 32.6203; «φλέγοντα ’
προβλήματα», ὰς pige: μιὰ ματιὰ καὶ σὲ boa εἰπε ται-ι ~ ‘ 3“
Θὰχρειαστεῑάκόμανὰδιαβάσοωόοαάναφέραπαισ ’ ’
αὐτὸ τὸ σημείωμα καὶ ol ὑπεύθυνα τοῦ ὑπουργείου Πα- ' '
Educ. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὰς δοῦν τὸ μέγεθος τοῦ κ. Χα- ‘ >
στοὺπη καὶ ὰς προβούν στὸν σχετικὸ ὰναγραμματισμό. _. i
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'H Χοὺντα ἔκανε κι’ ἐξαγωγὴ «Ἐτιαναστασεως»
ΣΤΗΝ ITAAIA TQPA THN AENE "ZTPATHI'IKH ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ,,
ME ΥΠΟΤΙΤΛΟ “ΔΛΛΔ ΓΚΡΕΚΔ,,
H Ιταλια συγκλονίσθήκε
για αλλη μία φορα απο τη
φρίκη. οττιιις ειχε
συγκλονισθεί και στις 28
Μαῑου, οτανστην πολη
Μπρεσια. μία άλλη βομβα
σκοτιυσε οκται ατομα και
τραυματισε Πολλα duo κατα
τη ὃιαρκεια μίας
αντιφασιστικής —
αντιτρομοκρατικής
συγκεντρῶσεως. Ἀλλα
σκοπος τῶν εγκληματιῶν
ἠταν nqu να Θαψουν μεσα
OTC) τοῡνελ ενα πολὺ μεγαλο
αριθμὸ Θυματιυν. ῶσ-τε να
μπορεσουν έττί τέλους να
δημιουργήοουν στη χῶρα μια
ατμὸσφαιρα υστερικής
απελπισίας, πραγμα που.
καθὼς αποδείχτηκε, δεν
ὲπιτυγχανεται με οκτῶ,
δώδεκα, ή δεκαπέντε νεκρους,
Αὐτὸς ὸ τελευταῖος αριθμὸς δεκαπέντε νεκροί (Kai 87
τραυματίες) - είχε
«επιτευχθεῑ» στίς 12
Δεκεμβρίου 1969. με μία
ὼρολογιακη βομβα που
ἐξερράγη στην Ἀγροτικη
Τραπεζα τοὺ Μιλανου (ενῶ
αλλες βόμβες εξερραγηοαν
ταυτὸχρονα στή Ρῶμη), Τήν
ἴδια εκείνη μέρα ή Επιτροττή
’ῶν υπουργῶν τῶν
Ἐξῶτερικῶν τῶν χωρῶν τοὺ
Συμβουλίου της Ευρῶττης
κατεδίκαζε ἐπίσημα τὸ
αέλληνικο» καθεστὼς της
χούντας. Mm] ή χρονικη
σύμπτωση έπισημανθηκε αττο
τὸν διεθνή Τύπο. ηδε έλβετικη
ἑφημερῐδο «Βήμο Tñc
Γενευης» εἶχε ήδη
προειδοποιήσει ὁτι εν ὁψει
τῆς αποπομπης τῆς χουντας
ὰπὸ τὸ Συμβουλιο τής
Ευρῶπής. ea
ὲττραγματοποιούντο
δυναμιτιστικες εκρήξεις σε
διαφορες εὺρωτταίκες πόλεις.
Kai κανεὶς δέν ἐξεπλάγη ὅταν
απὸ τις ἀνακρίσεις που
αρχισαν τότε, ττολυ γρήγορα
προέκοψε ὁτι ὑπῆρχον στενοὶ
δεσμοί αναμεσα στους
συνωμὸτες τῶν Αθηνῶν Kai
σὲ ὸρισμὲνους Ιταλους
κατηγορουμένου( για τις
φονικὲς ἐκρήξεις.
Σήμερα στήν Ἰταλία δέν
εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι που
ὺποστηρίζουν, ὁτι η
πρόοφατη ἑγκληματικη
ἐνέργεια κατα τῆς
αμαξοστοιχίας αποσκοποῡσε
Kai στην εξουδετέρῶσή τῶν
ψυχολογικῶν επιπτῶσεων
που εἶχε στη γειτονικη χῶρα η
κωαρρευση τοῡ καθεστῶτος

του I. Βουλτεψη

Δῶὸεκα απανθρακῶμενα πτῶματα αναουρθηκαν
OTTO το σιτουνελ Too θανατουυ4 Oi τραυματιες, περισσὸν
τεροι am) σαραντα. Δαντικες σκηνες ξετυλίχθηκαν μέσα
στήν καλοκαιρινή νυχτα. Αλλα, αν ή Exp/7&7 τῆς βομβας
γινόταν ἔστω Kai ἕνα λεπτὸ νωρίτερα, oi ὀκτακόσιοι επιβατες τής αμαξοστοιχίας Ρῶμης - Βενετίας - Μοναχου Θα
είχαν Παγιδευθεί am) τίς φλογες μέσα οτή μεγαλή σήραγγα τῶν Ἀπεννίνων (μήκους 78 χιλιομέτρῶν), χωρίς
καμμία δυνατοτήτα διαφυγῆς. (Oi δραστες δέν εἶχαν
υπογίοει ὅτι ή αμαξσστοιχία Θα ἔτρεχε μὲ 730 χιλομετρα
για να καλύψει προηγηθείσα καθυστέρηοη.)

O: συνῶμστες δέν εἶχαν υπολογισει τήν ταχυτητα του τραινου, που 5ch
ξεπεραοει τὴν κανονική, για να προλαβει μια κσθυστέρηση· ἕνα λετττύ
νωρίτερα I) αμαξοστοιχία βρισκσταν μέσα στα τούνελ àv ή ἐκρηξή γινόmu εκεῖ τα θύματα ὁεν Θα ήταν μονο δώδεκα.

της χούντας στην Ἐλλάδα.
Καταρρευση, η ὁποία ήλθε να
ἐπιτείνει στὸ ἐπακρο τήν
αποθαρρυνση που ἐπέφερε
στους κόλπους τοὺ ίταλικοῡ
νεοφασισμού - νεοναζισμού ἡ
νίκη τοῡ Κινήματος τῶν
Ἐνόπλων Δυναμεων στήν
Πορτογαλία Kai ὸ
ένταφιασμὸς τοὺ φασιστικοῡ
καθεστῶτος Σαλαζαρ Καετανο,

Τὸ ταξίᾶ Kai τὸ moulin
Οἱ δεσμοὶ τῶν Ἰταλῶν
συνωμοτῶν μὲ την Ἀθήνα
έγιναν φανεροὶ απὸ τὸν
Ἀπρίλιο TOÜ 1968. ὅταν
σαραντα περίπου στελέχη και
μέλη διαφόρων ίταλικῶν
φασιστικων ὁργανῶσεων
(απὸ τις ὸττοῖες οριομένες
ἐχουν ήδη τεθεῑ ἐκτὸς νόμου),
πραγματοποίησαν ἕνα ταξίδι

Φρανκο Φρεντα καί Τζιοβαννι Βεντουρα. 1Προψυλακισμενοι). Ὀ avnouvra
#10poqu έν ένεργεία Ἀμος Σπιατσι, προφυλακισμένος yia my ημαυρη
011ν(υμο01(]»,

στην Αθήνα προσκεκλημένοι
ὅήθεν μίας ελληνικης
σπουδαστικης οργανωσεως,
στην πραγματικοτητα ομῶς
ῶς προσκέκλημένοι της
χούντας. Απο τὸν Απρίλιο
τοὺ 1969 αρχισαν να
σημειῶνονται στην ιταλία
πολυαριθμες εκρήξεις βομβῶν
Kai αλλες τρομοκρατικες
ενεργειες. Ἐπροκειτο για τήν
«στρατηγική της εντασεῶς,
τής συγχύσεως και τοὺ
χάους», η οποία
χαρακτηρίσθηκε απὸ τους
Ιταλους στρατηγική «αλα
Γκρέκα» Kai η οποία
αποσκοπουσε ικαι
εξακολουθεῑ να ἀποσκοπεῖ...)
στο να επιβληθεί Kai στήν
Ἰταλία ἕνα νεοφασιστικὸ μιλιταριστικὸ καθεστώς,
αναλογο με έκεῖνο ττου
γνῶρισε η Ἐλλάδα μετα τήν
21η Απριλίου 1967.
Ἐντελῶς πρόσφατα, ατη
Γένοβα, ἑγινε μια δίκη μελῶν
τῆς ὸμαδας «”Ο Φοῖνιξ» για
μια αποτυχημενη αποττειρα
ανατιναξεως (καί παλι σε
τοῡνελι της αμαξοστοιχίας
Τουρίνου - Ρῶμης. Ὀ
νεοναζιστής Νίκο “Ami, στα
χέρια τοῡ ὸττοίου ἐξερράγη τὸ
καψυλλιο τής πυροὸοτήσεως,
καὶ ο δικασθεις έρήμην
Τζιανκαρλο Ρονιονι, εκὸότης
τοὺ περιοδικού «Λα Φενίτσε»
(«Ὀ Φοίνιξ»),
καταδικασθηκαν σε ποινὲς
καθείρξεως ανῶ τῶν εἴκοσι
έτῶν. Ὀ Ἁτοι δήλωσε στην
αττολογία του οτή δίκη, ὅπως
Kai στο σταδιο τῶν
ανακρίσεων, ὁτι σκοπὸς τοῡ
«Φοίνικος» ήταν να
δημιουργηθεῑ οτην Ἰταλία ἕνα
ψυχολογικὸ κλίμα που ea
ευνοούοε μισ στρατιωτική
ἑττέμβαση καὶ τήν
ὲγκαθίδρυση ἑνὸς «ἰσχυροῦ»
καθεστῶτος. Ἠ ὸργανωση
εἶχε υίοθετησει ῶς ἐμβλημα
της τὸν μυθικο φοίνικα ἐπειδή
αυτὸ ήταν τὸ σύμβολο τοὺ
«ἰσχυρού καθεστῶτος» τῶν
Αθηνῶν.
Ἀς επανελθουμε στὸ ταξίδι
του 1968. Z‘ αὐτὸ μετεῑχανῑ Ὀ
Maplo Μερλίνο, ήδη
κατηγορουμένος για τις
βομβες του 1969. Oi
Ῐζιουζέππε Σκιρίντσι Kai
Αλντο Παρντο, oi ὁποῖοι
συνελήφθησαν για
δυναμιτιστικη επίΘεση κατὰ
τοὺ κτιρίου της Ἀστυνομίας
στα Ρέτζιο Καλαμπρια, πέντε
μέρες πρὶν απο τις ἐκρήξεις
στην Ριιιμη και mo Μιλανο
Συνέχεια cm7 σελίδα 33
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ἀπὸ «σῡβιετολόγους»
γιὰ τήν Κ.Υ.Π.
Η ψΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

21 Αῆἷῆᾆιωγ
Ὗ ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε
ἀπὸ τήν ἑπταετῑοι
L
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w Oi σκοτεινὲς μέθοδοι, μὲ τις ὸποῑες oi συνωμότες
ἱῖἶ·”τῆς χούντας προπαρασκεύασαν τὸ ἐδαφος γιὰ νὰ
ὰρπάξουν στό τέλος τὴν ἐξουσία, ἀποκαλύπτονται
, κατὰ τρόπο συγκλονιστικὸ ἀπὸ τοὺς ἴδιους. Τὸ ντοΞε- κουμέντο ποὺ παρουσιὰζουμε σημερα εἶναι ἐργο
‘2" τους. Kai δείχνει, ἀκριβῶς, τὸ πῶς κατόρθωσαν, ἐκ·
’ ’ εταλλευόμενοι τὸν «κίνδυνο τοῦ κομμουνισμοὺ», να
καταστήσουν τοὺς συνωμοτικοὺς πυρήνες τους στα
ἐξ καίρια κέντρα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῠ (ΚΥΠ, ἛνΞῖοπλες Δυνάμεις, Ὑπουργεῑο Προεδρίας κλπ.), νά
Ξζάναπτύξουν τὰ δίκτυα τους καὶ νὰ οτρέψουν τὰ πράγ ατα πρὸς τὴν κατεύθυνση ποὺ αὐτοὶ ἐπιθυμοῦσαν,
Jans νὰ μὴν ἀπομείνει σιὸ τέλος παρὰ μία καὶ μόνη
ἑῖῗὲίνηση γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸν δικό τους
.. , πό. ”
ές, Τὸ ντοκουμέντο δὲν φέρει ὺπογραφή. “Ομως, ἀπὸ
ê περιεχόμενό του προκύπτει, τουλάχισνο γιὰ τοὺς
υημένους» στὰ «μυστήρια» τῆς χούντας, ὁτι συν·
_ r ς του εἶναι oi «Σοβιετολόγοι» τῆς «Διευθύνσεως
αφωτίσεως» τοῦ ύπουργείου Προεδρίας τῆς ἐποχῆς
ύση - ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ πρὶν ἀπὸ τὸ 7963-64,
νοῠσαν τὶς ἐγκληματικὲς «μελέτες» γιά τὴν δράση
προβοκατόρων καὶτῶν παρακρατικῶν. Μάλιστα,
ιομένοι είδικοὶ ἐπιμένουν ὅτι ἀναγνωρίζουν, mic
μμὲς τοῦ κειμένου, τὸ «χέρι» τοῦ r. Γεωργαλᾱ, ’ἐπὶ
., v , χρόνια στενοῦ συνεργάτη τοῦ Γ. Παπαδόπου·
”’ ὁ ἴδιος ὸ [εωργαλᾶς ἀποκάλυψε ὁταν.

ἐγινε «ὺφυπουργὸς παρὰ τῲ Πρωθυπουργῲ» τῆς
ουντας.
x Ἀπὸ τὸ κείμενο, ἐπίσης, προκύπτει ὅτι οτὶς ἀρχὲς
τοῦ 1966 (πιθανώτατα τὸν Φεβρουάριο) oi ἀνθρωποι
αὐτοί, δηλαδὴ ὀ Παπαδόπουλος, ὸ Γεωργαλᾱς καὶ ἡ
παρέα τους, ἔκριναν ὅτι ἦλθε η στιγμὴ να «εἰσηγηθοῡν» ἕνα «πρόγραμμα ἀμέσου ἐφαρμογής» γιὰ την
«ἀντιμετώπισιν τοῦ κομμουνισμοῠ», ἐπιδιώκοντας
οτὴν πραγματικότητα νὰ καταλάβουν τις θέσεις ποὺ
χρειάζονταν στὸν κρατικὸ μηχανισμὸ - ἢ νά ἐπανθθουν mic; θέσεις ἀπὸ τις ὁποῐες εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ
τὸ 1964.
'O «ἀμύητος» ποὺ θὰ ἐδιάβαζε αὐτὸ τὸ κείμενο
πρὶν ἀπὸ τὶς 27 Ἀπριλίου 1967, θα μποροῠσε νὰ τὸ
χαρακτηρίσει «προϊὸν ἀρρωστημένων ἐγκεφάλωνε, _
Δὲν Où εἶχε ἀδικο. Ἀλλὰ ὴ τραγικὴ ἑπταετία ἀπόδειξεῇ
ὁτι oi ἀρρωστημένοι ἐγκέφαλοι κάθε ἀλλο παρὰ ἀκίν- ‘*
δυνοι εἶναι. Διότι εἶναι ἐγκέφαλοι ὲγκληματικοί. Στὴν
ἐποχὴ τοῦ «Τζαίημς Μπόνι», τῆς ΣΙΑ καὶ τῶν «ἀοράὴ
των ὺπερκυβερνήσεων», oi ἐγκέφαλοι αὐτοὶ ἀποδεί·’
χτηκαν κατασιροφικὰ ἐπικίνδυνοι ὄχι μόνο στὴν Ἔλ·
λάδα, ἀλλὰ καί οτὴν Χιλὴ καὶ σὲ ἀλλες χώρες (περι-“
λαμβανομένης καὶ τῆς γειτονικής μας Ἰταλίας, 617003àxôpn! — δὲν ἐπέτυχαν τὸν ακοπό τους). ‘O ἐγκληματιῃ
KÔÇ Κυνισμὸς τοῦ Γκαῐμπελς ἐπιβιώνει «ἐκσυ νιεῆ
σμένος» στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή μας. ’ ὰ
«ἀνώτερα» ἐπίπεδοὶ Τῴρα, η πλαστογραφὶαμῖ
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ἀπάτη, ὁ «ψίθυρός», ή ὑποβολή, ή πρόκληση (προβοκάτσια), ῆ μαύρη καί ή φαιὰ προπαγάνδα, ἔχουν
αναχθεῑ σὲ «ἐπιστήμη», καί ῆ προγραμματισμένη
ἐφαρμογή τους προτείνεται ἐπισήμως στὸ ἐπίσημο-

κράτος ἀπὸ ἀνθρώπους ὅπως ὁ Ι”. Γ εωργαλᾱς ῆ ὁ Κ.
Πλεύρης, oi ὁποῖοι, ἄλλωστε, «ἐδίδαξαν» ῶς καθηγητὲς τοὺ ψεύδους σε στρατιωτικὲς καί ἀστυνομικὲς
σχολέςί Π κατάντημα
Στὸ ἰδιο τὸ κείμενο δέν ἀναφέρεται πσιοί ἀκριβῶς
εἶναι oi παραλῆπτες του. Πρέπει νά ὑποθέσουμε,
ὅμως, ὅτι 0’ αὑτοὺς περιλαμβάνονται ὁπωσδήποτε ῆ
ΚΥΠ, ὴ ῆγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ῆ ΓΔΕΑ,
καθὼς καὶ ἀλλοι, «εἰδικῶς ἐπιλεγμένοι» παραλῆπτες.
Oi συνωμότες «εἰσηγηταί» έπιδιωκουν να ἀποκτήσουν στῆν ΚΥΠ, στὸ ΙἜΣ, στὸ ΓΕΝ, στὸ ΓΕΑ, στὸ
υπουργείο Προεδρίας κλπ. «νόμιμες» δικές τους «βάΟξΙς» μὲ τῆν μορφὴ «Γ ραφείων Τύπου», ἀποστολὴ
Twy ιὁποίων θα ῆταν δῆθεν ῆ «ἐθνική προπαγάνδα»
και η «ἰδεολογικῆ ἀντιμετώπισις τοὺ κομμουνισμοὺ».
Εἶχε προηγηθεί μιὰ ἐκτενῆς «μελέτη ἐπὶ τῆς κομμουνιστικῆς ἀπειλῆς καὶ τοῦ τρόπου ἀντιμετωπίσεώς της»,
ὅπου «διεπιστώθη ή ἀνάγκη έπεξεργασίας δύο προ» γραμμάτων», ἑνὸς «ἀμέσου έφαρμογῆς» καὶ ἑνὸς ἀλΟυ ’«μακρᾰς πνοῆς». Ἀλλὰ εἰναι προφανὲς ὅτι μὲ τὸ
'Î'TPOYPappa μακρὰς πνοῆς» oi συνωμότες ἐπιδιωκουν ἁπλῶς νὰ συγκαλύψουν τίς προθέσεις τους.
AUTO? ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ μόνο γιά τὸ «ΠΡΟΙᾞΑΜΜρ ΑΜΕΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (7966)», τὸ ὁποῙο καί
ε’(ἷῙίΥξωνται. Δὲν ἐνδιαφέρονται ἑπειγόντως οὔτε
Y’GITO Γενικὸ Ἐπιτέλεῐο Ἐθνικῆς Ἀμὺνης, ἀφοῡ, ὅπως
φαίνεται καθαρὰ σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ κειμένου, τὸ
· «πΡΟΥΡαμμά» τους στηρίζεται κυρίως σὲ συνταΥμαΤάΡΧΕςῙ Βρισκόμαστε ἀκριβῶς στῆν ἀνοιξη τοῦ
79_66, δηλαδῆ ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ τὸ πραξικόπημα
των «συνταγματαρχῶν». Ἡ βασικῆ ἰδέα, ή ὁποία καὶ
πράγματ’ ξλαβε σάρκα καί ὀστᾶ μὲ τὸ πραξικόπημα,
I αν ὅτι, η ὀμάδα τῶν συνωμοτῶν εἶχε ἀνάγκη νὰ
πΡΟΧωΡΊΟΕΙ πρὸς τὸν τελικὸ σκοπό της χωρὶς và γίνει
ἀΥΠᾸηῚΠη, Καὶ μάλιστα ὑπὸ τῆν κάλυψη τῶν ὑπερκειWva ΚραΤΙΚῶν βαθμίδων. Σὲ ἕνα σημεῐο τοῦ κειμένου’,μάλ’9703 ἀναφέρονται κάποιοι «τελικοί σκοποί»,
)((οΡΙ’ΐ,-Κου7 να καθορίζονται oi σκοποὶ αὐτοί, ποιοί
ΚΡ] (υς ειναιζ Γλῶσσα λανθάνουσα
πθ ΤΟ (Ρως T ῶν γεγονότων ποὺ έπακολούθησαν,
; εἷνῳ Καῖαᾳζανὴς ῆ προσπάθεια τῶν «εἰσηγητῶν» và
TQV’OOUV, "IV «ἁμεσότητα» τοῦ «κομμουνιστικοῦ κινδυνουιξ Αρκεί να μετρήσει κανείς πόσες φορὲς Χρηω·
μοτζοιειται στὸ κείμενο ή λέξη «ἁμέσως» («νὰ συγκροΠίθη ἀμέσως» κ.ο.κ.), γιὰ να ἀντιληφθεῐ πόσο ἐπείY°WOl.,Kai ἀρκεῖ νὰ διαβάσει κανείς τήν «ΕΙΣΑΓΩΙῊ»
TOUC- Επιδιώκουν τὸ «ὰμέσως δυνατόν», καὶ τὸ
«πρόΥΡαμμά» τους «θεμελιῶνεται ἐπὶ ὑφισταμένων
I ’1 θείζμῶν ῶς καὶ ἐπὶ ἐπίσης ὑφισταμένων δυνατο"17M εἰς ὺλικὰ καὶ τεχνικὰ μέσα καί εἰς προσωπικόν».
Τὸ «πρόγραμμα μακρᾶς πνοῆς» ἐπιφυλάσσονται,

σΤὴν πραγματικότητα, νὰ τὸ έφαρμόσουν ἀφοῡ οἰ

’ἴδιοι καταλάβουν, μὲ τὰ ὑφιστάμενα κρατικὸ μέσα,
ὁλόκληρο τὸ κράτοςι καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εγινε, ἀσχέ- T.(_DÇ τοῦ ὁτι ἀποδείχτηκε τελικά, μὲ, τὴν κατάρρευση
. 7ης δικτατ ίας, ὄτι ή πολυετὴς χουντικῆ συνωμοσία
- .Ëyrav κατα ικασμένη ἑκ τῶν προτέρων στῆν τελικῆ
‘ ῐποτυχία καὶ χρεωκοπία μετὰ τὴν έππυχία τοῠ τόσο
,ἐπιμελῶς καὶ μὲ τόσους κόπους προπαρασκευνὶ» μσμένου πραξικοπήματοςί
,3, Ὄσο γιὰ τὶς μεθόδους, μπσρεῐ νὰ πεί κανείς ότι
ςᾎ--ποτὲ ἄλλοτε ôèv δημοσιεύτηκε κείμενο συνωμοτῶν

περισσότερο ἀποκαλυπτικὸ ἀπὸ ό,τι εἰναι αὑτῆ ῆ
«εἰσήγηση». Μιὰ προσεκτικῆ ἀνάγνωση, ἰδίως τῶν
κεφαλαίων που ἀφορΟὑν τῆν ΚΥΠ καί τὶς Ἕνοπλες
Δυνάμεις, ἀποκαλύπτει σαφῶς ότι μέσω τῶν «γραφείων τύπου» οἱ συνωμότες ἐπηρεάζουν μὲ «ἐνημερωτικὲς ἐκθέσεις» καίμέ «εἰσηγήσεις» για (σας τυχὸν
ἐπιβαλλομένας ἐνεργειας» την κυβέρνηση, τῆν ηγεσία
τῶν Ἔνόπλων Δυνάμεων, τῆν ἴδια τῆν ΚΥΠ καί γενικα
τὸν κρατικὸ μηχανισμό. Καὶ ἔχει πράγματι ἀποδειχθεῑ ”
μὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα ὅτι ή μέθοδος τῶν ψευδολό·
γων «ἐκθέσεων» χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον καί ἀρκετα ἀποτελέσματικάί Κατὰ τὰ λοιπά, μπορεί và πεί
κανείς ότι τὸ «Πρόγραμμα Ἀμέσου Ἐφαρμογῆς» δὲν
περιέχει πολλὲς πρωτοτυπίες, ἀλλὰ στῆν πραγματικότητα ζητεῖ τῆν συνέχιση τῆς ἐφαρμογῆς μεθόδων ποὺ
εἶχαν ῆδη ἐφαρμοσθεῑ. Προτείνεται να γίνονται «προβοκάτσιες» (ὅπως ἀναφέρεται ἐπὶ λέξει στὸ κείμενο),
καὶ ῆ δράση τῶν προβοκατόρων εἶχε ήδη ἀπὸ τὸν Αὑγουστο τοὺ 7965 ἐντελῶς ἀποκαλυφθεί. Προτείνεται
và γίνονται ἐγκληματικὲς πράξεις oi ὁποίες να ἀποδίδονται σὲ ἀλλους, πρᾶγμα που ἐπίσης εἶχε ἀποκαλυφθέῐ Προτείνεται η χρησιμοποίηση τῆς «φαιᾱς» καὶ
τῆς «μαύρης» προπαγάνδας καὶ ἐπεξηγοῡνται ἀδιάντροπα oi ὅροι αὐτοί, ἀλλὰ καὶ αὑτὲς oi μέθοδοι εἶχαν
ήδη χρησιμοποιηθεί ἀπὸ τοὺς «εἰσηγητές» ὅταν κατείχαν κρατικὲς θέσεις. Ἀκόμη καί η κατασκευή καὶ κατάλληλη διοχέτευση πλαστῶν ἐγγράφων (τὰ ὁποία
συχνά ἀγόραζαν ὅσοι ένδιαφέρονταν và Tà χρησι- r
μοποιήσουν πιστεύοντας ότι εἰναι γνήσιαί) δὲν ῆταν
κάτι τὸ νέο - ὁλόκληρη «βιομηχανία» κατασκευῆς ”
πλαστῶν ἐγγράφων εἶχε ῆδη λειτουργήσει. Ἀλλά καί Α
ὴ πρόταση να ίδρυθεῐ ἀπὸ τὸ κράτος ἕνας «ραδι- ‘
οφωνικὸς σταθμὸς τῶν κινεζοφίλων» δὲν ῆταν παρὰ
ἕνα «ἀνώτερο» ἀποτέλεσμα τῆς πείρας ἀπὸ τὴν
δράση τῶν «προβοκατόρων μὲ τὰ κόκκινα πουκά-νᾷ
ισα». ; ..
μ Δὲν πρέπει νὰ παραβλέπεται τὸ ὅτι κατὰ ἕνα
γάλο μέρος τὸ κείμενο αὑτὸ προσπαθεῑνὰ ἀποπρό·
σανατολίσει καὶ τοὺς ίδιους τοὺς παραλῆπτες του. Γινῖ
αὐτὸ ἀκριβῶς εἰναι «φορτωμένο» μὲ λεπτομέρειες γιά ξ
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὀποῖο έπρεπε να ὀργανωθεί ή «ἀν· If.
τικομμουνιστικῆ προπαγάνδα». Ἀλλὰ oi συνωμότες
ἐνδιαφέρονται κυρίως για τὶς Ἕνοπλες Δυνάμεις, γιὰ η
τῆν μετατροπῆ τῶν ἀξιωματικῶν (καὶ ἀλλων κρατικώνϊῆ,
λειτουργῶν) σὲ ἀνύποπτους «ἀγωγοὺς» ἐφαρμογῆςῖἶὶ
τῶν πραγματικῶν σχεδίων τους, γιὰ τὸν ἀπὸ μέρους
τῆς συνωμοσίας ἀμεσο ἐπηρεασμὸ τοῦ κρατικοῦ ὀρεῑέ
γανισμοῦ σὲ ὀλη τῆν κλίμακα τῆς ἰεραρχίας (πρὸς τάξ ἃ
«ἀνω» καί πρὸς τὰ «κάτω»). Kai ἐνδιαφέρονται, στὸν,ἱ
Ῑδιο βαθμό, νὰ δημιουργηθεί r) κατάλληλη ἀτμρειρ.
σφαιρα, τὸ κατάλληλο «κλίμα» γιὰ τὸ πραξικόπημαρῑὲ
Ἀμεσος σκοπός τους εἶναι ῆ ἀποκορύφωση τῆς
σεως, τῆς συγχύσεως, τοῦ γενικοῡ ἀποπροσανατοὴὲς
σμοῦ καὶ τοῦ «χάους».
Δὲν λείπει καὶ μιὰ εὐθυμη νότος ὴ παράγραφος γ’ Ϊῖ
τῆν λειτουργία ἑνὸς δικτύου «ψιθυριστῶν». Oi r ’
θρωποι αὐτοί, ἀφού ἁρπάξαν τήν ἐξουσία, έκα _f
εἰδικὸ νόμο κατὰ τῶν «ψιθυριστῶν» - δηλαδὴ ι ’
τοῦ λαοῦ, ποὺ κψιθύριζε» ἐναντίον τους]

(ΣΞ-2,) Ἀπὸ τὸ πολυχραφημόνο πρωτότυπο λείπων δύο - -ζῑ
(20 καὶ 26). Κατὰ τὴν στωχιιοθισία mm». ἡ γλωσσαὴ ‘_
ὁρθογραφαὴ ἀταξία τοῦ πρωτοτύπου. ' 77

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΜΕΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1966)
E I. — ΕΙΣΑΓΩΓΗ
' Εἰς τὴν προηγηθεῑσαν ἐκτενῆ «μελέτην
ἐπὶ τῆς κομμουνιστικῆς ἀπειλῆς καὶ τοῦ
τρόπου ἀντιμετωπίσεὼς της» διεπιστῶθη ὴ
ἀνάγκη ἐπεξεργασίας δὺο προγραμμάτων
μὲ σκοπὸν τὴν όργάνωσιν, διεξαγωγὴν καὶ
ἀνάπτυξιν έθνικῆς προπαγάνδας καὶ τὴν
ἰδεολογικοηροπαγανδιστικὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ κομμουνισμσῡ. "Eva «ἀμέσου
ἐφαρμογῆς» καὶ ἐνα «μακρᾶς πνοῆς». Τὸ
πρῶτον πρόγραμμα, τὸ χαρακηριζὸμενον
ῶς «ἀμέσου ἐφαρμογῆς», καλύπτει τάς ἐνεργείας αἱ ὁποῖαι ὁχι μόνον πρέπει νά γίνουν ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἐτους, ἀλλά, καὶ
τὸ κυριώτερον, εἶναι δυνατὸν νά γίνουν.
Πρόκειται περὶ προγράμματος ἐπείγοντος,
g ἀλλὰ καί ρεαλιστικοῡ - περί απρογράμμα’ .- τος ἀνάγκης». Διά τοῦτο καίτοι βασικὼς τὸ
ἐν λόγῳ πρόγραμμα στηρίζεται εἰς τας διαπιστώσεις, κριτικὰς καὶ προοπτικὰς τῆς
προαναφερθείσης μελέτης, δέν ἀκολουθεῖ
ἀπσλύτως τὴν γραμμήν της. Διότι δέν εἶναι
ζ δεοντολογικὸν ἀλλά ρεαλιστικόν. Δὲν διαf Ι, πνέεται τόσον ἀπὸ τὸ τί ea ἔπρεπε νά πρό’ ξωμεν, ἀλλά ἀπὸ τὸ τί δυνάμεθα νά ηραγματοποιήσωμεν σήμερον ὑπὸ τάς παρούσας συνθήκας. Εῖμεθα ὺποχρεωμένοι νά
ζ ἀνασυγκροτήσωμεν ἐν τάχει ενα μηχανισμὸν ἀμύνης κατὰ τῆς κομμουνιστικῆς
ε, μπολιτικῆς ἐπιθέσεως». Εῖμεθα ύποχρε·
_.. ωμένοι νά καλύψωμεν ἀμέσως, ἐστω καὶ ἐκ
τοῦ προχείρου τὸ ζωτικὸν καὶ ἀπὸ διετίας
τάπολύτως ἀκάλυπτον ἰδεολσγικοπροπαἡ, γανδιστικὸν μέτωπον. Δὲν έχομεν καιρὸν
νά κατασκευάσωμεν ένα τέλειον μηχανισμὸν ἀμύνης. Δέν διαθέτομεν τὴν, πρὸς
' ἷξῖἶιρηὲᾞῗζῖκξιῖιῗὲυῦῗτωιῗῐῗςυςᾰῖιυῶᾞιῖἓῖἒ
_ ἀναγκαίαν πίστωσιν χρόνου. '0 ἐχθρὸς
· προελαύνει ἀκάθεκτος, κατακτῶν καθημε“ Ἦ.»ῶέ ἒίὲνῗθζὲῗὲἓέῧὲΐρῗᾷ ἱῗέἳὴοῒψῗξῖ
αὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ὺπονομευομένου ελληισμοῡ. Διά τοῦτο, έπαναλαμβάνομεν, τὸ
nopùv «πρόγραμμα ἀμέσου ἑφαρμονῆς·
δέν ἐπιδιῶκει τὸ τέλειον ἀλλά τό ἀμέσως
ανατόν. Καὶ πρέπει νά θεωρηθῇ ὼς ενα

Ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀναζωογόνησιν καὶ είς
τὴν σχετικὴν μόνον βελτίωοιν τῶν ἀπονε·
κρωθέντων Θεσμῶν ἐθνικῆς προπαγάνδας.
Ἀποβλέπει εἰς τήν ἀξιοποίησιν τῶν ύλικῶν
μέσων καὶ τεχνικῶν δυνατοτήτων καὶ μόνον δευτερευόντως είς τὴν βαθμιαίαν δημιουργίαν νέων μέσων καί δυνατοτὴτων.
Τέλος, ἀποβλέπει είς τὴν έπαναστράτευσιν
τῶν ὑπαρχόντων καταλλήλων προσώπων
καὶ μόνον δευτερευόντως εἰς τὴν βαθμιαίαν κατάρτισιν καὶ ἀνάδειξιν νέων εἰδικῶν.
Παραλλήλως, εὑρίσκεται ύπὸ ἐπεξεργασίαν καὶ τὸ δεύτερον πρόγραμμα, τὸ «μακράς πνοῆς»,είς τὸ ὁποῖον ἀναπτύσσονται
αἱ ἐνέργειαι ἐκεῖναιαί ὁποῖαι θά ἐπέτρεπον
είς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος νά ἀποκτὴσῃ ένα
όλοκληρωμένον σύστημα ίδεολογικοπροπσγανδιστικῆς ἀμύνης καὶ ένα σύγχρονον
μηχανισμὸν «πολιτικοῦ πολέμου» καὶ ἐθνικῆς προπαγάνδας.
ΙΙ. - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΦΙΣῚἎΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. - κεντροκὴ ’Υπηρεσία Πληροφοριῶν

Εἰς τὴν ΚΥΠ ὑπάρχει ὴ δυνατότης καὶ
πρέπει νά συγκροτηθῆ ἀμέσως ἕνα ὀλιγάριθμον τμῆμα-«γραφεῖον τύπου», τσῡ
ὁποίου τὰ καθήκοντα ea εἷναιῑ
α. Νά παρακολουθῇ συστηματικῶς ὅλην
τὴν δραστηριότητα τῆς ἐξωθεν καὶ ἐσωθεν
διεξαγομένης κομμουνιστικῆς προπαγάνδας, νά τὴν ἀναλύη καὶ νά συνάγη τά
ἀναγκαία συμπεράσματα βάσει τῶν όποίων
νά έπεξεργάζεται εἰσηγήσεις ἐπὶ τῶν ἐν·
δεικνυομένων ἡμετέρων ἀντενεργειῶν.
β. Nù ένημερώνη καθημερινῶς δια τοῦ
Διευθυντοῡ τῆς ΚΥΠ τὴν Κυβέρνησιν ἐπὶ
τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν γεγονότων, τῶν ἐχόντων σχέσιν μέ τὴν χῶραν
μας, νά σχολιάζη τά ἐν λόγῳ γεγονότα καὶ
νά εἰσηγεῖται ἐπ’ αὐτῶν τάς τυχόν ἐπιβαλλομένας ἐνεργείας.
γ. Νά εὑρίσκεται ύπὸ διαφόρους μορφὰς εἰς μόνιμον ἐπαφὴν μέ τὴν κοινὴν
γνῶμην, νά τὴν σφυγμομετρή καὶ νά μεταφέρη είς τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὸν Κρατικὸν
μηχανισμὸν τὰς τάσεις καὶ ἀπόψεις τῶν
διαφόρων στρωμάτων της.
δ. Nù ἀσκῆ τὴν φαιὰν προπσγάνδαν,
ῆτοι τάς προπαγανδιστικάς ἐκείνας ἐνεργε αἱ ὁποῖαι ἐκ τῆς φύσεώς των πρέπει

- νά εναι ἀκαθορίστου προελεύσεως, ἀνυ·
,. Κατ’ ἀνάγκην λοιπὸν θεμελιῶνεται
ὑφισταμένων ἠδη Θεσμῶν ὡς καὶ ἐπὶ
ὑφισταμένων δυνατοτήτων εἰς
ὰ καί τεχνικὰ μέσα καὶ είς προσωπικόν.

πόγραφοι ἐκδόσεις (λ.χ. δυσφημηστικοὶ
λύβελλοι), ἀνώνυμοι ἰδιωτικοὶ ραδιοστα·
θμοὶ καὶ κυρίως ό «ψίθυρος». Ἠ KYn πρέπει ίδιατέρως νά προσέξη τόν τομέα τοῦ
«ψιθύρουι διότι είς μίαν χώραν ὡς ὴ ιδική

μσς, μέ χαμηλὸν μορφωτικὸν ἐπίπεδον, μικράν κυκλοφορίαν τοῦ τύπου, ἀναξιοπι·
ατίαν τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν πολιτικῶν,
μέγα ποσοστὸν ἀγροτικοῡ πληθυσμοῡ,
ἀνωριμότητα τῆς κοινῆς γνώμης κλπ.. ἠ
κάπως ἀορίστως διαχεομένη προπαγάνδα
τῶν διαδόσεων αί ὁποῖαι κυκλοφοροῡν
ἀνευθύνως «στόμα μὲ στόμα», παίζει σοβαρὸν ρόλον, ὄχι σπανίως δέ, σοβαρώτερον καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς ἐπισήμως διεξαγομένης προπαγάνδας. Ἐκατομμύρια Ἐλλήνων καὶ ἰδίως Ἐλληνίδων πιστεύουν κάτι
ἐπειδὴ «Tb λέει ὅλος ὁ κόσμος». Καὶ συχνά, αὐτὸ, πού τὸ «λέει ὅλος ὁ κόσμος»
διαδίδεται εἰς εὺρύτερον κοινὸν ἀπὸ qκεῑνο ποὺ τὸ γράφει μία εφημερίς, Μέ τάς
ἀνευθύνους διαδόσεις άλλωστε τίθενται
εἰς κυκλοφορίαν ίσχυρισμοὶ μὴ δυνάμενοι
νά διατυπωθοῡν ύπευθύνως διὰ διαφόρους
λόγους (έλλειψις ἀποδείξεων, φόβος μηνύσεως, διπλωματικαὶ περιπλοκαί κ.ά.). Διά
τὴν διεξαγωγὴν τῆς φαιᾰς προπαγόνδας
τῶν ἀνευθύνων διαδόσεων καί ἀνεξελέγκτων φημών χρειάζοντσι τρία πράγματα.

(1) "Eva κέντρον-ἐγκέφαλος, ποὺ Θά
ἐπεξεργάζεται τάς πρὸς διάδοσιν φήμας.
Τοῦτο δέον νά εἶναι τὸ -γραφεῑον τύπουτῆς κνπ.
(2) "Eva δίκτυον διά τοῦ ὁποίου ό ψίθυρος θά διαχέεται εἰς ὁλόκληρον τὴν χῶραν, Τὸ δίκτυον πρέπει νά ἀποτελοῦν άνθρωποι ἐρχόμενοι καθημερινῶς εἰς ἐπαφὴν
μέ εὺρὺ κλίμα τῆς κοινῆς γνώμης. Ταξιτζῆδες, είσπράκτορες λεωφορείων, γκαρσόνια, κουρεῖς, μοδίσται, γυρολόγοι. περι·
πτεριοῡχοι, κομμῶτριαι, συνδικαλισταί,ι
στελέχη ὁργανῶσεων κλπ Μίαν βόσιν τοιούτου δικτύου προσφέρουν τά στελέχη
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ Σ. Ἀσφαλείας,
αί ἐθνικαὶ όργανωσεις (ἐφέδρων,παλαιῶν
πολεμιστῶν, σπουδαστῶν, ἀντικομμουνιστῶν κλπ), τὰ Ἐργατικά Κέντρα κλπ.

(3)_ Oi άγωγοί, πού ea συνδέουν τὸ κέντρον με τό δίκτυον, ῆτοι ὡρισμένοι ἀνθρω- _
ποι ἔχοντες ἐπαφὴν μέ τὸ γραφεῖον τύπου
τῆς ΚΥΠ καὶ μέ τό δίκτυον ψιθύρου (λόγῳ
θέσεως, ἐπαγγέλματος ἡ γνωριμιῶν), ῶς
καί ὡρισμένοι τρόποι ἐπικοινωνίας (κατάλογοι τηλεφῶνων) τῶν κεντρικῶν ἐστιῶν
διαδόσεως ῶστε. ἐάν χρειασθῇ, ἐντός μιᾶς
νυκτὸς νά δοθῆ τό σύνθημα είς μερικάς
δεκάδας ὴ ἑκατοντάδας τοιούτων «ἑστιῶν»
καὶ τὴν ἀλλην ἡμέραν ὁλόκληρος η χώρα
νὰ γνωρίζη μίαν φήμην. Ἠ δυνατότης τῆς
τοιαύτης ταχείας ἐνεργείας διά τοῦ ψιθύρου ἐνίοτε ἡμπορεῑ νά ἀποκτήση ἀπόφασιστικὴν σημασίαν, λ.χ. τὴν παραμονὴν έκ-

ὲὲἶὲν ῆ τὴν ἡμέραν μιᾶς μεγάλης έκδηλώ·
(4) Νά ἀσκῇ τὴν μαύρην προπσγάνδαν.
ἠτοι πλαστογραφημένην, τήν ἀποδιδομένην είς πηγὴν διάφορον τῆς πραγματικῆς.
Ἐνέργειαι μαύρης προπαγάνδας εἶναι ή
έκδοσις προκηρύξεων, φυλλσδίων ñ έφημερίδων ἀποδιδομένων είς μερίδα τοῦ
ἐχθροῦ, ἡ έγκατάστασις ἴσως ἰδιωτικοῦ
ραδιοσταθμοῦ ἐμφανιζομένου ῶς ἀνήκονξῖῗ, εξὸὸῗῗξὲφέἳὲνὲξῖᾓέῧῡ ῗῆὲαὶοῗέδὲἕ
πρέπει να εἶναι γενικῶς ἁρμόδιον διά τήν
διεξαγωγὴν τῆς διασπσστικῆς προπσγάνδας έντὸς τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου εἴτε δια τῆς προαναφερθείσης μαύρης
προπαγάνδας εἶτε καὶ δια τῆς έντέχνου
ὲνισχύσεως πραγματικῶν φιλοκέντρων τά·
σεων ῶς τῶν κινεζοφίλων, τῶν τροτσκιστων, τῶν ἀναρχικῶν, τῶν ζαχαριαδικῶν,

· τῶν ἀναθεωρητικῶν κλπ. Πρός έκτέλεσιν

τῶν ἀνωτέρω ἀπαιτεῑται ή ῑδρυσις εἰδικοῦ
Υρᾳφειόυ είς τὴν ΚΥΠ έπηνδρωμένου μέ
όλιγα ἀλλά ἔμπειρα καί ίκανά πρόσωπα,
στρατιωτικοὺς καὶ ἰδιώτας, ἰδίως πρώην
κσμμουνιστάς διὸτι μόνον εἰς αὐτοὺς ἐπιτρέπεταινά ἀνατίθεται ἡ έκτέλεσις μαύρης
καὶ διασπαστικῆς προπαγάνδας ῶς γνωρί·
ζςνῐας τήν ψυχολογίαν καὶ τὴν ὁρολογίαν
των κομμουνιστῶν.Πέντε ῆ ἐξ μονίμως
ᾀπασχολούμενα στελέχη ea ἢτο ἀρκετὸν
ως, Κυριον προσωπικὸν τοῦ ἐν λόγῳ γρα·
Φειου τό ὁποῖον βεβαίως ea χρησιμοποιῆ
πολυ περισσοτέρους έξωτερικοὺς συνερΥάῖῦς ως-καὶ τάς πληροφορίας τῶν ἀλλων
κλάδων της ’Υπηρεσίας Τὸ γραφεῖον πρέfetal
να
υπάγεται
απευθείας
είς
τὸν
Διευυνῗὴν ἵης ΚΥΠ, ἐπὶ κεφαλῆς του δὲ να εἶVc“ ΣυνΤῦΥματάρχης, ἐμπειρος οὺχὶ εἰς τά
“Nom «Πξηροφοριῶν» ῶς συνήθως γίνεm" Nd της Προηαγᾱνδας,
2. -Ἔνοπλοι Δυνάμεις
α. ’Σημασία - Ρόλος;
σημασία τῶν ΕΔ. εἶναι τεραστίο ὸχι
μόνον είς τὸν στρατιωτικὸν ἀλλά καὶ εἰς
τὸν τπολιτικὸν πόλεμον». Διὸτι;
ιδ 1. 0 ἐχθρὸς ἐπιδιώκεινά τάς κατακτήση
εολογικως καὶ ψυχολογικῶς ὁπότε ἐξουδετερωνει Q καὶ κατευθύνει ἀντιστρόφως
τὸν ,καθαρῶς στρατιωτικὸν εξοπλισμὸν
των. Εμεις δέ, πρέπεινά έπιδιὼκωμεν, nagaMnAmq ,πρὸς τὴν στρατιωτικὴν ἐκπαίευσιν και τόν στρατιωτικὸν ἐξοπλισμὸν
των υπηρετουντων εἰς τάς Ε.Δ., καὶ τὴν
«πολιτικήν» των ἐκπαίδευαιν καὶ τὸν ἐθνικὸν - ιδεολογικὸν έξοπλισμόν των. Δὲν ἁρ<ιζειι πλέον να ὁπλίζης τὰ χέρια. Ὀφείλεις vù
ônMÇnq K01 τὰς ψυχάς. Ἄνευ ὑπερβολῆς
ἐυνάμεθσ νά εἱπωμεν δτι τὸ καθεστὼς θὰ
Ψβιωση ἐὰν κατορθώσῃ να κρατήση θετι’ἕυς (ὀχι παθητικῶς) μὲ τὸ μέρος T0" Τὰς
ἀ.Δ. ἀπὸ ιδεολογικῆς καὶ ψυχολονικῆς
"diller Kat ματαιώση οῡτω πᾶσαν έχθρικην ἀπόπειραν 6ιαβρώσεώς των.

2.- Αλλά πέραν τούτου, πλησίον τῶν ΕΛ
κινεπαι μέγα μέρος τῆς κοινῆς Υνὼμηὲῖ
ΤΕΑ, ,ἔφεδρος ἀξιωματικοί, παλαιοὶ πολε·
μισται. ἀπόστρατοι, ανάπηροι, ἐθελουσίως
ἐξελθόντες, συγγενεῖς ὺῐπιβεῐῡΰνῒων’
νέοι μέλλοντες να ὺπηρετήσουν, èWŒOÜπάλληλοι στρατιωτικῶν έγκατσστόσεωνπληθυῳοὶ περισχὼν ὅπου ἑδρεύῡυν KENv
μεγάλαι μονάδες, βάσεις, CIXOMi “ML
f Αρα, χρησιμοποιοῦντες ὡς ἄξονα Καὶ ÙY”
γρν τὰς ε.Δ. συνωιεοα va trumde
ε”εύιτιιὲφέι“ῗτ’”ςψ“”ῑῑν”έεο”ἃψ·
κτσυ ἀξίαςτων καὶ τῆς ᾱξίᾰὲ "I" ὡς’ ὰΥΨ
you επιρεαομοῡ εὺρυῒὰΐῦυ WW τῆς
“om ξχουν Καὶ (in
πολλῶν ευνσωτητων και κάτοχοι ἀφθόνων
υλικῶν - τεχνικῶν μέσων πρὸς διεξᾱνωνὴ*
,« ν -ν
“ “ '13:; ,η .

