
Είναι ίσως άκόμα νωρίς, τρεις μόλις μήνες 
μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ νά 
βγάλει κανείς συμπεράσματα γιά τίς προ
θέσεις τής κυβέρνησης γιά τά θέματα πού 
άφοροΰν τίς "Ενοπλες Δυνάμεις. Καί ένώ ή 
κυβέρνηση σέ άλλους κυβερνητικούς τομείς 
πήρε ήδη, ή έξάγγειλε μιά σειρά άπό μέτρα, 
όπως π.χ. τήν καθιέρωση τής ψήφου στά 18, 
τήν κατάργηση των γιορτών μίσους, τήν 
άναγνώριση τής ’Εθνικής ’Αντίστασης, τό 
νομοσχέδιο γιά τήν έξυγίανση τής Δημόσιας 
Διοίκησης, άπόφυγε νά πάρει μέχρι σήμερα 
θέση στά όξύτατα προβλήματα πού άντιμέ- 
τωπίζουν οί "Ενοπλες Δυνάμεις καί κύρια οί 
όπλίτες. Μοναδικές εξαιρέσεις, πρώτον, τό 
περίφημο πιά στεγαστικό επίδομα πού έδοσε 
σέ όλους άνεξαίρετα τούς άξιωματικούς, καί 
πού ωμά μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν προ

σπάθεια «εξαγοράς τής ούδετερότητάς τους», 
καί δεύτερον, οί άλλαγές στήν ήγεσία τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, άποτέλεσμα διαφόρων 
συμβιβασμών πού έπιτεύχθηκαν μετά άπό 
μαραθώνιες συσκέψεις στό Πεντάγωνο, συμ
βιβασμούς γιά τούς όποιους ή κυβέρνηση 
κατόρθωσε νά άποσπάσει τά εύμενή σχόλια 
τής «Καθημερινής»1 πού τονίζει σέ κύριο 
άρθρο της ότι οί άλλαγές έγιναν μέ πνεύμα 
έθνικής ένότητας, μέσα στά πλαίσια τού 
σεβασμού πρός τήν ίεραρχική τάξη, πρός τό 
πνεύμα καί τό γράμμα τού νόμου, καί όπου ό 
άρθρογράφος θά έπιθυμοΰσε νά πρυτανεύσει 
τό ίδιο πνεύμα καί στά θέματα πού άφοροΰν 
τή δημόσια διοίκηση. Τέλος πρέπει νά έπι- 
σημανθει τό ενδιαφέρον πού δείχνει τόν 
τελευταίο καιρό ή κυβέρνηση στήν άνάπτυξη 
τής πολεμικής βιομηχανίας.

1. «Καθημερινή» 6. J 1.1982, κύριο άρθρο.
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Στρατός καί ΠΑΣΟΚ 
«ενωμένοι»;

Θάταν λοιπόν σκόπιμο νά σταθούμε στις 
προγραμματικές θέσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ γιά τίς 
“Ενοπλες Δυνάμεις, έτσι όπως διατυπώνονται 
πριν καί κατά τή διάρκεια του προεκλογικού 
αγώνα. Διαπιστώνει κανείς δτι στόν τομέα 
αυτό, όπως καί σέ όλους τούς άλλους τομείς, 
τό ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις γενικές, καί ότι 
πουθενά δέν άναφέρεται ό τρόπος, οί δια
δικασίες κάτω άπό τίς όποιες θά πραγματο
ποιηθούν οί στόχοι, καθώς καί ό χρόνος πού 
θά άπαιτηθεΐ μέχρι νά πραγματοποιηθούν οί 
στόχοι.

Γιά τίς θέσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ πού άφοροΰν 
τίς "Ενοπλες Δυνάμεις έχουμε μιά σειρά άπό 
κείμενα πού δημοσιεύτηκαν σέ μιά άνθολο- 
γία λόγων τού Α. Παπανδρέου «Γιά μιά 
σοσιαλιστική κοινωνία» πού έκδόθηκε τό 
1979 καθώς καί τίς προεκλογικές δηλώσεις 
τοΰ ίδιου έτσι όπως δημοσιεύτηκαν στίς 
έφημερίδες τόν ’Ιούνιο - ’Ιούλιο 1981.

Γιά τό ΠΑΣΟΚ κατευθυντήριοι άξονές του 
στά θέματα των ’Ενόπλων Δυνάμεων είναι: 

« ’ Αποσύνδεση τών έλληνικών ’ Ενό
πλων Δυνάμεων άπό ξένα δίκτυα έπι- 
ροής, έλέγχου καί διάβρωσης. Πρώτο 
βασικό αίτημα καί πρώτη βασική προ
ϋπόθεση γιά τήν άλλαγή στήν 'Ελ
λάδα. Αύτό είναι ή έθνική πολιτική. 
"Ασχετα άπό τό τί πρεσβεύει ένα

κόμμα ή ένα κίνημα, αύτό είναι τό 
πρώτιστο καθήκον καί τοΰ αξιωματι
κού. Κανείς άξιωματικός δέν τιμά τή 
στολή πού φορά, έάν δέχεται διαταγές 
ή έντολές έξω άπό τά σύνορα αυτής 
τής χώρας», 

καί λίγο πιό κάτω:
«... ό Στρατός πρέπει νά σέβεται τήν 
λαϊκή έτυμηγορία όποια κι αν είναι. Κι 
αύτό θά τό έπιδιώξουμε στά πλαίσια 
μιας μεγάλης προσπάθειας συμφιλίω
σης τοΰ Στρατοΰ μέ τό Λαό. ’Από τό 
Στρατό, άπό τίς "Ενοπλες Δυνάμεις, 
ζητούμε σεβασμό τής Λαϊκής Κυριαρ
χίας, δηλαδή ούδετερότητα. Ούδέν άλ
λο».

Τό πρώτο πράγμα πού ζητάει τό ΠΑΣΟΚ 
άπό τίς "Ενοπλες Δυνάμεις είναι ό σεβασμός 
τής Λαϊκής Κυριαρχίας. "Αν δίνεται σ ’ αύτό 
τό στόχο ιδιαίτερη έμφαση είναι γιατί, ή 
Ιστορία τών τελευταίων σαράντα χρόνων 
είναι μιά ιστορία συνεχών παρεμβάσεων τών 
στρατιωτικών στήν πολιτική ζωή τής χώρας 
μέ στόχο τήν έπιβολή τών δικών τους έπι- 
λογών ένάντια στή λαϊκή θέληση, πράγμα 
πού πέτυχαν μέ τήν άνοχή, άν όχι καί τή 
συγκατάθεση καί συνεργασία, τοΰ ξένου πα
ράγοντα, τοΰ βασιλιά καί τοΰ πολιτικού 
κατεστημένου τής δεξιάς.

Μιά ιστορία όλη διδάγματα

Πράγματι ό έλληνικός στρατός άνασυγ
κροτήθηκε άμέσως μετά τόν πόλεμο μέ στόχο 
τήν έπιβολή τοΰ βασιλιά καί τής έξόριστης 
έλληνικής κυβέρνησης, όργανα τών συμφε
ρόντων τής Μεγάλης Βρετανίας ένάντια στό 
λαϊκό κίνημα καί τίς άντιστασιακές του 
όργανώσεις.

Στελεχώθηκε άπό βασιλικούς, φιλομεταξι- 
κούς άξιωματικούς πού βρίσκονταν στή Μέ
ση ’Ανατολή, άπό άξιωματικούς πού στό 
έσωτερικό τής 'Ελλάδας συνεργάστηκαν μέ 
τούς κατακτητές καί πού συμμετείχαν στά 
Τάγματα ’Ασφάλειας, καθώς καί άπό άξιω-

ματικούς πού ανήκαν στόν Ε.Δ.Ε.Σ. Πρώτος 
καί μοναδικός στόχος τοΰ Στρατοΰ ή συν
τριβή τής «κομμουνιστικής ανταρσίας» όπως 
ονόμαζαν τή λαϊκή άντίσταση ενάντια στήν 
έπιβολή τών σχεδίων τοΰ έγγλέζικου· ιμπε
ριαλισμού καί τής ντόπιας άστικής τάξης. 
Χρειάστηκαν ούσιαστικά πέντε χρόνια εμφύ
λιου πολέμου γιά νά κατορθώσει ή άστική 
τάξη καί ό ξένος παράγοντας νά επιβάλλουν 
τά σχέδιά τους. 'Όπλο τους ό Στρατός πού μέ 
τό τέλος τοΰ έμφύλιου εμφανίζεται μέ αύξη- 
μένες δικαιοδοσίες. Στό έσωτερικό τοΰ Στρα
τοΰ τά πάντα καθορίζει ή μυστική όργάνωση
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Ι.Δ.Ε.Α. πού πρωτοϊδρύθηκε στή Μέση ’Α
νατολή άπό διάφορους άξιωματικούς νοσταλ- 
γούς τής μεταξικής δικτατορίας. Τά πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια ή όργάνωση αυτή υπα
γορεύει τήν πολιτική των κυβερνήσεων τής 
δεξιάς στούς τομείς πού τόν ένδιαφέρουν καί 
κυρίως γιά τά θέματα πού άφοροΰν στό 
Στρατό. Ή  ύπαρξη τού Ι.Δ.Ε.Α. δέν είναι 
κρυφή σέ κανέναν. ' Ο ίδιος ό Παπάγος, σέ 
συζήτηση στή Βουλή, άναφερόμενος στά 
γεγονότα πού διαδραματίσθηκαν στίς 31 Μα- 
ΐου 1951, θά πει γιά τόν Ι.Δ.Ε.Α.:

