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κατά των έργαζομένων,



ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

‘Η υπό ελληνικήν σημαίαν Ναυτιλία καταλαμβάνει την 7η θέση σέ όλόκ 
κλήρο τόν κόσμο/ Μαζί μέ τά υπό ξένην σημαίαν, κυρίως Λιβερίας καί 
Παναμά έχει την πρώτη θέση η την δεύτερη μετά τις ΜΙΑ, Μέ τά στοι
χεία του’ 1968 άποτελεΤται άπό περίπου 3000 πλοία χωρητικότητος 
24*000,000 τόρνων,

*Εξ αυτών τά 150 είναι προπολεμικής κατασκευής
τά 200 της εποχής του πολέμου, κυρίως Αίμπερτυ 
τά 750 μεταξίί 1946-1905 
τα 650 μεταξύ 1956-1965 τά 200 μεταξύ 1965-1968

»από τά υπόλοιπα 17 είναι ύπερωκεάνεια, 200 επιβατικά καί τά 
άλλα αλιευτικά ποντοπόρου αλιείας, ναυγσσωστικά, μικρά φορ
τ η γ ά ,  φέρυ-μπώτ, ψυγεία, ρυμουλκά»

Τό 1367-1968 παραγγέλθηκαν άπό ελληνες πλοιοκτήτες 200 πλοία συ
νολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης των 13,000 000 τοννων, σέ ιαπω
νικά καί ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Τα περισσότερα είναι σούπερ—τάνκερ 
χωρητικότητας άνω των 200,000 τόννων. ‘Η αξία των παραγγελιών αυ
τών ανέρχεται σέ εξήντα δισεκατομμύρια δρχ., δηλαδή μιαμισυ φορά 
δσο δλος ό προϋπολογισμός του έλληνικοΰ κράτους. Οι παραγγελίες Ε
πίσης, επεκτείνονται στά νεώτερα πλοία τύπου Κοντέϋνερς καί νεο™ 
Αίμπερτυ, Περίπου εκατό τέτοια παραγγέλθηκαν τό 1968 ένω ήδη 50 
κυκλοφορούν σέ' δλες τίς θάλασσες,
*0 ελληνικής πλοιοκτησίας στόλος στό μεγάλο του μέρος είναι μοντέρ
νος. Τά τεράστια σούπερ τάνκερς, νέο-Αίμπερτυ, Κοντέϋνερς, άλιείας, 
είναι κινούμενα αυτοματοποιημένα έργοστάσια. Δέν στηρίζονται πλέον 
μόνον στην προσπάθεια καί ύπερεκμεταλλευση ενός πολυπληθούς πληρώ
ματος, αλλά στρν μεγάλη επένδυση. Τά σοϋπερ-τάνκερ εργάζονται με με
ρικές δεκάδες ανθρώπους γιά πλήρωμα καί φτάνουν στόν ασύλληπτο χρό
νο άδειάσματος καί γεμίσματος σέ Θ^ωρες,^Αυτό βέβαια κάνει όδυνη- 
ρώτερη τήν ζωί) του πληρώματος, παρ’δλη τήν βελτίωση των.δρων διαβι- ώσεως στα πλοια} Μοιάζουν σάν κινούμενες φυλακές δπου είναι δυνατόν ένα πλήρωμα νά εργάζεται γιά χρόνια χωρίς ποτέ νά κατέβει σέ λιμάνι.
'Από τά παλαιά πλοία πολλά θά είχαν ήδη άποσυρθεί σάν αντιοικονο- μικά στην εκμετάλλευσή τους, ’Εκείνο πού τά κρατάει ακόμα καί εξα
κολουθούν νά πραγματοποιούν σημαντικά κέρδη είναι τό κλείσιμο τής 
διώρυγας του Σουέζ, Μέ τό τελευταίο αότό γεγονός ωφελήθηκαν τερά
στια ποσά οί ιδιοκτήτες των τάνκερς καί όλων των άλλων πλοίων επί
σης, ’Ανέβηκαν τόσο πολύ αμέσως οί ναύλοι, ώστε σέ μερικές περιπτώ
σεις νά βγάζουν τήν αξία του καραβιού σέ 2 ταξίδια«,
Πόση αξία αντιπροσωπεύει αυτός ο στόλος¿'Κανένας δέν μπορεί νά απαντήσει συγκεκριμένα« Περίπου μπορούμε νά υπολογίσουμε οτ, ή συνολική 
αξία τού ελληνικής πλοιοκτησίας στόλου ανέρχεται σέ Ι2ο~Ι30 όισεκ, δρχ» ένω τού συνόλου τής ελληνικής βιομηχανίας σέ ιδιωτικά χέρια περίπου σέ 60-70 δισεκ» δρχ„
Πόσα ελ ναι τά κέρδη των εφοπλιστών," *Εδω είναι πού δέν μπούτι νά δω- 