τοῦ «πολιτικοῦ πολέμου». Διαθέτουν μόνιμα, έμπιστα, καί φανατικα στελέχη τά
ὁποῖα εἶναι απολύτως δυνατόν να ἐκπαι·
δευθοῦν εὐχερῶς καί είς τὴν τεχνικὴν τοῦ
«πολιτικοῦ πολέμου». Αἰ σχολαὶ ῆδη ύπάρχουν καὶ ἀρκεῖ νά μεταρρυθμισθή καταλ·
λήλως τὸ πρόγραμμά των. Διαθέτουν ένα
ὀλόκληρον δίκτυον ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ποῦ καλύπτει σχεδὸν ὅλην τήν χώραν. Διαθέτουν ἐνα ἀρτιον κεντρικὸν τυπογραφεῖον καὶ τεχνικῶς πλήρεις ύπηρεσίας παραγωγῆς κινηματογρσφικῶν ταινιῶν, λήψεως φωτογραφιῶν, ἐκτυπώσεως
χαρτῶν, ἀφισῶν κλπ,
Διαθέτουν έβδομαδιαίσν ἐφημερίδα, τὸ
«Στρατιώτικά Νέα», καί έν περιοδικόν, τὴν
«Στρατ. Ἐπιθεῶρησιν», καὶ ἀλλας μικροτέρας ἐκδόσεις. Διαθέτουν τέλος χρήματα
τόσον ὲκ τοῦ προϋπολογισμοῠ των ὅσον
καὶ ἐκ τῶν ἐσόδων τῶν ραδιοσταθμῶν των
ώς καί ἀλλα μέσα - αύτοκίνητα, γραφομηχανας, πολυγράφους, μεγάφωνα, αἰθούσας, βοηθητικὸν προσωπικόν κλπ. Ὀλη
αὐτη ὴ ἐκπληκτικῶς μεγάλη δύναμις ὀρθῶς
χρησιμοποιουμένη δύναται và μεταβάλη
ᾱρδην τὰ διέποντα τὴν κοινὴν γνώμην ρεύ·
ματα. Δύναται δέ νά ἀρχίση νά χρησιμο·
ποιῆται ἀμέσως, ἀπὸ σήμερον. Ἀρκεῖ πρὸς
τοῦτο νά ληφθοῡν μερικά στοιχειώδη μέτρα.
e. Ἀναγκσῐσ μέτρα
1. Nù ἀνασυσταθῇ ἀμέσως τὸ τμῆμα
ἐθνικῆς-άντικομμουνιστικῆς δισφωτίσεως
ΓΕΣ δχι ὅμως ὑπὸ τὴν παλαιάν μορφὴν τοῦ
γ’. τμήματος τοῦ B'. Ἐπιτελικοῦ Γραφείου
ἀλλά ώς ἀνεξάρτητος Διεύθυνσις Διαφωτίσεως Γ ΕΣ, μέ ἐπὶ κεφαλῆς Ταξίαρχον,
ὑπαγομένη ἀπευθείας εἰς τὸν Ἀρχηγὸν
τοῦ ΓΕΣ. Ἠ Διεύθυνσις νά έχη δὺο τμήpara: Ἕνα ἐπιτελικοῦ προγραμματισμοῡ
(παλαιὸν γ’. τμῆμα τοῦ B'. έπιτελ. Γ ραφείου
ἀλλά μέ μεγαλυτέρας συντονιστικάς ἀρμοδιότητας) καὶ ένα έκτελέσεως (παλαιὸν Δ.
Σχέσεων). Ἐπὶ κεφαλῆς ἀμφοτέρων τῶν
τμημάτων Συν / ρχαι, ἔμπειροι καὶ έπιτυχὼντες ἀλλοτε εἰς τοιαύτην δραστήριότητα. Είς τὴν ΔΙσιν Διαφωτίσεως ΓΕΣ νά
ύπαχθοῡν δλοι oi στρατιωτικοὶ ραδιοσταθμοὶ καίτά στρατιωτικά ἐντυπα.
2. Nù ἀνασυσταθῆ ἐπίσης τὸ ἀλλοτε λειτουργοῦν εἰς τὸ ΓΕΑ ἀντίστοιχον τμημα δχι
δμως πλέον ὺπαγόμενσν είς τήν Διευθυνσιν Ἀσφαλείσς ἀλλ’ ὡς ἀνεξάρτητος τοιαὐτη.

3. Na συσταθῇ παρομοία Διεύθυναις καὶ
ε’Ᾰςωότερον
Γ EN.
δύναται νά ἱδρυθῇ ἕνα μικτὸν
συντονιστικὸν γραφεῖον εἰς ΓΕΕΘΑ, ἀλλά
τοῦτο δέν εἶναι ἐπεῖγον.
4. Nà τοποθετηθσῡν είς τὰς ῶς άνω Δι·
ευθύνσεις καὶ τά τμήματα των κατάλληλοι
ἀξιωμστυιοὶ καὶ νά προσληφθοῡν μὲ συμβάσεις ώς εἱδικοὶ συνεργάται οἱ κατάλληλοι ἰδιῶται-είδαοί είς θέματα πωπαγάνδας, πολιτικοῦ πολέμου καὶ κομμουνισμοῦ.
Ὀπωσδήποτε πρέπει νά ἀποκατασταθσῦν
καὶ οί ἀλλοτε έργαζόμενοι εἰς αὑτὸν τὸν
τομέα καὶ διωχθέντες τὸ 1964 διότι μέ τοιαῦτα προηγούμενα δημιουργοῦνται αίσθή·
ματα ανασφαλείας, δυσπιστίας, ἀπροθυμίας καί καιροσκοπισμοῡ είς τοὺς μέλλοντας συνεργάτας. Πρέπει σί ἐργαζόμενοι εἰς
τοιούτους ζωτικούς τομεῖς εὗδε(οί νά ἀποκτήσουν ἐμπιστοσύνην πρὸς τὸ Κράτος.
αἱσθημα ἀσφαλείας καί αὐτοπεποι .
5. Νά ἀναδιοργσνωθῇ ὸ ΚΡΣΕΔΕ με τρι·
μελῆ διεύθυνσινε Διοικητικὸς διευθυντὴς
ἓσὲρῗτωπικὸς),
πολιτικὸς καὶ καλλιτεχνίίδιωτ· αι). -

κά συγκροτηθοῡν o! ραδιοσταθμοὶ τῶν
ΕΔ είς πράγματι ἑνιαίαν καὶ ουντονισμένον δίκτυον. na ύτιιχθῆ τὸ ὁλον δίκτυον
είς τήν Δ / vow Διάφωτίπως ΓΕΣ

Nù προσληφθοῡν oi κατάλληλοι μόνιμοι,
έκτακτοι καὶ εἰδικοί συνεργάτσι εἰς
ΚΡΣΕΔΕ. Νά συσταθῇ μόνιμον συνεργεῑον
συντακτῶν δια τήν σύνταξιν τῶν δελτίων
είδήοεων.
6. Nd ἀναμορφωθοῦν καὶ συντονισθοῦν
τὸ προγράμματα τῶν διαφόρων στρατιωτικῶν σχολῶν. 'H νῡν Σχολῆ Γεν. Μορφώσεως νά μετατροπῇ είς πραγματικὴν Σχολὴν Διαφωτίσεως, φυτῶριον στελεχῶν
διαφωτίσεως. Διάρκεια 4 μηνῶν. Δύο περίοδοι ἐτησίως. 4O μαθηταί είς ἑκάστην
περίοδον. Αύστηρά έπιλογῆ τῶν μαθητῶν
καὶ ἰδίως ὀρθὴ ἀξιοποίησις τῶν ἀποφοίτων
τῆς Σχολῆς είς καταλλήλους θέσεις τῆς
ΔΙνσεως Διαφωτίσεως ΓΕΣ τοῦ ΚΡΣΕΔΕ
καὶ τῶν τοπικῶν παραρτημάτων των. Μαθήματα περὶ κομμουνισμοῦ, προπσγάνδας,
οἰκονομίας, τρεχόντων διεθνῶν καί ἐσωτερικῶν προβλημάτων, θέματα ἐθνικῆς διαφωτίσεως κλπ.

y. Ἐνδεικνυομένη δραστηριότης
Ἠ Διεύθυνσις Διαφωτίσεως ΓΕΣ (έν συνεργασία καὶ μέ τάς Δ.Δ. / ΓΕΑ καὶ ΓΕΝ ) δύ·
ναται ἀμέσως ῆ πάντως έντὸς συντομοτάτου χρονικοῡ διαστήματος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως της νά προβῇ εἰς τάς έξῆς ένεργείας;
(1) Τὴν ἔκδοσιν ένὸς Ὶόθημέρου ëvrù—
nou γραμμῆς· Τοῦτο θά ἀποστέλλεται δωρεάν είς ὀλους τοὺς Ἀξιωματικοὺς τῶν
ΕΔ. καὶ τῶν Σ.Α. καὶ ea ἀσχολήται με ὅλα
τὸ ἐπίκαιρα θέματα έθνικῆς καί διεθνοῦς
πολιτικῆς διά να παρέχη είς τοὺς ἀξιωματικοὺς τὴν ἐπ’ αὑτῶν γραμμὴν τῆς έθνικῆς
διαφωτίσεως ὡς καὶ τά ἀναγκαῖα πρὸς στήριξῑν της στοιχεῖα καὶ ἐπιχειρήματα. Φυσικά
θά ἀποφεύγονται κομματικά ζητήματα ῶς
καί θέματα δυνάμενα νά προκαλέσουν διπλωματικάς έμπλοκάς. Ἑκτασις 16 σελίδες, μικροῦ σχήματος. Ἀριθμὸς 10.000 αν·τιτυπα.
(2) Τὴν ἑπανέκδοσιν τῆς ἐφημερίδος
τῶν ΤΕΑ («mm τῶν ΤΕΑι). Αῡττιθά ἀποστέλλεται δωρεάν είς δλας τας μονάδας
TEA είς ἀριθμόν ἀνάλογον τῶν ἀνδρῶν των
καὶ τοῦ πληθυσμοῡ τῆς περιοχῆς των.
Ἀποφυγὴ κομματικῶν έμπλοκῶν. Καθαρῶς
ἐθνικά καί ἀντικομμουνιστικά θέματα. Χα·
ρακτὴρ ψυχσνωνικός, nommée. ἑνημε·
ρωτικός. Ἐκλαϊκευμένη ἐλκυστική, παρουσίασις τῶν θεμάτων. Πολλά ἀγροτικά Θέματα. ζητήματα ἐπαρχιῶν κλπ.
Ἐπίσης φωτογραφίαι, εἰκονογραφημένα
μυθιστορήματα, ίστορικαὶ σελίδες, ἐρευναι
δι’ ἐπαρχίας, ἀνέκδοτα, Ἑκδοσις ἐβδομαδισία ñ 150ﬁuepoç(ùvoÀ6qu τῶν τεχνικῶν
δυνατοτήτων) 6 ἠ 8 σελίδας, είς 100.000
ἀντίτυπα (αὐξανόμενα ἀναλόγως τῶν δυ·
νατοτήτων ἐκτυπώσεως καὶ διοχετεύσεως) ὥστε να κυκλοφορῆ εὺρέως εἰς τά _
καφενεῖα, τας κοινότητας καί γενικῶς εἰς
τὸν πληθυσμὸν τῆς ὑπαίθρου.
(3) Τὴν ἔκδοσιν ἐφημερίδος τοίχου καὶ
φωτογραφικῆς ἐφημερίδος. Ὄργανα μηνι- ι
αῑα, πολύχρωμα, έντυπωσιακά, με σύντομα
κείμενα, μεγάλα στοιχεῖα καὶ ἐλκυσπκάς
φωταγραφίας πρὸς τοιχοκόλληοιν εἰς το- ~
Χϋδβομῑῖῦ- WOMEN. Kaweve‘w. W
λεῖα, παραρτήματα ΑΤΕ, ἀγροτικά ἰατρεῖα, "
κουρεῖα, στρατῶνας, σταθμοὺς λεωφόρείων καὶ δημόσια γραφεῖα τῆς ὑπαίθρου. I
Βασικά θέματα ή ἐθνικὴ πρόοδος, σίέθνιε
καὶ ἐπέτειοι, αἱ ΕΔ. μσς. Προοπτικὴ .
100.000 ἀντίτυπα.
(4) Τὴν ἔκδοσιν ἀφισῶν καὶ προκηρῠ<
ξεων, τὴν κατασκεὺὴν μονίμων ντινακιΰων ς
μὲ ἐθνικὰ ἢ συγχρονισμένα amen-g E.
μουνιστικά συνθήματα καὶ μέ ἀφορμήν Î;
ἐπετείους ἢ γεγονότα. Na ànoçeûyeml ἡ
έηιτόπιος σύνταξις των διότι mi.
MW ἀγνοίας ἢ ἀπειρίας έηιφέρουν
Asmara ἀντίθετα τῶν ὲηιδιωκομένων.
Azure: να συνταξῃ «ηινακα ουνοημᾴιυνξ

καί κειμένων» ῶς ῦποχρεωτικοῡ ὁδηγοῦ
διὰ τοῦς κατὰ τόπους δισφωτιστάς.
’ (5) Τὴν ἀξιοποίησιν έπετειων, τελετῶν,
ἑορτῶν, μέ διαφόρους μορφάς ῶς ῆ ἐκδοσις εὺχετηρίων καρτῶν διά τό Πάσχα ñ τά
Χριστοῦγεννα, ὴ ἀποστολή διαγραμμάτων
ὁμιλιῶν διά τὴν 25ην Μαρτίου, 29ην Αὑγοὺστου, 28ην Ὀκτωβρίου, 3ην Δεκεμ·
βρίου, ὴ όργάνωσις πανηγυρικῶν συγκεν·
τρῶσεων, διαλέξεων, ὁμιλιῶν, ἀμαδικῶν
ἐπισκέψεων είς πεδία μαχῶν ἡ ἀλλους τό·
πους, μνημοσύνων κ.ο.κ.
(6) Τὴν όργάνωσιν συνεργει’ων διαφωτίσεως κατά τὸ πρότυπον τῶν χρησιμοποι·
ουμένων ὑπὸ τοὺ Ἀμερικανικοῦ Στρατοῦ
πρὸς διαφῶτισιν τοὺ πληθυσμοῡ ἐπὶ θεμάv των ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Συνεργεῑα μικτά ἐξ
, ἀξιωματικῶν K01 ἱκανῶν ἰδιωτῶν ἐπισκεπτόμενα πόλεις K01 χωριά K01 δίδοντα διαλέξεις, όγανώνοντα κινηματογραφικάς
’ν προβολὰς καὶ δημοσίας συζητήσεις, διανέμοντα ἐντυπα, παρουσιάζοντα φωτογραφι-

“ κάς ἐκθέσεις. Ai ἐπισκέψεις τῶν συνεργείων δυνατὸν νά συμπίπτουν μέ τοπικὰς
πανηγύρεις ἡ φεστιβάλ, να συνδυάζονται
ι μὲ διανομὴν δώρων ῆ βοηθημάτων εἰς τὸν
, πληθυσμόν, μὲ ἐκδηλῶσεις τῆς νεολαίας
1., κ.ο.κ. Τὸ έμψυχον ὑλικὸν νά ἀντληθῇ ἀπὸ
' τὰς ἐφεδροπολεμιστικάς K01 σπουδαστικὸς

, όργανῶσεις.
. (7) Τὴν ἀξιοποίησιν τῶν «Στραπωτικῶν
._ Νέων». Ἀνέκαθεν ὴτο χαμηλοῡ ἐπιπέδου
z . καὶ κα·τά περίεργον τρόπον «αὐτόνομος»
K01 ἐκτὸς καθοδηγήσεως. Πρέπει νά τεθῇ
’ζ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τῆς Δ.Δ.ΙΓ ΕΣ ὥστε
νά ἀξιοποιηθῇ ὡς κύριον δημοσιογραφικὸν

f} .0py0vov τῶν ΕΔ. Χρειάζεται συγχρονισμὸν
,- εἰς μορφήν, ἐμφάνισιν K01 περιεχόμενον.
ἶ, Ἀλλά κυρίως χρειάζεται καθοδήγησιν καί

,ἔνταξιν εἰς τὴν ἑνιαίαν διαφωτιστικὴν
ι, ,1» γραμμήν. Ὀ διευθυντὴς καὶτὸ προσωπικόν

Î; της πρέπει νά ἀνήκουν εἰς τὴν Δ.Δ. / ΓΕΣ.

’(8) Τὴν ἀξιωωίησιν τῶν ραδιοσταθμῶν;
ᾋὉλοι 01 ραδιοσταθμοὶ νά ὑπαχθοῡν εἰς τὴν
{3 AA. I ΓΕΣ, ίδρυομένου εἰδικοῦ ραδιοφωνι-

ξῖκοῡ τμήματος είς αὑτήν, πρὸς καθοδήγησιν, ἐλέγχον καὶ συντονισμὸν τοῦ δικτύου.
’ἶ Ὁ ΚΡΣΕΔΕ νά ἀποκτήση τρεῖς διευθυντάςῑ
ἐξδιοικητικάν (στρατιωτικὸν) πολιτικὸν καὶ
’.καλλιτεχνικὸν (ἰδιώτας).
’Ὁιπρᾱπος νά εἶναι K01 ό γεν. διευθυντής.
εἶναι Ἀντ / ρχης K01 δχι Λοχαγὸς ἠ
4" Ἁπόστρατος ὡς μέχρι τοῦδε καὶ ἐμπειρος

εἰς Θέματα διαφωτίσεως K01 δχι διαθι-

θάαεων ῶς ἐγένετο μέχρι σήμερον. Οὗτος
Dû εἶναι γενικὸς ὑπεύθυνος K01 είδικῶτερον διά τά διοαητικά, οἰκονομικὰ κλη Θέ-

me. Ὁ πολιτικὸς διευθυντὴς ὑπεύθυνος
τό περιεχόμενον (5va τῶν ἐκπομπῶν,

ι μόνον τῶν θεωρουμένων ῶς -διαφωτι-

macaw. '0 καλλπεχνικὸς, ὑπεύθυνος διὰ
gov τρόπον παρουοιάσεως ὁλων τῶν ἐκ·ν, συμπεριλαμβάνομένων K01 m
φωτιστικῶν». Ὀλόκληρον τὸ
«ο ι» . α νά καταστῆ κατευθυνόμενον ἀντὶ
-ν, Ἰὺπιῖιρχουν ῶς μέχρι τοῦδε μεμονωμένοι

mec; «διαφωτίαεως» ὑπὸ μορφὴν τυπομένων ἀνιαρῶν σχολίων K01 ὁμιλιῶν.
-- ' ισις γίνεται καλὺτερον μέ τὸ σκέτς,
συνέντευξιν, τὸ χιοὺμορ, τὸν διαγωνι-

. τὴν μουσικήν, τὸ ρεπορτάζ, τὴν
σιν, τὴν εἴδησιν, παρά μέ τὸ κλασσι-

Υσχόλιον καὶ τὴν ἀντιραδιοφωνικὴν ὁμι·

Ὁπωσδήποτε νά συσταθῇ μόνιμος
μ 2 - 3 συντακτῶν διὰ τά δελτία εἰδή-

’ τὰ ὁποῖα mène: νά πυκνωθοῦν καὶ νά
άαοονται με τρόπον καὶ σειρὰν εἰδή. ὥστε νά ἀποκτήσουν διαφωτιστικὴν
ν χωρὶς νά ἀσκούν ἐμφανῶς προπαοὸε may ρωιοσταομὸν v0 npoo, 1 ενας ὑτεὺθυνος συντάκτης aire τοὀημοσιονοάφος εἴτε μορφωμένος
, ἀξιωματικός. Νά συντονισθῂ τό

δίκτυον είς ἀναμεταδόσεις, ταὺτοχρόνους
μεταδόσεις, συνεργασίας. ἀνταλλαγὴν
ὺλικοῡ ὥστε νά προσλάβη ἐνότητα. Καὶ v0
προστίθεται τὸ τοπικόν ἐνδιαφέρον ἀπὸ
τόν ὑπεύθυνον συντάκτην, Οὕτω oi διάσπαρτοι σήμερον πομποὶ οί ἐκπέμποντες
τυχαῖον καὶ ἀλλοπρόσαλλον ὑλικόν θά μεταμορφωθούν εἰς πραγματικὸν ραδιοφωνικόν δίκτυον. Oi ὑπεύθυνοι ουντάκται τῶν
τοπικῶν ραδιοσταθμῶν v0 φοιτήσουν ἐπῑ
ἳδθήμερον εἰς ΚΡΣΕΔΕ. Νά καθιερωθοῡν
εἰδικαὶ ἐκπομπαί νεολαίας, φοιτητῶν,
ἀγρότου, ΤΕΑ, γυναικῶν, παιδιοῡ, κλπ.
(9) Τὴν άξιοποίησιν τοῦ Στρατιώτου ῶς
δέκτου καὶ έν συνεχείᾳ K01 πομποῦ τῆς έθνικῆς διαφωτίσεως. Πρός τοῦτο ὴ Δ.Δ.]
ΓΕΣ νά μελετήση; “

- Τὸν τρόπον ὑποδοχῆς τῶν νεοσυλλέκτων (ἐορτή, συνθήματα, ἀτμόσφαιρα).
- Τὸν τρόπον ἀποχαιρετισμοὺ τῶν ἀπολυομένων (ἐορτή, δῶρα).
- Τὴν πολιτικὴν ἐκπαίδευσιν τῶν στρατιωτῶν (μαθήματα ἀγωγῆς πολίτου).
- Τὴν χρησιμοποίησιν τῶν στρατιωτῶν
ώς ἀγωγῶν διαφωτίσεως πρὸς πολίτας
(ἀποστολὴ εύχετηρίων καρτῶν, διανομὴ
ἐντύπου ὺλικοῡ εἰς ἀπολυομένους ἤ ἐφέδρους καλουμένους πρός μετεκπαίδευσιν,
ταχυδρομικσὶ σφραγῖδαι μὲ συνθήματα εἰς
τὴν ἀλληλογραφίαν των, διανομὴ ἡμερολογίων τσέπης, ἀναμνηστικῶν δώρων, βιβλίων κλη). - Τὴν κινητοποίησιν στρατιωτῶν είς τὴν
σύνταξιν τοπικῶν ἐφημερίδων τοίχου εἰς
τάς μονάδας, τὴν ὁργάνωσιν διαφόρων ἐκ·
δηλώσεων ῶς φιλολογικῶν ἐσπερίδων, διαλέξεων, ἀφηγήσεων, διαγωνισμῶν, συζητήσεων κλπ.
(10) Τήν ἁξιοποιήσιν τοῦ Ἀξιωμστικοῡ ὡς
διαμορφωτω κοινῆς γνώμης. Πρός τοῦτο
ῶς προαναφέρθη πρέπει νά χρησιμοποιηθοῡν καταλλήλως αἰ διάφοροι στρατιωτιK01 σχολαὶ (Εὑελπίδων, Δοκίμων, Ἰκάρων.
Πολέμου, Ἐθν. Ἀμύνης, Πληροφοριῶν
κλπ.), διά τῆς προσθήκης καταλλήλων μαθημάτων, ὴ δέ Σχολὴ Γ ενικῆς Μορφῶσεως
FEZ νά καταστή ούσιοατικῶς «Εὶδικῆς»
μορφώσεως είς θέματα κομμουνισμοῡ, ἀντιμετωπίσεώς του καὶ προπαγάνδας. Ἐξ
ἀλλου θά λαμβάνουν όλοι τὴν Ὶόθήμερον
καθοδηγητικὴν ἔκδοσιν τοῡ ΓΕΣ, τὰ «Στρατιωτικά Νέα» K01 ἀλλο ἐντυπον ὑλικόν.
Ἀκόμη 01 λέσχαι ἀξιωματικῶν ἀποβάλλουσαι τὸν «κλειστὸν» χαρακτῆρα των πρέπει
νά γίνουν Ἐστίαι μιᾱς ἐντόνου ἐθνικῆς
πνευματικῆς κινήσεως, φυτῶρια ἐθνικῶν
διαφωτιστῶν, πηγαὶ ἐθνικοῡ φωτός. Πρός
αὑτὸν τόν σκοπὸν νά όργανώνουν τακτικάς
διαλέξεις καὶ δημοσίας συζητήσεις ἐπὶ ἐπικαίρων θεμάτων, φιλολογικές βραδυὲς (μέ
ἀπαγγελίας, ἀφηγήσεις, εἰσηγήσεις κλπ.),
ἐκδρομάς, διαγωνισμοὺς συγγραφικοὺς καί
ἀλλους, νά πλουτίσουν τάς βιβλιοθήκας
των K01 γενικῶς νά σπάσουν τὴν ρουτίνα
καὶ νά μεταμορφιοθοὺν εἰς ζωντανά κύτταρα τῆς ἐθνικῆς ’μας ζωῆς. Εἰς τάς ἐκδηλώσεις των νά καλοῦνται K01 ίδιῶται ὁχι
μόνον ῶς ὁμιληταὶ ἀλλά καὶ ῶς κοινόν. Αἰ
λέσχαι πρέπει νά εἰναι σημεῖα ἐπαφῆς K01
σταθερός ἐπικοινωνίας EA. — A000. Σαβαρὸν ρόλον ἐχουν νά παίξουν 01 Λέσχαι
Ἀθηνῶν K01 Θεσσαλονίκης. Βεβαίως θά
πρέπει νά τοποθετηθῆ εἰς κάθε λέσχην
ἐνας ἀξιωματικός «δημοσίων σχέσεων» καὶ
ἴσως ἐνας ἰδιώτης σύμβουλος - βοηθός
του.
Φυσικά, πλὴν τῶν ἀνωτέρω ἐνεργειῶν ὴ Δ.
Διαφωτίσεως ΓΕΣ θά μεριμνό διὰ τὴν διοχέτευοιν διαφωτιστικοῦ ὺλικοῡ ἀλλων
κρατικῶν ὑπηρεσιῶν πρὸς τὰς Ἐνόπλους
Δυνάμεις, τὴν ῑδρυσιν καὶ πλουτισμὸν τῶν
βιβλιοθηκῶν είς ὁλας τας Μονάδας, τὴν
ένίσχυσιν ἡ τὴν ἀγοράν ἐθνικῶς ὠφελίμων
ἐντύπων, τὴν προκήρυξιν διογωνισμῶν

συγγραφῆς, μουσικῆς συνθέσεως Km ἐπὶ
ἐθνικῶν θεμάτων κ.ο.κ.
3.- Σῶματα Ἀσφαλείας - ΓΔΕΑ
Ἀμέσως δυναταὶ ἐνέργειαι εἶναι;
α. Ἠ ἀξιοποίησις ὅλων τῶν σχολῶν έκπαιδεύσεως καὶ μετεκπαιδεὺσεως ύπαξιωματικῶν K01 ἀξιωματικῶν Χωροφυλακῆς,
Ἀοτυνομίας καί μικτῶν διά τῆς προσθήκης
συγχρονισμένων μαθημάτων περὶ τοὺ κομμουνισμοῡ, τῶν μεθόδων του, τῶν τρόπων
ἀντιμετωπίσεώς του, τῆς προπαγάνδας,
τῶν τρόπων διενεργείας του.
β. 'H συνεργασία μετά τοῦ ΓΕΣ διά τὴν
διοχέτευσιν τοῦ 15θημέρου ἐντύπου
«γραμμῆς» τῆς Δ / νσεως Διαφωτίσεως /
raz K01 εἰς τά στελέχη τῶν Σ,Α., τὴν εὺρυτέραν φοίτησιν ἀστυνομικῶν εἰς στρατιωτικὸς σχολὰς (ἰδίως τῆς Γ ενικῆς Μορφώσεως), τὴν κυκλοφορίαν διαφόρων ἐκδόσεων τῆς Δ. Διαφωτ. / ΓΕΣ, τὴν συμμέτοχὴν εἰς ἐκδηλώσεις τῶν Στρατιωτικῶν Λεσχῶν κλπ. Τὴν συνεργασίαν αύτήν Θά ἐξασφαλίσῃ σταθερά ἐπαφὴ εἰδικοῦ γραφείου
τῆς ΓΔΕΑ μετά τῆς Δ / νσεως Διαφωτ.

γ, Ἠ δημιουργία ἐνὸς μικροῦ εἰδικοῦ
γραφείου τύπου είς τὴν ΓΔΕΑ πρὸς ἑκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω, διά τὴν ὁργάνωσιν τῆς
ἐπαφῆς μέ τό κοινόν, τὴν πρόσδωσιν «πολιτικοῦ νοός» είς τάς ἀστυνομικάς ὑπηρεσίας καί τὴν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ γραφείου τύπου τῆς ΚΥΠ K01 Διευθύνσεων
Διαφωτίσεως τοῡ ΓΕΣ καὶτῆς Προεδρίας. -

çtulqourmmnycîov Προεδρίας Κυβερνήσ. Σημασιά - Ρόλος;
'H σημασία τοῦ ἐν λόγῳ ’Υφυπουργείου
ὀφείλεται εἰς τάς τεραστὶας δυνατότητας
τάς ἀποίας διαθέτει διά τόν έπιρεασμὸν
τῆς κοινῆς γνώμης ἐσωτερικοῡ καὶ ἐξωτερικού. Εἰς αὑτό ὑπάγονται τό δίκτυον τοῡ
EIP. τά γραφεῖα τύπου τῶν πρεσβειῶν μας
εἰς τὸ ἐξωτερικόν, τά όπτικά μέσα 100
Κράτους (κινηματογραφικά συνεργεῑα, έκθέσεις), τὰ κονδύλια διά τὴν ἐνίσχυσιν τοῡ
τύπου K01 τῶν συγγραφέων, 0'1 ἐπαφαὶ μέ
τοὺς ξένους .δημοσιογράφους, αί ἐπαφαὶ
τοῦ Κράτους μὲ τὸν ἐγχώριον τύπον, ὴ
ἀκρόασις τῶν ξένων ραδιοσταθμῶν, ὴ ὁργάνωσις τῆς Διεθνοῠς Ἑκθέσεως Θεσσαλονίκης, ὴ ἐπαφὴ μέ τὸν ἀπόδημον ἑλληνισμὸν μέσῳ τῆς Διευθύνσεως Ἀποδήμων
κλπ.
'0 ρόλος του συνίσταται εἰς τὴν ἀξιοπαίησιν αὐτῶν τῶν ἐν ὑπνῶσει εὑρισκομένων
δυνατοτήτων ἀλλά ἐπίσης καὶ εἰς τὴν δυνατότητά του νά ἀναλάβη μέχρις ένὸς σημείου τόν ρὸλον τοῦ συντονιστού ἀλῶν
τῶν πολιτικῶν ὑπηρεσιῶν τοῡ Κράτους είς
τά θέματα διαφωτίοεως.
β. Ἀναγκαῑα μέτρω
Πρὸς ἀξιοποίησιν τῶν ῶς ἀνω δυνατοτήτων
ἐπιβάλλεται ἡ ἀμεσος λῆψις τῶν ἐξῆς μέτρων;
(1) Ἀνασύστσσις τῆς Διευθύνσεως Δια·
φωτίσεως ὴ ὁποία σήμερον ἔχει περιορισθῇ
μόνον εἰς ένα τμῆμα Ραδιοφωνικῶν Ἀκροάσεων.
'O σχετικὸς νόμος ὑφίσταται Τὸ θέμα εἶναι
καθαρῶς ἐσωτερικῆς διοικήσεως τοῦ
’Υφυπουργείου καὶ δύναται νά τακτοποιηθῆ εὐχερῶς. Πάντως ὴ Δ.Δ. Προεδρίας
πρέπει νά ἀνασυσταθῇ δχι διως ἠτο ἀλλοτε ἀκριβῶς ἀλλὰ μέ χαρακτῆρα περισσότερον -ἀνοικτὸν- (ὁλιγωτέρα μυστικοπάθεια, ὁλιγῶτερα ἀπόρρητα. μεγαλυτέρα
ἐπαφὴ μὲ τό κοινόν. περισσοτέρα λευκὴ
προπαγάνδα, καθόλου φαιά η μαύρη προπαγάνδα, ἀλιγῶτερα μυστικά κονδύλια.
περισσότεραι συμβάσεις καὶ «πολιτικὸν»
(ὀλιγώτεροι στρατιωτικοὶ καί ἀπόατρατοι.
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περισσότεροι είδικοὶ «πολιτικοὶ συνεργάται).”Η νέα αύτὴ μορφὴ ἐπιβάλλεται πρὸς
ὑποφυγὴν τῶν σφαλμάτων τοῦ παρελθόντος διὰ να μή ἐκτεθή άνευ λόγου ἡ Δ.Δ. είς
Τὰ ηλήγμστα τού ἐχθροῦ. Διά τοῦτο πρέπει
νὰ υπάρχη σαφὴς καταμερισμὸς ἐργου ; ἡ
φαιὰ καὶ μαύρη προπαγάνδα είς τήν ΚΥΠ, ἡ
λευκή, ἡ ἐπίσημος, ἡ ὁμολογουμένως διεξαγομένη, εἰς τὴν Δ.Διαφωτίσεως τῆς
Προεδρίας καὶ ἡ εἰδικὴ προπαγάνδα ἡ
ῥφορωοα τὰς Ἐν. Δυνάμεις καὶ τὸ Σῶματα
Ασφαλείας είς τὰς Διευθύνσεις Διαφωτίῦεως τοῦ ΓΕΣ, τοῦ ΓΕΑ, τοῦ ΓΕΝ καὶ τὸ
γραφειον τύπου τῆς ΓΔΕΑ.
Διὰ τὴν άνασύστασιν τῆς Δ.Δ. πρέπει βεβαίως νὰ προσληφθῇ τὸ κατάλληλον
προσωπικὸν ἐπιλεγόμενον μετὰ προσοχῆς
και μέ μοναδικόν κριτήριον τὴν ίκανότητα
πρὸς-ἀπόδοσιν εἰς τὸ εἰδικόν ἔργον τῆς
ἐθνικης-ὰντυιομμουνιστικής διαφωτίσεως.
, ΜὸΥᾱλην σημασιαν εχει ή εκλογη τοῦ καταλλήλου προσώπου ποὺ θα τοποθετη θή ἐπί
Κεφαλης τῆς Διευθύνσεως.
(2) Διορισμός καταλλήλων προσώπων
εἰς ,τὰς Διευθύνσεις Ἐσωτερικού Τύπου
IT‘S}, 2:;va Μέσων καὶ εἰς τήν Διεύθυνσιν

(3) Πρόσληψις καταλλήλων συνεργατῶν
1, ι Εἷς Τὰς ὡς ἀνω ὑπηρεσίας.
» (4) Τοποθέτησις άκρως ίκανοῦ, πεπειραl μένου, ἐργατικοῦ. άφοσιωμένου καί ἐμπίæou προσώπου ῶς γεν. Γραμματέως τοῦ
πουργειου.
ι γ. ,Ενδεικνυομένη δραστηριότης
H Διευθυνσις Διαφωτίσεως τοὺ ’Υπουβ-

ι νεῑου Προεδρίας τῆς κυοερνήσεως δύνει·
V ται νὰ άναπτυξῃ άμέσως μόλις ἁναΥεννΠθῇ
, Τὴν κὰτωθι δραστηριότηταῑ
ί(1) Nù συντάσσῃ ἐνα «ἡμερήσιον δελτον ἐνημερωσεως» διά τοὺς ἁρμοδίως
ἓρστικους λειτουργούς - ὑπαλλήλουςι
δὲχῖρμον. εῦχηστον, λιτόν τὸ ἐν λόγω
ὁ τιον να δίδη συνοπτικῶς μίαν σαφῆ εἰ·
ζ g να διὰ τὰ κυριώτερα γεγονότα (διεθνῆ. σωτερικα) του 24ῶρου, διά τὰ δημοσιεύHum
του ἐλληνυξοῡ τύπου καὶ ἐκ τοῦ δι·
εθναῡς
à δὰ τὰ ἀφορῶντα είς τὴν χώραν μσς.
τι τὲ τὰς ἐλληνοφωνους ἐκπομπὰς τοῡ ἐξω__
αἳικου,
διὰ
τὴν
γραμμὴν
καί
τὰ
συνθήμ α τῆς κομμουνιστικῆς καὶ οἱασδήῐιοῐε
,ἄλλης
ἀπε ξένης μὴ φιλικῆς ποοπσνὰνδῦς
K Θυθυνοι-ιένης πρὸς τὴν χώραν μσς καὶ νὰ
can σρίζῃ σαφῶς τὰς ἐνδεικνυομένας «Θέωἳέιῖἓὲἔίνὺῗὲἳὲἱαὲἒέᾆέῗῗὲ ξξέἓέἓιῑῗ
ἑὰς 3 - 4 πολυγραφημένας σελίδας μὲ δια·
Α ,θίὲεῐῑκου Χραξμστος χαρτὶ διὰ κάθε θέμα.
- ( ) Nd έκδιδη ἐβδομαδιαῖον δελτίον
Vacuum Ônou vù καθαρίζονται λεπτομεPÈRE!!!
«Θέσεις»,
τῆς
έθνικής
διαφωτίσεως
να ἡ δυο κυρια θέματα τοῦ 7ημέρου.
ι, gaza—s
πολυγραφημένας σελίδσς. Na.

, “mix?” εἰς ῑοὺς διαμορφωτᾱς τῆς
πως mum ως βοήθημα ὰμέσου χρη·

κοφ) Νὰδῐῖῦρῦκολουθή τοὺς κομμουνιστι*awsxxasnczvrxsm
Α V qulouvaanxñç ηροησγάνδος, νὰ τὴν ἀνοπ- M"!- γὸ συνάγη συμπεράσματσ καί νά έν,’ ημὸβωνη τοῦς άρμοδίους καὶ τὰς διαφὸ-

. 7 ῥοῦς κρατικὰς ὑπηρεσίας moaniva καί
ς * “Q The τυχὸν ἀναγκαίας είσηγήσεις.

ι (4) Nd ἀναλάβη τὴν προβολὴν τῶν ἐθνιA ’κῶν ἐπιτευγμάτων καί τὴν ἑνημέρωσιν τοῦ
κοίνου ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων μέ είδι-

’ “a: βοδιοφωνικὰς ἐκπομπάς. ἐκδοσιν είδικής σειρᾶς εκλαικευτικῶν φυλλαῡιων, ηορρκὴν στοιχείων είς τοὺς διαμορφωῐδς Τῆς
_ ι,Ιιςιῖινῆς γνώμης καί διοχετευσιν στοιχείων ι

νων, φωτσγραφιῶν καί δλλου ὑλικοῡ
ςίς ,τόν ἐπαρχιακὸν καὶ κεντρικδν τύΕντοςτοὺ assume νὰέκδοενα λεύκωμα διὰ τὴν "9606W Τῆς
ι ﬁnal-H" ’λ w!” .

χώρας ἀπὸ τὸ 1949, ἐνα έθνικὸν ἡμερολόγιον διὰ τὸ 1967, 4 ἡ 5 φυλλάδια ἐκλαῑκεὺοντα μεγάλα ἐθνικα προβλήματα (οἰκονομυ(ἠ κατάστασις καὶ οἰκονομική πολιτικὴ κυπριακὸν - κλπ). Ἐπίσης θα ήτο άπολὺτως
δυνατὸν να όργανωθῇ συστηματικῶς ἠ τοποθέτησις φωτσγρσφιῶν (μέ λεζάντες) ἐκ
τῆς ἐθνικῆς προόδου εἰς μονίμους θέσεις
ἐπὶ πολυσυχνόστων σημείων. Τέλος διὰ
τοῦ EIP μία σειρὰ έκπομπῶν διὰ τά προβλήματα, τά ἐπιτεύγματο καὶ τὰς προοπτι·
κός τοῦ Ἔθνους μσς μέ τὴν συμμετοχὴν
ὑπουργῶν καὶ άλλων άρμοδίων παραγόντων.
(5) Nà όργσιςώση τὴν λειτουργίαν σχολῆς μετεκπαιδεύσεως κρατικῶν ύπσλλήλων
(ἐκπαιδευτικῶν, γεωπόνων, νομαρχιακῶν
κλπ) εἰς θέματα δημοσίων σχέσεωνδισφωτίσεως. Διάρκεια ἐνὸς μηνός. Μαθηματα ἐπὶ τῶν συγχρόνων διεθνῶν καί ἰδίως
ἐθνικῶν προβλημάτων, κοινωνιολογίας, οἰκονομίας, δημ. σχέσεων, κομμουνισμοὺ,
προπαγάνδας, ἐθνικής πολιτικῆς. Ἐντὸς
τοῦ 1966 δύναται νὰ λειτουργήσῃ ἡ σχολὴ
εἰς 3 περιόδους με ἐνα μαθητὴν ἐξ ἐκάστου νομοῦ εἰς κάθε περίοδον,
(6) Nà ἐπωμισθή τὴν διοχέτευσιν διαφωτιστικοῠ ύλικοῡ παραγομένου εἶτε άπὸ τὴν
ἰδίαν εἴτε άπὸ αλλας ὑπηρεσίας διαφωτίσεως πρὸς τὸν πολιτικὸν μηχανισμὸν τοὺ
Κράτους, τόν τύπον καὶ τό δίκτυον τοῦ
Ἠ Διεύθυνσις Ἐσωτερικοῡ Τύπου, τοῡ αὑ·
τοῦ ’Υπουργείου, δύναται νὰ άναλάβη;
(α) Τὴν παρακολούθησιν ὁλοκλήρου τοῦ
έσωτερικού τύπου καί ἐνημέρωσιν τῶν άρμοδιων ἐπί τῶν δημοσιευμάτων του, τῆς κσταστάσεῶς του, τῶν τάσεῶν του καί τῶν
δισβρώσεων του ῶς καί ἐπὶ τῶν δυνατοτήτων ἐπιρεασμού του. (Εἰς 3 — 4 μῆνας δύναται νά συνταχθῆ μία ἐκθεαις καλύπτουσα
τὸ θέμα ι Ἐλληνικος τύπος- ἐν τῶ συνόλῳ
του χωρὶς ἐν τῷ μεταξύ νὰ παρσμεληθῇ ἡ
καθημερινή δραστηριότης πρὸς τὴν κατεύθυνσίν του ὡς διοχέτευσις ύλικοῡ πρὸς
δημοσίευσιν).
(β) Τὴν συστηματικήν διοχέτευσιν ὑλικοῡ πρὸς δημοσίευσιν παραγομένου είς
τὴν Διεὺθυνσιν Διαφωτίσεως Προεδρίας,
Τὸ ὑλικὸν δύναται νὰ εἶναι πρωτότυπον και
μεταφράσεις, κείμενα καὶ φωτογραφίαι (εις
κλωσέ), περὶ ἐθνικῶν ἐπιτευγμάτων ή r oβλημάτων καὶπερὶ κομμουνισμου.

Ἠ Διεύθυνσις Ἐξωτερικοῡ Τύπου, τοῦ
αὑτοῦ πάντοτε ’Υπουργείου, δύναται νά

(β) Νὰ διορισθούν μερικοὶ είδικοὶ τῶν
Θεμάτων ἐθνικής διαφωτίσεως ῶς συνεργάται, τακτικοὶ ἠ ἐκτακτοι, ἐπώνυμοι ἡ
άνώνυμοι τοῦ EIP καὶ νὰ άναλαβουν τήν
σύνταξιν ὡρισμένων ἐκπομπῶν, τὴν συμβολὴν εἰς τήν διαμόρφωσιν τού προγράμματός του, τὸν ἐλεγχον κειμένων ίδίως τῶν
ἀποτελεσμάτων ἐκ τῶν ἐκπομπῶν καὶ άλλας άναλόγους ἐργασίας,
(γ) Νὰ όπομακρυνθοῦν άπὸ τὸν μηχανισμὸν του καὶ τὸν κύκλον τῶν συνεργατῶν
του οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι ἐκ τῶν κομμουνιζόντων.

(δ) Nù ἐπιτευχθή κάποιος συντονισμός
μέ τούς ραδιοσταθμοῦς ΕΔ Δυνάμεων.

(ε) Ἰδίως ὅμως θα πρέπει νά προσεχθῇ
τό θέμα τοὺ πολιτικοῦ ἐλέγχου όλων τῶν
προγραμμάτων ὥστε τό ἐθνικὸν ραδιόφω·
νον ἐὰν δέν διεξάγη ἐθνικήν διαφῶτισιν νὰ
παύσῃ τούλάχιστον να άσκῇ ἐμμεσον κομμουνιστικὸν προσηλυτισμόν διὰ μεταδόσεως ἀριστερῶν τραγουδιῶν, προβολῆς
κομμουνιστῶν ποιητῶν, ἐξαντλήσεως φιλοκομμουνιοτικῶν ταινιῶν, διαφημίσεως
συνοδοιποριακῶν θεατρικῶν ἐργων, ὑποστηρίξεως Θέσεων άρνητικῶν ἐναντι τῶν
ἐθνικῶν άξιῶν κλπ.
(στ) Nù καθιερωθοῡν ἐκπομπαὶ πρὸς
τοὺς Ἕλληνας τού Παραπετάσματος (διὰ
τοῦ Ἀμερικανικοῦ σταθμοῦ ΘεσσαλονίΜΚ)(ζ) Νὰ καθιερωθοῦν ἐκπομπαί πρός τοὺς
Ἕλληνας τοῦ ἐξωτερικοῦ (δι’ ᾱναμεταδό·
σεως άπὸ ραδιοσταθμοῡς δυτικῶν χωρῶν).
'H Διεύθυνσις Ὀπτικῶν Μέσων, τοῦ
’Υπουργείσυ Προεδρίας, διέθετεν πρὸ διετίας 45 κινητὰ κινηματογραφικὰ συνερvein καὶ 400 κινηματογραφικὰ μηχανήματα
διάσπαρτα εἰς τὴν χώραν. Δύναται νά κινητοποιηθῇ διὰ τὸ «γύριομα» καὶ τὴν προβολὴν μερικῶν μικροῦ μήκους ταινιῶν διαφωτιστικοῡ περιεχομένου (ἐθνικὴ πρόοδος ἐπαναπατρισμὸς άπὸ τὸ Παραπέτασμα Ἐπιστροφὴ άπὸ τὸ παιδομάζωμα κλπ.)
(α) Νὰ χρησιμοποιήση πρὸς διαφώτισιν
τοῦ λαοῦ μσς αλλὰ καί τῶν ξένων τήν ΔιεΘνῆ Ἑκθεσιν Θεσσαλονίκης (περίπτερον ’ ᾗ
ἐθνικῶν ἐπιτευγμάτων, ἐλληνὸγλωσσον καὶ ‘ ‘ξενόγλωσοον ἐντυπον ὑλικόν).
(β) Νὰ άξιοποιήση τὰ Γ ραφεῑσ Τύπου τῶν
Πρεσβειῶν μσς πρὸς ἐνημέρωσιν τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς
πραγματικότητος καὶ τοῦ κυπριακοῦ. Πρὸς
τοῦτο πρέπει νὰ γίνη ἐκκαθάρισίς των άπὸ
συνοδοιπόρους, άργομίσθους καὶ άκαταλλήλους καί ἐπάνδρωσίς των μέ κατάλληλα
πρόσωπα τὰ ὁποῖα νὰ ἐχουν σταθερὰν
ἐπαφὴν μέ τὰς Δωυθὺνσεις Ἐξωτερικοῦ
Τύπου καὶ Διαφωτίσεως, νὰ καθοδηγοῦνται
ὰπὸ αὐτὰ καὶ νὰ ἐφοδιάζονται μὲ γραμμὴν
καὶ στοιχεῖα.