«Μέ έχουν κατηγορήσει, κύριοι βου- 
λευταί, δτι δέν υπολόγιζα τό έθνικό 
συμφέρον, όταν μιλούσα γιά τάς ένο
πλους δυνάμεις... Είναι ή κυβέρνησις 
όμως έκείνη ή όποια άγνόησε τό έθνι
κό συμφέρον, δτέ διά πολλούς λόγους, 
τούς όποιους θά άποκαλύψω άργότερα, 
τάς έπλήγωσε σοβαρώς μέ τό νά φέρει 
πρώτη είς τήν έπιφάνειαν τήν όργά- 
νωσιν τού Ι.Δ.Ε.Α. "Οπως γνωρίζετε, 
κύριοι, ή όργάνωσις αυτή είναι πα
λαιό. Είναι μιά όργάνωσις είς τήν 
όποιαν άνήκον 2500 άξιωματικοί, άξι- 
ωματικοί οί όποιοι έκινοΰντο άπό τί
μια καί πατριωτικά κίνητρα καί όχι 
άπό συμφεροντολογικούς σκοπούς»2.

Ή  πολιτική έξουσία δέν μπόρεσε ποτέ νά 
άνακτήσει τό χώρο πού παραχώρησε τότε 
στούς στρατιωτικούς. "Εως τόν ’Απρίλη τού 
1967 λειτουργούσε άπό τή μιά πλευρά ή 
πολιτική έξουσία καί άπό τήν άλλη ή στρα
τιωτική. Ή  στρατιωτική αυτή έξουσία συ
νέπλευσε μέ τίς κυβερνήσεις τής Ε.Ρ.Ε. σέ 
δλη τήν περίοδο μέχρι τό 1963, έκτιμώντας 
δτι ό χειρισμός τού «έσωτερικοΰ έχθροΰ» 
ήταν ό ένδεδειγμένος3. Μέ τήν άνοδο τής 
"Ενωσης Κέντρου στήν έξουσία ή κατάστα
ση άλλάζει. ' Ο Γ. Παπανδρέου σέ μιά έκθεσή 
του τό 1965 καταγγέλλει άνοιχτά τούς στρα
τιωτικούς καί τό σχέδιο Περικλής πού σκοπό 
έχει νά περιορίσει τή δύναμη τών άριστερών 
πολιτικών κομμάτων στό 20%. ’ Η μετριοπα
θής πολιτική τού Γ. Παπανδρέου πού δέν θά 
πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο γιά νά δη-

2. Ν. Σταύρου: «Συμμαχική πολιτική καί στρατιωτική 
έπέμβαση», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1978, σ. 129.

3. Π. Λουκάκος: « Ό  έλεγχος τής πολιτικής έξουσίας 
πάνω στίς ένοπλες δυνάμεις». Περιοδικό «Σύγχρονα Θέμα
τα». περ. β \  χρ. 3ος, τεύχος 9, Όκτώβρης 1980.

μοκρατικοποιήσει τό στρατό άφήνει έλεύ- 
θερο τό πεδίο γιά νά δράσει άνενόχλητος ό 
Ι.Δ.Ε.Α. Τό 1965 ή κυβέρνηση κατηγορεΐται 
δτι έπέτρεψε μέ τήν πολιτική της τήν ίδρυση 
παράνομης οργάνωσης μέ τήν όνομασία 
Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. σκοπός τής όποιας είναι νά 
κάνει τίς "Ενοπλες Δυνάμεις όργανο στά 
χέρια τής "Ενωσης Κέντρου (sic).

Ή  κατάσταση θά καταλήξει στό στρατι
ωτικό πραξικόπημα τίς 21 ’Απρίλη 1967. Τό 
λαϊκό κίνημα θά ύποστεϊ γιά άλλη μιά φορά 
τίς όλέθριες συνέπειες τής παντοδυναμίας 
τών στρατιωτικών. Αυτή τή φορά ή δεξιά θά 
πέσει θύμα τής δικής της πολιτικής γιατί τό 
πραξικόπημα θά γίνει άπό τούς συνταγματάρ
χες πού θά προλάβουν έτσι τό πραξικόπημα 
πού έτοιμάζει ή ήγεσία τού στρατεύματος σέ 
συνεννόηση μέ τό βασιλιά.

ΟΙ συνταγματάρχες, σέ μιά προσπάθεια νά 
έλέγξουν τό στρατό, θά άποστρατεύσουν 
περισσότερους άπό 2700 άξιωματικούς. "Ετσι 
στό μέτρο τού δυνατού ό στρατός θά άπο- 
τελεΐται άπό στελέχη πιστά άφοσιωμένα στή 
χούντα. Ή  έπτάχρονη στρατιωτική δικτα
τορία έκτόπισε έντελώς τούς πολιτικούς άπό 
τήν έξουσία, τούς ίδιους έκείνους πολιτικούς 
πού προηγουμένως είχαν έκχωρήσει ένα με
γάλο μέρος άπό τίς δικές τους άρμοδιότητες 
στίς "Ενοπλες Δυνάμεις γιά νά μπορούν νά 
στηρίζονται καλύτερα σ ’ αυτές σέ κρίσιμες 
ώρες. "Ετσι οί αύτονομημένες, αύτοδιοικού- 
μενες καί ουσιαστικά έξω άπό τόν έλεγχο τών 
έκάστοτε κυβερνήσεων, "Ενοπλες Δυνάμεις, 
πήραν τήν έξουσία.
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Η άποχουντοποίηση πού 
δέν εγινε

Μέ τή μεταπολίτευση στίς 23 ’Ιούλη 1974 
δέν έχουμε βίαιη ανατροπή τής χούντας άλλα 
μεταβίβαση τών κυβερνητικών εξουσιών άπό 
τούς στρατιωτικούς στούς πολιτικούς. Βέ
βαια ή μεταβίβαση τής έξουσίας ήρθε σέ μιά 
πολύ κρίσιμη στιγμή όταν οί στρατιωτικοί, 
μπροστά στήν τραγωδία τής Κύπρου καί στό 
μέγεθος τής καταστροφής, σήκωναν άνίκανοι 
τά χέρια ψηλά. "Ετσι στήν πραγματικότητα 
ελάχιστες ήταν οί έγγυήσεις πού μπορούσαν 
νά ζητήσουν καί νά εξασφαλίσουν άπό τούς 
πολιτικούς στούς οποίους παράδιναν τήν 
έξουσία. Τελικά έκεΐνο πού έκ τών υστέρων 
φάνηκε πώς εξασφάλισαν ήταν πώς δέν θά 
θίγονταν παρά μόνο οί πρωταίτιοι καί ότι κι 
αύτοί θά κατάφερναν νά σώσουν τό κεφάλι 
τους. Παράδοξα τής ιστορίας, οί "Ελληνες 
άξιωματικοί νά μεταβιβάζουν τίς εύθύνες τής 
διακυβέρνησης τής χώρας τή στιγμή άκρι- 
βώς πού επειδή ή χώρα βρίσκεται στά πρό
θυρα πολέμου οί στρατιωτικοί τείνουν νά 
άναλάβουν περισσότερες εύθύνες σέ κυβερ
νητικό έπίπεδο.

Παρ’ όλες τίς κατά καιρούς επαγγελίες τής 
δεξιάς γιά άποχουντοποίηση καί έκδημοκρα- 
τισμό τής κρατικής μηχανής, ό στρατός 
παρέμεινε άνέπαφος. "Ετσι φτάνουμε στά 
γεγονότα τής 24-2-75 όταν γιά άλλη μιά φορά 
άνακαλύφθηκε ή ύπαρξη συνωμοσίας μέσα 
στό στρατό. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι όσο 
πιό συμφιλιωτική πολιτική άκολουθούσε ή 
δεξιά άπέναντι στούς χουντικούς τόσο περισ
σότερο έκεΐνοι άποθρασύνονταν. Είναι άμφί- 
βολο άν ή σκληρή τιμωρία τών ένοχων μαζί 
μέ τήν άποκατάσταση πολλών άποστράτων 
άλλάξαν ουσιαστικά τήν κατάσταση στό 
στράτευμα. Δέν πρέπει νά διατηρούμε ψευ
δαισθήσεις γιατί γνωρίζουμε ότι άπό τή 
στιγμή πού κατέρευσε ή στρατιωτική δικτα
τορία καί τέθηκε γιά μιάν άκόμα φορά τό 
ζήτημα τού έλέγχου τών στρατιωτικών ή 
δεξιά προτίμησε νά επαναφέρει γιά τά στρα
τιωτικά ζητήματα αύτούσιο τό καθεστώς πού 
ϊσχυε τήν περίοδο 1950 μέ 1967. Βασικό 
χαρακτηριστικό παραμένει ή ούσιαστική αυ

τοδιοίκηση τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί ή 
άπουσία πολιτικού έλέγχόυ. Φαίνεται πώς ή 
δεξιά πιστεύει πώς ή τραυματική έμπειρία τής 
δικτατορίας άποτελεϊ ισχυρό έμπόδιο στήν 
αυτόνομη δραστηριότητα τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, καί ότι στήν περίπτωση πού θά 
έπρεπε κάποτε νά ξαναεπέμβουν αύτό θά γίνει 
μόνο μετά τή σύμφωνη γνώμη τού δεξιού 
πολιτικού κατεστημένου. Γιά νά μπορέσει νά 
διατηρήσει ή δεξιά μιά τέτοια έναλλακτική 
λύση έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά διασφαλίσει 
τήν στεγανοποίηση τών ’ Ενόπλων Δυνάμεων 
άπό κάθε άλλη έπιρροή.

