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,*ϊ6\ι. l o s , Ά ρ . 7 
ν / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1972 " . . . . κ α ί ου προδότες της πατρίδος καί ο ι 

αγορασμένου - κακόν μπελά vet τους δώσης 
καί συντρόφους του Κάγη νά τοός κάμης." 

- άπό δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Ρότζερς των Η.Π.Α. στην Άθη'να -

ó τύραννος καί δούλος: 
"'Ελλάς εκτιμά ιδιαιτέρως την πολιτικην φιλοσοφία ή οποία καθοδηγεί τάς φωτισμένος 

πρωτοβουλίας του Προέδρου Νίξον.... Είμαι, πεπεισμένος ότι ή επίσκεψις σας εις τή*ν Ελλάδα, 

παρ'δλον τόσον σύντομος, κατέληξε vá είναι πολύ ενημερωτική καί δια* τάς δυο πλευράς καί 
δπως καί προηγούμεναι επισκέψεις του Αντιπροέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών καί άλλων επι

φανών Αμερικανών, έχει συμβάλει αποφασιστικά είς τη*ν άπό κοινού κατανόησιν καί την έπαύ*-

ξησιν τών δεσμών μεταξύ τών δύο χωρών μας". 

- άπό προσφώνηση του Παπαδόπουλου προς τόν Ρότζερς κατά τό γεϋμα -



\ 
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"ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ- * 

ΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΕΣ. ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙ

ΚΗΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ." 

- Υπουργός Ρότζερς -
('Από* τά πρακτυκά της Επιτροπής της Βουλής έπί των Εξωτερικών Υποθέσεων) 

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ Χ A P I Ν : 

(Άπό TO' Τορόντο Σταρ, 12 Ιουλίου 1972) 

ΣΑΝ ΠΑΟΛΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Καλοί πληροφορημένες πηγές αναφέρουν έδώ, πώς ή κάμψη τοϋ 

κύριου κινήματος ανταρτών πόλης της Λατινικής ^Αμερικής, των Τουπαμάρος της Ούραγουάης, 

είναι προϊόν προσπάθειας πολλών χωρών, προσπάθειας δμως πού κατευθύνεται από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής καί ενδεχομένως καί από Βραζιλιανούς Συμβούλους πάνω σέ σχέδια ^ 

ενάντια σέ ανατρεπτικές δραστηριότητες. " 

Ή σοβαρή ανάσχεση των Τουπαμάρος είναι αποτέλεσμα "χρησιμοποιήσεως μεθόδων" πού 

εισήχθησαν στην Ούραγουάη από την "πολιορκημένη" κυβέρνηση της, σύμφωνα μ'ενα παλαίμαχο 

παρατηρητή πού αποδίδει, τίς τελευταίες νίκες της αστυνομίας σέ επιρροή τών Ηνωμένων Πο

λιτειών. 

'Ακόμα μέχρι τόν περασμένο Δεκέμβριο, η φτωχά εκπαιδευμένη καί γραφειοκρατική 

αστυνομία θεωρείτο άταίριαχτη γιά τους μοντέρνους και τολμηρούς Τουπαμάρος, τό Λατινοαμε

ρικάνικο αρχέτυπο γιά επαναστάτες. Ώς τό περασμένο φθινόπωρο, η κυβέρνηση θεωρούσε τους 

αντάρτες πόλης παληανθρώπους και κοινούς εγκληματίες κι αυτό έριχνε τό κύριο βάρος της 

καταπολέμησης τους απόλυτα στά χέρια της αστυνομίας. Τόν 'Οκτώβριο δμως, ό στρατός καλέ

στηκε στή μάχη. 

"Ή μόρφωση" της άστυνομίοις της χώρας ήταν μιά ανάγκη πού έπιτεύχτηκε κάτω από τήν 
κηδεμονία της κυβέρνησης των Η.Π.Α. 

Μιά μελέτη πού εϊχε έκπονηθη από τό Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Ασφάλειας Λ 

της Πρεσβείας των Η.Π.Α., η"ταν υπεύθυνη γιά τήν δημιουργία, τόν Μάιο τοϋ περασμένου χρόνοι 

μεγάλου βασικού σχεδίου ενάντια σέ ανατρεπτικές δραστηριότητες. Εκείνη τήν εποχή η Ούρα

γουάη δέν είχε ακόμη συντονισμένες αστυνομικές δυνάμεις σέ εθνική βάση οΰτε εθνικό αστυ

νομικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών. 

Παρ'δλο πού ο\ σύμβουλοι τών Η.Π.Α. στό Μοντεβίντεο παραδέχονται δτι είχαν σχέση 
μέ τήν εκπαίδευση της αστυνομίας γιά σχέδια ενάντια σέ ανατρεπτικές δραστηριότητες, ó 
Άρχηγεύων της αστυνομίας της πρωτεύουσας, Αλμπέρτο Μπακόνα, αρνήθηκε σαφώς δτι οι Αμερι

κανοί είχαν κάποια σχέση μέ τήν κάμψη τών ανταρτών. 

Καλά πληροφορημένες δμως πήγες, λένε πώς η Ούάσιγκτων έχει ξοδέψει χιλιάδες δολλαρίων 

στον αγώνα εναντίον τών Τουπαμάρος καί δτι τόσο η στρατιωτική αστυνομία τών Η.Π.Α. δσο καί 

τό προσωπικό της αστυνομίας τών Η.Π.Α. χρησιμοποιήθηκαν σ'αΰτό τό πρόγραμμα. Ό στρατός 

μεταχειρίστηκε σέ μεγάλη έκταση σχέδια ενάντια σέ ανατρεπτικές δραστηριότητες - εμπειρία 

πού αποκτήθηκε στό Βιετνάμ, δπου οί Αμερικανοί έχουν πολλές φορές χρησιμοποιήσει τέτοια 

σχέδια γιά τήν "εξαφάνιση" - εκτέλεση η σύλληψη - τών "ανατρεπτικών". 

Ή Βραζιλία φαίνεται πώς επίσης έχει λάβει μέρος στην προσπάθεια νά καμφθούν οι 

Τουπαμάρος. 0Î στρατιωτικοί δυνάστες της Βραζιλίας αποδίδουν μεγάλη σημασία στην εξαφάνιση 
τοΰ κινήματος γιατί φοβούνται πώς μιά επιτυχημένη αντάρτικη προσπάθεια στην Ούραγουάη θά 

ίταν δυνατόν νά ένθαρρύνη τους αριστερούς στή δική τους χώρα. 
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από την άλλη μεριά. . . 

Ό Γερουσιαστή Μαγκόβερν yudf το" Έλληνυκό* 

" Ή έξωτερυκή* πολυτυκή* της κυβέρνησης του 

Νίξον είναυ χρεωκοπημένη. Χάνουμε φίλους σ'δλο 

τό*ν κόσμο. Ή ρωμαντυκή* έπίδευξη της προεδρυκης 

δυπλωματώχς δέ*ν μπορεί" να* σκοτευνυάση το" γεγονός 

οτυ η πλευοψηφία της ανθρωπότητας μας βλέπει, με* 

υποψία καί φόβο. 

Ό τρόπος πού χευρυζόμαστε τή*ν έλληνυκή* δΛ //>ι\;μυα είναυ συμπτωματυκός αύτης της 

κατά*στασης τών πραγμάτων. Γυά χάρη αμφίβολων β//%προθέσμων συμφερόντων άσφάλευας έπυ-

τρίψαμε νά έδραυώσουμε ενα νεο-φασυστυκό καθεστ*(κπού δηλητηρίασε τίς σχέσευς μας μέ* τά 

δημοκρατυκά έθνη της Άτλαντυκης Συμμαχίας τά TiS^TaCa πέ*ντε χρονυα. Γυά τους λαούς της 

Ευρώπης πού αγαπούν τή*ν ελευθερία η έπυβολή* του ΟΛ^κληρωτυσμοϋ σ'ενα μέ*λος της συμμαχίας, 

αποτελεί μυά έ*ντονη ανωμαλία. Δυστυχώς δέν άποτελευ πυά ανωμαλία γυά τή*ν έξωτερυκή* πολυ-

τυκή* των Η.Π.Α. 