(α) Tgv ηαρακολούθησιν τοῦ ξένου τύπου, τὴν ἀνάλυσιν τῶν δημοσιευμάτων του
καὶ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν άρμοδίων. _
(β) Τὴν σύνταξιν ἀπαντήσεως είς παν
δημοσίευιια examine μὲ τὴν χώραν μσς και
χρῇζον τοιαύτης ἡ τὴν κατάλληλον ἀξι(γ) Νὰ αξιοποιήση τὰ κινητὰ συνεργεῖα
οποίησιν παντὸς προσφερομένου δημοσιτὰ όποῑα διέθετεν μὲ κινηματογραφικὰς
εύματος. είδικῶς ὑπὸ τὰς παρουσας περι·
μηχανάς. βιβλιοθήκας, ἐκθέσεις, φωτοπτώσιιςτίποτα άπὸ δσα γράφει ὁ ξένος τυγραφιῶν. Τὰ συνεργεῑα αὺτὰ νὰ άνασυγ- ς,
ηας διά τὴν Ἐλλάδα δέν ἐπιτρέπεται νὰ
κροτηθοῦν καί νὰ άρχίσουν ὰπὸ τὴν ἄνοιμένῃ ανατάντητον ἠ αναξιοποίητον.
ξιν τὰς ave την χώραν περιοδείας των.
(γ) Τὴν διοχέτευσιν είς τὸν ξενον τύπον (δ) Nù ἐκμεταλλευθῇ καταλλήλως διὰτὸ .. __
δισφωτιστικοὺ περὶτῆς χώρας μας καὶ τῶν · coma θέματα τὰς μορφωτικὰς ὰνταλλα- ᾗ
ἐν αὑτῄ ἐξελίξεων ὑλικοῦ, συντασσομέναυ νὰς μὲ τὸ ἐξωτερικόν.
eh: ἐντὸς τῆς Διευθύνωως εἴτε είς τὴν
Διεύθυνσιν Διαφωτίσεως the λαμβανομέ5. Ἄλλοι ἀγωγαί
νου ὰπὸ τὸν τύπον καὶ ἰδιωτικὰς em.
Συμπληρωμστικῶς
πρὸς
Τό ΕΙΡ, τυπικῶς μὲν ("ﬂych ù:- τὸ φερθείσας
ὑπηρεσίας δύναιῖτὰὲι να συμ’Υιιουονεῑον Προεδρίας ἁλλ’ εις W
m βάλλων είς τὸ ἐργον τῆς ἐθνικής - av“- *3,
οὑδέηοτε ἠσκήθη ἐπ’ αὑτοῦ κ V
κομμουνιστικὴς διαφωτίσεως καί Mug:
καί ἐλεγχος καὶ οὐδέποτε imam" πρά·
ὑφιστάμενοι θεσμοὶ καὶ ὁργανισμοί.
γματι ὡς μέσον έθνικης διαφωτίσεως. Διὰ
νὰ είμεθα ρεαλισταὶ περιοριζάμιθα νὰ είπωμεν δτι εἶναι ôuvurov:
δυνάμενοι

(I) Nd ἐξοσφαλισθῇ ἡ διὰ τοῦ EIP μετάδοσις ὡρισμένου διαφωτιστυιοῦ ὑλικοῦ
συντασσομένου είς την Δ / νσιν Atath-

· ἪἭΥἭἜῩ

προσφέρων είς τὴν comm διαφώιισιν :_

"Ë; 'H Ἑργατικη ἐσιια ὴ ὁποία

νά ἀποκτὴσῃ ένα κατάλληλον γραφεῖον
τύπου. Νά προβή είς ὡρισμένας ἐκδόσεις
έπί ἐργατικῶν ζητημάτων (λ,χ.ὸ ’Ἐλλην έρνᾱτης - xe‘ec - σήμερσ - αὔριον. ὸ ἐργάτης
στὸν κομμουνισμό, «ὸ ἐλεύθερος καί 0
κομμουνιστικὸς συνδικαλισμός»). N0 ωργανώση ὡρισμένας διαφωτιστικάς διαλέξεις καὶ κινηματογραφικάς προβολάς.
Νά ἀναγείρῃ μνημεῖον είς τοὺς σφαγέντας ὑπὸ τῶν κομμουνιστῶν συνδικαλιστάς.
Νά καλέσῃ στελέχη τοὺ ἐλευθέρου συνδικαλισμοῠ δι’ ὸμιλίας, Νά συγκροτήσῃ βιβλιοθήκας (λ.χ. νά δωρήση βιβλιοθήκας έπιπλα καὶ βιβλία εἰς τα 1500 έλληνικά
πλοῖα).
(2) T0 Ὑπουργεῐον Παιδειάς. Διά τῆς
ἀγοράς καταλλήλων βιβλίων ἀποκλειομένων τῶν κομμουνιστικῶν τά ὸποῖα περιέργως ἀπὸ Πολλῶν ἐτῶν προτιμά νά ἀγοράζῃ.
Διά τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν διαφόρων έπετείων. Διά τῆς κινητοποιήσεως τῶν ἐθνικῶς
σκεπτομένων ἐκπαιδευτικῶν. Διά τῆς συστηματικής καταγγελίας τῶν κομμουνιατικῶν ὸργανώσεων νεολαίας. ἐφημερίδων,
περιοδικῶν καὶ βιβλίων ὥστε νά μή ἐξαπατῶνται γονεῖς, κηδεμόναι καὶ μαθηταί. Διά
τῆς προκηρύξεως διαγωνισμῶν πρὸς συγγραφήν έργων περί ἐθνικὴς ἰδεολογίας,
έλληνοχριστιανικοῡ πολιτισμοῡ κλπ.
(3) Ὀ ὑπόλοιπος κρατικός μηχανισμός
καί ἠ αὑτοδιοίκησις. Ai δυνατότητες εἶναι
άπειροι. Εἶναι θέμα άξιοποιήσεώς των διά
τῆς τοποθετήσεως τῶν καταλλήλων ἀνΘρώπων είς τάς καταλλήλους θέσεις καὶ
τῆς ἀπαλλαγῆς μσς ἀπὸ τήν φοβίαν ποὺ
μάς προκαλεῖ ό σκοπίμως θορυβῶν διά νά
μάς άκινητοποιή ἀντίπαλος. Ἀξιοποίησις
γεωπόνων, κοινοταρχῶν, νομαρχῶν, ἀγροτικῶν ἰατρῶν κ.ά.
(4) 'H 'EKKAnaia: Πρέπει νά πιεσθῆ v0
λάβη ἐπὶ τέλους θέσιν κατα τῆς κομμουνιστικής ἀθεῐας ή ὁποία διακηρύσσεται ἐπισήμως ἀπὸ την ιΑὺγὴν» καὶ ἀλλος ἐκδὸσεις τῆς ΕΔΑ.
Ἀλλαῡ (Ἰταλία, Γαλλία, Ἱσπανία, Οὺγγαρία, Πολωνία, Θιβέτ, μωαμεθανικαί χῶραι.
Λατινική Ἀμερικὴ) ή Ἐκκλησία παίζει πρωταρχικὸν ρόλον είς τὸν ἀντικομμουνιστικὸν ἀγῶνα. Ἠ ίδική μας άπουσιάζει πλήρως
ἀπὸ αὑτόν. Ἐντὸς τοῦ έτους Θά ήτο δυνατὸν νά μεταβληθῇ αὑτή ή ἀδιανόητος κα·
τάστασις, ἐατω καί «ἐκ τῶν κάτων. Δύναται
λ,χ. νά ἐκδοθῇ φυλλάδιον ακομμουνισμὸς
καὶ Θρησκεία- καὶ νὰ διανεμηθῇ εἰς τοὺς
A ναοὺς τῆς χώρας, νά κινηθοῡν χριστιανικά

ὑποστηριχθοὺν πραγματικῶς ὥστε νά μή
ἐκφυλίζονται αἰ προσπάθειαι. Ἐπίσης v0 μή
τοὺς βλέπωμεν ῶς ὸργανώσεις - σφραγίδας, ἀλλά ῶς αὑθυπάρκτους, αὑτονόμους
ὸργανώσεις ἰσοτίμως συνεργαζομένας μέ
τὸ Κράτος ἐπὶ βάσεως ἐθελοντικής ὥστε
νά μή καταντοῡν «παρακρατικοί». N0 ἐπιδιωχθῇ ή οἰκονομική αὑτονομία των. Νά
έχουν γραφεῖα, μόνιμα στελέχη, δημοσιογραφικά όργανα, ὑπερκομματικότητα.
Ἀπὸ τάς ὑφισταμένας ὸργανώσεις νά έξε·
τασθῇ ποῖαι, ὑπὸ ποίας προύποθέσεις καὶ
πῶς δύνανται v0 βοηθήσουν.
(2) Νά ἐκδοθῇ ἰδιωτικόν περιοδικόν ὡς
ήτο άλλοτε ή «Σοβιετολογία» ἀλλά μὲ εὑρυτέραν μορφήν καῖ εὐρύτερον περιεχόμενον ὑπὸ τὸν τίτλον «Διεθνής Πολιτικὴ
Ἐπιθεώρησις», δέον νὸ παρέχῃ εἰς εὑρὺν
κύκλον διαμορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώμης
γραμμήν, γνώσεις, στοιχεῖα, ἐπιχειρήματα,
(3) N0 ἱδρυθῇ έκδοτικός οἰκος ἢ έάν
τοῦτο εἶναι δυσχερὲς và ὲνισχυθῇ εἷς ἐκ
τῶν ὑφισταμένων (λ.χ. ό Γαλαξίας) διά và
πραγματοποιήση ἀντικομμουνιστικάς έκδόσεις ἀμέσους (λ.χ. «Ὀ Κομμουνισμός»,
«Ἰστορία τοὺ Κομμουνισμοῡ έν Ἑλλάδι»
κλπ) ἡ έμμέσους (λ.χ. μυθιστορήματα τοὺ
Ὀργουελ ἢ ρώσων καὶ ἀνατολικῶν ἀντι·
κομμουνιστῶν), ἐπιστημονικὰς ἢ λογοτε·
χνικάς (λ.χ. τό «Εἵδωλο ποὺ ἑπεσε», διαφόρων πρώην κομμουνιστῶν ἠγετῶν, «Ὀ Γ υμνός Θεὸς» τοῦ Χ.Φάστ, «οί Συνοδοιπόροι»
τοῦ Α. Ζίντ κ.ᾱ.) άκόμη καί ὑπὸ μορφὴν

ἀπυνομικοῡ μυθιστορήματος (λ.χ. τά’
πρῶτα ἔργα τού Γ. Φλέμιγκ περί Τζ. Μπόντ
κ.ᾱ.). Παρόμοια ἔργα δύνανται νά ἐκδοΘοῡν εἰς φυλλάδια (Τ ζ.Μπόντ 11.0.).

Ηὲὲὸὲιρονποοεῑειῑ 1H: ΑΞιοι-ιοιΔιά τὴν πραγματοποίησιν τῆς ἀνωτέρω
περιγραφείσης ἀξιοποιήσεως τῶν ὑφισταμένων Θεσμῶν καί ὑπηρεσιῶν πρέπει νά
έξασφαλισθοῡν μερικαὶ προϋποθέσεις αἱ
ὁποῖαι εἶναι αἰ κάτωθι;
1. Σὺστοσις ἠ ἀνασύστασις τῶν φορέων
Καὶ συγκεκριμμένως;
α. Ἱδρυσις γραφείου τύπου εἰς τὴν ΚΥΠ.

β. Δημιουργία Διευθύνσεως Διαφωτίαεως είς ΓΕΣ.

γ. Ἵδρυσις γραφείου τύπου εἰς ΓΔΕΑ.
αυὲιξτεῖα, να γίνουν κηρύγματα ἀπὸ θε- 6. Ἀναζωογόνησις τής ἀπονεκρωθείσης
ολ ους.
Διευθύνοεως Διαφωτίσεως τῆς Προεδρίας
τῆς Κυβερνήσεως.
(5) T0 Βαοιλικὸν Ἵδρυμα; Πρέπει καί δύ·
Συμπληρωματικῶς δέ, ἵδρυσις γραφείων
ναται να συμβάλῃ είς τὸν ἀγῶνα διὸ τῆς
διαφωτίσεως εἰς ΓΕΑ καί ΓΕΝ καί γραφείου
προκηρύξεως διανωνισμῶν πρὸς συννρο·
φὴν διαφόρων έργων (έλληνοχριστιανικῶν τύπου εἰς Ἐργατικὴν Ἑστίαν. Διά τήν δημιουργίαν τῶν ἀνωτέρω φορέων τῆς ἐθνι- ἐθνικῶν - ἀντικομμουνιστικῶν), τῆς ἐν·
κής διαφωτίσεως δέν χρειάζονται οὔτε νόισχύσεως ἐντύπων. τῆς ὸργανώσεως διαμοι, οῡτε διατάγματα, οὔτε νέα πρόσθετα
λέξεων.
ύλικά μέσα. Oi σχετικσί νόμοι ὑπάρχουν
(Διευθ.Διαφωτίσεως Προεδρίας). Ἐπίσης
. Ιδιωτικοὶ
ξοιοῠτοι
ἀγωγαὶ εἶναι ὸργανώσεις, σω·
ματεῖα, ὸμάδες προσώπων, (Ax. ἐπαναπα- ὑπάρχουν τά έμβρυα ἢ αἰ προϋποθέσεις
ὅλων
τῶν
ῶς
ἀνω
φορέων.
τρισθέντες. πρώην κομμουνισταί. θύματα
Εἰς ΚΥΠ ὑπῆρχεν ή Ύπηρεσία Είδικῶν
κομμουνισμοὺ) ἀτομα, έντυτιι, ἐφημερίΜελετῶν (ΥΕΜ), εἰς ΓΕΣ τὸ γ’ τμῆμα τοῦ
δες, περιοδικά, ἐκδοτικοί οἶκοι καὶ άλλοι
B'. Ἐπιτελικοῡ καί ή Διεύθ.Δημ.Σχέσεων,
ὸργανισμοί.
εἰς ΓΕΑ τὸ γραφεῖον διαφωτίσεως τῆς ΔιἘντὸς τοῦ τρέχοντος έτους Où ἠτο δυ- ευθ. Ἀσφαλείας, είς ΓΔΕΑ ἁρμόδιον τμήμα
Ï νατόν;
κλπ. Τέλος 10 ὑλικά μέσα. βασικῶς ὑπάρ’ (1) Νά ίδρυθοῡν 4 βασικαί ὀργανώσεις αἱ χουν. εἶναι οἱ προῡπολσγισμοὶ τῆς ΚΥΠ,
ι· - ὁποῖαι καλύπτουν τὸν μέγιστον ἀντικομ- τῆς ΓΔΕΑ καὶ τῆς Προεδρίας oi ὁποῖοι
n μουνιστικὸν χῶρον. '0 Σύλλσγος ἐπαναπα- ἐχουν ωριθώρια ἐσαπερικής ἀναδιαρθρώψ τρωθέντων έκ τοῦ Παραηετάσματος (ύφί-· σεως. τά έσοδα τῶν ραδιοσταθμῶν Ἑν.
στατο ἀλλά ἐπαυσεν πρὸ καιροῦ πάσαν Δυνάμεων.,τά μυστικά κονδὺλια, oi Σύμμα~ νδροστηριότητα). ή Ἐνωαις Θυμάτων Κομ- χοι οί ὁποῖοι πρέπει νά κληθοῡν νά βοηθήμουνισμοῡ, 0 ξύνδεσμος Θυμάτων Βουλ- oouv: Συνεπῶς ἡ δημιουργία τῶν ὡς ἀνω
’ ’γαμικῆς Κατσχῆς καί μία έθνικὴ μή κομμα- ὑπηρεσιῶν εἶναι εὐχερὲς εργον δυνάμενον
.j.' nm ὁργάνωσις νεολαίας. Αἰ ὸργανώσεις νά νά περατωθῇ ταχέως καί σχεδὸν ἀθορύἴ ’ἱδρύονται μόνον ἐφ’ 000v πρόκειται. νά

2. Διορισμοί εἰδικῶν
α. Εἰς τάς ώς ἀνω ὑπηρεσίας πρέπει νά
τοποθετηθοῡν ἐξ ἀρχῆς πρόσωπα εἰδικῶς
κατηρτισμένα, έμπειρα, ίκανά καὶ έμπιστα,
ἀφοσιωμένα εἰς τὸ ἔργον των. Δέον νά
έπιλεγοῡν μετά μεγίστης προσοχῆς 0'1 ἀξιωματικοί Ἐν. Δυνάμεων καί Σ. Ἀσφαλείας
οἱ ὁποῖοι θά τοποθετηθοῡν εἰς τάς ἐν λόγῳ
ὑπηρεσίας. Ἐπίσης oi διορισθησόμενοι
ἰδιῶται πρέπει νά έπιλεγοῡν μέ αὐστηρῶς
έπαγγελματικά κριτήρια. Ούδείς νά διορισθῇ ἢ νά τσποθετηθῇ εἰς τοιαύτην ὑπηρε·
σίαν έάν δέν εἶναι ἱκανὸς νά ἀποδώση.
Ἐκ τῶν άλλοτε άπασχολουμένων εἰς τὸ
έργον τής διαφωτίσεως ἀξιωματικῶν καί
ἰδιωτῶν νά χρησιμοποιηθοῡν έκ νέου ὅσοι
ἀπέδωσαν καί εἶναι εἰς θέσιν νά ἀποδώσουν έκ νέου.
Πλησίον τῶν τοποθετουμένων ἀξιώματι·
κῶν καί τῶν διοριζομένων ἰδιωτῶν v0 τοποθετηθοῡν νέοι ἀξιωματικοί (λοχαγοὶ) καί
ἰδιῶται (θεολόγοι, ἐκπαιδευτικοί, έφεδροι
ἀξιωματικοί) μέ προοπτικήν v0 είδικευθοῡν
βαθμιαίως εἰς τά θέματα Πρσπαγάνδας καὶ
νά προωθηθοὺν ῶς στελέχη. Καὶ τὸ βοηθητικὸν - τεχνικὸν προσωπικὸν πρέπει νά
έπιλεγῆ μὲ αὑστηρά κριτήρια ἀποδόσεως
καί ἀφοσιώσεως. Δακτυλογράφοι, κλητῆρες, θυρωροί, διεκπεραιωταί, όλοι πρέπει
νά εἶναι ἀριστοι εἰς τὸ εἶδος των. Νά μὴ
έπαναληφθῇ τὸ σφάλμα τοῦ παρελθόντος,
ήτοι ή δημιουργία ὑπηρεσιῶν μὲ πλήθη
ὑπαλλήλων, μεγάλας δαπάνας καί μικρὸν
ἀπόδοσιν.

Αί ὑπηρεσίαι Προπαγάνδας πρέπει νά

ἐχουν ὀλίγον ἀλλὰ ἐκλεκτόν προσωπικὸν.
Οί πολλοὶ κάνουν κακὸν - θόρυβον, φλυαρίας, δαπάνας κλπ. Εἰς τάς ὑπηρεσίας
Προπαγάνδας ἰσχύει ἀπολὺτως τό «ὀλίγοι
καί καλοί»,
Οὺδείς ἀργόμισθσς. Οὺδείς φλύαρος. Oùδείς γραφειοκράτης. Οὺδεὶς ἀδιάφορος.
Οὺδείς μέ μοναδικόν προσὸν ότι εἶναι
συμπατριῶτης ὑπουργοῡ. ψηφοφόρος
βουλευτοῦ, προστατευόμενος στρατηγοῦ.
Βεβαίως ἀπὸ τῆς πλευράς του τὸ Κράτος
πρέπει ἀφοῡ έχει ἰδιαιτέρας ἀπαιτήσεις
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν νά φροντίζῃ νά τοὺς ίκανοποιῆ πλήρως ἀπὸ πάσης πλευρᾶς. Δοθέντος άλλωστε ὅτι οί εἰδικοὶ αὑτῶν τών θεμάτων δὲν
εἶναι μόνιμοι δημ.ὑπάλληλοι ἠ στρατιωτικοὶ
καὶ άρα δέν έχουν μόνιμον ἐργασίαν,
ἀσφάλειαν, σταθερὸν προοπτικὴν θέσεων.
βαθμῶν, συντάξεων κλπ. ἑνῶ παραλλήλως
ἐκτίθενται εἰς έχθρικά πλήγματα πάσης
3.1.1.1013;ismxemssm
μεταχειρίσεως. Είς τὴν Προπαγάνδαν εἶναι
ἀποδοτικωτέρα ἠ χρησιμοποίησις 10 ίκα·
νῶν καὶ ίκανοποιουμένων εἰδικῶν παρὰ 100
ἀνειδικεύτων, ἀδιαφόρων, ρουτινιασμένων
ὺπαλλήλων. Ἠ χρησιμοποίησις τῶν 10 πρώτων μέ 10.000 δρχ. λ,χ. μηνιαίως εἶναι οὺσιαστικῶς «οἰκονομικωτέρα» ἀπὸ τὴν χρησιμοποίησιν τῶν 100 άλλων πρὸς 2 ἐως
3.000 6px. μηνιαίως δι’ ἕκαστον.
β. Πλὴν τῆς καταλλήλαυ ἐπανδρῶσεως
τῶν ώς ἀνω ὑπηρεσιῶν, πρέπει νά τοποθετηθούν κατάλληλοι ἄνθρωποι εΐτε ώς γεν.
γραμματεῖς εἴτε ῶς είδικοί σύμβουλοι
(διαφωτίσεως) εἰς τά ’Υπουργεῑα Προεδρίας. Ἐσωτερικῶν, Ἀσφαλείας, Παιδείας, Ἐργασίας.
γ. Ἐπίσης κατάλληλοι καὶ συνεργάσιμοι
άνθρωποι νά τοποθετηθοῡν είς τάς
ΔΙνσεις Ἐσωτερικοὺ Τύπου, Ὀπτικῶν Μέσων. ’Ἐρευνῶν, Ραδιοφωνίας καὶ Ἐξωτερικοῡ Τὺπου τοῦ Ὺπουργείου Προεδρίας.

δ. Ἀνάλογοι άνθρωποι είς EIP καὶ Ἐργατικήν Ἐστίαν.

3. luv-101110.10:
0. Διά νά ἐξασφαλισθῄ ὸ συντονισμὸς

τῶν ῶς ἀνω ὑπηρεσιῶν καὶ γενικῶς δλης
τῆς διαφωτιστικῆς προσπαθείας πρέπει να
ἀναστηθῇ ή τυπικῶς ὑφισταμένη πάντοτε
«δευτεροβάθμιος συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ
πληροφοριῶν καί διαφωτίσεως». Μὲ μίαν
διαφοράν; ”Οτι πρέπει νά διευρυνθῇ ὥστε
vù μή έχη ώς ἀλλοτε στενῶς ἀστυνομικοστρατιωτικὸν χαρακτῆρα ἀλλά να προσλάβη καὶ πολιτικὸν τοιοῦτον. Πρός τοῦτο
προτείνεται ὅπως πλὴν τῶν παλαιῶν μελῶν, ἠτοι τῶν Ἀρχηγῶν ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, Χωροφυλακῆς καί Ἀστυνομίας, τῶν Διευθυντῶν ΚΥΠ καὶ ΓΔΕΑ καὶ έκπροσώπου τοῦ
’Υπουργείου Προεδρίας. μετέχουν ὁπωσδήποτε οί γεν. γραμματεῖς ñ οί πρὸς τοῦτο
διορισθησόμενοι είδικοὶ σύμβουλοι τῶν
Υπουργείων Προεδρίας, Ὲσωτερικῶν,
’.Εξωτερικῶψ Παιδείας καὶ ἀναλόγως τοῦ
υπὸ συζήτησιν θέματος τῶν ’Υπουργείων
Δικαιοσύνης. Ἐργασίας, Γ εωργίας ἴσως δὲ
ἐνιότε καὶ ἀλλων, Ἠ δημιουργία δύο
παραλλήλων ἐπιτροπῶν μιάς ἀστυνομικο·
στρατιωτικῆς καὶ μιᾱς πολιτικῆς μὲ σύνδεσμον τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ ’Υπουργείου
Προεδρίας πρέπει μᾶλλον νά ἀποκλεισθῇ
διότι ea έδημιουργοῦντο γραφειοκρατίαι,
καθυστερήσεις καὶ τελικώς ἔλλειψις συντονισμοῦ ένῶ εἰς τὴν ἑνιαίαν ἐπιτροπὴν
σμντονισμοῡ θά λαμβάνονται ἀμέσως μέ
μιαν συζήτησιν, είς μίαν συνεδρίασιν, ἀποΦάσεις ῦπαχρεωτικαί δι’ δλας.

β· Πλῂν τῆς ώς ἀνω «δευτεροβαθμίου
ἑπιτροπης- ή ὁποία ea εξοσφαλῑζη τὸν
συντονισμὸν τῆς πρακτικῆς δραστηριότηTOC του κρστικοῦ μηχανισμοῦ είς τά 6é—
μαῖα διαφωτίσεως, κρίνεται ώς ἀπαραίτηTOC ὴ σύστασις καὶ μιᾶς ἀλλης ἐπιτροπῆς
“WV ὁποιαν ἀποκαλοῦμεν «πρωτοβάθμιον
έΠΠΡΟΠὴν ὄιαφωτίσεως». Αὐτὴ ea εἶναι δργανον-έπιτελικῆς ἐργασίας καὶ προγράμμαῑῑῦμου. Θά εἰσηγεῖται διάφορα μέτρα είς
Τὴν ὃἓῑυῐεβῡβάθμιον, θά ἐπεξεργάζεταί
Ξενικά
ἐπιτελικὰ
σχεδία
προπαγανδιστικῶν
ΠῑΧδῑβησεων, θά καταρτίζῃ προγράμματα
ΙΙΙΩΦΙἪΥῦὶνδιστικῆς δραστηριότητός. Θά εἶVm ὃβνανον ὁχι διοικητικὸν ὡς ἡ δευτερο“em” ὲΠῑΊὫοτῑὴ ἀλλά καθαρῶς «πολιτικόν-κ Θά ἀποτελεῖται ἀπὸ είδικοῦς εἰς θέμαῗα ΠΡΟΜΥάνδας καὶ Κομμουνισμοῦ, ὁχι
ΚΡῦΤῑκΟυς λειτουργοὺς καὶ δημοσίους
ΠαράΥοΠος· A“ θὰ εΧη ἐξουσίας καὶ ὑπηρεσωκὸς ἁρμθδῑόῖηῖας. οὔτε δικαίωμα
ἀποφάσεων. ea εἶναι δμως slam“ “nmκὸς ἑΠῑΤδᾸῑκὸς ἐγκέφαλος τοῦ «πολιτικοῦ
ΠΟᾸὲμΟυ-- Προτεινεται νά εἶναι 7μελής, νά
ῦὲνέρχεται me: ἑβδομάδα καὶ νά προe βευεῖαι dm Τὸν ἑκπρόσωπον τοῦ 'Yg°upvefou
Προεδρίας
είς
τήν
δευτεροθάΨον- 0 ἐκπρόσοπιος αὐτὸς ea εῖναι καί ὁ

συνδεομῡς μεταξὺ πρωτοβαθμίου καὶ δευΤεροβαθμιου ἐπιτροπῆς μεταφέρων cloηΥήῦεκῑ Τῆς πρώτης πρὸς τὴν δευτέραν.

ἀποφάσεις τῆς δευτέρας
IV. XPHIIMOHOIHOHIOHENA MEIA

ΔΙΑΟΩΤΙΣΕΩΣ
ὲῲθικρνωτέρω ,περιγραφῆς μηκανισμὸς

,ης διαφωτισεως, ευθυς ως συγκροΤηθῃ Où δημιουργήσῃ καὶ ea ἀρχίσῃ νά
ξεῡσιιεειιψωεεωιετειημξεᾞ
μορφωτών κοινῆς γνώμης καὶ δισφωτίσεως
του εὐρυτέρου κοινοῦ. Κατωτέρω ἐξηγεῖται ποῖα Θά εἶναι αὺτά τα μέσα.

1. ᾼιᾱ τὴν εν τῶν ἁρμοδία
a. Ενημερωτυιαί ἐκθέσεις
Δελτία πληροφοριὼν καὶ είοηγήσεις τοῦ
Υβαφείου τύπου τῆς κΥΠ ύπσβαλλόμεναι
εἰς τήν Κυβέρνησιν διὰ τοῦ Διευθυντοῡ
τῆς Ὺπηρεσίας. ’Υπεύθυνος ἡ ΚΥΠ.

«δευτεροβάθμιον ἐπιτροπήν συντονιομοῦι»
τῆς ὁποίας μέλη εἶναι oi ἐπὶ κεφαλῆς ὅλων
τῶν ἀρμοδίων στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν,
πολιτικῶν καί μικτῶν ὑπηρεσιῶν. ’Υπεύθυνος ἡ πρωτοβάθμιος ἐπιτροπὴ τῶν εἰδικῶν.
y. «Ἠμερήσιον δελτίον ἐνημερώσεως».
Συντασσόμενον ἀπὸ τῆν Δ.Δ. τῆς Προεδρίας. Θά ἀποστέλλεται καθημερινῶς εἰς
ὀλους τοὺς ἀρμοδίους κρατικοὺς παράγοντας είς τας χείρας τῶν όποίων πρέπει
νά εὑρίσκεται μέχρι τῆς 11ης πμ. Θά ἀποτελῆται ἀπό τρία μέρη.

(1) Τά γεγονότα τοῦ 24ῶρου. Ἀπλή,
σύντομος ἐπισήμανσίς των.

(2) Ἐπισκόπησις τῆς ἀφορώσης τήν Ἐλλάδα προπαγάνδας. Συντομωτάτη γενικὴ
εἰκών τῆς ἐν λόγῳ πωπαγάνδσς μὲ ἐπισήμανοιν τῶν θεμάτων, Θέσεων καί συνθημάτων της πρὸς συναγωγὴν συμπερασμάτων.
Ἠ ἐπισκόπησις Θά βασίζεται εἰς παρακολούθησιν τῶν ἐλληνοφώνων ἐκπομπῶν τοῦ
ἐξωτερικοῦ, τοῦ ξένου καὶ έλληνικοῦ τύπου.
(3) Λακωνικὸς σχολιασμὸς τών ἀνωτέρω
καί περιεκτική διατύπωσις βασικῶν «θέσεων» τῆς έθνικῆς διαφωτίσεως με παράθεσιν όταν τοῦτο θεωρεῖται ἀπαραίτητον
τῶν ἀναγκαίων διά τὴν στήριξίν των στοιχείων καί πληροφοριῶν. Γ ενική μορφῆ
ἀπλῆ, λιτή, εὔχρηστος. Ὑφος λακωνικόν.
Ἐκτασις 3-4 πολυγραφημέναι σελίδες.
Διαφορετικοῦ χρώματος χαρτὶ δι’ ἑκαστον
τῶν τριῶν τμημάτων. Ἐξώφυλλον μόνιμον.
τυπωμένον. ’Υπεύθυνος ἠ Προεδρία τῆς
Κυβερνήσεως.

ô. Ἐκθεσις ém‘ τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάνδας
Μηνιαῑον δελτίον διά τοῦ ὁποίου νά
ἀναλύεται ἡ πωπαγάνδα τοῦ διεθνοῦς καὶ
ἐγχωρίου κομμουνισμοῦ, νά ἐπισημαίνονται αί κυριώτεραι κατευθύνσεις καὶ ἐνέργειαί της (ἐκδόσεις κλπ.) καί νά ὑποδεικνύονται ἡμέτεραι «θέσεις». Τοιαύτη έκθεσις
ἐξεδίδετο ἀλλοτε ἀπὸ τὴν Δ.Δ. τῆς Προεδρίας (Ἔκθεσις ἐπὶ τῶν ξένων προπαγανδῶν) καὶ ἡτο χρησιμωτάτη. Ειχεν δμως μεγάλην ἐκτασιν, περιττὴν πολυλογίαν, τυποποιημένην μορφήν, πολλὴν ένασχόληοιν
μέ τὸν διεθνῆ κομμουνισμόν. Τώρα, νά γινκη
συντομωτέρα, πρακτικώτερα, πλέον ευχρηστος, νά ἀσχολῆται κυρίως μὲ τὸν ἐσωτερικὸν κσμμουνισμόν. Ἑκτασις 10 περιπου πολυγραφημένων σελίδων. Na ἀποστέλλεται είς εὐρύτερον κύκλον ἀρμοδίων
καὶτῶν ἀξιολογωτέρων διαμορφωτων πρὸς
ένημέρωσίν των. ’Υπεύθυνος ή Προεδρία
τῆς Κυβερνήοεως-

2. Διὰ τὸν προσσνατολισμὰν τῶν διονοοοοτῠν κοπῆς ννώιιης
a. Ἐβδομαδιαῖον δελτίον γραμμῆς;
Δι’ αὐτοῦ θα καθορίζονται αἱ «θέσεις»
τῆς ἐθνικῆς διαφωτίσεως διά τά κυριώτερα
θέματα τοῦ Ὶημέρου καὶ ea δίδονται τά
ἀναγκαία πρὸς στήριξίν των ἐπιχειρήματα.
ea εἶναι Eva εἰδος ἀμέσου πρακτικοῦ ὁδηγοῦ τῶν διαμορφωτῶν κοινῆς γνώμης. Ἑκτασις 3-6 πολυγραφημέναι σελίδες. Νά
ἀποστέλλεται είς δλους τοὺς διαμορφωτάς
κοινῆς γνώμης (ἀξιωματικοὺς, κληρικούς,
έκπαιδευτικούς, γεωπόνους, συνδικαλιστας, συνεταιριστάς, κοινοτάρχας, ἀγροτικοὺς ἰατρούς κά). ’Υπεύθυνος ή Προεδρία
τῆς κυβερνήσεως.
β. Ὶόθήμερον δελτίον Γ ΕΣ :

Εὐρύτερον τοῦ προηγουμένου, θα ἐπιλαμβάνεται τιριοσοτέρων Θεμάτων καί
κατὰ τρόπον ἐκτενέστερον. ea δίδη γραμ-

μήν, στοιχεῖα, ἐπιχειρήματα διὰ τὸν διαφωτιστικὸν χειρισμόν τῶν ἐπικαίρων διεθνῶν
καὶ ἐθνικῶν θεμάτωνΔ Τυπωμένον. 16οελιδον, μέ σταθερὸν έξώφυλλον. Θά ἀποστέλλεται εἰς ὅλους τοῦς ἀξιωματικοὺς
ΕΔ. καὶ Σ.Α. καὶ δευτερευόντως είς ἐπιθυμοῦντας να τὸ λαμβάνουν διαμορφωτάς
τῆς κοινῆς γνώμης, συλλόγους κλπ. ’Υπεύθυνος ῆ Δ.Δ. ΓΕΣ.
y. Καταλογος συνθημάτων.-

Περιέχων τά συνθήματα τῆς ἐθνικῆς
διαφωτίσεως, τά τοιαῦτα τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάνδας καί τά,ῆμέτερα ἀντισυνθήματα. Θά έκδίδεται διά τῆν 25ην Μαρτίου (προετοιμασία καὶ πολυγράφησις τὸν
Φεβρουάριον, ἀποστολὴ μέχρι 1ης Μαρτίου), τῆν 29ην Αὐγούστου (ἀποστολὴ 1ην
Αὐγούστου), τήν 3ην Δεκεμβρίου (ἀποστολή τὴν 15ην Νοεμβρίου) καὶ τὴν Ίην
τοῦ Ἔτους (ἀποστολὴ Ίοην Δεκεμβρίου).
Πέραν αὐτῶν τῶν 5 έκδόσεων, ό κατόλογος συνθημάτων δύναται νά έκδίδεται
καὶ έκτάκτως ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς
διαφωτίσεως. ’Υπεύθυνος Προεδρία Kuβερνήσεως.
δ. Ἰδεολογικὸν-Θεωρητικόν ôpyavov:
Πέραν τῶν ἀνωτέρω, κρίνεται ῶς ἀπολύτως ἀπαραίτητος ῆ ϋπαρξις ἐνὸς περιοδικοῦ θεωρητικοῦ - ίδεολογικοῦ καὶ καθοδηγητικοῦ όργάνου τὸ ὁποῖον θα èer ῶς
προορισμόν You:
(1) Νά διοχετεύη τακτικῶς τήν έκάστοτε
γραμμὴν τῆς έθνικής ἀντικομμουνιστικῆς
διαφωτίσεως είς τοὺς διαμορφωτάς τῆς
κοινῆς γνώμης, ὥστε νά ὐπάρχη ό ἀναγκαῖος αυντονισμὸς τῶν έπιδιώξεων καί
τῶν μορφῶν τῆς δραστηριότητός των.
(2) Νά ἐφοδιάζῃ τοὺς ἰδίους διαμορφω·
τάς τῆς κοινῆς γνώμης μὲ ὂλας τάς ἀναγκαίας «θέσεις», πληροφορίας καὶ γνώσεις
ώς καὶ μέ ὅλα τά ἀναγκαῑαπρὸς ἐπιτυχῆ
συμπλήρωσιν τοῦ προορισμοῦ των ἐπιχειρήματα καί στοιχεῖα σχετικῶς μέ τὸν κομμουνισμὸν καὶ τὰ μεγάλα έθνικά - κοινωνικά - οίκονομικά καὶ ίδεολογικά μας ζητήματα.
(3) Νά παρέχη είς ὂλους τοὺς ἀσχολουμένους μέ θέματα ἐθνικῆς διαφωτίσεως ή
ἀντιμετωπίσεως τοῦ κομμουνισμοῦ ἀλλά
καί γενικῶς εἰς τοὺς κατέχοντας καιρίας
θέσεις είς τὸν έθνικόν μσς ἀργανισμόν,
κατά τρόπον τακτικὸν, συγκεντρωτικόν,
εὔχρηστον καί συνοιττικὸν τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τὰ ὸποῑσ εἶναι ἀπαραίτητον νά έχουν Ἰ
ὐπ’ ὄψιν των σχετικῶς μέ τας έπιδιώξεις,
τήν στρατηγικὴν, τὴν τακτικήν, τῆν δραστηριότητα τοῦ κομμουνισμοῦ ώς καὶ σχετικῶς μέ ἀλλα σοβαρά έθνικά θέματα.
Οί ώς ἀνω σκοποὶ δέν εἶναι δυνατὸν νά
ἐκπληρώνονται πάντοτε με ἐγκυκλίους,
δελτία ñ ὐπηρεσιακάς ἐκθέσεις καί εἰσηγήσεις, Χρειάζεται ένα περιοδικὸν τὸ
ὁποῖον χωρίς νά ύποκαθιστά τά ώς ἀνω καθαρῶς ὺπηρεσιακά μέσα, καλύπτει ἀπείρως
εὐρύτερον χῶρον τῆς κοινῆς γνώμης, εἶναι ,
πολὺ ὀλιγώτερον δεομευμένον ἀπὸ τύπους
καὶ ἐπισημότητας, ἀναγνώσκεται ἀπὸ περισσοτέρους καί πλέον εὐχαρίστως, παρα- -

μένει είς τὰς θιθλιοθήκας ώς μόνιμον ’Ᾰ
βοήθημα κ.ο.κ.

Τὸ περιοδικὸν εἶναι καλύτερον νά έχῃ
χαρακτῆρα εὐρύτερον ἀπὸ ἐκεῖνον πού εί· .
χεν τό ἀλλοτε έκδιδόμενον περιοδικὸν ι
-Σσβιετολογία- δηλ νά μὴν ἀσχολῆται ’
ἀποκλειστικῶς μέ τὸν κομμουνισμὸν ἀλλὰ ‘
καί με ὡρισμένα μεγάλα θέματα τοῦ δυτι· 'Ë
κοῦ κόσμου γενικῶς καί τής χώρας μσς εί· ’ἵ
δικώς - θέματα ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, Κυπριακόν,
κοινωνικά, οἰκονομικά κλπ. Γενικῶς νά un;
λὺπτη em: μόνον με ὑπευθύνους πληροφο,
ρίοφστοσιεῑσ εἶτε καί μέ διαφωτιστκάς il?
ιθέσειςι. ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως,

k τὸ μεγάλα θέματα τά ὁποῖα ἀπσσχολοῡν
“ ἑκάστοτε τὴν κοινήν γνώμην. Λόγῳ τοῦ είδικσῦ μορφωμένου κοινοῦ εἰς τό ὁποῖον 80
ἀπευθύνεται καὶ χάριν τοῦ κὺρους του
δέον νά έχη καλήν ἐμφάνισιν καὶ νά εἶναι
τεχνικῶς τέλειον.
Ὠς τίτλος τοῦ περιοδικοῡ προτείνεται;
«Παγκόσμια Πολιτική Ἐπιθεώρησις».”Εκτασις 64 σελίδες, ἀνά δίμηνον. Διά τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν δέον ὅπως αί διάφοροι
ὑπηρεσίαι ἀγοράζουν 3.500 ἀντίτυπα πρὸς
10 δρχ. ἕκαστον καὶ ἐξασφσλισθοῡν 3-4
διαφημήσεις. Τά ἀλλα 1.500 έκ τοῦ συνόλου τῶν 5.000 έκδιδομένων ἀντιτύπων ea
’ κυκλοφοροῡν διά τῶν περιπτέρων καὶ τοῦ
ταχυδρομείου. Σημειωτέον ὅτι ὸ ἐγχώριος
I... κομμουνισμὸς δισθέτει 5 τοιαῦτα περιοδικά
καὶ μάλιστα μηνισῖα. Ἐτσιε «ΔιεΘνῆς Ἐπιθεὼρησις» (Ἕκδοσις τοῦ διεθνοῡς κομμουνιστικοῡ κέντρου Πράγας, θέματα '1 θεωρητικά - μαρξιστικά καὶ διεθνῆ), «Ὲλ- ’
ξ ληνικὴ Ἀριστερά» (Ἔκδοσις τῆς ΕΔΑ, θέf; ’ ματα ἐσωτερικα κυρίως, «Ἐπιθεώρηση ΤέἨῖ,4Ξέίὲῗέλοῒῖξὲμωὲὶἶιρξῗῖκλὲῖωἱέἳῖ’
χρονα Προβλήματα, (θέματα έλληνικά κοιf. ι νωνικά, οίκονομικά),«Νέος Κὸσμος» (ἐκδο-; οις ΚΚΕ είς Παραπέτασμα, θέματα διεθνῆ,
_ έλληνικά καὶ κομματικά). ·
ι ._ Τό ὶδικόν μσς περιοδικόν θά καλύψῃ τὸν
,χῶρον ποὺ σί κομμουνιστσί καλύπτουν μὲ
"j πέντε περιοδικά τά όποῑα έπί πλέον κυQ; κλοφοροῡν κάθε μῆνα καὶ μέ σελίδσς δι_ ï' πλασίσς ῆ τριπλασίας κατά μέσον ὅρον τῶν
'2 r προτεινομένων διά τὸ ἰδικόν μσς ὄργανον.
’Πρέπει νὰ γίνῃ άντιληπτόν ὅτι ἰδεολογικὸς
‘_.:_‘, ἀγὼν χωρὶς ένα τούλάχιστον ὅργσνον δέν
.n νεται.
L‘ ᾖ VI Πολυπρόσωποι δαπανηραὶ συντάξεις,
‘Î - ἐπιτροπσί κλιτ δέν ἀποδίδουν. Ἠ μονο·
ζ ’πρόσωπος εὺθύνη εἶναι ἀποδοτική.
Τὸ πρῶτον τεῦχος, καλῦπτον τὸ α’ δίμη’ ' ἔὲιῖηῐὲἓβὲὲῗὲῥὲῧᾞὸέἶγὲἱῖἰίἳ, ἓξ),Ξὲ
Μαρτίου. ’Υπεῦθυνος ή ΚΥΠ έν συνεργασία
1' ΕΣ, ΓΔΕΑ καὶ Προεδρίαν.
. Σχολαι’;
1) Αἱ ὑφιστάμενοι στρατιωτικοί, ἀστυνο-μικοῑ καὶ μικταὶ σχολαὶ δύνανται επὶ τοῡ
τυρόν-τος καὶ μέχρι τῆς δημιουργίας ἀλλων
ῧείδικῶν σχολῶν νά χρησιμοποιηθοῡν εὑ·
διὰ τὴν ἀνάδειξιν διαμορφωτῶν τῆς
-’κοινής γνώμης, τόν ίδεολογικοπολιτικὸν
ζέξοπλισμὸν καί τὴν όρθὴν καθοδῆγηοίν
ν. Τοιαῦται σχολαὶ εἶναι; Εὺελπίδων,
ἀρῶν, Δοκίμων, Πολέμου (ΘεσΙνίκης),
ζικοῦ (Χαλκίδος), Πολέμου κατωτέρων
ἀνωτέρων (Ἁεροπορίσς), Πληροφοριῶν
ιραιῶς), Γενικής Μορφώσεως raz, ΔιαΓΕΑ, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Στρατιῶν Ἰστρῶν, Ἑφέδρων Ἀξιωματικῶν,
πενωμσταρχῶν, Ἀνθυπομοιράρχων, Χωλακῆς, Μοιράρχων, Ἐθνικῆς Ἀσφαa , Ἀξιωματικῶν Ἀστυνομίας, Εἰς ὅλας
g ἀς τος σχολὰς καὶ πιθανῶς K01 εἰς ἀλνά εἰσοχθοῡν μαθήματα σχετικά μέ
“ ν έθνικὴν δισφώτισιν; Κομμουνισμός,
’ Δ w παγάνδος, έθνικά θέματα κλτι Ἐπὶ τοῦ
’ ντος τά μαθήματα σὺτά νά είοσχθούν
ἰ ειοοχθοῡν μερίμνῃ τῶν σχολῶν καὶ
τ’ τοίως 80 έπιδιωχθῇ ό συντονιομός
, ὥστε αἰ ἀνωτέρω σχολαὶ vù γίνουν
v m ἐθνικῶν διαφωτιστῶν.
) 'H Σχολὴ Γενικῆς Μορφώσεως.
ε φέρεται περισσότερον ὁλων δι’ ἀξι; ‘v o ν, μετατρεπομένη οὺσισστικῶς είς
ἢ, ῆς· μορφώσεως (ἀνεπισήικυς), διὰ
'1'; τψοοανατολισμοῡ της εἰς τὴν κατάρτι‘ ᾗ ,, ἀξιωματικῶν διαφωτίσεως τοῦ Στρατοῡ.
a: Ἀεροπορίας, τοῦ Ναυτικοῡ, τῆς Ἀστυ’ καὶ τῆς Χωροφυλσκῆς, 01 ὁποῖοι νά
- - - ν τό επελέχη τῶν Διευθύνσεων
ι - τῶν Ἐπιτελείων καὶ τῆς ΓΔΕΑ

καὶ τὸν πυρῆνα είδικῶν Σωμάτων Δισφωτίσεως τά ὁποῖα κάποτε θά πρέπει να δημιουργηθοῡν.
'H Σχολὴ νά γίνῃ διαρκείσς 4 μηνῶν K01
νά λειτουργήση ἐφέτας εἰς 2 περιόδους μὲ
40 μαθητάς εἰς ἐκαστην. 01 μαθηταὶ νά
έπιλεγοῦν αὐστηρῶς καὶ μετά τήν ἀποφαίτησίν των νά τοποθετηθοῦν εἰς ἀναλόγους
Θέσεις K01 να χρησιμοποιηθοῦν καταλλή(3) Εἰς τὴν Προεδριάν τῆς Κυβερνήσεως
δύναται νά λειτουργήση ἠ ἅπαξ ἢ δὶς λειτουργῆοασσ παλαιότερον «σχολὴ δημοoz’wv σχέσεων». N0 φοιτήσουν προσεκτικῶς ἐπιλεγόμενα στελέχη τοῦ πολιτικοῦ
κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μετεκπαιδευόμενα
ἐπὶ ένα μῆνα εἰς θέματα διαφωτίσεως. Διά
τὸ 1966, τρεῖς περίοδοι τοῦ ένὸς μηνὸς μέ
σύνολον· 150 περίπου μαθητῶν (τρεῖς έξ
έκόστου Νομοῡ). (4) Εῐδικὰ μαθήματα μέ ὡρισμένας διαλέξεις - συζητήσεις καὶ καθοδηγουμένην
αὺτομόρφωσιν (ἀπόδειξις βιβλιογραφίσς,
έπεξεργασία Θεμάτων) πρέπει να καθιερωΘοῦν διὰ τὸ προσωπικόν των εἰς ὅλας τάς
ὑπηρεσίας τὰς έχούσας σχέσιν μὲ θέματα
διαφωτίσεως K01 _ κομμουνισμοῡῑ
ΚΥΠ,ΓΔΕΑ,Β’ Ἐπιτελικὸν, Διεύθυνσιν Δημ.
Σχέσεων K01 Διεύθυνσιν Δισφωτίσεως τοῦ
ΓΕΣ, Διεύθυνσιν Διαφωτίσεως Προεδρίας,
ΚΡΣΕΔΕ κλπ. Ἠ ἐπίδοσις εἰς αὐτὴν τῆν
προσπάθειαν βελτιώσεως τοῦ εἰδικοῦ μορφωτικοῦ έπιπέδου νά έπιδρᾱ ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ὺπαλλήλου.
(5) Τὸ ΓΕΣ νά ίδρύσῃ έντός τοῦ έτους
Σχολήν Συνδικαλιστικῶν Στελεχῶν ὅπου νά
φοιτήσουν oi καλύτεροι έκ τῶν έργατοϋπσλλήλων στρατιωτικῶν έγκαταατάσεων
καί ἐργοστασίων. Μαθήματα, περὶ Ἔθνους.
δημοκρατίας, κομμουνισμοῡ, συνδικαλισμοῡ, κοινωνικῆς πολιτικῆς, ζωῆς τοῦ ἐργάτου εἰς Δύσιν K01 Ἀνατολήν, κλπ. Βεβαίως πρέπεινά ἐπιτραπῇ είς τοὺς έν λόγῳ
ἐργαζομένους νά συνδικαλισθοῡν.
(6) Αί όργανώσεις ἐφέδρων νά ὺποκινηθοῦν νά ίδρύσουν ίδικάς των σχολὰς έθνικῆς πολιτικῆς καὶ νά βοηθηθοῡν μέ διδακτικόν προσωπικόν, βοηθήματα. ἀποστολῆν όμιλητῶν.

Ὠς βοηθήματα είς τάς ἀνωτέρω Σχολάς
Θά χρησιμοποιηθοῡνῑ
(α) Τὸ παλαιότερον έκδοθέν καὶ χρησιμοποιούμενον πάντοτε ἐγχειρίδιον τοῦ
ΓΕΣ αυγχρονιζόμενον, συμπληρούμενον,
ἀνατυπούμενον καὶ διοχετευόμενον εἰς
δλσ τά Ἐπιτελεῑα καὶ τάς Σχολάς.

(1) Σύντομον παρουσίασιν τῶν έθνοδημοκρατικῶν ἀξιῶν K01 ίδεωδῶν.
(2) Σύντομον παρουσίασιν τοῦ κομμουνισμου.
(3) Σύντομον παρουσίασιν τοὺ θέματος
Προπσγάνδσ.
(4) Ἀποκάλυψιν τῶν μεθόδων ὁράσεως
τοῦ κομμουνισμοῦ.
(5) ’Υπόδειξιν μεθόδων αντιμετωπίσεώς
του.
(6) Ὀδηγίας πρακτικάς διὰ τῆν άσκησιν
διαφωτίσεως (πῶς συζητοῦμε, πῶς μιλοῡμε, πῶς γράφουμε κτλ).
(7) Θέματα ἐθνικῆς καὶ ἀντικομμουνιστικῆς διαφωτίσεως μέ τάς ἐπ’ αὐτῶν Θέσεις
μσς. στοιχεῖα K01 ἐπιχειρήματα.
T0 ἐγχειρίδιον δύναται v0 συγγραφή έντὸς τριμήνου καὶ έν συνεχείᾳ νά ἐκτυπωθῇ
ὥστε εἰς τάς ἀρχάς τοῦ θέρους νά ἀρχίσῃ
ό ἐφοδισσμός τῶν διαφωτιστῶν μέ αὑτό.

3. ᾼιὰ τὴν διοφώτιοιν τοῦ εὐρυτέρου
κοινου
a. Ὁλα τὰ εἴδη Προπαγάνδας
Ὠς ἀνεπτύχθη είς τὴν μελέτην περί άντιμετωπίαεως τοῦ κομμουνισμοῦ ἡ (κάθε)
προπαγάνδσ ἀπευθύνεται εἰς ὅλα τά τμήμστα τῆς κοινῆς γνώμης, ἡμετέρους, ταλαντευομένους, ἀντιπάλους - μορφωμένους, ἀμορφῶτους - κ.ο.κ. Συνεπῶς διὸ νά
καλὺτττη ὅλα τά μέτωπα πρέπει νά χρησιμοποιῆ ὅλας ἀνεξαιρέτως τάς μορφάς èmρεασμοῡ τῆς κοινῆς γνώμης, ὅλους τοὺς
ἀγωγοὺς ποὺ ὸδηγοῡν πρὸς αὑτήν, ὅλα τά
εῑδη διοχετεύσεως ἰδεῶν καὶ ὅλας τάς με·
θόδους προσηλυτισμοῡ καὶ κινητοποι·
ήσεως. Ἑχομεν λοιπόν;
(1) Σταθεροποιητικήν Προιταγάνδαν
πρὸς τοὺς έθνικῶς καὶ ἀντικομμουνιστικῶς
σκεπτομένους.

Μεταπειστικήν πρὸς τοὺς ταλαντευομένους καὶ ἀμφιρρέποντας.
Διαλυτικήν πρὸς τοὺς πιστεύοντας είς
τόν ἀντίπαλον (= δισσπαστικήν, ὑπονομευτικήν κλπ).
(2) Στρατηγικὴν Προπσγάνδαν, ἐξυπηρετοῦοαν τοὺς τελικούς μσς σκοπούς.
Τακτικήν, διά τοὺς τακτικοὺς μσς σκοποὺς - άμεσος στόχος,
Εἰδικήν, προκειμένου δι’ είδικάς περιπτώσεις (λ.χ. Στρατός).
(3) Λευκὴν Προησγάνδαν, διεξαγομένην
έπισήμως καὶ ἐπωνύμως.
Φαιάν, ἀνώνυμον καὶ ἀνεύθυνον.

