
Τομ. Ιος, Αρ. 6 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1972 

ΠΑΚ 
Ειδήσεις 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, 8 Ιουνυου 1972 - Τορόντο 

Αντιπροσώπευα ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚ Τορόντο αρχυζευ απεργυα πευνας την Παρασκευή 9 Ιουνυου, 

1972, στυς 4 το απόγευμα, μπροστά απο το Αμερυκανυκο Προξενευο (360 Γυουνυβερσυτυ Αβενυου). 

Η απεργυα πευνας γυνεταυ σε ενδευξη συμπαράστασης προς την θαραλλεα μάνα του Αλέκου Πανα-

γουλη στην προσπάθεια της να αποφυλάκιση τον γυο της, να τον γλυτωση απο τους βασανυστες 

της βάναυσης στρατυωτυκης δυκτατορυας στην Ελλάδα που επυβληθηκε απο το Πεντάγωνο. 

Η κ. Αθήνα Παναγουλη, χήρα 65 χρονών, αρχυσε απεργυα πευνας μπροστά απο την Αμερυκα-

νυκη Πρέσβευα στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκυρυακο σε ενδευξη δυαμαρτυρυας γυα την κατά

σταση του γυου της που χευροτερευευ ολοένα απο τα τρομερά βασανυστηρυα στα οπουα συνεχώς 

υποβαλλεταυ. Ελληνας αξυωματυκος την πληροφόρησε οτυ ο αρχυδυκτατορας Παπαδόπουλος εχευ 

δωσευ δυουκητυκη δυαταγη να "ξεκαθαρυσουν" τον Παναγουλη ως το τέλος του χρόνου. 

"- ΚΙ Η ΕΛΕΥΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑΓΟΡΑΣΤΟ 

ΑΓΑΘΟ' ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ * " 

Νυκος Καζαντζάκης 

"Καπετάν Μυχαλης" 
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0 Αλέκος Παναγουλης κλευστηκε στα μπουντρουμυα της χούντας τον Αύγουστο του 1968 Ν 

μετά απο την αποπευρα του να σκοτωση τον Παπαδόπουλο. Η καταδυκη του σε θάνατο άλλαξε 

σε υσοβυα δεσμά μετά απο έντονη δυεθνη δυαμαρτυρυα. 

BBC - 8 Ιουνυου: Η κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΙΩΧΤΗΚΕ ΒΙΑΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΟΠΟΥ 

ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ'ΚΑΤ* ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ». 

ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΑΡ, Δευτέρα 12 Ιουνυου 

"Η τρυημερη απεργία πευνας εξω απο το Αμερυχανυκο Προξενευο στην Γυουνυβερσυτυ Αβενυου 
έληξε χθες το βράδυ. Ou ΙΟ Φύλου του Πανελληνυου Απελευθερωτικού Κυυηματος - ΠΑΚ, ωρκυστη-
καν να συνεχυσουν του αγώνα τους εναντυον του στρατυωτυκου δυκτατορυκου καθεστώτος του πρω
θυπουργού Γεωργι,ου Παπαδοπούλου στην Ελλάδα. 

"Η δυαμαρτυρυα εγυνε σε συμπαράσταση της χ. Αθήνας Παναγουλη που αρχυσε απεργυα πευνας 
εξω απο την Αμερυκανυκη Πρέσβευα στην Αθήνα - ως την σύλληψη της την Παρασκευή. 

"Διαμαρτύρεται, γυα τα βασανυστηρυα στα οπουα πυστευευ οτυ υποβαλλεταυ ο γυος της, που 
φυλακυστηκε το 1968 μετά την αποπευρα του να σκοτωση τον Παπαδόπουλο." 

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ JU Λ Λ Λ Λ. 

Σ Τ Η Ν ΕΥΡΟΠΗ 
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 Νορβηγυα (βλ. ΠΑΚ

Ο ArXH I \J*- ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ιουνυου), ο Ανδρέας Παπανδρέου επυσχεφθηχε τη 

Π Στοκχόλμη χαυ στη συνεχευα τη Δ. Γερμανυα, την Γαλλυα 

/V IC (Νυχαυα) χαυ την Ιταλυα. Στη Γερμανυα ασχολήθηκε με ορ-
^ " " ^ γανωτυκες δυαδυκασυες Φυλών του ΠΑΚ καυ έλαβε μέρος στο 

Συνεδρυο τους. Ευχε επαφές με πολυτυκο κόσμο καυ νεολαυ-
ες (υδυαυτερα τους Γυουγκευ Σοσυαλυστεν), συζήτησε με τυς 
Εκπροσωπησευς ΠΑΚ απ' όλες τυς Ευρωπαϊκές χώρες πάνω σε 
θέματα σχετυκα με τον απελευθερωτυκο μας αγώνα, συζήτησε 
με Ελληνες στο Αχεν. Αντυπροσωπευα του ΠΑΚ καλέστηκε στο 

Συνεδρυο Δήμων χαυ Κουνοτητων Ευρωπαϋχων χωρών που εγυυε στη Νυκαυα. Στην Ιταλυα ευχε επαφές 
με το Σοσυαλυστυκο Κόμμα - που ευναυ συνδεδεμένο με το ΠΑΚ καυ με τυς οργανωσευς Φυλών του 
ΠΑΚ Ιταλυας. 

Α Χ Ε Ν "
Η
 ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ. Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ. ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Π Ο Λ ^ 
ΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΑΜΕ
ΡΙΚΑΝΙΚΗ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ Δ. ΕΥΡΩΠΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙ
ΟΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ, ΚΛΠ. ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ ΘΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ
ΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΜΗ ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ 
ΙΣΩΣ ΕΜΜΕΣΗ. ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ 45 ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΑΚΟΜΑ, ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΑ 25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΗ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ »ΝΑΙ, ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙ
ΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΠΑΤΡΟΝΑΣ, ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΞΕΠΕ
ΡΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΝΕ ΣΑΠΟΥ
ΝΙΑ - ΕΚΕΙ, ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΣΚΟΝΗ. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ... ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΧΩΡΑ ΣΑΝ ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ, ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΗ
ΜΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ Δ. ΕΥΡΩΠΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΤΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΦΑ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΕ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΣΗΜΕΡΑ Η Δ. ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗ 'KYTTA, ΔΕΝ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ TOY NATO. ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ TOY NATO, ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ NATO, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ 
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TON ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΝΑ ΦΚΙΑΝΗ ΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ, ΝΑ ΓΙΝΗ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΒΑΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

******** 

Συνέντευξη προς τον Τύπο - ΙΟ Ιουνυου 

CDPANKCDOYPTH 
Ερώτηση: Τον τελευταυο και,ρο παρατηρείσαι, μι,α υποστήριξη της 

χούντας απο τον ευρωπαϊκό κόσμο (Αγγλι,α, Γερμανι,α, Γαλλυα). 

Συγχρόνως παρατηρευταυ μυα ένταση του αγώνα του ελληνυκου λάου στην Ελλάδα εναντυον της χούν

τας με όλες αυτές τυς εκδηλωσευς που γυνονταυ στην Ελλάδα. Πως ερμηνεύετε την αντυφαση αυτή, 

απο τη μυα μερυα της υποστηρι,ξης - απ' την άλλη τον αγώνα του ελληνυκου λάου που περυμενε 

μεχρυ τώρα την υποστηρυξη των ευρωπαϊκών χωρών γυα τον αγώνα του. 

Απάντηση: ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΒ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΕΤΣΙ ΛΕ-

ÄETAI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΝΩ Σ* ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ 

^ Ο Υ ΕΛΕΧΘΗ - ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ - ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙ

ΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΒΙΕΤΝΑΜ ΠΑΡΑ ΝΑ ΘΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ 

NATO. 

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ

ΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, Η ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΠΙΕΖΑΝ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΡΟΣ 

ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΚΛΗ

ΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ. ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗ ΣΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 

ΕΝΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΞΗΝΤΛΗθΗΣΑΝ. 

Ερώτηση: Πουα ευναυ η κρυση σας γυα τυς συζητησευς μεταξύ Νυξον καυ Μπρεζνυεφ όσον άφορα 

αυτά τα 12 σημευα τα οπουα παρουσιάστηκαν μετά, στα οπουα αναφέρεται, ρητώς οτυ ou δυο αυτές 

δυναμευς ευναυ αποφασισμένες να συντηρήσουν την ευρηνη, υδυαυτερα στη Μέση Ανατολή και, στη 

Μάλτα. 

Απάντηση: Η ΚΡΙΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 

ΘΑΛΕΓΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΧΩΡΟ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ (OST POLITIK) ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΣΙΑ

ΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΥΦΕΣΗ 

fYEIKA. ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΣΙΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ, ΠΑΡΑ ΑΠΛΩΣ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο ΑΝΤΑΓΩ

ΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ, Η ΒΙΕΤΝΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΝ ΕΝΝΟΙΑ - ΟΤΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ -

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΟΥΣΙΑ

ΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΝ 

ΣΑΦΩΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ.ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΕΜΠΛΟΚΗΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗΣΑΝ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ. 

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 
ί» «h #> 4\ 4\ ¥» 4* rfW - - <h 

Συνεδρυο των ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚ, 9, ΙΟ, II Ιουνυου. 