Θα* ?ίταν πολύ απλό" θέμα, ϋδυαίτερα γυά έναν Πρόεδρο πού πυστεύευ στή*ν προσωπυκή* 

δυπλωματία, νά έξηγή*ση στό*ν μυκρό δυκτάτορα των Αθηνών, δτυ καθυστα αδύνατη τη* συνέχυση 

τών στενών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. Αυτό* δέ*ν θα* αποτελούσε ανάμειξη στίς έσωτερυ-

κές ύποθέσευς της ',Ελλάδας. Αναφερόμαστε σ'αΰτό* πού συμβαίνει τώρα στή*ν Ελλάδα, δτυ 

δηλαδή μέ το* νά παρεμβάλουμε έμπόδυα στή*ν λευτουργία της συμμαχίας, καταλέγουμε στο* νά 

επεμβαίνουμε στά έσωτερυκά ζητήματα τών άλλων συμμάχων μας. 

Άπ'τή*ν άλλη μερυά, θαπρεπε νά σταματή*ση ό μύθος οτυ ότυδή°ποτε γίνεταυ μέσα στή*ν 

Ελλάδα είναυ άποκλευστυκά έσωτερυκή* ΰπο*θεση του Έλληνυκοϋ ΛαοΟ. Σ'αύτή* τή*ν εποχή* τών 

τεχνολογυκών άστυνομευμένων .κρατών είναι, παράλογο νά περυμένη κανείς τό*ν έλληνυκό λαό", 

η* όπουοδή*ποτε λαό* κάτω από* τίς ανάλογες συνθήκες, νά δυεκδυκ^ση τά δυκαυώματά του μέ 

άποτελεσματυκότητα. 

Ή τελευταία κρίση στή°ν Κύπρο, εμπνευσμένη άπό* το* καθεστώς του Παπαδόπουλου είναι, 

ενα καλό* παράδευγμα τών ανεύθυνων χευρυσμών πού γίνονταυ άπύ κυβερνή*σευς πού δέν είναι, 

ΰπόλογες στή*ν θέληση του λάου. Θά η"ταν αδύνατο γυά μυά κουνοβουλευτυκή* κυβέρνηση στή"ν 

Ελλάδα νά μπη σέ μυά τέτουα περυπέτευα. 

Υπάρχουν επίσης έντονες πληροφορίες ότι, η έλληνυκή" χούντα είναυ αναμεμειγμένη 

σέ μυά συνωμοσία γυά τή*ν έπυβολή* δεξυας δυκτατορίας στή°ν Ιταλία, βοηθώντας στην χρηματο

δότηση καί εκπαίδευση νεοφασιστών τρομοκρατών. 

Ή κυβέρνηση Νίξον στό πνεύμα μυας απλοϊκής Ρεάλ-Πολυτίκ, προτίμησε νά άγνοή*ση 

τή*ν ΰδεολογυκή* φύση της έλληνυκής δυκτατορίας καί επομένως έ*χευ άγνοή*ση τή*ν σχέση μεταξύ 

τών ΰδεών καί τών πράξεων αύτοΌ τοϋ καθεστώτος καί τά ?χευ άποδεχθή σάν έναν βυώσυμο 

σύμμαχο αντί νά άντυληφθη δτυ άποτελευ μέγα κίνδυνο γυά τά συμφέροντα τών Ηνωμένων Πολυ-

τευών στή* Μεσάγευο. 

- άπά μυά δυάλεξη στό* Πανεπυστή*μυο του Χάρβαρντ 

γυά το* έλληνυκό* θέμα, τό*ν Άπρίλυο του 1972 

Τορόντο ΣΤΑΡ, 20 Ιουλίου 1972 

"Αυτή" τή*ν εβδομάδα ó Μαγκόβερν δή°λωσε πώς θά ακολουθούσε τελείως αντίθετη πολυτυκή* 
άπ'αύτή* του Νίξον καί υποσχέθηκε 'τόν Ίανουάρυο του ερχόμενου χρόνου - άν εχω έκλεγεϋ 
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Πράεδρος - θά ανακοινώσω τή*ν λήξι κάθε παροχής βοή*θειας εκ μέρους τών ΗΠΑ πρό*ς τή*ν 

Ελληνική* δικτατορία*. 

" Ό Μαγκό*βερν είπε ακόμη οτι θά ζητοοσε 'βασική αναθεώρηση* μιας συμφωνίας πού* 

κατ'άρχή*ν διαπραγματεύτηκε η Κυβέρνηση Νίξον γιά τή*ν παροχή* στό*ν Έκτο 'Αμερικανικό 

Στό*λο λιμενικών διευκολύνσεων στή*ν Ελλάδα καί οτι θά *περιέ*κοπτε σημαντικά τό*ν αριθμό* 

τών επισκέψεων αμερικανών έπισή*μων, τό*σο πολιτικών δσο και* στρατιωτικών*. 

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΖΟΥΜΒΑΛΤ: (Στή*ν 'Υποεπιτροπή* 

Ευρωπαϊκών Υποθέ*σεων της Βουλής των 

Αντιπροσώπων). 

"0Í βάσεις στή*ν Ελλάδα είναι μεγάλης 
σημασίας - ιδιαίτερα γιά το" "καλώς ε*χειν" 

των ανδρών ποι5 επανδρώνουν τά πλοία μας καί 

τών οικογενειών τους. Τελικώς το* Ναυτικό* 

καί τό* Έθνος θά ωφεληθούν". 

ΔΕΞΙΑ: Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ε Σ 

Δ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ι Σ 

6 Μετά τις περιπολίες καί ή ψυχαγωγία. Ό διοικητής άντιτορ^ 
πιλλικοΰ του 6ου στόλου κατά τήν διάρκεια δεξιώσεως πού 
εδόθη στην Μύκονο — την τελευταία προτίμηση τών πληρωμά
των του 6ου στόλου — στά πλαίσια της Νοντικης 'Εβδομάδος 

Π Α Ν Α Γ Ο Υ Λ Η Σ 
Έχομε δύο γράμματα από* τή*ν Κα Άθηνα Παναγούλη, τή*ν μάνα τοΰ Αλέκου Παναγούλη. 

Τό* πρώτο έπιδό*θηκε στή°ν Αμερικανική* Πρεσβεία στή*ν Άθή*να κατά τή*ν διάρκεια της ε π ί 
σκεψης του Ρό*τζερς έκεϊ γ ι ά τή*ν τόνωση τοη ήθικοϋ τοΰ δικτάτορα βασανιστή Παπαδόπουλου 
καί άλλα " τ ι ν ά " 

Ή γεμάτη κουράγιο μάνα α ρ χ ί ζ ε ι τό* γράμμα της ? τ σ ι : 

" Έξοχώτατε, 

" Θά πρέπει νά εχη κανείς μαντικέ*ς καί θεϊκέ*ς ιδιότητες, γιά νά κατορθώση σέ μιά 

τόσο σύντομη επίσκεψη σέ* μία ξέ*νη χώρα νά διάγνωση τό* πολιτικό* "κλίμα" πού επικρατεί εις 

αΰτή*ν. 

" Στο* εικοσιτετράωρο πού θά μείνετε εις τή"ν Ελλάδα θά προσπαθήσουν οι Κυβερνώντες 
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νά σας δώσουν μία εΰδυλυακή μορφή εήμερίας καί ελευθερίας. Ή αλήθευα δμως βρίσκεταυ 

πολί μακριά*, δυότυ καμμία κυβέρνησυ δέν κατώρθωσε νά συσσωρεόση τό*ση δυστυχία καί τόση 

σκλαβυά εΰς μία χώρα όσο η κυβέρνηση των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Χυλυάδες οΰ κατα

πιεζόμενου, ou άνεργου έκ λίγων πολυτυκών καί κυρίως οΰ εγκλευστου εΰς τάς Φύλακας. 

"Ό πλέον άδυκημένος όμως έξ δλων των φυλακυσμένων είναυ ό γυυός μου Αλέξανδρος 

Παναγοόλης 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΙΚΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 0 ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΖΗΤΩΝΤΑΣ "ΑΠΟ ΨΥΧΗΣ" ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΖΕΡΣ ΤΗΣ 

ΚΣΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ. ΤΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΗ ΣΤΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ 

ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. (ΑΝΤΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ Ο ΡΟΤΖΕΡΣ, 

ΒΕΒΑΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΑ ΤΥΡΑΝΝΟ). 