(β) T0 κείμενα ἢ διαγράμματα τῶν μαΘημάτων τῆς Σχολῆς Γ ενικής Μορφώσεως,
ἐκτυπούμενα μέ τήν άδειαν τῶν διδαξόντων κσὶ άφοῡ μορφοποιηθοῡν ἀπὸ αὐτούς.
είς ἰκανὸν ἀριθμόν ἀντιτύτων καί ἀποστελλόμενα ὅπου δεῖ
(γ) Τὸ ὑπὸ έκδοσιν Θεωρητικὸν περιοδικὸν «Πσγκόσμια Πολιτική Ἐπιθεώρησις»
ῶς καί oi τόμοι τῆς παλαιότερον έκδιδομένης -Σοβιετολογίας». Ἐπίσης τά βιβλία
«Ἰστορία τοῦ διεθνοῡς κομμουνισμοῡ·
Γ Κορινθίου, «Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐλευθέρου
Πολίτου» Π. Μοναστηριῶτη. ,

Μαύρην, πλαστογρσφημένην, ἀποδιδομένην είς πηγὴν διάφορον τῆς πραγματι·
κης.
(4) Ζύμωσιν ἀποβλέπουσαν είς άμεσον
κινητοποίησιν μαζῶν μέ συνθήματα.
Προσηλυτισμὸν ἀποβλέποντα είς τὴν
ίδεολογυιὴν προσχωρησιν (μορφωμένων)
ἀτόμων διὸ τῆς πειθοῦς.
Συνεπῶς τά μέσα ποὺ χρησιμοποιεῑ ή
Προπαγάνδα πρὸς διαφώτισιν τοῦ κοινοῦ,
ea έξυπηρετοῡν ὅλας τας δυνατὸς μορφάς
διαδόσεως ἰδεῶν ἀπὸ τῆς «ἀνωτάτης» μέχρι καὶτῆς «κατωτάτης».
β. Ὀλα τὰ μέσα Προησγανδας.

στ. Όδηγὸς τοῦ Δισφωτιστοῡ
Θὰ πρέπει τὸ ταχύτερον δυνατὸν νο
συγγραφή ἐνα ἐγχειρίδιον διὰ νὰ χρησιμεὺση ὡς μόνιμον έγκόλπιον ὅλων τῶν
στελεχῶν τῆς έθνικής διαφωτίσεως καὶ τῶν
διαμορφωτῶν τῆς κοινῆς γνώμης. Τὸ εγχειρίδιον νά περιέχηῑ

Ἐπίσης, ένα πλῆρες πρόγραμμα προπαγανδιοτικῆς δραστηριότητος πρέπει νά
προβλέπη τήν χρησιμοποίησιν δλων ἀνεξοιρέτως τῶν μέσων μέ τά ὁποῖα 01 ἀνθρωποι ἐκφράζουν τὸν έαυτόν των, ἐπικοινωνοῦν μεταξύ των καὶ ἀνταλλάσσουν σκέΨξᾞὲὲὲἑέἑιὰᾏῡὲῗφορως· °‘”°‘°°““°“
(1) 'O Προφορικός Λόγος ἀπὸ τὴν άπλῆν
κραυγὴν (ἰαχή, ζητοκρουγὴ) έως τὸν ραδιοφωνικὸν λόγον διά μέσου τῆς συζητῆσεως (ἰδιωτικῆς ἡ δημοσίας. προπσρω
σκευασμένης ῆ τυχοιας),.τῆς όμιλιας, τῆς
ἀγαρεύσεως καὶ του «ψιθυρου-.
(2) Ὁ Γ ραπτὸς λόγος ἀπὸ τὸ ἁπλὸ τρὺκ _

(6) Αί διάφοροι ἐκδόσεις τῶν ὑπηρεσιῶν
διαφωτίσεως σί ὁποῖαι ea πραγματοποιηθοῡν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ έτους,
'H ἀπὸ κοινοῦ χρησιμοποίησις τῶν ὼς
ἀνω βοηθημάτων Θά δημιουργήση τὴν βό·
σιν τοῦ συντονιισμοὺ τῶν σχολῶν έπὶ ένισίου προγράμματος-

ἢ τρὰκτ (μυιρά προκήρυξις μὲ ένα σύν’ Θημᾳ) έως τὸ βιβλίον διά μέσου τῆς προ, Κηρυξεως, τῆς ἐπιστολῆς (ἰδιωτικῆς ἢ
«άνοικτῆς»), τῆς ἐφημερίδος τοίχου, τῆς
ἐφημερίδος καὶ τοὺ φυλλαδίου.

(3) Tà ἀλλα μέσα άπὸ τὴν Τέχνην (μουσική, ποίησις, λογοτεχνία, εἰκαστικαί τέχναι, Θέατρον, κινηματογράφος, χορὸς
KÀI'I). ἕως τὸν Ἀθλητισμόν διά μέσου τῶν
πανηγύρεων, τῶν θεαμάτων, τών συμβό·
λων, τῶν συνθημάτων, τοῦ χρώματος, τῶν
.ουΥΚενῐρὼσεων(ψυχολογικὴ - πολιτικὴ γυμναστικὴ τῶν μαζῶν) κλπ.κλπ.
Συνεῑῐᾶκ τὸ πρόνραμμᾱ μσς ἔχει ὡς
ἀφετήριον τὴν ἀντίληψιν ότι πρέπει νά
Χρησιμοποιηθοῡν κατά τὸ δυνατόν, όλα τά
εἴδη και δλα τά μέσα Προπαγάνδας. Τοῦτο
ἑξαρταται πλέον άπὸ τὴν πρωτοβουλίαν
Καὶ, Τὴν Φαπασίαν τῶν διαφωτιστὼν. Τὸ
Πβῠγρῦμμα ὁρίζει μόνον ἐκεῖνα τά μέσα τὰ
ὁποία ειναι δυνατὸν ρεαλιστικῶς να ὁρισθουν άπὸ τοῦδε.

Υ- 'vana

Εντυπα έθνικῆς διαφωτίσεως άπευθυVÔHevn εἰς τὸ εὐρύτερον κοινόν κατὰ τὸ
Tpéxov έτος ea εῐναι;
(1) Α) ἐφημερίδες «Στρατιωτικά Νέαι
Δ(ἀναμοριιιουμένη καὶ καθοδηνουμένη) καὶ
’Φωνὴ τῶν ΤΕΑ»(ἐπανεκδιδομένη ὑπὸ συγΧρονίσμὲνην μορφὴν ὥστε νά καταστῇ οὺσῑῦῦτικῶς ἠ ἐφημερὶς τοὺ Ἕλληνος ἀγρόToU). έκδιδόμεναι μερίμνῃ τῆς Δ.Δ.ΙΓΕΣ.
(2) Ἡ ἐφημερὶς τοίχου καὶ ή φωτογρσΦ(κή ὲφμερίς, προοριζόμεναι διὰ τήν ῡπάιΞβΣΐΙ-Εέοὶ έκόιδόμεναι μερίμνη τῆς

(ἓ) Ἠ φωτογραφικὴ ἐφημερὶς έθνικης
Cum: Kai προόδου εκδιδομενη διὰ τὰ
’ἓξὲξ κέντρα μεριμνῃ τῆς A.A./npo-

(4) Αἱ ἀφῖσαι αἰ έκτυπούμεναι έπ’ εὑκαι·
ρῑᾳ διαφόρων ἐπετείων ὡς τῆς 12/2 (οφ
“(a Τὸ 1945, ἀπόφασις περὶ ένάρξεως
ουΝμθβῑτοπολέμου απὸ 2αν όλομέλειαν τό
r ). 25/3 (ἐθνικὴ ἑορτή), 3113 (ἐναρξις
N “Mac. 1946), 1/5 (Πρωτομανια). 29/8
( (κη Γράμμου), 28/10 (-·οχι-), 3111 (σὺν.
ἕαρῖα), 3/12 (Δεκεμβριανά). Προετοιμασίο,
Am" . τοιχοκόλλησις μερίμνη
K'Y’Ë/çlàoeezpiuç. ΓΕΣ καὶ γραφείων τύπου
(5) ᾸῘ Προκηρύξεις έκτυποὺμεναι είς
μονίμους εὐκαιρίας. ἠ λόγῳ ἐπικαίρων γε·
ἓξωῐων
ἀπὸ
τός
διαφόρους
ὑπηρεσίας
“MY”? τοῦ περιεχομένου των (λ.χ.
Ψευῦῡκομμουνιστικαι ἀπὸ KYn. mÀmono—
μωἹῚΚΩἶ ἀπὸ ΓΕΣ).

’ Αἰ ἐφημερίδες τῶν συνοικιῶν; Ὡς

Wm“ ὁ Κομμουνιαμὸς ἐν Ἀθήναις στη- .“ “Ô μέγιστον μέρος τῆς έκλογικής καὶ
“ Kἓῖο,
ν’ΤωῗῑῑΜῑῚὶἰκῆι.;
δυνάμεως
του
εἰς
τάς
λαῖσυνοικίας καὶ τοὺς συνοικισμοὺς οί

mum} “BDlBûMouv τὸ κέντρον τῆς προ»
no 00°“? Eh τὰς συνοικίας αὑτάς ὁ κομυνωμὸς ἀναπτύσσει τεραστίαν δραστηρώῐηῗα ὁΩΥανιιπικὴν καὶ προπαγανδιστιἑήν, έκδίδει δέ καὶ δύο έφψερίδας. μίαν
yam? ἁνατολικάς συνοικίας («Néo Βύρω«un. çäämm
' te" AlV‘ÎÀSŒ“) ἐπὶ πλέον δὲ καὶ μίαν τρίτην
'»_.
διὰ τὸτοῦ
Χαῖδάρι
(αΦωνὴ
Χαὶδαρίουυ).
Karon" Τῶν ἀνωτέρω προτείνεται ὁπως
ἑκδοθοῡν ano μέρους μσς δύο camel (xvmmmwmmm :æ
gûmauoœo κάτοικοι, 49 se εΔΑ) και μία
Υὲῖἔὲς ὁνστολικας με κέντρον tame το Αι-

7..-

" ὲν λόνφ ἐφημερίδες, ηρεηει να εκεί-

- αἱ ίδιώτας ἐνισχυομὲνους ἀπὸ τὰς
MIMI: δια ως “500'

Ἠξῐῆονοιιυιῶς οσον και απὸ πλευράς διαφωW... ..

τιστικοῡ ὺλικοῡ.

Ἠ έκδοσις αὐτῶν τῶν ἐφημερίδων ea έχη
τά έξῆς θετικά ἀποτελέσματος
- Θά διαφωτίζη τὸν τοπικὸν πληθυσμόν
μέ βάσιν τά είδικά προβλήματα καί ένδιαφέροντά του.
- Θά ὑποβληθή εἰς έντονον κριτικήν ἡ
κομμουνιστική δημοτική πολιτικὴ ή ὁποία
ἀσκεῖται είς Βύρωνα, Αίγάλεω καὶ λοιπάς
συνοικίας.
— Θά δημιουργηθοῡν δύο άξονες, δύο
πόλοι ἕλξεως τῶν ἐθνικοφρόνων διότι -ή
ἐφημερὶς δέν εἶναι μόνον μαζικὸς διαμορφωτὴς τῆς κοινῆς γνώμης we: καὶ μαζικὸς
όργανωτὴς ι- (Λὲνιν). Τά γραφεῖα τών δύο
αὐτῶν ἐφημερίδων, τό συντακτικόν
προσωπικόν των, oi άνταποκριταί, συνεργάται καί άνσγνῶσται θά άποτελέσουν ένα
εἶδος όργανώσεως τῆς έθνικόφρονος κοινῆς γνώμης είς τὴν περιφέρειαν τών Ἀθηνῶν, έντὸς τῆς «έρυθρός ζώνης».
- Καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς ἐκδόσεως
τῶν ἐθνικοφρόνων ἐφημερίδων, ἡ έμφάνισις τοῦ ἀναγκαίου άντιλόγου είς τὴν μονομερώς άσκουμένην κομμουνιστικὴν προπαγάνδαν, θα άναζωογονήση τοὺς έθνικό·
φρονας καί Où τοὺς κόμη νά άναθαρρήσουν.
Μία ἀνάλογος ἐφημερὶς Où έπρεπε νά
ἐκδοθῇ καὶ δια τάς συνοικίας τοὺ Πειραιῶς
μὲ κέντρον τήν Νίκαιαν. Τρεῖς έβδομαδι·
αῑαι ἐφημερίδες δέν θα συνεπήγοντο ίδιαι·
τέρως μεγάλην οἰκονομικὴν δαπάνην διό
τὴν έθνικῆν διοφώτισιν ένώ δι’ αὐτῶν θα
έδημισυργοῡντο ίδεολογικα - ὁργανωτικὰ
προγεφυρώματα ἐντὸς τοὺ -έχθρικοῡ
δ. Ρσδιόφωνον
Τὸ δίκτυον τών E.A. δύναται νά καθοδηγηθή πλήρως καὶ να άξιοποιηθῇ άπολύτως
άπὸ τὴν ἐθνικὴν διοφώτισιν ἐφ’ ὅσον ληφθοῡν τὰ ἀνωτέρω άαπτυχθέντα ὁργάνωτικά μέτρα (ὑπαγωγή εἰς Δ.Δ.ΙΓΕΣ. 3μελὴς
διεύθυνσις ΚΡΣΕΔΕ, ὑπεύθυνος συντάκτης εἰς έκαστον τοπικὸν ραδιοσταθμόν,
15θήμερος έκηαίδευσις τῶν έν λόγῳ ὑπευθύνων, μόνιμον ωνεργεῑον διὰ τά δελτία
είδήσεων). Τὸ EIP ἐπὶ τοὺ παρόντος μόνον
νὰ έπιρεασθῆ μερικῶς εἶναι δυνατόν διά
μέσου τῆς Προεδρίας καὶ έφ· ὅσον ἐκκαῑ
θαρισθή ἀπὸ τοὺς κομμουνίζοντας και
όποκτήση μερικοὺς καταλλήλους συνεργάτας. Ἄνθρωποι έμπιστοι, ἱκανοὶ καὶ συνεργάσιμοι θα ἑπρεπε νά τοποθετηθοῡν εἰς
τὰς καιρίας θέσεις τοῦ γεν. διευθυντοῡ.
τοῦ άναπληρωτοῡ διευθυντοῡ, τοῦ διευθυντοῡ προγράμματος καὶ τῶν ὑπευθύνων
διὰ τὰ δελτία είδήσεων καὶ τὸς εἰδικὰς ἐκ·
πομπάς. Ἐπίσης νά ἐξασφαλισθῆ ή όξιοποίησις άπὸ τὸ EIP διαφωτιστικοῡ ὺλικοῡ
διοχετευομένου πρὸς αὐτὸ διὰ τῆς
Δ.Δ.1Προεδρίας. Πάντως τὰ σημεῖα τά
ὁποία πρέπει νά προσεχθοῡν εἰς τὴν ραδιοφωνικήν μσς διοφώτισιν καὶ νά ρυθμισθοῦν ἐντός τοῦ α’. τριμήνου τοῦ τρέχοντος ἔτους, εἶναι;
(7) «Κομμουνισμὸς καί έθνική ἀσφάλεια». Ἀντεθνικὴ καὶ άνατρεπτικὴ φύσις
τοῦ Κομμουνισμοῡ. Ρόλος 'Ev. Δυνάμεων Σωμ. Ἀσφαλείας Καθήκοντα των. Φυλλάδισν τσέπης, 32 σελ. ἐκδοσις ΓΕΣ.
(8) «OI Ἐπαναστάτες τῆς EM»: Ἀποκαλυπτικαί βιογραφίαι τῶν ήγετῶν τῆς EM.
Πλουτισμός, καλοπέρααις, άστοποίησίς
των. Δοσίλογοι, μαυραγαρῖται. πλουτοκραται ακομμουνισταί». Ἀκροβαται συνοδοι·
πόροι. καταγγελία άπὸ τὰ ἀριστερά Μαύρη
gunmen. είδικοῡ σχήματος.
(Q) «Ψευτοκομμουνιστὲς διῶκτες κομ·
μουνιστῡνιῑ Στοιχεῖα διὰ τὸν διωγμὸν
«ἡρώων» τοῦ Δ.Σ.Ε. εἰς τὸ Παραπέτασμα

ἀπὸ τό ΚΚΕ καί τό έκεῖ καθεστῶτα. Διαγραφαῖ καί ἄλλοι διωγμοῖ είς Ἐλλάδα ἀπὸ τήν
ἠγεσιάν τῆς ΕΔΑ. «Καρφώμσται τῶν «πραγματικῶν ἀγωνιστῶν, στὴν Ἀσφάλεια κλπ.
Φυλλόδιον εἰδικοῦ σχήματος, 48 σελίδων.
Ἐκδοσις κινεζοφίλων. _
(10) -Κομμουνισμός καί Θρησκείσ».
Φυλλάδιον 64 σελίδων, έκδοσις Ἐκκλησίας
ἠ χριστιανικής όργονώσεως, διανομή του
είς τοὺς ναούς.
ραδιοσταθμὸς Θεσσαλονίκης Σκοπὸςῑ ἡ
διαλυτική προπαγάνδα έντὸς τοῡ ΚΚΕ καὶ
τῶν κομμουνιστικῶν κρατῶν. ’Υπεύθυνοςῑ

(9) «Τὸ ἠμερολόγιονι.· 2-3’ διὸ τὸ καθημερινὸν ήμερολόγιον (ἐπέτειοι καὶ γεγονότα τῆς ἡμέρας μέ τάσιν διαφωτίσεως).
Μετάδοσις πρωϊ - μεσημέρι - νύκτα. Ἀπὸ
EIP καὶ EA.
ε. Ἐκδόσεις

Προτείνεται νά προγραμματισθοῡν διὸ
τὸ 1966 αί κάτωθι έκδόοειςῑ

(1) «Δώδεκα παρὰ ἑνα...»; Φυλλάδιον
ἁποκαλῡπτον τάς μεθόδους καὶ τὴν ἑκτασιν τῆς κομμουνιστικής διαβρώσεως, καθορίζον τὸ μέγεθος τῆς άπειλής καὶ ὑποδεικνῡον τρόπους καὶ καθήκοντα διά τὴν
άντιμετώπισίν της, Σχῆμα τσέπης, οελ 32,
ἐπώνυμον (συγγραφεύς, έκδότης, τιμή).
«Ἔκδοσις τῆς Παγκοσμίου Πολιτικῆς Ἐπιθεωρήσεωςικ
(2) «Λαίκά μέπυπα». Φυλλάδιον άποκαλυπτικὸν διὰ τὴν κομμουνιστικὴν τακτικὴν
τῶν -λαίκῶν μετώπων-, Ἰστορικὸν, άποτελέσματα είς άλλας χώρας, Ἑλλάς, Καθήκον
τών έθνικῶς σκεπτομένων άνεξαρτήτως
κομμοτικής τοποθετήσεως νά άπομονώσουν τόν κομμουνισμόν. Πῶς θα έπιτευχθῇ
τοῦτο («cm»)- καί «(Na)», είς τὸν κοινωνικὸν καὶ πολιτικὸν βίον). Σχῆμα τσέπης, σελ.
32, ἐπώνυμον.
(3) «Oi Ἐλευθεροκτόνοι»; Κομμουνισμὸς καί Δημοκρατία, Oi κομμουνισταὶ ώς
θανάσιμοι έχθροὶ τῆς Ἐλευθερίας. Καθῆκον τῆς Δημοκρατίας νά μάχεται έναντίον
τών έλευθεροκτόνων. Φυλλάδιον σχήματος
τσέπης, 32 σελίδων, έπώνυμαν.

(4) -Κομμουνισμὸς καὶ Κέντρονπῑ Τί εἶ· .

ναι Κέντρον καὶ τί Κομμουνισμός. Διατὶ
πρέπει νά εἶναι άσυμβίβοστα. Πώς βλέπειὸ
δεύτερος τὸ πρῶτον (ντοκουμέντα). Ποία ή
τακτικὴ τοῦ Κομμουνισμοῡ πρὸς καταστροφὴν τοῦ Κέντρου. Τά καθήκοντα τῶν

κεντρώων. Φυλλάδιον τσέπης, 32 σελ. ι,
ἐπώνυμον. Ἐκδοσις τοῦ Φ.Δ.Κ.

(5) -Κομμουνισμὸς καὶ Ἀντι’δρασις»; Ἠ ’
άντιδραστικότης τοὺ Κομμουνισμοῡ. Ποῦ
εὑρίσκεται ή πραγματικὴ πρόοδος. Διατὶ ὁ “’

ωγχρονος προοδευτικὸς άνθρωπος δέν

δύναται νά εἶναι κσμμουνιστής. Φυλλάδιον Τ
ἑιίέπης, 32 σελ., έπώνυμον. Ἑκδοσις σοσι·
«mov.
(6) «Ἡ εἰρηνικὴ ὲηικράιησις»; Ἀλήθεια ἕξ
καὶ ψεῦδος. Ἀπάτη καὶ αὑταπάτη. Τακτική a
σολαμιοῡ καὶ άγκυνάρας. 'O κομμουνισμὸς ἐξ
οὐδέποτε παρητήθη τῆς βίας (ντοκου- ἰζ
μέντοι). '0 ἐγχώριος κομμουνισμὸς ποοσβλέπει πάντοτε καὶ είς τὴν βίαν ὡς μέσον ç ἢ
έπικρατήοεώς του (ντοκουμέντα). Φυλλό·
διον τσέπης, 32 σελ. έπώνυμονῑ Ἐκδοσις
τῆς «Παγκοσμίου Πολιτικῆς Ἐπιθεωρήηῇς
σε n. ,
:77 «Κομμουνισμὸς καί έθνικὴ ἀσφάλεια». Ἀντεθνικὴ καί ἀνατρεπτικὴ φύσις
τοῦ Κομμουνισμοῡ. Ρόλος Ἑν. Δυνάμεων-χ
Σωμ. Ἀσφαλείας. Καθήκοντα των. ΦυλλάνMu
διον τσέπης, 32 oak έκδοσις Γ ΕΣ.
(8) σοι· Ἐπαναστάτες τῆς ΕΔΑιι Ἀποκα- Hrs:
λυπτικαί βιογραφίαι τῶν ήγετῶν τῆς ,ψ
Πλουτισμός. καλοηέρασις, άστοπιῐιίηαίςἵ
των. Δοσίλογοι, μαυραγορῑται, πλουτοκραται -κομμουνισταί». Ἀκροβάται συνοδρι-ι ~

πόροι Κατσγγελία ἀπὸ τά ἀριστερά. Μαύρη
προπαγάνδα. Φυλλάδιον εἰδικοῦ σχήματος.
80 σελίδων. Ἐκδοσις κινεζοφίλων.
(9) «Ψευτοκομμουνιστὲς διῶκτες κομμουνιστῶν»; Στοιχεῖα δια τὸν διωγμὸν
«ἡρώων» τοῦ Δ.Σ.Ε. εἰς τό Παωπέτασμα
ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καί τά ἐκεῖ καθεστῶτα. Διαγραφαὶ καὶ άλλοι διωγμοὶ εἱς Ἐλλάδα άπὸ
τὴν ήγεσίαν τῆς ΕΔΑ. «Καρφώματα» τῶν
«πραγματικῶν ἀγωνιστῶν» στὴν Ἀσφάλεια
κλπ. Φυλλάδιον εἰδικοῦ σχήματος, 48 σελίδων. Ἔκδοσις κινεζοφίλων,
(10) «Κομμουνισμός καί Θρησκεία».
Φυλλάδιον 64 σελίδων, ἐκδοοις Ἐκκλησίας
ἢ χριστιανικῆς ἀργανώσεως, διανομή του
είς τοὺς ναούς.
(11) «Ἠ ἀλήθεια γιά τὴν Ἐθνική Ἀντίσταση». «Ἀντικειμενική» καὶ ἐκλαϊκευμένη
ἐξιστόρησις τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως.
Ἀποκάλυψις τοῦ πραγματικοῦ ρόλου τῶν
κομμουνιστῶν. Ἑκθεσις τῶν αἰτημάτων
ἀγωνιστῶν Ἀντιστάσεως. Βιβλίαν τσέπης,
128 σελ. Ἒκδοσις ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων.

ἐ (12) «Ἑλλάςῑ7949-1966». Πολυτελὲς
λεύκωμα ἐθνικής προόδου; α’. ἠ κληρονομιά πολέμου, κατοχῆς, τριῶν γύρων, β’. ή

ἀνοικοδόμησις.(1949-52), γ’. ὴ ἀνάπτυξις,
(1952-66), δ’. οἰ προοπτικές (1967- ).
Φωτογραφίες, λεζάντες, στατιστικοῖ πίνα·
κες, συνθήματα, περικοπαὶ λόγων ἢ προγραμμάτων, χάρται, διαγράμματα.
(13) «Ἠμερολόγια 1967» Τοίχου μέ
ἐθνικάς παραστάσεις δι’ ἕκαστον μῆνα καί
πατριῶτικά συνθήματα, λόγους μεγάλων
ἀνδρῶν. Ἔκδοσις ΓΕΣ . 50.000-100.000 άντίτυπα.

nui-11€ v-xen ‘.‘"y μ-ν-ηι «w A". v v‘ _ .

- Ἐπιτραπέζιον με φωτογραφίας ἐθνικῆς προόδου καί ἀνάλογα στοιχεῖα, ύπόμνησιν ἐπετείων κλπ. 200.000 ἀντίτυπα.
Ἔκδοσις Προεδρίας.

·. .‘4: ν, J" a Α , —_ ·

- Τσέηης κατά τὸ πρότυπον τῆς «ἀτζέντας» τῆς ΕΔΑ διὰ τὸ 1966, ἐπέτειοι ἐθνικαὶ
K01 άντικομμουνιστικαί. Στοιχεῖα ἐθνικῆς
προόδου. Ἀντίτυπα 500.000. Ἐκδοσις Προεδρίας.

(14) «Τί πρέπει νά ξέρη ὀ ἀγρότης». Ἐκλαίκευτικὴ ἑρμηνεία τῶν προβλημάτων,
ἐπιτευγμάτων, προοπτικῶν καί καθηκόντων
τῆς ἀγροτικής οἰκονομίας μσς, Σχῆμα εἰδικόν, γλῶσσα λαϊκή, διατύτιυσις παραστατικὴ μέ παραδείγματα, εἰκόνας, παρομοιώσεις, μῦθοι καὶ παροιμίας. Στοιχεῖα εύ·, f ανάγνωστα. Ἔκδοσις ἀνάλογος τῶν δια·
ῑ,’ ,, λαμβανομένων θεμάτων. Ἔκδοσις ATE ἢ
Ύπουργεὶου Γεωργίας.
Θέματαῑ Πρόοδος τῆς άγροτικῆς μας οἱ-

κονομίας Προβλήματα της - Προοπτικαί
της - Ἀναδιάρθρωσις καλλιεργειῶν - Καπνικὸν - Σιτικὸν - Διάθεσις προϊόντων —
Χρέη - Ἀσφαλίσεις - Σύνδεσις μέ EOK Ἐμπόριον μέ Ἀνατολήν - Ἀθήνα καὶ
Ἐπαρχία - Κομμουνισμὸς καί Ἀγρότης Κολχάζ - Οἱ ἐχθροὶ τοῡ Ἀγρότη - '0 δρόε · μος πρὸς τὴν εύημερία κλπ.
’ , (15) «Κομμουνισμὸς καί 1821 n:
Ἀπὸ μακροτάτου χρόνου ό κομμουνισμὸς καταβάλλει μίαν ἐπίμονον, σύστημα·
τικὴν καί ἀφειδῶς ἐνιαχυομένην προαπάθειαν δινά διαστρεβλώση τὴν ἱστορίαν μσς
καὶ νά οἰκειοποιηθῇ τὴν ἐθνικήν μσς κλης _- povouiov. 'H προσπάθεια αῦτη στρέφεται
ἰ, ίδιασέρως πρὸς τὸ 1821 τὸ ὁποῖον ὁ κομi προσπαθεῑ νά ἐρμηνεύσῃ κατὰ
’ τὸν ίδικόν του τρόπον καί νά τὸ ἐμφανίσῃ
’ὡς τοξικὴν ἐπανάστασιν. τῆς ὁποίας ὴ ἐπιτυχία ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον
είς τὴν συμπορόστασιν τῆς -φιλελληνικὴςιι
Ρωσίας. Eh τὸν τομέα αὐτὸν ὁ κομμουνιιῳάς ἐδημιούργησεν ὁλόκληρον φιλολογίαν μέ τά ἐργα καί τὰς μελέτας τοῦ
κορδάτου, Γ. Ζέβγου, Π.Ρούοου, Π. Δηρίου. N. Ζαχαριάδη. ΤΒουρνά, Δ. 0am’κδ Παραλλήλως ὴ προσηόθειο αῦτη

ἐνισχύεται καί ἀπὸ ρωσικῆς πλευράς (ῖδε
σχετικὸν κεφάλαιον τῆς «Παγκοσμίου
Ἱστορίας» τῆς Ἀκαδημίας τῆς ΕΣΣΔ, κεφάλαιον «Ἑλλάς» τῆς «Παγκοσμίου Ἐγκυκλοπαιδείας» τῆς Ἀκαδημίας τῆς ΕΣΣΔ,
τήν «Ἰστορία τῶν Νεωτέρων χρόνων» τοῦ
Κοζμίνσκυ πρὸς χρῆσιν τῶν σοβιετικῶν γυμνασίων κλπ). Ὀ Κομμουνισμὸς συνεχὶζει
K01 σήμερον ἀμείωτον αύτήν τήν προσπόθειάν του. Οῦτω τελευταίως ἐκυκλοφόρησεν είς τὸ Παραπέτασμα ένα ἔργον τοῦ Λ.
Στρίγκου διά τό 1821. οἱ δὲ προσφάτοις
ἐπισκεφθέντες τήν χώραν μσς σοβιετικοὶ
ἱστορικοὶ ΕύγΖούκωφ καὶ Α. Μύλλερ ἀπεκάλυψαν ὅτι εἰς τήν Μόσχον «ἐρευνάται» ή
νεοελληνική ἱστορία καὶ ἰδίως τὸ 1821 καὶ
ὅτι κύριος στόχος τῆς τοιαύτης «ἐρεύνης»
εἶναι ή μείωσις τῆς σημασίας τῆς ἐπιρροῆς
τῆς γαλλικής ἐπαναστάσεως καί γενικῶς
τῆς δυτικῆς σκέψεως ἐπὶ τοῦ 1821 K01 ἀντιθέτως, ή ύπογράμμισις τῆς ρωσικῆς
ἐπιρροῆς. Ἀνέφεραν ἐπίσης ὅτι είς Μόσχαν ὑπάρχει «πλάνο ἐρευνῶν γιά τὴν
ἱστορία σας» καὶ ὅτι προσεχῶς «θα συγγραφή μιά μονογραφία γύρω ἀπὸ τὴν ἐλληνική ἐπανάστασι μέ συγγραφέα τὸν έλληνομαθή ἐπιστήμονά μας Ἀρς. Κατόπι ea
ἐκδῶσωμε ένα σύντομο τόμο για τὴ νέα
ἐλληνικὴ ἱστορία πρὸς χρήση τῶν σπουδαστὼν μσς» (αΑύγή» 25/5/1962).
Πλέον προσφάτοις, ή ΕΔΑ, ἀντιδρῶσα
είς τὸ Βασιλικόν Διάγγελμα τοῦ Νέου
Ἒτους. παρουσίασεν τὴν «Φὼκήν Ἑταιρίαν» ῶς περίπου κομμουνιστικήνῌ)
παραλληλίζουοα τὸ Διάγγελμα μέ τάς ἐναντίον της κατηγορίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον (άρθρα Τ.Βουρνά εἰς «Αύγὴν» 8 καί

Μέχρι τοῦδε η ἐπικίνδυνος αύτὴ κομμουνιστική προσπάθεια οὺδόλως ἀντιμετωπίσθη ἀπὸ τῆς πλευράς μσς καὶ οὐδεὶς
ἐκ τῶν ἐπιστημόνων μσς ἠσχολῆθη ποτὲ μέ
τὴν ἀντίκρουσιν τῶν κομμουνιστικῶν «ἐρμηνειῶν» τοῦ 1821. Συνεπῶς τὸ ἐν λόγῳ
ζωτικῆς σημασίας μέτωπον παραμένει ἀπὸ
ἐθνικής πλευράς ἐντελῶς ἀκάλυπτον.
Σκοπὸς ἐκδόσεως ὑφισταμένης ἢ μικράς
μελέτης «Τὸ 1821 K01 ἀ κομμουνισμὸς» εἷναι ἠ ἐπισήμονσις τοῡ κινδύνου, ή καταγγελία τῶν πραγματικῶν ἐπιδιώξεων τοῦ
κομμουνισμοῡ καὶ ή ἀνασκευὴ μερικῶν βασικῶν κομμουνιστικῶν θέσεων. Ἀσφαλῶς ή
μελέτη αῦτη μακράν τοῦ νά ἐξαντλῆ τὸ
μέγα Θέμα, άπλῶς τὸ θέτει διά πρώτην φορὰν ἀπὸ τῆς ἰδικῆς μσς πλευράς. Ἀλλά καὶ
αὐτὸ καί μόνον ἀποτελεῖ ἀξίαν λόγου
προσφοράν εἰςτὸν ίδεολογικὸν ἀγῶνα τοῦ
Ἐθνους πρὸς προάσπισιν τῆς κληρονομίας
του. Εἶναι ή πρώτη κροῦσις τοῦ κώδωνος
τοῦ κινδύνου. Σκοπός της δέν εἶναι νά
κλείσῃ τὸ θέμα, ἀλλά νά τὸ ἀνοίξη ὥστε να
παύση ἡ μονομερής ἰδεολογικὴ ἐπίθεσις
τοῦ κομμουνισμοῡ καὶ νά ἀρχίση νά δημιουργήται ἐπὶ τέλους καί ό ἀντίλογος.
Γ ενικῶςῑ Ὀλαι αἰ ῶς ἀνω ἐκδόσεις ἐφ’
δσον πραγματοποιηθοῡν πρέπει νά ἐκτυπῶνονται εἰς μέγαν ἀριθμὸν ἀντιτύπων. Τά
ἐντυπα πρέπει νά ρίπτωνται ἐπὶ τοῦ κοινοῦ
μαζικῶς ὅπως αί βόμβαι εἰς τοὺς στόχους
των διά νά πλήξων μερικούς. Ἐφ’ ὅσον γίνονται αί κύριαι ἐργασίαι (συγγραφή. στοιχειοθεσία, διόρθωσις) εἶναι αάντιοικονομικόν» νά μὴ τυπώνονται περισσότερα ἀντίτυπα μόνον διὰ τὸ κόστος τοῦ χάρτου καὶ
τὸν κόπον τῆς διεκπεροιῶσεως. Ἐπίσης
διὰ λόγους ψυχολογικούς καί τακτικῆς νά
μὴ διανέμονται δωρεάν ἀλλά νά προσφέρονται είς χαμηλὴν τιμήν. κάτω τοῦ Ké—
στους των. Τέλος νά μὴ εἶναι ἀνώνυμοι,
ἐκθετοι, άνεύθυνοι καί ῦποπτοι ἀλλά ἐπῶνυμοι μέ συγγραφέα. ἐκδότην, διεύθυνσιν,
τηλέφωνσν,

Ἐργασίαι προοπτικῆςε Κατὰ τὸ τράχον
hog εἶναι δυνατόν καὶ έπιβεβλωένον va

προωθηθῇ ή συγγραφὴ K01 ή ἐκτύπωσις
μερικῶν ἀπαραιτήτων διά τήν συγκρότησιν
ἰδεολογικοῦ μετώπου ἐργων ῶς εἶναι;
(1) «Ἐλληνοχριστιανισμός». Ὀλοκληρωμένη παρουσίασις τοῦ ἐλληνοχριστιανικοῦ ίδεώδους καὶ πολιτισμοῦ, τῆς ἱστορικῆς προελεύσεῶς του, τῶν ἀξιῶν του, τῶν
σημερινῶν φορέων του, τῶν ἐχθρῶν καὶ
τῶν κινδύνων ποὺ τὸν ἀπειλοῡν, τῶν ἀνα·
γκαίων διά τὴν ἐπιβίωσίν του ἐνεργειῶν,
τοῦ μέλλοντός του.
(2) «Ἑθνική Ἀντιότοσις». Μεγάλη, ὀλοκληρωμένη ἐργασία ἐπὶ τῆς ἱστορίας τῆς
Ἐθνικής Ἀντιστάσεως τῆν ὁποίαν οἰκειοποιεῑται ὁ κομμουνισμὸς διά τῆς συστηματικῆς διαστρεβλώσεῶς της. Οἰ κομμουνισταί ἐχουν ἐκδόσει σχετικῶς δεκάδας βιβλίων καί ἐκδίδουν τὸ περιοδικὸν «'Ap—
χεῑον Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως».
(3) «Ὀ Κομμουνισμός». Μία συνοπτικὴ
καὶ ἐκλαϊκευμένη ἀλλὰ πλήρης K01 ἐπιστημονικῆ παρουσίασις - ἀνασκευή του ῶς
Θεωρίας, καθεστῶτος, κινήματος, τρόπου
ζωῆς, ὸργανῶσεως κλπ.
(4) ιἸστορία τοῦ κομμουνισμοῡ ἐν Ἑλλάδι»; Πλήρης ἀπὸ τήν κπροϊστορὶαν» του
μέχρι K01 τὴν ΕΔΑ 610 τοῦ ΣΕΚΕ K01 KKE.

(5) «Ἠ Προπαγάνδα». Εἰσαγωγὴ εἱς τὴν
σύγχρονον ἐπιστημονικὴν τεχνικὴν τῆς

διαδόσεως ἰδεῶν μὲ σκοπὸν τὸν ἐπιρε- .
ασμὸν τῆς κοινῆς γνώμης. Ἀποκάλυψις
τῶν μεθόδων καὶ τῆς τεχνικῆς τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάνδας. Ἀντιπαράθεσις τῶν
μεθόδων καὶ τῆς τεχνικῆς τῆς ἐθνικής δημοκρατικῆς προπαγάνδας.
Διδακτικὸν βιβλίον εἱς ὄλας τάς σχολάς
διαφωτίσεως, βοήθημα ὅλων τῶν ἀπασχο- ,
λουμένων εἰς τὸν κρατικὸν ῆ ἰδιωτικόν μηχανισμὸν διαφωτίσεως. Τά τρία τελευταῖα
ἐκ τῶν ῶς ἀνω 5 συγγραμμάτων εἶναι σχε- ,
δὸν ἐτοιμα ἀλλά δὲν όλοκληρὼθησαν ἐλ-

Ξ

λείψει δυνατότητος ἐκτυπώσεως καὶ δι- ι
οχετεύσεῶς των. Διά τὸ τελευταῖον κατά ’
σειράν μάλιστα, ἡ Χωροφυλακή καῖ ἡ ΓΔΕΑ
εἶχον ἔλθη εἰς συνεννοήσεις K01 συμφωνίαν μέ τὸν συγγραφέα του.

i

στ. Ἐθνικὴ Πρόοδος

'0 τομεύς προβολῆς τῆς ἐθνικής προ- Α

ὁδου εἶναι ζωτικὸς ῶς «θετικὸν» ἀντίδοτον
είς τὴν κομμουνιστικὴν προπαγάνδαν ἀλλά
ἐπίσης K01 ῶς μέσον κινητοποιήσεως ὁλων
τῶν ἐθνικῶν, συλλογικῶν ἡ ἀτομικῶν δυνάμεων διά τὴν ἐπιτυχίαν τῆς προσπαθείας
ἀναπτύξεως τῆς χώρας.
Ἀνωτέρω, ἀνεφέρθησαν ήδη μερικαί
ἀμέσως ἐφικτοὶ μέθοδοι προβολῆς τῆς ἐθνικής προόδου ὼς εἶναι ή καθιέρωσις εἰδικῶν ἐκπομπῶν ἀπὸ τά δίκτυα EIP καὶ Ε.Δ.,
ἡ ἐκδοσις λευκώματος δι’ ὁλόκληρον τὴν
μεταπολεμικὴν περίοδον, ἡ ἐκδοσις ήμε·
ρολογίων διά τὸ 1967, ὴ ἐκτύπωσις εἰδικοῦ
βιβλιαρίου διά τούς ἀγρότας. ή τακτικὴ ἐκ·
δοσις φωτογραφικῶν ἐφημερίδων ἀπὸ τὸ
ΓΕΣ (διά τὴν ὓπαιθρον) καὶ τὴν Προεδρίαν
(διά τά ἀστικά κέντρα). Ἐξ άλλου καί τὰ
μόνιμα ἐντυπα ἐθνικής διαφωτίσεως θά
ἀφιερὼνουν ενα τμῆμα των εἰς τὴν συζήτησιν τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων καῖ τὴν προβολὴν τῶν σχετικῶν ἐπιτευγμάτων καί

προοπτικῶν («Στρατιωτικά Νέα. «Φωνὴ ’
ΤΕΑ», 15θήμερος ἐκδοοις ΓΕΣ δελτίον ,ᾗ

γραμμῆς Προεδρίας, -Παγκόσμια Πολιτικὴ
Ἐπιθεώρησις»).
Παρά ταῦτα, πρὸς ουμπλήρωαν τῶν
ἀιὲἓπέρω θεωροῦνται ἀπαραίτητα καί ἀλλα

(1) Νά ἀργανωθῇ κινητὴ έκθεσις «ἐπιτευγμάτων καὶ Προρπτικῶνι· ἡ ὁποία νά
περιέλθῃ δλην τήν χωραν. _
(2) Na γυρισθη σειράαύτοτελῶν κινημάτογροφικῶν ταινιῶν δι’ δλα τά ἐκτελεσθέντα ὴ ὑπὸ ἐκτέλεσιν μεγάλα ἔργα.
(ιιΠτολεμαῐς - τὸ Ροὺρ τῆς Ἐλλάδος-, «01

ὑδροηλεκτρικοί μσς σταθμοί». «Πῶς δαμάζονται τά μεγάλα ποτάμια μσς», «Ἠ καινουργισ Ἀθήνα», «Ἒσσο Πάππσς»,
u Αλουμίνιον» κλπ).
(3) Nù ἑκτυπωθοῡν άφῑσσσι δι’ ῶν να
καληται ὁ πληθυσμὸς να συμβάλῃ εἰς τό
ἔργον τῆς ἑθνικῆς προόδου ἀναλόγως
Πρὸς τάς εἰδικὰς δυνατότητσς ἑκάστου. Αί
ὲν λόγῳ άφῑσσαι δύνανται να περιέχουν

. παραστάσεις, συνθήματα καὶ στατιστικὰς

(Ex. ἐπ’ εὺκαιρία δανείων τοὺ Κράτους ἢ
της A_EH). Μέχρι τοῦδε ἡ έκστρατεία ἑγYpaqmq είς τοιαῦτα δάνεια δισφημίζει μόνον τά άμεσα ύλικά άτομικσ όφέλη τῶν
ὰΥΟβαζόντων ὁμολογίας (τόκος, κέρδη,
βῄῐρα ἀσφαλείας). Οὺδὲν λέγεται περὶ τῆς
δι αυτοῡ τοῦ τρόπου συμβολῆς εἰς τήν
ἀνάπτυξιν τοῦ τόπους «τὸ μέλλον τῆς Ἐλδος εἶναι καὶ τὸ δικὸ σου» κλπ. Χαρακτηριστικὴ ἑκδήλωσις τῆς βαθμισίας διαM308“: μσς είς 8 ἑκατ. άτομσ ἄνευ ἰσχυpaw συνδετικῶν κρίκων προερχομένων άπὸ
ΚΟΝὰς (έθνικάς) στρατηγικάς ἑπιδιώξεις.
(4) Εκτύπωσις εἰδικῶν φωτογραφικῶν
ἒῆυκωμάτων ὀχι πολυτελῶν άλλα διά λαϊV χρῆσιν.
(5) Ὲκτύπωσις «χάρτου άναπτύξεως»
που να πσρουσιάζονται τά έργα ἀναπτύξεως εἰς δλην τήν χώραν. Na τοποθετηθῇ
ἕωρλα τὸ σχολεῑα καί τὸς δημοσίας ύπη-

_(6) Na ἐκδοθῇ μία σειρᾱ φυλλαδιων διὸ
των ὁποίων ea ἑξετάζωντσι τὸ ζητήματα
Τῆς ρίκονομίας μσς κατὰ τρόπον άκρως
κλαιιιευτικὸν, μὲ άπλῆν γλῶσσαν. ἑλκυOTth μορφὴν καὶ μεγάλην συντομίαν. KuDla κατεύθυνσις τῶν φυλλαδίων θα εἶναι ἡ
“mai”! τῶν έπιτεὺξεών μσς, ἡ ἑκλαῐκευΤῆς οἰκονομικῆς μσς πολιτικῆς καὶ ἡ
’ἱαλλῑὲβγεια τῆς πεποιθήσεως ὁτι τὸ μέλ°V ὲξίὶβτῑττσι άπὸ τὴν κοινῆν ἑργαοίαν καὶ
1ἕῑῗκῑκῖῐῐάθειαν
δλων
μσς
διά
τήν
έπιτυχῆ
“1‘10”th αὐτῆς τῆς πολιτικῆς.
pupa φυλλσδίων πρὸς ἑκδοσιν ἑνΤὸῖ TOU 1966 προτείνεται ἡ ακόλουθοςῑ
“ ‘9 δρόμος πρὸς τὴν εύημεοία»ουῖιβᾏοζκα ἑξαρτῶνται άπὸ ἑσένα» (Περὶ

“ “ῑὲ3ςῖτὲἓέειτὲἕ)πίσω μσς» (Ἁνασκόπηou; ὲΠῑῐευγμάτων μεταπολεμυιῶν ἑτῶν).
“ “Ti νά σπείρουμε καὶ γιατί» (άναδιάρ“W‘s καλλιεργειῶν).

m; '° ἔξυπνος ὰνρότης» (περὶ, κτηνα
εἰ WC και λοιπῶν μεθόδων αυξήσεως

“Bantam”

- “ Η ὲ’(Βῑῡμηχιὶινισυς τῆς χώρας vac»;

_" _ nepméreœc, τῆς κυρίας Δβῦχμης“
(πῖρζῖξᾶςκζῗκξματικής σταθερότητος)“ “T? λάδι mi?
: Ψ συμβαίνει μὲ τὸ στάριιι.
ἑ “ “Τί θα φᾱμε gêne”. (περὶ βιοτικοῡ
λὲἕῖῶδῦυ καί διατροφῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ
“ ‘TÔ Τζῑῖζίκι καὶτὸ μυρμῆγκιι· (Περὶ Τῆς
τ “Walômroq νᾱ μὴ αὺεηθοῡν 'ùnspuér
M αἱ καταναλωτικαί δαπάναι καὶ νά γίVSW'GI ἑπενδὺσεις χάριν τοῦ μέλλοντος
“R Φμλῆς μσς).

” “ ·“0 Igth Τζῶν στὴν Ἐλλάδα· (περὶ
· Τουβίφμου καὶτῆς σημασίας του).

-Γ ·“ O κύριος Θεμιστοκλῆς κι· ό μπάρμπα
ὀιτοωφ· (Ἁηόκβουσις τῆς δημαγωγίας ὴ
. ία Προσπαθεῑ να φέρῃ είς άντίθεσιν τὴν
5"“pr πρὸς τὰς Ἀθήνας)- _
“ “d"un γεωγραφία τῆς Moe:(mû “NV ἐπερχομένην διὰ τῆς oven-with”:
'3‘an ὀψεως τῆς χῶρος)“ «Που rum αὐτὰ ποὺ δίνειςστό κρά1'09- (Ἁνάλυοις τοῦ τρόπου καθ’ όν διατίΘεγται τα εκ τῆς φορολσγίας έσοδα).

. ’Υπεὺθυνος δι’ ὁλα τὰ ἀνωτέρω ἡ ΠΡΟ·

’ψκῆ ι at.“ V
~—

ζ. Ἐπέτειοι
Καταλληλος έκμετάλλευσις τῶν έπε·
τείων καί ἑορτῶν 25ης Μαρτίου, 31ης
Μαρτίου (έναρξις άντσρσίσς εἰς ἡμέραν
ἑκλογῶν), Πάσχα, 1ης Μαῖου, 29ης Αύγούστου, 28ης Ὀκτωβρίου. 3ης Νοεμβρίου
(Ούγγαρία), 3ης Δεκεμβρίου, Χριστουγέννων - Νέου Ἐτους μέ άφίσσσς. ἐκθέσεις.
συνθήματα, ὁμιλίας, ρσδιοσκέτς, συγκεντρώσεις, τελετάς, μηνύματα, διαγγέλματσ,
κηρύγματα καὶ άλλσς έκδηλώσεις κλιμακουμένας εἰς τά μηνιαῑα προγράμματα τῆς
πρωτοβσθμίου έπιτροπῆς.
η. Ψίθυρος
Διεξαγωγή του ὑπὸ τῆς ΚΥΠ ῶς προσνεφέρθη δια τῆς δημιουργίας ἑνὸς κέντρου
ὁπόθεν Θα ἐκπέμπονται αἰ πρὸς κυκλοφορίαν διαδόσεις, ὰγωγῶν δι’ ῶν θα μεταφέρονται αὺται είς τοὺς «ψιθυριστάς» καὶ δικτύου ποὺ θα κυκλοφορῆ τας φήμας.
6.‘ Τύπος

Ὠς άνεφέρθη ἤδη πρέπει νά τὸν διακρίνωμεν εἰς ἐπαρχισκόν καὶ κεντρικόν. Εἰς
-Ἠ συνεχιζομένη κομμουνιστικῆ άπειλῆ
(πειστήρια κατασκοπείσς, φωτογραφίαι ταραχῶν, πίνακες περὶ κομμ. προπαγάνδας).
-Ἠ σημερινή Ἐλλας (οἰκονομικὴ άνός)
θωσις, γενικὴ πρόοδος καὶ άμυντικῆ ἑτοιμότης τῆς χώρας)-Ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸ ΝΑΤο (μὲ χάρτας, φωτογραφίας καί πίνακας να ύπογραμμισθῇ ἡ
σημασία ποὺ έχει ἡ συμμέτοχή τῆς Ἐλλάδος εἰς τὸ NATO τόσον δι’ αὺτὴν ὀσον καὶ
διὰ τὴν δμυναν ὁλοκλήρου τοὺ Δυτικοὺ
κόσμου).
Ἠ ῶς άνω έκθεσις θα ἠδύνατο να ἑτοιμασθῇ έντός 5 -6 μηνῶν διὸ μιας συνεργασίσςιτής Προεδρίας μετά τῆς ΚΥΠ, τοῡ ΓΕΣ
καὶ τῆς ΓΔΕΑ καὶ ἑν συνεχείσ, άφοὺ τὸ
οὕτω συγκεντρούμενον ὑλικὸν διαμορφωθῆ άπὸ είδικοὺς να άποσταλῇ τό θέρος
πρὸς περιοδείαν είς τὰς χώρας τῆς Δυτι·
κῆς, Εὐρώπης ἰδίως δὲ εἰς τὴν Ἰταλίαν,
Γαλλίαν, Δυτ. Γερμανίαν καὶ Ἀγγλίσν.
(5) Nd μελετηθῇ ἡ δυνατότης ἐκδόσεως
δύο είδικῶν είκογραφημένων περιοδικῶν
περὶ Ἑλλάδος. Ἐνὸς διὰ τοὺς ξένους (εἰς
τὴν Γαλλικήν, Ἀγγλικὴν, Γ ερμανικὴν καὶ
ἴσως είς τὴν Ἰσπσνικήν καί Ἀραβικὴν) καὶ
ένὸς διά τοὺς Ἕλληνας τοῦ ἑξωτερικοῡ. Τὸ
πρῶτον πρέπει νά έχη περίπου τὸν τύπον
τοῦ άμερικανυιοῡ περιοδικοῡ -Ἁμέρικα- ἡ
τῶν σοβιετικῶν «Ἁγκανιόκ- καὶ -Σοβιὲτ
Γιούνιον- ἢ τῶν άναλόγων ξενσγλώσσων
έκδόσεων τῆς Ἀλβανίας, Βουλγαρίας,
Ρουμανίας, Ούγγαρίας. Τίτλος «GREECE»,
«GHECE» κλπ
Τὸ δεύτερον να είναι τὸ ἑνιαῑον καθολικὸν ὄργανον δλου τοῦ άποδήμου Ἐλληνισμοῡ, ό μόνιμος κρίκος ἐπαφῆς του μέ τὴν
Πατρίδα. Τίτλος; «Ἑλληνισμός».
(θ) Νσυτεργάτσι

Σχετικὴ μέ τὴν διαφώτισιν πρὸς τὸ eacτερικὸν εἶναι καί η πρὸς τοὺς ναυτεργάτας.