Τό κυριότερο πολιτικό όργανο στόν τομέα 
τής άμυνας, τό ’Ανώτατο Συμβούλιο ’Εθνι
κής Άμύνης (ΑΣΕΑ), χαράζει μέν τίς γενι
κές κατευθύνσεις τής άμυντικής πολιτικής, 
άλλά παραμένει δέσμιο τών στρατιωτικών 
άφού ένημερώνεται μονομερώς άπό αυτούς, 
χωρίς δυνατότητα θεμελιωμένου άντίλογου 
στίς άπόψεις τους. Περιλαμβάνει στήν σύν
θεσή του, ισότιμα μέ τά μέλη τής κυβέρνη
σης καί μέ δικαίωμα ψήφου, τόν άρχηγό τού 
Γενικού ’Επιτελείου ’Εθνικής Άμύνης 
(ΓΕΕΘΑ) σάν εκπρόσωπο τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, καί έπιλέγει τήν ήγεσία τού στρα
τεύματος μετά άπό εισηγήσεις τών ίδιων τών 
στρατιωτικών. Ποιοι θά προαχθούν στούς 
άνώτατους βαθμούς ώστε νά μπορούν νά 
έπιλεγούν άπό τό ΑΣΕΑ γιά τήν ήγεσία τών 
’ Ενόπλων Δυνάμεων άποφασίζουν τά άμιγώς 
στρατιωτικά συμβούλια καί αύτό καί μόνο 
δείχνει πόσο περιορισμένη είναι ή πολιτική 
έξουσία άκόμα καί στήν τοποθέτηση τών 
άμέσων στρατιωτικών υφισταμένων της. Κατ’ 
αύτό τόν τρόπο ή διαδικασία έπιλογής καταν
τά διαδικασία έπιβολής τών στρατιωτικών. 
Ή  έκάστοτε στρατιωτική ήγεσία, έλέγχόν
τας πλήρως τά στρατιωτικά συμβούλια πού 
άποφασίζουν γιά τίς προαγωγές καί τίς άπο- 
στρατεύσεις τών άξιωματικών, μπορεί νά 
άποστρατεύει έγκαιρα τούς μή άρεστούς σ ’ 
αύτήν άξιωματικούς καί άντίθετα νά διατηρεί 
καί νά προωθεί στίς ήγετικές θέσεις τούς 
εκλεκτούς της4.

4. Π. Λουκάκος: « Ό  Ελεγχος τής πολιτικής έξουσίας 
πάνω στίς Ενοπλες δυνάμεις». Περιοδικό «Σύγχρονα Θέμα
τα», περ. β", χρ. 3ος, τεύχος 9, Όκτώβρης 1980.
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Πρέπει λοιπόν νά γίνει σαφές ότι έχουμε 
νά κάνουμε μ’ ένα στρατό πού ανασυγκρο
τήθηκε γιά νά άντιμετωπίσει όχι κάποιο 
έξωτερικό έχθρό, άλλά τόν έσωτερικό εχ
θρό. "Εχοντας φροντίσει ό ίδιος ό στρατός νά 
άπομυθοποιήσει τό ρόλο του σάν έγγυητή 
τής έθνικής μας άνεξαρτησίας καί τής δημο
κρατίας μετά τήν έπιβολή τοΰ στρατιωτικού 
πραξικοπήματος καί τής τραγωδίας τής Κύ
πρου φαίνεται ότι θά βρει στό πρόσωπο τής

«άλλαγής» έκεΐνον πού θά μυθοποιήσει γιά 
μιάν άκόμα φορά τό ρόλο του καί θά πείσει τό 
λαϊκό κίνημα ότι ό στρατός άποτελεΐ «εγγύ
ηση τής έθνικής μας άνεξαρτησίας» καί ότι 
θά «σεβαστεί τή λαϊκή βούληση». Δυστυχώς 
δέν είναι ή πρώτη φορά άλλά ούτε καί ή 
τελευταία πού οί ρεφορμιστές έπωμίζονται μέ 
ζήλο αύτόν τόν ρόλο, καί γίνονται έτσι άθελά 
τους συναυτουργοί στήν κατάλυση τής δημο
κρατίας.

Τά ωραία λόγια...

"Ομως άν όπως είπαμε ό στόχος αυτός τής 
ουδετερότητας τών 'Ενόπλων Δυνάμεων έρ
χεται πρώτος στό πρόγραμμα τοΰ ΠΑΣΟΚ 
καί είδαμε γιά ποιούς άκριβώς ιστορικούς 
λόγους, ξαφνικά τόν ’Ιούνιο τοΰ 1981,μάθαμε 
άπό τά ίδια τά χείλη τοΰ σημερινού πρω
θυπουργού καί τότε άρχηγοΰ τής άξιωματι- 
κής άντιπολίτευσης ότι ό στόχος αύτός έπι- 
τεύχθηκε κι αύτό πρίν άκόμα τό ΠΑΣΟΚ 
άναλάβει τή διακυβέρνηση τής χώρας. Αύτό 
τό συμπέρασμα βγάζει κανείς άπό τίς δηλώ
σεις τοΰ κ. Παπανδρέου στή Βουλή μέ άφορ- 
μή τίς άποκαλύψεις γιά τήν ύπαρξη συνω
μοτικής κίνησης άποστράτων πού έγιναν τόν 
’Ιούνιο τού 1981:

«Γνωρίζει άριστα ή Βουλή πόσες φο
ρές καί πόσο έντονα έχω μιλήσει γιά 
χουντικά υπόλοιπα καί πόσες φορές 
έχω στηλιτεύσει τήν άνοχή τής κυ
βέρνησης άπέναντι στις χουντικές δο
μές. Μέ ιδιαίτερη χαρά είμαι σέ θέση 
νά πώ, δτι οί σημερινές "Ενοπλες 
Δυνάμεις έγγυώνται τή δημοκρατία καί 
άποτελεΐ έθνική υπονόμευση τό νά 
τίθεται αύτό ύπό συζήτηση άκόμα καί 
στή Βουλή»5.

Περιττεύει ίσως νά τονίσουμε δτι ή δή
λωση αύτή θυμίζει δηλώσεις σάν έκεϊνες τοΰ 
Άλλιέντε γιά τή μακρόχρονη δημοκρατική 
παράδοση τών χιλιανών ’Ενόπλων Δυνάμε
ων. Τό τονίσαμε καί προηγούμενα δτι ή Νέα 
Δημοκρατία συνειδητά έπέλεξε μετά τήν πτώ
ση τής δικτατορίας νά διατηρήσει τό στρατό 
σάν κέντρο άναφοράς καί δυναμικό παράγον

τα τής πολιτειακής τάξης καί τής πολιτικής 
λειτουργίας: ένα συμπαγή μηχανισμό πού θά 
μπορούσε νά έξαπολυθεΐ ένάντια σ ’ όποιο- 
δήποτε θά έθετε σέ άμφισβήτηση τό καθε
στώς τής άστικής έξουσίας στήν Ελλάδα.

Γιά τή μυθοποίηση τοΰ ρόλου τοΰ στρατοΰ 
σάν έγγυητή τής έθνικής μας άνεξαρτησίας 
καί τής δημοκρατίας έπιστρατεύθηκαν έξ 
άλλου καί οί φιλοκυβερνητικές έφημερίδες. 
"Ετσι είδαν τό φώς τής δημοσιότητας ορι
σμένα άρθρα στά όποια άξίζει νά άναφερ- 
θοΰμε.

Γιά τόν άρθρογράφο τοΰ «"Εθνους» κύριο 
Φιλιππόπουλο ό στρατός δέν είναι όργανο 
καταστολής καί προάσπισης τών συμφερόν
των τής άρχουσας τάξης δταν αύτά κινδυ
νεύουν, άλλά άντίθετα στενός σύμμαχος τοΰ 
λαϊκού κινήματος.

«Πρέπει νάχουμε υπόψη μας, δτι δπως 
ή ιστορική άναγκαιότητα έχει άποδεί- 
ξει καμιά πρόοδος δέν έχει θεμελιωθεί 
χωρίς τή συμπαράσταση τοΰ στρατοΰ. 
Καμιά έξέλιξη κοινωνική, καμιά έπα- 
νάσταση προοδευτική, κανένα καθε
στώς σοσιαλιστικό δέν έχει έδραιωθεΐ 
χωρίς τό θεμέλιο λιθάρι πού λέγεται 
στρατός, Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή 
πρωτοπόρα έργατική τάξη δίνει τίς 
πρώτες μάχες, χύνει τό πρώτο αίμα, 
άνοίγει τό δρόμο γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τοΰ άνθρώπου άπό τήν υποδού
λωση. "Ομως ό στρατός είναι αύτός 
πού θάρθει νά έπικυρώσει, αύτός πού 
θά στηρίξει τίς νίκες τίς λαϊκές, αύτός

5. ’Ελευθεροτυπία 24.6.81
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πού θά τις κατοχυρώσει καί θά τίς 
προστατεύσει άπό τό δόλιο εχθρό τής 
συντήρησης, τής καθυστέρησης, τής 
υπανάπτυξης καί τής εκμετάλλευσης.