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 

Αγαπητά μου ξενητεμέ*να παυδυά, 

"Ελαβα τή*ν 29ην λήξαντος έπυστολήν σας. Ή συγκίνησίς μου η\ο απερίγραπτος 

δπου συμμερίζεσθε τή*ν δυστυχίαν μας τό*σο μακρυά δπου βρίσκεσθε. Δέ*ν βρίσκω λόγυα 

νά σας εΰχαρυστήσω δυά τή*ν συμπαράστασίν σας. Τήν Ιην τρέχοντος μετέβην εΰς τήν 

Τράπεζαν καί εΰσέπραξα τά χρήματα δπου τήν 4ην τρέχοντος εΰ'χα έπυσκεφθή τό*ν πολυ-

βασανυσμένον Άλέκον καί τά έδωσα. Τά βασανυστήρυα του Αλέκου δέν περιγράφονται,. 

Τήν 29ην Άπρυλίου τόν βασάνυσαν, τή*ν 3ην Μαίου τόν βασάνυσαν. Του έξίρυσαν τό* 

κεφάλυ, του άφή*ρεσαν τά παποίτσυα καί ?ίτο 20 ήμερες ξυπόλυτος. Τήν 5ην Μαίου τόν 

βασάνυσαν. Είχε 33.*.* ήμερες απεργία πείνης. Τήν 30ή*ν Μαίου μου είχαν ώρίσευ από* 

τήν ΙΟην Μαίου έπυσκεπτήρυον. Επήγα μέ 38 καί μυσό πυρετό* καί ¿πό ραγδαίαν βροχή*ν 
εμευνα εξω από τή*ν πόλην μυσή ωρα καί μετά μου είπαν δτυ εϊναυ τυμωρημένος καί νά 

τηλεφωνήσω μετά 15 ημέρες νά μου ορίσουν πότε θά πάω. Τή*ν 3Ιην Μαίου έφθασε στά 

τελευταία του. Ή γλώσσα του είχε τ,ό χρώμα του καφέ καί τό βράδυ επήγαν άπό τό 

4-01 Στρατυωτυκό Νοσοκομεΰο 3 ΰατροός καί τόν συνέφερον στή ζωή. 1 « *-

Τήν 9ην Ιουνίου επήγε ó βασανυστής Θεοφυλογυαννάκος καί·τοϋ είπε η νά κάνη 
έπυστολή εΰς τόν Παπαδόπουλον νά του ζήτα συγνώμην κ. τ. λ. η θά τόν πεθάνουν έκεϋ 

μέσα. EÍvau πολί έξηντλημένος δυότυ τό συσσίτυον είναι, αθλυον. Τρόφιμα δέν μου 

έπυτρέπουν νά του πηγαίνω, -μόνον τώρα δίο φορές επήγα φρούτα. Έγώ είμαυ άρρωστη 

καί βρίσκομαι, ύπό δυωγμόν. Τώρα μου υπέβαλαν μήνυσυν δτυ έγώ περιέθαλψα τόν Ζαμπέλη 

στό σπίτι, μου, δπου εδώ δέν τολμά νά περάση μίγα. Σας στέλνω άντίγραφον της έπυστο-

λής μου δπου έδωσα χθες εΰς τίν Άμερυκανυκήν Πρεσβείαν χαί εΰς τά ξένα Πρακτόρευα. 

Καί πάλυν εκφράζω θερμάς εύχαρυστίας δυ'δλα. 

Σδς φυλώ μέ μητρυκήν άγάπην, 

'Αθηνά, χήρα Βασυλ. Παναγοόλη 

Γλυφάδα, 6 Ιουλίου 1972 

(Σ.Σ. ) Ή οργάνωση ΠΑΚ Τορόντο, τήν Cota στυγμή ποί τά γράμματα αυτά έφθασαν στά χέρυα της 
τά πολυγράφησε, έγραψε άπό κάτω: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΗ 
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: I) Athina Panagouli, Box 142, Station J, Toronto 6, Ontario 

2) Athina Panagouli, 57 Asklipiou Str., Glyfada, Athens, Greece 
καύ τά μοίρασε στον ελληνισμό τοΰ Τορόντο. "Ισως σέ σας νά μην έφθασε τό γράμμα 

II 
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ούμενη Ελλάδα. 
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Ό Γραμματέας 

(Υπογρ.) 

,ο ποί γύνε-
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ΕΚΤΙΜΗ ΣΕΙΣ 

Τακτυχά, τά Έθνυκό Συμβούλι,ο του ΠΑΚ εξετάζει, τή*ν κατάσταση στή*ν Ελλάδα καί 

τή*ν κατάσταση εξω από* τή*ν Ελλάδα χαί τίς σχετίζει, μέ* τάν άγώ"να του Έλληνι,κου Λαοΰ γυά 

τή*ν απελευθέρωση. Τά γεγονότα κρίνονται,. Ερωτήματα μπαίνουν. Πουός είναι, ό λόγος τοΟ 

έπαναδι,ορι,σμοΰ άπό τή* Σουηδία πρεσβευτή στή*ν Ελλάδα μετά άπό δυαχοπή* δι,πλωματί,χων σχέσεων 

πέντε χρόνων; Θά άκολουθή*ση χαί η Δανία; Θά θέση η Νορβηγία τό* θέμα της συμμέτοχης της 

Ελλάδας στό NATO μ'ενα τρόπο πο\5 νάχη νόημα; Πως γίνεται, ò Ύπουργό*ς των Έξωτερι,κων της 
Γερμανίας νά άναγγέλη επίσκεψη στή*ν χουντική* Ελλάδα λίγο μετά τή*ν εκδίωξη - κακεϋν κακως-

του πρεσβευτή της χώρας του κατά τή* δι,άρκει,α της υπόθεσης Μαγκάκη; Πουά ?ίταν η σημασία 

της αναγγελίας έχ μέρους του δι,κτάτορα Παπαδόπουλου άνασχηματι,σμοΰ της χουντοκυβέρνησή*ς 

του χαί ότι, θά περι,λαμβάνη χαί "πολι,τι,κές προσωπικότητες"; TÍ γενι,κές τάσευς μπορούμε νά 
ανακαλύψουμε; Καί τί έκτυμήΌει,ς μπορούμε νά χάνουμε μέ βάση όλα αυτά; TÍ γίνεται, μέ τίς 
έχλογές στή*ν υπερδύναμη της Δύσης, στή* χο5ρα των πατρόνων της χούντας, τίς Ηνωμένες Πολι

τείες; Μι,ά νίχη του Μαγκόβερν θά σή*μαυνε τό* τέλος της έλληνοκης δυχτατορίας; 

TÓ Έθνυκό Συμβούλυο τοδ ΠΑΚ κυκλοφόρησε ενα χείμενο πού τά τιτλοφορεί" "ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ". Μπορείτε νά τό ζητήσετε άπά τή*ν ταχυ-

δρομυκή* θυρίδα του ΠΑΚ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Box 594, Station Q, Toronto 7, Ontario, Canada) στά έλλη- φ 

νυκά η άγγλυχά η* XL άπά τά Κεντρυχά Γραφεϋα του ΠΑΚ στή" Στοχχύλμη (PAK, Drottninggatan 16,111, 

111 51 Stockholm, Sweden) η* άχάμη χαί άπό* τά Γραφεϋα τοδ ΠΑΚ στή*ν Ιταλία (PAK, Via della 

Vite 27/20, 00187 Rome, Italy). 

Παραθέτομε πυό χάτω μόνο μερυχές παραγράφους άπ'αύτό τό* χείμενο. 0Ú παραγράφου εί
ναι, ασύνδετου χαί στή"ν πραγματυχότητα είναυ άναγχαυο τό πλαίσυο της άναλυτυκής δομής τοο 

χευμένου - δίνουν δμως μι,ά ί,δέα της φύσης της ανάλυσης. 