Ἔχοντες ὑπ’ δψιν bu:
-Ὗπάρχουν περίπου 1.500 έμπορικά
Πλὲιὸτῗὲοῗλέἓπνέλλιηιὲἒ ναυτεργάται
ἀπετέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν βασικὸν στόχον
τῆς κομμουνιστυιῆς διαβρώσεως, καὶ
-Ὄτι κατὰ τοὺς μακροὺς χρόνους τῶν
μονοτόνων ταξιδίων οί ναυτεργάται ἀναζητοῡν δ,τιδηποτε πρὸς ἀνάγνωσιν.
Προτείνομεν τὴν ῐδρυοιν μικρός βιβλιοθήκης είς ένα ἑκαστον έκ τῶν Ἑλληνικῶν
πλοίων μέ έντυπα ποικίλου περιεχομένου,
51310511 ῐῶν ὁποίων καί έθνικοῦ ἀντικομμουνιστικοῡ τοιούτου.
Εἰς τοῦτο θα ἠδύναντο να συνεργα·
οθουν τό Βασιλικόν Ὶδρυμο, η Ἑργατυιή
1 ; 15:

Ἐστία, ἡ ΠΝΟ, ὁ Σύνδεσμος Ἐφοπλιστῶν,
τά ’Υπουργεῑα Ναυτιλίσς καὶ Ἐργασίας καί
ai ὑπηρεσίαι διαφωτίσεως Προεδρίας, ΚΥΠ,
ΓΕΣ (χορήγησις ἑντύπων κλπ.)
Ἀργότερον Θά έπρεπε νά όργανωθῇ καὶ
ἠ έκδοσις ἑνὸς καταλλήλου νσυτεργατικού
οργανου.
(7) Ταξιδεύοντες
Πλῆθη ανθρώπων ἑξ όλων τῶν τάξεων
χρησιμοποιοῡν καθημερινῶς εἰς τήν χώραν
μσς διάφορα συγκοινωνιακά μέσα. Ὠς
γνωστὸν δὲ ὁ χρόνος τοῦ ταξιδίου προσφέρεται πρὸς σνάγνωσιν. Δι’ σύτο αἰ άεροπορικαί ἑταιρεῖαι προσφέρουν διαφόρους
ἐφημερίδας καὶ ἐλαφρά περιοδικά είς τούς
έπιβάτσς τῶν σκαφῶν των πρὸς άνάγνωσιν
είς δὲ τοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς
πωλοῦνται πολλά έντυπα. Θσ ἢτο λοιπὸν
οκόπιμον καὶ εὐχερές να διοχετεύωνται
δια τῶν ταξιδιωτικῶν γροφείων καὶ τῶν
ἑταιρειῶν μεταφορῶν διάφορα διαφωτιστικά έντυπσ ποικίλου περιεχομένου.
Ούτω, εἰς ἕκαστον άεροσκάφος τῶν ἑσωτερικῶν μσς γραμμῶν. εἰς τά ἑστιατόρια
καὶ τάς αίθούσας άνσμονῆς τῶν σιδηροδρομικῶν σταθμῶν καὶ εἰς τά άνσγνωστήρια τῶν σκαφῶν τῆς άκτοπλοῑσς εἶναι δυνατὸν νά ύπάρχουν μερικσ σντίτυπσ δισφωτιστικῶν έκδόσεων.
Ἠ Προεδρίσ νά άποστέλλη τοιαῦτα ἐν·
τυπα (κΠαγκόσμισ Πολιτικὴ Ἐπιθεῶρησις»,
φυλλάδισ τῆς Προεδρίας κ. ά.) είς ’Υπουργεῑα Συγκοινωνιῶν καὶ Ναυτιλίας, «Ὀλυμπιακήνι, ΣΕΚ, ΚΤΕΛ, Ἀκτοπλοῑαν, EOT
κλπ Παρσλλήλως vù γίνῃ σύστασις εἰς
τοὺς παραλήπτας να χρησιμοποιοῡν τὸ
τοιοῦτον ύλικόν.

(a. Maüpn Προησγάνὸσ
Ὠς προσνεφέρθη αῦτη ea άποβλέπη εἰς
τὴν πρόκλησιν συγχύσεως καὶ άμοιβσίας
καχυποψίας, τὸν σποπροσανστολισμὸν,
τὴν διάσπσσιν, τήν ύπονὸμευσιν τῆς πίστεως είς τήν ἠγεσίαν των καὶ γενικῶς τήν
ύπόσκσψιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν κομμουνιστῶν.
ea διεξάγεται άποκλειστικῶς άπὸ τὴν ΚΥΠ,
ἡ ὁποία πρέπει να χρησιμοποιῆ πρὸς τὸν
σκοπὸν αὑτὸν πρώην κομμουνιστσς καὶ ἑγκύρους πληροφορίας. , ,
Ἤδη άνωτέρω άνεφέρθησσν δυο έκδοσεις
(«Oi Ἑπσναστάτες- καὶ «ψευτοκομμουνιστὲς διῶκτες κομμουνιστών») αί ὁποῖαι θα
ήτο δυνατόν νά κυκλοφορὴσουν έντὸς τοῦ
τρέχοντος ἔτους, ἀποδιδόμενοι είς φιλοκινεζικά o άντιηγετικά στοιχεῖα τῆς Ἄκρας
Ἀριστερὸς. Nù προσεχθῆ πάντως να μὴ
έπαναληφθῇ τὸ σφᾱλμα τοὺ παρελθόντος,
τῆς διεξαγωγῆς τοιαύτης δῆθεν κομμουνιστογενοῡς προπσγάνδας άπὸ ἀστυνομικοὺς διώκτας τοῡ κομμουνισμοῡ άντί άπὸ
πρώην κομμουνιστάς, γνώστας «ἑκ τῶν ἑνδον» τῆς ίδιαζούσης ψυχολσγίσς τοῦ κομμουνισμοῡ καὶ όχι άπλῶς γνωρίζοντας ἀλλὰ
έχοντας άφομοιώσει τοὺς ίδιοτύπους τρόπους σκέψεως καὶ ἑκφράσεως τοῦ κομμουνισμοῡ.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω δύο έκδόσεων προτείνονται διὰ τὸ 1966 al ἀκόλουθοι ένέργειαιε

(1) Φυλλσδια μέ καταγγελίας καί (momλύψεις κατὰ τῶν ἡγετῶν KKE - ΕΔΑ (ένὶοτε
καὶ τῆς Μόσχος) ἀποστελλόμενα ταχυδρο·
μικῶς ἡ διανεμόμενα δι’ αλλων τρόπων είς
τοὺς ἀριστεροὺς. Nà στηματὶζεται ό-οπ-

πορτουνισμός τῆς ΕΔΑ καὶ η μπουρζου- *
αδοποίησις τῶν ηγετῶν της, νὰ δωτυῐιίινε- “
ται ὴ άποψις ότι αῡτη κατέστη «οὐρά» τοῦ
παπανδρεῑκοῡ άστικοῦ κόμματος, να δια- “Ï
κηρύσσεται δτι προδίδει τόν λαόν, να
καταγγέλλωνται διάφορα στελέχη ώς -χα-

-ôl-

φιέδες- «πράκτορεςι, «ὕποπτοι».
εφθαρμένοιι. «ἀστοί-κα.
(2) Ἐπιστολαί μέ έντέχνως διαλυτικον
περιεχόμενα πρὸς τοὺς έν τῷ Humid-
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σματι φυγάδας ἀπὸ τοὺς ἐδῶ συγγενεῖς καὶ
φίλους των (δι’ οἰκογενειακά ζητήματα) καί
παλαιοὺς «συναγωνιστάς» των (διά κομματικά).
’ (3) Ραδιοσταθμός; ’Ὀπως ὑπάρχει ό «μυστικὸς» ραδιοαταθμός τοῦ KKE (-«Φωνὴ τῆς
Ἀλήθειας») εἱναι δυνατόν καί σχετικῶς εὕκολον νά ἱδρυθῇ ένας πομπὸς ἐμφανιζόμενος ῶς «μυστικὸς» ραδιοσταθμὸς τῶν κινεζοφίλων. Διά τοῦ ψιθύρσυ νά διαδοθῇ ὁτι
δῆθεν λειτουργεῖ εἱς Ἀλβανὶαν, Ὀρολογὶα
καὶ φρασεολογία όρθοδόξως κομμουνιοτικαί. Τόνος ύβριστικός, ἐπιθετικός, μαχῆτικός. ψευδώνυμον κυρίου σχολιαστοὺ
«Ἀκροναυπλιώτης». ψευδώνυμα ἀλλων
συνεργατῶνῑ «Ἐλασίτης»,
«Ἐπονίτης»,
«Ἀντιστασιακός» κ.ο.κ,
Περιεχόμενον; Προβολῆ Κίνας,» ἐθνικο-

, ῃ απελευθερωτικῶν» ἀγώνων Ἀσίας · Ἀφριἢ _ κῆς - Λατ. Ἀμερικῆς - Βιετνάμ καὶ κυρίως
τῆς Ἀλβανίας καὶ προαωπικῶς τοῦ
. Ε.Χότζα. (αΠρόοδοι» τῆς χώρας, άρθρα τοῦ
“I? τύπου της, λόγοι ήγετῶν της, εἰδήσεις ἀπὸ
ᾗς τὴν ζωήν της). Παραλλήλως, ἐπιθέσεις
g: κατά τοὺ ρεβιζιονισμοῡ καὶ κριτικῇ ἀπὸ
κομμουνιστικῆς σκοπιάς τῆς σοβιετικῆς
' γραμμῆς. Ἐπίσης, ἐπιθέσεις κατά τῆς Δύξξῇιέξῗὲξοέῆέἓῖἓεἒὲὲὲῖἓῐὲῗῗῆῗῗῆἓ
7'." EK καί τῆς ΕΔΑ. Συνεχῆς καταγγελία τῆς
’ὲ «προδοσίας τοῦ λαοὺ» ἀπὸ τήν καιροσκοF πικήν, ἀστσποιημένη ΕΔΑ μέ τὴν άνὶκανον
ΞΔ καὶ ὕποπτον ἀντιαγωνιστικήν ήγεσίαν τῶν
,ψ’ ,καρριεριστῶν οἱ ὁποῖοι παραμέρισαν
εἰ «όλους τοὺς τίμιους ἀγωνιστές» (μὲ όνό”, ματα καὶ συγκεκριμένα στοιχεῖα). .
Συνεχεῑς ἀποκαλύψεις εἰς βάρος τῶν
,3 ήγετῶν ΕΔΑ - ΚΚΕ (ἰδιωτική ζωή, καιρο‘ : σκοπίαι. σφάλματα, κλῑκαι, νεποτισμοὶ,
σκάνδαλα, ἀλληλοφαγώματα, εὔνοιαι,
ﬂ ἀδυναμίαι κ.σ.κ.) Ἀναφορά εἰς τῆν πρόσἰ ,φατον ἱστορίαν τοὺ ἐγχωρίου κομμουνι»ς σμοῠ μέ σκοπόν τήν κριτικὴν τῶν ἡγετῶν
ἓῑί, KKE -ΕΔΑ καί τήν πρόκλησιν δυσπιστίας
‘ καὶ καχυποψίας μεταξὺ τῶν κομμουνιστῶν.
’Υπεράσπισις διαγραφομένων όχι μόνον κι, νεζοφίλων ἀλλά καὶ ἀλλων (λ.χ. προσφάτοις
τοῦ Πουρνάρα). Στιγματισμὸς ἀπαραδέξῖ’ κτων ἑλιγμῶν καί συμβιβασμῶν (λ.χ. ἐκ·
ἲ, λογὴ Ἀντωνοπούλου εἰς δημ. συμβούλιον
Ἀθηναίων). Καθημερινῆ κριτική τῆς «A0Ç" γῆς» ὴ ὁποία προσφέρει τρωτά λόγῳ τῆς
" γραμμῆς πού ὑπηρετεῖ ἀλλά καὶ τῆς ἐξαι" ρετικῆς χαμηλῆς ποιοτικῆς στάθμης της . διαλόγους μαζί της είς ἕνα εἶδος «ἀντι. αὐγῆς». Ὠρισμένα ἐκ τῶν μεταδιδομένων
_ τοῦ ραδιοσταθμσῡ δύνανται νά διοχετεύj; ωνται έν συνεχεία εἰς τόν τῡπον ῆ νά κυv κλοφοροῡν ὑπὸ μορφὴν προκηρύξεων καὶ
φυλλαδίων.
Διά τοῦ ραδιοσταθμοῠ Où ἡτο δυνατὸν
ἀ πραγματοποιηθοῡν ἐπιτυχῶς καί ἐντεΘά ῆτο ακόπιμον νά ἐκδοθῇ «παρανόμως» (ἢ καὶ νομίμως) ὁ «Pilet». ὲμφανιζόμενος ῶς ὄργανον τῆς «παλαιάς φρουράς
τοῦ KKE- ῆτοι τῶν «ζαχαριαδικῶν» (δχι τῶν
«κινέζων-). Ὁ «Ρίζος» ea υίοθετήση γραμμὴν «άντιρεβιζιονιστικήν» καί «ἀντιδσγματ-ικήν» δχι δμως σαφῶς ἀντισοβιετικὴν ἢ
ικινεζικήν. Θά ἀκολουθήσῃ ἐπίσης
_.., pouw‘lv «ιζαχαριαδισμοῡ- ἀντίθετον πρὸς
ζυιὴν σημερινὴν ῆγεσίαν τοῦ KKE.

"4 ea διακηρύξη ὁτι οἱ «πραγματικοὶ κου;,. κουέδες» ἀναγνωρίζουν μόνον τὴν 5ηνὉελομέλειαν τοῦ 1955 καὶ όχι τήν ἀνωμάλως
’ἳὲῧέἵὲῗαῖδὲ ὼθέὶτὲαἶῗῐ ἓέἧὲῑ
'- τῆς κρίσεως τοῦ-κόμματος βάσει
‘ ἀποφάσεων αὺτης. Επίσης Θά προτά ὑλικά τῆς 5ης Ὀλομελείας τοῦ
τὰ ὁποῖα ἐχουν ἀντισοβιετικόν χαρα- ι Wm τῶν καταγγελῶν τοῦ

ΚΚΕ κατά τοὺ έμπίστου τῶν Ρώσων Κολλιγιάννη ό όποῐος περὶ τά τέλη τοὺ 1955
ἀνακληθεὶς ἐξ Ἐλλάδος εἶχεν τεθή ἐκτὸς
πάσης κομματικῆς ὑπηρεσίας ῶς «ὐποπτας» καί τό 1959 «διέφυγεν» παραδόξως
μόνον αυτὸς ἀπὸ τήν Ἀσφάλειαν ή όποία
συνέλαβεν ὅλους τοὺς ἀλλους (Γλέζος κ.
ά).
Θά υποστηρίζῃ ἐπίσης ότι τὸ ΚΚΕ πρέπει
νά ἀφεθῇ (ἀπὸ τοὺς σοβιετικούς) νά λύση
μόνον του τά ἐσωτερικά προβλήματά του
καί νά ἐκφέρεται ἡ ἀποψις ότι πιθανῶς ἡ
Μόσχα «παρεσύρθη» ἀπὸ τόν Μάρκον, τὸν
Κολλιγιάννην κ. ά. οἱ ὁποῖοι ἐξεμεταλλεύθησαν τό 1956 τήν πρωτην ὁρμήν τοῡ μερικῶς όρθοῡ ἀποσταλινισμοῡ της κλπ
l5) ’Ἀλλά μέσα
Γενικῶς, μειουμένης είς τό ελαχιστον
τῆς διώξεως τοῦ κομμουνισμού, θά πρέπει
τὸ βάρος νά μεταφερθῆ είς τῆν ἐκ τῶν ένδον διάλυσιν τοῦ στρατοπέδου του. Νά ἐνισχυθοῡν, νά τονωθοῡν, να ἀναγεννηθοῡν,
νά έφευρεθοὺν διάφοροι τάσεις; κινεζόφιλοι, ζαχσριαδικοί, ρεβιζιονισταί, τροτσκισταί, ἀναρχικοὶ, άναρχοσυνδικαλισταί. Τό
κλῑμα εἶναι κατάλληλον λόγω τῆς κρίσεως
τοῦ διεθνοῡς κσμμουνισμοῡ (ἀποσταλινισμοί, διενέξεις, διαφοροποιήοεις) καί ἐπίσης λόγῳ τῶν είδικῶν έλληνικῶν συνθηκῶν
(ϋπαρξις ΚΚΕ καὶ ΕΔΑ, ὺποστήριξις τοῦ
παπανδρεϊσμοῦ, ἐσωτερική διαμάχη ΚΚΕ).
Ἠ δραστηριότης αὺτῆ θέλει τόλμην,
φαντασίαν καὶ μέσα. ’ἰδίως ὅμως τόλμην,
λ.χ. ό ἐπαναπατρισμὸς τοῦ Ζαχαριάδη καὶ
ἀργότερον ἡ νομιμοποίησις τοὺ ΚΚΕ (χωρίς
ὅμως γενικήν ἀμνηστείαν καὶ μαζικὸν ἐπαναπατρισμόν) ea ἦσαν ἐνέργειαι αἱ ὁποῖαι,
ἐφ’ ὅσον βεβαίως θά εἶχεν ἐξασφαλισθῇ ό
κατάλληλος ἐκ μέρους μας χειρισμὸς, θά
μᾱς ὠφελοῦσαν μάλλον παρά θά μᾶς
ἐβλαπταν.

ιβ. Ἐθνικὴ Ἀριστερά

Ἀξιόλογα στρώματα τῆς κοινῆς γνώμης
ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀριστερὰς τάσεις χωρὶς
ὅμως νά προσχωροῡν εἰς τόν κομμουνισμὸν. Πρόκειται κυρίως διά διανοουμένους, ἐπιστήμονας καὶ φοιτητὰς οἱ ὁποῖοι
ἀντιτίθενται εἰς τάς ἀρνητικάς πλευράς
τοῦ ἀστικοὺ συστήματος χωρίς νά υἱοθετοῡν καί τὰς όρθοδόξους κομουνιωικάς
ιιλύσεις»,
Λόγῳ ἐλλείψεως σοσιαλιστικοῦ κόμματος τά στρώματα αὑτά, κυμαινόμενα μεταξὺ Κομμουνισμοῡ καί Κέντρου, σύρονται
ἲὲὗεηὲἳὲῖ ὶῑνῳέξὲόὶἳνὲόξὲἒείἳὲἓζρᾎ
ἀπὸ τόν πρῶτον. Ἠ ἐπιρροὴ τοῡ Κομμουνισμοῡ ἐπί τῶν ταλαντευομένων μαζῶν διευκολὺνεται ἐκ τοῦ γεγονότος ότι ἡ ΕΔΑ ἐμφανίζεται ῶς μῆ καθαρῶς κομμουνιστικὸν
κόμμα. Ἠ δημιουργία καὶ ἡ ἀνάπτυξις μιᾶς
νέας, ἐθνικῆς καὶ δημοκρατικῆς Ἀριστεράς, ἀντιτιθεμένης εἰς τὸν κομμουνισμὸν
καὶ αυνεργαζομένης μὲ τὸ Κέντρον θά
ἀπεμόνωνεν βαθμιαίως τόν κομμουνισμόν
εἰς ἐνα περιωρισμένον κῡκλσν φανατικῶν
καί δογματικῶν, ὁπότε θά έμειῶνετο είς τὸ
ἐλάχιστον ό ἐξ αὐτοῦ κίνδυνος.
Βεβαίως ἡ διαμόρφωσις ἐνὸς κινήματος ,
συγχρονισμένης, ἐθνικῆς δημοκρατικῆς
καὶ ἀντικομμουνιστικῆς Ἀριστεράς εἶναι
ἔργον μακρᾶς πνοῆς καί διὰ τοῦτο ἀναπτύσσεται εἰς τὸ ὺπό σύνταξιν ἀντίστοιχον
πρόγραμμα. Ἐδῶ ἀπλῶς θίγεται διότι ἐντὸς τοὺ 1966 Θά ῆτο δυνατὸν νά ἀρχίσῃ ἠ
σχετικὴ προεργασία πρὸς αὐτὴν τὴν κατευθύνων διά τῆς ἱδρύσεως μιάς ὁμάδος
(ἶσως ὑπὸ τὸν Λ. Ἀποστόλου με συμμεταχήν ακεντροαριστερῶν» προσωπικοτητων)
ἡ ὁποία ea ἐπεξηργάζετσ ένα πρόγραμμα
καὶ ἕνα καταστατικόν. θά ἤρχετο είς ἐπα·
φὴν μὲ δυτικοευρωπαικά αοσιαλιστικά καὶ
ἐργατικά κόμματα καὶ Où ὲξβδιδεν δημοσι-

ογραφικὸν ὄργανον ἐστω καί ἐβδομαδιαιον.
XPONIKH κΛΙΜΑΚΩΣΙΣ
1. Χρονική κλιμάκωσις Θεμάτων τῆς κομμουνιστικῆς πρωτογόνδας
’Υπάρχουν ώρισμένα θέματα τῆς κομμουνιστικῆς προπσγάνδας τά ὁποῖα ἐπανέρχονται διαρκῶς μέ σταθερὰν περιοδικοτητα.
Παρσθέτομεν ένα σχετικόν πίνακας
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
α. «Πρωτοχρονιάτικα μηνύματα» ήγετῶν
καὶ όργανώσεων.
θβ. Ἀνασκοπήσεις μέ σκοπὸν τὴν κριτικὴν
τῆς οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ πνευματι·
κης καταστάσεως.
γ. Κριτική τοῦ νέου προϋπολσγισμοῡ καί
τῶν προβλέψεων τοῦ νέου έτσυς.
_ 6. Συνθήματα διά τοὺς ἀγῶνας τοῦ νέου
ετους.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
α. Αἶτημα καταργήσεως ἀγρστικῶν
χρεῶν (ἐκμετάλλευσις τῶν δυσχερειῶν τοῦ
χειμῶνος εἰς τὴν ϋπαιθρον).
β. «Ἐγκατάλειψις τῆς ἐπαρχίας».

γΔ Ἀκρίβεια τῆς ζωῆς (ἀνάγκαι χειμῶνος).
δ. Διαθεσις καὶ τιμὴ τῶν ἐσπεριδοειδῶν.
ΜΑΡΤΙΟΣ;

α. Αῑτημα μειώσεως τῶν στρατιωτικῶν
δαπανῶν καί τῆς στρατιωτικῆς θητείας, ὄχι
«βάσεις» κλπ. (ἀντιπερισπασμός εἰς ἐορτασμόν 25ης Μαρτίου).
β. Αντιαμερικανικὴ ἐκστρατεία (ἐπέτειος
Δόγματος Τροῡμαν),
γ, Διάθεσις πορτοκαλλιῶν καί λεμονιῶνῖ
6. Καπνσπαραγωγοί

ε. «Πατροπαράδοτος ἐλληνορωσικὴ φιλία» (1821)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ;

α. «Ἀμνηστεία» (ἐκμετάλλευσις ἐορτῶν
Πάσχα).
β. «Εἰρήνη» (ἐκμετάλλευσις ἑορτῶν ΠάOX0)
γ.Ἀντιγερμανικὴ ἐκστρατεῐα (ἐκμετάλλευσις χιτλερικῆς ἐπιθέσεως 6/4 καὶ εἰσόδου Γερμανῶν εἰς Ἀθήνας 27/4).
6. Ἐκστρατεία κατά τοῦ ΝΑΤο (Ἐπέτειοι
τῆς ἱδρύσεως του).
ε. Ἐργατικά θέματα (ἐν όψει Πρωτόμαγιά ).
ΜΑῗΟΣῑ

α. Ἐργατοϋπαλληλικά ζητήματα (Πρωτοnavré).
β. Φοιτηταί (ζητήματα ἐξετάσεων).
γ. Τοματοπαραγωγοί. ι
6. Ἀναγνώρισις «ἐθνικῆς ἀντιστάσεως*
(ἐπέτειος θανάτου Σαράφη 31 /5. ἐπέτειος
Γλέζσυ 29/5).
IOYNIOI:

α. Σιτοπαραγωγοί. β. Ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς ἀναδιαρθρώσεως τῶν καλλιεργειῶν (μέ ἀφορμὴν
τὸ σιτικὸν).

γ. Θεριναί ἀδειαι ἐργαζομένων.

δ. Παιδεία (ἐξετάσεις, λῆξις σχολικοῡ
έτους).
ε. Φεστιβάλ νεολαίας (ἐφ’ ὁσον πρόκει-

κται νά πραγματοποιηθῇ).

ΙΟΥΛΙΟΣ;
α. Θεριναί ἀδειαι ἐργαζομένων.
β. Παιδικαί κατασκηνώσεις.

“Av. Ὗδρευσις Ἀθηνῶν, «ἀποτυχία» έργων
π
δ. Σιτικὸν-Σουλτανινσπαραγωγοί.

ε. Φεστιβάλ νεολαίας.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ;

α. Ἐπιθέσεις ἐναντίον Ἐνόπλων Δυνά· ’,
1213731 (ἀντιπερισπασμός εἰς ἐορτασμὸν1

β. Διάθεσις καὶ τιμῆ φρούτων. ,2
ραγῶἑῗφιδοπαραγωγοί - οουλγαγιγῗζῖι

ι tr)"; ’” *4

ιδ. Τουρισμὸς (δὲν ἐπιλύει τὸ οἰκονομικαν πρόβλημα. χρειάζεται ἑνωτικὴ ἐκβιομηχάνισις κλπ.)
ε. «Εἰρηνισμόᾳ άντιαμερικανισμός- (Χιβοσίμα 61811945).
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣῑ

α. Ἀναγνώριαις «ἐθνικῆς άντιστάσεως(ἐπέτειος ἱδρύσεως EAM).
β. Διάθεσις καὶ τιμή φρούτων.
γ. Καπνοπαραγωγοί.
6. Βαμβακοπαρσγωγοί.

ε. Βροχαὶ - πλημμύραι (ἰδίως πρὸς συν·
οικισμούς),

ἑτους
στ. )Παιδεία
(ἐναρξις τοὺ σχολικοῡ
.
ζ- Γενική, κατάστασις τῆς οἰκονομίας
(ἁντιπερισπασμὸς εἰς τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν
Θεσσαλονίκης).

η- Φιλοβουλγαρική προπαγάνδα (ἐπέτειος κομμουνιστικής βουλγαρίας 5/9).
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣῑ
û. Ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν ἐτησίων γυμνασίων τοῦ ΝΑΤΟ.
Β. ,Βαμβακοπαραγωγοί
Υ- Ελαιοπαραγωγοί.
Y- Παραγωγοὶ ζαχαροτεύτλων.

ε. «Ἑθνική Ἀγτίατασις» - «άντιφασι·
91169- (ἐκμετάλλευσις ἐπετείου 28ης
Οκτωβρίου).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ;

α- Γενικὴ προθολὴ τού κομμουνισμοῡ
( Πὲτειος ρωσικής ἐπαναστάσεως 7/11).
Β- Μηλαπαραγωγοί.
Υ- Ἐλαιόλαδον.

δ. Λεμονοπαραγωγοί.
AEKEMBPIOZ:
Œ'Auvnmeio. κατάπαυσις «διώξεων»
(ἑκμετάλλευσις Χριστουγέννων).
β. «Συμφιλίωσις», anew, «εἰρήνη» κλπ.
αν-ιιῖερισπασμὸς είς ἐπέτειον Δεκεμ8ριων .
Υ- Μεγάλη έκδοτικὴ δραστηριότης (κίVnov: ἑορτῶν).

2- Χνονικη madam; θεμάτων tawny;
'ANOYAPÏËË;

α’ Διαγγέλμστα καὶ μηνύματα ἠγετῶν.
ἔτιξέκμθετικὸς απολογισμὸς παρελθόντος
Egg/1101660501 προοπτικαί 610 τὸ νέον
(1 ἐῖἓςὲδοτικὴ ἐπιστολὴ N. Ζαχαριάδη
ΦΕΒΡοΥΑΡιοΣ;

‘l Μέοιμνα τοῦ κράτους 610 τὸν αγρό“W καὶ τὴν ἐπαρχίαν.

ἓ· Εναβξις ἐθνικοαπελευθερωτικοῡ
ὼ((’Ἁζως βορειοηπειρωτικοῡ (17/2/1914).
Y- Εηέτειοι Βάρκιζας καὶ ἀποφάσεις KKE
“‘9‘ (Μορσίος (12/2).

γ. Κρατική μέριμνα 610 τὸν ἐργάτην - 'O
ἐργάτης εἰς Δύσιν καί Ἀνατολὴν - Ὀ συνίῧκξλιαμὸς
ἐδὼ καὶ ἐκεῖ (ἐν ὄψει 1ης
αου).

6. Ἔναρξις τοῦ κυπριακοῡ άγῶνος
(1/4/1955).

6. Ἐθνική οἰκονομία (Ἔκθεσις ΘεσΙνίK09)ε. Βουλγαρική Κατοχή Bop. Ἐλλάδος
(ἐπέτειος κομμουνιστικής Βουλγαρίας).
στ.“ΕΘνικη Ἀντίστασις καί ρόλος ΕΑΜ
(ίδρυσίς του 29191).

ε. Προδοσίο ΚΚΕ - ΕΔΑ - AKEA ἐναντίον
ΕΟΚΑ καὶ Κύπρου (2/4, 1414, 25/4 καὶ
281411955).
στ. Σοβιετο-ιαπωνικὸν
σύμφωνον

ζ Κατάληψις Ἀν. Ρωμυλίας (51911885 άντιπερισπασμὸς εἰς τὴν φιλοβουλγαρικὴν
προπαγάνδαν τῆς ΕΔΑ λόγῳ ἐπετείου
κομ1κής Βουλγαρίας)

ζ Αύτοκτονία τού Β. Μαγιακὸφσκυ
(141411930). Εύκαιρία προβολῆς τῆς πνευκαταπιέσεως είς κομμουνισμόν,
0. Πρωτομαγιὰ καὶ κομμουνισμός.

θ. Σύμφωνον ΙΞΛΑΣ Μακεδονίας - Γερμανῶν (1/9/1944).
ι. Δηλώσεις Μικογιάν ἐναντίον Β. Ἠπείpou (29/9/1956).

(13/4/1941).

β. Ἠ άλήθεια διὸ τήν Ἐθνικὴν Ἀντίστασιν.
γ. Μέριμνα διὸ τὴν φοιτητικήν νεολαίαν.
δ. Θάνατος MrL Παστερνὰκ (301511960).
Εύκαιρία παρουσιάαεως τῆς θέσεως τοὺ
Πνεύματος εἰς τὸν καμμουνισμόν.
ε. Γέννησις l. Σιλόνε (1/5/1900). Εὑκαιρία προβολῆς τοῦ άντικομμουνιστικοῡ ἐρ’
γου του.

στ. Ἐξέγερσις εἰς Νὸβα - Χούτα Πολωνίας (1960).
IOYNIOZ:

α. Παιδεία.
β. Ἀναδιάρθρωσις καλλιεργειῶν.
γ. Θεριναὶ άδειαι.

6. Θέρος ἐργαζομένων καὶ νέων είς
κομμουνισμὸν.

ε. Αίματηραὶ ἐξεγέρσεις είς Πίλαεν Ὀστράβαν Τσεχοολοβακίας (2/6/1955).
στ. Σχέδιον Μάρσαλ (51611947).

ζῈκτελέσεις Τουχατσέφσκυ, Κάρ, Γιακίρ κ. 6. (11/6/1937).
η. Ὲξὸντωσις Ἐλλήνων νοτίου Ρωσίας
(13/6/1949).

θ. Κατάληψις τῶν βαλτικῶν χωρῶν
(16/6/1940).
1. Ἐξέγερσις
(171611953).

Ἀνατολικής Γερμανίας

ια. Δολοφονία Ι.Νάγκυ κ. ά. (171611958).

ιβ. Ὲξέγερσις εἰς Πόζναν - Πολωνίας
(20/6/1956).
ιγ. Ρήξις Τῖτο - Κόμινφορμ (28/6/1948).
16. Κορὲα (251811950).

ιε. Δολοφονία τοῦ Μαξιμ Γκὸρκυ
(181611936).

ιστ. Ἐξέγερσις Οῦγγρων διανοουμένων
(261611956).

ιιζΓ Αῡξησις τιμῶν είς Ρωσίαν καί ἐξεγέρ- ’

ωις Νοβοσερκάσκ. Ζερνογκράντ, Κεμέροβο κλπ. (1962).
IOYNOî:

0. Σιτικὸν
β. Τουρισμὸς
γ. Σύμφωνον Ἰωαννίδη - Δαακάλωφ περὶ
Μακεδονίας (121711943).
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣς

η. Σοβιετική ἐπίθεσις κατὰ Πολωνίας
(17/9/1939).

OKTQBPIOZ:

0. «"Ox1- - Ρόλος κομμουνιστῶν.

β. Βαμβάκι - Ζαχαρότευτλα - Φροῡτα Ἐλαιὸλαδον.
γ. ΝΑΤο (γυμνάσια).
6. Ούγγρικὴ Ἐπανάστασις (2311011956).
ε. Ἐξέγερσις Πολωνίας (19/10/1956).

στ.”Ἰδρυσις Κομινφορμ (511011947). Τὸ
τέλος της καὶ τῶν ἡγετῶν της.
Z, Δίκη Λ.Ράϊκ (15/10/1949).
Πάστερνακ
η. Νομπελ είς Μπ.
(23/10/1958).
e. Ἐξέγερσις αἱματηρὰ εἰς Ταμίρ - Τάου
Ρωσίας (311011959).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ;

α. Ρωσικὴ Ἐπανάστααις - Κομμουνισμὸς
γενικῶς - Ai ἐπαναστάσεις κατά τού κομμουνισμου.

β. Ρωσικὴ ἐπίθεσις κατα Ούγγαρίας
(3/11/1956).

γ. Ἶδρυσις ΣΕΚΕ, τού ἐν συνεχείᾳ ΚΚΕ
(17/11/1918).

6. Ρωσικὴ ἐπίθεσις κατα Φινλανδίας .‘
(3011111939).
ε. Ἀπαγωγὴ Ι.Νὰγκυ (2311111956). ατ. Ἐπανάστασις λαοῦ τοῦ Β. Βιετνάμ ς
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ;

α. Δεκεμβριανα. 4

β. Χριστούγεννα — Χριστιανισμὸς ἀγάπη, Κομμουνισμὸς - μῖσος, Θρησκεία,
Ἐκκλησία, Κομμουνισμὸς. .
γ. Καταγγελία κομμουνιστικής ἐκδοτι- Ἰ
κής δραστηριότητος.
6. Διακήρυξις τοῦ OHE περὶ ἀνθρωπίνων ‘
δικαιωμάτων - Ἀρνησις κομμουνιστικῶν.
κρατῶν να τὴν ύπογράψουν (10/12/1948).

ε. Θανατικὴ έκτέλεσις 28 Οὺκρανῶν
συγγραφέων (15/12/1934).
01. ’Ἱδρυσις τῆς Τσεκᾱ (20/12/1917).
ζ Ἐκτέλεσις Λ.Μπέρια (2311211953).
η. Δολοφονία Σ.Κύρωφ (111211934).

8. Τὸ KKE ὺπέρ ούτονομήσεως τῆς Μα- .
κεδονίας (14/12/1924).

3. Χρονικὴ κλιμάκωσις ἐνεργειῶν ἐθνκῄ 1
α. Νίκη 81101- Γράμμου.
διαφυτίσευς διὰ τὸ 1966. ,ῑῗ
8. Σταφίδα - Φροῡτα.
ιΑΝονΑΡιοΣ; .â
γ. Σοθιετοχιτλερικὴ συμμαχία (24181 — Σύγκλησις τῆς «δευτεροβαθμίου
τονιστικῆς
ἐπιτροπῆς-ι
είς
0.’
ουνεδρίιπιιινῖἓ
6. Χάρτης Ἀτλαντικοῡ (14/8/41)
πρὸς ἑνκοισιν προνοάμμστος 1966 καὶ
ε. Δολοφονία Λ.Τρὸτσκυ (21/8/1940).
ψιν
ἀποφάσεων
πρὸς
ῑδρυσιν
01. Ἐκτελέσεις Ζηνὸβιεφ, κάμενεφ διαφωτισεως εις κνπ, προεδρίαν, raz. ὲ*
(25/8/1935).
-Ἑκδοσις ἐντολῶν, διορισμοί, τεχνικήἒ
L Ἀντικιτλερσκὴ tampon BapooBiac mocpvooia πρὸς ἵδρυσιν τῶν
διαφωτίσεως. '
âv/Iäîmgmml ἀπὸ τοὺς σοβιετικούς
ἐκτὸς νόμου τοῦ Κ.Κ;Δυτ. — ξυγκρότησις τῆς πρωτοβαθμίου ti:
η- Κήρυεις
τροπης ἐξ ειδικων. ,εἴη
Γερμανίας (171811956). Προβολὴ σκεπτικοῡ
ε· Κρονστάνδη (1/3/1921)
- Ἀνάθεσις τῆς ἐκδόσεως τοῦ ίδ Δ
ἀποφάσεως Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καί
κοῦ περιοδικοῠ. ἑ ,Α
ζ Γεννησις M. l'KépKu (28/3/1868) Euἀναλόγου άντικομμουνιστικής νομοθεσίας
είς ΗΠΑ καὶ ana; δυτικας χώρας.
-ᾈνάθεσις συγγραφικῶν καί ρλλων - ’
’Μ Προβαλής άντιιπαναστατικῶν κει·
Θ. Τεῖχος τοῦ αῐαχους (13/8/1961).
ἷῖἷῗὲὂνΑΡιοε ’7
. μένων του καί τῆς οολοφονιος του απὸ το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣῑ
- Εναρξιις λειτουργίας τῶν ù ι .καθεστὼς.
α Φροῡτα · Βαμβάκι
διαφωτίαεως ΚΥΠ. TEL Προεδρίας. , ἶ, I
β. Ἑγγειοβελτιωτικά. άντιπλτμμυρικὰ -Ἒκδοσις τοῦ 15θημέρου ὀργάνου F I'rr'
—
Ἕκδοσις
τής
«Φωνής
τῶν
TEA-n
3.51
, ν. ham (amen; axoMoû bouc).
-Ἐκδοσις τοῦ ίδοολσγικοῦ
u. ,24ιῇ .. _ _ 7.1:9 7 1mm! ἐ ψ·
.t: ,Α Là. -_.' .

δ’ V συνέδρων ΚΚΣΕ, άποσταλινιῧξῇἓὴθκὲε - EM - Αὺγὴ περὶ ira/11v
ε· Τῦεκοσλοβοκῑα (20/2/1949).
°‘- ream/1a (25/2/1921).
θάνατος Αῑιντ (19/2/1951). εὐκαιρία
ὰντικομμουνιοτικοῡ ἐργου τοῦ
Μάλου mouvant.

-,MY110 Ῐβοῡμαν.
. g: ἒῗνατος

σῖ- θιβὲτ (1959) _

...οτωᾛὴπῳελψψωψ · "°"'
_ του). V

-Ἐκδοσις ἐφημερίδος τοίχου καί φωτογραφικὴς ἐφημερίδος ΓΕΣ.
-Ἔναρξις ἐκδόσεως τοῦ ὴμερησίου καί
τού εβδομαδιαίου δελτίου Προεδρίας,

- Προετοιμασία τῶν κινητῶν συνεργειων.
-Ὀλοκλὴρωσις διορισμῶν καὶ ἀλλων
προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν

-“Αναδιοργάνωσις ΚΡΣΕΔΕ. Γραφείων
Τὺπου, ΕΙΡ.
-Ἒναρξις Σχολῆς Γενικὴς Μορφώσεως
MAPTIOZ:

- Πρώτη μεγάλη προπαγανδιστικὴ καμπάνια μὲ έπίκεντρον τὴν 25ην Μαρτίου,
βάσει εἰδικοῦ προγράμματος τὴς πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς (ἐκπομπαί, διαγωνισμσί, βραβεῑα, ἀφῑσαι, διαγγέλματα, τελεταί, άφιερώματα τύπου, ὁμιλίαι, έκδοσις
φυλλαδίου «Κομμουνισμὸς καὶ 1821», κίνησις συνεργείων διαφωτίσεως, ἐκδρομαὶ
εἰς ἱστορικοὺς τόπους). __

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ;

- Πλὴρης ἀξιοποίησις Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης πρὸς προβολὴν τῶν ἐθνικῶν
προόδων.
-Ἒκδοσις λευκῶματος ἐθνικῶν ἐπιτευγμάτων.
-Ἒκδοσις περιοδικού περὶ Ἑλλάδος εἰς
ξένας γλώσσας.
- Ἐκστρατεία περὶ Παιδείας.
- Ἐκστρατεία ἐναντίον ΕΑΜ.

-Ἷδρυσις Ἐνώσεως Θυμάτων Βουλγαρικῆς Κατοχὴς.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣῑ

- Ἐκστρατεία διά 28ην Ὀκτωβρίου.
- Ούγγρικὴ Ἐπανάστασις (φωτογραφικὴ
έκθεσις - φυλλάδιον - ἐκπομπαὶ - διαλέξεις
δημοσιευματα - πρόσκλησις άντιπροσωπείας Οϋγγρων φυγάδων ἐκ Βιέννης).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣῑ

ô. Νά διεξάγεται μέ ταχύτητα ὥστε νά
μὴ δοθῇ δυνατότης είς τὸν ἀντίπαλον νά
άποκτήση τὴν πρωτοβουλίαν καί μέ διαρκῶς άνοδικὸν ρυθμὸν εἰς έντασιν καί ποιότητα ἐκδηλώσεων, τροφοδστημένη διαρκῶς μέ νέα «πυροτεχνήματα».
ε. Νά φθάνη είς ένα σημεῖον ἀποκορυφώματος διὸ τοὺ ὁποίου νά ἐπισφραγίζεται
ὴ ὅλη ἐκστρατεία.

στ. Μετά ταῦτα νά τερματίζεται όχι αίφνιδίως ἀλλά βαθμιαίως καὶ ὁμαλῶς μὲ
σταθεροποίησιν τῶν έπιτευχθέντων καί
έκμετάλλευσιν τῶν ἐπιτυχιῶν.