"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ, ΑΓΑΠΗ-Σ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΑΙΣΘΑ

ΝΟΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΠΩΣ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙ

ΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΜΙΑΣ ΓΕΝΗΑΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΓΙΑ 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 

"ΠΡΩΤΟ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΧΘΕΣ. ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΕΧΟΜΕ ΦΘΑΣΕΙ Σ' ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΑ 

ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ, ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΟΧΗ 'ΔΙΑ-

ΧΩΡΙΖΟΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ'. 
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"ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΒΗΜΑ ΓΟΡΓΟ, ΣΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΜΗ ΑΝΑ-

ΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΝΑ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ 

ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΖΩΝΤΑΝΟ. ΑΝ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΚΚ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝΕ ΠΡΟΣΚΟΑΗΘΗ Σ' ΕΝΑ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΕΤΕΘΗΚΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ* ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ 

ΟΨΕΙΣ. Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟ

ΛΙΤΕΙΑ, ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟ

ΚΛΗΡΩΤΙΚΟ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΛΑΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ. ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ ΝΑ ΔΩΣΗ 

ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΜΙΛΑΜΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΗ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗ

ΣΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

"Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΕΜΕ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. ΑΥΤΟ, ΣΤΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΠΩΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ. ΠΩΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ. ΜΟΝΟ^ 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ, π.χ. ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΝΑ ΣΥΣ'^ 

ΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ, ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ 

ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ. ΟΛΗ Η ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗ

ΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΕΙΝΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

"Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ. ΑΠ' ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ. 

ΛΑΛΛΛΛΛΛΛΑΛΛΛΛ 

ΑΒΑΝΤΙ, 18 Ιουνυου ((εφημερι,δα του Σοσυαλι,στυκου Κόμματος Ιταλι,ας. 
Ν Ι ΚΑΙ Α 

"Ο τόνος του Συνεδρυου ήταν γενυκα ακαδημαϊκός μέχρι, τη στι,γμη που ακούστηκε 

μι,α βροντερή, 'παράφωνη' φωνή. Ηταν η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου που έφερε το μήνυμα του • 

σκλαβωμένου ελληνι,κου λάου, υπενθυμυζοντας στους συνέδρους την ευθύνη του NATO και, των ΗΠΑ 

γι,α το πραξι,κοπημα του 1967. Εξέφρασε ακόμα την απογοήτευση του γυα την αποδοχή απο την 

Κοι,νη Αγορά της δι,αι,ρεσης της Δυτι,κης Ευρώπης στο στρατόπεδο των πλουσίων (βορράς) και, στα^Ρ 

στρατόπεδο των φτωχών (νότος). Κατέληξε λέγοντας οτι, η γρήγορη οι,κονομυκη ανάπτυξη της 

βορει,ας Ευρώπης βασι,ζεται, στην εκμετάλλευση του εργατι,κου δυναμι,κου εκει,νων ακρι,βως των χω

ρών που βρι,σκονται, κάτω απο τον ζυγό της δι,κτατορι,ας, όπως στην περι,πτωση της Ελλάδας, της 

Ισπανι,ας, της Πορτογαλλι,ας και, της Τουρκυας". 

ΟΥΝΙΤΑ, 18 Ιουνι,ου (εφημερυδα του Κομμουνυστι,κου Κόμματος Ιταλυας) 

Η Όυνι,τα' δημοσι,ευσε οτυ ο Ανδρέας Παπανδρέου εγι,νε δεκτός απο τα μέλη του 

Συνεδρίου με ενθουσι,ασμο και, χευροκροτηματα. Και, πι,ο κάτω: "Η προευδοποιηση του προς τους 

Ευρωπαι,ους ήταν πραγματι,κα δραματυκη: Ά ν ot Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις δεν πάρουν άμεσα μέτρα, 

τα γεγονότα στην Ελλάδα θα επαναληφθούν και, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπευρου'." 

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΑΛΛΛΑΛ 
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
Ι Ιουνυου Τα γραφευα του Toy Πάπας αδευαστηκαν σήμερα το πρωί μετά απο ανώνυμο τηλε

φώνημα οτυ ευχε τοποθετηθη εκευ ωρολογυακη βόμβα. Η αστυνομυα έψαξε το 

κτηρυο άλλα δεν βρήκε τυποτα. 

5 Ιουνίου Η Αθήνα Παναγουλη αρχυζευ απεργυα πευνας μπροστά απο την Αμερυκανυκη Πρέσβευα 

στην Αθήνα σε δυαμαρτυρυα γυα τα βασανυστηρυα του αγωνυστη γυα την ελευθερ-ta 

Αλέκου Παναγουλη. Δυωχτηκε δυα της βοάς και ευναυ 'υπο κρατησυ' στο σπυτυ 

της. 

8 Ιουνίου 3 φουτητες του Πανεπυστημυου Πατρών δυκαζονταυ γυα αντυχουντυκη δραστηριό
τητα. 

0 Τάσος Δήμου, Γεν. Γραμματέας του ΠΑΜ, δυαφευγευ απο την Ελλάδα. Απο το 

πραξυκοπημα καυ μετά, ο Δήμου ήταν στην παρανομυα. 

Μ2 Ιουνίου Η χουντα·_ συνεχυζευ τυς προσπαθευες της να κλευση το ΑΘΕΝΣ ΝΙΟΥΣ του Γυαννη 

Χορν με νέες κατηγορυες εναντυον του και, του έκδοτη του γυα δημοσυευση ευδη-

σεων απο τον ξένο τύπο σχετυκα με την απόλυση του Ζωϋτακη απο τον Παπαδόπου

λο. 

15 Ιουνίου 4 μέλη της αντυστασυακης οργάνωσης 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ προσερχονταυ γυα δυκη στο 
χουντυκο στρατοδυκευο. Γυα λογούς "κακής κλητευσεως", η δυκη αναβαλλεταυ. 
Ου 4 κατηγορουνταυ γυα τοποθέτηση βομβών, κατοχή εκρηκτυκων κλπ. 3 άλλα 
μέλη της οργάνωσης δυεφυγαν στο εξωτερυκο. 

« Η Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ » 

Στην 25η επετευο του Δόγματος Τρουμαν καυ της Αμερυκανυκης ολοκληρωτυκης καυ μουραυας 

επέμβασης στην Ελλάδα, παραθετομε μερυκα προφητυκα λογυα, γραμμένα το 1947 απο ενα πολύ γνω

στό Αμερυκανο δημοσυογραφο, τον Ουωλτερ Λυππμαν. Η καταπληκτυκη ακρυβευα με την οπουα ο 

Λυππμαν προευδε τυς βαθευες συνεπευες της ολοκληρωτυκης πολυτυκης της κυβέρνησης Τρουμαν, 

Λροκαλευ αγωνυα καυ πυκρα. Ου εφυαλτες της Ελλάδας, της Ινδοκυνας καυ άλλων αναρυθμητων 

^(ωρων της υδρογευου αποτέλεσαν τα θεμελυα της Αμερυκανυκης μεταπολεμυκης πολυτυκης; Καμμυα 

αμφυβολυα δεν μενευ αμα δυαβασευ κανευς τα λογυα του Λυππμαν. 

"Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ... 

ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΙ
Λ
 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜ

ΜΑΧΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ
ΠΟΙΗΣΟΥΜΕ. 

"01 ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ 

ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 'ΒΑΣΤΑΖΟΙ'. ΕΔΩ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΚΑΙ 0 ΛΑΟΣ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡ0£ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΟΥΝ, ΠΟΙΟΥΣ 

ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΕ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 01 ΣΥΜ

ΜΑΧΟΙ ΜΑΣ." 

Απο τον "Ψυχρό Πόλεμο, Mua Μελέτη γυα την 

Εξωτερυκη Πολυτυκη των ΗΠΑ". 

1947, Ουωλτερ Λυππμαν. 
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Ν Ε Α Τ Η Σ Ο Ρ Γ Α N Û X Η Σ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ - ΕΥΡΩΠΗ 

Μιλάνο, Ιταλία 

Στυς 25 του Απρυλη πραγματοποιήθηκε στο Μυλαυο της Ιταλίας μεγαλειώδης εκδήλωση γυα 

τον αντυφασυστυκο-αντυϋμπερυαλυστυκο αγώνα του ελληνυκου λάου. Η εκδήλωση οργανώθηκε απο 

το Δημοτυκο Συμβουλυο καυ τους Φυλους του ΠΑΚ. Παραυρεθηκαν εκπροσώπου του Σοσυαλυστυκου 

καυ του Κομμουυυστυκου Κόμματος Ιταλυας, ο Δήμαρχος του Μυλαυου καυ μέλη του ΠΑΜ 0 Πρόε

δρος του Δημοτυκου Συμβουλυου τονυσε οτυ η ημερομηνυα της εκδήλωσης συμπυπτευ με την υστο-

ρυκη ήμερα της 25 Απρυλυου 1945 τότε που ο Ιταλυκος λαός, πρυυ απο 27 χρονυα απελευθερώθηκε 

απο του φασυσμο. 

Μπολωνυα, Ιταλία 

Στυς 19.4.72 υπήρξε γενυκη κυνητοπουηση της οργάνωσης. Γράφτηκαν απο ολα τα μέλη μας 

πολυαρυθμα μαυυφεστα γυα να κοληθουν στους τουχους της πόλης μας. Ευδυκα ο χώρος του πανε^^ 

πυστημυου γεμυσε απο μαυυφεστα του ΠΑΚ που καλουσανε τους Ελληνες φουτητες να ταχθούν στον^^ 

εθνυκοαπελευθερωτυκο αγώνα του λάου μας. Σημευωτεον οτυ στη Μπολωνυα βρυσκονταυ περυσσοτερου 

απο 4.000 Ελληνες φουτητες. Στυς 21.4.72 οργανώθηκε απο τυς νεολαυες των δημοκρατυκων καυ 

προοδευτυκων κομμάτων Ιταλυας καυ απο το σύνδεσμο υταλων αντυστασυακων στο πανεπυστημυο αντυ-

φασυστυκη εκδήλωση με θέμα: "Αντυσταση καυ γέννηση του νεοφασυσμου στην Ευρώπη." Οταν ο λό

γος δόθηκε στον εκπρόσωπο της επυτροπης του ΠΑΚ, ou υπερ-οκτακοσυου παρευρυσκομενου στη συγ

κέντρωση (φουτητες, εργάτες, παλυου αντυστασυακου, δημοσυογραφου κλπ.) ξέσπασαν σ' ενα πανδαυ-

μονυο χευροκροτηματων καυ ζητωκραυγών υπέρ του αγώνα του λάου μας. Στυς 22.4.72 στο Ρουβυγκο 

έλαβε χωρά αντυφασυστυκη εκδήλωση με θέμα: "0 φασυσμος στην Ευρώπη" που ωργαυωθηκε απο το 

"Εργατυκο Πολυτυκο Κυνημα" με τη συνεργασυα του ΠΑΚ. Επυσης παραυρεθηκε Ισπανυκη αντυπρο-

σωπευα. 