Ό  έλληνικός στρατός, μέ εξαίρεση 
τίς τελευταίες περιπέτειες στόν τόπο 
μας, υπήρξε πάντα άδελφός μέ τό 
λαό»6 (sic).

Κατά συνέπεια φθάνουμε στην έξωφρενική 
θέση ότι ό στρατός στην Ελλάδα ήταν 
άδελφός μέ τό λαό καί στήν δικτατορία του 
Πάγκαλου καί στήν δικτατορία του Μεταξδ, 
άφοΰ ό κύριος Φιλιππόπουλος έξαιρεΐ μόνο 
τίς τελευταίες περιπέτειες. ’Ακόμα ότι ό 
στρατός στήν Τουρκία στήριζε τίς λαϊκές 
νίκες καί τίς προστάτευε άπό τόν δόλιο έχθρό 
τής συντήρησης, τής καθυστέρησης καί τής 
υπανάπτυξης καί τής έκμετάλλευσης. "Η 
μήπως ό άρθρογράφος έννοεϊ ότι τέτοιο ρόλο 
παίζει σήμερα ό στρατός στήν Πολωνία;

"Οσο γιά τόν Β. Φίλια φαίνεται ότι δέν 
διαβάζει τόν καθημερινό καί έβδομαδιαιο 
τύπο γιατί πώς είναι δυνατό διαφορετικά νά 
υποστηρίζει ότι:

«στήν οκταετία πού πέρασε, οί "Ενο
πλες Δυνάμεις «άπο-άστυνομεύτηκαν», 
δηλαδή έμαθαν ότι ή άποστολή τους 
δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν περίφημο 
«έλεγχο τοΰ έσωτερικοΰ μετώπου» ό
που τίς είχε κατά κύριο λόγο έντάξει ή 
πολιτική τών έπαγγελματιών τής αντί
δρασης, καί περιορίστηκαν άποκλει- 
στικά στή διαφύλαξη τής άκεραιότη- 
τας τής χώρας»7.

Καί όλα αυτά λέγονται μέ τόν πιό σοβαρό 
τρόπο όταν στόν τύπο έχουν ήδη δημοσιευ- 
θεΐ επανειλημμένα καταγγελίες στρατιωτών 
πού πείθουν καί μαρτυρούν ότι τά πράγματα 
κάθε άλλο παρά ρόδινα είναι, όπως θέλουν νά 
τά βλέπουν πρωθυπουργός καί φιλοκυβερνη- 
τικός τύπος. Γιά τήν πραγματικότητα αύτή

τούς παραπέμπουμε στά άρθρα πού δημο
σίευσε κατά καιρούς τό «’Αντί» καθώς καί 
στίς καταγγελίες πού πρόσφατα είδαν τό φώς 
τής δημοσιότητας στίς εφημερίδες «Αύγή» 
καί «Ριζοσπάστης». ’Εξ άλλου θάταν παρά
δοξο νάχουν άλλάξει τά πράγματα άφοΰ οί 
άξιωματικοί τά τελευταία 60 χρόνια μεγάλω
σαν έκπαιδεύτηκαν μέσα σ ’ ένα πνεύμα 
άντικομμουνισμοΰ καί περιφρόνησης τής λα
ϊκής θέλησης. "Οπως έξ άλλου παραδέχεται 
καί ό Φ. Κίκηρας σμήναρχος ε.α.8.

«Μόνο όσοι έχουν ζήσει 3 ή 4 χρόνια 
μέσα σέ στρατιωτική σχολή (καί μάλι
στα στήν ΙΟετία τού 1950) μπορούν 
σήμερα νά άντιληφθοΰν τί καταλυτική 
επίδραση μπορεί νά έχουν τά χρόνια 
αύτά στήν προσωπικότητα ενός έφή- 
βου. ' Ο τρόπος ζωής, τό ίδιάζον περι
βάλλον, ή άπομόνωση άπό τό κοινωνι
κό σύνολο οί πολλές καί συντριπτικές 
στό βάρος τους άποκτήσεις καί προ
παντός οί δάσκαλοι καί ή διδασκαλία 
τους, μετέβαλλαν σύντομα, τό άγνό 
αγροτόπαιδο σέ έναν υποψήφιο σωτή- 
ρα τής ' Ελλάδας (μέ άγνές τίς περισ
σότερες φορές προθέσεις). Καί μάλι
στα μέ τό άναφαίρετο δικαίωμα νά 
αποφασίζει αύτός ποιος είναι ό εχθρός 
καί πότε έπιβάλλέται έπέμβαση. Αύτός 
καί όχι ή υπεύθυνη πολιτική ηγεσία 
τής χώρας, τήν όποια οί κατάλληλες 
διδασκαλίες της είχαν κολλήσει τό 
κοσμητικό (!) έπίθετο τής «φαύλης».

’ Ακόμα
« Ή  παιδεία πού τούς έχει δοθεί, καί 
μάλιστα μέ τόν καταναγκαστικό τρό
πο πού παρέχεται, δημιουργεί, στούς 
περισσότερους, τέτοια σύγχυση ώστε 
νά θεωρούν προσβολή έάν κάποιος 
τούς πει ότι αποτελούν τμήμα τοΰ 
λαού».

6. ““Εθνος·· 7.12.1981.
7. «Ελευθεροτυπία» 25. II. 1981.

8. «Ελευθεροτυπία» 8.12.1981.
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...Καί ή ωμή πραγματικότητα

Τρεις μήνες μετά τήν «’Αλλαγή» άπ’ όλη 
τήν 'Ελλάδα φθάνουν φωνές διαμαρτυρίας 
καί καταγγελίες γιά τίς απαράδεκτες συνθή
κες πού έπικρατούν μέσα στους στρατώνες. 
Οί καταγγελίες άναφέρονται σέ ξυλοδαρμούς 
στρατιωτών, γιά καψόνια, γιά άντικομμου- 
νισμό, γιά δραματικές συνθήκες διαβίωσης 
γιά έξουθενωτικές άσκήσεις. Μέ άπογοή- 
τευση οί όπλίτες διαπιστώνουν ότι ή ’ Αλλα
γή δέν ήταν γιά έκείνους, καί δτι τρεις 
όλόκληρους μήνες μετά τίς έκλογές Ισχύει 
άκόμα ό χουντικός στρατιωτικός κανονισμός 
μέ τόν όποιο άφαιροΰνται άπό τούς όπλίτες 
θεμελιώδη συνταγματικά καί άνθρώπινα δι- 
καιώματά τους.

Μέ άγανάκτηση ό νεοσύλλεκτος διαπι
στώνει δτι καί σήμερα όπως πρίν, σκοπός τής 
έκπαίδευσής του είναι νά τόν μετατρέψει σέ 
άβουλο καί πειθήνιο όργανο τής στρατιω
τικής ιεραρχίας. Γιά νά πραγματοποιηθεί ό 
στόχος αύτός ό νεοσύλλεκτος άπομονώνεται 
άπό τόν προηγούμενο κόσμο του, τήν κοινω
νία μέσα στήν όποια ζοΰσε, οικογένεια, 
φίλους καί υποχρεώνεται νά άποβάλει τίς 
συνήθειες πού είχε άποκτήσει σάν πολίτης. 
"Ετσι μέχρι νά όρκιστεΐ δέν τού έπιτρέπεται 
ή έξοδος. ’Εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, 
ραδιόφωνα άπαγορεύονται.

Ξένος άνάμεσα σέ ξένους, ένας άνάμεσα σέ 
χιλιάδες άλλους, φορτωμένος, γεμάτος καθή
κοντα καί υποχρεώσεις καί χωρίς κανένα 
άπολύτως δικαίωμα, μέ τήν άπειλή τής φυλα
κής πάνω άπό τό κεφάλι του γιά ένα τίποτα, 
μέ όλοκληρωτική άγνοια γιά τό τί πρόκειται 
νά συμβεΐ τό έπόμενο δευτερόλεπτο ό νεο
σύλλεκτος ζεΐ μέ ένα συνεχές άγχος, πού θά 
κρατήσει δύο όλόκληρα χρόνια.