5. Είδικαὶ περιπτώσεις
Κατωτέρω προγραμματίζονται λεπτομερέστερον διάφοροι είδικαὶ περιπτώσεις αἰ
ὁποῖαι ἴσως άξιοποιηθοὺν ἐν ὅλῳ ὴ ἐν μέρει κατά τὸ τρέχον έτος ἢ καί ἀργότερον.
-Ἐκστρατεία μὲ ἀφορμὴν τὴν Ρωσικὴν a. Ἐορτσσμός 25ης Μαρτίου
Ἐπανάστασιν.
(1) Εἰς τὴν Προπαγάνδαν έχουν τερα- Διακὴρυξις κινεζοφίλων περὶ προδο- , στίαν σημασίαν οἰ λεγόμενοι «σταθμοί».
-Ἔκδοσις φυλλαδίων «Τά λαικά μέ- σίας τὴς Ἐπαναστάσεως.
Πρόκειται διὸ διάφορα γεγονότα ώς λ.χ.
τωπα» καί ι«Δώδεκα παρά 1'».
- Ἐπέτειος ἱδρύσεως ΣΕΚΕ - ΚΚΕ; διάλε- ένα συνέδριον ὴ μία ἐπέτειος, τά ὁποῖα διά
τὴς καταλλήλου προβολῆς των άπσκτοῡν
ξις, προκηρύξεις, «Ρῑζος», σταθμός κινε-Ἒναρξις ἐκδόσεως τῆς φωτογραφικῆς
ζοφίλων, ἐναρξις δημοσιεύσεως τῆς Ἰστο- τοιαύτην σημασίαν καὶ προσελκύουν τόσον
ἐφημερίδος Προεδρίας.
.-·εκπαίδευσις ὑπευθύνων ραδιοστα» ρίας τοῦ Κομμουνισμοῡ ἐν Ἑλλάδι» είς
πολύ τὴν προσοχὴν τῆς κοινῆς γνώμης,
ὥστε ἐπὶ ὡρισμένον χρονικὸν διάστημα νά
ἡμερησίαν ἐφημερίδα.
θμῶν ΕΔ.
- Ἐκστρατεῐα διά Δεκεμβιανά,
- Ἀξιοποίησις ραδιοφωνικῶν δικτύων.
καθίστανται ό πόλος πέριξ τοῦ ὁποίου
- Διάσκεψις ὑπευθύνων «γραφείων τὺ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣῑ
περιστρέφονται τά πάντα. Κατ’ αὐτὸν τὸν
που» Πρεσβειῶν μσς.
- Ἐκστρατεῑαι διά Δεκεμβριανά καὶ Χρι- τρόπον ὴ κοινωνικὴ δραστηριότης καὶ ὴ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ;
στούγεννα.
προσοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης προσανατολί- Ἐκστρατεία διά Πάσχα. Διοχέτευςις
- Καταγγελία κομμουνιωικοῡ ἐκδοτικσύ ζονται πρὸς τὴν ἐπιθυμητὴν κατεύθυνσιν
καὶ κατά κάποιον τρόπον τίθενται «ύπὸ
μηχανισμοῡ,
ὺλικοῠ εἰς τύπον καὶ ραδιόφωνον. Ἔκδοσις
-Ἔκδοσις ἡμερολογίων 1967 (τοίχου, ἐλέγχον».
φυλλαδίου «Κομμουνισμός καὶ Θρησκεία».
- Ἐκστρατεία ύπέρ ΝΑΤο = συγκεντρώ- ἐπιτραπέζιον, τσέπης).
(2) Είς τάς κομμουνιωικάς χώρας τὸν
- Ἀπολογισμσὶ 1966.
σεις, ἀφῑσαι, προκηρύξεις, διαγωνισμοί,
ρόλον αὐτῶν τῶν «σταθμῶν» παίζουν τά
ἐκθεαις.
πενταετῆ σχέδια, τά συνέδρια τῶν κομ4. Γενικαὶ ἀρχαί προγραμματισμοῦ
- Ἀντιπαράθεσις· τῶν δύο Γερμανιῶν διὰ
μουνιστικῶν κομμάτων καί διάφοροι έπέεἰδικῶν άφιερωματων τοῦ τύπου (ἀντιπερι- Τὴν 1ην ἐκάστου μηνός, ὴ πρωτοβάτειοι τοῦ κομμουνιωικοῡ κινήματος, ἠ
θμιος ἐπιτροπὴ διαφωτίσεως θά συνεδρι- Πρωτομσγιά κλη. Τά γεγονότα αὑτὸ δίδουν
σπασμὸς εἰς ἀντιγερμανικὴν ἐκστρατείαν
άζῃ μέ θέμα τά πρόγραμμα τοῡ ἑπομένου ἀφορμὴν είς τὴν διεξαγωγὴν μιάς τεραΕΔΑ λόγῳ 6/4).
— Ἐκστρατεία διά Πρωτομαγιάν · Φυλλά- μηνός καὶ εἰσηγητὴν ώρισθέντα ἐκ τῶν
στίας μαζικὴς ζυμώσεως πρὸς δφελος τοῦ
κομματος.
προτέρων.
διον «Κομμουνισμὸς καὶ Ἀντίδρασις».
(3) Είς ὴμάς τὸν ρόλον αύτῶν τῶν «στα- ”
-Ἔναρξις διαφωτίσεως διεθνοῡς κοινῆς Τὴν 7ην τού μηνὸς τὸ ἀργότερον τὸ
πρόγραμμα Θά ὑποβάλλεται εἰς τὴν δευτε- θμῶν» δύνανται σὺν τοῖς ἀλλοις νά διαWail-"19
MAIOZ:
ροβάθμιον συντονιστικὴν ἐπιτροπὴν ὴ
δραματίσουν καὶ αἱ ἐθνικαί ἐπέτειοι καὶ
ὁποία ἀφοῡ τό ἐγκρίνη ἐπιφέρουσα τάς
-Ἐκστρατεία περὶ Ἐθνικὴς Ἀντιστάἰδίως ὴ 25η Μαρτίου, ὴ 29η Αὐγούστου καὶ
σεως - Συνεδρίων ἀγωνιστῶν - Ἑκθεσις - τυχὸν ἀναγκαίας τροποποιήσεις, θά λαμὴ 28η Ὀκτωβρίου. Διά τῆς κατάλληλου
βάνη τά ἀναγκαῖα μέτρα διά νά φθάση
Ὲκδηλώσεις - ’Ἐκδοσις φυλλαδίου.
προβολῆς των εἶναι δυνατὸν νά διεξαχθῇ
τοῦτο εἰς τάς χείρας τῶν ἐνδιαφερομένων
μέγα διαφωτιστικὸν ἀντικομμουνιστικὸν
-Ἒκδοσις ἐργων Παστερνάκ, Σιλόνε,
ἔργον, νά προσφερθῇ ψυχαγωγία εἰς τὰς
πρόσκλησις τοῦ δευτέρου εἰς Ἀθήνας. είς τὴν ἀριστικὴν του μορφὴν μέχρι τὴν
15ην τοῦ μηνός.
λαϊκάς μάζας καὶ κυρίως νά ἐνισχυθῇ ὴ
‘Ev συνεχείᾳ θά ἐκδίδονταί αἱ ἐντολαὶ ἐθνική πίστις ὡς φραγμὸς εἰς κομμουνιστι_ κήν διείσδυσιν.
πρὸς ἐκτέλεσιν.
Κατά τὸν προγαμματισμὸν θά λαμβάνον- Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἁνωτέρων κρίνεται
ται πάντοτε ὑπ’ όψιν οἱ έξὴς παράγοντεςε σκόπιμον ὅπως ὴ έθνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης
α. 'O ἐπιδιωκόμενος Σ κοπός,
Μαρτίου παύσῃ νά ἐορτάζεται τυπικῶς καί
6. Τὸ Κοινόν πρὸς τὸ ὁποῖον ἐκάστοτε προσλάβη εὐρύτερον χαρακτῆρα μετατρε·
ea άπευθυνθῶμεν. _
πομένη εις μίαν πραγματικῶς πανεθνικὴν.
γ, Τὸ θέμα (ὴ τά θέματα) διά τοῦ ὁποίου
παλλαϊκὴν ἐορτήν, ἐνα «ισταθμόν» είς τὴν
Où ἐξυπηρετηθῇ ὁ σκοπὸς καὶ θά ἑλκυσθῇ ζωὴν τῶν Ἑλλήνων.
’ - -Ἒναρξις ραδιοσταθμοῡ κινεζοφίλων.
τὸ συγκεκριμένον κοινόν.
Πρός τοῦτο προτείνεται ὁπως πολὺ πρὸ
- Φυλλάδιον «οί Ἐπαναστάτες- (κινε- δ. Τά Μέσα πού διαθέτομεν εἰς χρῆμα. τῆς 25ης Μαρτίου ἀρχίση εἱς ὁλους τοὺς
a; ζοφῑλων κατὰ ὴγετῶν εΔΑ),
ἀνθρώπους, ἀγωγούς.
ἕ,ζὲῗὲ ἕκῡῆῗῆῗῖ m'sscvwmv:
. .· - IOYAIOZ:
ε. '0 Χρόνος ἐντὸς τοῦ ὁποίου πρέπει νά πρὸς τὴν μεγάλην ἡμέραν. Αἰ ἐκδηλώσεις
κλιμακωθῇ ὴ δλη ἐπιχείρησις.
— Διαφώτισις περὶ φεστιβάλ νεολαίας
αύταὶ
θά
πρέπει
νά
κλιμακωθοῡν
κατὰ
τρόστ. '0 Εχθρός, μέ πρόβλεψιν ἐνεργειιίιν πον ὥστε νά ἀκολουθοῦν μίαν ἀνοδικὴν
ὲῗϊέκῖἓξιις περὶ Ἑλλάδος είς Δυτ.Εύρώ- καὶ ἀντενεργειῶν του.
πορείαν, βαίνουσαι μέ συνεχῶς πυκνότεζ Τά ἀπράβλεπτα Γ εγονότσ τὰ ὁποῖα εἶρόν ρυθμὸν καὶ ἱδιαιτέρως κατὰ τὴν τελευναι δυνατὸν vù έπέλθουν καὶ τά ὁποῖα ἐπι·
βάλλουν τὴν ὓπαρξιν ἐφεδρικῶν μέσων καὶ ταίαν ἑβδομάδα. Οὕτω αἱ ἐκδηλώοεις τῆς
ημοκρατικῆς, ἀντικομμουνιστικῆς).
ὴμέρας τῆς 25ης Μαρτίου ea έρχονται ώς
ΥΓΟΥΣΤΟΣ;
αυμπληρωματικῶν ὴ καὶ τελείως διαφορεφυσικὸν κορὺφωμα καὶ ἐπιστέγασμα τῆς
τικών σχεδίων.
-Ἐκστρατεία διά νίκην Γράμμου (ἐορἘξ ἀλλσυ μία προηαγανδιστικὴ ἐκστρα- δλης κινήσεως.
αί. παρασημοφορὶαι, μνημεῖον ἡρώων. τετεία διὰ νά ἐπιτύχῃ, πρέπει νά συγκενλεταὶ, ὁμιλίαι, ραδιοσκέτς, διαγωνισμοί,
τρώνῃ τάς έξὴς προῡτωθέσεις;
θέσις φωτογραφικὴ, πολύπτυχα, ἀφῑσαι,
α. Nà προηγὴται «ἀνίχνευσις.
τοῦ
ωοκηρύξεις, κινηματογραφικὴ ταινία μι«ἐδάφους» δηλ τῆς κοινης wanna.
κροῦ μήκους ἀπὸ ΓΥΣ, ἀφιερώματα τύπου.
β. Nù γίνεται προπαρασκευὴ τῆς κοινῆς
ῦιοχέτευσις ἀρθρων εις ἐξωτερικόν).
s— Φυλλάδιον «Εἰρηνικὴ ζεπικράτησις·
W3.“ άρχὶζῃ κατὰ τρόπον ἐντυπωοιακον
-Ἒκδοοις ιΡιζοσπάστη- (ζαχαριαδικοῦ)
Συνεχίζεται στὸ ἑπόμενα τεῦχος
ὥστε νά προσελκύῃ τὴν προσοχὴν τῆς κοιΦυλλάδισν «οζ ψευτοκομμουνιστές
WK; WWW:. ‘2'4. ÿ - _ .‘ - li"- ;
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Ῐὸν Δεκεμβριο τοὺ 1969. '0
Ελιο Μασοαγκράντε ἀπο τήν
Βερόνα καὶ 0 Ρομπέρτο
Μπεζοὺττι ἀπὸ την Μάντοβα,
οι ὁποῖοι ἐπίσης
συνελήφθησαν για
Τρομοκρατικὲς πράξεις. Oi
δικηγόροι Τζιούλιο
Ματσερατίνι καὶ Ρομὰνο
Κολτελλάτσι, ἀπὸ τὴν Ρώμη
(απὸ τοὺς ὁργανωτὲς τοὺ
Ταξιδιού), τά ὀνόματα τῶν
οίων φιγουράρουν κατὰ
Κᾳιροὺς σὲ διάφορες
ξυποθέσεις», ὁχι με την
[διότητα τοὺ δικηγόρου.
Ενας ἀλλος «ταξιδιώτης», 0
Στεφανο Σερπιέρι, Θεωρεῑται
ὸ πολλοὺς πράκτορας τής
«Σίντ», δηλαδή τῆς ἰταλικής
Κρατικής ὑπηρεσίας
πληροφοριών.
ἰδιαίτερη ἐντύπωση
1ἵροκάλεσε στήν Ἰταλία τὸ
γεγονὸς ὁτι ὸ
Προαναφερόμενος Μάριο
ρλίνο, ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνο
Τὸ ταξίδι στήν Ἐλλάδα,
Εῑοέδυοε σε μιὰ ὸργάνωση
«ἀριστερῶν» ὲξτρεμιστῶν, μὲ
ἱεττέλεσμα νά κατηγορηθεῑ
ΥΙα τήν τοποθέτηση τῆς
βόμβος στῆν Ἀγροτικὴ
Τράπεζα τοὺ Μιλάνου 0
*ἀναρχικόφ χορευτὴς Πιὲτρο
πρέντα (Kai ὼς συνεργὸς
ὁ Ῑδιος ὸ Μερλίνο). Τόσο ὸ
ἥαλικὸς Τύπος, ὁσο καὶ oi
ὰνακρττές, ἐπεοήμαναν ὁτι
GUT!) ἡ τακτική τῆς
διεισδύσεως, ποὺ ἀποσκοπεῖ
ῦτὸ νὰ στρέφονται πρὸς τά
ριστερα oi ἀνακρίσεις για τα
κλήματα που διαπραττουν

r ’ ° φασίστες συνωμότες,

ξφαρμόσθηκε εὐρύτατα στήν
Ελλάδα κατά τήν περίοδο τῆς
πΙῑθθἺῐαρασκευής τοῦ
Ῐῐβαξικοπήματος τής 21 ης
Απριλίου. Ἠ μέθοδος αὑτή
“ ἢχθη» στήν Ἰταλία ὰπὸ
Τἢν Ἑλλάδα.

ἰδιότητα αυτη εἶχε τήν
εὐκαιρία να συνομιλήσει «με
τὸν κ. Κωνσταντῐνο Πλευρη»
τὸν ὸποῐο του παρουσίασαν
ώς «τὸν οημαντικωτετο ήγετη
τής μοναδικῆς πολιτικής
ὀμάδος που μπορεί πράγματι
και νά ἀναπτύσσει την
δραστηριοτητά της στην
Ἐλλάδα καὶ ποὺ ὀνομάζεται
4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ».Στὸ σημεῙο
αυτο άξίζει να προστεθεῑ ὁτι ή
«Νέα Τάξις» τοὺ Ράουτι (ποὺ
ήδη ἔχει διαλυθεῑ ὕστερα απὸ
δικαστική ἀπόφαση, άλλα
ἐξακολουθεῖ να δρά
παρανόμως ὑπὸ τὸν τίτλο,..
«Μαυρη Τάξις»), εἶχε ὡς
ἐπίσημο ἐμβλημα τὸν διπλὸ
πελεκυ τής διαβόητης EON,
δηλαδή τῆς ὸργανωσεως
Νεολαίας τής δικτατορίας της
4ης Αὐγούστου, ἐνθερμος
νοοταλγὸς της ὁποίας εἷναι 0
Πλεὺρης, στενὸς συνεργάτης,
ῶς γνωστόν, ὡρισμένων
«πρωτεργατών» τής
Ἀπριλιανής

Α
ΚΥΡ

mucuMW"
m'y—nu...

Αὐτὸ τὸ σχεδιάγραμμα εχει ἐκπονηθεῐ βάσει τῶν πορισμάτων τῶν δικαωικών ἀνακρίσεων για τίς βόμβες τοὺ 1969, καὶ δείχνει παραστατικά
τοὺς πλοκάμους τῆς ἀντιδημοκρατικής συνωμοσίας, Τὴν κεντρική θέση
κατέχει 0 «κύριος Π.», ὁ ὁποῖος συνδέετακ α) με τὴν Ἑλληνικὴ ΚΥΠ
(πρὸς τὴν ὁποία εδίνει» Kai ἀπὸ τὴν ὁποία «δέχεται», καθὼς δείχνουν
τά βέλη). Πρέπει và σημειωθεῐ ότι με τὸν ὀρο Κ. Υ.Ρ. oi Ἰταλοί άνακριτὲς
δὲν ἐννοοῠν ἀκριβῶς τὴν ΚΥΠ, ἀλλὰ τὸ Ἐλληνικὸ κέντρο τῆς Συνωμοσίας. β) Mt τις κάνεξθεγκτες ύπηρεσίες τού Ἰταλικοὺ Κράτους» (CORP!
SEPARA’H DELLO STATO). ’ἕνας ἀπὸ τοὺς «ταξιδιώτες» τοῦ 1968 θεωρεῗται πράκτορας τῆς ιΣΙντ», δηλαδὴ τῆς Ἰταλικῆς ΚΥΠ, γ) Mè «50x0ροὺς χρηματοδότες» (ῐ-ῚΝΑΝΖΑ), κυρίως ἐπιχειρηματίες πετρελαίου. δ)
Μὲ τὸ «Ἰταλικο Κοινωνικὸ Κίνημα» Kai μὲ τὸν ιΜαὺρο πρίγκνπαι Ῑιούνιο
Βαλέριο Μποργκέζε 'H ἐγκλημαπκὴ ὀργάνωση διαθέτει; Ὀργανικὸ
Τμῆμα (SEZIONE ORGANIUATIVA). ὁπου μιτέχουν oi Φρέντα - Βεντούρα καὶ ὁπου qaxrral và προσφέρει τὴν συνδρομή της καὶ Ἑλληνικὴ
ΚΥΠ. Τμῆμα καλύψεως (ΕΟΙἛΠΠΚΑ). ποὺ πραγματοποιεὶ ιεοσδύσεις
uric πιὸ ἐκτεθειμένες ομάδες τῶν έξτρεμιστών τὴς ιάριστερᾱςι. Kai ‘EKτελεστικὸ Τμῆμα (ΒΕἎΟΝΕ BECUHVA). τὸ οποῐο ὁισθέτει Mama
ὀργανα, «τεχνικοὺς», ἀκόμα Kai «κῖλλερςι.

Ὁ «Κύριος Π.»
Ὀ ὁριστικὸς
Προσανατολιομὸς πρὸς τούς
τῖίκῐγματικοὺς ἐνόχους καὶ ἠ
ἀ’ῙΠΣΜῬασιστικὴ ἀποκάλυψη
“W δεσμῶν μὲ τοὺς
ουνωμόντες τῶν Ἀθηνῶν ἐγινε
ἀπὸ τὸν ἀνακρπή τοὺ
Τρῑβῖζο, Τζιανκάρλο Στίτς “a! ἁργὰτερα τά πορίσματα
T00 Στιτς επιβεβαιώθηκαν Kai
ὁ ρώθηκαν ἀπὸ τὸν
ἀνω( πη τοῦ Μιλάνου
Ξζῑρὲρντο
Ντ’
Ἀμπρόζιο.
'0
"'9- τὸν Μάρτιο τοῦ 1972,

,ιιῖὲ ἐξιειὲ
“A”! Τὸν ὓδρυτὴ τῆς
VË'ZNT'KI'K ὁργανώοεως
ἷθνντινε Νουοβο. («Néo
6:19) nivo Paoun,
°"'°YPé τ·
ἑῗημῑρῑδσς la?»an
a“ "0'. τὸν ναζιστὴ νομικὸ
Φ Τὴν Πάντοβα Φράνκο
α καὶ ινα σκοτεινὸ
’ἕκδόῖηη τὸν mow.
“M00110. 'o φάσω. ήταν ὁ

Mâplo Μερλίνο, ατοξιδιώτης» στὴν Ἐλλάδα τὸ 1968. Ἐφαρμοοε τὴν τακτικὴ τῆς ιδιεισδύοεωςι d ὁμάδα ἐξτρεμιστῶν τῆς «ἀριστερὰς».

νεοφασιστών στὴν Ἀθήνα καὶ
ἔχει χαρακτηρισθεῑ ὼς ὸ
κυριώτερος σύνδεσμος τοὺ
ἵέἓᾝῗῗὲᾄωαα
«κινήματα» τῶν ἀλλων
ἕῗίῗῖτῖἠξὲἲὲῗηςωω· ’ἓ 131-5"
1970, εἶχε καταθέσει
ἀνακρινόμενος (m ὁ

«ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν,
στρατηγὸς Παπακός» εδωσε
δεξίωση πρὸς τιμὴν ἐκείνων
τῶν Ἰταλῶν «ἐπισκεπτῶν».
'O Ράουτι ὁ λόγησε ἐπίσης
ὁτι ἐπιοκεφ κε τοὺλάχιστο
ἷξὲῑζς-φορὲςῖ968 .d‘ïrv Ἐλλάδα τὸ
δημοσιογράφος· καὶ
πρόοθεσε ὁτι ὑπὸ τὴν

«Ἐπαναστάσεως ι.

Τὸν Νοεμβριο τοὺ 1969,
ἀκριβῶς ἐνα μήνα πρὶν άπὸ
τὶς φονικες ἐκρήξεις, 0 Πίνο
Ράουτι εἶχε «ἐγκαταλείψει» τὸ
«”Ορντινε Νουόβο» καὶ εἶχε
ἑνταχθεῑ ὼς ἡγετικὸ στέλεχος
στὸ «Ἰταλικὸ Κοινωνικὸ
Κίνημα» τοὺ Ἀλμιράντε. Μετὰ
την συλληψή του
αποφυλακίοθηκε προοωρινὰ
καὶ ἐξελέγη βουλευτὴς αὑτοῦ
τοὺ ικόμματος»· oi ἐνδείξεις
ὁμως ἐναντίον του
παρέμειναν ίσχυρὲς, καὶ
φαίνεται μάλιστα άτι
ἐνισχύθηκαν, δεδομένου ὁτι
παραπέμπεται τώρα par: μὲ
τοὺς προφυλακιομένους σέ
δίκη που ἀναμενεται νά
προσδιορισθεῑ. Στὸ διάστημα
αὑτό, ὸ ἀριθμὸς τῶν
συλληφθέντων σε διάφορα
σημεῖα τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τοὺς
ἀνακριτὲς ποὺ ἐρευνοῠν τοὺς
διάφορους «κλάδους» τής
ἀντιδημοκρατικής
συνωμοσίας, πλησιάζει τοὺς
150, καὶ μεταξὺ τὼν
προφυλακισμὲνων
συγκαταλέγεται καὶ ἐνας
ἀνώτερος ἀξιωματικὸς ἐν
ἐνεργεία, ὁ
ἀντισυνταγματάρχης Ἀμος
Σπιάτσι. ι
Τὸν Δεκεμβριο τοὺ 1969, ὸ
γνωστὸς Βρεταννὸς
δημοσιογράφος Λέσλι Φάίνερ,
οὐζυγος τής Ἐλοας Βεργή, ἐπὶ
πολλὰ χρόνια ἀνταποκριτὴς
τοὺ «Ὀμπσερβερ» καὶ τοῦ
Μπί - Μπὶ - Σὶ στην Ἀθήνα Kai
ἀπελαθεὶς στή διάρκεια τής
δικτατορίας, ἐδωσε στή
δημοσιόπητα φωτοτυπίες
ἑνὸς ἐγγράφου, τὸ ὁποῑο oi
χουντικὲς ἀρχὲς
ἐχαραπήριοαν πλαστό. Ἀλλὰ
oi ίταλικὲς δικαστικὲς ἀρχα
δεν φαίνεται νὰ ἀποδέχονται
τὸν I υρισμὸ περί
πλαστ ητος. Τὸ ἑγγραφο, μὲ
ὴμερομηνία 15 Μαΐου 1969,
φερόταν ὼς προερχόμενα
ἀπὸ τὸ ὲλληνικὸ ὑπουργεῑο
’ἐξωτερικῶν με τὴν -

i mg;

ὸ ANTI

υπογραφη «NW. Korrdxqcv
και αΠευθονομενο τῐρος τον
τοτε ηρεοβευτη της ΕὪκαὸος
om Ρωμη x. ΠουμΠοορα. Km
Περιείχε αντιγραφο αναῳορας
ενο( Ελληνα Πρακτορα τη(
χουνταε οτην Ἰταλία Πρὸς
τον ιὸιο Τον Παπαὸοττουλο.
ἈΠο Την αναφορα αυτη
Προεκυητε οτι οι βομβες, n00
εξερραγηοαν την 25η
Ἀπριλιοο 1969 οτην Εκθεοη
Toü Μιλανου (με Olth τις
βομβες Θεωρεῑται οτι αρχιζει

Βαθμο στα Πραγματα οε οτι
αφορούοε Την
Προπαραοκευη ενοε
Πραξικοττηματος αῐην
Ιταλια, ιδιιυ( αχετικα με Τις
ιταλικες Ἐνοπλες Δυναμειε.
Κεντρικη ωυοιογνωμια,
κεντρικος σύνδεσμος μεταξὺ
Ἰταλὼν και nmqu
συνωμοτῶν, φιγουραρει οτην
αναφορα ενα( μυστηριώδη(
«KUpIOÇ “NM

Ὀ Φαινερ, τον Mano τοὺ
1971. εξεταζομενος οαν

ῡν στ

’ς μιλο

la fenice
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PER L'ORDINI
CONTRO LA SOVVBBSIONE
COMPATTI CON
LA DISTRA NAZIONALE
Αὐτὸ εἶναι το εξωφυλλο roù Περιοδικοὺ «Λα (Du/nae» (O Φοινιῷ που
αύτοχαρακτηρίζεται «ὀργανο πολιτικῆς pox/70 καὶ κοσμεῖται απὸ το
ἐμβλημο τῆς 27ης Ἀπριλίου, τὸ «Trou/h» empava ατταλλαγμενο mm
τὸν φανταρα
ÙËQPÉÏPHOY'] ΤΠ( «ΕΠΡΟΠΓῙΥΙΚῘῙΕ
της ενταοεωςη, ειχαν
τοποθετηθεῑ απὸ τοὺς
ἐπίδοξους πραξικοτῐηματίες,
ουνεργατες τοὺ
«ἀναφέροντος» πρὸς τὸν
Παπαὸόπουλο Πρακτορε(
(ήδη oi Ραουτι, Φρεντα,
Βεντούρα κλπ.
παραπεμπονται και γιΙ αυτες
τὶς βόμβες), Ὀ Πρακτορας
αὐτὸς προέβαινε οε μια
ὰναλυοη τὼν ιταλικών
συνθηκῶν, ποὺ
ἀνταποκρίνονταν σε μεγαλο

34

μαρτυρας ατο Μιλανο στη
δίκη εξη «αναρχικὼν» n00
εἶχαν κατηγορηΘεῑ για τις
βομβες τῆς Ἐκθεοεως (καὶ
αθωωθηκαν), κατεθεοε οι ὸ
«Κύριος Π», κατα τη γνώμη
Ἰταλὼν δημοαιογραφων,
εἶναι ο Πίνο Ραουτι.
Oi Ἰταλοὶ ανακριτε( ὃεν
φαίνεται να διατηροῦν
αμφιβολῐες ως Πρὸς την
ταυτοτητα τοὺ «Κυρίου Π»,

ὴ·-

l. ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ

λιθωμ

υο ἀπο

I
Οἰδ

Ρεπορτάζ τοῦ Γιάννη Θεοδωράκη
ΠΩΣ ΔΙΞΝ ΙΞΙἸΝΙΞ ANTAPTIKÔ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΣΤΑ XPONIA ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

«Ἡ Χούντα πῆρε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα πρέπει νὰ τὴν ξαναπάρουμε»,
εἶπαν, ὅταν συναντήθηκαν μὲ φοιτητές.

Μπλαλάκης καὶ Τζοπανάκης

«Πηγαῑντε πάνω, κάντε μιὰ γερή διαδήλωση.
Ἠ Χούντα Où θρουλίσει σὰν ξερὴ κοπριά».
Γ ι’ Αὐτοὺς ὁ πόλεμος ὁὲν τέλειωσε ἀκόμα. Ἀπὸ τὴν Πίνὸο, τὸ ’40, βρέθηκαν ἀντάρτες στὰ
Λευκὰ ’Όρη τὸ ’42, κι’ ἀπὸ τότε ζώνονται τὰ φυσεκλίκια καὶ τὴν ἄγρια νύχτα τῶν βουνῶν τῆς
Κρήτης. Ὁ Σπύρος Μπλαζάκης, τώρα 59 χρονῶν, m’ ὁ Γ ιώργης Τζομπανάκης, κοντὰ στὰ 55.
Περίπτωση μοναὸική, ποὺ μόλις ἔγινε γνωστὴ συγκίνησε τὸν καθὲνα.
Τὸ ANTI πῆρε τὴν πρωτοβουλία στῑς προσπάθειες πού ἄρχισαν γιὰ τὴν ἀμνηστεία τους κι’
ὁ συνεργάτης μας Γ ιάννης Θεοὸωράκης κατάφερε νὰ τοὺς συναντήσει στὰ κρησφύγετά τους
καὶ νὰ περιγράψει μὲ κοφτὴ ἀνάσα τὴν ἀπίστευτη περιπέτειά τους. Εἰναι μιά περιπέτεια ποὺ
ὁὲν εἶναι ὁυνατὸν νὰ ὁήμοσιευτοῦν ὅλες οἱ λεπτομέρειὲς της πρὶν οἱ ὁυὸ ἥρωές της βγοῦν
ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν πέτρα καὶ τὸ σκοτάὸι.

ΚΡΗΤ Η - Κάπου σιὰ Λευκὰ ὈρηΛ

Ἠ μεγάλη περιπέτεια

Ἕνα σφύριγμα. Ἀλλο ἕνα. Εἶναι τὸ
ο’ὖνθημα ylà να προχωρήσουμε. Μιὰ ὠρα
Τώρῢ ὰνεβαὶνουμε μονοπάτια
Κακοτρόχαλα. Κάπου στὴν Κρήτη. Κάπου
σ’ῗιγᾟὲζέᾌῗξκὲῧζό Ἓξ Λέἰέἓὲῗςεχεεὸν
ἀδΙάῒρητο ὰπὸ τὸ μὰτι. Τὰ χαλίκια καὶ oi
πέῗρδς ποὺ κατρακυλὰνε στὸ πέρασμα μσς,
Τὸ λαχάνιασμά μου, πρέπει và ξαφνιαζουν

Τὰ νέα τὰ φέρνω ἐγώ. Ἐγὼ πρέπει να
μιλήοω πρὼτοςε

0V τόπο σὰν καὶ τοῦτο ἐδώ, ἀπὸ ὅπου ὁ
mm ια.
ἔχει δραπετεύοει πρὶν χιλιάδες
Πάλί τὸ σφύριγμα. Ἰδιο ἀκριβῶς ὁπως
Τὰ 1Τροηγούμενα Ἐπιτήδεια στιγμιαῖο. M’
ἕνα Παρόμωο ἀπαντάει ὸ φίλος ποὺ μὲ
ὁδηγεῖ. Καὶ προχωριηιε. Καὶ ἀνεβαίνουμε.
Μαράρα ἠ Μαδέρα ἠ Λευκὰ Ὀρη.
Σημαθνει πέτρα πάνω στὴν πέτρα. Βράχια
Κοφῒὰ μπηγμένα στὸν oùpavo'. Σπηλιὲς καὶ
ῘΡυΤζθς ποὺ φτάνουν σιὰ ἔγκατα τῆς γῆς.
,ψονο a’ αὑτὸν ποὺ ea χαθεὶ ἑδὼ. ea
ΥυΡΙζεΙ ὀλο στὸ Ιδιο μέρος ὠσπου và
ἁποκάμει. Ἠ καὶ μπορεῑ νὰ τὸν ρουφήξει ὸ
ἀπὸ μιὰ κρυφὴ ραγισματιὰ ἠ
‘- αἶψα

- Τὸ ζήτημα πόει καλά. “OM τὰ
ὑπεύθυνα πρόσωπα ποὺ εἷδαμε βοηθᾱνε
μὲ προθυμία. Ἡ Μαρία ἔφυγε τὸ μεσημέρι
γιὰ τήν Ἀθήνα μὲ ἀντίγραφα τὼν
δικογραφιὼν. Πιστεύω αὐτὴ τήν ἑβδομαδα
να τελειώνουμε.

Nà τελειώνουμε. Μια κουβέντα μέσα mic;
τόσες ἁλλες. 'H μεγάλη περιπέτεια ᾶρχιοε
πρὶν τριαντσῐὲοσερα χρόνια, μὲ τὸ
Ἀλβανικό. Τὸ 1942 ἀπὸ τὴν Πίνδο βρέθηκαν
ὲδώ πάνω, ὰνῐάρτες κατὰ τὼν Ναζι.
Ὗστερα ἠρθαν τὰ σκοτεινὰ χρόνια τοὺ
ἐμφύλιου πολέμου. Τὸ 1952, θυμᾱμαι, εἶχαν
ὲκτεθεῑ στὴ γέφυρα τοὺ Κλαᾶσσού δυὸ
κεφάλια. ne: τὸ ἕνα λέγανε ὁτι ήτανε τοῦ
Τζομπανάκη.
Μετὰ τὸ πενήνῐα, ἡ κατάσταση γίνεται
δύσκολη για τοὺς ὰντάρτες καὶ ἀκόμα πιο
δύσκολη για τα χωριὰ πού τοὺς βοηθὰνε.
Ἀποτραβιοὺνται στή Μαδὰρα. Ἀλλὰ ’καὶ
πάλι πρέπει να προσέχουν. ,Καθως ειναι
ὲπικηρυγμένοι μὲ μεγάλα ποοα, τὰ κςφάλια
τους τραβούν τοὺς «ἑπαγγελματιες»
ὁλόκληρα ὰποσπὰσματα πιστολὲρος.

Oi καλόσαρκοι
Δὲν Errch δυνατὸ να μὴν ὑπακούαουν στὸ
κόμμα. ’Ὀμως δὲν αυζητοῡσαν κὰν μια ταπεινωῐική παρόδοση. Καὶ Θαφτηκαν ζωντανοὶ μέσα στὸ γρανῐτη.
Στὰ δεκατὲοαερα χρόνια ποὺ πέρασαν,
ὡς τὸ 64, καμπόοοι τὸ ἁποφὰσισαν να φύγουν στὸ ἐξωτερικό. Ἀλλοι παρουωὰστηκαν. Ἀρκετοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ πὲθαναν. Ὀ
Θάνατος ὲδώ πὰνω εἶναι κατὰ κανόνα ὀδυνηρόςῑ Ἀπὸ δὰγκωμα σκορπιοῠ. Συχνά,
πολὺ συχνά, ὰπὸ οκωληκοειδίτιδα. Ἀπὸ
κακοφορμιομὲνο τραῦμα. Στὸ τέλος ἀπόμειναν ὸ Σπύρος καὶ ὸ Γιώργος.
— Εἷμαστε βλέπεις καὶ καλόσαρκοι. Δὲν
λὲω, oi oqxxîpeç μᾱς τρυποὺνε. Τὸ αἷμα
ὅμως ποὺ χάνουμε εἶναι λίγο. Σὲ δυό - τρεῖς
mi,ch τὸ τραῡμα mm». "Orrwç τ’ ἀγριμακια...
ἀπὸ τὰ σπήλια βγαίνουν πάντα νύχια.
Z’ ἕνα τόπο, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, βρίοκουν
πανὶ καὶ σπάγγο. Z’ ἐναν ἀλλο, μιὰ φορὰ
τοὺς {En μῆνες, βρίσκουν σουλφαμίὃες καὶ
παξιμὰδι. KI’ ἁλλού, κὰθε τρεῖς μῆνες ἕνα
ραπόρπτο μὲ τὰ νὲα. Ποιοὶ εἶναι ποὺ τὰ
φροντίζουν ὁλα αὐτὰ, ὁὲν τὸ γνωρίζουν,
ὁὲν τοὺς Θυμούνται. Ἔτσι εἶχε κανονιστὰ

ὰπὸ τήν ὁργάνωοη. ‘H ὁργάνωση ἔχει δια’λυθεῑ ὲδὼ καὶ 23 χρόνια. Ἠρθαν ἑποχές,
ποὺ δὲν μπόρεσαν να ὰναζητήσουν τα
ἐφόδια. Τήν ἁλλι] χρονιὰ βρήκαν διπλὸ
πανί, τριπλὸ παξιμάδι... Ἐδώ πανω oi
~ ἂνθρωποι πιστεύουν ὁτι oi αετοὶ ὃὲν πε·
θαίνουν εὔκολα. Τὸ 64. ἕνα ἀπὸ τὰ ραπόρτα, τοὺς πληροφοροῡοε ὁτι ἠ κυβέρνηση Παπανδρεου δίνει ὰμνηστεῑες. Καὶ
ἑχΐέἒωξότωέ · Ελὲιξῗὲςωέεζῦἓῡξᾚὰῥὲἕέξ
πάντα, απὸ κατιοιο ἀπὸ τα καφενεῑα. Διαπίστωσαν ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς αναγνώριζε,
ὅτι ὁλοι τοὺς εἶχαν για ξενειτεμενους. Πεαοσν δυὸ χρόνια για v’ αποκτήοουν
αφὴ με τὴν Ἀθήνα. Πάνω που κανονιζόταν ἠ ὰμνήστευσή τους ἑγινε ἡ δικτατορία.

I -Ῑ Ετοὶμαστήκαμε να κηρύξουμε
τ’ ὰντάρτικο. ’Υπῆρχαν καὶ oi ἂνθρωποι καὶ
ï» τὰ μέσα. Θὰ ώφελοῡσε ἠ θα ἔβλαπτε. Δὲν

ἀρχὲς πληροφοροῡνται τὶς κινήσεις τους.
'O στρατηγὸς τῆς V Μεραρχίας τοὺς
:- ,ς στέλνει επιστολή;
Ὁ
όφχηγὸς
τῆς
3:; ~ «Παρουσιαστείτε.
ἐπαναστάσεως ἐγγυᾶται τὴν ζωήν σας καὶ
-_ τὴγΗὲλεὰΐῐῖενί-ῗιῗσῗιαςδὲν ᾰρεοε οτὸ στρατηγό.
~- Τὰ χωριὰ γεμίζουν χωροφύλσκες καὶ
_ λοκατζήδες. Παίρνουνε πάλι τὴν ἁνηφόρα.
' ” Ἀκόμα μιὰ φορὰ μὲρες καὶ ὼρες
ε δύσκολες. Τὰ χωριὰ απειλοῡνται μὲ
_ ὰφανισμό. Κόβουνε κάθε ἑπαφή. Δυὸ
“ · χρόνια θὰ περάσουν ώσπου να
ὦ* ἀντικρύσουν ἀλλον ἂνθρωπο. Μιὰ φορὰ
ποὺ βρέθηκαν άποκλεισμενοι, ἔμειναν {En
ἓν μῆνες συνέχεια στὸ σκοτάδι. Στὴν ὀροφὴ
ζητῇς σπηλιάς ὑπῆρχε μιὰ χαραματιά. Ἀπὸ
ἕ. κεῖ περνούοε λίγο φῶς. Κάτω ἀπὸ αὐτὸ
ᾗ βάζανε τὰ πρόσωπὰ τους, γιὰ νὰ 4μὴ
"If" gopxiaav νὰ λασκάρουν καπως
{an} πράγματα. Ἠ δικτατορία ὁδηγεῖ τὴ
* ώρα σῐὸ ὰπροχώρητο. Τώρα oi
"I ἓνθρωποι ὰπὸ τὰ χωρια καὶ τὶς πόλεις
’ἀρχίζουν νὰ τοὺς θυμοῦνται καὶ νὰ τοὺς

ξ, Oÿkxve νὰ βγοῡν ὰντάριες.
-Ἡ χούντα, ὰπάντηοαν ὁ Γιώργης καὶ ὁ
Σπὺρος, πήρε τήν Ἐλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Λπὸ τὴν Ἀθήνα πρέπει νὰ ξαναπὰρουμε
πίσω τὴν Ἐλλάδα. Πηγαίνετε πὰνω, κὰντε
"f ι pi] διαδήλωση καὶ ὴ χούντα θὰ
Χῗσει σὸν τὴν ξερὴ κοπριά.
,στάζει μ’ m
κ Τὸ πρσξικόπημα στὴν Κύπρο. ‘H εἰσβολὴ
W τούρκων. Τὸ πεοιμο τῆς δικτατορίας.
, πολιτικ κυ ηση τοῦ Καραμανλή. Τὸ
,ἳθαώθοωη ι παρουσία τους ὲδώ πάνω
αρὰκι δὲν ὲχει νόημα. Θέλουν νὰ
Καὶ θὸ κατεβοῠν. Ἀπὸ τὸ 50 ῶς
ἐξ, 74, χρόνια 24 πέρασαν, ἕνα βίο
o_ σὲ περηιὲτειες καὶ βάσσνα.
_, φλσύδες, ρίζες, ἀκόμα καὶ σαῦρος,
ὲνα ζῶο ξένο, γίδι ὴ πρόβατα, δὲν

Φραντς Φανόν
Tô Πσρτραῐτσ ἐνὸς
βασανιστή

Ὀ Φραντς Φανὸν γεννήθηκε mi; Μαρτινῐκα τὸ 1925. Σπούδασε ἰατρικὴ καὶ
εἰδικεύτηκε στὴν ψυχιατρικὴ. Στὴν Ἀλγερία πήγε ἀργότεροι, τὴν ὲποχὴ τῆς ἐξέγερσης ἐνάντια σιούς Γάλλους για và προσφέρει τις ὺπηρεσίες του σαν γιατρός.
Oi ἐμπειρίες του, ἐκεῖ, τὸν ἔκανον να συνδέσει τὴν τύχη του μὲ τοὺς ἐπαναστάτες καὶ τελικὰ ἕγινε ὁ ἄνθρωπος ποὺ μίλησε περισσότερο γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους
καὶ τὰ προβλήματα τους.
Ὕστερα ἀπὸ τὸ Θάνατό του ἠ θεωρητικὴ του δουλεια συγκεντρώθηκε σὲ ἔναν ἶ
τόμο μὲ τὸν τίτλο; «'H ἐπαναστατικὴ σκέψη τοὺ Φρὰντς Φανόν». Ἂλλα βιβλία ’
δικά του εἷνακ «Τῆς Γ ῆς oi Κολασμένοι», «Μαῡρο Δέρμα - Ἀσπρες Μάσκες», «Ὸ
Ἀποικιοκρατισμὸς ποὺ ψυχορραγεῐ» καὶ «Πρὸς μία Ἀφρικανικὴ Ἔπανάσταση». ζ
Ὁ Ρ... 30 χρόνων, ἔρχεται αὐθόρμητα νὰ
μᾶς συμβουλευτεῐ. Εἶναι ἀστυνομικὸς ἐπιθε·
ωρητὴς καὶ ὁιωτιστώινει ὅτι ἑὸῶ καὶ μερικὲς
mam; δὲν πᾶμε καλά. Παντρεμένος, τρία
παιδιά Καπνίζει πολὺ, πέντε πακέτα τσιγάρα
τὴν ἡμέρα. Δὲν ἔχει πιὰ ὁρεξη κι ὁ ὕπνος του
ταράζεται συχνὰ ἀπὸ ἐφιάλτες. Αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες ὁὲν ἔχουν σαφῆ χαρακτηριστικὰ Αὐτὸ
ποὺ τὸν ἐνοχλεῖ περιυωότερο εἶναι αὐτὸ ποὺ
ἀποκαλεῑκρίσεις τρέλλας. Πρᾱηα ἀπ’ὁλα ὁὲν
τοῦ ἀρέσει νὰ τοῦ φέρνουν ἀντιρρήσεις. «Γιατρέ, γιὸ. ἐξηγείστε τό μου αὐτό. Μόλις συναντήοω μιὰ ἀντίθεση αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη
νὰ χτυπήσω. Ἀκόμα m ἔξω ἀπ’τή δουλειά,
μσῦ’ρχεται νὰ κανονίσω ὀποισν πάει νὰ μοῡ
φράξει τὸ δρόμο. Ἕνα τίποτε».
...Δὲν τοῦ ἀρέσει ὁ θόρυβος. Στὸ σπίτι του
ἔχει διάθεση νὰ χτυιιήσει τοὺς πάντες, συνέχεια. Καὶ πραγματικὰ χτυπάει συν εια τὰ
παιδιά του, ὰκόμα καὶ τὸ μικρὸ ποὺ ε ναι 20
μηνῶν, μὲ μιὰ σπάνια ἀγριότητα.
Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τὸν τρόμαῗε ἠταν ἕνα
βράδυ ὅπου ἠ γυναίκα του τὸν ε χε ἰδιαίτερα
κριτικάρει ὁτι χτυιωῦσε πολὺ τὰ παιδιά του
(τοῦ εἶχε πεῖ ἀκόμω μὰ τὸ Θεό, εἰσαι τρελλὸς) κι ἐκεῖνος ρίχτηκε πάνω της,τὴ χτύπησε
καὶ τὴν ἔδεοε σε μιὰ καρέκλα λέγοντάς mg:
Θὰ σοῦ μάθω μιὰ γιὰ πάντα ὁτι ἐγὼ εἰμαι
raman ἑδῶ μέσα.
Εὐτυχῶς τὰ παιδιὰ του ἀρχισαν νὰ mm
καὶ νὰ φωνάζσινν. Τότε συνειᾱγτοποιεῑ τὴ σοβαρότητα τῆς συμπεριφορᾶς του, λύνει τὴ γυναίκα του καὶ τὴν ἄλλη μέρα ἀιωφασίζει νὰ
συμβουλευτεί ἕνα γαιτρὸ «εἰδικὸ γιὰ τὰ
νεῦρα». Λέει πὼς πρὶν ὀὲν ἠταν ἐτσι, ὅτι σπάνια ἔκανε παρατηρήσεις στὰ παιδιά του κι
ὁπωσδήποτε ὁὲν τσακωνόταν ποτὲ μὲ τὴ γυναίκα του. ,
Τὰ τωρινὰ φαινόμενα ὲμφανίστηκαν’ἀπὸ
τότε ποὺ ᾱρχωαν τὰ γεγονόταςι Γιατί, λέει,
τώρα κάνουμε τὴ ὁσυλειὰ τοῦ πεζικοῦ. Τὴν
βὸομάδα ιιχ. ἠμσστε σ’ὲπιχείρήση
σὰν ν’ἀνήκαμε στὸ στρατό. OI κύριοι τῆς an»
βέρνησης λένε πὼς ὁὲν ἔχει πόλεμο στὴν Ἀλγερία καὶ πὼς οἱ δυνάμεις τῆς τάξεως, δηλαδὴ
ἦἀστυνομία, πρέπει νὰ ξαναφέρουν τὴν ἠρεμία. Ἀλλὰ εἶναι πόλεμος στήν Ἀλγερία, κι
ὁταν τὸ καταλάβουνε Où εἶναι πολύ ἀργὰ.
Αὐτὸ ποὺ μὲ οκοτώνει περισσότερο εἶναι τὰ
βασανιστήρια. Αὐτὸ δὲ σᾶς λέει τίποτα
wag... Μερικὲς (poet; βασανίζω δέκα ὠρες

ιξσν. Πολλὲς φορὲς oi διῶκτες τους
mica mû χέρια τους. Τοὺς ἁφηναν
φύγουν. Ὀλες ol κατηγορίες ποὺ
ι» ουν στὴν Εἰσαγγελία ἀναφέρονται
στὴν πρὶν τὸ 50 περίοδο. Καὶ ήδη εἶναι
ἀμνηστευμένες. Δεν ἁπομένει παρὰ νὰ
ἔχουν
um
σας
τὰ
βωανισηῇi ὰπὸ τὴν
ι - καὶ τὸ σκοτάδι.
εἰναι κουραστικό. Εἶναι ἀλήθεια ὁτι ἀλ’Ὗ Ναί,,θὰ κατεβούμε. Μὰνο νὰναι μὲρα
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λαζρυμε βάρδιες, ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι νὰ ξέρεις ποιὰ στιγμή πρέπει ya σκαντζῷεις μὲ τὸ
συνάδελφο. ‘O We; μσς νομίζει κὼς εἶναι

στὸ rod): νὰ πάρει τήν πληροφορία καὶ προσ- ζ
εχει νὰ μὴν δώσει φαγητὸ ἐτοιμο στὸν ἄλλον, ,
ποὺ φυσικὰ θὰ πάρει ὀλη τὴ δόξα. Ἐτσι ἀλλάζουμε, ἢ δὲν ἂλλάζουμε...
Φτάνουμε μάλιστα νὰ προτείνουμε στὸν
τύπο καὶ λεφτά, λεφῑὰ ἀπ’τὴν τσεπη μσς, γιὰ
νὰ τὸν κάνουμε νὰ μιλήσει. Γιατὶ τὸ πρόβλιιια
γιὰ μᾶς εἰναιῑ Elam ἱκανὸς νὰ κάνεις αὐτὸν
τὸν τύπο νὰ μιλήσει; Εἶναι πρόβλημα προσωπικής ἐπιτυχίας. Συναγωνισμός, βλέπετε...
Στὸ τέλος πιάνονται τὰ χέρια μας. Τότε χρησιμοποιοῦμε τοὺς Σενεγαλέζους. Ἀλλὰ αὐτοὶ
χτυπᾱνε ἦ πολὺ δυνατὰ κι ὁ τύπος εἶναι τέζα
σὲ μισὴ ὥρα, ἦ πολὺ σιγὰ καὶ δὲν γίνεται τίποτε. Γιὰ νὰ πειύχεις σἀὐτὴ τὴ δουλειὰ πρέπει νὰ ’σαι ἔξυπνος. Πρέπει và ξέρεις ποιὰ
στιγμὴ νὰ σφίξεις καὶ ποιὰ νὰ ξεσφίξεις. Εἶναι ζήτημα ὲξυπνάδας. Ὀταν ὁ τύπος εἶναι
ὥριμος, ὁὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ συνεχίζεις νὰ ’
χτυπᾱς. Γιάιίτὸ πρέπει νὰ κάνεις τὴ δουλειά
σου μόνος cou: παρακολουθεῖς καλύτερα τὴν
πρόοδο. Δὲν συμφωνὼ μ’ αὐτοὺς ποὺ βάζουν _
ἄλλους νὰ προετοιμάσουν τὰ παιδιὰ καὶ ποὺ
ἔρχονται κάθε τόσο νὰ δοῦν ποῦ ισκόμαστε. Αὐτὸ ποὺ πρέπει πρὶν ἀπ’ὀλα ε ναι νὰ μὴ
δώσεις στὸν τύπο τὴν ἐντύπωση πὼς ὁὲν θὰ
βγεῖ ζωντανὸς ἀπὸ τὰ χὲρια σου. Τότε θ’ἀναρωτηθεῑῑ γιατὶ νὰ μιλήσει ἂν ὁὲν εἶναι νὰ σώσει τὴ ζωή του. Τότε ὁὲν ἔχετε καμιὰ εὐκαιρία
νὲνμὲἵνεέε Πρέπει νὰ ἐλπίζει ὀ,τι θὰ
τ Ι, V El.

Ἀλλὰ αὐτὸαποὺ ’ἐνοχλεῖ εἶναι ἠ ἱστορία
τῆς γυναίκσς μου. E ναι σίγουρο πὼς κάτι δὲν .
πόει καλὰ ἐδῶ. Αὐτὸ πρέπει νὰ μοῦ τὸ τακτοποιήσετε, γιατρέ»,
Καθὼς ἡ ὁιοίκησή του τοῦ ùqvoùvmv τὴν
ἄδεια, κι ἄλλωστε ἐπειδὴ ὁ ἀσθενὴς ὁὲν ἤθελε
πιστοποιητικὸ ἑνὸς ψυχιάτρου, ἐγινε Θεραπεία σὲ «πλήρη δραστηριόττῃα». Μαντεύει
κανεὶς εὐκολα τὶς ἀδυναμίες μιᾶς thou;
φόρμουλας Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἠξερε ιιιὰ
χαρὰ ὁτι ὁλες αὐτὲς οἱ διαταραχὲς προέρχονται ᾰμεσα ἀπὸ τὸν τύπσ τῆς δραστηριότητάς
του στὶς σῖθουσες ἀνακρίσεων, ὀσο κι ἄν
προσπαθσῦσε νὰ ρίξει ὁλόκληρη τὴν εὐθύνη

ῃ,

στὰ γεγονότα Ὀπως ὀὲν ωυόπευε (οὰ ἠταν î
ammo) νὰ σταματήσει νὰ βασανίζει (τότε θὰ u
ἔπρεπε vii παραιτηθεῖ), poi) ζητοῦσε χωρὶς
περιστροφὲς νὰ τὸν βοηθήσω νὰ βασανίζει
τοὺς Ἀλγερινοὺς πατριῶτες χωρὶς τύψεις
συνείὸησιις, χωρὶς ômaoaxèç συμπεριφορᾶς,

T0 Πορτραῑτο ἑνὸς βασανισμένοι)
ἱ Ὀνομαζεται Καισῑας Καηος, {mu ηλικια( 37 Urbv. Πατερα( [νος ανηλικοσ
ᾳγῡριοῡ. Eric 25 Arm/Moo 1968 TO αιτογειιμα aux/{10111017. Κρατηῌηκε στι] [Zn/1m
Ασφαλεια ενα μῆνα και μετα οὸηγήθηκε OTC Διονιισο. Βασανισιηκε ενα μηνιι εκεῖ
καὶ τὸν ξαναφεραν ατην Ασφαλεια Αθηνὼν. mm 07700 οὸηγηθηκε ατη ,Χερο
Καμια κατηγορία ὅεν arrow/{wan σε βαρος 1011. Κανξνα( μαρῖωρα( ὀεν τον καΤάγγειλε για τιτιοτα, Ἠ ὁουλεια 700 mow Àoylmqç. Ἀρτιμελης, καλοφῑια)μενο<
ΟιΠο τη φασι] τοι). , , T0 μονο 7100 ὅεν ἠξερε ηταν r7 αντοχη TOU. A0117 117v δοκι·
μασξ στο Διόνωοο και αργοτερα m0 Μιτογιαιι. Οσοι 70v ὴξεραν Πριν, ειὸαν 011
TÔOO φυσιογνωμιά Τοι), 000 και r] 61(11ﬂa017 τοι) ειχαν αλλοιιιιῐὶει, T0 [3001111
ΟΤήρια εἶχαν αλλοιαισει τι] ὁιαΠλαση και τι] μορ(ρή TOU.
Δεκαέξη βασανιστέε, εκτος αΠο εκῑινου(
TTOÙ ἐδιναν μονο ξύλο. οργωοαν κυριολε·
κτικα το κορμι του. \‘ooqpsc ὅιανοιες, σαTCXVIKOI εφευρὲτες. Τεσσεριε στο Διονυσο,
ᾩ 0T0 ΜΠογιατι. Mud τις 500 Περιηοι)
(Dpo Τών βασανιστηριων, Που ουνολικα
Περαοε σὲ μττουντροιξιμια, 011C φυλακάς,
(Ποι κρατητήρια και οτίς ατῐομονωοεις, εἰ·
νᾳῐ τώρα σὲ θέοι] να ἐξηγήσει ένα λεξικο.
ΤΟ λεξικο τὼν μαρτυριων TOU:

«MHXANHMATA»: 'ETOI ἐλεγαν oi δεΟμοφύλακες κατι λαμαρίνες Ποο χτυτῐούΟΟΝ ἐπὶ 12 ωρες συνέχεια Πανω αττο TO
Ιξὶλλί του στο Διονυοο. Ἀρχιζαν στίς 7 το
αἶῐόγευμα και τέλειαιναν cric 7 τὸ Πρωῖ. Ὀ
(ΧΠος λέει ὁτι γι’ 0mn τη ὃουλεια σχηματιζΟνταν τέοσερις βαρὸιες «χωριστῶν».