ίτάντηοη, έστω ’καί κατά προσέγγ ■ ση, Ιό μόνο πού’ ο νοούμε 
συ τό μέρος πού ερχεται στην ^Ελλάδα, '.· τό τόν ένπομ-Λό ο δ ο κ σ τ ά κ ατ η γ ο ρ ί ε ς τ ί ν τ ι ,

•υει καμμια ε ί ν α ι  περί ,  στόλο τό εσ



* Εμβάσματα έφοπλ ι στο' μ 
\Εμβ άσματα να υτιλομένων 
Α ν ε φ ο δ ι α σμ 6ς- Ε η ι. σκ ε υ έ ς 
Εισφορές ΙΊΑΐ 
Ναυλός έ μ πρ ρ ε υ μάτων 
Φορολογ ¿'α έφοκλ ι σμου 
Εισιτήρια έπιβατών

Σΰνολο
(σε εκατό μ „ δολλάρια)
Για τό 1968 υπολογίζεται δτι

1965 1966 19679 3 . 6 1 1 3 , 9 122 „43 6 , 7 3 7 , 5 4 1 » 05 , 8 5 , 5 1 1 , 24·, ο 4 , 7 1 5 , 01 7 . 2 1 7 , 7 2 0 , 80 , 6 0 ; 5 0 65 , 0 2 , 7 3 , 41 6 3 , 8 ± 8 2 , 5 2 1 4 , 4
ανέρχεται σέ 2§0 εκ. δολ0 περίπου

'Από τοός μισθοΰς τώνναυτεργατών καί αξιωματικών μό'νον τό 20$ έρχε 
ται, στή’ν * Ελλάδα« ΤΟ υπόλοιπο μένει έξω, κατατεθημένο σέ ξένες τρά
πεζες. ]Η δικτατορική κυβέρνηση πού τόση ανάγκη έχει γιά ξένο συνάλ
λαγμα, έξέδωσε ειδικό νόμο μέ τόν οποίον οι ναυτιλόμενοι. έχουν το 
δικαίωμα νά καταθέσουν τά λεφτά τους σέ ειδικό λογαριασμό, μέ δικαί
ωμα έπανεξαγωγής όποτε θέλουν.,
Το σΰνολο των εργαζομένων στά πλοία τό τέλος του 19665 ήταν 92,500 σέ 
ελληνικές καί ξένες σημαίες, άλλά ασφαλισμένοι στο ελληνικό Ναυτικό 'Απομαχικό Ταμείον
Στοΰς παραπάνω άναφερόμοους αριθμούς πλοίων από τά πλοίο: αλιείας περί 
λαμβάνονται μόνον τά ποντοπόρου, καθώς έπ ίσης καί τά αλιευτικά συγ
κροτήματα Μεσογείου, Τά παρακτίου αλιείας δέν άναφέρονται. 'Επίσης 
οι έργαζόμενοι σ'αύτά δέν συμπεριλαμβάνονται«
'Εκτός των γραφείων των εταιρειών?πού εδρεύουν στην 'Ελλάδα, συγγε
νείς επιχειρήσεις πού έξαρτωνται άπό την Ναυτιλία μπορούν νά θεωρη
θούν τά Ναυπηγεία καί τά διάφορα μηχανουργεία, λεβητοποιεία κλπ. που 
ασχολούνται μέ έπισκευές πλοίων.