Βέβαια ή πειθαρχία έπιβάλλεται χάρη στήν 
μαζική τρομοκρατία. "Ετσι άπό πρόχειρους 
καί μετριοπαθείς ύπολογισμούς βγαίνει τό 
συμπέρασμα δτι στατιστικά ό μέσος φαντά
ρος τιμωρείται τρεις φορές κατά τή διάρκεια 
τής θητείας του. Γιά τό 1980 π.χ. μπορούμε νά 
έκτιμήσουμε δτι τιμωρείται μέ φυλάκιση 
σχεδόν 5 ήμερών κάθε έξι μήνες, πράγμα πού 
αύξάνει τήν πραγματική του θητεία κατά 
τρεις όλόκληρες βδομάδες! ' Ο στρατεύσιμος

ύπαξιωματικός έχει τό προνόμιο νά έρχεται 
πρώτος στό θλιβερό αύτόν άπολογισμό άκο- 
λουθούμενος άπό κοντά άπό τούς όπλίτες. 
’Εδώ φαίνεται σέ όλο του τό μεγαλείο ό 
ρόλος τού στρατού: Δηλαδή ή έπιβολή στούς 
στρατευμένους νέους μιας μαζικής τρομοκρα
τίας πού έχει σάν στόχο τήν κατατρομο
κράτησή τους γιά νά τούς κάνει πειθήνια 
όργανα στά χέρια τής στρατιωτικής ιεραρ
χίας, καί παραπέρα νά τούς «προετοιμάσει 
κατάλληλα» γιά τή μετέπειτα πολιτική τους 
ζωή.

Πάντως δέν πρέπει νά περάσει άπαρατή- 
ρητο δτι σάν έπακόλουθο τής πολιτικής 
αύτής ή θητεία πού υπηρετούν οί στρατευ- 
μένοι νέοι αύξάνεται κατά τρεις όλόκληρες 
βδομάδες! Δέν είναι λοιπόν τυχαίο πού παρα
τηρούνται τόσοι νευρικοί κλονισμοί καί τό
σες άπόπειρες αύτοκτονίας.

Τά παραπτώματα πού τιμωρούνται μπορεί 
νά είναι γιά συμπεριφορά μέσα στό στρατό
πεδο, γιά τήν εμφάνιση, τήν άδικαιολόγητη 
άπουσία, τροχαίες παραβάσεις κλπ. Καί σάν 
νά μήν έφταναν δλα αύτά ό άξιωματικός 
έκμεταλλεύεται τή θέση ισχύος πού κατέχει 
άπέναντι στόν κληρωτό γιά νά τόν χρησιμο
ποιήσει γιά καθαρά ιδιωτικές υποθέσεις του. 
Μέ αντάλλαγμα μιά προνομιακή μεταχείριση 
μέσα στό στρατό. ’ Εκείνος πού θά προσφέρει 
τίς κάθε είδους υπηρεσίες του στόν άξιωμα- 
τικό θά άπαλλαγει άπό τίς άγγαρεΐες, τίς 
τιμωρίες καί θά βρίσκεται συχνότερα έξω. 
Δέν χρειάζεται νά έπεκταθεΐ κανείς στίς 
έπιπτώσεις ένός τέτοιου συστήματος, στήν 
ψυχολογία πού δημιουργεί στόν κάθε στρα- 
τευμένο στίς άντιθέσεις πού άναπτύσσει άνά
μεσα στούς ίδιους τούς όπλίτες.

Αύτή τήν τραγική πραγματικότητα αντιμε
τωπίζουν σήμερα οί όπλίτες. Δέν έτρεφαν 
βέβαια οί κληρωτοί ψευδαισθήσεις δτι μέ τήν 
αλλαγή θά έπνεε άμέσως στούς στρατώνες 
άλλος άνεμος. Ξέρουν ότι τά πάντα σταμα
τούν έξω άπό τούς στρατώνες καί δτι δέν 
άρκεΐ στήν περίπτωση άπλώς ή πολιτική 
βούληση γιά νάρθει ή άλλαγή. "Ομως στή 
συγκεκριμένη περίπτωση δέν φαίνεται νά 
υπάρχει καί ή πολιτική βούληση γιά κάτι
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τέτοιο. Πώς αλλιώς νά έξηγήσει κανείς δτι τό 
ΠΑΣΟΚ στό τωρινό του πρόγραμμα δέν 
άφιέρωσε ούτε μιά παράγραφο γιά ΐά όξύ- 
τατα προβλήματα πού άντιμετωπίζουν τά 
στρατευμένα νιάτα σέ άντίθεση μέ τό προ

ηγούμενο πρόγραμμα τού 1977; ’Ακόμα καί ή 
υπόσχεση μείωσης τής στρατιωτικής θητείας 
φαίνεται σήμερα πώς ήταν άπλώς γιά προε
κλογική κατανάλωση καί τίποτα παραπάνω.

Τί έγιναν λοιπόν όλες οί στοιχειώδεις 
δημοκρατικές άλλαγές πού πρόβλεπαν οί 
«κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πο
λιτικής» τού ΠΑΣΟΚ τό 1977 καί πού έρχον
ταν σέ ριζική άντίθεση μέ τό χουντικό 
στρατιωτικό' κανονισμό; Παραθέτουμε μερι
κά χαρακτηριστικά σημεία:

Παράγραφος 10
«' Ο στρατιώτης καί ό άξιωματικός είναι 
πολίτες μέ στολή καί κατά συνέπεια 
διατηρούν στό άκέραιο τά άτομικά καί 
πολιτικά τους δικαιώματα, μπορούν νά 
συμμετέχουν έλεύθερα στήν πολιτική 
ζωή, έφ’ όσον ή πολιτική τους δρα
στηριότητα δέν έπηρεάζει τήν έκτέλε- 
ση τών στρατιωτικών καθηκόντων 
τους. Μπορούν νά διαβάζουν καί στούς 
στρατώνες τίς εφημερίδες καί τά βι
βλία τής έπιλογής τους. Μπορούν νά 
συμμετέχουν σέ συνδικαλιστικές όργα- 
νώσεις* γιά τήν προάσπιση τών υλι
κών τους συμφερόντων, μπορούν νά 
έκφέρουν έλεύθερα τήν γνώμη τους, 
καί πρέπει νά μετέχουν σέ δημόσια

συζήτηση γύρω άπό θέματα πού σχε
τίζονται μέ τά μέσα πού χρειάζονται οί 
"Ενοπλες Δυνάμεις»9.
Παράγραφος 13
(I) « Ή  στρατιωτική δικαιοσύνη σέ 
περίοδο ειρήνης θά καταργηθεΐ. Τά 
στελέχη της θά μεταταγοϋν στήν τα
κτική δικαιοσύνη. Ό  στρατιωτικός 
ποινικός κώδικας θά άναμορφωθεϊ»1.0

Αυτά είναι σημεία πού δέν μπορούμε παρά 
νά τά έπικροτήσουμε. Μόνο πού αύτά λέγον
ταν τό 1977 καί δέ λέγονται πιά τό 1981-82. Τί 
μεσολάβησε γιά τό ΠΑΣΟΚ; Γιατί αύτά τά 
μέτρα διαγράφτηκαν άπό τό πρόγραμμά του, 
καί μάλιστα στά μουλωχτά, χωρίς νά διευ
κρινίσει τί άλλαξε στό μεταξύ; Μήπως τά 
μέτρα αύτά ύλοποιήθηκαν; Προφανώς όχι. 
Μήπως ό στρατός τού κ. ’ Αβέρωφ έπαψε νά 
είναι κατεξοχήν κατασταλτικός γιά τούς φαν
τάρους; "Η μάλλον μήπως είναι τό ΠΑΣΟΚ 
έκεϊνο πού άλλαξε καί δέν θεωρεί πιά τούς 
στρατιώτες «πολίτες μέ στολή» πού «διατη
ρούν στό άκέραιο τά άτομικά καί πολιτικά 
τους δικαιώματα»;

* Δική μας υπογράμμιση.

9. «Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτικής» σ. 
73-74.

10. «Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτικής» 
σ. 75.
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Τί νά κάνουμε

Οί κληρωτοί δέν πρέπει νά περιμένουν άπό 
κανένα νά λύσει τά δικά τους προβλήματα, 
ιδιαίτερα δταν ή στρατιωτική καί πολιτική 
έξουσία τούς βλέπει σά ζώα σέ μαντρί. Ή  
πάλη γιά τήν Ικανοποίηση τών αιτημάτων 
τους είναι στενά συνδεδεμένη μέ τόν άγώνα 
γιά τήν άποδυνάμωση του στρατού σάν οργά
νου καταστολής στά χέρια τής άρχουσας 
τάξης. ' Ο δρόμος αύτός είναι δύσκολος γιατί 
πέρα άπό μιά φραστική υποστήριξη καί 
άλληλεγγύη τών διαφόρων κομμάτων πρός τά 
στρατευμένα νιάτα κανένα κόμμα, μή έξαι- 
ρούμενου καί τού ΚΚΕ, δέν προχωρεί στή 
συγκρότηση καί οργάνωση τού χώρου φο
βούμενο προφανώς τίς άντιδράσεις τής δε
ξιάς καί τού στρατιωτικού κατεστημένου πού 
θεωρούν τό στρατό κυριολεκτικά ιδιωτικό 
τους τσιφλίκι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μόλις δημοσίευσε ή «Αυγή» μιά σειρά άπό 
άρθρα γιά τόν στρατό ό « ’Ελεύθερος Κό
σμος» στίς 15-1-82 είχε κύριο άρθρο μέ τίτλο 
«υπονομεύουν τίς Ε.Δ.» πού κατέληγε μέ 
έρώτηση πρός τόν υπουργό ’Εθνικής Άμύ- 
νης άν τά γνωρίζει καί πώς άντιδράει.