καθω( ήταν μηρουμυτα, δεμένο( ιιανιι» U
ενα κρεβατι, ἐβαλαν σ’τη par“ του ενα
οακκο με τσιμεντο. Κατα TIC Πρωινε( (Ᾰιρεε,
aine 0 Καττος, κοττηκε n, mum-0r} του και
θα Πεθαινε αΠο ασφυζια, αν ὃεν κατεβαᾪιε
μια αττεγνωσμενη Προσπαθεια να (papa! T0
VUXI τοι) μικροί» TOU δακτυλου σ’το 1000βαλι, να το σκισει και μετα αΠο μια (Lva να
αὸειαοει το τσιμεντο αττο 1o τσουβαλι,
4Ανοιτινευσε. αλλα σε λιγο το Πήραν ειὸηση
οι φρουροί. τον ελυσαν και 10v )(1011qcorv.
«aAXBEZTHEv: Tov ὲσκισαν με ξιφολογχη
στην κοιλια, τον ἑὸεσαν ανασκελα σ’το κρε*
βατι, ἔβαλαν επανω στην Πληγη ενα κομματι ασβῑστη ξερα ΤΟ εγκαυμα ὃεν εχει
κλείσει (ικομα.
(HEIN/À»: Παροχη νεροῡι

H ‘1)P1’AHLTH\ W1XPH / 111;:4 TH}. HTPIAHI

αΔοιιμωρψιι( p’miua οιιλη 4 {11070011111 μετ’
ανωμαλαιν μιλίων βιιὸιου( (51m nurouîruv κατὰ
την αριστῐραν ξιιγιιιμαιικην χιιιραν, Προκληθεῐοα
Προφανιιις εξ αμβλεος οργῖινουι,

K011 T0 λεξικό T00 τρόμου..
Στὸ Μπογιόιτι καὶ τὸ Διόνυσο
«ΠΑΥΛΟΣἫ Φαναῖικοε Boom/107m. ΠιθαVOV να Πρόκειται για ψευδωνυμο. Ὀ Κα"F’C Τον συναπησε μονο μισ βραδυα οταν
ΪΟν ὑπόβαλε σὲ «ειδικα βασανιστήρια»,
ΑΠο τότε, ἡ αναφορα καὶ μονο στο ονομα
(ΨΤο σήμαινε τρομο. T00 ËÀzycxv: «Gd φωνᾳξουμε τὸν Παῡλο». Κατα τὴν αποψη τοὺ
KÜTTOU, 0 βασανιστής αυτος ἠταν «περι.
Οδῑύων». Πρέπει να ἐπισκεφτόταν Πολλου(
’(Βῦτούμενους, Ἠταν ένα εἶδος ιιὸασκαλουν
Υἷα Τοὺς «ιὰτσαλους» Became-rig. ΜεθοδιΚθς καὶ προσεχτικος.
«ΚΑΡΦΙΜ Ἠταν μια απὸ τι( μεθοδους τοί)
ειΠαύλου». T00 ἐδεναν με χειροττέὃε( τα χέΡΙᾱ και τὸν κρεμούσαν για plot] ωρα απὸ
V0 καρφι στον τοῖχο.

ιΔΙψΑῡῑ Παροχη φαγητού.
Μεθοδευμὲνες chou/mu» και MEN)
αψογο. Στην ὲτι-ταετια μπορούσε 0 καθέναε
να το «σπουδάσει», αδιαφορο ὰν ἠταν γυναικα η αντρας, 110181 ἠ μεγαλος. εργατη( ἠ
διανοούμενος. δυνατὸς η αδονατοε.

.. Ουλωὸει( ραβὸιιισει( 7U - IS εκαιοοτων,
Προκληθεῑοαι Προφανως εκ τεμνοιἺΟς οργανου»,
a , Οωλιυὸιις ρικνωσεις κατ σμφοτέροως τοὺς
δεικτος. σονιιτεισ γραυματισμὼν ιιιιιὼν εξ αμβλεο( οργανουμι
. Κατο την αριστεραν λαγονιον Περιοχὴν
Πυορροούσα εξηλκιυμενι] επιφανεια “masz
10 ~ 15 [κατοστων κιιι βαθους τριων αατοστὼν,
λόγω χημικοὺ εγκαομηπι( HE εναντοθεσεω( ὺὸρσσβεστοιννΔ

Συνέπειεςε Ἀφυδατωση και σορροη αιμαΤῡς 9T0 χὲρια, αφού το βάρος τοὺ σωμαΤΟ( επεφτε 0' 0010.

,“ΛΑΚΚΟΣ»; Ἐνας λακκος ατο χῶμα οσο
To μῖῐὸϊ ἑνὸς ανθρώπου, AOT0 ἑγινε στο ΔιΟΥΟΟΟ. Τὸν ἔκλεισαν μέσα και τον σκέτῑασαν
ἕῑδλαμαρίνες και χῶμα. Ἔξη ὡρες ἔμεινε

'ÊE' 501 ὅταν διαπισῐωσαν οι φρουροὶ οτι

ÊVf'XC χαοει τις αἰσθήσεις του, τὸν ἐδεσον
Kl. EÊGÀGV μέσα εναν (pou/1000. n00 αρχιοε
να τον κτυπα μέχρι λιποθυμίας.
“ΑΚΙΝΗΣΙΑ»; Mt ὲναν σπὰγκο ἑδεσαν το

ΨΟ μὲ T0 γεννητικα του ὁργανα. Σκυμμέ"°F Κᾳθὼς ἠταν δεν μττορούσε να κανει κα“'0! K'Vnon οὐτε μηρός, οὐτε m'ow, om:
σω Πλὺι. T0 βασανιστήριο αὐτο τὸ εφαρμοζαν _0TÔ Μπογιὰτι καὶ το ϋεγαν και
«ΔὮΡΚἾ ὲτῐικυ n,
. “TZ|MENTO»: Ἀπὸ τις 1o το βρᾱδυ T00
εδει)ον Ti} χέρια σὲ μια ζώνη 1100 τοῦ φόρεοαν 0τῆ μέση. Toü ἑδεσαν τα πόδια και

. . Kara ιην ιῳυν χιιιραν ψερει βαθειας ουλυν
ρικνωτικας πῳιοχας, αποιοκου( εηιμολυνθιιοιὶιι
ιραυματικάψ κακιιιοεωνιι. V I
κ ,, Μυοτραυματικη σρΘριτις κατ αμφοτερα
τα γόνατα μετα πυορροιας, λόγω πιθανη( 007gομυελιτιὸος, αηογοκου βιαίων πληγματων ὁισ
θλὼντο( οργανου».

ι ,, ᾸΙἸΤΟ ΤῙῙν OPIUYIPUV ΑὶημΓῘΥ Kﬂl TOV OUVYO'
χον ἀκρον Ποὸα (ptle (M ψανιιασικον οῑὸημα».
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Τὸ prKTIKô τῆς Ἀλήθειας

Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
Καὶ τὸ( τρωκτικα Ποὺ τὴν
ὑπηρέτησαν Κατὰ τήν 7ετῑα
Μάταια περίμεναν εκατομμύρια Έλληνες ν’ ακουσουν
στις 15 Ἰουλίου απο το ραδιοφωνο την τηλεοραση μια
ἐπιβεβαίωση η διάψευοη της (ροβερης ειδησης, OTI ο
Προεδρος Μακάριος ηταν νεκρος, δολοφονημένος απὸ τους
πραξικοπηματίες που ανέτρεψαν τη νομιμη κυβέρνηση του.
Ἠ είδηση εἶχε συνταράξει ολη την υφηλιο, οι ἐφημερίδες, τα
ραδιοφωνα καί οι τηλεορασεις κάλυπταν τά γεγονότα με
απανωτές έκτακτες ἐκδόσεις καί ἐκπομπές, τα τηλέφωνα
των ελληνικων ἐφημερίδων «είχαν ανάψειίκ απο τις
αγωνιωδεις κλησεις, και το έλληνικο ραδιοφωνο μετέδιδε
μπσυζουκοτράγουδα, ἐνω τα δελτίά ειδησεων μιλουσαν για
τη σταθεροτητα της τιμης της φέτας.

Μερικες μέρες αργοτερα, oi πολιτικοί συντακτες των
ἐφημερίδων ξυπνούσαν τον αρμόδιο ύπουργο επι των
πληροφοριων για να τον ρωτηοουν τί να γράψουν.

- [ια ποιο πρᾶγμα ρωτούσε νυσταλέα ο μακάριος
αύτος άνθρωπος.
- Oi Τούρκοι έκαναν αποβαση οτην Κύπρο πρίν απο
λίγο..., ενημέρωναν τὸν ύπουργο πληροφοριων oi
συντάκτες. Τί Θα κάνσυμε;

Καμμια άπάντηση απο την άλλη άκρη τοι) συρματος.

- Θα κοιμηθηκε πάλι, εἰπε απελπισμένος ένας απο τοὺς
συντάκτες. Ἐμπρος, ἐπέμεινε ξανα στο ακουστικο του. Mè
ακούτε; Τί Θα κανουμε;
- Nd μη γράψετε τίποτα, ηταν η απάντηση τοι)
ανθρώπου που κρατουοε στα χέρια τοι) το δικαίωμα
ἐνημέρωσης εκατομμυρίων ’ξλληνων
Λίγες μέρες και πάλι αργοτερα, κι ἐνω ἐνας ολοκληρος
λαος κρατουσε την ανάοα του, προσπαθωντας να πιάσει
μέσα απο τα παράσιτα τίς ἐκπομπές ξένων ραδιοσταθμων,
για ν’ ακούσει μία είδηση η μια πληροφοριά που Θα
αφορούσε την ίδια την τύχη του, διοχετευοταν στις
ἐφημερίδες καί τα μέσα ενημέρωσης μία «επίσημη
ανακοίνωση» που «κατηγγειλλε τους γνωστοος
ανθελληνικους κύκλους», ότι σκοπιμα διαδίδουν
ττληροφορίες περι ἐπικειμένης αλλαγης οτην Ἐλλάδα καί
«καθησύχαζε» τὸν Ἐλληνικο λαὸ ότι δέν ’συνέβαινε τίποτε,
Δεν πέρασαν καί πολλές ωρες απο τη δημοσίευση — στην
πρωτη σελίδα τών ἐφημερίδων - της ἐπισημου αυτης
δηλώσεως καί oi «πηγες» της, μαῶ με ὀλο το σαθρο
νοεμβριανο κατασκεύασμα, εξαφανίζονταν.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς λογοκρισίας ἀρχισε ὑπὸ
τήν πρώτη στιγμὴ τοῦ πραξικοπήματος τῆς
21ης Ἀπριλιου 1967 καὶ συνεχίστηκε χιι)91; ὸ ι α κ o πὴ ὡς τὸ Bgdm' τῆς 23ης Ἰου-

y,
]._ .
θὲ V
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Nov 1974.
Tù πρῶτα μέτρα τωὶ· πάρθηκαν ἀπὸ τοὺς
πραξικοπηματίες συνταγματάρχες ἠταν ἠ κατάληψη τὼν ρσὸισσταθμὼν, ἡ ἀπαγόρευση If];
κι“κ>.οᾳορία; τὼν ὲφημερίὸων κᾳί ἡ σύλληψη
ὁεκάὸων ὸημοσιογράᾳων ποὺ ἠτσν γνωστοὶ
για τὰ (δημοκρατικά τους ᾳρονήματα, ἐγὼ, με
τὰ πρῶτα ὸιαῐάγματα ποὺ ἀκολούθησον τήν
κήρυξη τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου, ἐπιβλήθηκε
λογοκριοία σε ὁώκληρο τὸν Tin-[0 καὶ τὰ
μέσα ἐνημέρωση ς.

οιικ-εκωικϋκᾱπιωηωικυαωιιαυ ’

Παράλληλα. ἀπαγορευόταν ή ἔκδοση τῶν
ὲᾳημερίὸων «Αὐγή» καὶ «Δημοκραῐική Ἀλλαγή», καθὼς καὶ ὸεκάὸων (1)}.(m' èqnuegi— .
ὸων σῖὴν ἐπαρχία. ἐγὼ ὼ’(ιστει.ὶ.ότ(ιν ἡ ἐκ0001] τῶν ἑφημερίὸιιιν «Καθημερινή», «Meσημβρινη». «Ἐλευθερία» καὶ «Ἀθηναϊκή».
Ἀτι“τίς πρᾱηες ὠρες τοῦ ἀκού-ιανσῦ πραξικοπήματος. ἀρχισε καὶ ἡ «ἀνασιοργάνωση»
τῆς Far/J]; Γραμματείας Τύπον καὶ [lingo(μοριῶν. ποὺ τότε i'nuyômv (no ὑπσυργεῑο
Προεὸριας. τὸ ὀποῐο κράτησε για λσγαριασμό
τοι· ὁ ἀρχηγὸς τῶν πραξικοπημαῐιὼν Γ. Παπαὸόῑῐοι·ὶ.ος, ὑπογραμμίζονῖας ἒτσι If] σημασια ποὺ ἀπέὸιὸε στῆν προπαγάνὸα,
Τὸ «ξήὶωμα» τῆς Γενικής Γραμματείας ἄρ-

ῳψῑμὶᾒηῗιέἓι..
NEON: un ΘΑ ηκΩΜεΝξ Λ .

Χωε μὲ τὸ διώξιμο τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ
Μιὰ ἀπο τὶς ὁιευθύνσεις ποὺ δτμιουργήθη’ῑης Γ. Καβουνίὸη, ἑνὸς ἀνθρώπου γνωστοῦ
καν, ἡταν καὶ ἠ Διεύθυνση Ἐκὸόσεων, ποὺ
Y“! τὰ δημοκρατικά του φρονήματα, ποὺ εἶἐπιδόθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ σὲ μία πραΦ
XGV διατηρήσει στή θέση αὐτὴ ἀκόμη καὶ κυ- γματικὴ ἐκὸστική ἐκστρατεία, μὲ τὰ «ἔργα»
βερνήσεις με τὶς ὁποίες ὁὲν συμφωνοῦσε ἰὸε·
καὶ, τοὺς λόγους τοῦ Παπαδόπουλσυ («Tô Πιολογικὰ καὶ πολιτικά.
στεύω μας» ιλιι), μὲ τὴν ἐκτύπωση ὰφισῶν
Συγχρόνως διώχθηκαν ὁ ὁιευθυντὴς Ἐοωκαὶ φυλλαδίων σιὰ ἑλληνικὰ καὶ σὲ ξένες
ῐερικοῦ Timon κ. Νικ. Αιναρδᾱτος (ὁ ὁποῖος
γλῶσες, ποιημάτων, ἄρθρων (μεταξὺ τῶν
’ῑοποθειήθηκε σημερα στὴ θέοη τοῦ ΓεὟικοῦ ὁποίων ἄρθρο τοῦ Σάββα Κωνσταντόπουλου
Γραμματέως Τύπου καὶ Πληροφοριῶν), καγιὰ τὸ Συμβούλω τῆς Εὐρώπης) κλπ. Φυσικὰ.
θὼς καὶ ὀλοι οἱ διευθυντὲς τῆς Γ ραμματείας
κα. Κωνστας, Θ. Buiônç, K. Κεφάλας. Θ.
Βαδιάοιας καὶ Γρ. Ζητρίδης.
1/ taud- u. 'Amn-uh-ç
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12mn”.

2/ ..νημαι ω I-.. μαι-σατις fun-Aw. 1w. "nu-nu »με

tmmnnxm ΣΙῊ ΙῬΑΜΜΛΤΞΙᾸ
Σῐὴ θέση ὅλων ὅσοι διώχθηκαν, ἥπαταῦϊάθηκαν στρατιωτικοί, ἀπὸ τοὺς πρωταγωνωτὲς τοῦ πραξικοπήματος.
Γ ενικὸς Διευθυντὴς Τύπου tomes-menue ὁ
Οΰνταγματάρχης Ἱππικοῦ καὶ Τεθωρωιιομένων Κων. Καρύδας.
, Στὶς ἀλλες θέσεις - κλειὸιὰ τῆς Γραμματῐίίεῑις τοποθετήθηκαν οἱ ἀξαυματικοίε
-Ταξίαρχος Ἠλίας Παπαποῦλος (πρώην
πίτροπως τοῦ Στρατοδικείου στὴ δίκη γιὰ
Ἰἡν ὑπόθεοη «ΑΣΠΙΔΑ» καὶ μετέπειτα Πρόδὸρος Ἐκτόκτου Στρατοὸικείου) ὡς σύμβουλος τοῦ Πωαὸόπουλου.
-Συνταγματάρχης Ἠλίας Δημητρακόσωυλθς, ὡς ἀνω-πληρωτὴς Γενικὸς Διευθυντής

· . -Συνταγματάρχης Κων. Βρυώνης, διευς Λογοκρωίσς.
-Συνταγματάρχης Στ. Κοντοστᾶνος, ὑπεύς λογοκριοίας θεάτρου καὶ κινηματο-

’ γράφου.

. -Συνταγματάρχης Ἀριστ. Βούλγαρης.
-Ταγματάρκης Βαμβακᾶς Xe” διευθυντὴς
Έοωτερικοῦ Τύπου (ὑπασπιστὴς τοῦ στρατηγοῦ Περίὸη, ποὺ συνελήφθη τὸν Δειέμβριο
t0f) 67 μετὰ τὸ βασιλικὸ ἀντιπραξικόπημα καὶ
ῑώρα διευθυντὴς ἑφοπλωτικοῦ οἴκου).

-Ἐπισμηναγὸς r. Παπανικολάου, διευθυνwI; Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων (παραμένει

, W ἴδια διεύθυνση, ἡ ὁποία μεταφέρθηκε
(Πὸ ὑπουργεῖο Πολιτωμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν)
-Ταγματόρχης Ἀγγ. Κσρτάλος, διευθυνι’ὴς Κινηματογράφου, Θεάτρου καὶ T711809?0280); ((2,; διευθυντής στὸ ὑπουργειο
-Σμήνιέρχος Νικ. Πανταζόπουλος, διευς Συνεδρίςιπέιὲιὶ-ιἘκθέσεων (ὣς weed
’ -Ταζκμηαῑτήεξρτχᾟιῖ Ἰω. ὑπαοθῆαι-ης τοῦ Κώστα Παπαδόπουλσυ καὶ
ος ἀσφαλείας τῆς Προεδρίας (ὣς σή-
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-Συνέῑαοσε καὶ ὲνημέρωνε καθημερινὰ
μὲὢῖἓῗῖἕη ἓέηἶΐ
σιογράφων, λσγοτεχνων mm, τῶν ὁκοίων
ἀπαγορευόταν ἡ ἀναγραφή. Ἀνάμεσα (ποὺς
ἀπαγορωμένους, μποροῠσε νὰ βρεῖ κανεὶς
τὸν Αωρενς Ὀλιβιέ, τὸν Πυιάσο, τὸν Ύβ
Μοντάν, τὸν Νουρέγιεφ καὶ πλῆθος ἄλλων
ποὺ εἶχαν πάρει θέο-η ἐναντίον τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος.
-Ἐξέδιδε καθημερινὰ ἐμπιστευτυιὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῐο
πρόβαλλαν οἱ ἐφημερίδες τὰ διάφορα θέματα
(π.χ. τυπικὴ ἀναγραφή τῶν εἰδήσεων, ἐνθουσιῶδες αὐθόρμητο σχόλιο, ωνισμένος τίτλος,
θέση σιὴν ὁποία τοποθετηθηκαν τὰ διάφορα
θέματα, ικ..λπ.).
-Ἐξεδιδε καθημερινὰ ἑμπωτωωιὸ ἐνημερωιικὸ δελτὶο μὲ τὰ δτμοσιεύματσ τοῦ ξένου
τύπου ποὺ ἀναφέρονταν στὴν Ἑλλάδα, σὲ

n/ m ιι bun-u ιιι-ι ια ποιων-κς a; a, muu/ 'I luv-u. nun-u αἱς ή- 1. huh! WI!" ..ιιι-και
’κιαι-ς.

»ΙΜο-κιικ-ιουο-ιωαι-ωιιιιιαωιι-ιαιηι-Μ

Ἀς ξῡτνοιγυρίσουμεν ὅμως, στὸ θέμα τῆς
Λογοκριοίας au ὰς δοῦμε πῶς λειτούργησε
στὰ χρόνια τῆς δικτατορίας.
Ὀλο τὸν ἔλεγχο τὸν εἶχε ἡ Ἐπιτροπὴ Τύ·
που, τὸ εργο τῆς ὁποίας ἠταν πολύπλευρα

-Συνέτασσε καὶ εστελνε για ὑποχρεωτικὴ
ὁημοσίευση ὀλες τὶς εἰδήσεις ποὺ ἐστελναν o’
αὐτὴν οἱ ὑπηρεσίες τῶν ὑπουργείων, ὑπηρεσιῶν κ.λπ. Ἐπίσης συνέτασσε καὶ ἐστελνε γιὰ
δημοσίευση σχόλια, ἀπαντήσεις, ἄρθρα χλιι.
-Ἐλεγχε τὰ δοκίμια τῶν οελίδων τῶν ἐφημερίδων, περιοὸικῶν καὶ βιβλίων, καθὼς καὶ
τὰ πρῶτα τυπωμένα φύλλα τῶν ἐφημερίδων
λίγο πρὶν κυκλοφορήσουν.

d lat!- απ ιζ lia-KIKI.
4/ Inca-u: ενα( wt na κῚ-ευιυωιικ 1 hui: xiv-v ιιι. n'hunion-Ink “k.

τρΙνσιΜὶὴ-κι-κ-οιι-ιικυοςαοι-Μικ-ου.
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Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ «INTER»

-Συνέτασσε καθημερινὰ κατάλογο ὑποχρεωτικὼν θεμάτων πρὸς δημοσίωση, καθὼς
καὶ θεμάτων τῶν ὁποίων ἁπαγορευόταν ἡ δη,

J/ ιυιικι-ικ πη.. unnum- 20—. ι. Lam-an. ..ιιι d'un...
,εκ ι. ..αι-ηρ.. l/ νων-νει( m tun-mum ιι, πη»

u/w-an-cwu-‘u’mmukh-dlno“he ﬁnd - huh-nil.

Στὸ σημεῑο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ξαναθυμηθοῦμε, ὅτι ὅλη αὐτὴ τὴν ἐντυπη ἐπιστρατεία
τὴν εἶχε ἀναλύβει ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος
Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, πρῶτος
ὑφυπουργός παρὰ τῶ Πρωθυπουργὼ (τοῦ δικτάτορα Γ. Παπαὸόπουλου) καὶ ἐν συνεχεία
ὑπουργὸς Παιδείας.

συνεργασία μὲ τὸ Πρακτορείο Ἀθηναῑκοῡ ‘
Τύπου.
-Διατηροῦσε κατάλογο τῶν ξένων ἀνταποκριτῶν καὶ ἀπεσταλμένων στήν Ἑλλάδα,
καθὼς καὶ τῶν ὀτιιοσιογράφων ποὺ ἔγραψαν
ὁ,τιδήποτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Mt βάση τὸ ἀρ-

χείο αὑτό, διατασσόταν π.χ. ἡ ἀπέλου-η κά· '

πονου ξένου δψοσυσγράφσυ ὰπὸ τὴν Ἐλλάδα, ἢ ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδός του στὴ
χώρα, ἂν τὰ δτμοσιεύματά του ὀὲν ἠταν ἁρεστὰ στὸ καθεστώς.
· H ΛΟῐΟΚΡΙΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
I ‘I'HN ΚΑῘΑΡΙῊΣΗ TH!

Ὅπως γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὴν πσράθεση ·

ἔ- Dr μαινάσι-ΓΛ( ἔμ’ 7o} το..αέπί

vu’ chm »ιι um ﬂwgg"'f"" "ml
ις’ ίυηΓι-Ξῗ ΙΨ·

3, Ε ι”Ικις κιρ· ι· 77":?"er
9· ἶλαι-αν, {yr-GM οἷνιεηιιμι ἰο νῆ’ ἴαν

καὶ μόνο τῶν WWW τῆς Ὑτπιοωίας

αὐτῆς, τὸ καθεστὼς μωροῦσε νὰ ἔχει πλὴρη “’ ᾖ
ἐλεγχο τῶν ὲντύπων - ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τὸν ῃ
ἐλεὙχο στὰ ἄλλα μέσα ἑννηιέρωσης, εἶχε .{î‘

τὴν ὼιοκλεισιικότητα καὶ τὸ μσνοπωλω.

τὸν mm mm ὸωιήρησε τὸ καθεστώς, ’

Mm καὶ μετὰ τὴν “mud. ounde
λογοιιρισίας». Τὰ μόνα ποὺ καταργηθηκ

' Μ-λ

hm ἡ mm καταλόγων μὲ assumé
Smme &“mâê 3 ,sïÎ
γνώριζαν σὲ ποιὰ θέματα ὁὲν»
CW
mm
νᾱ
MW
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ὁταν
κωωω νεο um, οι emu; um
«mm; παράλληλα, ὑπῆρχον oi,
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κότητα καὶ ἠ ἀσάφεια τοῦ νόμου αὐτοῦ, ποῖ·
κανεὶς δὲν ξέρει τί «ἐμπίπτει» καὶ τί ὀὲν «ἑμπίπτει» στὶς διατάξεις τοῦ 1004.
Ο Γιὰ παράδειγμαῑ Ὀ τίτλος «Αὐξάνουν οἱ
τιμὲς καὶ ἀλλων εἰδῶν», κρίθηκε ὁτι δὲν ἀν" r. ταποκρινόταν στὸ περιεχόμπο τῆς εἰδήσεως,
“ n " ἡ ὁποία ἔλεγε, ὅτι «ἀναπροσαρμόζονται οἱ τιv‘r“. μὲς τῶν κάτωθι προϊόντων ..... Ὁ συντάκτης
; ἔπρεπε κάθε φορὰ νὸ. παίζει μὲ τὶς λέξεις (ὄχι
πληθωρισμὸς ἀλλὰ θέρμανση ,τῆς οἰκονομίας
καὶ διάφορα τέτοια), σὲ σημευο ποὺ εὐχόταν
· νὰ ὑπῆρχε ἡ λσγοκρισία τοῦ 68 ἦ 69, γιὰ νὰ
’ μεωρεί ν’ ἀποφεύγει ἔτσι τὶς κακοτοπιὲς ποὺ
μποροῦσαν νὰ τὸν ὁδηγήσουν σὲ κάποιο κρατηπῑριο τῆς εΣΑ ἡ στῆν καλῡτερη (τ) περεπτωση στὸν Κορυδαλλό.
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ο Γιῶργος Βαξεβανίδης, ὑπεύθυνος Timmy
τοῦ Παττακοῦ.
ο Σαράντος Σαραντάκος, ὑπεύθυνος τύπου
τοῦ Ἀντιβασιλικοῦ οἴκου Ζωητὼιη. Ἀνάλσγη θέση εἶχε ἐπὶ «φαυλσκρατίας» στὴν Βασιλικὴ Πρόνοια.
ο Ι. Ἀθανασούλιας, ὡς ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου τύπου τοῦ στρατηγοῦ Γκιζίκη.
ο Κώστας Ρουσσέν, σχολιογράφος, μὲ ἀποκορύφωμα τῆς προσφορᾶς του τὴν ἐξύβριση
τῆς μνήμης τῶν νεκρῶν του Πολυτεχνείου.
ο Χρ. Μπητσίὸης, διευθυντὴς τοῦ Ἀθηναῖκοῦ πρακωρείου Εἰδήσεων καὶ ἀπολογητὴς
τοῦ ἔργου τῆς Δικτατορίας.
ο Δημήτρης Χρονόπουλος, σύμβουλος τοῦ
Καρακώστα.

ἐν Ἀθήναις :1 30-1497:

«αὐτοεξόριστους», καὶ τοὺς ιγνωστοὺς ἀνθελληνικοὺς κύκλους τοῦ ἐξωτερικοῦ». Ἄλλοι
πήραν μέρος on“ σύν-[αξη τῶν κατευθυνόμενων εἰδήσεων που διοχετεύονταν στὶς ἐφημερίδες καὶ ἄλλοι πήραν μέρος στὴν «Ξ ιεξεργασία» τοῦ ὑλικοῦ ποὺ κατασχέθηκε ἀπὸ ἔφη·
μερίδες που ἔκλεισαν, κόμματα κ,λπ.
Πὲρα ἀπὸ τήν προσωπικὴ συμβολὴ τοῦ καθενὸς ἀπὸ τοὺς δημοσυογράφους αὐτοὺς στήν
προπαγάνὸα τοῦ καθεστῶτος καὶ πέρα ἀπὸ
τοὺς λόγους ποὺ μποροῡν νὰ ἐπικαλεσθοῦν
γιὰ τὴ συμβολὴ αὐτὴ (πράγματα τὰ ὁποῖα
μποροῦν νὰ κριθοῡν καὶ νὰ ἐκτιμηθοῦν ἀπὸ
τοὺς ἐπαγγελματίες συναδέλφους τους στὴ
συνέλευση τοῦ ἐπαγγελματικοῡ τους σωματείου), ὲδῶ θέλσυμε νὰ τονίσουμε μόνο τοῦτοε
"Ou ἡ προσφορὰ ἐργασίας τους στὴν προπαγάνδα τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος συνιστοῦσε ὁπωσδήποτε παράβαση τοῦ βασικοῦ
καθήκοντος τοῦ ἐπαγγελματία δημοσισγράφσυ, που εἶναι ἡ προάσπυση τῆς Ἐλευθεροτυπίας, ”
Ο ΡΟΛοΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ

ἰν-πψτη( {In-“nun,

Τὴν ἔρευνα αὐτή, που ὁπωσδήποτε δὲν εἰ· “ Ï
ναι πλήρης καὶ ποὺ ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θὰ

ﬁs loue-malin“ ἔπραθον τῆς ’ΥιοόΙοε-ις l'un-11k Ἀσφᾳἱιζυς - Ὗιφοσίι lawn}. πρός πᾶν ῑωυγον, ὀιί τοῦ ὁποίου
γνηψωιοιιῖπιι n’a-ﬁnit; τοῦ Ἀρχηγυῗῐ νῦν ’[νθιλιν Δννᾶμιιιν ιινῖ,ἇίὰγοριῦοεις τοῦ βιβλίου 'u TIE T'KOYE'BRFA KAI D W510!!!“ 1""
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I.- T'fv ιμιορίαν (luau-di- ἦ χονδρικῆν) ἧς ηιξ τήν -ιθόὶουίῆιοτι
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D Στράιος Χαραλιιμπόπσυλος, πρώην συντάκτης τῆς «Αῠγής», ὁ πρῶτος καὶ μσναδικὸς
album] δὲν μπορουσε νὰ δψοσιευθει ἀν δΨοσιογράφος ποὺ ἐξὺμνησε ômooia σὲ
ερνοῡσε ἀπὸ τὴν Ύπηρωία τύ- πρὲς κόνφερανς, τὸ κολαστήρια τῆς Γυάρσυ
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εἶμαστε σὲ θέση νὰ τὴν ὁλοκλιρώσσυμε μὲ l ζ
στοιχεῖα καὶ λειπομέρειες γιὰ τὸ καθεστὼς ’

που ἐπικραωῦσε καὶ στὰ ἄλλα μέσα ,ἐνημέρώσεως, κλείνουμε μὲ δύο ἁκόμη καταλόγους.
Εἶναι τὸ ὀνόματα ἐκείνων ποὺ ὑπηρέτησαν τὸ 1:
δικτατορικὸ καθεστὼς ἀπὸ θέσεις «ὑψηλὰ 5-.
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Τὸ μωμὶ ῑοῦ 6ήμερα;
OI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΠίΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Μ1ὰ Πρώῑῐι èKtipnôñ ῑους, Xpappévn
ἀπὸ ῑὸν Καθηγηῑῂ Διον. Καρὰγεωργα.
Πρώτη δουλεια τῶν ὑπευθύνων οἰκονομικῆς πολπικῆς τῆς πρώτης μεταδικτστορικῆς κυβέρνησης εἶναι να ἀναθέσουν σὲ μιὰ ὁμάδα ἐπιστημόνων να ἐκτιμῆσει σὲ ποια ἐκταση ὴ στρατιωτικὴ δικτατορία ἐξάρθρωσε τῆν ἑλληνικῆ οἰκονομίαι Πόσο βαθειὲς εἶναι oi νομισματικὲς διαταραχὲς (ὁ πληθωρισμὸς καὶ ὴ ὕφεση)
ποὺ μᾶς κληροδότησε· σὲ ποιὸ βαθμὸ καθυστέρησε τις διαρθρωτικὲς αλλαγὲς για
γρῆγορη καὶ αύτοδύναμη ἀνάπτυξη τῆς χώρας· πόσο διέστρεψε τῆ φυσιογνωμία
τῆς οἰκονομίας· τί καταστροφὲς ἔκανε στὸ φυσικὸ περιβάλλον· σὲ ποιὸ βαθμὸ
χρέωσε τὸν ὲλληνικὸ λαὸ στὸ ξένο τοκογλυφικὸ κεφάλαιο· πόσο μεγάλωσε τις
gwoémrîä
άνιὲμεσα
στῆν πλούσια τάξη καὶ τα μεγάλα λαίκα στρώματα τοὺ πληυσ
ου,
π.
π.
‘ôi ἐισιμήσεις αύτὲς χρειὰζονται, πρῶτον, για να διαφωτισθοῡν oi φορεῖς τῆς
οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὸ τί μέτρα πρέπει να πάρουν για να ὰνακοπεί r) οἰκονομικὴ κατάρρευση. Χρειόζονται, δεύτερον, για να ἐκτιμηθούν oi θυσίες ποὺ θα
ζητηθοῡν ὰπὸ τὸ λαὸ για να ὀρθοποδησει ῆ οἰκονομία. Ἀλλά, πρωταρχικά, αὺτὲς oi ὲκτιμῆσεις χρειάζονται για να μόθουμε ὅλοι τί δεινα μπορεὶ να ἑπισωρεύσει
μια διακτατορία σὲ ἕνα λαό.
'H στατιστικῆ ἑκτίμηση τῶν συνεπειών τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς δικτατο·
ρίας δὲν εἶναι εὔκολη δουλειὰ καὶ ὁὲν μπορεί να γίνει ἀπὸ ἕνα μόνο ἐπιστήμονα.
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στεῑρες μορφὲς δαπάνης.(2) Τέτοιες θεσμικὲς αλλαγὲς
Δ ἀντιστρατεύονταν τα συμφέροντα τῆς οἰκονομικῆς
ὀλιγαρχίας. Ἕτσι, σὲ πρώτη φάση (19504960) ἡ ανάπτυξη
τῆς βιομηχανίας, 100 1110 δυναμικού κλάδου παραγωγῆς,
άφέθηκε μοιραλατρικα στὶς διαθέσεις καὶ τῆν πρωτοβουλία
τῶν Ἐλληνων έπιχειρηματιών ποὺ στάθηκαν ανίκανοι να
αὐξῆσουν έστω Kai 010 ὲλάχιστο τὶς βιομηχανικὲς
ἑπενδύσειςρ) παρ’ὁλες τὶς γενναιόδωρες φορολογικὲς
παραχωρῆσεις Kai 10 μεγάλο ὁγκο έργων ὑποδομῆς 1100
,ἓ ἐκανε τὸ Κράτος για να τοὺς διευκολύνει. Τὴν ἀδυναμία τὼν
Ë Ἑλλήνων ἑπιχειρηματιὼν θα ἔπρεπε να ἀναπληρώσει τὸ
" Δημόσιο μὲ τῆν ίδρυση μεγάλων δημοσίων ἐπιχειρήσεων καὶ
ἀγοράζοντας ἀπὸ τῆ διεθνῆ ἀγορα τῆν τεχνολογία ποὺ μας
ἔλειπε. Ἀντὶ γιάὺτό, σε ὃεύτερη φάση (1960 Kai μετά), ἠ
πολιτικῆ ἐξουσία, ὑποταγμένη στῆν ξένη ἑξάρτηση, ανοιξε
τὶς πόρτες στὸ ξένο έκμεταλλευτικὸ κεφάλαιο (Πεσινέ, Τὸμ
Πάππας κλπ.) στὸ ὸποίο μάλιστα παραχώρησε μὲ νόμο
συνταγματικῆς ἰσχύος τέτοια προνόμια Kai εὐνοιες ποὺ ἡ
ζημια άπὸ τῆν ξένη έκμετάλλευση ἴσως να ἀντισταθμίζει ñ
ἀκόμη καὶ να ξεπερνα τὸ βραχυχρόνιο συναλλάγματικὸ
ὁφελος καὶ τῆν μικρὴ αὐξηση τῆς απασχόλησης απὸ τὶς
βιομηχανίες αύτές. 'O οἰκονομικὸς ἔλεγχος τῶν ξένων
μσνσπωλίων ἔφθασε τὸ 70-80% σὲ ὸρισμένους κλάδους καὶ
τὸ 30-40% στὸ ούνολο τῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας. Ἠ δύναμη
τῶν ξένων μονοπωλίων ῆταν τόοο μεγάλη ὥστε ὸχι μόνο να
;., ὲττηρεάζει τὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις, ἀλλα να ὰπειλεί Kai
εἴ· αὐτῆ ακόμ τὴν ὺπόσταση τῆς έκλεγμένης απὸ τὸ λαὸ
’ᾗ πολιτικῆς ὲ ουσίας.(4) ‘H προσδοκία τοῦ ἑλληνικοῠ A000 για
I” γρῆγορη καὶ ἀνεξάρτητη απὸ τὸ ξένο έκμεταλλευτικὸ
κεφάλαιο ανάπτυξη δέν φαινόταν να ὑλοποιεῑται.
H Ἐκεῖ ὁμως ποὺ ὀ ὲλληνικὸς λαὸς διαψεύστηκε ἐντελῶς,
1 ι “ ἠταν οτὶς προσδοκίες του για δίκαιη κατανομῆ 1' Θυσίας
’ καὶ τῶν καρπῶν τῆς ανάτιτυξης. Τὸ μεγαλύτερο άρος για
τὴν ἀνάπτυξη ἔπεσε ἀναλογικα στὶς πλάτες τὼν κατωτέρων
εἰοοδηματικᾱιν τάξεων. Ἀπὸ μια οἰκονομομετρικῆ ἔρευνα
1100 ἑκανα στῆ φυλακῆθ) προκύπτει άτι στὶς αρχὲς τῆς
δεκαετίας τοὺ 60 τὸ συνολικὸ φορολογικὸ βάρος ποὺ

(2) Kd& χρόνο ὴ χώρα πληρωνε πάνω ἀπὸ 750 ὲιιατ. ὁολλάρια για εἰσαγωγες
ῶν καταναλωπκὼν ἀγαθῶν καὶ ἀπὸ τὴ συνολικὴ έθνικὴ ὰπσταμίευση τὸ
ses διοχετευόπτν α πολυτελεῖς mi ἠμιηολυτελεῑς οἰκοδομές.
a) Oi ἐπενδύαις στὴ βιομηχανὸα ἔμειναν ατὰσιμες στὸ ἐπίπεδα τών 2. διοικWan όλὸκληρη τὴν δεκαετέα 1950-1960. Τὸ ποοὸ τών ὲπενὸύσεων mi; μεταΙοΙηοη άντιπροοώπευε μόλις 1,5% mû ὲθνικοῠ ποιόντος, Évcb oi ἐπενῦύαις οὲ
aronde: ἀντιπροσώπων 7098.
’ (4) Πολλὰ λέγονται για τὸ ρόλο n00 ἔπαιξε ὁ Τὸμ Πάπσς στὴν ἐπιβολὴ καὶ γὴ

aw τῆς ὰπριλισνὴς δικτατορίας.

(5) 'H ἔρευνα αὑτὴ δὲν ἦτον δυνατὸ να δημοσιευπῐ τότε στὴν Ἐλλάδα. Tù —
hon-Alamo καὶ αιμπεράσμστά δημοοεύτηκαν στὸ ἀγγλικὸ ιιιὸ

ἐπεφτε uric πλάτες των κατωτέρων εἰσοδηματικών τάξεων
ἒφτανε τὸ 32%, τῶν μεσαίων τάξεων ῆταν 22% Kai τὼν
ανωτέρων μόνο 25%. Ἀπὸ τῆν άλλη μερια τὸ μεγαλύτερο
μέρος τού ὸφέλους απὸ τὸν τεράστιο ὁγκο έργων ὺποδομ ῆς
100 δημοσίου, ποὺ τὸ κόστος τους βάρυνε τελικα μέσω τῆς
φορολογίας τα εὐρύτερα στρώματα 100 A000,
καρπώνονταν λίγοι μεγαλοβιομῆχανοι. Ἐξάλλου ῆπλούσια
τάξη, 1100 ἑπρεπε να φέρει ἀναλογικα τὸ μεγαλὺτερο μέρος
τῆς θυσίας για τῆν ανάτιτυξη, σπαταλοῡσε τὸ εἰσόδημά της
σε πολυτελῆ καταναλωση 1100 ἠταν προκλητικῆ σὲ ἕνα
περιβαλλον ὅπου τὸ ὲπίπεδο διαβιώσεως τῆς μεγάλης
μάζας τοῠ πληθυσμοῡ ῆταν χαμηλὸ Kai οἰ ανάγκες για
παραγωγικὲς ὲπενδύσεις τεράστιες.
Ἀλλα καὶ ῆ διανομῆ τὼν καρπών τῆς ανάτιτυξης δὲν
ανταποκρινόταν στὶς προσδοκίες τοῡ λαοῡ για κοινωνικῆ
δικαιοσύνη. Ἀπὸ τῆν ίδια ἔρευνα ποὺ έκανα στῆ φυλακῆ
προκύπτει ὁτι στὶς άρχὲς τῆς δεκαετίας τοῠ 60 ὑπῆρχε στῆν
Ἑλλάδα ῆ μεγαλύτερη εἰσοδηματικὴ ἀνισότητα σὲ σύγκριση
με τὶς άλλες χώρες τῆς Εὐρώπης, μὲ ἑξαίρεση τήν Ἰσπανία
καὶ τῆν Πορτογαλία. Τὸ 40% τοῡ πληθυσμοῡ 1100 ἀνήκει
στὶς κατώτερες εἰσοδηματικὲς τάξεις έπαιρνε μόνο τὸ 9,5%
TOÜ έθνικοῡ εἰσοδῆματος, τὸ ἑπόμενο 43% 100 πληθυσμού
τῶν μεσαίων τάξεων ἐπαιρνε τὸ 32,5%, ὲνὼ το 17% 100
πληθυσμοῡ 1100 απαρτίζει τῆν πλούσια τάξη έπαιρνε τὸ
58% TOÛ ἐθνικού εἰσοδῆματος.
Στα τέλη τῆς δεκαετίας τοὺ 50 ὀ ἑλληνικὸς λαὸς
συνειδητοποίησε ὀτι ῆ ὺλοποίηση τοῦ ὁράματος 100 για
ἀνώτερα ἐπίπεδα εὐημερίας καὶ πολιτισμὸύ προσκρούει στὸ
σύμπλεγμα δυνάμεων τῆς ὀλιγαρχικῆς δεξιὰς, 100 παλατιοῡ
καὶ ξένων παραγόντων, ποὺ μὲ διάφορες μεθόδους
αλλοίωναν κάθε φορα τίς δημοκρατικὲς διαδικασὶες μὲ
τρόπο ποὺ να κρατοῦν πάγια στα χέρια τους τῆν πολιτικῆ
ἐξουσία για να προστατεύουν τα συμφέροντα 100 μεγάλου
κεφαλαίου καὶ να διασφαλίζουν τῆν ξένη ἑξάρτηση, Ἔτσι, ὁ
λαός, με πρωτοπόρους τῆς προοδευτικὲς πολιτικὲς
δυνάμεις 100 τόπου Kai Tic ὀργανωμένες ὁμάδες πίεσης
(συνδικαλιστικές, φοιτητικές, ἑπιστημονικὲς Kai άλλες
ὀργανώσεις) αρχισε ἕνα εἰρηνικό πολιτικὸ αγώνα για τὸν
παραμερισμὸ τὼν κατεστημένων δυνάμεων Kai τῆν πολιτική
του άπελευθέρωση. Στὸ άποκορύφωμα τοῦ ἀγώνα του,
ὲπιβλῆθηκε ῆ στρατιωτικὴ δικτατορία.
OI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Η δικτατορία ἀνάκοψε τὸν είρηνικὸ ὰγωνα τοὺ λαοῦ για
πολιτικὴ ὰπελευθέρωση καὶ δημοκρατικὸ προγραμματισμὸ
τῆς άνάτι-τυξῆς 100. Κατάργησε ὁλους τοὺς θεσμοὺς καὶ τὶς
διαδικασίες (κοινοβουλευτικῆ διαδικασια, αἰρετὲς διοικήσεις
στὸ συνδικαλιομό, τῆν τοπικῆ αὑτοδιοίκηση κλπ.) ποὺ στῆν
προδικτατορικὴ περίοδο ἀσκοῦσαν πίεση καὶ έπιρροῆ για
γρῆγορη καὶ δίκαιη ἀνάπτυξη. Oi βασικὲς ἀποφάσεις για τὸ
ρυθμό, τῆ σύνθεση καὶ τούς φορεῖς τῆς οἰκονομικῆς
ανάτι-τυξης, καθὼς καὶ για τῆν κατανομῆ τῆς θυσίας καὶ τῆν
διανομὴ τών καρπῶν τῆς ανάπτυξης παίρνονταν ἀπὸ τὸν
πυρῆνα τῆς στρατιωτικῆς χούντας ὲρῆμην 100 A000.
Πρόθεση τῆς χούντας ἡταν να δημιουργῆσει μία νέα
οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία ποὺ να τῆς εἰναι ἀπόλυτα πιστὴ καὶ
να τῆν οτηρίζει μὲ τὴν δύναμῆ της στῆν ἐξουσία. 'E101
ὁλόκληρο τὸ πλέγμα μέτρων οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς
δικτατορίας αποσκοπούσε συνειδητα στῆν παραχώρηση
μεγαλυτέρων προνομίων σταξένα μσνοπώλια, στῆ θέσπιση
χαριστικῶν παροχὼν στὸ ὲφοπλιστικὸ κεφάλαιο καὶ στῆν
δημιουργία εὐκολων εύκαιριὼν ἐκμετάλλευσης τῶν λα’ίκὼν
στρωμάτων, ἀπὸ τοὺς κεφαΜιούχους ποὺ δὲν ἡοαν
διατεθειμένοι να ριψοκινδυνεύουν τα κεφάλαιά τους σε
βιομηχανικὲς ἑπενδύσεις ποὺ συμβάλλουν πραγματικα στῆν
ανάτττυξη.Τέ-τοιες εὑκαιρίες κερδοσκοπικῆς έκμετάλλευσης
μποροῡοαν ἀνετα να δημιουργηθοὺν σὲ στείρους τομεῑς τῆς
οἰκονομίας, ὀπωςοί οἰκοδομές, ὸ τουρισμός, oi
ἑμπορομεσιτικὲς δραστηρτότητες, 1100 ἐλάχιστα διευρύνουν
τὴν παραγωγικη δομῆ τῆς χώρας. Τα ἀντιλαῖκα αὺτα
οἰκονομικὰ μέτρα εἰχαν ὀδυνηρὸς συνέπειες για τὸν τόπο. Oi
πιὸ οοθαρὲς εἰναιι 0) Ὁ πληθωρισμὸς καὶ ὴ αν γία, 6) 'H
ὑπερχρέωση τοῦ ἑλληνικού λαοῠ στὸ ξένο τοκοξλωικὸ
ἑξφάωμωαωὸξέ ἓνξὲξέ 321 Τέἑτὲῗὲἔέἔὲᾚῗὲὲῗὲἔ 32g“;
Kai ε) 'H αλλοίωση τῆς φυσιογνωμίας τῆς ὲλληνικῆς
οιὶσνομίας καὶ-κοινωνίας.
legggigcpgg££0m0plopéva στοιχεῖα για να δείξουμε
τὴν ἐκταση τῶν καταστροφικῶν αὐτῶν συνεπειών καὶ να
ἑπισημάνουμε, ὁσο εἰναι δυνατό, τὶς προεκτάσεις τους για
τὸ μέλλον τῆς χώρας.

1) Ἠ ὰπροθυμία συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στῆν
ἀν(κἰττυξιακή προοπάθεια.
Τὰ δύο πρῶτα χρόνια μετα τὴν ὲτπβολὴ τῆς δικτατορίας, ὸ
μίσος ετήσιος ρυθμὸς οἰκονομικῆς ανάπτυξης παρουσίασε
0οβαρῆ πτώση. Ἀπὸ 8% τῆν τελευταία προδικτατορικῆ
Ἴτεβίιῖιδσ ἔπεσε στὸ 5.5% τὴν πρώτη διετία τῆς δικτατορίας.
OÎ λόγοι δὲν ήταν μόνο συγκυριακοί, ἀλλα σχετίζονταν
σ’(ῑνὰ μὲ τῆν ὲτπβσλὴ τῆς τυραννίας. Ἠ προθυμία τοὺ λαοῠ
'q συμμετοχή στῆν ὰναπτυξιακῆ προσπάθεια ατὸνισε.
oU'ro φαίνεται καθαρα ὰπὸ τα στοιχεῖα τῆς καθα ῆς
μῖῒαναάτευσης (ἀναχωρήσεις μεῑσν ἀφίξεις). Tù τ υταῑα
Χρόνια πρὶν απὸ την δικτατορία ἡ καθαρὴ μετανάστευση
Ίῐαβουσίαζε σταθερῆ πτώση. Ἀπὸ 68.000 ὰτομα τὸ 1963
ε στὶς 23.000 ὰτομα τὸ 1966. Oi ἑργάτες μποροῠοαν να
Ρῡῡν εὔκολα δουλεια ατη χώρα καὶ brou προτιμοῡσαν να
’“ ΡΥὰζονται στὸν τόπο τους. Μετὰ τῆν δικτατορία καὶ
"(TOM τὴν ἑλλειψη ἐργατικῶν χεριῶν στῆν ἀγορά, ἡ
κ ρή μετανάστευση αὐξῆθηκε σὲ βαθμὸ ποὺ δὲν εχει
τῐβῡηγούμενο. Ἀπὸ 13.000 ατομα τὸ 1966 ἑφτασε τα 90.000
ἅτΟμα τὸ 1969.(°) OI ὲργάτες, ὲνῶ μποροῠοαν να βροῡν
ῠλα δουλεια στῆν πατρίδα τους, πρατιμοῡσαν να
Πευτοὺν παρα να ὺπομενουν τα δεινα τῆς τυραννίας.
ἐρα απὸ την απροθυμία τοῦ λαοῦ για συμμετοχὴ στῆν
ἀναπτυξιακή προσπάθεια, ἡ σοβαρή πτώση τοὺ ρυθμού
ἀνάπτυξης στα δύο πρῶτα χρόνια τῆς δικτατορίας
ὁφεῖλεται καὶ στή σημαντικὴ μείωση τῶν βιομηχανικῶν
ὲῐῐινδύσεων. Ἠ ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας δημιούργησε κλίμα
ὰβὲβαιόπτητας καὶ ασταθείας ποὺ ἐκανε πολλοὺς Ελληνες
ξὲὗὲἑνους κεφαΜιούχους να ματαιώοινν τα ἐπενδυτικά
σχεδια.
2) ΙΙως· ὴ δικτατορία μᾶς ὁδηγηοε σὲ
, A θωρισμὸ καὶ ανεργία καὶ ὑπεχράυσε τὸν
FIR-mm λαὸ στὸ ξένο τοκογλυφικὸ κεφάλαια.
Η ῦοβαρὴ μείωση τοὺ ρυθμού ανάπτυξης στα πρῶτα
älpowü τῆς δικτατορίας ανησὺχησε τοὺς δικτάτορες.
καἶῑὲεῡδσινταν παταγωδως στὶς ἑπαγγελιεις τους ὁτι
χώραργὰᾞέανῦτήν δημοκρατία για να σώσουν δῆθεν τὴν 1
vù ο κονομικὴ Ἐπρεττε I πάση θυσία
ἐν "agoﬂgwiﬂqhﬁ 1ἒινν αουέααῗιῖιωτὸπυὲιιςξὲίτὸῆ λαὸ
:21" ÿvmnuùmä. npgçarrûguu κιξὶ τοὺς ἓῖτενδυτικοὺς
νὴ ίόῑῑςῇξὲ παραγωγικὲς ἑπενδύσεις ἠταν φανερή. Ἔπρεπε

we une: μεθόδους πολιτικῆς για να δημιουργήσει τὴν
“Tenon ὁτι ἡ χώρα «ὰναπτύσσεται» καὶ «εὐημερεί».

