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ΙΟΥΝΙΟΣ 1972 ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΜΗ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΜΗ ΞΑΣΤΕΡΙΑ 

• ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΛΕΒΑΡΙΣΗ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΛΕΒΑΡΙΣΗ, 

ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΜΟΥ, 
ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑ 
ΝΑ ΚΑΤΕΒΩ ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ... 

ΠΑΚ (Παληο Κρητυχο Τραγουδυ) 

Ειδήσεις 
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΑΡΙΘ. 269 

"ΕΑΝ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧθΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΡΑΒΔΩΝ, ΓΚΛΟΜΠΣ, 
ΔΑΚΡΥΟΓΟΝΩΝ ΚΛΠ., ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΣ ΟΠΛΩΝ ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ". 

-Ελληνυχη χούντα, Αθήνα, 29 Απρυλυου 1972 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Σ' ενα θαυμαστό ξέσπασμα πάθους χαυ αντυχουντυχων αυσθηματων, άλλα με οργανω-

τυχο σχεδυο που υποδευχνυε προγραμματισμό, φουτητες του Πανεπυστημυου Αθηνών χαυ 

Παντευου Σχολής, Σπουδαστές του Πολυτεχνείου χαυ Μυχρου Πολυτεχνευου Αθηνών χαυ Θεσ-

σαλονυχης, ξεχυνησαν μυα σευρα απο δυαμαρτυρυες εναντυον του τυρρανυχου χαθεστωτος 

που χυβερναευ την πατρυδα μασ ιεντε χρονυα τώρα. 

21 Απριλίου Ψάλλοντας τον Εθνυχο Υμνο xau τραγουδώντας το "Ποτέ θα χαμη ξαστερυα" 

χαθως χαυ τραγουδυα του Θοδωραχη xau φωνάζοντας "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", περυπου 

100 φουτητες μαζευονταυ το μεσημερυ μπροστά στο Πανεπυστημυο Αθηνών. 

Αφού ψάλλουν το Εθνυχο Υμνο, χαθονταυ χατω xau τραγουδούν το "Ποτέ 

θα χαμη ξαστερυα". Συλλαμβάνονται, 11, 4 απ' αυτούς ευναυ Κυπρυου. 

Την υδυα ωρα άλλου 50 περυπου φουτητες συγχεντρωνονταυ μπροστά στην 

Πανεπυστημυαχη Λέσχη. 

22 Απρυλυου Πάνω απο 100 φουτητες μαζευονταυ μπροστά στο Αρχαυολογυχο Μουσευο, 

φωνάζοντας "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" χαυ τραγουδώντας απαγορευμένα 

τραγουδυα. Κατευθυνονταυ προς το Πολυτεχνευο οπού δυαλυονταυ πρυν 

χαταφθαση η Αστυνομυα. 

25 Απρυλυου Φουτητες της Βυολογυχης χαυ Γεωλογυχης Σχολής του Πανεπυστημυου 

Αθηνών απεργούν. 

Αλλου 2.500 σπουδαστές υπομηχανυχου Αθηνών χαυ Θεσσαλονυχης απεργούν. 

0 Σύλλογος Σπουδαστών χαυ Αποφουτων της Ανωτέρας Δημοσυας Σχολής 

Ηλεχτρονυχων της Συβυτανυδευου δυαμαρτυρονταυ γραπτά προς τυς αρμοδυες 

υπηρεσυες στέλνοντας αντυγραφα σ' όλες τυς φουτητυχες οργανωσευς γυα 

"τον εξωφθαλμο παραμερυσμο χαυ την αδυαφορυα του Υπουργευου Παυδευας". 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Συνεχεία) 

13 Μαίου 

If Μαϋου 

19 Μαίου 

Περίπου 300 φοιτητές της Ιατρίχης Σχολής χαί 60 της Οδοντο*ατρίχης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών ζητούν γραπτά αντικατάσταση των συμβουλίων τους, 

συγχληση γενίχης συνελεύσεως χαί ανάδειξη αιρετών συμβουλίων. 