"Ομως άπέναντι στήν καθημερινή μαζική 
καταστολή πού άντιμετωπίζουν, οί φαντάροι 
δέν έχουν άλλο όπλο νά άντιτάξουν παρά τήν 
άριθμητική τους υπεροχή, καί δέν μπορούν 
νά στηριχθοΰν παρά μονάχα στίς δικές τους 
δυνάμεις καί ξεπερνώντας τή,ν άτομικοποίη- 
σή τους νά οργανωθούν μέσα σέ οργανωτικές 
δομές άνεξάρτητες άπό τήν Ιεραρχία.

Πρέπει άπό τώρα μέσα στίς μονάδες νά 
συγκροτηθούν έπιτροπές άπό τούς όπλίτες 
άνεξάρτητα άπό τήν πολιτική τοποθέτηση 
τού καθενός μέ μοναδικό κριτήριο τή διάθε
ση τού καθενός νά παλέψει ένάντια στό 
άπαράδεκτο καθεστώς πού Ισχύει μέσα στούς 
στρατώνες, γιά τήν ύπεράσπιση τών βασικών 
συνταγματικών καί άνθρωπίνων δικαιωμάτων

τους, όπως π.χ. είναι ή κατάργηση τών 
άντιδραστικοΰ στρατιωτικού κανονισμού, τής 
στρατιωτικής άστυνομίας καί τών στρατοδι
κείων, τό σταμάτημα τής αύθαίρετης έπι- 
βολής ποινών καί φυλακίσεων, ή έλευθερία 
άνάγνωσης όλων τών έντύπων καί όλων τών 
συζητήσεων μέσα στούς στρατώνες. ' Η πάλη 
αύτή θά είναι δύσκολη καί μακρόχρονη καί 
χρειάζεται άπαραίτητα τήν ένεργό συμπαρά
σταση φορέων, όπως είναι οί συνδικαλιστι
κές όργανώσεις καί ή τοπική αύτοδιοίκηση. 
Γιά νά έπιτευχθεΐ ό στόχος αύτός πρέπει 
παράλληλα νά οίκοδομηθεΐ μιά ’Επιτροπή 
Συμπαράστασης πρός τούς κληρωτούς πού θά 
έχει σάν άποστολή νά ένημερώνει τόν κόσμο 
γιά τό τί συμβαίνει πραγματικά μέσα στούς 
στρατώνες καί άπό τήν άλλη νά όργανώνει 
τήν ένεργό συμπαράσταση τών έργαζόμενων 
κάθε φορά πού αύτό θά είναι άναγκαΐο. 
Πρέπει όμως νά είναι καθαρό ότι οί διεκ
δικήσεις τών κληρωτών θά διαμορφωθούν 
άπό τούς ίδιους καί μέσα άπό τίς έπιτροπές 
τους καί όχι άπό τήν ’Επιτροπή Συμπαρά
στασης άν θέλουμε οί έπιτροπές , αύτές νά 
έχουν πραγματική άπήχηση στούς κληρω
τούς. Καί είναι πολύ πιθανόν ό ρυθμός 
συνειδητοποίησης τών προβλημάτων πού άν- 
τιμετωπίζουν οί κληρωτοί νά είναι διαφορε
τικός γιά τούς κληρωτούς καί διαφορετικός 
γιά τήν ’Επιτροπή Συμπαράστασης.

Ή  ίδρυση συνδικάτου τών κληρωτών άπο- 
τελεΐ φυσικά στόχο. ’Αλλά δέν μπορεί νά 
άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τή συμμετοχή στίς
έπιτροπές. ’ Η πάλη τών κληρωτών γιά τήν 

άπόκτηση θεμελιωδών συνταγματικών καί 
άνθρώπινων δικαιωμάτων χρειάζεται τήν έ
νεργό συμπαράσταση άπό τόν έξω κόσμο καί 
Ιδιαίτερα τών συνδικαλιστικών φορέων τών 
έργαζόμενων.

Ή  μακροχρόνια απειλή του στρατού

Οί διάφοροι άπολογητές τού στρατού ισχυ
ρίζονται ότι σέ «κανονικές» συνθήκες, ένώ ό 
υπόλοιπος κρατικός μηχανισμός όργανώνει 
τήν κοινωνία καί τήν καθημερινή ζωή, ό 
στρατός άποτραβηγμένος στούς στρατώνες 
ξεκουράζεται καί άσκεΐται γιά νά έπέμβει

στήν περίπτωση πού θά έμφανιστεΐ ό έχθρός 
νά διαταράξει καί νά άπειλήσει τήν άνεξαρ- 
τησία καί τήν έλευθερία τού έθνους. «Ούδέ- 
τερος», δέν έπεμβαίνει, λένε, στήν πολιτική 
ζωή.

17



HI *
-4

"Ομως τά πράγματα δέν είναι έτσι. Καί σέ 
στιγμές κρίσης, δταν οί κυρίαρχες τάξεις δέν 
καταφέρνουν πιά νά κυβερνήσουν καί οί άπό 
κάτω άρνοΰνται νά υπακούσουν συνειδητο
ποιώντας πώς είναι δυνατόν νά υπάρξει δια
φορετική όργάνωση τής κοινωνίας ό στρατός 
δέν μένει ποτέ ουδέτερος. ' Ο στρατός άφήνει 
τήν ούδετερότητά του καί γίνεται ό τελευ
ταίος υπερασπιστής των συμφερόντων τής 
άρχουσας κοινωνικής τάξης ή στρώματος 
είτε αυτή είναι ή άστική τάξη, είτε αυτή είναι 
ή γραφειοκρατική κάστα πού κατέχει τήν 
έξουσία στίς χώρες του «υπαρκτού σοσιαλι
σμού», όπως άποδείχνουν τά τελευταία γεγο
νότα στήν Πολωνία. Σχετικά πρόσφατο είναι 
καί τό στρατιωτικό πραξικόπημα στή Χιλή 
καί παλαιότερα τό πραξικόπημα τής 21 ’Α
πρίλη τού 1967 στήν 'Ελλάδα μιά καί ή 
ίστορία τού δικού μας τόπου είναι γεμάτη άπό 
τέτοιες έμπειρίες.

"Ετσι λοιπόν όταν όλοι οί μηχανισμοί 
ένσωμάτωσης των έργαζόμενων άποτύχουν, 
δταν ή άστική τάξη κινδυνεύει, τότε ό στρα
τός χρησιμοποιείται σάν τελευταία σανίδα 
σωτηρίας, σέ μιά ύστατη προσπάθεια νά 
ύποταχθούν οί έργαζόμενοι στή λογική τής 
έκμετάλλευσης μέ τήν άσκηση τής φυσιολο
γικής βίας καί κάτω άπό τήν άπειλή τής 
φυσικής έξόντωσης. *0 στρατός μέσα στά 
πλαίσια τού κρατικού μηχανισμού ξεχωρίζει

σάν ό πιό όργανωμένος θεσμός πού κατέχει 
καί τό μονοπώλιο των μέσων άσκησης τής 
φυσικής βίας.

' Η άπειλή φυσικής έξόντωσης τού άντίπα- 
λου πρέπει νά Ιδωθεί σάν λύση άπόγνωσης 
άπό τή μεριά τής άρχουσας τάξης.

Αύτή τήν πραγματικότητα οί ρεφορμιστές, 
σταλινικοί καί σοσιαλδημοκράτες, άρνούν- 
ται νά τήν δοΰν. ’Ισχυρίζονται ότι ή πλειο- 
ψηφία τών άξιωματικών είναι δημοκρατική, 
δτι θά σεβαστεί τή θέληση τού λαού, έστω κι 
άν όρισμένοι άμετανόητοι άντιδράσουν καί 
προσπαθήσουν νά χρησιμοποιήσουν τό στρα
τό ένάντια στή λαϊκή θέληση. "Ετσι δηλώ
νουν δτι ό στρατός άποτελεϊ «έγγύηση γιά τό 
δημοκρατικό σύστημα, καί αύτό άπαιτεϊ σε
βασμό τής δομής καί τής ιεραρχίας τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων», καί άκόμα δτι ή προ
έλευση τών άξιωματικών πού στήν πλειο- 
ψηφία τους προέρχονται άπό τά κατώτερα 
μικροαστικά στρώματα τής πόλης καί τής 
υπαίθρου άποτελεϊ έγγύηση γιά τό σεβασμό 
τής λαϊκής θέλησης μιας πού κοινωνικά 
ταυτίζονται μέ αύτά τά στρώματα. Ξεχνούν 
δμως δτι ή ιδεολογία τών άξιωματικών καθο
ρίζεται κύρια άπό τή θέση τους κι όχι βέβαια 
άπό τήν προέλευσή τους. Τό δέ κύριο χαρα
κτηριστικό τής θέσης τους είναι ή πραγμα
τική ή δυνητική έξουσία πού κατέχουν κι όχι 
τό «δημοσιοϋπαλληλίκι».
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"Οπως τονίζει ό Δ. Δέψης στό «’Αντί» στίς 
31-5-75:

«Πρέπει λοιπόν οί έξωτερικοί καί έσω- 
τερικοί εχθροί νά άντιμετωπίσουν μιά 
«θανάσιμη άπειλή» ώστε νά μήν τολ
μούν νά επιτεθούν κι ό στρατός νάναι 
σέ θέση νά τήν κάνει πραγματικότητα 
άν χρειαστεί. ' Η δυνατότητα του στρα
τού νά άνταπεξέλθει σέ αύτή τήν άπό- 
στολή, τήν παραγωγή δηλαδή τής ά- 
πειλής καί τήν πραγμάτωσή της αν 
χρειαστεί, είναι στήν άποκλειστική 
εύθύνη των άξιωματικών καί καθορίζει 
τή σχέση τους σάν κοινωνικής όμάδας 
μέ τίς άλλες ομάδες πού έλέγχουν τούς 
άστικούς θεσμούς πού έχουν σά σκοπό 
τή διατήρηση καί αναπαραγωγή τής 
δομής τής άστικής κοινωνίας».