ΓΕΝΙΚΑ
Τά έξελιγμάνα καπιταλιστικά κράτη άπομυζοΟν εισόδημα των καθυστερη
μένων χωρών πουλώντας μηχανές καί ολόκληρα?έργοστάσια άκόμα. Σέ πολ
λές περιπτώσεις πουλάνε υπηρεσίες. Γί.χ, ή 'Αγγλία κρατάει τίς ’Ασφά
λειας ενός μεγάλου μέρους του κόσμου. "Η ’Αγγλία καί ή Γαλλία είναι 
επίσης κέντρα νομισματικών ζωνών, της στερλίνας καί τοΟ φράγκου, πρά
γμα πού σημαίνει δτι κάνουν τόν τραπεζίτη στίς πρώην άποικίες τους5 
κι’αύτό δχι βέβαια δωρεάν. Δηλαδή ο κάθε "εθνικός“ καπιταλισμός, αυ
τή τή στιγμή μέ τό νά πουλάει μηχανές καί υπηρεσίες στίς καθυστερη
μένες χώρες, άκόμα καί τίς σοσιαλιστικές χώρες, έκμεταλεύεται ένα 
μέρος τής υπεραξίας πού δημιουργεΐται σ αυτές τίς χώρες καί τό χρη
σιμοποιεί στίς δικές του έθνικές καί διεθνείς συναλλαγές,
Μέ αυτή τή μικρή σημείωση ερχόμαστε στό χαρακτήρα τρς ελληνικής ναυτι 
λίας. *Η 'Ελλάδα δεν εξάγει αηχανές και υπηρεσίες (εκτός τίς του
ριστικές). ’Αλλά έξάγει τίς υσικρεσίες τής Ναυτιλίας της πού χρησι
μοποιούνται άπό άλλες χώρες, τίς πιό πολλές καθυστερημένες η σοσιαλι
στικές, Μάλιστα , θά μπορούσαμε νά αναφέρουμε,οτι κακώς τοποθετείται ή Ναυτιλία στίς υπηρεσίες, Μόνο τό μέρος ποΰ απασχολείται μέ του
ριστικές καί έπιβατικές μεταφορές πρέπει νά τοποθετείται σ'αυτή τήν



κατηγορία. Τό υπόλοιπο πάει στη βιομηχανία, άφου κάθε μεταφο
ρά πού γίνεται για την έπιβοήθηση της βιομηχανικής παραγωγές 
προστίθεται στήν αξία των εμπορευμάτων πού ααράγονται, 'Η ‘Ελ
λάδα δηλ« έξάγει υπηρεσίες μεταφορών, δπως άλλες χώρες εξάγουν 
μηχανές.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΕΣ
Μέχρι, σήμερα οι ελληνες οικονομολόγοι είχαν παραγνωρίσει τόν 
ρόλο του εφοπλιστικού κεφαλαίου μέσα στην ελληνική οικονομία, 
’Ενω αφιέρωναν μεγάλα άρθρα γιά τήν παραμικρή αυξομείωση των 
ελληνικών εί.σαγωγων-εξαγωγων, ενώ άσχολουντο μέ τήν εξέλιξη 
τής Γεωργίας μέχρι σέ μικρά λεπτομερειακά θέματα, καί άλλα τέ
τοια, δεν σκεφτόντουσαν νά μελετήσουν κατά βάθος τόν ρόλο τού 
εφοπλιστικού κεφαλαίου στην όλη έξέλιξη τής έλληνικής οικονο
μίας, ‘Υπήρχε ή τάση νά γίνεται μιά αφαίρεση αύτου του μεγά
λου δγκου άπό τό σώμα τής έλληνικής οικονομίας, σάν κάτι ξέ
νου, μακρυνού, μή ελληνικού παράγοντος, ποΰ κατά σύμπτωσιν,,οί 
διαχειρισταί του, οι εφοπλιστές, είχαν ελληνική καταγωγή. Ή 
ταν γιά τούς φανατικωτερους οπαδούς τής "καθυστερημένης Ελλά
δος", ένα ποσον ακαθόριστο, πού δέν έπαιζε κανένα ρόλο,. Γιά 
κείνους που σκεφτόντουσαν πιό νεωτεριστικά, ήταν ένα κεφάλαιο 
έκτος 'Ελλάδος πού δέν έπρεπε νά λογαριάζεται παρά μόνον συμ- 
πτωματικά μέσα στούς άδηλους πόρους τής οικονομίας μας ο
‘Υπάρχουν βέβαια μερικές ιδιομορφίες πού μπέρδεψαν μέχρι τώ
ρα τούς οικονομολόγους καί τούς πολιτικούς.
α) Τό μεγαλύτερο μέρος αύτου του κεφαλαίου είναι κινούμενο έξω 
τού έθνικού του χώρου, μακρυά από την 'Ελλάδα. Αύτός δμως ό 
παράγων, άπό πολλά χρόνια, έχει πάψει νά παίζει έναν πρωταρχι
κό ρόλο. Κανείς δέν ξέρει σήμερα άν οικονομικά μεγαθήρια δπως 
ή FIAT, έχει περισσότερα κεφάλαια στην ’Ιταλία ή σέ άλλες χώ
ρες, μεταξύ των οποίων καί ή Ρωσία τώρα. Ή ESSO, ή ΣΤΑΝΤΑΡΪ, 
ή AGIP, ή PESSINEY, ή PIRELLI καί τόσες άλλες, έχουν τό μεγαλύ
τερο μέρος των κεφαλαίων τους, πετρελαιοπηγών, διυλιστηρίων, 
εργοστασίων, έξω από τις χώρες καταγωγής τους, Κι’δμως είμαστε 
έτοιμοι νά κατατάξουμε αυτές τις επιχειρήσεις στίς χώρες κατα
γωγής τους. 'Ιταλικές, αμερικανικές, γαλλικές κλπ, κλπ.
'Από τήν 
λαιο εξω 
κά άπό τά 
ολα αυτά.