Τρυεστη, Ιταλυα 

Ου Φύλου του ΠΑΚ έβγαλαν δυακηρυξη στα ελληνυκα καυ στα υταλυκα γυα τον εθνυκοαπελευθερωτυ-

κομας αγώνα εναντυον των τυρρανων της πατρυδας μας. Εκτος απ' αυτό μουραστηκαν προκηρυξευς 

καυ κολλήθηκαν στους τουχους της πόλης πλακάτ,εναντυον της αμερυκανυκης κατοχής στην Ελλάδα. 

Αμβούργο, Δ. Γερμανυα ^ ^ 

Ου Φύλου του ΠΑΚ σε δυακηρυξη τους λένε μεταξύ αλλωυ:"Ευναυ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ, ευναυ λαϋκη επυ-

ταγη να μπούμε όλου μας στον αγώνα τον εθνυκοαπελευθερωτυκο γυα να συντρυψουμε τους τυρραυους, 

τους νέους δοσυλογους καυ να δώσουμε ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ. Ku ο 

στρατός ας γυνευ φύλακας της πατρυδας μας κυ οχυ κατακτητής καυ δημυος του λάου μας." 

Ελβετυα 

Το ΠΑΚ Ελβετυας στην πέμπτη τραγυκη επετευο της κατοχής της Ελλάδας, έβγαλε δυακηρυξη. 

Αποσπάσματα: "Η Ελλάδα υπήρξε τρανταχτό, χευροπυαστο καυ πανηγυρυκο παραδευγμα της Ευρωπα-

υκης αδυναμυας μπροστά στην αντυδραστυκη καυ επεχτατυκη πολυτυκη που εφαρμόζουν ou ΗΠΑ καυ 

το NATO σε ορυσμενες χώρες της Γηραυας Ηπευρου. Δεν υπάρχουν λουπον ανθρωπυστυκα καυ δημο-

κρατυκα αυσθηματα των ΗΠΑ καυ του NATO άλλα τα πυο ψυχρά καυ κυνυκα ουκονομυκα καυ υμπερυα-

λυστυκα τους συμφέροντα Εκφράζοντας τους πυο πατρυωτυκους καυ αγωνυστυκους χαυρετυσμους 

στους τελευταυους πατρυωτες που πέρασαν απο τα χουυτυκα στρατοδυκευα, του ΠΑΚ καθώς καυ σε 

όλους τους αγωυυστες που βρυσκονταυ στυς φυλακές, τους δυαβεβαυουμε οτυ έκτος της βοηθευας 

μας προς αυτούς, θα αγωυυστουμε με συνεπευα μεχρυ την τελυκη ΝΙΚΗ γυα μυα Ανεξάρτητη, Αντυ-

υμπερυαλυστυκη, Σοσυαλυστυκη με Νεοδημοκρατυκο χαρακτήρα - που μας υπαγορεύουν ou συνθήκες 

της χωράς μας - Ελλάδας οπού θα ανηκευ στους Ελληνες, που ο Στράτος θα ανηκευ στο Εθνος καυ 

ο Λάος θα ευναυ Κυρυαρχος. ΖΗΤΩ 0 ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ." 
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΟΥΝ AMGDIBOAIEl 

Η 

ΠΩΣ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

- καμμυα φορά το λένε κυ ετσυ.... 

"ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ" 

(Απο τα πρακτυκα της Επυτροπης επυ των Εξωτερυκων Υποθέσεων της Βουλής των Αυτυπροσωπων, 

14 - 23 Μαρτυου 1972). 

Υπ. Ροτζερς: Λουπον, στην περυπτωση της Λατυνυκης Αμερυκης, η περυσσοτερη απ' αυτή (στρα-
τυωτυκη βοηθευα) προορυζεταυ γυα εσωτερυκη ασφαλευα. Οπως εχω πευ παληοτερα, 

ψ τα ποσά ευναυ μυκρα. Το θεωρούμε ουσυαστυκο γυα τυς σχεσευς μας με τυς χώρες 

της Λατυυυκης Αμερυκης, να τους παρέχουμε λυγη βοηθευα, να τους βοηθήσουμε σε 
μερυκα προγράμματα εκπαυδευσης. Αυτές ευναυ μυκρες απαυτησευς. 
Στην περυπτωση της Ινδοκυνας ήταν ουσυαστυκο καυ ευναυ ουσυαστυκο να συυεχυσου-
με να παρέχουμε λυγη βοηθευα γυα να δυατηρουν την εσωτερυκη τους σταθερότητα. 
Εχουν καυευ πολλή καλή δούλευα. Ευμαυ συγουρος πως όλου θυμόμαστε την εποχή 
που νομυζαμε πως η Ιυδονησυα ήταν χαμένη υπόθεση, καυ οτυ ποτέ δεν θα επυζουσε 
σαν ελεύθερο έθνος* φαυυοταν πως βρυσκοντουσαυ χατω απο του έλεγχο των κομμου
νιστών. Τώρα σταθερά αρνούνται, να πάρουν στρατυωτυκο εξοπλυσμο απο τα κομμου-
νυστυκα έθνη. Θέλουν να δυατηρησουν την κυρυαρχυα τους καυ την εδαφυκη τους 
ακεραυοτητα καυ χρευαζονταυ λυγη βοηθευα γυα να βοηθηθούν σ' αυτό. Τα ποσά 
που ζητάμε ευναυ πολύ μυκρα στο σύνολο τους καυ θεωρούμε οτυ ευναυ μυα ουσυα-
στυκη επυτυχυα στην εξωτερυκη μας πολυτυκη. Πουα ήταν η άλλη χωρά; 

κ. Ντυ Ποντ: (Ντελαουεαρ). Η Αυθυοπυα. 

Υπ. Ροτζερς: Δεν έχομε πολλά πράγματα εκευ* έχομε ενα σπουδαυο σύστημα επυκουνωνυων. Ευναυ 
εξαυρετυκης σημασυας στο παγκοσμυο σύστημα επυκουνωνυων μας. Το ποσό ευναυ 
μυκρο. 

κ. Ντυ Ποντ: Αντυλαμβανομαυ την παροχή στρατυωτυκης βοηθευας σαν το quid pro quo γυα τα δυ-
καυωματα γυα βασευς' αυτή υσως ευναυ καυ η λογυκη σας γυα την Ισπανυα' άλλα σαν 
φυλοσοφυκο θέμα δεν ευμαυ πεπευσμενος οτυ ου ΗΠΑ θαπρεπε να παρέχουν στρατυω-
τυκη βοηθευα σε χώρες μονό καυ μονό γυα να δυατηρουν την εσωτερυκη τους ασφα-
λευα. Tu δούλευα έχουμε μευς με την εσωτερυκη ασφαλευα των άλλων χωρών; 

Υπ. Ροτζερς: Νομυζω οτυ ευναυ αρκετά προφανές οτυ ευναυ προς το δυκο μας συμφέρον να έχουμε 
σταθερές κυβερνησευς στην Λατυνυκη Αμερυκη, παραδευγματος χαρυν. Οταν δεν ευ
ναυ, πολλά συμβαυνουν σ' αυτές τυς χώρες επευδη δεν βοηθήσαμε. 

Θαλεγα οτυ θα συμφωνούσα, αν επροκευτο γυα μεγάλα χονδυλυα σε στρατυωτυκη βοη
θευα, άλλα το να τους βοηθούμε με λυγά να δυατηρουν την εσωτερυκη τους σταθε
ρότητα - αυτό μας βοηθαευ. Νομυζω οτυ ευναυ μεγάλης σημασυας. Τοχουμε κανευ 
τώρα γυα πάρα πολλά χρονυα στην Λατυνυκη Αμερυκη. Ευναυ σαφές οτυ αυ δεν το 
κάνουμε αυτό, θα υπάρξουν άλλες επυρροες που θα ευσχωρησουν. 

m i t u m i m ιι ti ti ιι I M I m i 
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(ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ) συνεχευα 

Φυντλεϋ: (Ιλλυνο'ύ) θα ήθελα να ακούσω τα σχολυα σας πάνω στυς πυθανες επυπτωσευς στην 

εσωτερυκη πολυτυκη, που μπορούν να προκληθούν σαν αποτέλεσμα της απόφασης απο 

μέρους της κυβέρνησης μας να επεκτευνευ σημαντυκα την ναυτυκη μας παρουσυα στην 

Ελλάδα. Οταν ο Παπαδόπουλος κατέλαβε την εξουσυα, το δυκαυολογησε με τον κομ-

μουνυστυκο κίνδυνο, εσωτερυκο καυ εξωτερικό. Οσου δεν συμφωνούσαν μαζυ του, 

δυερωτηθηκαν αν αυτό ήταν το αληθυνο κίνητρο. Νομυζω οτυ ευναυ εξαυρετυκης 

σημασυας γυα μας να εξετάσουμε τυς επυπτωσευς που αυτή η ναυτυκη παρουσυα μας 

δυνατό να εχευ πάνω στην ανακουνωμενη απόφαση του να προχώρηση προς κουνοβου-

λευτυσμο. 