ή ανάλυση τοΰ ΠΑΚ 
"01 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ. ' ΜΕ ΚΑΛΠΑΖΟΝΤΑ ΠΙΑ ΡΥΘΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 01 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΑ 'ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ' ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΥΤΗ ΑΚΟΜΗ Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟ

ΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Δ Υ Σ Η Σ ^ 
r T
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΤΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ TOM ΠΑΠΑΣ. ΓΙΑΤΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ E I - W 

Τ Η Σ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠ'ΤΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Ε Υ Ρ Λ Π Η Σ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΟΤΑΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΙΤΟΥΝ 

ΑΠ'ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ EX ΟΥΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ NATO ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ; ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩ

ΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜ

ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ 'ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ' - ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΤΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;" 

"Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΦΡΟΥΡΙΟ TOY NATO ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΦΡΑΓΚΟ ΑΜΠΕΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝΕ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΕΝΑΣ 

ΑΠΟΐκίΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΟΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ - ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΞΙΚΟΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΤΩΝ 

Τ Η Σ ΝΟΤΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ) ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

Ε Υ Ρ Λ Π Η Σ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ NEO-ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ. 

ΓΟ ΝΤΟΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Σ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -

ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΡΑΔΟΡΙΚΟ, ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟ

ΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΗ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΙΟ. ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΙΑ 
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ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ BPH ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ'ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΙ ΑΥΤΟ 'ΕΝΟΤΗΤΕΣ' ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ. 
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ, ΒΕΒΑΙΑ, Η*ΕΝΟΤΗΤΑ'ΕΙΝΑΙ ΜΑΝΔΥΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ". 

"ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ. ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΗ ΚΑΝΕΙΣ Η ΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΝΑ ΠΑΡΗ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗ 

ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ 

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΣΟΒΙΕ

ΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ CARTE BLANCHE ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΑ

ΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ." 

"ΒΕΒΑΙΑ, ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΗΜΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ. Η ΕΚΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΘΑ ΚΡΙΝΗ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ - ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑ'ΊΚΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΣΤΩ 

ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ - ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ". 

"ΤΕΤΟΙΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΧΕΤΑ ΑΠ' ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΕΙΑ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΩΡΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΡΧΙΖΕ ÑA ΤΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΕ 

Α Λ Α Α Γ Η
 ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΝΟΜΕΥΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΦΡΟΥΡΙΟ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 τ ο γ

 NATO, ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΞΕΦΡΑΓΚΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ. ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ 

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΤΑΝΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠ' ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΗΠΑ ΠΩΣ ΑΥΡΙΟ, ΑΝ ΕΠΑΝΕΛΘΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗ; ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. Ο 
ΛΑΟΣ ΜΑΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ' ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1967, ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙ-
ΚΟΠΟΙΗΘΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΟΣ ΑΠ' ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΕΑΝ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ. ΓΙ ' ΑΥΤΟ, ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΗ, ΕΦ' ΟΣΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠ' ΤΟ ΧΕΡΙ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΞΕΡΑΜΕ. 

"ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΣΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ Ο 
ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΣΑΦΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑ. ΔΗΛΑΔΗ, 

ΑΝ Ο ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΗ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩ
ΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ. ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟ ΣΗ-

Μ AC ΚΟΒΕ PN ΜΑΙΝΕΙ ΣΤΡΟΦΗ 180° ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΝΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΝ ΣΠΑΣΗ Ο ΔΙΑ-
ΒΟΛΟΣ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΗ Ο ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ - ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΟ 
ΠΑΛΗΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ; ΠΩΣ, ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ 

ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΤΟΝ 'ΑΝΕΝΔΟΤΟ'; Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΜΑΣ-ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ. ΑΝΤΙ
ΘΕΤΑ, ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ. Η ΕΠΕΚΤΑΚΤΙΚΗ, ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΚΩΝ 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΥΓΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑ-

ΤΟΠΟΙΗΘΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΑΣΤΑΣΗ. Ο ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ - ΔΕΝ 

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΟΛΟ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ, ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠ' ΤΙΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΜΩΣ - ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -

ΘΙΓΟΥΝ ΚΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

ΤΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙ Αϊ ΕΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ , ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΩΣ 

ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΣΤΩ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΕΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 

ΟΜΩΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, π.χ. Α 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 'ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤ™ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΒΑΛΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ NATO ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ 

ΙΔΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;" 

"ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ,ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠ' ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΗ Η ΟΧΙ Ο ΜΑΓΚΟΒΕΡΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΗ ΣΩΣΤΑ. 

ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 'ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ' ΤΟΥ 1967 - ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΥΣ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΕθΗ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ; ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΗΠΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 

ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΟΧΗΣ: ΓΙΑ ΜΑΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΙΘΑΝΗ". 

r 

«τουπαμάρος 
και 
στην Ελλάδα» 

Μ'αύτό τόν τίτλο κυκλοφόρησαν ΤΑ ΝΕΑ της 

Δευτέρας, 17 Ιουλίου. "Εγραφαν δτυ ή αράδα 
σχεδίαζε απαγωγές, λήστευες, έκρήξευς καί τ ι φ 

δημυουργία λαΐκοϋ στρατοϋ. 

"8 "Ελληνες και? 4 Γερμανοί - συνελήφθησαν δπως 

ανακοινώθηκε άπό επίσημη πηγή* τό Σάββατο τό 

μεσημέρι,. OÚ οκτώ "Ελληνες - κατά τήν ανα
κοίνωση - ανήκουν στην "Νέα Άρι,στερά" καί 

κατηγορούνται, δτι, είχαν άποφασίσ,ευ τή*ν συγ

κρότηση ομάδος "κατά τά πρότυπα των έξτρεμυ-

στων^τής Τουρκίας καί της Λατι,νι,κής Άμερυκής "Τουπαμάρος", μέ τελυκόν άντι,κευμενυκόν σκοπόν 

τήν ανατροπών του πολυτεόματος καί του κρατούντος κουνωνυκου καθεστώτος." 

Ou 4 Γερμανοί - κατά τή*ν Εδυα ανακοίνωση - συνελήφθησαν στίς 8 τρ. μηνός καί κατηγοροΰνται 

δτι, σκόπευαν νά δράσουν γυά λογαρι,ασμό της οργανώσεως "Κίνημα της 20ής 'Οκτωβρίου", μέλη τής 

οποίας έχουν συλληφθή καί πρόκευταυ νά παραπεμφθοον. OÙ συλληφθέντες είναι, οΰ: 

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ, Χρήστος, 31 χρονών, οΰκοδόμος. 

ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗΣ, Γεώργυος, 27 χρονών, τοπογράφος-μηχανυκός. 

ΚΑΜΠΑΝΑΣ, Παναγυώτης, 4-5 χρονών, καθηγητής τής φυλολογίας, οϋκονομολόγος. 

ΧΑΣΑΝΗΣ, Χρήστος, 35 χρονών, οΰκοδόμος. 

ΚΑΒΑΚΙΩΤΗΣ, Δημήτρυος, 25 χρονών, αρτεργάτης. 

ΚΛΩΤΣΑΣ, Δημοσθένης, 27 χρονών, εργάτης. 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, Δημήτρυος, 23 χρονών, ούκοδόμος. 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλευος, 28 χρονών, εργάτης πλαστυκών. 



-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

Β Ο Η Θ Η Σ Τ Ε ! 

"ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΗ Ο ΗΛΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΛΛΗ" 

'Οδυσσέας Έλΰτης 

Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ δλα αυτά τα χρένυα πού* βρίσκεται, κάτω απέ τη φασυστι,κη 

τυραννία, δέν λυγι,σε. 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ του έξωτερι,κοο πρέπει, νά βοηθήσουμε τ<5ν αγώνα των 

σκλαβωμένων αδελφών μας. 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ στον Καναδά θά κάνη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ άπέ τίς 

15 Αύγουστου μέχρι, τίς 15 Σεπτεμβρίου. 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που θά σας πλησιάσουν γυά νά ζητήσουν την οΐ,κονομυκη 

σας εύσφορά στον αγώνα του λαοΰ μας, είναι, εργάτες της αντίστασης 

πού* ποθούν νά δουν την πατρίδα μας ΛΕΥΤΕΡΗ. Θά σας ζητήσουν τέ 

"κάτι,", το" "λύγο" γυ'αύτοές που είναυ άποφασυσμένοι, νά δώσουν τέν 

εαυτέ τους όλέκληρο γι,ά νά σηχώσουν τέν ηλι,ο της περηφάνευας πάνω 

άπ'τη χώρα μας. 

