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U q οσφάτως, πρό Ιϋ-15/&ημέροη περίπου, έπεσκεωθη την ‘Ρλλάδα b MANAS»]!?. τού Α
μερικανικού δημοσιογραφικοί) συγκροτήματος MKW YíJItK Ή 'Λ ί',Η , όνόματι Ροζενταλ ( εάν συνεκράτησα καλώς τό όνομά του J, h όποιος καί ^λΡεν είς έπαφην με διάφορα πολιτικά πρόσωπα
«ς καί άλλους παράγοντα* της εδώ ίί'υνούσης τήξεως.
Βίς σύσκεψιν φέρονται παραστάντες συγκεκριμένος οι Μαύρος, *Λβέρωφ, Μιχαήλ
¿Ιακ«Κωνσταντίνου, Μαρκεζίνης (. από πλευράς πολίτικων παραγόντων ) και διάφοροι άλλοι,μί,
ασχολούμενοι με την πολιτικήν.
*Λπυ πλευράς Ροζενταλ έτέθη καί πάλιν τό ερώτημα, πως συμβαίνει καί δίν Αντι
δρά δ ελληνικός λαός ένεργώς κατά της χούντας.
’Κγένετο επισκόπησις της ?>λης ελλτνικης εσωτερικής καταστάσεις καί ν συζητησις επεξ,ετάθη πρός ολας τάς κατευθύνσεις, Από του οίκονομικού δέματος μέχρι καί του στρα
τιωτικοί), του δικαστικού, Ακόμη δέ καί τοίί εκκλησιαστικού.
*Βγενετο Ακόμη λόγος καί διά τά βασανιστήρια των κρατουμένων καί φέρεται ότι
κατά την συζητησιν h *Λβέρωφ δι«τύπωσε την Αποψιν οτι αί σχετικά? καταγγελία» δεν αποκλεί
εται νά έχουν κάποιαν μικρόν δόσιν υπερβολής, Ivjg b Παπακωνσταντίνου λέγει Τ>τι ύπερημύνθη
της απόφεως οτι πρόκειται περί αληθών περιστατικών.
*0 Ροζενταλ έδωσε την πληροφορίαν οτι ο βασιλεύς, ευρισκόμενος εις διαπραγματευτικάς εκαφάς μέ την χούνταν, είναι ιταμώτατος πρός την κανεύθυνσίν της καί οτι την αυ
τήν σκληράν γλώσσαν χρησιμοποιεί καί πρός τους άμερικανούς. Κίπε συγκεκριμένος b Ροζενταλ
οτι ο βασιλεύς Απηύθυνεν επιστολήν πρός τόν ΜΪξον, καταγγέλλων την χούνταν καί τονίζων
οτι ο ίδιος δίν είναι διατεθειμένος νά παίξε τό παιχνίδι των ’Αμερικανών, συνεργαζόμενος
με την χούνταν.
Φαίνεται οτι η επί τοίί ελληνικού πρωτοβουλία τού Ρόζβνταλ Αποβλέπει είς τόν
προσεταιρισμόν ορισμένων εν, των έντσύθα κατά συνθηκηγ "σημαινόντων" προσώπων, με σκοπόν
την δημιουργίαν φιλοαμερικανικού πνεύματος. Πρός τούτο δέ προσφέρεται,τρόπον τι να άις "δό
λωμα", η υπόσχεσις οτι k¡ εδώ Αμερικάνικη έκπροσώπησις θά γίνρ πλέον "φιλελεύθερα", είς
βαθμόν ώστε νά έκιδρςί Αποτελεοματ ικωτερον πρός την κατέύθυνσιν της φ ιλελευθεροποιησεως
τού χουντικού καθεστώτος.
Raí πάλιν, λοιπόν, ευρισκόμενα πρό ύψηλης Αμερικάνικης πανουργίας. »’ό δυστύ
χημα είναι οτι τά θλιβερά ενεργούμεν« τού σάπιου "κατεστημένου" μας δελεάζονται άπό την
ιδέαν αυτήν καί την όιανοιγομένην προοπτικήν οτι θά έχουν έτσι περισσότερης "ευκαιρίας"
κοινωνικών συναναστροφών μέ τούς Αμερικανούς «ύθέντας των....

’Από πλευράς "φιλοβασιλικών" κύκλων παρέχεται ?; πληροφορία οτι η βασιλεύς
( Αντίθετος πρός την Ανωτέρω πληροφορίαν -'όζενταλ ) Ετοιμάζεται διά τόν μεγάλον συμβιβα
σμόν μ| την χούνταν, *0 συμβιβασμός θά περιλαμβάνω πληρη «φεσιν Αμαρτιών της χούντας
( έξασφάλισιν τού Ακαταδίωκτου ), Από την Αλλην όμως πλευράν θά άνατραποΰν πλήρως τά
"έργα" της χούντας, συγκεκριμένως μ« έγκαταλείφθξ τό φ'ευδοσύνταγμα τού ]Πθ8, θά Απολυ
θούν οί κρατούμενοι καί θά Ιπανελθουν οί διωχθέντες υπάλληλοι είς τάς θέσεις των. *1!
μόνη επί τού τελευταίου σημείου υποχώρησις θά είναι ‘
ότι θά μείνουν εκτός τού στρατεύ
ματος οί χουντικοί, Αλλά καί δεν θά έπανέλθουν ούτε οί υπό της χούντας Απομακρυθέντες
στρατ ΐωτικοί.