Συσκο: (Υφυπουργός για Υποθεσευς Εγγύς Ανατολής καυ Νοτυοανατολυκες). Αντυλαμβανομαυ 

αυτή την άποψη κ. Φυντλεϋ, άλλα όπως υπεδευξα πρυν απο ενα λεπτό, ο,τυ κανομε 

σχετυκα μ' αυτές τυς λυμενυκες δυευκολυνσευς, το κάνουμε με ορούς που συμφέρουν 

εμάς. Αυτό ευναυ μυα δυουκητυκη τακτοπουηση που σκοπό εχευ να δωση την ευκαυρυα 

σε ουκογενευες καυ σε εξαρτωμένα μέλη να ζήσουν στην Ελλάδα καυ μ' αυτό τον τρό

πο να μευωση τον χωρυσμο των ουκογενευων. Εχευ σκοπό να ελαττωσευ κατά πολύ 

τον χρόνο που ou ναυτυκου καυ ου αξυωματυκου ευναυ μακρυα απο τυς ουκογενευες ^ ^ 

τους. Ενας απο τους λογούς γυα τους οπουους γυνεταυ, ευναυ να προσπαθήσουμε IP 

να βρούμε τρόπους να δυατηρησουμε την παρουσυα μας με ενα αποτελεσματυκο τρόπο 

δοσμένων των περυορυσμων του προΰπολογυσμου. 

Φυντλεϋ: Αλλα δεν ευναυ πρόσφορο να έχουμε επυρροη στην εσωτερυκη πολυτυκη; 

Συσκο: Θα έλθω σ' αυτό σε μυα στυγμη. Λυπουμαυ. Ετσυ ακρυβως ήθελα να πω στην πρώτη 
περυπτωση, επευδη γυνεταυ κυρυως πάνω στους ορούς των σχέσεων μας με την Ελλά
δα σαν μέλους του NATO, των σχέσεων μας καυ των ευθυνών μας μέσα στα πλαυσυα 
του NATO, θα συμφωνούσα μαζυ σας, κ. Φυντλεϋ. Ευναυ επέκταση υπο την εννουα 
οτυ ένας αρυθμος εξαρτωμένων μελών προκευταυ να παη στην Ελλάδα, άλλα δεν ευναυ 
επέκταση σε σχέση με οπουαδηποτε νεα ανάληψη υποχρεώσεως εκ μέρους μας, δεν ευ
ναυ επέκταση σε τυποτα περυσσοτερο πλέον των όσων δυουκητυκων δυακανονυσμων ευ
ναυ απαραυτητου. Τώρα θα υπάρξουν μερυκου που θα νομυσουν οτυ αυτό τευνευ να 
επυσφραγυση την αποδοχή μας, ας το πούμε ετσυ, της κυβέρνησης της Ελλάδας. 
Η γνώμη μας ευναυ οτυ βεβαυως δεν εχευ την εννουα της αποδοχής, ευμαστε καυ 
συνεχυζομε να ευμαστε ενδυαφερομενου γυα τυς εσωτερυκες εξελυξευς ενω ταυτό
χρονα ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ 01 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΣΩ
ΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*, ΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. (Κεφαλαυα δυκα μας). Ετσυ λουπον νομυζω οτυ αυτή η δυουκη-̂ fc 
τυκη συμφωνυα παροχής δυευκολυνσεων πρεπευ να γυνευ αντυληπτη με βάση τυς δυκες 
μας ανάγκες καυ κατά συνεπευα δεν πρεπευ να εννοευ καμμυα κρυση γυα το τυ συμ-
βαυνευ στην Ελλάδα. 

Φυντλεϋ: Θα θέλατε να κάνετε μυα εκτυμηση γυα τα αποτελέσματα, εαν δηλαδή αυτό θα ωδη-

γουσε τον Παπαδόπουλο στο να επυταχυνευ το χρονοδυαγραμμα του γυα την επαναφορά 
στο κουνοβουλευτυκο σύστημα η να το επεκτευνευ; 

Συσκο: Θα μου ήταν δύσκολο να υπολογυσω κατυ τετουο. Οπως ευπα, νομυζω οτυ αυτό ευναυ 

κατυ που πρεπευ να αποφασυσθη απο την ελληνυκη κυβέρνηση. Πυστευω οτυ η ελλη-

νυκη κυβέρνηση ευναυ πλήρως ενήμερη γυα τυς αποψευς μας πάνω σ' αυτό το θέμα. 

S'Î A A Λ sV Λ Λ s'; Λ Λ Λ s'c Λ Λ 

Μ Ι ΚΡΑ ΝΕΑ 

: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΤΖΕΡΣ: Θα προσπαθηση να στηρυξη τον κλονυζομενο Παπαδόπουλο με μυα επυσκεψη του 
στην Ελλάδα. Θα δημοσυεψουμε στο επόμενο φύλλο μας την αναπόφευκτη φωτογραφυα, τον Υπ. Εξ. 
των ΗΠΑ να χαυρεταευ το ανδρευκελο του των Αθηνών, γεμυζοντας τον τοπυκο τύπο με επαυνους 
καυ φυλοφρονησευς γυα το κτηνώδες, καταπυεστυκο καθεστώς της χούντας των Αθηνών. 

:ΙΤΤ: Ραμσεΰ, Νεα Υερσεη. Υπογραφή σύμβασης γυα την ανέγερση ενός δευτέρου επυγευου σταθμού 

στυς Θερμοπύλες, Ελλάδα, ανακουνωθηκε απο τον Ρομπερτ Σταφφορντ, Πρόεδρος της ΙΤΤ - Δυαστη-

μυκαυ Επυκουνωνυαυ. Η σύμβαση χορηγήθηκε στην ΙΤΤ απο τον Οργανυσμο Τηλεπυκουνωνυων Ελλάδας. 
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STO ΠΡΟΤΥΠΟ TUS ÉAAAÀOS 
(Απο την ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΑΡ, Σάββατο 17 Ιουνυου 1972. Υπο Ρομπερτ Ρεγκαλυ, 
Δημοσυογραφου της ΣΤΑΡ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ou παρενθεσευς σε ολο το άρθρο, έχουν προστεθεί, απο την Σύνταξη 

του ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, καυ περυλαμβανουν δηλωσευς που εγυυαν μέσω του 

ραδυοφωνου απο τους Ελληνες δικτάτορες, το απόγευμα της 21ης 

Απρυλυου 1967. 

Η νεα φάση του Ιταλυκου φασυσμου παρουσυαζεταυ με το υδυο σαλπυσμα όπως αυτό των Ελ
λήνων συνταγματαρχών. 

Το σαλπυγκτηρυο μήνυμα: Η πολυτυκη δεξυα θα πρέπει, να καταλαβη την δυακυβερυηση, με 
τη βοηθευα του στρατού, γυα να σώσει, το έθνος απο τους εχθρούς. ("Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
ΕΙΝΑΙ 0 ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ".) 

Εκευνος που έκανε την παραπάνω δήλωση ε uva υ ο Τζυορτζυο Αλμυραντε, κάποτε βουλευτής 
του Μουσσολυυυ, ο οπουος εχευ γυνευ αρχηγός της Νεο-φασυστυκης Ιταλυχης Κυνησεως. (M.S.Ι.) 

Σε μυα πρόσφατη ομυλυα σε 2.500 οπαδούς στη Φλωρεντυα, ο Αλμυραντε ευπε: "Εαν η 
Κυβέρνηση συνεχυσευ να αποτυγχανευ στο χαθηχον της γυα την δυακυβερυηση της χωράς, εμευς 
ευμαστε ετουμου να την παραγκωνίζουμε. ("ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, ΦΥΣΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, 
ΑΛΛΑ ΗΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ"). 

Παύω στον ενθουσυασμο του, ο Ναύαρχος Τζυορτζυο Μπυρυυτελλυ, κάλεσε αυτή την εβδομάδα 
τους αντυπροσωπους του τύπου καυ προσπάθησε να επεξηγήσει, το ακρυβως εννοούσε ο αρχηγός του 
Αλμυραντε. 0 Μπυρυντελλυ, πρώην δυουκητης της ανατολυκης πτερυγος του NATO (υπογραμμυση δυ-
κη μας), που παραυτηθηκε γι,α να βαλευ υποψηφυοτητα στυς εκλογές κάτω απο το νεοφασυστυκο 
κόμμα, επέτυχε μονό στο να επαληθεύσει, τυς φοβέρες. 

Ευπε οτυ ο Αλμυραντε πράγματι, ευπε, οτυ "εαν τα αρυστερα στουχευα προσπαθήσουν να 
καταστρέψουν το κράτος και, το κράτος ευναυ τόσο αδύνατο να αμυυθη, ευμαστε ετουμου να κατα
λάβουμε την εξουσυα." 

Kau παλυ αυτό θα γυνοτανε "με την συυεργασυα των ένοπλων δυνάμεων." (..."Η ΠΑΡΑΛΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ "ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ· ΑΞΙΩΝ, Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΔΗΜΑΓΩΓΩΝ, ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΚΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΩΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ 
ΪΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΣ. ΔΕΝ ΑΠΕΜΕΝΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑ Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ." 

Η τάση του M.S.Ι. γι,α δυκτατορυα πηγάζει, απο την επυρροη που έχει, πάνω στο στρατό. 

ΙΣΧΥΡΑ ΜΕΛΗ 

Νεοσύλλεκτου στο M.S.Ι. ήταν ο Μπυρυντελλυ και, ο στρατηγός Τζυοβανυ ντε Λορεντζο, 
αρχηγός του Ιταλυκου στρατού στη Ρωσυα, μεταπολεμυκα αρχηγός του επυτελευου, επυκεφαλης των 
μυστυκων υπηρεσυωυ και, των καραμπυνυερων, της εθνυκης αστυνομίας. 