ΑΝ ΤΥΧΗ δμως καί δέν σας πλησίαση κανείς γι,ά τέν πι,έ πάνω σκοπέ, 

στείλτε την εύσφορά σας στέ: 

P A K - B O X 142 - S T A T I O N J ' - T O R O N T O 6 

01 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ πρέπει- νά γράψουν όμορφη σελίδα 

στή*ν ί,στορία του έθνυκοαπελευθερωτι,κοΰ τοΰτου αγώνα της φυλής μας. 

ΠΑΚ ΚΑΝΑΔΑ 



-IO-IO-IO-IO-IO- « 

NOIKTff ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ 

Margaret Mead, Marshall McLuhan, Arnold Toynbee, Robert 0. Anderson, 

Yoshinobu Ashihara, Rene Dubos, κ. ά. 

Δυαβάσαμε μέ αρκετό ένδυαφέρον δτυ ογδόντα τέσσερευς άπό σας "δυαννοούμενου, 

ερευνητές καί έπυστή*μονες, μετά* άπό τή*ν κρουαζυέρα σας στο" Αΰγαΰο της δυκτατορυκης Ελλά

δας, ζητήσατε "συντονυσμένη παγκόσμυα δραστηρυότητα γυά τη δημυουργία ανθρωπίνων συνθηκών 

•κάτω άπό τίς όποιες ò άνθρωπος θα* μπορη νά ζη εύτυχυσμένος". 
Μυά σευρά άπο" ερωτήματα μας ?ίρθε αμέσως στο* νοϋ. Πρώτα άπ'δλα φυσυκά ίταν το* είδος 

καί ò τόνος της ανακοίνωσης. Έπρόκευτο γυοΤ μαύρο χυοϋμορ η στ'άλή*θευα, τά λέ*γατε αυτά στά 

σοβαρά; Εννοούσατε δημιουργία εύτυχυσμένων συνθηκών σέ άλλα μέρη του κόσμου καί δχυ στον 

Ελλάδα; Να" παραμείνη ή Ελλάδα δυστυχυσμένη ετσυ ώστε ό ΰπόλουπος κόσμος vdf είναι, ευτυχι

σμένος; 
Μ
Η μή*πως μετά* άπό μυά βδομάδα κολυμπυοΰ, ήλυοθεραπείας, τρώγοντας μπαρμπουνάκυα, Ä 

φέτα καί έλίτσες καί πίνοντας ούζάκυ καί συζητώντας γυά τή*ν κατάσταση του κόσμου, άποφασί- ^ 

σατε νά βγάλετε μυά ανακοίνωση μέ ελαφρώς έπαναστατυκή* χρουά, ενα χαμηλόφωνο, πολύ χαμηλό

φωνο κάλεσμα στον κόσμο νά άνατρέψη τή*ν έλληνυκή* δυκτατορία; "Συντονισμένη παγκόσμυα 

δραστηρυότητα", ασφαλώς άκούγεταυ σάν κάλεσμα στά δπλα. Καί δημυουργία "εύτυχυσμένων συνθη-

λών κάτω άπό τίς οποίες δ άνθρωπος νά μπορευ νά ζη εύτυχυσμένος", ασφαλώς άκούγεταυ σάν όλο-

κληρωτυκή* καταστροφή* των αβάστακτα δυστυχών στή*ν Ελλάδα κάτω άπό τόν Παπαδόπουλο γυά νά 

δημυουργηθοΰν où "ευτυχείς συνθήκες". 

Ύποθέτομε δτυ γνωρίζετε, καί πρέπευ νά περάσατε κάμποση ώρα στή* Μεσόγευο, στά τα-

βερνάκυα τών νησυών, μυλώντας γυ αυτό, γυά τους "Ελληνες πού ύποβάλλονταυ σέ βασανυστήρυα 

στή"ν άσφάλευα τών Αθηνών γυά "άντεθνυκή* δράση". Στή°ν πραγματυκότητα, η κόρη τοϋ οικοδε

σπότη σας τίταν μυά άπ'αύτες. Πυθανόν νά σας τόπε. Είχε άνακατευθή στή*ν προσπάθευα κρυψί-

ματος τοϋ Θεοδωράκη, τοϋ φημυσμένου μουσυκοσυνθέτη. Θά ξέρετε ασφαλώς δτυ où άνθρωπου πού 
έχουν αντίθετες πολυτυκές πεπουθησευς άπό κεϋνες της χούντας, πρέπευ ·νά κρύβωνταυ. Μυλή*-

σατε στον Αλέκο Παναγούλη; Παρ'δλο πού βρίσκεταυ στή* φυλακή άπό τό 1968, έξακολουθοϋν νά 

τόν βασανίζουν. Ή μάνα του, 65 χρονών, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στή°ν Άμερυκάνυκη 

Πρεσβεία στή"ν Άθηνα, λίγο πρίν ξεκυνή*σετε σεΰς γυά τή*ν κρουαζυέρα σας. 'Αλλά δέν τή*ν άφη

σαν νά μείνη πολύ. Τή*ν εδυωξαν δυά της βίας καί τή*ν εκλευσαν στό σπίτυ της φρουρώντας την. 

. Ό λόγος γυά τόν όποΰο έκανε αυτό τό πράγμα μπροστά στή*ν Άμερυκάνυκη Πρεσβεία, εϊναυ δτυ 

où Ηνωμένες Πολυτεϋες εϊναυ αυτές πού υποστηρίζουν τη χούντα καί της παρέχουν δπλα γυά νά ^ 

κρατούν τό λαό κάτω άπό έλεγχο. Μή"πως τό δνομα Ανδρέας Φραγκυδς σας λέευ τίποτα; Μή*πως * 

η\αν κυ αυτός ενα άπό τά θέματα τών συζητήσεων σας; "Εχομε φωτογραφίες του πρίν άπό τη* 

σύλληψη* του καί μετά άπό επτά μήνες. Τά βασανυστηρυα πού τοϋ έκαναν τόν γέρασαν τουλάχυ-

στον 15 χρόνυα. 

Ύπάρχευ ακόμα κυ ò Δυονύσης Καράγυωργας. ΕΪναυ έπυστή*μονας, ούκονομολόγος καί 

δυανοούμενος. "Ενας σάν κυ έσας. ΕΪναυ καταδυκασμένος σέ ΰσόβυα δεσμά καί τούχουν άρνηθη 

ΰατρυκή* περίθαλψη γυά μυά εγχείρηση αύτυοΰ πού χρευάζεταυ άπαραυτή*τως. Ή γυναίκα του εχευ 

κάνευ έκκληση στον κόσμο δλο γυά βοή*θευα. 

Ξέρομε πώς είναυ κάπως χοντρό, νά τό ποΰμε ετσυ, άλλα δυερωτυόμαστε αν έκεϋνος θά 

έκανε κρουαζυέρα στή* λίμνη τοϋ Όντάρυο ενώ ó Μάρσαλλ Μακλυοΰχαν θάταν κλευσμένος στή* 

φυλακή* τοϋ Τορόντο γυά τυς πολυτυκές του πεπουθή*σευς καί η χώρα κάτω άπό δυκτατορία. "Η αν 

θά έκανε υστυοπλο'ία ενόσω ή Μάργκαρετ Μή*ντ θά βασανυζότανε στή*ν Άσφάλευα της Βοστώνης. 

Λουπόν, δλα αυτά εϊναυ λίγο άσχετα μέ τό γράμμα μας. Κυρίως προσπαθοΰμε νά αποφα

σίσουμε αν πρέπευ νά σδς κατακρίνουμε η νά σας συγχαροϋμε γυά τη* στάση σας. Βρίσκομε κάτυ 

τό ασυνάρτητο σ'δλη αυτή* τή*ν υστορία. Τά ονόματα σας, ξέρετε, εϊναυ αρκετά μεγάλα, καί 

δέν μπορούμε νά πυστέψουμε δτυ τά θέλετε νάναυ συνδεδεμένα μέ τή*ν δυκτατορία. "ίσως τώρα 

πού γυρίσατε δ καθένας στή*ν πατρίδα του δπου ή ελευθερία τοϋ λόγου ύπάρχευ ακόμη, θά δηλώ

σετε τή*ν αντίθεση* σας προς τή*ν κατάσταση στή*ν Ελλάδα καί θά μας δυευκρυνίσετε τί πραγματυκά 

εννοούσατε μέ "συντονυσμένη παγκόσμυα δραστηρυότητα γυά εύτυχυσμένες συνθήκες κλπ." 