'H μέθοδος ποὺ διάλεξε ἡταν απλὴ καὶ ἑναρμονιζόταν
άπὸλυτα μὲ τὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιδιῶξεις τοῦ μεταπρατικοῠ
κεφαλαίου. Κατάστρωοε καὶ εφάρμοσε Eva πρόγραμμα
ὲνίσχυοης καὶ ὲπέκταοης τῶν πιὸ στείρων και
άντιπαραγωγικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίαςε Αὑξηαε
σημαντικα τήν καταοκευαστικῆ δραστηριότητα τοῦ
δημοσίου κυρίως σὲ ἑξωραῑστικα ἔργα, δημόσια κτίρια,
πλατεῑες καὶ ἀλλα μικροὲργα χαμηλῆς άπὸδοοης. Ta
δημόσια ἔργα στῆν ἐξαετία 1967-1972 διπλασιάστηκαν, ὲνῶ
κατα τῆν προηγούμενη ἑξαετία 60-66 εἶχαν αὑξηθεῑ μόνο
κατα 40%. Κατάργησε τοὺς πιστωτικοὺς περιορισμοὺς για
οἰκοδομὲς καὶ ἓτσι άρχισε ἕνας άνευ προηγουμένου
οίκοδομικὸς ὁργασμὸς. Oi ὲπενδύσεις σὲ κατοικίες καὶ άλλα
κτίρια άπὸ 15,4 διοεκ. δρχ. τὸ 1967 ἐφταααν τα 33 δισεκ. τὸ
1972, δηλαδὴ αὺξῆθηκαν κατα 115%. Στην προδικτατορικῆ
περίοδο 1961-66 εἶχαν αὺξηθεῑ μόνο κατα 60%. Ἀνοιξε τοὺς
κρουνοὺς τῶν χρηματοδοτικῶν ὁργανισμῶν στῆ
δανειοδότηση τῶν τουριστικῶν ξενοδοχείων καὶ
ἑγκαταστάοεων. Στή δικτατορική ὲπταετία 1967-73 η
συνολική χρηματοδότηση τοὺ τουρισμοῡ ἑξαπλασιάστηκε.
Κατάργησε τοὺς περιορισμοὺς στῆ χορήγη on
καταναλωτικῶν δανείων. Για τῆ χρηματοδότηση τῶν
στείρων αὐτῶν δαπανῶν, ῆ δικτατορία δὲν άρκὲστηκε στὴ
χρησιμσποίηση τῶν άποταμιευτικῶν πλεονασματων τοὺ
πληθυσμοὺ ποὺ βρίσκσνταν στὶς τράπεζες (καταθέσεις) ἢ
ποὺ αντλοῡσε τὸ δημόσιο μὲ φόρους καὶ δημόσια δάνεια.
Χρησιμοποίησε οὲ μεγάλη ἑκτσση τήν ἐκδοση πληθωρικοῡ
ΧΡἿμαΤΟΕ·
Oi τεράστιες αὺτὲς δαπάνες σε στείρους ñ ἐλάχιστα
ἳῖοδέἔμῗτνῧῗκὲὶῇηῆὲᾝὲιῐὸης τῶν
ἓιΐοῗιῗῖὲῖἲᾱῗέ Ἶὶῗὶὲσὲἔῖτῖὧᾚῗν τὰ
δημόσια κτίρια καὶ oi τουριστικὲς εγκαταστάσεις ποὺ
κατασκευάζονταν μὲ τὶς δαπάνες αὺτὲς δὲν διεύρυναν την
παραγωγικὴ δυναμικότητα τῆς χώρας, ῶστε να αὺξηθεῑ
άντίστοιχα ἡ παραγωγή ἀγαθῶν για να καλύψει τῆ ζήτηση
ποὺ δημιουργοῠσαν. Ἀπὸ τῆν άλλη μερια oi ἑπενδὺσεις ατη
βιομηχανία καὶ τὴ γεωργία, ποὺ θα μπορούσαν νἀὐξήσουν
την παραγωγὴ ἀγαθῶν για να καλύψουν τὴν αὐξημένη
ζήτηση, παρουσίαζαν σημαντικὴ κάμψη. Ἐτσι ἡ ζήτηοη
ἀρχισε να γίνεται ὸλοένα καὶ μεγαλύτερη απὸ τήν
παραγωγή. Ἀπὸ Eva ὺπολογι ὸ ποὺ ἑκανα προκύπτει ὁτι
ὴ ὑπερβάλλουσα ζῆτηση (δηλα ἠ η ζήτηση ποὺ δὲν μπορεῖ
να ἱκανοποιηθεῑ άπὸ τήν αὐξηση τῆς εγχῶριας παραγωγῆς)
ὰπὸ 15 δισεκ. δρχ. τὸ 1967 ἑφτασε τα 108,5 δισεκ. δρχ. τὸ
1973, δηλαδῆ ἑφταπλασιάστηκε. (Βλέπε πίνακα) Ἠ
ὑπερβάλλουσα αὺτὴ ζήτηση, τήν ὁποία δημιουργοῠσαν oi
ὺπέρο κες δαπάνες σὲ οἰκοδομὲς καὶ οὲ στεῖρα δημόσια
ἔργα, αν μια πληθωρικῆ δυναμη ποὺ θα ξεσπούσε σὲ
αῠξηση τῶν τιμῶν ἂν δὲν βρίοκσνταν αγαθα για να
ἱκανοποιηθεῑ. Για να μὴ ξεσπάσει οὲ πληθωρικη αὑξηση τῶν
τιμῶν, oi δικτάτορες σκεφτηκαν να άφήσουν τὴν
ὑπερβάλλουσα ζήτηση να διοχετευθῆ στὸ ὲξωτερικό.
Ἀνοιξαν τὶς πόρτες στὶς είσαγωγὲς καὶ ὲτσι μεγάλο μέρος
τῆς ὐπερβάλλουσας ζήτησης ἰκανοποιεῐτο μὲ εἰσαγόμενα
ἀγαθά. Στὴν ὲφταετία 1967-1973 oi εἰσαγωγὲς στὸ σύνολό
τους σχεδὸν τετραπλασιὰστηκαν. Ἀλλα τὸ συνάλλαγμα ποὺ
είσπρατταμε ἀπὸ τὶς ἑξαγωγὲς καὶ τοὺς ἀδήλους πόρους,
δὲν ἑφτανε για να πληρωθεῑ ὸ μεγάλος αὐτὸς ὁγκος
εἰσαγωγῶν. Ἕτσι ἡ δικτατορία αρχισε να προσφεύγει στὸ
ξένο τοκογλυφικὸ κεφάλαια καὶ να δανείζεται με ἐπαχθεῖς
ὁρουςῦ) για να πληρῶνει τὶς τεράστιες αὐξήσεις τῶν
είσαγωγῶν. Ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ κατό να βρῶ καὶαπὸ
ὲκτιμησεις ποὺ ἐκανα προκύπτει, ὁτι τὸ συνολικὸ ὲθνικὸ
ἔὲωωὶἶ ‘ Xï’o‘êî‘ùïâ’aâ‘äﬁ'äîxïäâäïgîÊï’èaÊËÊÉÊÆ,
τὸ ἐξωτερικὸ δημόσιο χρέος απὸ 580 ὲκατ. δολ. τὸ 1968
ἐφτασε τα 1.250 ὲκατ. δολλάρια τὸ 1972.
Μὲ τὴν τακτικὴ της αὑτὴ ἡ δικτατορία κατόρθωνε να
δημιουργεῖ μία ὲπίπλαστη εὑημερία ποὺ κράτηα απὸ τὸ
1969 μέχρι τὸ 1972. Σάύτὴ τὴν περίοδο παρουσίασε μέοο
ὲτήσιο ρυθμὸ αὐξησης τοῦ ὲθνικοῠ προῑάντος 8,8%. Ἀλλα
απὸ αὐτὸ τὸ ρυθμὸ oi 4 περίπου ποσοστιαῑες μονάδες
προέρχσνταν απὸ στεῑρες καὶ αντιπαραγωγικὲς
δραστηριότητες. Ἐξ ἄλλου, στῆν περίοδο αὺτή η δικτατορία
δημιούργησε μια καταναλωτική ἀφθονία. Ἀλλα μεγάλα)

(7) Ἡ ἀπα-νομικὴ ωβίρν mort δέν ανακοίνωα στὸ λαὸ τοὺς ὁρους συναμὲ .xammm'gwmm
Wmmman-zswmimovo ωςι-εχρὸνια.

μέρος τῆς ἀφθονίας αὐτῆς δὲν προερχόταν ἀπὸ τήν
ε-Ἧΐὲῗῦἓῗῗὲἃᾚ Ἠέἔῧῗὲἓῖὴὲἔῧέὧέἕμὲαέἓὲῐξ.
Ἠ δικτατορία ὑπεχρέωνε τὸν έλληνικὸ λαὸ στὸ ξένο
τοκογλυφικὸ κεφάλαιο για να τοὺ δημιουργεῖ τήν
ψευδαίσθηση ἀτί εὺημερεῑ. Τήν ὲπίπλαστη εὐημερία τῆς
δικτατορικής περιόδου θά τὴν πληρώσουμε ἀκριβά αῠριο,
ὁταν θα πρέπει να σφίξουμε τα ζαΝάρια μας για να
ἑξοφλήσουμε τα τεράστια χρέη ποὺ μάς ἑπισῶρευσε τὸ
δικτατορικὸ καθεστώς. Αὺτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς ἠθελα να
τονίσω όταν στῆν ἀπολογία μου στὸ στρατοδικεῑο, τὸ 1970
ὓεγα ὅτι «οἱ Ἓλληνες σήμερα τρὼνε τὸ αὺριανό τους
ψωμί».
Τὴν τακτική αὑτὴ τῆς έπίπλαστης εὐημερίας δὲν μπορεσε
να συνεχίσει ἡ δικτατορία περισσότερο ἀπὸ 4 χρόνια. 0i
νόμοι στὸ καππαλιστικὸ σύστημα τῆς ἀγοράς εἶναι
ἀδήριτσι. 'H ὑπερβάλλουσα ζήτηση ποὺ δημιουργούσαν oi
μή παραγωγικὲς δσπάνες έφτασε τὸ 1973 010 ὑπέρογκο
ποσὸ τῶν 108 δισεκ. δραχμῶν. “Av ὁλόκληρη ἡ ζήτηση αύτὴ
κατευθυνόταν σὲ εἰσαγόμενα ἀγαθά ἠταν σχεδὸν βέβαιο ὁτι

’ἡ χώρα θα έφτανε σὲ συναλλαγματική χρεωκοπία. ’Όπως ν
’ ' δείχνει ὁ πίνακας, ἀπὸ τα 108,5 δισεκ. ὑπερβάλλουσα
ζήτηση, μόνο τα 48,5 δισεκ. καλύφθηκαν μὲ είσαγόμενα
, ἀγαθά. T0010 ἠταν ἀρκετὸ για να τριπλασιαστεῑ τὸ ἔλλειμμα
ι τοὺ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν μὲ τὸ έξωτερικὸ
(ἀπὸ 367 εκατ. δολλάρία τὸ 1972 έφτασε τά 1.175 ὲκατ. δολλ.
1'. τὸ 1973) καὶ να ἀναγκαστεῑ ἠ χώρα να δανειστεῑ μέσα σὲ ἕνα
, χρόνο ἀλλα 1.000 ὲκατ. δολλ. για να πληρώσει τὴν αὐξηση
τῶν εἰσαγωγῶν. Ἔτσι τὸ ἑξωτερικὸ χρέος τῆς χώρας
- ξεπέρασε τὸ ὑπερβολικὸ ὐψος τῶν 3.300 ὲκατ. δολλαρίων.
·” Τά ὑπόλοιπα 63,6 δισεκ. δρχ. τῆς ὑπερβάλλουσας ζήτησης
διοχετεύθηκαν στὴν ἑλληνική ἀγορὰ Kai ξέσιτασαν σὲ μιά
ευ προηγουμένου στὴν τελευταία είκοσαετία αὐξηση τῶν
μῶν (βλέπε πίνακα). Ἔτσι φθάσαμε στὸν πληθωρισμό. 'O
- ἕξ)ρὲμᾶἚῗῑῗζὲςῗὲῗτῗᾼᾋῖῥἩεζῗοὶοὲτέἒῖἒλὲνῡὶβὲἕε
‘ μεγαλύτερο μέρος τῶν οίκσγενειακῶν δαπανῶν τῶν’
’ ·’κοτωτέρων είσοδηματικῶν τάξεων, ἀνέβηκαν κατὰ μέσο
ὲιόρο 38,6%. Ὀ δείκτης τιμῶν χωδρικής πωλήσεως ἀνέβηκε
κατὰ 48,3%. 'O πληθωρισμὸς δημιούργησε πανικὸ στὸ λαό.
’, Ἀρχισε να ἀποσὺρει τὶς καταθέσεις του Kai να ἀγοράζει
"4 ἀγαθὰ γιά ἀποθεματοποίηση, μετοχές, σπίτια, οἰκόπεδα.
κερδσσκόποι βρήκαν τὴν εὐκαιρία νὰ
ραγματσποιήσουν μεγάλα κέρδη. Ἠ προσδοκία αὐξήσεως
ὠν τιμῶν τοὺς ώθοῠοε σὲ ἀγορὲς καὶ ἀποθεματοποίηση
ἀλων noocm‘rrwv ἀγαθῶν. Ἠ συμπεριφορά αὐτὴ
_ ελούοε στῆν έπιτάχυνση τοῦ πληθωρισμοῡ. Ὑπήρχε
ιαίνδυνος ὁ πληθωρισμὸς v0 έξελιχθεῖ σε καλπάζσντα καὶ νά
»ἀποδιοργανώσει τὸν χρηματοδστικὸ καὶ στὴ συνέχεια τὸν
πρραγωγικὸ μηχανισμὸ τῆς χώρας. Oi δικτάτορες εἶδαν (m

ρούοε να συνεχιστεί. Ἠ ἀπάτη τῆς δικτατορίας
αλὺφθηκε ἀπὸ τὴν ἱδια τὴν λειτουργία τῶν νόμων τῆς
αλψτικής ἀγορᾶς.

Για να ἀποτραπεῑ ὁ καλπάζων πληθωρισμὸς Kai ἡ
ἀποδιοργάνωση τοὺ παραγωγικού μηχανισμσύ έπρεπε να
τεθεῑ φραγμὸς στὸν τεράστιο ὸγκο δαπανῶν σὲ οἰκοδομὲς,
τουριστικὲς ἐγκαταστάσεις, ἑξωραῑστικα έργα κλπ.. καὶ να
μειωθεί ὁ ρυθμὸς ανάτι-τυξης στα ἐπίπεδα ποὺ ἠταν
συμφυή με τὸ δικτατορικὸ καθεστώς. Δὲν ὑπῆρχε άλλη
διέξοδος. Ἐτσι ἡ δικτατορία, θέλοντας Kai μή, ἀρχισε ἀπὸ
τα τέλη τοὺ 1973 ἀντίστροφη τακτικη. Μείωσε τίς δσπάνες
σε δημόσια ἔργα. Ἐκοψε τα δάνεια για οίκοδομές. Ἐπέβάλε
είδικὸ φόρο ἀνα τετραγωνικὸ στῐς νέες κατασκευες
κατοικιῶν. Θέσπισε πιστωτικοὺς περιορισμοὺς για τὸ
έμπόριο, τὸν τουρισμὸ Kai ἀλλους κλάδους. Αὐξησε τα
έπιτόκια χρηματοδότησης. Πήρε περιοριστικα μέτρα για
ὸρισμένες κατηγορίες εἰσαγωγῶν. Μὲ κάποια χρονική
ὑστερηση, τα μέτρα αὐτα εἶχαν σαν ἀποτέλεσμα τήν
ραγδαία μείωση τής δραστηριότητας στὸν οίκοδομικὸ
τομέα Kai τοὺς σχετιζόμενους με αὑτὸν βιομηχανικοὺς
κλάδους. Στὸ πρῶτο ὲξάμηνο 100 1974 0 ὁγκος οἰκοδομῶν
(βάσει ἀδειῶν) μειῶθηκε κατα 5796 οὲ σύγκριση μὲ τὸ πρῶτο
έξάμηνο τού 1973, Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλη τοὺ 1974 oi δεῑκτες
βιομηχανικής παραγωγῆς παρουσιάζουν συνεχῆ μείωση.
Σοβαρή μείωση παρουσιάζουν έπίσης όλες oi
δραστηριότητες ποὺ σχετίζοντάι με τὸ έμπόριο Kai τὸν
τουρισμὸ. Oi οίκοδομικὲς, τουριστικές, έμπορικὲς καὶ
μερικὲς βισμηχανικὲς ἐπιχειρήσεις ἀρχισάν να ἀπολύουν
ἑργατες. Ἔτσι φθάσαμε στήν ἀνεργία, ’Υπολογίζεται ὁτι τὸν
Ἰούνιο τοῡ 1973 ἡ ἀνεργία έφτασε στίς 180-200 χιλ. ἀτομα.
Δεν θα εἷχαμε τὴν ἀνεργία αὺτη ἀν ὅλα αὐτα τα χρόνια, ἀντὶ
να έπεκτείνονται oi ἀντιπαραγωγικοὶ τομεῑς τῆς οἰκονομίας,
εἶχε ἀναπτυχθεί ἡ βιομηχανία τουλαχιστον στὸ βαθμό ποὺ
θα ἀπορροφοῡσε τὸ ἑργατικὸ δυναμικὸ ποὺ διοχετευόταν
στὶς οίκοδομὲς καὶ σὲ ἀλλες παρασιτικὲς δραστηριότητες.

ἔξ) Πῶς ἠ δικτατορία μεγάλωσε τὶς είσοδηματτκὲς
ανισοτητες.
Οπως εἷπαμε, στὶς ἀρχες τῆς δεκαετίας τού 60 0i
είσοδηματικὲς ἀνισότητες στὴ χῶρα ἠταν μεγάλες, Τοὺτο
προκύπτει ἀπὸ τα ἀποτελέσματα τής οίκονομομετρικής
ἑρευνας ποὺ έκανα για τὴν περίοδο ἐκείνη. Ἐπειδὴ λείπουν
τα ἀπαραίτητα στατιστικα στοιχεῖα (οἰκογενειακοὶ
προϋπολογισμοί) ἡ ἴδια ἔρευνα δὲν μπορεῑ να γίνει για τήν
πρόσφατη περίοδο ὥστε να κάνουμε συγκρίσεις μὲ τὴν
κατασταση τῆς προδικτατορικής περιόδου. Παρ’ὁλα αὑτά,
ἀπὸ ἐνδείξεις ποὺ έχουμε φαίνεται ὁτι στή διάρκεια τῆς δικτατορίας oi είσοδηματικὲς ἀνισότητες μεγαλωσαν ἀκόμη
περισσότερο. ‘H δημιουργία εὐκόλων κερδοσκοπικῶν
εὐκαιριῶν, ὸ πληθωρισμὸς καὶ oi ἀνευ προηγουμένου
φορολογικὲς παραχωρησεις Kai προνόμια στὸ μεγάλο
κεφάλαιο εἶχαν σαν ἀποτέλεσμα or] μαντικὲς μετατοπίσεις
είσοδημάτων Kai πλούτου ἀπὸ τὶς κατώτερες στὶς ἀνώτερες
είσοδηματικὲς τάξεις του πληθυσμού. Παραθέτσυμε ὲδῶ
μερίιὸαΊῧξεὸκῖιῖσῖῧορζὲῗῶν ὸνομαστικῶν ἡμερομισθίων
στη βιομηχανία αὺξήθηκε κατα 1296. Τὴν ἴδια χρονία oi τιμὲς
τῶν τροφίμων, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ 2/3 τῶν δαπανῶν τῶν
ἐργατικῶν οίκογενειῶν, αὺξηθηκαν κατα μέσο ὁρο 21,296
Kai 0 γενικὸς δείκτης τιμῶν καταναλωτού 16%. Συνεπῶς, τα
πραγματικα ημερομίσθια τῶν ἐργατῶν μειῶθηκαν τὸ 1973
κατα 4 -696, Ἐνῶ τα πραγματικα ἠμερομίσθια μειῶθηκαν,
τὸ προϊὸν κατα έργάτη στή βιομηχανία αὐξηθηκε γὺρω στὸ
10%. Ἀπὸ τα στοιχεῖα αὐτα προκύπτει ὁτι oi βιομηχανικοὶ
έργατες έχασάν; a) 4 - 6% τοὺ είσοδηματός τους ἀπὸ τὸν
πληθωρισμὸ Kai β) 1096 ἀπὸ τὴ μή συμμέτοχή τους στῆν
αὐξηση τοῦ βιομηχανικού προϊόντος, δηλαδὴ ἐχασαν
συνολικά 10 — 18%. Ἀλλα Kai στα προηγούμενα χρόνια ἡ
αὐξηση τῶν πραγματικῶν ἡμερομισθίων ἡταν μικράτερη
άπὸ τὴν αὐξηση τοῦ προϊόντος κατὰ εργάτη. Στήν περίοδο
1967 -73 ὲνῶ τὸ προϊὸν κάτα ὲργάτη στή βιομηχανία
αύξήθηκε κατὰ aux, τά πραγματικα βιομηχανικὰ
ἠμερομίοθια αὑξηθηκαν μόνο κατά 46%. Παρ’ ὀλο ὁτι δὲν

’ ὑπάρχουν στοιχεῖα φαίνεται δτι τὴν ἴδια ἐξέλιξη εἶχε ἡ
ἀμῗιβὴὰέπργῖἵίας καὲστοὺὲδ ἀλλους κέἀτδουςιπιέραγωγής.
me. ﬁmw‘f’KJEiﬁiv'zfaﬁ "22$?é’mgﬁé'f “'“"°°“‘
κεφαλαιούχων. Ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώσαμε
i991“£?£,333?n‘§3$o"3%‘£i$Sa‘i’é’g‘m‘é’;12??? ἷὲυ
κεφαλαίου. Τὸ ξτοσοστὸ τοῦτο δὲν ξεπερνοῡσε τὸ 129ἴζὴν
προδικτατορική περίοδο Kai κυμαίνεται μεταξὺ 7 - 896 στὶς
ξένες ωρες Τά μεγάλα 0010 ποσοστὰ κερδῶν δὲν ἠταν
Iἀποτεᾶισμα μόνο τῆς μετατάπισης είσοδημάτων ἀπὸ τοὺς _

_..ξ c». »νέῑνμ

Ἀξίζει τέλος v0 σημειωθεῑ ότι ὁ πληθωριομὸς, περα 0110
τήν μετατόπιοη εἰσοδημόπων, προκάλεσε καὶ σοβαρη
μετατάπιση πλούτου άπὸ τις κατωτερες mic άνωτερες
εἰσοδηματικες τάξεις. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ εξης στοιχεῖα Στις
ἓὲἔξὲἦῖῗιῷῗῗμέἒὶῑὲΞὲξὲὗὲἶῖἑὰῗξὲίἒὲῗέἭτήξὲῗὲᾒωὲἕχή
σε καταθεσεις, μεγάλο 11000010 0110 τις οποῐες ανήκαν σε
μικρά καὶ μεσαῑα εισοδηματικα στρωματα 100 πληθυσμού.
Πς καταθέσεις αυτὲς εἶχαν δανειστεῑ, σε μεγάλο ποσοστο,
μεγάλες ἐπιχειρήσεις. Ὀ πληθωρισμος μειωσε τήν άξια τῶν
καταθεσεων τουλάχιστον κατά 16% μέσα στὸ 1973,
μεταιοπίζοντας άνάλογο 11000010 πλούτου άπὸ τοὺς
κωαθέτες οτους δανειολήπτες.

4) 'H εὑθύνη τής δικτατορίας γιὰ τὴν
καθυστέρηση τῆς άνάπτυξης.
Η δικτατορία άλλαξε τήν πορεία οἰκονομικῆς ανάπτυξης
τής χώρας. Ἀπὸ την βιομηχανικη καὶ γεωργικὴ άνάπτυξη
στήν ὁποία ήταν βασικά προσανατολιομένη η χώρα,
έστρεψε τήν πορεία πρὸς τήν τουριστικη άνάτιτυξη. Τήν
άλλαγη 00111 πορείας ὁμολογοῦν 10 1110 κάτω δεδομένα
μ’ῠθωτοὺς 0100c κεφαλαιούχους μὲσω τής πληθωριστικής
δΙαδικασίας. Ἠταν συνάμα ἀποτέλεσμα τῆς
ΧΡηματοδοτικής ὲνίσχυσης καὶ τῶν φορολογικῶν
Παβσχωρήσεων στὸ μεγάλο κεφάλαιο. ne: τήν άκατάσχετη
Χβηματοδότηση τής κατασκευῆς κατοικιῶν καὶ τουριστικῶν
Κατασῐάσεων μιλήσαμε προηγουμένως. Θά πούμε δυὸ
ια ἑδῶ γιὰ τὶς φορολογικὲς παραχωρήσεις τής
ΙΙ(Ίάτορίας στὸ μεγάλο κεφάλαιο. Στὶς φορολογικὲς
παραχωρήσας καί τά προνόμια 1100 ῑσχυαν τήν
ΪῘβῡδικτατορικὴ περίοδο ἡ δικτατορία πρόσθεσε καὶ ἀλλα.
σπουδαιότερα ήταν; Ἀπαλλαγη τοῦ συνόλου τῶν
l“135de ποὺ διέθεταν oi βιομηχανίες γιὰ ἑπενδύοεις, αὐξηση
Τξυν ποσοστῶν άπόσβεσης, άπαλλαγη 0110 10 φόρο
εΙϋοδήματος τῶν μερισμάτων μέχρι 110000 15 ἠ 30 χιλ.
,mmîgrx äÈÎoÏâŒ‘îËî’äYËËÎÈÛWTŒ
ἐιΙῦῡπλιστῶιν άπὸ τὸν φόρο κληρονομιῶν, δωρεῶν καὶ
μπβῡικός. 01 φορολογικες αὺτὲς παραχωρήσεις μεγάλωσαν
ῗημαντικα τήν άπόκλιση άπὸ τὴν ἀρχὴ τής φορολογικής
ητας, χειρστέρευσαν τήν κατάσταση διανομης 100

î
a
î
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Στην περίοδο τής δικτατορίας ὑπῆρξε σοβαρη
καθυστέρηση τῶν επενδυοεων στήν βιομηχανία.(”) ‘O μέσος
ετήσιος ρυθμος αὐξήσεως τῶν ἰδιωτικῶν βιομηχανικῶν
ὲπενδύσεων άπὸ 20,5% τήν περίοδο 1961 - 1966 ἑπεσε στὸ
10%, δηλαδή 010 μισό, τήν περίοδο 1967 - 1971. Ἕτσι, τὸ
11000010 1100 άντιπροσώπευαν oi βιομηχανικες επενδύσεις
στὸ σύνολο τῶν επενδύσεων της χώρας ἐπεσε 0110 12,5% TÔ
1965 στὸ 10,3% τὸ 1971. Καμμιά μεγάλη βιομηχανική μονάδα
στοὺς τομεῖς προχωρημένης τεχνολογίας δεν ἑγινε στή
διάρκεια τῆς δικτατορίας. 'H βιομηχανία εξακολουθησε v0
ἀποτελεῖται κατά 95% ὰπὸ μικρες μονάδες 1100 άπασχολοῡν
κάτω 011010 ὰῐομα ή κάθε μιὰ καὶ ποὺ ἐχουν χαμηλή
άπόδοση, ἐπειδὴ τὸ μικρὸ τους μέγεθος τὶς ἐμποδίζει v0
χρησιμοποιήσουν σύγχρονη τεχνολογία καί ὀργάνωση.
Ἐξάλλου ή δικτατορία δεν ἔκαμε καμμιά οὐσιαστική
προσπάθεια για τή βελτίωση τής εκπαιδευτικής στάθμης
τού πληθυσμού, με συνεπεια ή ποιοτική ὰνεπάρκεια 100
ἐργατικοῦ δυναμικού v0 ἀποτελεῖ για πολλά άκόμη χρόνια
σοβαρὸ περιοριστικὸ παράγοντα της βιομηχανικής
άνάπτυξης.

flle!
Ύπφβὰλλουοα (limon καὶ ὲπιδράους της σῆς τιμὰς καὶ στὸ bouvon "AWN
(Σὲ δισεκ. δραχμες)

1%7 1%8 1969 1970 1971 1972 1973
1. Παραγωγή προηγουμένου ἐτους (Υο)
2. Ἐθνική δαπάνη τρέχοντος ἔτους (Χ)
3. Ἀνοιγμα ἑθνικής δαπάνης (X-Yo)
a. Αὐξηση παραγωγῇ( (y-yo>p
β. Ὑπερβάλλουσα ζητησηγ (p-po)y+ D
— Αὐξηοη τψων (P-My
—- Ἀνοιγμα εἰσαγωγῶν (D) (ἑλλειμμα
ίοοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν)

198,4 215,6 235,0 262,5 293,0 325,3 376,8
227,2 150,5 281,4 312,7 345,1 398,9 533,6
28,8 34,9 , ὧΑ 50,2 52,1 73,6 156,8
14,0 17,7 21,8 22,2 23,3 34,7 48,3
14,8 17,2 24,6 28,0 28,8 38,9 108,5
3,3 1,8 5,6 8,3 8,9 16,8 63,6

11,5 15,4 18,8 19,7 19,9 22,1 44.9

Σημιωση. [ια 10v υπαλογισμο τών μεγεθῶν roù πίνακα χρησιμοποιησαμι 1o απλο αλγεβρικὸ ὑπόδειγμα X-Yo = (γ-γο)ρο = (penny + D. 01100: X=t9wxq δαπάνη τρέχοντος
ἔτους, Υο = παραγωγή προηγουμένου bouc, (γ-γο)ρ = αὺξηση Πῦρῦγωγὴ( α σταθερὲς
up“, (p-pn)y = αὐξηση τιμῶν, D = ἀνοιγμα εἰσαγωγῶν (ἔλλειμμα ισοζυγίου τριχουοών

χ "K

συναλλαγῶν).

T0 m στοιχεῖα για τοὺς ὑπολογισμούς πηραμι απὸ τοὺς -Ἔθνικους Λογαριαομοῡς
ος.-

Mñpmoç καὶ στὲρησαν τὸ δημόσιο άπὸ σημαντικα
ῗθδῦ. Καὶ ὁλα αὐτὰ χωρὶς οὺσιαστικὸ ἀποτέλεσμα για τὴν
» (ΠΠυξη τής οἰκονομίας. Ἀπὸ εκτιμήσεις ποὺ ἑκανα,
προκύπτει ὁτι ἠ ἀπώλεια δημοσίων ἐσόδων άπὸ τὶς
φορῡλργικὸς παραχωρήσεις στί] βιομηχανία εἰναι
"gamma ἀπὸ τὶς ὲπενδὺσεις 1100 προκαλοῦνται 0110 τὰ
Ἷχςξὰαὲαῐὶάή είσοδηματικὴ θέση τῶν άγρρτῶν - ποὺ στὸ
κε·“ροτ”ερ“ ἓρῖῑωοωῗκὲοὲἓ ὲῖοὲν .χ“”ἳλῗῶ“ἳ3ῗὲῗ“ “
ῃ Ψ , ημῦντ _ ‘WY P 0'1 ,Ρ
“90111100.egosﬂaepggyéﬁgxoga‘ﬁpgciﬁki: τὴν
ἑνῶ Τὸ κόῖῗ ὲέαειξόλούθησε νόθη,
"W μὲ ρυθμὸ γῡρω στὸ 9,5%.

xiv .

Σοβαρώτερη ἠταν ἡ καθυστέρηση στήν γεωργία. ‘0
μέσος ὲτήσιος ρυθμὸς ἀνόδου τοὺ ὰγροτικού προίόντος
ἀπὸ 3,1% τήν περίοδο 1958 - 1963 καὶ 3% τὴν περίοδο 1963 1966 ἐπεσε στὸ 1,7% τήν περίοδο 1967 - 1973. Ἠ πτώση αὐτὴ
ὁὲν μπορεῑ v’ ἀποδοθεῑ σὲ δυσμενεῖς καιρικὲς συνθήκας.
Σχετίζεται άμεσα μὲ τὴν πολιτική τής δικτατορίας. Τὸ 1969 oi
ικὲς ἑπιδοτήπις μειώθηκαν κάτω άπὸ τὰ ἐπίπεδα 100
1966. Παράλληλα ἡ μερίδα τῶν άγρστικῶν ἑπενδύσεων στὸ
(ω 'H grill] αύζηση τήςὸβιομηχανικὴς παραγωγὴ( σνὴν ὁοαριιιια γῆς δικτατορᾶας, που έπιιυαλουνναν οι ικτὰτομς ὡς ενὸιιξη βιομηχσνικὴς ἀνάπτυξης, προερχύιαν ἀπὸ τις μεγάλοις ξένιε βιομιαανιιὲς μονάδες ποὺ εἰχον εγκαγασταθεῑ on)
m πρὶν ἀπὸ τὴ δικτατορόα και ἀπὸ τὴν midpqu raw δασμῶν mic χωρίς
γῆς ΕΟΚ γιὰ ἑλληνικά βιῳηχσνικα προιόντα, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁρους γῆς συνθήκης τῶν ’Λθηνιὶιν του 196ζ

Φὰχαμε Χῑὲς
ῙΞΓἾΙΣΤΟΛΞΣ
Τὸ ῃωμὶ τοῦ δήμερα
9

ΔΗ ΜΟΣΙ ΟΙῬΑΦΟΙ
ΠΟΥ ΞΕΣΚΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΧΟΥΝΪΑ

σύνολο τῶν επενδύσεων τής χώρας μειώθηκε άπὸ 13% TÔ
1966 στὸ 10% τὸ 1972. Καμμιὰ άποτελεσματικη πολιτικὴ δὲν
ἑφαρμόσθηκε για τὴ μεγέθυνση τοῦ γεωργικοῦ κλήρου, τη
δημιουργία μεγάλων άγροτικών μονάδων καὶῖην εἰσαγωγὴ
ΞἨᾟἎΞἙἉἚΕῈΞιῗᾞὸέᾱῗάρέτῗξὲζῗὲἱαὰγἝέῗέἕε
ἀστικὰ κέντρα καὶ στὸ εξωτερικὸ δημιούργησαν συνθήκες
στασιμότητας στὸν άγροτικὸ τομέα.
Σὲ άντίθεση μὲ τη βιομηχανία καὶ τη γεωργία, ἡ
δικτατορική κυβέρνηση ὲνίσχυε μὲ κάθε μὲσο τὴν άνάτττυξη
ἔὲἒοῖἓὲἕὲσὲοἧιέο,ἓ,“ἴ333ῖ,ἔῖἴὲὶὲεῗὲἒὲξέιῗῗὲῗ μὲ
ὲγκαταστάσὲἓ. Σέἠν περίοδο 1967 - 1973 ἡ χρηματοδὸτηοη
τοῦ τουριομού ὲξαπλασιάστηκε, ὲνώ τῆς γεωργίας καὶ τῆς
βιομη ανίας ἁπλῶς διπλασιάστηκε. Θέσπισε αιόδωρες
φορο ογικὲς παραχωρήσεις στὶς τουριστικες πιχειρησεις
Kai προσανατόλισε τὴν ὲπενδυτική δραστηριότητα τοῦ
δημοσίου στὴν ὺποβοήθηση τῆς τουριστικής κυρίως
άνάτιτυξης (ἑξωραϊσμοὶ πόλεων, τουριωικοὶ δρόμοι κλπ.).
Ἠ ἀλλαγὴ αὐτή πορείας πρὸς τὴν τουριστικὴ άνάπτυξη
προδίκαζε οἰκονομικὴ στασιμότητα καὶ άλλοίωοη τῆς
φυσιογνωμίας τῆς ὲλληνικής κοινωνίας στὸ ἀπώτερο
μέλλον. Ἀπὸ οἰκονομικὴ αποψη ὁ τουρισμὸς ἔχει
περιορισμένες δυνατότητες άνάπτυξης. ”Οταν ὁ ἀριθμὸς
Ξ,ᾜὲῗέ,ἱξῗέαεῦἓίἱᾜὲἱὸοῖοέὸῖξᾶἶῗέῗὲἲρᾝὲἧῖ
ἀνάτιτυξης καί, ἂν ἠ χώρα βασίζει τὴν άνὰπτυξή της
ὰποκλειστικα στὸν τουριστικὸ τομὲα, εἶναι βέβαια ὁτι άργα
ἢ γρήγορα θα μπεί στὸ στάδια οἰκονομικῆς στασιμότητας
Kai μαρασμοῡ. Ἀντίθετα, τα περιθώρια ὰνάπτυξης τοὺ
ὰγροτικοῡ τομὲα στή χώρα μσς ἠταν καὶ εἶναι άκόμη πολὺ
μεγάλα, ἂν ἑφαρμοσθεῖ πολιτικὴ προωθήσειυς δυναμικών
άγροτικών προϊόντων ὑψηλῆς είσοδηματικής
ὣαστικότητας ζήτησης (κτηνοτροφικά, φροῠτα κλπ) καὶ
είσαχθεῑ νέα τεχνολογια ποὺ θα συντελοὺσε οὲ σημαντικὴ
αὐξηση τών άποδόσεων. Ἐξ άλλου oi δυνστότητες
άνάπτυξης τῆς βιομηχανίας εἶναι ὰπεριόριστες.

Περισσότερο ὁδυνηρὲς προοιωνίζονταν oi κοινωνικὲς

Πρὶν ὰκόμα ἁναγγείλουμε
τὴν ἑπανέκδοση τοῦ ANTI
πήραμε τήν παρακάτω ἑπιστολὴ ἀπο φιλο μσς, ποὺ
ὲσώκλεισε άπόκομμα ἐφημερίδας μὲ τα ὀνόματα άρκετών δημοστογράφων κάτω
ἀπὸ ἕνα κείμενο ποὺ λιθάνιζε τὴν κυθὲρνηοη τῶν
πραξικοπηματιῶν τῆς 21ης
Ἀπριλίου. Τὴν δημοσιεύουμε μαζὶ μὲ τὸ είσαγωγικὸ
σημείωμα.
Στὸν πρώτα χρόνο τῆς
Δικτατορίσς - r ενάρης τοῦ 1968 - τὴ
στιγμὴ ποὺ oi περισσότερες
ἐφημερίδες εἶχαν κλείσει, πολλοὶ
δημοσιογράφοι ἠταν στ“ν ἐξορία ἢ
στὶς φυλακές, τὸ ἐπάγγ μα
μαστιζόταν άπὸ τὴν ἀνεργία Kai η
λογοκρισία εἶχε τώείως φιμώσει τὸν
τύπο, βρέθηκαν ὁημοσιογράφοι
ποὺ αἰσθάνθηκαν ὺποχρεωμένοι
«νά ἐκφράοουν τὰς εὐγνωμόνους
συνόλου τοῦ δημοσιογραφικοῠ
κόσμου», σὰν νά ἠταν
εξουσιοδοτημένοι. Oi περισσότεροι
άπάύτοὺς ποὺ ὑπέγραψαν τὸ
εὐχαριστηριο τηλεγράφημσ, ὴταν
ἕδη
ὴ βρέθηκαν
άμέσως
μετά, στὶς
ιάφορες
ἐπιτροπὲς
τῆς λογοκριοίας
καὶ σὲ βασικά πόστα στὰ διάφορα
μαζικὰ μέσα ἐνημέρωσης.
ιΠιστεύομεν ὁτι άπηχοῡμεν τα
αἰσθήματα τοῦ συνόλου τοῦ δημοσιογραφικοῡ κόσμου τῆς χώρας,
ἑκφράζοντες τας εὺγνωμόνους εὐχαριστίας μας πρὸς τήν Ἐθνικὴν
Κυβέρνησιν καὶ ίδιαιτέρως πρὸς τὸν
Πρωθυπουργὸν κ. Γεώργιον Παπα-

ἁνησυχίες για τὴν κατάκτηση ανωτέρων ἐπιπέδων

in . εὐημερίας Kai πολιτισμοῡ. Μια τετοια κοινωνία ποὺ θα
εύνοοῦσε τὴ διαιώνιση τῆς τυραννίας φαίνεται ὁτι
ἁνειρεύονταν οί δικτάτορες.
Ἠ καθυστέρηση τῆς βιομηχανικής άνάπ-τυξης ατη
διάρκεια τῆς δικτατορίας θα ἔχει ὁδυνηρὲς συνεπειες για τὴν
οἰκονομικὴ μοίρα τῆς χώρας. Η συνθήκη σύνδεσης τῆς
Ἐλλάδας μὲ τὴν Κοινή Ἀγορά, ποὺ ὑπογράφτηκε στῆν
Ἀθήνα, τὸ 1962 ἀφηνε στὴ χώρα μια χαριστικὴ περίοδο
δασμολογικής προστασίας 20 ἑτῶν, γιὰ να άναπτὺξει τοὺς
δυναμικοὺς κλάδους τῆς βιομηχανίας καὶτῆς γεωργίας. Στὸ
Δ, , χρονικὸ αὐτὸ διάστημα ἔπρεπε ἡ χώρα να ὲπιτὺχει τεράστια
’ »ζ’ _ συοσώρευση κεφαλαίου σὲ μεγάλες βιομηχανικὲς καὶ
ἰ ὰγρστικὲς μονάδες μὲ σύγχρονη τεχνολογία, ποὺ θα αῠξανε
τὴν παραγωγικάτητα τῆς οἰκονομίας στα ἐπίπεδα τῶν
άναπτυγμένων χωρῶν τ’ Εὐρώπης. Μόνον ὲτσι θα
κατόρθωνε να ὲπιβιώσει χώρα στὸν εὐρωπαῑκὸ ῶρο. Τὰ
ὲφτα- χρόνια δικτατορίας καθυστέρησαν άνεπανό a τὴν
< διαδικασία αὺτὴ κεφαλαιῖκής συοσώρευσης. Ta ὁχτὼ
(ἦ χρόνια ποὺ μὲνουν ὰκόμη μέχρι τὴν πλήρη ἐνταξη τής
‘ ¥$2$$¥J3¥3921°Pﬁfﬁmwﬁim$m Lî‘äà‘"
αὐτουργῶν τῆς δικτατορίας καὶ ὁοων συνείργησαν στὴν
διατήρηοή της εἶναι μεγάλη.
ΔΙΟΝ ,ΚΛΡΑΓΕΩΡΓΑΣ

ΓΡΑΜΜΑ ADO THN ANTOYANETTA

Διευθύντρια τῆς γνωστής Σχολής
Ροντοποὺλου
Ἀγαπητὸ «ANTI»,

Ἐπιθυμῶ νάμσι Kr‘ ἐγὼ ἀπὸ τίς χιλιάδες ’ ριές σου, ποὺ ὑπο·
δέχονται μ’ ἐνθουσιασμὸ κι’ Ικανοminor; τὴν ἑπανέκδοσή σου. Θθω
να πιστεύω ὁτι θα γίνει ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ ἐγκυρα καὶ ὡραία περιοδικά τοῦ
εἴδους, μιά Kai διαθέτεις ἱκανοὺς Kai
μοντέρνους συνεργάτες.
Παρακολούθησσ με ἀγωνία, μαζὶ
μὲ τοὺς 150w ἀναγνώστες τῆς πρώτης εκδόσεώς σου, τὰ ΑΝΤΙποινα
ποὺ ἔσπευσαν νὰ κάμουν d βάρος
τῶν διευθυντῶν σου τὰ πειθήνεια
ὁργανσ τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος. Τὰ ἔζησα, ἄλλωστε, καὶ προσ·
ωπικα. Δύο πολυμοὶῆ συνεργεῐα τοῦ
Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων
εἰσέβαλον μιὰ βδομάδα μετὰ τὴν
πρώτη ἔκδοσή σου καὶ on) Μπουτίκ
μου τῆς ὁδοῦ Βουκουρεστίου 23 KaI
τὴν Σχολὴ Μαννειάν γῆς ὁδοῦ Ἀκαδημόας 32, [1’ two»; Eimyymwc,
K03 ἐψαξσν τα πάντα. I’m! αὐτὴ ὴ
Emmy εισβοιιη; ’Λπλούστστα ό

δόπουλον, τὸν ὐφυπουργὸν Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Μ. Σιδερά·
τον καὶ τὸν Γενικὸν Διευθυντήν Τύπου Συνταγματάρχην κ. κωνστ.
σίν των Kai οὐοισστικήν βέριξνσ διὰ
τὴν ἱκανοποίησιν ζωτικῶν ζήτημά·
των τοὺ κλάδου.
Ι.Ἀγγούρης, Μ.“Αλατὸπουλος,
Π.Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Ἀναστάσόπουλος, E. Ἀρσένης, K. Ἀρσενίν
δης, Σ.Ἀρτεμάκης, Σ. Αὐλωνίτης, Γ.
Βαξεβανίδης, E. Βροντάκης, Ν. Γαληνὸς, Τ. Γάριος, A. Γεωργίου, Δ. Γιανναράκος, I. Γκίκας, I. Γόλισς, Π.
Διάκος, Δ. Δεβετζ“ς, Μ. Δαφνής, Σ.
Εὺταξῐσς, A. Ζαννί ης, K. Ζαχάρωφ,
O. Ζοὺλας, Σ. Ζούλσς, K. Καγγολάρης, Ι.Καιροφύλας, Γ. Καλατζάκος,
K. Καλογερής, Π. Καμβύσης, Σ. Kaρατζαφερης, Θ, Καρβοὺν ς, N. Κακοτρώνης, Λ. Κομίνης, B, Κοντοβαζενίτης, Δ. Κουγιαννίδηςι Δ. Κούοκουρης, Π. Κουτούπης, K. Κυριακάκης, Χ. Κυρί-τσης, n. ξυστρατίου, Λ. Κωνσταντινίδης, Μ. Λαμπρινίδης, Δ. I. Λάμπρου, Δ. Π. Λάμπρου, Π.’ Λοβέρδος, H. Μαλάτος, Α.
Μαρμσ ινός, Πετρογιάννη Μπίκα, I.
Μοσχο ίτης, Σ. Μπσμπούρης, Π.
Μπίτσης, X. Μπητοίδης, I. Μπορτολῇς, A. Μπουλοῡκος, Β. Μακρίδης,
A. Μπορομπόκας, Σ. Νικητόπουλος, B. Νικολόπουλος, A. Ξυπολιτί·
δης, E. Παπαγεωργίου, N. Παπαδὸπουλος, Μ. Παντοσίδης, Χ. Παπττᾰς, T. Πηλείδης, Δ. Παλάοης, A.
Ρήγας, K. Ρήγας, Δ Ρῑζρς, Δ. Ρίτσος,
Σ. Σακελλάρης, K. Σαρδελλῆς, Κ. Σιομάνης, T. Σωτήρχος, Σ. Τοῑρος, Σ.
Τσοὺτης, K. Φίλιππας, Π. Φίρμπας,
I. Φράγκος, Σ. ψυχάρης, K. ψυχρά
γιός, Δ. Χρονόπουλος, Σ. Δαπέργολας, Δ. Μακρής, N. Ζθίιος.

σύζυγό< μου, δημοσιογράφος Χρῆστος Οίκονόμου, ε1χε τὴν τιμὴ Va :1ναι ό πρῶτος άρ ισυντάκτ ς σου.
Κι’ ὴ φασιστικη κυ νηση σπσσε
ἕῑῖἱέρωωαπὶἷῗ Ἔέυ ᾝῖἰὲᾘή
λύσσα στῆν έπιχείρηση τοὺ διευθυντοῦ σου ἀρχιτέκτονα K. Χρήστου
Παπουτσάισ).
Πρόκειται για ἐνα ἀκόμη μέτρο
ἀπὸ κείνα ποὺ παίρνουν τα φασιστικὰ καθεστῶτα ἐναντίον τῶν ἀντιπάλων τους για ν“τοὺς έξοντώσουν
οἰκονομικὰ.

Θέλω να θπίζω, npr ποὺ μπή· _'
καμε στὸ δρόμ τῆς ὸμσλότητῦς, ὀτΙ
κι’ tab θα συμβάλεις στὴν πλήρηρ
ἀποκατάσταση μιᾶς ὑγιοῦς V.
Kpaﬂaç, ὀπου ὀλοι oI πολὶτες αι,
1σοι καὶ δέν θὰ διώκωνται ἀπὸ τὴν
Ἀσφάλεισ ὴ ἀπὸ τὴν φορολογΙα γιὰ
τὰ πολιτικά τους φρονήματα. Καὶ
ﬂoat βέβαιο, ὁτι ὁλοι o) δημοκρστν
κο) πολῐπς θα βοηθήσουμε a‘ αὐτὴν
τὴν προσπύθεια.

Σοῦ εὔχομαι τὴν καλύτφη...ιω·
κλοφορισκη υγεία. ·

Mi ἀγάπη,
’Λντουανέπα P

EXE snmnounu η , ’ ΦΥτενε
Α]
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