0 ντε Λορεντζο ευχε κατηγορηθεί, γυα προσπαθευα επυβολης δυκτατορυας το 1964-, άλλα μυα 
κουνοβουλευτυκη επυτροπη τελυκα αποφασυσε περυσυ οτυ τα αποδευκτυκα στουχευα δεν ήταν υκανα 
να στηρυξουν την κατηγορυα. 

Επυ πλέον η Ιταλυκη στρατυωτυκη μηχανή, μεταξύ των μεγαλυτέρων της γης, ευναυ απογοη
τευμένη απο τους πολυτυκους δυαπληκτυσμους, ("01 ΑΝΗΛΕΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ, 
Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕ
ΣΜΩΝ, Η ΔΙΑΒΡΩΣΙΣ ΤΩΝ, 0 ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ " ) , απο 

τα παλαυωμευα μέσα τα οπουα παυρνευ και, απο την επυρροη του μεγαλυτέρου κομμουνυστυκου κόμ
ματος της Δύσεως. 

Αδυνάμου να βρουν τον ρολό τους μέσα στην ατελή μεταπολεμυκη Δημοκρατυα, πολλού στρα-
τυωτυκου ηγέτες ευναυ συμπαθευς προς την δεξυα. 
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Ο στρατηγός Φραντσεσκο Μερεου,αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, κάλεσε σε δυασκεψη 
τους κατωτέρους αξυωματυκους του γυα ενημέρωση πάνω στους ελυγμους κατά το περασμένο χρόνο. 

Ανησυχούσε, ευπε, γυα την ελλευψη "υδεολογυκης συνοχής" ανάμεσα στους στρατολογου-

μενους άνδρες καυ δήλωσε οτυ ήταν καυρος να ξεχωρυσουν την ηρα απο το συταρυ. 

"Πρεπευ να τοποθετήσουμε μερυκους κατασκοπους-παρατηρητες, όπως ήταν πρυν, ου οπουου 

θα παρακολουθούν εκευνα τα στουχευα τα οπουα δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπυστοσυνη καυ 

να τους αναφέρουν εν συνεχευα στους αξυωματυκους τους". 
"Αυτού ου κατάσκοπου θα επυλεγουν απο τους στρατυωτες, ου οπουου δευχνουν συμπαθευα 

στα δεξυα πολυτυκα κυνηματα. Πρεπευ να αμουβωυταυ με ευδυκες αδευες καυ αρκετά χρήματα." 

Καυ ο γραμματέας της Ενωσης των Καραμπυνυερηδων της Γένοβας, ένας σύλλογος αποστρά

των, ο οπουος υποστηρυζεταυ απο το κράτος ευπε οτυ "ου αξυωματυκου ευναυ δυσαρεστημένου απο 

την ανυκανοτητα της κυβέρνησης να αποκτησευ την εκτυμηση του κόσμου." ("ΕΜΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΩΜΕΝ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ. ΝΑ ΕΞΥΓΙΑ-

N0MEN ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΒΙΟΝ. ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΕ.") 

"Υπάρχουν άτομα στην Ιταλυα, τα οπουα πρεπευ να στηθούν στον τουχο. ("ΥΠΑΡΧΟΥΝ, 

ΦΥΣΙΚΑ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡ0Δ0ΤΕΣ, ΔΗΜΑΓΩΓΟΙ, ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΤΥΧ0ΔΙΩΚΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ ΕΜΠΡΗ-

ΣΤΑΣ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠ0Μ0ΝΩΣΩΜΕΝ ".) "Η Ενωσυς μας βεβαυως δεν ευναυ πολυτυκη." ("ΔΕΝ ΑΝΗ- Λ 
ΚΩΜΕΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡ ΚΑΜΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑ-

Δ0Σ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ.") "Σε προσωπυκο επυπεδο, όμως, η καρδυα μας ευναυ με την δεξυα." 

Συμφωνά με τα "κουτσομπολυα" των Ιταλυκων πολυτυκων κύκλων, ου στρατυωτυκου έχουν 
τώρα ευα Χρυστυανοδημοκρατη προορυζομενο γυα Πρωθυπουργό, του Αντρεοττυ. Ευναυ ο μονός 
πολυτυκος που ήταν υπουργός Εθυυκης Αμύνης επυ επτά συνεχή χρονυα. Εχευ πολλούς φυλους 
μεταξύ των στρατυωτυκων. 

Ενοχλητυκες γυα τους κομμουνυστες - ου οπουου εκερδυσαν μυα στυς τεσσερευς έδρες 
στυς τελευταυες εκλογές - ευναυ ου πληροφορυες οτυ ο στρατός εχευ προγραμματυσευ μαζυκες 
κυνητοπουησευς γυα αυτό το καλοκαυρυ απο τυς βασευς τους στον βορρά προς την περυοχη της 
Ρώμης καυ της Νοτυας Ιταλυας. 

Η φαυυομενυκη αυτυα ευναυ να αποκρούσουν τον κυνδυνο του αυξανομένου Ρωσυκου στόλου 
στην Μεσογευο. Βεβαυως, δεν ευναυ καθαρό πως το πεζυκο μπορευ να εχευ σχέση με τα ατομυκα 
καταδρομυκα καυ τα υποβρυχυα. 

Κομμουνυστυκες εφημερυδες δυαβεβαυωνουν οτυ το M.S.Ι. εχευ επαφές με το καθεστώς Λ 
των συνταγματαρχών καυ οτυ νέου φασυστες τραμπουκου έχουν αποσταλλευ στην Ελλάδα γυα εκπαυ-
δευση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δυο ανησυχητυκες παραγράφου στο άρθρο, έκτος απο την ομουοτητα τους 
στη ρητορυκη τους με αυτό της Ελληυυκης στρατυωτυκης μαφυας, ευναυ ου 
επαφές του Αντρεοττυ με τους στρατυωτυκους, ου οπουες του δυυουυ ουσυα-
στυκη δύναμη γυα μυα δυκτατορυα σε συνδυασμό με το στρατό καυ την κυυη-
τοπουηση στρατευμάτων, η οπουα ευναυ μυα πολύ γνωστή ευσαγωγη γυα την 
κατασκευή της δυκτατορυας. Η Ιταλυα παραμευευ η μονή Δημοκρατυα στην 
φασυστυκη ζώνη της ανατολυκης Μεσογευου - Πορτογαλλυα, Ισπαυυα, Ελλάδα, 
Τουρκυα. Εχευ αποφασυσευ το Πεντάγωνο οτυ ευναυ καυρος να προσθεσευ κυ 
άλλο κρυκο σ' αυτή τη ζωυη; Φημολογυες γυα την δυκτατορυα υπήρχαν πολύ 
καυρο στην Ελλάδα, πρυν γυνευ πραγματυκοτητα. Ας ελπυσουμε οτυ ο Ιταλυ-
κος λαός εχευ δυδαχθευ απο την ελληνυκη εμπευρυα ώστε να μην επυτρεψευ 
την αναβυωση του φασυσμου στη χωρά του. 0 αγωνυζομενος ελληνυκος λαός 
θα νυκηση. Το υδυο ευχεταυ στον Ιταλυκο λαο. :υχεταυ στον Ιταλυκο 

******************* 
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Π Ρ Ι Ν Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Τ Α Β Α Σ Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α 

• 5 Oktober 1970 • 22 aprii 1971 

W
 ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΙΑ; 

- Αρθρο του Σουηδού δημοσυογραφου Λε'ϋφ Περσσον στην εφημερυδα ΑΡΜΠΕΤΕΤ 

στυς 23 Μαρτυου 1972. 

ΑΘΗΝΑ: Τώρα επέστρεψε στο κελλι,, στα βασανϋστηρυα και, στο φόβο που ποτέ δεν τελευωνουν. 

Οταν ευδα γυα τελευταυα φορά τον Ανδρέα Φραγκυα, (53 χρονών μηχανυκο) μου έκανε μυα 

αδύνατη κυνηση με το χερυ. Ηταν Παρασκευή, 17 Μαρτυου μπροστά στο στρατοδυκευο της Αθήνας. 

Τον ρώτησα: "Μου στελνευς την έκθεση,;" 

0 Ανδρέας ευχε υποσχεθη να γραψευ τη δυηγηση του γυα λογαρυασμο της εφημερυδας 

ΑΡΜΠΕΤΕΤ. Θα δυηγοταν γυα τα βασανϋστηρυα στα οπουα υποβλήθηκε. Θα έγραφε επυσης γυα την 

συμμέτοχη του στο ΠΑΚ. Ακόμη ευχε να εξηγησευ τυς πολυτυκες του πεπουθησευς. Αλλα η έκθεση 

ποτέ δεν ήρθε. 

Την Τρυτη, 21 Μαρτυου, δυκαστηκε ο Ανδρέας Φραγκυας σε τεσσεραμυσυ χρονυα φυλακυση 

γυα αντυχουντυκη δραστηρυοτητα, γυα κατοχή εκρηκτυκων καυ γυα παράνομη προπαγάνδα εναντυον 

της χούντας. 
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Ο Φραγκυας ευναυ ένας απ' τους πολλούς ήρωες της ναζυστυκης κατοχής στην Ελλάδα. 

Τότε υπηρέτησε σαν σύνδεσμος ρε τους Βρεττανους. 