Μέ πολλούς θερμούς χαυρετυσμούς καί περυμένοντας μυά γρή*γορη απάντηση, 

ITÁ-k E?&éit<; 



Vol. 1, No. 7 "...and for the betrayers of their 
August, 1972 Country and those who sold themselves -

mayest Thou cast them upon evil days 

"I am grateful for the occasion that brings us together today. 
Few Secretaries of State have had the pleasure, as I had yesterday, 
of celebrating American Independence Day with their colleagues 
abroad. I doubt if any have had the satisfaction of spending the 
Fourth of July in Athens, where so many of the principles underlying 
our Declaration of Independence had their origin two thousand years 
ago. " 

-from a statement by Secretary Rogers in Athens-

"Greece rates highly the political philosophy which guides 
President Nixonfs enlightened international initiatives.... I am 
convinced that your visit to Greece, short as it may be, turned out 
to be informative for both sides and, as previous visits of the U.S. 
Vice-President and other prominent Americans, has contributed de
cisively towards the mutual understanding and the enhancing of the 
bonds between our two countries." 

-from a luncheon toast by Papadopoulos to Rogers--
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"Wella 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." 

- Secretary Rogers -
(Hearings before the House Committee on Foreign Affairs) 

for example: 
(from Toronto STAR, July 12, 1972) 

SAU PAULO, BRAZIL - The near-defeat of Latin America's 
principal urban guerrilla movement, the Tupamoros of Uruguay, is a 
product of a multi-national effort spearheaded by U.S. and possibly 
Brazilian counter-subversion advisers, sources here say. 

The Tupamamaro's serious setbacks are a result of the beleaguered 
government's "employing un-Uruguayan methods," according to a 
veteran observer who credits U.S. influence with the recent series 
of police victories. 

As late as last December the poorly trained and bureaucracy-
riddled police were considered no match for the sophistication and 
daring of the Tupamaros, the Latin American archetype for urban revolu
tionaries. Up until last fall the government regarded the guerrillas 
as mere ruffians and common criminals, and this put the brunt of the 
fighting of the rebels entirely on the police. However, in October, 
the military was called into battle. 

Upgrading of the country's police was a necessity carried out 
largely through the tutelage of the U.S. government. 

A project conducted under the U.S. Embassy's public safety 
advisory program was responsible for the creation of a national counter-
subversive master plan in May last year. At that time Uruguay still 
had no nationally co-ordinated police force and no nation-wide police 
radio network. 

Although U.S. advisers in Montevideo admit that they have been 
involved in beefing up the police for counter-subversive efforts, the 
capital's acting police chief, Alberto Becona, flatly denied that the 
Americans have had anything to do with halting the guerrillas. 

However, informed sources say Washington has spent thousands of 
dollars in the fight against the Tupamaros and both U.S. military • 
police and police personnel were used in the program. The military 
men drew on extensive counter-subversion experience gained in Viet Nam, 
where Americans have frequently drawn up plans for the "elimination" -
execution or arrest - of subversives. 

Brazil has also apparently been taking part in the drive to curb 
the Tupamaros. Elimination of the movement is considered important by 
Brazil's military rulers because they fear a successful guerrilla effort 
in Uruguay could encourage leftists within their own borders. 
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κ t&e ct&ex k&etd. 

Senator McGovern on Greece : 

"The foreign policy of the Nixon 
Administration is bankrupt. We are losing 
friends all over the world. The romantic 
pageantry of Presidential diplomacy cannot 
obscure the fact that the majority of man
kind looks upon us with suspicion and fear 

The way we are handling the Greek dy(^//torship is symptomatic of 
this state of affairs. For the sake of </|7ious short term security 
interests we have permitted the consolid^Von of a neo-fascist regime, 
which has been poisoning our relations wrv^the democratic nations of 
the Atlantic Alliance for the last five years. To the freedom-loving 
peoples of Europe the imposition of totalitarianism on a member of 
the Alliance is a profound anomaly. Unfortunately it is no longer an 
anomaly for the foreign policy of the United States. 

It would have been a simple matter, particularly for a President 
who believes in personal diplomacy, to explain to the little dictator 
in Athens that he is making continued close relations between the 
two countries impossible. This would not constitute interference in 
the internal affairs of Greece. It is what is happening in Greece 
now, that by impeding the smooth operation of the Alliance interferes 
with the internal affairs of the other allies. 

Besides, we should put to rest the canard that whatever happens 
inside Greece is the exclusive business of the Greek people. In this 
day and age of technological police states it is absurd to expect 
the Greek people, or any people in a similar predicament, to assert 
their rights successfully. 

The recent crisis fomented by the Papadopoulos regime in Cyprus 
is a good example of the irresponsible manipulations indulged in by 
Governments which are not answerable to the will of the people. 
It would have been impossible for a parliamentary government in Greece 
to embark on such an adventure. 

There are also alarming reports that the Greek junta has been 
implicated in a plot to bring about a right-wing dictatorship in Italy, 
by helping to finance and train a neo-fascist terrorist underground. 

The Nixon Administration in the spirit of its simplistic Real
politik, has chosen to ignore the ideological nature of the Greek 
dictatorship. It has, in consequence overlooked the connection between 
the ideas and actions of this regime, and has accepted it as a viable 
ally instead of realizing that it represents a major threat to the 
interests of the United States in the Mediterranean." 

-from a paper read at a Harvard University 
teach-in on Greece in April, 1972-

Toronto STAR, July 20, 1972 

"This week McGovern vowed he would reverse Nixon's policy and 
pledged 'in January of next year - if I am elected - I would announce 
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the termination of all U.S. aid to the Greek dictatorship.' 
"McGovern said he would also order a 'basic review' of an 

agreement in principle negotiated by the Nixon administration to 
give the U.S. Fleet home port facilities in Greece, and that he 
would 'sharply curtail the number of visits to Greece by high-ranking 
civilians and military officials.'" 

β · * 

ADMIRAL ZUMWALT: (Before the House 
Committee on Foreign Affairs) 

"Homeporting in Athens.... is of 
significant importance particularly 
from the standpoint of the well-being 
of the men who man the ships in our 
carrier task groups and their depen
dents. In the long run the Navy and 
the nation will be the beneficiaries." 

RIGHT: Commander of a destroyer of 
the Sixth Fleet at a reception 
during Nautical Week on the 
island of Mykonos. 

HOME PORT FACILITIES 

panagoulis 
Μιετά τίς ττεριττολίες καί ή ψυχαγωγία. Ό διοικητής άνπτορ; 
πιλλικού του 6ου στόλου κατά τήν διάρκεια δεξιώσεως irò* 
εδόθη στην Μύκονο — την τελευταία προτίμηση τον πλήρωμα·* 
των του 6ου στόλου — οτά πλαίσια της Ναυτικί»ς 'Εβδομάδος 

T o p J 
Troúejk 
> μ ά ^ Ρ 
«οςη 

We have two letters from Mrs. Athina Panagoulis, the mother of 
Aléeos Panagoulis who is in prison in Greece. The first was delivered 
to the American Embassy during the visit of Secretary Rogers, and 
begins as follows: 

EXCELLENCY: 

One would have to possess oracular and god-like capacities to 
reach on such a short visit to a foreign country a diagnosis of the 
political climate which reigns there. 

In the twenty-four hours which you will stay in Greece, our rulers 
will try to give you an idyllic vision of prosperity and freedom. The 
truth, however, is far from this, for no government has managed to 
engender so much misfortune and slavery in a country as the Colonels in 
Greece. Thousands are oppressed, out of work for political reasons, 
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and most importantly, confined in prisons. 
The most unjustly treated of all the prisoners, however, is my 

son Aleaos Panagoulis.... 