Ό  ίδιος ό Άλλιέντε δήλωνε λίγες μέρες 
πρίν άνατραπεΐ δτι ό στρατός τής Χιλής 
άποτελοΰσε μέ τή μακρόχρονη δημοκρατική 
του παράδοση εγγύηση γιά τή δημοκρατική 
πορεία τής χώρας. Τίς τραγικές συνέπειες 
αύτής τής άντιμετώπισης ζεΐ άκόμα καί σήμε
ρα, τόσα χρόνια μετά ό χιλιανός λαός. Βέ
βαια ό στρατός είναι κι αύτός πεδίο άντι- 
θέσεων καί συγκρούσεων. Δέν υπάρχει άμφι- 
βολία ότι μιά κρίση, οικονομική, κοινωνική 
καί πολιτική πού έπηρεάζει δλη τήν υπό
λοιπη κοινωνία, έστω καί παραμορφωμένα θά 
περάσει τό κατώφλι τοΰ στρατώνα. Θά ήταν 
λάθος νά άντιμετωπίζεται ό στρατός σάν μιά 
όμοιογενής, συμπαγής δομή. Καί ή ιστορία 
μας μέ ύποθέσεις σάν τοΰ ΙΔΕΑ ή του 
ΑΣΠΙΔΑ μαρτυρεί τό γεγονός αυτό.

’Αλλά δέν πρέπει κανείς νά διατηρεί ψευ
δαισθήσεις καί νά πιστεύει ότι φτάνει νάχει 
ένα καλό πρόγραμμα, ενθουσιώδεις κινητο
ποιήσεις καί μιά γενική απεργία γιά νά 
κατορθώσει νά άφοπλίσει τήν άστική τάξη. 
Είναι άφελές νά πιστεύει κανείς στή νομι
μότητα τοΰ στρατοΰ ή στή φυσική του 
αποσύνθεση. Στήν πραγματικότητα ό άγώνας 
θά πρέπει νά στρέφεται στήν προσπάθεια γιά 
τήν κατάκτηση τοΰ στρατοΰ. Οί επαναστάτες 
πρέπει νά είναι έτοιμοι νά έξουδετερώσουν 
άπό τά ένδον τό στρατό. Αύτό σημαίνει 
όργάνωση, αλλά καί άποφασιστικότητα. Γιά 
νά συναδελφωθεΐ ό στρατευμένος πολίτης μέ 
τό λαό πρέπει άπό τήν μιά νά είναι όργα- 
νωμένος καί όχι άτομικοποιημένος καί άπό 
τήν άλλη νά βρεθεί άντιμέτωπος μέ ένα 
κίνημα άποφασισμένο νά ύπερασπίσει μέ 
κάθε μέσο τόν έαυτό του, άκόμα κι άν 
χρειαστεί νά χρησιμοποιήσει ένοπλη βία. 
Τότε καί μόνο τότε θά κατορθώσει ό κλη
ρωτός νά υπερνικήσει τόν φόβο πού τόν 
κρατάει παγιδευμένο στά χέρια τής άντι- 
δραστικής στρατιωτικής ιεραρχίας καί νά 
συναδελφωθεΐ μέ τό έπαναστατημένο έργα- 
τικό κίνημα.

Μ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
"Αρθρα σέ περιοδικά:

1. «ΑΝΤΙ» περ. Β-, τεύχος 14, 8/3/75

2. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεύχος 15, 22/3/75

3. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεύχος 22, 5/7/75

4. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεύχος 20, 31/5/75
5. «ΑΝΤΙ» περ. Β", τεύχος 29, 4/10/75

6. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεύχος 30, 18/10/75

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΠ.: «Δυνατή ή Εθνική ‘Αντιφασι
στική Ενότητα άν ή Κυβέρνηση τό θελήσει». 
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΠ.: «Προβλήματα, Κίνδυνοι, ’Ανα
κατατάξεις».
ΡΑΠΠΑ Λ.: «Πώς καί γιατί καί άπό ποιους πραγμα
τικά διαλύθηκαν οί Ένοπλες Δυνάμεις στή Μέση 
’Ανατολή».
ΔΕΨΗ Δ.:«Ό Στρατός, ή κάθαρση, οί κληρωτοί». 
Μ.Π.: « Ό  νόμος τής ζούγκλας»
Ό  στρατιωτικός κανονισμός τής ΕΣΑ.

«Γράμμα άπό τό ... Α2»
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γ.: «Στρατός καί Πολιτική».
Ν.Μ.: «Εξήντα χρόνια μάς φακελώνουν».
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7. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 31, 1/11/75

8. «ΑΝΤΙ» περ. Β’, τεϋχος 32, 15/11/75
9. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 33, 29/11/75
10. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 34, 13/12/75

11. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 35, 27/12/75

12. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 37, 24/1/76

13. «ΑΝΤΙ» περ. Β’, τεϋχος 38, 7/2/76
14. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 39. 21/2/76
15. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 41, 20/3/76

16. «ΑΝΤΙ» περ. Β’, τεϋχος 42, 3/4/76

17. «ΑΝΤΙ» περ. Β", τεϋχος 43, 17/4/76

18. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 46, 29/5/76

19. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 49, 10/7/76

20. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεϋχος 51-52, 7/8/76

21. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 54, 18/9/76

22. «ΑΝΤΙ» περ. Β ’, τεϋχος 55, 2/10/76

23. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 60, 11/12/76

24. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 67, 19/3/77

25. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεϋχος 68, 2/4/77

26. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 69, 16/4/77
27. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 74, 25/6/77
28. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεϋχος 75, 9/7/77
29. «ΑΝΤΙ» περ. Β-, τεϋχος 83, 29/10/77
30. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεϋχος 91. 28/1/78

31. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεϋχος 95, 25/3/78
32. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεϋχος 96, 8/4/78

33. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεϋχος 98, 6/5/78

34. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεϋχος 100, 3/6/78
35. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεϋχος 112, 18/11/78

36. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεϋχος 117, 20/1/79

ΛΕΩΝΙΔΑ Ν.: «Καταγγέλλουμε τούς μηχανισμούς 
άστυνόμευσης».
ΛΕΩΝΙΔΑ Ν.: «Φακέλωμα Made in USA». 
ΛΕΩΝΙΔΑ Ν.: «Ποιός εύθύνεται γι’ αυτό τό έγγραφο».

«...Κι Ομως ό κ. Άβέρωφδέν είπεδλη την άλήθεια». 
ΖΟΥΡΑΚΙ Κ.: «Τόάμυντικό πρόβλημα τής Ελλάδας». 
Ν.Μ.: «Υπηρεσίες Πληροφοριών».
ΖΟΥΡΑΡΙ Κ.: «Τό άμυντικό πρόβλημα τής Ελλάδας» 
Β' Μέρος.

«Διαγωγή όπλίτου κακή.... Χουντική έγκύκλιος 
Ισχύει γιά τούς χαρακτηρισμούς».
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ Μ.: «'Ελληνική πολεμική βιομηχα
νία καί ξένο κεφάλαιο».
ΦΑΚΙΝΟΥ Α.: «Στρατός καί Συνδικαλισμός».
ΔΕ4Ή Δ.: «Στρατός καί Φρονήματα».
Ν.Μ.: «Στρατός, "Ελεγχος καί Πληροφορίες».
Ν.Μ.: «Γιά τό φακέλωμα τής ύπαίθρου. Μισές άλή- 
θειες πάλι κ. ύπουργέ».
Ν.Μ.: «"Ενα έκπληκτικό έγγραφο. Ή  ένημέρωση 
θά ένεργείται προφορικός».
Ν.Μ.: « Ό  βασιλιάς σύμβολο τής ένότητος, ή Σλαυι- 
κή ’Αρκούδα, καί ό ... πράσινος έχθρός».
Ν.Μ.: «ΟΙ άπροσάρμοστοι. Ή  νεκρανάσταση μιδς 
κακοστημένης προβοκάτσιας».
Ν.Μ.: «Ένα έκπληκτικό έγγραφο άποκαλύπτει: Ε το ι
μάζεται ή έπίσημη έκδοχή γιά τήν τραγωδία». 
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ Ν.: « Ή  ταφόπετρα μιας τραγωδίας». 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.: «Ή έθνοφρουρά καί ή χούντα». 
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ Γ.: «ΚΥΠοκρατία καί ... σταγονίδια 
στήν ΥΕΝΕΔ».
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ Γ.: «Έπαιξαν ρόλο... κι αύτοί στήν 
τραγωδία τής Κύπρου...»
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: Ντοκουμέντο «Νά σπρώξουμε» ύπέρ τής 
ΛΟΚΧΗΝΤ λοιπόν.
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Τό Πεντάγωνο πράκτορας τήςΛΟΚ- 
ΧΗΝΤ».
ΠΑΝΟΥ Α.: « Ό  παροπλισμός τοΰ Άβέρωφ. 
ΠΑΝΟΥ Α.: «ΟΙ άπριλιανοί καί οί νοεμβριανοί 
πραξικομηπατίες».
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ Ν.: « Ό  Καραμανλής, ό Στρατός 
καί τό παρακράτος».
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ Ν.: «Σχέδιο ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ. Τό Ιδεο
λογικό πρόγραμμα κάποιων όραματιστών μιάς νέας 
δικτατορίας».
ΑΦΙΕΡΩΜΑ «21η Απριλίου. Μετά 10 έτη...».

