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Στην Ο. ϋ. Γερμανίας fitylif
ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΝΝΗΣ
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 12 Μάρ 

τη ( ’Ανταπόκριση). ’Έ γ ι
νε προχτές τό Σάββατο, 
10)3, ή μεγάλη άντιδικτα- 
τορική εκδήλωση στη Βόν
νη, που οργανώθηκε άπό 
την 'Ομοσπονδία Δυτικο- 
γερμανικών Φο.τητικών Συλ 
λόγων και την Ελληνική 
Φοιτητική 'Ομοσπονδία.

'Η εκδήλωση άρχισε μέ 
πορεία 2000 'Ελλήνων καί 
Γερμανών, πού διέσχισαν

Ιτούς κεντρικούς δρόμους 
τής Δυτικογερμανιιιής πρω
τεύουσας, πού ήταν κατά
μεστοι άπό κόσμον, κρατών 
τας πλακάτ καί πανώ μέ 
τά συνθήματα: «Λευτεριά 
στούς πολιτικούς κρατού
μενους», « ’Όχι στήν έπι- 
στράπευση», «Κάτω ή χούν 
τα», «Ενότητα», « ’Έ ξω  οΐ 
Αμερικανοί», «Λευτεριά 
σ τ ’ αδέλφια μας» κ.λ.π.

Στήν εκδήλωση πήραν 
μέρος 'Έλληνες καί Γερμα
νοί έργάτες, φοιτητές, επι
στήμονες, έκπρόσωποι δι
αφόρων οργανώσεων καί 
διάφορες προσωπικότητες 
δπως ό βουλευτής τού Σο
σιαλδημοκρατικού Κόμμα
τος κ. Ντίτερ Σίντσελ, ό 
συνδικαλιστής ηγέτης κ. 

“ Γιόζεφ Ουτσερατ, ό πρόε
δρος τής Γερμανικής ’Επι
τροπής ’Αλληλεγγύης προς 
τον ελληνικό λαό κ. Γιόζεφ 
Βέμπερκ ή γνωστή Γερμα
νίδα δικηγόρος κ. Χανελό- 
ρε Ρούμφ, οί 'Έλληνες κα
θηγητές κ.κ. Γ. Μαγκάκης 
και_Κ. Σ ι μίτηι:. ~ο ποόε-

"Οταν οί διαδηλωτές 
συγκεντρώθηκαν στήν κεν
τρική πλατεία τής Βόννης 
πήραν τον λόγο οί Γ. Μαγ 
κάκης, Κ. Σιμίτης, Χανε- 
λόρε Ρούμφ, Γιόζεφ Ουτσε
ρατ κλπ.

Ό  κ. -Μαγκάκης ευχαρί
στησε τούς Γερμανούς φί
λους τού ελληνικού λαού 
καί τούς φοιτητές για τήν 
ηθική καί υλική βοήθεια 
προς τούς πολιτικούς κρα- 
ιούμενους, καθώς καί τούς 
ίύΐ) I ερμανούς καθηγητές 
πού υπόγραψαν ψήφισμα 
συμπαράστασης προς τούς 
άγωνιζόμενους φοιτητές 
καί τον ελληνικό λαό.

Ό  κ. Σιμί-ης κάλεσε 
τήν κυβέρνηση τής Βόννης 
νά ματαιώσει τήν επίσκε
ψη τοΰ κ. Σέελ στήν Αθή
να, νά διαλύσει δλες τις

δρυς τΤΓ^Σ^πΓών ΑΈ κ. Θ. 
Αέγγας, ό αντιπρόσωπος 
τής 'Ομοσπονδίας Ελληνι
κών Κοινοτήτων Δ. Γερμα
νίας κ. Στάμογλου. κλπ.
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έλληνικές φασιστικές όργα 
νώσεις καί νά διώξει τούς 
χαφιέδες πού δροΰν άνενό- 
χλητοι στά άνώτερα έκπαι 
δευτικά ιδρύματα τής Ο. 
Δ. Γερμανίας.

Ή  κ. Χανελόρε Ρούμφ 
μίλησε γιά τή φασιστική 
θηριωδία τής χούντας καί 
κάλεσε γιά  μεγαλύτερη 
συμπαράσταση προς τοίψ; 
"Ελληνες πατριώτες. |

Ό  κ. Γιόζεφ Ουτσερατ 
καταδίκασε τό καθεστώς 
τής χούντας καί κάλεσε 
τούς Γερμανούς ν’ άπαιτή- 
σουν τήν προστασία τών 
Ελλήνων εργατών καί φοι
τητών άπό τή χουντική τρο 
μοκρατία, τή βελτίωση τοΰ 
νομού «περί άλλοδαπών» 
καί υπογράμμισε τήν άνοιγ 
κη τής μεγαλύτερης διε
θνούς συμπαράστασης υπέρ 
τών Ελλήνων δημοκρατών. 
Μέ άνάλογο πνεύμα μίλη
σαν καί πολλοί άλλοι όμι- 
λητές.

Στήν εκδήλωση έστειλαν 
τηλεγραφήματα συμπαρά
στασης προς τήν άγωνιζό- 
μενη έλληνική νεολαία καί 
τόν ελληνικό λαό : ό πρόε
δρος τοΰ Γερμανικού ΚΚ 
Κούρτ Μπάχμαν, τό τμήμα 

μεθνοΰς ’Αμνηστίας τής 
ΔΓ, ή Γερμανική ’Επι

τροπή γιά τή Δημοκρατία 
στήν Ελλάδα, τό Συνέδριο 
τής Σοσιαλιστικής Νεολαί 
ας, πολλοί βουλευτές τοΰ 
Κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων, οί 'Έλληνες έργάτες 
της περιοχής τού Μάνχαϊμ.

Τέλος, άφού τηρήθηκε 
σιγή ένός λεπτού στή μνή 
μη τών θυμάτων τής χούν
τας, ή έκδήλωση έκλεισε 
με τόν ’ Εθνικό "Υμνο.
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