She concludes the letter with a description of the situation of 
her son and asks "from my soul" that he examine the case and tell the 
tyrants to stop torturing her boy, and to stop torturing Greece. (In
stead Rogers exchanged toasts with the Number One Tyrant.) 

In a second letter she thanks a group of friends abroad: 

My dear friends abroad, 

I received your letter of the 29th. My emotion was indes
cribable in your sharing our misfortune even though you are so 
distant. I cannot find words to thank you for your solidarity. 
On the first of the months I went to the bank and deposited the 
money, and on the fourth, I visited my much-tortured Aléeos and 
gave it to him. Aleaos' tortures cannot be described. On April 
29th, they tortured him, on the 3rd of May they tortured him. 
They shaved his head, they took away his shoes and for twenty 
days he was barefoot. On the 5th of May, they tortured him. On 
the 9th of May, they tortured him. He held a ZZ day hunger strike. 
On the 10th of May, they had assinged me May ZOth for a visit. I 
went with a high fever and during a heavy rain; I waited for half 
an hour outside the (prison) gates, and afterwards they told me 
he was being punished and I should call after lb days for them 
to assign me a time to come. 

On the Zlst of May, he reached the end of his rope. His 
tongue became coffee black, and that night three doctors from the 
401 Military Hospital went to save his life. On the 9th of June, 
the torturer Theofilloyannakos went to him and told him either to 
write a letter to Papadopoulos begging his forgiveness, etc. or 
that they would let him die right there. He is extremely exhausted 
because his food is wretched. They do not permit me to bring him 
food; just twice now I have taken him fruit. Now they are suing 
me saying I cared for Zambelis (fellow political prisoner of 
Panagoulis who escaped last year to Italy), even though flies 
fear to enter my house. lösend you a copy of the letter which I 
delivered yesterday to the American embassy and gave to the 
foreign press agencies. 

Again I express my warmest thanks for all. 

With maternal affection, I kiss you, 

Athina, widow of Vassili, Panagoulis 

July 6, 1972 

ASSESSMENT 
Every so often the National Council of PAK takes stock of the 

situation in Greece and the situation outside Greece as it relates to 
the struggle of the Greek people for liberation. Events are reviewed. 
Questions are asked. What is the reason for Sweden's assigning an 
ambassador to Greece having refused for five years to do so? Will 
DEnmark follow? Will Norway raise the question of Greece's participation 
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in NATO in a meaningful fashion? How is it that the foreign minister 
of Germany paid an official visit to Greece so soon after the German 
Ambassador had been booted out of the country during the "Mangakis 
affair"? What was the significance - if any - of the announcement in 
Greece that the Papadopoulos cabinet will be changed and will include 
political personalities? What general trends can we discover, and 
what assessment can we make from all of these facts? What about 
elections in the super-power country, patron of Greece, the United States? 
Will a McGovern victory mean the end of the Greek dictatorship? 

A text has been printed by the National Council of PAK entitled 
"Assessmemts and Strategy of the National Liberation Struggle". It is 
available on request at the PAK Newsletter P.O. Box (Box 594, Station Q, 
Toronto 7, Ontario) in Greek or in English, and also at Central Offices, 
PAK, Drottninggatan 16, III. Stockholm, Sweden 

We quote only a few paragraphs from that document in this News
letter. The paragraphs are out of context and really need the frame
work of the analytical structure - but they do give an idea of the 
nature of the analysis. 

PAK, SPEAK.S 
"The objective developments concern primarily the stance of 

Western Europe with respect to the military occupation of Greece. At 
an increasing pace, the governments of Europe are competing to 'normal
ize' their relations with the pentagon puppets in Greece. Not even 

Social Democratic Scandinavia constitutes an exception. 
We ought not to oe surprised at this movement of the 

STANCE OF West towards the AThens of Tasca and Tom Pappas. For 
WESTERN Western Europe is integrated into the system of power 

which is controlled by the imperialist establishment of 
EUROPE thg USA. When even social democratic governments plead 

with the White House not to withdraw the American 
occupation troops from their countries, how is it 

possible for the European governments to object to the transformation of 
Greece into a NATO fortress in the Eastern Mediterranean? And how is 
it possible for them to resist the pressures of their own domestic ^ 
capitalists to take part in the 'booty' - in the untrammeled monopolisti^ 
exploitation of the Greek people?" 

"The transformation of Greece into a NATO fortress and open terri
tory for Western monopoly capital must be placed in the more general 
context of the colonization of Southern Europe. This assessment requires 
that we see the Greek Liberation Movement in the context of the anti-

imperialist struggle of the nations of the Mediterranean, 
Such a struggle, in the period through which we are 

COLONIZATION passing, is, on a world-wide basis, a class struggle, 
a struggle of the classes (the worker, the peasant, 

OF SOUTHERN t^e sinaii craftsman) which constitute the object and 
EUROPE goal of exploitation of foreign capital in the context 

of neo-colonial regimes. Domestic capital in all 
cases, and particularly in Greece, is comprador, para

sitic and dependent. It has neither the desire nor the strength to con 
front foreign capital. And this assessment requires that we understand, 
once and for all, that our national liberation struggle cannot find 
allies amongst those who represent domestic capital. For this reason, 
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any 'unity' which is founded on hopes for the participation of 
representatives of domestic capital is historically condemned to 
complete failure - except, of course, if 'unity' becomes a cloak 
for perverting the character of the struggle, for its transformation 
from a national liberation struggle into a form of acceptance, in 
substance, of the colonization of our country." 

"In the region of the Mediterranean, the confrontation between 
American imperialism and the Soviet Union advances with increasing in
tensity. One ought to expect the stand of the Soviet Union in this 

area to take finally a qualitatively different shape 
CONFRONTATION from the stand of Northern and Central Europe. With 

its statements concerning both Cyprus and the home 
port of the Sixth Fleet in Greece, the Soviet Union gave the first 
indication that its recognition of the sovereignty of the US over Greek 
territory does not at the same time mean a carte blanche for any mili
tary use whatsoever of that country." 

"Certainly, in this historical period through which we are 
passing, the most critical confrontation is the confrontation of the 
peoples of Indochina with American imperialism. The outcome of that 
struggle will decide the fate of other peoples - and for a long time 
to come. For this reason the responsibility of the Peoples Republic 
of China and the Soviet Union is great. If they do not continue their 
support of the struggle of the peoples of Indochina to the degree which 
is necessary for the halting of the Pentagon, they will in the end have 
sealed their own fate." 

"Such sermons - independently of the fact that they offer no 
solution to the greek problem - are based on a profound ignorance of 
history. For the imposition of the military dictatorship in Greece by 
the USA was the result of an historical process which does not permit a 

return to the past. The parliamentary system in 
.,...,.,. ... Greece was abolished because the Greek people, in their 

CHANGE IN . . . « .. . . - Ζ J.-U ±. 
maturxty, began to use this system for a course that 

POLITICAL undermined the plans of the USA for Greece as a NATO 
. .
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 fortress, for Greece as open territory for the mono

polistic interests of the Western oligarchy. It was 
for exactly this reason that the old political estab-
lisment was replaced by the mechanisms of agents fully 

controlled by American services. Does the US have a single guarantee 
that if, touorrow, the parliamentary system of the past should be re
stored, our people will -change their strategy? Exactly the opposite is 
true. The Greek people, since the coup of 19 67, have become fully 
politicized and radicalized. Is it possible for the occupiers of Greece 
to expect charity from the Greek people, if they dispose of any means 
to confront their occupiers? Because of this, the American establishment 
does not intend to permit, so long as matters remain under their control, 
the operation of parliamentary processes in Greece, as we knew them. 