Συλλαμβάνονται χαι, απελαύνονται απο την Ελλάδα 6 ΚυπρίΟί φοιτητές: 

Γιάννης ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ, Λεωνίδας ΛΕΩΝΙΔΟΥ, Κυρίαχος ΒΙΟΛΑΡΗΣ, Σπυρίδων 

ΚΑΡΑΟΛΙΔΗΣ, Χρίστοδουλος ΙΩΑΝΝΟΥ, Κυρίαχος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

Το Πρωτοδίχείο Αθηνών απορρίπτει την αίτηση *+6 φοιτητών της Νομίχης Σχο

λής. 

19 Μα'ίου Μετά απο τη συναυλία του Γιάννη Μαχροπουλου στο Σπορτίγχ Κλαμπ, που ωργα-
νωθηχε απο τον Σύνδεσμο Κρητων Φοιτητών, πάνω απο 200 φοιτητές πραγματο
ποιούν διαδήλωση στην οδο Πατησίων, τραγουδώντας το

 Μ
Ποτε θα χαμη Ξαστεριά" 

χαί φωνάζοντας αντίχαθεστωτίχα συνθήματα. Μετά απο επέμβαση ισχυρών δυνά
μεων της χουντοαστυυομοας, η διαδήλωση διαλύεται. Συλλαμβάνονται 8 φοίτητε« 
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S·/*« ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΚ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΙ: 

ΟΙ ΘΑΡΡΑΛΕΕΣ, ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ, 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, Ο 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 

ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΚΑΜΠΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΙ ΕΡΓΑ

ΤΕΣ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, 01 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ. 

ΟΙ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝ-

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΡΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧΕΙ — ΠΩΣ Η ΝΕΑ 

ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΞΕΣΗΚΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ. 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΑΙΡΕΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΝΑΥΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ, ΚΑΘΕ 

ΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΥΣΤΗ

ΜΑΤΙΚΟ, ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟ-

ΣΙΑΣ. 



* 
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ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ 

ΤΗΝ ΤΥΡΡΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠ' ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΕΠΙ

ΛΕΞΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ 

ΜΕΤΡΟ. 

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ, ΣΚΛΗΡΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ. 

αντίσταση 
Λ Λ Λ Λ Α Α Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Λ 

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ* 

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

•ΑΘΗΝΑΙ, Ι*.— Ποινές Μ»φς«Μ: ¿wé« ¿τ#ν tfc τον Ί -
«évvqv Xupuilty WÊÎ ima έτβν dç τβν i*eé& Βαλιροκην, *w-
XnxSotac, amo ίνός μέχρι 2 Vii έτΟν είς τους Δ. Κύργιον, Ζ. Κα-
ββγίώταν, Χ. Σπηλιόπουλον, Β. Νϊχολόπουλον, V Χρϋόαφην 
κβί »υλακίοβνς ενός έτους υ.έ nevteerf! ανοοτολήν *Ις τδν Ι. 
Αβνέτην, επέβαλε τό βκτακτον orporroouusSev Άθηνβν eiç τους 
ΙβΕβζβρένους από τήν Πέμπτη ν όκτ« νέονς, μέλη τοΟ «ΠΑΚ». 

"ΠΗΤΕ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ ΝΑ 

ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ φ 

ΠΑΡΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ 

Η ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΘΟΥΜΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΤΡΟΠΟ" 

- τ ο π α ρ α π ά ν ω μ ή ν υ μ α ε σ τ ε υ λ ε 
ο Β α λ υ ρ α κ η ς ( μ ε τ ο υ ς Ι τ α λ ο ύ ς 
δ ϋ κ η γ ο ρ ο υ ς π ο υ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ α ν 
τη δ υ κ η ) μ υ λ ω ν τ α ς εκ μ έ ρ ο υ ς 
καυ των ο κ τ ώ τ η ς ο μ ά δ α ς -

(Η παραπάνω φωτογραφυα ecvai, απο το ΙΙΑΚ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ του Μαρτυου) . 

ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 21 ΜΑΙΟΥ 1972, ΣΤΙΣ 2 . 3 0 ΤΟ ΠΡΩΙ, Ο ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΕΛΛΙ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (συνεχευα) -5-5-5-5-5--

AÏÏO ΤΗ ΔΙΚΗ (20, 21, 22 Ιανουαρίου 1972) 

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: "Δυωκομαυ γυα τυς υδεες μου καυ ομολογώ το έγκλημα μου: Πιστεύω ευς την 

Δημοκρατυαν. 

"Ανήκω στο ΠΑΚ, που εδρεύει στην Σουηδυα καυ υδρυθηκε aito τον Ανδρέα Παπαν

δρέου με σκοπό την αντυδραση κατά τησ καταργησεωσ της δημοκρατίας στην Ελ

λάδα. 

"0 πατέρας μου μου έλεγε να μην συμβυβαζωμαυ. 

"Πυστευω οτυ ευναυ υερο καυ αναπόσπαστο δυκαυωμα του κάθε λάου καυ υδυαυτερα 

του ελληνυκου να αποφασυζη ελευθερωσ γυα την τύχη του. 

(Στην υδυα δυκη ευχαν καταδυκασθη ο Κυρυαζης (βλ. φωτ. προηγ. σελ.), ο Καραγυωτας, ο Σπη-

λυοπουλος, ο Νυκολοπουλος, ο Χρυσαφής, ο Λενετης καυ ο Κυργυος. Ολου έκτος απο έναν βρυ-

σκονταυ στυς φυλακές της χούντας). 

Μαζυ με τον ΒΑΛΥΡΑΚΗ, ο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ, πολυτυκος κρατούμενος, προσπάθησε να δραπέτευση άλλα 
συμφωνά με την ευδησεογραφυα έπεσε, την ωρα που πηδούσε, τραυματίστηκε κι, ετσυ η αστυνομυα 
πρόλαβε να τον συλλαβή. 0 ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ χάθηκε μέσα στο σκοταδυ. Χρησυμοπουησαν γυα τη δρα
πέτευση τους τη γνωστή παληα μέθοδο. Λυμαρυσαν συγα συγα τα συδερα της φυλακής με μυα λύμα 
που εφκυαξαν απο ενα τραπεζομαχαυρο, έκαναν τυς κουβέρτες τους καυ τα σεντονυα τους σχουνυ 
καυ πήδηξαν. Στα κρεβατυα τους άφησαν ομουωματα τους φκυαγμενα απο ρούχα. 

Χυλυαδες προκηρυξευς κυκλοφόρησε η χούντα στην Κέρκυρα με τη φωτογραφυα του ΒΑΛΥΡΑΚΗ καυ τα 

χαρακτηρυστυκα του. Ενυσχυσε τη δύναμη χωροφυλακής κυ εχευ εξαπολυσευ τα λαγωνυκα της γυα 

να τον βρη. 0 ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ μεχρυ τη στυγμη που γραφεταυ το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ευναυ άφαντος. Η 

σκέψη μασ ευναυ κοντά στο ΣΗΦΗ ΒΑΛΥΡΑΚΗ. 

Ä Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ S'Î Λ Α Λ 

Τρυα μέλη της μαχητυκης αντυστασυακης οργάνωσης Α.Α.Α. (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ) συνελήφθησαν. 0 Αναστασυος ΜΙΝΗΣ, 52 χρονών, αντυσμηναρχος καυ ο Στέφανος 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, 42 χρονών, παυδυατρος, συνελήφθησαν στυς 22 Απρυλυου. 0 τρυτος, Αλέξανδρος 
Ζανος, Αρχυτεκτων, συνελήφθη στυς 24 Απρυλυου. Κατηγορουνταυ οτυ ετοποθετησαν 19 βόμβες, 
τυς περυσσοτερες σε αμερυκανυκους στόχους. 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

(απο τους Ταϋμς του Λονδυνου, 25 Μαϋου 1972) 

(Μετάφρ.) 0 κ. Χρήστος Παπουτσακης, αρχυτεκτων, που αφέθη
κε ελεύθερος απο την στρατυωτυκη αστυνομυα σήμερα, μετά απο 
30 ώρες κράτηση καυ ανακρυση, δήλωσε απόψε οτυ δυακοπτευ την 
έκδοση του μηνυαυου πολυτυκου περυοδυκου ΑΝΤΙ. 

Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε μολυς την περασμένη βδομάδα. Ο 
κ. Παπουτσακης ευναυ ο υδυοκτητης καυ έκδοτης του ΑΝΤΙ. Δή
λωσε στους ξένους ανταποκρυτες οτυ κλήθηκε στο ευδυκο τμήμα 
της στρατυωτυκης αστυνομυας 3 φορές την περασμένη Πέμπτη. 
Κρατήθηκε στην στρατυωτυκη αστυνομυα απο το πρωυ στυς 7 χθες 
μεχρυ τυς 2.30 τη νύχτα σήμερα. 

Τό εξώφυλλο του πρώτου τεύ
χους τοΰ « ΑΝΤΙ » 
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (συνέχεια) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (συν.) 

Αρνήθηκε να πη αν τον κακομεταχειρίστηκαν, άλλα ήταν στο κρεββατι και το ενα χέρι, του 

ήταν μελανιασμένο. Είπε οτι ο γιατρός του του συνεστηχε να μπη σε κλινική. Δεν μπορούσε 

επομένως να παρουσιασθη ξαυα στη στρατιωτική αστυνομία αύριο., όπως του ζητήθηκε. Ευπε 

οτι η μητέρα του είχε "εγκεφαλικό επεισόδιο" λόγω "όλης αυτής της φασαρίας". Πρόσθεσε, 

"με τις συνθηχες αυτές είναι αδύνατο να συυεχισθη η εχδοση του ΑΝΤΙ". 

Το ΑΝΤΙ, το όνομα του οποίου σαφώς υποδεικνύει την αντίθεση του προς την κυβέρνηση, ση
μείωσε αμέσως καταπληκτική επιτυχία. 0 κ. Παπουτσαχης ισχυρίζεται οτι επουλησε 15.000 
αντίτυπα μέσα στις πρώτες μέρες, ρεχορ συμφωνά με τα ελληνικά δεδομένα. 

Η πρώτη εχδοση του ΑΝΤΙ περιείχε άρθρα του Μίκη Θοδωρακη, του εξόριστου αριστερού μουσιχο-

συνθετη και, του Καθηγητή Γιώργου Αλέξανδρου Μαγχαχη, του οποίου η αναχώρηση απο την Ελλάδα 

με τη βοήθεια της Γερμανικής Κυβέρνησης τον περασμένο μήνα προξένησε τέτοιο θόρυβο; 

Φορολογικό απόσπασμα έκανε επιδρομή στα γραφεία του περιοδικού, μετά έχανε έρευνα στα ΤρΛ 
φεια του χ. Παπουτσακη και στο κατάστημα υποδημάτων της γυναίκας του αρχισυντάκτη. Δυο άλ

λα μέλη του συντακτικού προσωπικού καλέστηκαν στην αστυνομία για να ακούσουν "φιλικές 

συμβουλές". 