Το φθυοπωρο του 1970 έπεσε στα χερυα των Ελλήνων φασυστων. Τον Φραγκυα τον συνάν

τησα στην Αθήνα πρυν απο τη δυκη των 15 μελών του ΠΑΚ. Ηταν μελανυασμενος. Μυλουσε συγανα, 

φοβυσμενα. 0 φόβος υπήρχε ακόμη στα ματυα του. Μέρα καυ νύχτα σχεδόν επτά μήνες, ευχε βα-

σανυστευ στο άντρο της Μπουμπουλυυας στην Αθήνα. 0 Φραγκυας υποβλήθηκε σε χτυπήματα, σε φά

λαγγα καυ σε ηλεκτροσόκ. Σ* αυτούς τους επτά μήνες ευχε γερασευ 20, μπορευ και, 30 χρονυα. 

Μου έδωσε δυο φωτογραφυες του. Η μυα (πορτραυτο) ήταν απρμενη στυς 5 Οκτωβρυου 1970. Ηταν 

μερυκες μέρες προτού συλληφθη. Η δεύτερη φωτογραφυα ήταν παρμένη στυς 22 Απρυλυου Ι97Ι. 

Τόσο αλλαγμένος καυ κακοπουημευος ήταν, ώστε η αστυνομυα αναγκάστηκε να τον αφηση. 0 αρχυ-

βασανυστης δεν ήθελε να εχευ ενα πτώμα στο ανδρο του. Απο τους 15 κατηγορουμένους της δυκης 

εναντυον του ΠΑΚ, ο Φραγκυας καυ δυο άλλου ευχαν αφέθη ελευθέρου μεχρυς ότου θα ρρχυζε η δυκη· 

0 Φραγκυας μου ευπε: "Πρεπευ να πω οτυ βασανυστηκα αυσχρα καυ απάνθρωπα. Ευναυ κα

θήκον μου προς όλους τους άλλους έλληνες που βασανυστηκαν. Γνωρυζω οτυ θα δυκαστω σε μυα 

σκληρή τυμωρυα, άλλα όμως πρεπευ να αποκαλύψω την κόλαση μπροστά στη δυκη." 

Μέρες, ώρες καυ λεπτά πρυν απο τη δυκη - που αρχυσε στυς 17 Μαρτυου - εργαζόταν ο ̂ Ρ 

Φραγκυας με επυστημονυκη ακρυβευα γυα να προετουμασευ την υπερασπυση του. "Η μνήμη απο τα 

βασανυστηρυα των επτά μηνών, έχουν μευωσευ την δύναμη των σκέψεων μου,"ευπε. "Εργαζομαυ 

συγα, δυοτυ ο πόνος ακόμη βρυσκεταυ σ' ολο μου το σώμα." Εφυγε στηρυγμενος σε πατερυτσες. 

Το σώμα του έγερνε αφυσυκα προς τα δεξυα. Το πρόσωπο του ήταν ξεθωρυασμενο. 

Μεχρυ το τέλος ηλπυζε ο Φραγκυας οτυ το στρατοδυκευο θα εδευχνε γυ αυτον"επυευκευα" 

καυ θα τον άφηνε ελεύθερο χωρυς ορούς. 

0 Ανδρέας Φραγκυας ευναυ μονό ένας απο τους πολλούς αγωνυστες της ελευθερυας στην 
Ελλάδα των βασανυστηρυων. 0 Φραγκυας έκανε το καθήκον του. Οπως επυσης ευχε κανευ το κα
θήκον του στη δυαρκευα της ναζυστυκης κατοχής. Ηταν ένας απ' τους επυκεφαλης των 15 αντυ-
στασυακων εναντυον της δυκτατορυας των συνταγματαρχών. 

Μετά την απόφαση του στρατοδυκευου ωδηγηθηκε με τυς αλυσσυδες κατ' ευθευαν στη 

φυλακή. 

Σε πουα κατάσταση θα βρυσκεταυ αυτός ο άνθρωπος οταυ βγευ απο τη φυλακή μετά τέσσερα 

χρονυα καυ εξη μήνες; ^^ 

Ä & s'c s*e Λ sWi s': Λ Λ Ä Α Λ Α Λ 

ΑΔΕΡΦΙΑ, 

- ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 

- ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ 

- ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0 ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΥ 0 ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ 0 ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, Η ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Σ Η Μ Ε Ρ Α 

P A K " CENTRAL OFFICE FOR N O R T H A M E R I C A 
BOX 594 STATION Q T O R O N T O 7 
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JULY, 1972 
"Freedom is the most expensive good to buy 
And it is not given gratis either from man 

or from god..." 

Nikos Katzantzakis 
"Freedom or Death" 

NEWSLETTER 
PRESS RELEASE, June 8, 1972 - Toronto 

A re 
Movement 
June 9, a 
strike is 
political 
from the 

Mrs. 

prese 
(PAK) 
t the 

in s 
pris 

tortu 
Athi 

at the America 
teriorating co 
formed by a Gr 
an administrât 

ntation of the Frien 
will hold a HUNGER 
American Consulate, 

olidarity with a cou 
oner Aléeos Panagoul 
res of the Pentagon-
na Panagoulis3 a 65-
n Embassy in Athens 
ndition of her son a 
eek officer that ¿un 
ive order to "finish 

ds of the Panhellenic L 
STRIKE starting at 4 ρ 

360 University avenue, 
rageous woman, the moth 
is, and her efforts to 
imposed Greek military 
year-old widow, began a 
over the weekend becaus 
aused by torture. She 
ta chief Papadopoulos h 

Panagoulis off" by the 

iberation 
m. on Friday, 

The hunger 
er of Greek 
liberate him 
dictatorship. 

hunger strike 
e of the de-
had been in-
ad sent down 

end of the year. 

FRIENDS OF PAK -



-2-2-2-2-

Panagoulis was imprisoned in August 1968 after an assassination 
attempt on Papadopoulos. Panagoulis' life was spared after international 
protest. 

BBC - June 8 : Mrs. Panagoulis was forcefully removed from the American 

Embassy in Athens and has been placed under HOUSE ARREST. 

Toronto STAR, Monday, June 12 

"A three-day hunger strike outside the American Consulate on Univer
sity avenue ended last night, with 10 supporters of the Panhellenic 
Liberation Movement vowing to continue protesting the military regime of 
Premier George Papadopoulos in Greece. 

"The protest was in support of Mrs. Athina Panagoulis, who staged a 
hunger strike at the American Embassy in Athens until her arrest Friday. 

She protested the alleged torture of her son, imprisoned in 1968 
following an attempted assassination of Papadopoulos." 

************* 

Excerpts from an address by Andreas Papandreou 
to a gathering of Greeks in Aachen, W. Germany 
on June 8, 1972. 

CRUSADE FOR FREEDOM 

"Greece is a country under occupation. The 
dictatorship in Greece is not a political prob
lem. The struggle is not anti-dictatorial. And 
the resistance is not of a political nature. 
Greece is now under colonization. It is being 
(colonized by the economy of the U.S., unfortunately 
with the tolerance - in substance - of Western 

Europe. From time to time Western Europeans talk about the liberation of 
political prisoners, the lifting of martial law, the discontinuation of 
military aid. Certainly they do. Prodded by their youth movements, and 
their own memories, they go through a crisis of conscience. The 1940's φ 
are not so far away. Twenty-five million people died so that fascism in 
Europe could die, and it is difficult to say, 'yes, we accept the fascism 
in Greece in the framework of the free world.' But the big enterprises of 
their own countries impose all this on them, along with the big patron, 
the U.S., the big metropolis of the West. 

"Today Western Europe does not have the power to stand up and say, 
'Look, we do not want this occupation in Greece by NATO troops.

1
 American 

troops that are NATO troops, Greek troops that are NATO troops, that are 
being supplied and trained on Greek territory in order to police the 
Greek people and thus make it possible for the West to make nuclear bases 
and air bases, and, of course, have home facilities for sailors and their 
families. This is Greece. This is the line - to make her a big hotel, 
to make her a barracks of the West. Without the consent of the Greek 
people. This is the bitter truth." 

************* 

Excerpts from a press 
conference in Frank" 
furt, June 10, 1972 

QUESTION: We notice that recently there is 
more support for the junta on the part of the 
European countries (England, W. Germany and 
France) than before. At the same time we 
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notice an intensification of the struggle of the Greek people against 
the junta. How do you explain this? 

ANSWER; The Western European countries are now under great American 
pressure to fully accept the regime of the colonels because, as the U.S. 
puts it, the regime supports whole-heartedly the NATO alliance. On 
this subject specifically I would like to point out what I was told in 
Norway officially - not by the premier - but on an official level. The 
Norwegians were told by the Americans that they would rather have Norway 
recognize North Vietnam than bring up the-Greek matter in NATO. 

About Greek resistance - as the hopes and illusions of the Greek 
people die, the hope that the European countries would pressure the U.S. 
into opening the way for democratic developments in Greece - they take 
a stiffer and more militant stand. No people decide to go through the 
unbelievable sacrifices of a liberation struggle before all the other 
means have been exhausted. All the other means have been exhausted. 

QUESTION: What is your opinion on the discussions between Nixon and 
Brezhnev with regard to the 12 points that were presented after their 
meeting in which it is clearly stated that these two powers are deter
mined to maintain peace, especially in the Middle East and Malta? 

ANSWER: The maintenance of peace has been achieved only in the European 
region of the world and more specifically, I would say in the North and 
Central parts, not in the Mediterranean. It has been achieved in the 
framework of the agreements that have been made (Ost Politic, Berlin) on 
concrete matters, which in substance mean the stabilization of the 
division of Europe. In the Middle East, in the Mediterranean and in 
Southeast Asia I do not expect anything else than simply an instituional-
ization of the methods of antagonism. The antagonisms will be intense. 
Vietnamization as a concept, that others fight for you, is going to be 
initiated in other regions of the world. In substance, the target was 
to clarify what could be clarified, what could be divided clearly in the 
interest of the two, and in the areas of the world where they antagonize 
each other, how to limit the danger of their own direct involvment. I 
believe that these two points have been achieved to a certain extent. 