«Ή  CIA, ή ΚΥΠ, καί μερικά έρωτήματα». 
«Φάκελος ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ».

«Στρατός καί Κόμματα».
ΦΑΤΣ-Η Γ.: «Χουντικές προκηρύξεις μέ άποστολεΐς 
άντιστασιακούς».

« Ό  κ. Άβέρωφ καί ό ΕΣΕΑ».
« Ό  Στρατός παρακολουθεί συστηματικά τις 

πολιτικές έκδηλώσεις».
ΔΗΜΟΝΙΚΟΥ: «Τά πυρηνικά όπλα πού ύπάρχουν 
στήν Ελλάδα».

« Ή  περιπέτεια ένός στρατιώτη». 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «’Απόρρητα δελτία πληροφοριών τών 
ύπηρεσιών τοϋ Στρατοϋ. Οί σφυγμομετρήσεις τής 
χούντας γιά τίς άντιδράσεις τοΰ λαοϋ».
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: « Ή  διάταξη τών ένόπλων τμημάτων 
στό λεκανοπέδιο τής Αττικής».
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Σχέδιο ΕΨΙΛΟΝ. Έ νας καινούργιος 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ πού έπιβουλεύεται τήν πολιτική ζωή 
τής χώρας».
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37. «ΑΝΤΙ» itep. Β ', τεΟχος 133, 31/8/79

38. «ΑΝΤΙ» περ. B ‘, τεΟχος 134, 14/9/79

39. «ΑΝΤΙ» περ. Β \  τεΟχος 137, 26/10/79
40. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεΟχος 150, 25/4/80
41. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεΟχος 152, 25/5/80
42. «ΑΝΤΙ» περ. Β", τεΟχος 160, 12/9/80

43. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεΟχος 163, 24/10/80

44. «ΑΝΤΙ» περ. Β", τεΟχος 164, 7/11/80

45. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεΟχος 165, 21/11/80

46. «ΑΝΤΙ» περ. Β ', τεΟχος 174, 27/3/81
47. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεΟχος 175, 10/4/81

48. «ΑΝΉ» περ. Β ', τεΟχος 180, 19/6/81

49. «ΑΝΉ» περ. Β", τεΟχος 191, 30/10/81

50. «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ» περ. Β", χρ. 3ος, 
τεΟχος 9, Όκτ. 1980.

51. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
τόμος 1ος, τεΟχος I. 1981

52. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» 
τεΟχος 1371, 1372, 14/8/80, 21/8/80

53. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
έτ. 55, dp. φύλ. 18 (1408)

30/4/1981
54. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ

ΜΩΝ» τεΟχος 4-5, 1981
55. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» 
άρ. φύλ. 52 (1442) 24/12/81
56. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 
άρ. φύλ. 25, γ τετράμηνον 1975
57. «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» άρ. φύλ. 10

16/7/81

58. «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» dp. φύλ. 15 
21/5/81

59. «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

ΡΕΠΟΡΤΕΡ: « Ή  πολιτική σύγχυση Ενός διοικητή 
τεθωρακισμένων ή τά τάνκς τοΟ Καραμανλή». 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Ναύαρχος ή «Εμπορος» ό άντιναύαρχος 
άρχηγός ΓΕΝ κ. Σπ. Κονοφάος;»
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Τά τάνκς του Καραμανλή». 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: « Ή  ύπόθεση Κονοφάου».
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: « Ή  ΕΑΒ στά χέρια τής ΛΟΚΧΗΝΤ». 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Στρατιωτικά ήμερολόγια». 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Ή  ευρωπαϊκή κίνηση γιά τά δικαιώ
ματα τοΟ στρατιώτη».
ΖΟΥΒΕΛΟΥ Μ.: «"Ας μιλήσουμε λοιπόν γιά στρα
τοδικεία...».
Ή  «‘Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» σέ νέες 
Επιδόσεις.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ_Α.: «‘Αμερικάνικες βάσεις. Σήμα 
κινδύνου».
‘Αποκαλυπτική έξιστόρηση: «Όταν ήμουν στήν ΕΣΑ». 
ΠΡΟΚΑ Φ.: «Μιά τεράστια κουρτίνα σέ έναν μικρο- 
σκοπικό φεγγίτη».
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Γ.: «Ό ταν οί άφρονες άπόστρατοι 
καλούνται καί πάλι στά όπλα».
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.: «Ποιός φοβάται ποιόν».

«Οί κακές συνέπειες τού χαφιεδισμού». 
ΣΧΟΛΙΔΗ: «‘Αλλαγή καί Στρατός. Φυτρώνουν γαρύ- 
φαλα στίς λόγχες».

ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗ Β.: «Θεωρητικές προσεγγίσεις 
στό πρόβλημα των στρατιωτικών Επεμβάσεων στήν 
πολιτική».
ΛΟΥΚΑΚΟΣ Π.: « Ό  έλεγχος τής πολιτικής Εξου
σίας πάνω στίς “Ενοπλες Δυνάμεις».

•Α.Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: «Χαρτογραφία τής Βουλής. Βουλευ
τές μέ στρατιωτική παιδεία».

«Τί περιμένει τούς νέους μας πού σπου
δάζουν, μετά τήν άποφοίτησή τους άπό τις ‘Ανώτατες 
Σχολές. Σίγουρη άπασχόληση καί τό υψηλότερο 
μέσο εΙσόδημα Εξασφαλίζεται στούς άπόφοιτους στρα
τιωτικών σχολών».

«Πόσα λεπτά παίρνουν οί μισθωτοί στήν 
‘Ελλάδα. ΟΙ άποδοχές τών δημοσίων καί στρατιω
τικών ύπαλλήλων».
ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗ Γ.: «Πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις 
στή σύγχρονη κοινωνία».
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γ.: «‘Αερομαχία πάνω άπό τήν ‘Ελ
λάδα, ή πώς άγοράζουμε πολεμικά άεροσκάφη». 

•ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Α.: «Ελλάς - Τουρκία. Οίκονομικές 
άπόψεις τών Εξοπλισμών»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Δ. Γεν. Δ/ντή Ε λλη
νικής Βιομηχανίας Όπλων : «ΑΡΤΕΜΙΣ 30. Ή  
ώρα τής Ελληνικής τεχνολογίας».
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ μέ ύφυπουργό Έθν. Άμύνης κ. Α. 
Άβραμίδη. «Πολεμική βιομηχανία. “Ενα θαύμα πού 
συντελέστηκε άθόρυβα».
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Κ.: «Φτιάχνουμε δική μας πολεμική 
βιομηχανία».

Βιβλία:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ1ΩΡΓΗΣ

ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

: «Ή  πρώτη πράξη τής έλληνικής τραγωδίας. Μέση Ανατολή 
1941-44». Αθήνα 1945
: «ΟΙ Επεμβάσεις τού στρατού στήν Ελληνική Πολιτική (1916- 

1936)». Έκδ. ‘Εξάντας. ‘Αθήνα 1977 
: «Κοινωνικός μετασχηματισμός καί στρατιωτική Επέμβαση. 1980- 

1909». Έκδ. Εξάντας. ’Αθήνα 1977.
: «1940-1952. Τό δράμα τής Ελλάδος. ΙΔΕΑ». ’Αθήνα.
: «‘Από τόν έμφύλιο στή χούντα». Έκδ. Παπαζήση. ’Αθήνα 1976
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Ε Ρ Ν Ε Σ Τ  ΜΑΝΤΕΛ

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :
Οί πικροί καρποί τού «σοσιαλισμού 

σί μια μόνη χώρα».— Οί τρεις δια- 
ατάσεις τοϋ εΰροικομμοΐ'νισμοΰ.— Ή  
συνδιάσκεψη τοϋ ’Ανατολικού Βερολί
νου: ένας νέος σταθμός στην κρίση 
τοϋ σταλινισμού.— Ή  τρακατρούκα 
Έλλενστέϊν.— Ή  βόμβα Καρίλιο.— 
ΟΙ επιπτώσεις τής βόμβας KapDm.— 
Ή  ήχώ τοϋ Μπάρο.— *0 εύρυικοιι.ιοι- 
νισμός, Ιδεολογία τής νέας τάξης; — 
Ή  στρατηγική τοϋ εύρωκομμο’ΐν. 
σμοϋ.— Τό ιταλικό Κ.Κ. Απόστολος 
τής λιτότητας.— Τό γαλλικό Κ.Κ., ό 
εΰριυκομμουνισμός καί τό κράτος.

’Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΤ Ν Ο ΡΑ  
Α. Λιβάνης
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