άλλη
άπ

πλευρά δέν είναι 
■ 'Ελλάδα. 5

τις μεγαλύτεί

καί δλο τό εφοπλιστικό κεφά-
τήν 'Ελλάδα. Άπό τίς στατιστικές ε’ίδαμε οτι μερι* 

κεφάλαια αυτά έρχονται στήν 'Ελλάδα, πού έπενδύοντα 
Δ ε ¡λ ξ ε ρ ο υ μ ε ά κ ρ ι· ¡3 ω ς« Μ ή ν

ελ; ξεχνάμε δμως πωσ μερικέ
.ηνικάς επιχειρήσεις άνήκουν σέ ελληνες

ι
άπό 

Εφοπλιστές. , , _ ..  (__  __ __„ ,___F ______
νος, ’Εμπορική Τράπεζα Άνδρεαδη καί άλλες, 'Ακόμα μεγάλες {5ιο* 
κτησίες σαμ τον Σκορπιό, τή Σπετσοπούλα, τούς Πεταλιούς, τά Χιώ* τικα, τά fΑξιώτικα
β) Τό οτι ένα μικρό μέρος των κερδών αύτου τού κεφαλαίου εισέρ
χεται σ̂τήν ‘Ελλάδοω ίί Άνεται τό υπόλοιπο' Κύπως επενδύεται σέ 
καμμιά άλλη έθνικη ιστία; Όν;ω"δήποτε Άίτί,α οχι στήν Λιβερία 
καί τόν Π' π μα που >υθούν νά ι f ναι άπίθαν ο: φτωχές χώρες,