From Italian news
paper AVANTI, June 18 

"The tone of the Congress (of European Communes 
in Nice, France) had been academic on the 
whole until a truly discordant voice was heard. 
It was the voice of Andreas Papandreou who 
brought the message of the enslaved Greek 

people reminding the delegates of the responsibility of NATO and the U.S. 
in the coup of 1967. Furthermore, he expressed his disappointment for the 
acceptance of the Common Market of the division of Western Europe into a 
bloc of the rich (in the north) and a bloc of the poor (in the south). He 
concluded that the rapid economic development of northern Europe is based 
on the exploitation of the labor force of exactly those countries that 
are under the yoke of dictatorship, as in the case of Greece, Spain, 
Portugal and Turkey." 

From the Italian news 
paper UNITA, June 18 

UNITA reported that Andreas Papandreou was 
received by the members of the Congress with 
enthusiasm and much applause. It went on to 

say that "his warning to the Europeans was truly dramatic: If the European 
governments do not take immediate measures, the events in Greece will be 
repeated in other countries of the European continent." 
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June 1 

June 5 

June 8 

June 12 

June 15 

The offices of Tom Papas were evacuated this morning after an 
anonymous phone call that a time bomb had been planted there. 
The police searched the building but found nothing. ESSO-
PAPAS is owned by Tom Papas, a Greek-American entrepreneur 
who is a supporter of the Greek regime. 

Athina Panagoulis begins a hunger strike in AThens at the 
American Embassy to protest the junta's torture of her son, 
freedom fighter Aléeos Panagoulis. She was forcefully re
moved and placed under house arrest. 

Three students of Patras University to be tried for anti-
junta activity. 

Tassos Demos, general secretary of the Patriotic Front (PAM), 
escapes from Greece after remaining underground from the 
time of the coup. m 

The junta continues its efforts to close down John Horn's 
Athens Daily News by bringing new charges against him and his 
publisher related to publication of foreign press reports of 
Papadopoulos' dismissal of Zoitakis. 

Four members of the resistance organization 20th of October 
are brought to court to begin trial when, inexplicably, trial 
is postponed. The four are accused of placing bombs, possession 
of explosive materials, etc. Three other members of the 
organization escaped arrest and are outside Greece. 

ANNIVERSARY 
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from "The Cold War, a Study in U.S. Foreign 
Policy," 1947, Walter Lippman 
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HE WANTS TO MAKE IT PERFECTLY CLEAR 

OR 

HOW THE U.S. HELPS MAINTAIN POLICE STATES IN VARIOUS PARTS OF THE WORLD 

sometimes re-phrased as 

"WE DO NOT INTERFERE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF OTHER COUNTRIES" 

(from Hearings before the COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS, House of 
Representatives, March 14 to 23, 1972) 

Sec. Rogers: Well, in the case of Latin America, most of it (military aid) 
is for internal security. As I have said previously, the 
amounts are small. We think it essential in our relations 
with Latin American countries that we give them some 
assistance, help them with some of the training programs. 
These are modest requests. 
In the case of Indonesia, it was essential and is essential 
to continue to give them some assistance to maintain in
ternal stability. They have done an excellent job. I am 
sure all of us remember the time when we thought that Indo
nesia was a lost cause and that they would never survive 
as a free nation; it appeared to be under the control of 
the Communists. Now they have steadfastly refused to take 
military equipment from the Communist nations. They want 
to maintain their sovereignty and territorial integrity, and 
they need some assistance to help in that regard. The 
amounts we ask for are very small in the overall, and we 
think it is essential as one of the success stories in our 
foreign policy. What was the other country? 

Mr. Du Pont: (Representative, Delaware) Ethiopia. 
Sec. Rogers: We don't have much there; we have an important communications 

facility we want to maintain. It is important to our 
worldwide communications facilities. The amount is small. 

Mr. Du Pont: I can understand the granting of military assistance as the 
quid pro quo for base rights ; that may be also your 
rationale in Spain; but as a philosophical matter, I am 
not convinced the United States should be giving military 
aid to any nation solely to maintain internal security. 
What business is it of ours that other nations maintain 
internal security? 

Sec. Rogers: I think it is quite apparent that it is in our interest to 
have stable governments in Latin America, for example. When 
they are not, there is a good deal going on in this country 
about why we didn't assist. 
As I would say, I would agree if these were major items in 
military equipment, but to assist them in small ways to 
maintain their security and particularly their internal 
stability - that helps us. I think it is important. We 
have done it for a great many years in Latin America. It 
is quite clear if we don't do that, there will be other 
influences that will step in. 

***************** 
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Congressional report (cont.) 

Findley; (Representative, Illinois) I would like to have your comments 
on the possible impact on internal policy that may result 
from the decision on the part of our Government to establish 
a major expansion in naval presence in Greece. When Papadopoulo; 
took power he justified it in terms of the Communist threat 
from without and within. Those critical of him questioned 
whether that was the real motive. I think it is important 
for us to consider what impact this naval presence may have on 
his announced determination to move toward a parliamentary 
system. 

Siseo: (Assistant Sec. of State for Near Eastern and South Eastern 
Affairs) I can appreciate that view, Mr. Findley, but I 
think, as I indicated a moment ago, that what we are doing in 
this homeporting arrangement is primarily in terms of our own 
interests. This is an administrative arrangement designed to 
give an opportunity for families and certain dependents to ^ 
live in Greece, and thereby reduce family separations. It is ™ 
designed to cut down the amount of time that sailors and 
officers are away from their families. One of the reasons 
why it is being done is to try to find ways to maintain our 
presence in an effective way within the restraints of the 
budget. 

Findley: But it is not apt to have an impact on internal policy? 

Siseo: I will come to that in just one moment. I am sorry. So I 
really wanted to say that in the first instance, because it 
is primarily in terms of our relationship with Greece as a 
NATO member, our relationship and our responsibilities within 
the framework of NATO, I would agree with you, Mr. Findley. 
It is an expansion in the sense that a number of dependents 
are going to be going to Greece, but it is not an expansion 
in terms of any new political commitment, it is not an 
expansion in terms of anything more than whatever adminis
trative arrangements are needed. Λ 
Now there will be some who will take the view that this tends ™ 
to put our stamp of approval, so to speak, on the Government 
of Greece, Our view is, that it is certainly not intended as 
approval, we are and continue to be concerned about internal 
developments while at the same time recognizing that internal 
developments in Greece are a matter of internal policy and a 
matter of domestic jurisdiction as far as the Greek Government 
is concerned. ClTALICS OURS) So I think this administrative 
homeporting arrangement has to be understood for what it is in 
terms of our own needs, and it certainly does not imply a 
judgment on what is going on in Greece. 

Findley: Would you care to make any evaluation of what effect this may 
have, whether it will cause Papadopoulos to accelerate his 
schedule toward a parliamentary system, or to retard it? 

Siseo: Well, I really can't speculate on that. As I say, I think this 
is something for the Greek Government to decide. I think the 
Greek Government is fully aware of what our views are. 
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shades of greece 
(From the Toronto STAR, Saturday, June 17, 1972, by Robert 
Reguly, STAR staff writer) 

t^NOTE: In parenthesis throughout the story are quotes from the 
declaration made by the Greek dictatorship on radio on the 
evening after the coup. 

ITALY HEARS HINTS OF COUP FROM FASCISTS 

The new face of Italian fascism is trumpeting the sound of the 
Greek colonels. 

The alarming message: The political right may have to take over the 
government, with the army's help, to save the nation from its enemies. 

4fc ("The country 's salvation is the supreme law. ") 
^* The medium of this message was Giorgio Almirante, one-time Mussolini 

deputy turned leader of the neo-Fascist Italian Social Movement (MSI). 
In a recent speech to 2,500 faithful in Florence, Almirante said: 

"If the government continues to fail its duty to run the state, we are 
ready to supplant the state." ("This intervention, of course, constitutes 
a deviation from the Constitution, but it was necessary for the salvation 
of the country.") 

In the ensuing furor, Admiral Giorgio Birindelli called a press 
conference this week to try to explain what his leader, Almirante, meant 
to say. 

Birindelli, former commander of the southern region of the North 
Atlantic Treaty Organization, (underlines ours), who resigned to run in 
the spring elections under the neo-Fascist label, succeeded only in 
verifying the threat. 

He said that Almirante really said that "if the left-wing elements 
try to destroy the state and the state is too weak to defend itself, we 
are willing to surrogate the state." 

φ Again, that would be "in solidarity with the armed forces." (..."the 
paralysis of the mechanism of the state, the lowering of moral standards, 
the secret and open co-operation with the insurgents, the continuing in
flammatory slogans of conscience-less demagogues destroyed the calm of the 
country, created a climate of anarchy and chaos and led to the edge of 
national catastrophe. There remained no other means of salvation than 
the Army ' s intervention.") 

The MSI's propensity for a coup is given credibility by its influence 
within the military. 

Powerful Members 

Recruits to the MSI were Birindelli and Gen. Giovanni de Lorenzo, 
leader of the Italian Army in Russia, postwar military chief of staff, 
head of the intelligence services and the carabinieri, the national police. 

De Lorenzo was accused of attempting a coup in 1964, but a parliament
ary commission finally decided last year the evidence couldn't support 
the charge. 

Yet the Italian military machine, among the largest of the world, is 
frustrated at the political bickering, ("The ruthless and miserable partisan 
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dealings, the irresponsibility of a large segment of the press, the 
systematic attack against all institutions, their corrosioni the total 
humiliation of Parliament, the slander of everything..."), the anti
quated equipment it gets and the influence of the largest Communist 
party in the West. 