"The second question has to do with the most recent developments 
in the United States, and specifically, with the nomination of McGovern 
as candidate of the Democratic Party. It is known that McGovern and the 
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Democratic Party have taken a clear stand on the Greek issue. That 
is, if McGovern becomes president, he intends immediately to cut off 
military aid to the colonels. This act would mean no less than a 180 
degree turn in the defense policy of the US with respect to Greece. 
Can we conclude, therefore, that in the unlikely event that McGovern 

were to be elected, the US would return to the old 
system of control over Greece? That, as if by miracle, 
we would return to April 20, 1967 and would then con-

GEORGE tinue the unyielding fight of that period? The answer 

MrrnvFRN "̂
s n e

9
a t
i
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Y this we do not mean to say that 

McGovern is peddling falsehoods. His personal recti
tude is not the issue which ought to concern us. To 
the contrary, what is important is that we estimate 

the historical possibilities for such a development. The expansive, 
imperialistic policies of the USA are not the result of faulty calcu
lations by American services. It is a reflection of the dynamics of 
its social-economic systen as a totality. For the United STates to 
change its course, it would have to undergo a genuine social and political 
revolution. McGovern is not a revolutionary. He does not seek revolu
tionary changes in the structure of power of the US. He is an authen- φ 
tically liberal representative of that very same system. He does not 
put in question America's role of world-wide supremacy, nor does he in
tend to reduce its strength vis-a-vis the other super-powers. His 
program, in many aspects progressive, as was the program of the Center 
Union in Greece, offers changes in the context always of the same 
system. A few of these changes, however - and one of these is the change 
of policy toward Greece - touch on vital interests of the system, 
whether they deal with the economic interests of the ruling class or the 
military interests of the US, as these are interpreted by the Pentagon 
and the CIA. To be more exact, his program contains contradictions, 
contradictions between the effort not to reduce the system of control 
of the US and simultaneously, to change its policy in certain critical 
areas. Such contradictions certainly are of interest, particularly in 
the development of the political consciousness of Americans, as well 
as the creation, albeit by stages, of a progressive movement in the US. 

At the same time, however, the fact that the McGovern program con
tains contradictions preordains the failure of exactly those aspects 
of it which militate against the general thrust of the system, e.g., how 
is it possible for the McGovern program to satisfy •the greatest possible^fc 
support of Israel' (vis-a-vis the Arabs and the Soviet Union) and at 
the same time to undermine in Greece a military regime which has turned 
the country into a NATO fortress to serve those very goals?" 

"Without doubt, a McGovern victory will create problems for the 
junta and the Pentagon. And it will do so independently of the ability 
of McGovern to fulfill his intentions to cut off military aid to Greece. 
The presence in the White House of a man who has on many occasions, not 
only openly condemned the junta, but has correctly indicated the role 
of the American government in the 'revolution' of 1967, cannot help 
but create a negative climate for the colonels. But does this mean 
that it will bring an end to American occupation? More specifically, 
does this mean that the current form of occupation will be abolished? 
For us such a development is, historically speaking, nearly impossible." 
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*rUPAMAfìOS* IN GREECE 

The above headline appeared in ΤΑ ΝΕΑ on Monday, July 17. It 
said the group was planning abductions, robberies, explosions and 
the formation of a popular army. 

"Twelve people, 8 Greeks and 4 Germans, were arrested on Saturday 
noon, July 15th, as announced from official sources. 

"Eight Greeks, according to the official statement, belong to 
the 'New Left', and are charged with deciding to form a group 'in the 
prototype of the extremists of Turkey and Latin American Tuparmaros' 
with the final object the overthrow of the regime. 

The four Germans, according to the same statement, were arrested 
on the 8th of the month and are charged with planning to act on behalf 
of the organization 20th of October, members of which have been arrested 
and will be tried. Those arrested are: 

RAMANTANIS, Christos, 31, construction worker 
BOUSSIOUTIS, Giorgos, 27, topography engineer 
KABANAS, Panayiotis, 45, professor of literature, economist 
CHASANIS, Christos, 35, construction worker 
KAVAKIOTIS, Demetrios, 25, bakery worker 
KLOTSAS, Demosthenis, 27, laborer 
CHALKIADAKIS, Demetrios, 23, construction worker 
THEODOROPOULOS, Vassilios, 28, laborer, plastics 

******* 

GREEK AUTHORITIES ANNOUNCED ON JULY 27TH THAT THE TRIAL OF THE 
ABOVE EIGHT FREEDOM FIGHTERS WOULD BE HELD WITHIN THE FIRST TWO 
WEEKS OF AUGUST. THE GREEKS CONTINUE TO FIGHT FOR THEIR 
LIBERATION!! 

H E L P 
An urgent request has reached the offices of the PAK Newsletter 

for help for Anastasios Minis. He was arrested on April 22, 1972, and 
kept in the security police headquarters of New Ionia for three weeks. 
After the end of the interrogation, he was taken to Korydallos Prison. 

On June 15th he was transferred to the Special Interrogation Section 
of the Military Police (ESA) where he has been kept in solitary confine
ment. During his stay in ESA he has not been allowed visitors by either 
family or lawyer. It is believed that he is undergoing torture. 

WRITE, WIRE, PHONE - State Department, congressmen, Pentagon, White 
House, Embassy in Athens - but do it now, FAST! 

OPEN 1 Π Ύ £ * 
TO THE MEMBERS OF THE TENTH ANNUAL DELOS SYMPOSIUM 

Margaret Mead, Marshall McLuhan, Arnold Toynbee, Robert O. 
Anderson, Yoshinobu Ashihara, Rene Dubos, et al 

We read with a certain amount of interest that eighty-four of . 
you "intellectuals, scholars and scientists," after cruising the Aegean 



-10-10-10-10- \ 

i 
of dictatorial Greece, called for "concerted worldwide action to build v 

human settlements in which man could live happily." ^ 
A whole flock of questions came to mind immediately. First,of course, 

was the nature and tone of the statement. Was i t black humour? Or were 
you deadly serious? Did you mean happy settlements in other parts of the 
world, but not in Greece? Would Greece remain unhappy so that the rest of 
the world could be happy? 

Or was it that after a week of snorkeling, sunbathing, enjoying 
barbounia, feta, olives and ouzo and discussing the state of the world, 
you decided to come out with a statement tinged with revolutionary hue, 
a subtle, vevy subtle call to the world to overthrow the Greek dictator
ship? "Concerted worldwide action" certainly sounds like a call to arms. 
And "building human settlements in which man could live happily, " 
certainly sounds like mass destruction of the unhappy settlements in 
Greece under Papadopoulos in order to build the happy ones. 

We guess you know, and you must have spent much time talking about 
i t on the Mediterranean and over taverna tables on the islands, that 
Greeks are being tortured in security headquarters in Athens for "anti-
national acts". In fact, the daughter of your host was one of the first. 
He probably mentioned that. She had been involved in helping to hide ^ f c 
Theodorakis, the famous composer. You know, of course, that people do ^ ^ 
have to hide if they have different political opinions from those of the 
¿unta. did you talk about Aleco Panagoulis? Although he has been in 
prison since 1968, they continue to torture him. His 65-year-old mother 
started a hunger strike in front of the American Embassy ¿ust shortly 
before you began your cruise. But they didn't let her stay there long. 
They dragged her off and put her under house arrest. The reason for doing 
it in front of the American Embassy, of course, is that i t is the U.S. 
which supports the ¿unta and supplies i t with the arms to keep the people 
under control. Does the name Andreas Franghias ring a bell? Was he one 
of the topics of your conversation? We have pictures of him before he 
was arrested and then again seven months later. His torture aged him at 
least IS years. 

There's also Dionysios Karageorgas. He is a scientist, an economist, 
an intellectual, one of you. He has a life sentence, and has been refused 
medical attention for an ear operation he desperately needs. His wife 
has made an international plea for help. 

We know i t is rather crude to mention i t , but we were wondering if he 
would be cruising Lake Ontario while Marshall McLuhan was in a Toronto ^t 
¿ail for his political convictions, and the country under a dictatorship. ^~ 
Or sailing off Fuget Sound while Margaret Mead was being tortured in 
Boston Security Headquarters. 

Well, that's just a l i t t l e aside to this letter. Mainly we are 
trying to determine whether to castigate you or congratulate you for your 
stand. We find something a bit incongruous about the whole story. Your 
names are rather big, you know, and we can't believe that you want them 
connected with the dictatorship. Perhaps now that you have returned to 
your native lands where freedom of speech is s t i l l possible, you will state 
your opposition to the situation in Greece, and you will clarify for us 
what you really meant by "concerted world action," "happy settlements," etc. 

Most sincerely yours, and hoping for an early reply, 

¿JCrjf, -¿%£ JU~~bz£^ 

CONTRIBUTIONS ACCEPTED BOX 594 STATION Q TORONTO 7 CANADA 