παρ’ολο πού ατά χαρτιά τους έχουν τόσο μεγά' στυλό, ' Ανσμφ 
σβήτητα ένα μέρος επενδύεται σέ ξένες χώρες. ;υιο ν.π ,.;ι παύε 
καπιταλιστής ̂ Καί &ν οι ελληνες βιομήχανοι ήταν τόσο μ -;γάλοι, 
ασφαλώς κι"αυτοί θά επενδύανε σέ ξένες χώρες, ΐο μεγαλύτερο 
μέρος των εφοπλιστικών κερδών πηγαίνει σέ νέες επενδύσεις 
’Αρκεί κανείς νά δει τό τεράστιο τοννάξτ πού ανέπτυξαν τά τε
λευταία 25 χρονιά για νά καταλάβει» 'Εκαναν τρομερούς συνδυ
ασμούς, μεγάλα παιχνίδια, μέ μεγάλες πιστώσεις» ‘Εκμεταλλεύ
τηκαν κατά τδν άποδοτικώτερο τρόπο τόν Ελληνα ναυτικό, αυτόν _ 
πού έγει την μεγαλύτερη παράδοση στην θάλασσα« Στηρίχτηκαν σέ 
ενα ελληνικό ναυτικό προλεταριάτο μέ ειδίκευση καί παράδοση 
γενεών καί γενεών στην θάλασσα. Καί οί επενδύσεις τους συνε
χώς μεγάλωναν καί μεγαλώνουν. Αύτή είναι πού ονομάζουν επο
ποιία τού ελληνικού εφοπλισμού. Οι παληοί ελληνες καπεταναίοι 
είχαν την μεγαλύτερη πείρα καί τό καλλίτερο προσωπικό' στα χέ
ρια τους. Αλλά καί κάτι άλλο. Οι ελληνες εφοπλιστές έπαιξαν 
πάντα μέ τήν φριχτή προοπτική τού πολέμου^καί σ’ αυτό άπεδεί- 
χθησαν άριστοι πολιτικοί. Ξέρουν δτι δσο υπάρχει αύτό τόσύ- 
στημκ θά υπάρχουν έστίςς πολέμου καί αναταραχής από τίς όποι
ες θά Επωφελούνται. Κορέα, Βιετνάμ καί Σουέζ από δυό φορές, 
Κούβα καί άλλες πολλές περιπτώσεις, τούς απέφεραν τεράστια κέρ
δη, Τό Ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, σέ ένα μεγάλο μέρος του 
ζεΐ από τόν πόλεμο. Είναι στήν πρώτη γραμμή των διεθνών εμπό
ρων τού θανάτου.
γ) Πρέπει νά κατατάξουμε τό εφοπλιστικό κεφάλαιο στό Εθνικό 
καπιταλιστικό τής 'Ελλάδοςί Καί πιό συγκεκριμένα νά θεωρήσου
με τους εφοπλιστές σάν ελληνες καπιταλιστέςί Νά τούς „«χωρί
σουμε δηλαδή, από κάποιο άλλο Εθνικό κεφάλαιο^ Τά Ερωτήματα 
αυτά μπήκαν από χρόνια στην 'Ελλάδα.}'Από άποψη διαβατηρίων, 
οί περισσότεροι εγουν καί ελληνικά. ’Αλλά αυτό δεν έχει καμμιά 
σημασία σήμερα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι καί προ πάντων 
τής άριστερας, τούς τοποθετούσαν έξω της 'Ελλάδος, δέν τούς 
λογάριαζαν καθόλου στις προοπτικές τους. *Βν συνεχεία καί τά 
κόμματα αγνοούσαν αυτόν τόν^οσμοπολιτικό" παράγοντα, 'Η απάν
τηση βέβαια δόθηκε σκληρή στίς 21 ’Απριλίου 1^67, Οι ελληνες 
Εφοπλιστές στάθηκαν δίπλα στή Χούντα» ΤΗταν οι μόνοι^πού τήν 
υποστήριζαν. "Επαιξαν τόν ρόλο τους^στήν 'Ελλάδα πολύ πιό κα
θαρά #άπ’ ότι τά άλλα στρώματα. Τώρα οποίος Εξακολουθεί, μετά 
άπ’αύτά τά γεγονότα, νά κάνει αφαίρεση τού εφοπλιστικού κεφα
λαίου από τήν 'Ελλάδα,?άς άφαιρέσει καί ολόκληρη τή Δικτατο
ρία κι’άς πει πώς δέν υπήρξε ποτέ» ‘Αλλωστε δεν είναι ή πρώη 
τη φορά πού τό Εφοπλιστικό κεφάλαιο τάραξε τήν 'Ελλάδα. Νάμήν 
ξεχνάμε τήν υπόθεση των ΙΟΟ^Αίμπερτυ τού 1946 καίτά σκάνδαλα 
’Αβραάμ. Καί πιό πίσω ήταν ό Σοφοκλής Βενιζέλος, Εφοπλιστής 
κι’αυτός. Αυτή τή φορά δμως, μέ τή Δικτατορία, τάραξαν για 
καλά τήν 'Ελλάδα,

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ



Καί αν αυτά ήταν τά έπίσημα κεφάλαια πού έρχόντουσαν, πόσα ή
ταν τά άνεπίσημα^ Δυστυχώς στην έλληνική οικονομία δεν έχουμε 
ακριβείς στατιστικές για νά ξέρουμε. ’Αλλά ήταν λογικό ήταν 
οί μεγάλοι έφοπλιστές χτίζουν τά παλάτια τους στην 'Ελλάδα, 
νά θέλουν καί κάποια πολιτική "έξασφάλιση", "τάξη" καί"σταθε- 
ρότητα". Αυτοί δέν ένδιαφερόντουσαν γιά την Δημοκρατία, όπως 
μπορεΐ^νά ένδιαφέρεται το βιομηχανικό ή τό τραπεζιτικό ακό
μα κεφάλαιο. Οι βιομήχανοι χρειάζονται οικονομικά την Δημοκρα- 
τία? γιά την ανάπτυξη των έπιχειρήσεών τους, 'Εκτός βέβαια, 
αν υπάρχει κίνδυνος γιά ολόκληρο τό κοινωνικό καθεστώς, οπό
τε καταφεύγουν στην Δικτατορία. Οί έφοπλιστές δέν χρειάζονται 
την Δημοκρατία. Αυτοί έχουν τίς δουλειές τους σέ όλο τόν κό
σμο. ’Εκείνο πού ήθελαν ήταν μιά^σιγουριά δικτατορική στόν 
έλληνικό βράχο. Σάν τούς παληούς ύδραίους. Καί νά πηγαίνουν 
νά διασκεδάζουν στην "πατρίδα". Καί οί έλληνες νά χάσκουν 
μέ τά "λεβεντόπαιδα" πού παράγει ό τόπο^μας. Πόύ τούς φέρ
νουν καί σπουδαίες νύφες, ξακουστές. Κι ας σφίγγουν τό ζωνά
ρι κάτω άπό τούς συνταγματάρχες.

, ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ
Τό έφοπλιστικό κεφάλαιο δέν μπορούσε νά συνδεθεί μέ την μεγά
λη Χούντα τού βασιληά καί των στρατηγών πού προετοίμαζε τό δι
κό της πραξικόπημα μετά τίς έκλογές, Τά άμάκτορα καί οί στρα
τηγοί ήταν περισσότερο συνδεδεμένοι μέ τό τραπεζιτικό καί βιο
μηχανικό κεφάλαιο. Διατηρούσαν σχέσεις καθημερινές, ήταν στά 
ίδια σαλόνια. ’Αποτελούσαν την ’ίδια μόνιμη, άπό παλαιά "αριστο
κρατία" πού δέν είχε πολύ σχέση μέ την νεοπλουτοκρατία των "χυ
δαίων" έφοπλιστών. Είναι αλήθεια ότι ο Νιάρχος διατηρούσε στε
νές σχέσεις μέ τά ανάκτορα. Σέ σημείο πού πρίν μερικά χρόνια νά 
στείλει έναν άπό τούς διευθυντές του, τόν Χουρμούζιο, κατ’εύ- 
θειαν στην γραμματεία των ανακτόρων. "Εναςάλλος(κάποτε^τόλμρ- 
σε νά ζητήσει τό χέρι τής πριγκίπισσας Είρήνης. ’Αλλά αυτές ή
ταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι έφοπλιστές παμ'ολο πού είχαν τήν 
άνεση νά γυρίζουν σέ ολόκληρο τόν κόσμο, δέν έπαιρναν πραγμα
τικά μέρος στήν ιδιαίτερη κοινωνική ζωή τής μεγάλης έλληνικής 
πλουτοκρατίας. Γι’αύτό τούς βόλευαν καλλίτερα οί μικροί συντα
γματάρχες, χωρίς κοινωνικούς δεσμούς, πού ζήταγαν μιά όποιαδή- 
ποτε υποστήριξη. Τήν έκλιπάρησαν στά ανάκτορα, στό τραπεζιτι
κό καί βιομηχανικό κεφάλαιο. Τούς τήν άρνήθηκαν. Κανείς απάύ- 
τούς τούς "άριστοκράτες", ούτε πρίν, ούτε μετά τό πραξικόπημα 
δέν έβαλαν στά σαλόνια τους τούς μικρούς έπαρχιωτες,^μικρόμυα-^ 
λους, συντηρητικούς συνταγματάρχες. 'Αλλωστε αυτοί δέν ήταν καί 
σέ θέση νά παρακαθήσουν σέ τέτοιςς συντροφιές. Τά οικονομικά 
τους καί ή^έκπαίδευσή τουζ ήταν^διαφορετικές. Μέ τούς έφοπλι- 
στές όμως ήταν άλλοιώς. Αυτοί οί "ξένοι"τής έλληνικής κοινωνί
ας, πού διαγωνιζόντουσαν στήν άπίδειξη πλούτου, άλλα πού είχαν 
τήν νοοτροπία τού αύτοδημιούβγητου παιδιού τής "πιάτσας", πού 
ξέρει νά τά^σπάει" καί μπορεί νά πληρώσει μυθώδη ποσά γιά νά κουβαλήσει έλληνες μπουζουξήδες δευτέρας τάξεως νά τόν διασκε
δάσουν στό Χίλτον τού Λονδίνου, ήταν σέ θέση νά καταλάβει τούς 
συνταγματάρχες καί τόν πόνο τους, καί π^ό παντός τό αίσθημα κα
τωτερότητας τους, Σ'αυτό, τουλάχιστον, ήταμ ίδιοι. Ποτέ καί οί 
δυό κατηγορίες δέν έγιναν^δεκτές άπό τήν "μεγάλη" κοινωνία στήν 'Ελλάδα. /'Ετσι βοέθηκαν σύμμαχοι πού καταλαβαινοντουσαν. Τό σπα
θί καί τό χρήμα ενώθηκαν γιά τήν Δικτατορία πάνω στήν 'Ελλάδα,