Unable to find their role in the imperfect postwar democracy, many 
military leaders sympathize with the right. 

General Francesco Mereu, army chief of staff, called in his sub
alterns for a briefing during manoeuvres last year. 

He was worried, he said, about the lack of "ideological cohesion" 
among enlisted men and declared it was time to separate the wheat from 
the chaff. 

"We must set up some spying gauges, as it were, who will detect these 
elements that cannot be trusted and report them to their officers," he 
said. 

"These spies would be selected among soldiers who show political 
sympathies with right-wing movements. They must be rewarded with special 
leaves and sums of money." 

And the secretary of the carabanieri association of Genoa, a state- \ 
supported veterans club, said that "commissioned officers are upset at 
the incapacity of the government to make itself respected by the people." 
("We are moved exclusively by patriotic motives and will strive to 
eliminate corruption. To sanitize public life. To remove from the 
country 's organism the decay from which it had been endangered.") 

"There are persons in Italy who should be put to the wall. ("There 
exists of course, a few traitors, demagogues, conscience-less oppor
tunists and professional opportunists...Those few arsonists we shall 
isolate...") Our association is apolitical, of course. ("We do not belong 
to any political party and we are not prepared to favor any political 
camp at the expense of the other.") On the personal level, however, our 
heart is with the right. 

By the quirks of Italian politics, the military now have a sympa
thizer in Christian-Democrat Premier-designate Andreotti. He was the 
only politician who was minister of defence for seven straight years. 
He counts many friends among the military. 

Disturbing the Communists - who attracted one in four in the last 
election - are reports that the army has scheduled mass movements for I 
this summer from their northern bases to the Rome area and southern 
Italy. 

The ostensible reason is to combat the threat of the growing 
Russian fleet in the Mediterranean. However, it is unclear how infantry 
can deal with missile cruisers and submarines. 

Communist papers allege that MSI has links with the Greek colonels' 
regime, and that young Fascist street fighters have been sent to Greece 
for training. 

************ 

ED NOTE: Two distressing paragraphs in the story, apart from the 
similarity in rhetoric throughout to that of the Greek military 
mafia, are the associations of Andreotti with the military, 
which gives him powerful potential for a coup in conjunction 
with the army, and the movement of troops, which is a familiar 
prelude to coup-making. Italy remains the only democracy in 
the fascist belt of the southern Mediterranean - Portugal, 
Spain, Greece and Turkey. Has the Pentagon decided that it 
is time to add another link to that belt? Rumours of a coup 
existed for a long time in Greece before the acùual event. 
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HOW POLITICAL PRISONERS ARE TREATED BY THE JUNTA 

HOW WILL ANDREAS FRANGHIAS BE AFTER FOUR AND A HALF YEARS? 

-Article of the Swedish journalist Leif Persson in the newspaper 
ARBETET, March 23, 1972.-

ATHENS 

Now he has returned to the jail, to the tortures and the fears 
which never end. 

When I last saw Andreas Franghias, 53 year old mechanic, he waved 
to me weakly with his hand. It was Friday, March 17, in front of the 
military court of Athens. 

"Are you sending me the report?" I asked him. 
Andreas had offered to write his story about how they had tortured 

him. He was to write also about his connection to PAK. He was to 
explain his political convictions. 

But the report never came. 
On Tuesday, March 21, he was sentenced to four and a half years 

imprisonment for anti-junta activities, for possession of explosives and 
for illegal propaganda against the junta. 

Franghias is one of many heroes who fought in the Greek resistance 
against the Nazi occupation of his country. Then he acted in conjunction 
with the British. 

In the fall of 1970 he fell into the hands of the Greek fascists. 
Just before his trial and the trial of 14 other members of PAK, I met 
him in Athens. His skin was sallow. He spoke slowly, fearfully. Fear 
was reflected in his eyes. Day and night for seven months he was tortured 
in Bouboulinas in Athens. He was tortured by beating, Falanga (hitting 
with sand bags on the soles of the feet) and electro-shock. During 
those seven months he aged 20 years, maybe 30. He gave me two photos 
of himself. One, a portrait, had been taken October 5, 1970, just a 
few days before his arrest. The second one was taken on the 22nd of 
April, 1971. So changed he was, so badly hzrmed, that the authorities 
were obliged to release him. The chief torturer did not want to have 
a dead body in his torture chambers. 

Of the 15 charged .in the trial of PAK, Franghias and two others, 
were freed until the start of the trial. This is what Franghias told me 
at that time, before his trial: 

"I have to tell you that I was subjected to brutal and inhuman 
tortures. It is my duty towards all the other Greeks who have been 
tortured to speak about these tortures. I know that I will receive a 
severe penalty, but I have to reveal this 'hell' during the trial." 

For days, all day, Franghias was working to make a detailed, accurate 
statement for his testimony at the trial. "The memory of the torture, 
all through those seven months, have weakened the strength of my thoughts, 
he told me. "I am working slowly, as the pain is still all over my body." 

He was walking with crutches. His body was bent in a strange way. 
His face was pale. 

Until the end, Franghias was hoping that the martial court would 
show some "clemency" and that they would let him free with no conditions. 

Andreas Franghias is only one of the many freedom fighters in 
tortured Greece. Franghias did his duty, as he had done his duty during 
the Nazi occupation. He is one of the leading personalities of the 15 
resistance fighters against the dictatorship of the colonels. 
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After the decision of the martial court was issued, he was led 
handcuffed directly to the prison. 

In what condition will he be when he comes out of prison after 
four years and six months? 

• 5 Oktober 1970 • 22 aprii 1971 

BRIEFS 

ITT. Ramsey, N.J. - The signing of a contract to build a second 
earth station at Thermopylae, Greece, was announced by Robert L. 
Stafford, president of ITT Space Communications, Inc., a subsidiary 
of International Telephone and Telegraph Corporation. The contract 
was awarded to the ITT by the Greek Postal, Telephone and Telegraph 
Administration. 

SECRETARY ROGERS. He will try to boost the sagging fortunes of 
Papadopoulos by a visit to Greece this month. We will print in our 
next issue the inevitable picture, the Secretary of State of the US 
grinning at this puppet in Athens and flooding the local press with 
laudatory and complimentary pro-regime remarks. 

PAK. It should be noted that PAK was the official representative of 
Greece at the Congress of European Communes in Nice, France. 



? 
t 

- 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -

ORGANIZATION NEWS 

FRIENDS OF PAK - EUROPE 

Milan, Italy 

On the 25th of April a big gathering took place in support of the 
anti-fascist and anti-imperialist fight of the Greek people. The 
gathering was organized by the Town Council and the Friends of PAK 
organization. Representatives of the socialist and the communist parties 
were there as well as the Mayor of Milan and members of PAM. The president 
of the Town Council pointed out that the date of the gathering coincided 
with the date (25/4/47) when Italy was liberated from fascism. 

Bologna, Italy 

On the 19th of April there was a general mobilization of the 
organization. Manifestos were written by members of the Friends of PAK 

Ärhich were put on the walls of Bogogna. The University was full of 
PAK posters and manifestos calling upon all Greek students to join the 
national liberation struggle of the Greek people. On the 21st of April 
a gib gathering was organized by the youth movements of the democratic 
and progressive parties of Italy and the Association of Italian Resistance. 
When the PAK speaker got up, 800 young people shouted and applauded the 
liberation struggle of the Greek people. 

Rovingo, Italy 

On the 24th of April a huge anti-fascist demonstration took place. 
The subject was "Fascism in Europe." It was organized by the Labor 
Political Movement with the assistance of PAK. A Spanish representation 
was present. 

Trieste, Italy 

Friends of PAK issued a proclamation for a national liberation 
struggle to demolish the tyrants of Greece. Posters were put on the 
walls of the town and thousands of leaflets were distributed against 

^Äthe American occupation of Greece. 

Hamburg, Germany 

A declaration similar to the one of Trieste was issued and circulated 
widely. 

Switzerland 

Friends of PAK-Switzerland, on the fifth anniversary of the occupation 
of Greece, issued a declaration. Excerpts: "Greece is a vivid example 
of the European weakness to stand up to the reactionary and expansionist 
policy of the US and NATO in some countries of the old Continent. There 
are no human and democratic feelings on the part of the USA and NATO but 
only cold and cynical economic and imperialistic interests....Expressing 
the most patriotic and fighting regards to the patriots of PAK who recently 
went through the junta military courts, as well as to all those freedom 
fighters who are being tortured in the prisons, we assure them that we 
shall fight until the final victory for an independent, sovereign, socialist 
and democratic Greece...." 



A ñU*ícH of *li##9*% 

With thanks to Bill Mauldin. When this cartoon was published, Yahya _ 
Kahn was still up on a peg, the bent one you see top left, just under the % 
feet of an anonymous U,S.-supported dictator. Our PAK staff Newsletter 
artist, who considers Mauldin a prophet, brought this corrected version 
in triumphantly, and promised to continue to "drop the bodies" as events and 
history demand. We look forward with great hope and uncontrolled pleasure 
to the next revision of this cartoon. 

"State expenditure in foreign currency t including the pay
ments to the numerous spies maintained abroad and enormous prop
aganda expenses rose from 24 million dollars in 1966 to 28 mill
ion for the first half of 1969." Inside the Colonel's Greece, 
written by an anonymous writer (Greek) in AThens. 

Our only consolation 
resources is that with al] 
hasia bad*ugly product to 
it with. 

WE 

as we 
. the 
sell, 

struggle with limited 
money available to the 
and no soul or spirit 

WILL WIN! 

financial 
junta, it 
to sell 

CONTRIBUTIONS ACCEPTED BOX 594 STATION Q TORONTO 7 CANADA 