0 κ. Παπουτσακης ευπε απόψε οτι ου ανακριτές της στρατιωτικής αστυνομίας ήθελαν να μάθουν 
"ποιος είναι πίσω μου" στην έκδοση του ΑΝΤΙ. "Εξήγησα οτι το περιοδικό εκδίδεται συμφωνά 
με το νομό, το νομό της επανάστασης. Εξήγησα πως είχα τη γνώμη, πιθανό λανθασμένη, οτι, 
υπήρχαν στην Ελλάδα όρια μέσα στα οποία κάνεις μπορούσε να έκφραση τις ιδέες του. Εξήγησα 
οτι κάνεις δεν ήταν πίσω μου."' Ευπε ακόμη οτι η φασαρία έγινε επειδή το περιοδικό σημείωσε 
επιτυχία. "Αν είχε πουλήσει 2.000 αντίτυπα, δεν θα είχε υπάρξει κανένα πρόβλημα." 

s'« s'; s'« Α Λ ft Λ Λ Λ Λ Λ s'« Λ Α 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ 

Διαλύονται με αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. 2337, 2338, 22 Μαΐου 1972 ^ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, με Πρόεδρο του Γιάννη Πεσμαζογλου, πρώην 
καθηγητή των Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλά
δας, λειτουργούσε για μερικά χρονιά σαν εταιρεία διαλέξεων. Τελευταία κάλεσε τον γνωστό 
Γερμανό συγγραφέα Γκιουυτερ Γκρας, σχληρο κριτή του ελληνικού στρατιωτικού καθεστώτος, που 
έδωσε διάλεξη σ* αυτό το πνεύμα. Την νύχτα πριν απο την σύλληψη 8 απο τα ιθύνοντα στελέχη 
της Εταιρείας, έγινε δημοσία συζήτηση παύω στα ανθρωπινά δικαιώματα σ' ενα κατάμεστο θέατρο 
των Αθηνών. 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, συνελήφθησαν: Γιώργος ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, δικηγόρος, πρώην Καθηγη
τής του Πολιτικού Δίκαιου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναστάσιος ΠΕΠ0ΝΗΣ, δικηγόρος, πρώην 
Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας επι κυβερνήσεως Παπανδρέου, Κωνσταντί
νος ΑΛΑΒΑΝΟΣ, γυιος πρώην βουλευτού της Ενωσης Κέντρου και ο τελευταίος εκλεγμένος πρόεδρος 
της Φοιτητικής Ενώσεως του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γρηγόρης ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, κλωστοϋφαντουργός, 
Νικόλαος ΠΕΡΤΣΙΑΣ, υπάλληλος, Ιωάννης ΦΑΛΑΧΑΣ, πολιτικός Μηχανικός, Δημήτριος ΠΑΠΑΣ, Δικη
γόρος. Συνελήφθη ακόμη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων, ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ. 
Οι δυο οργανώσεις κατηγορούνται οτι "εκτραπεισαι του εκ του καταστατικού των προβλεπομένου 
σκοπού, επιδιώκουν δια πραγματοποιούμενων συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων ανεπιτρεπτον 
προπαγανδαν κατά της Συνταγματικής τάξεως και της εθνικής οικονομίας της χωράς, προς κλο-
νισμον της εμπιστοσύνης του κοινού και δημιουργίας αναταραχής". 
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ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

Το σημευωμα που ακολουθεί, γυα την κατάσταση της υγευας του Καθηγητή Καραγεωργα ευ

ναυ γραμμένο aito την γυναυκα του Νυκη Καραγεωργα. Στη συνεχευα 0 Α.Γ. 2ΥΔΗΣ, πρ. πρεσβευτής 

της Ελλάδας στη Συρυα, συμπληρώνει, το τραγυκο γράμμα της Νυκης Καραγεωργα με ακόμη περυσσο-

τερα στουχευα. 

Συμπερυλαμβανομε τα δυο αυτά σημευωματα στο ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ γυα να ενημερώσουμε τους 

αναγνώστες μας και- γυα να τους ζητήσουμε: (1) να εξασκήσουν κάθε πυεση σε Γερουσυαστες (αν 

ζούνε στην Αμερυκη) η σε Βουλευτές των χωρών οπού ζουν γυα να κάνουν γνωστή την περυπτωση 

του Καραγεωργα, (2) να παρακυνησουν τους φυλους τους που έχουν "επυρροη" να κάνουν το υδυο, 

(3) να βρουν γυατρους που να γράψουν στυς "ελληνυκες αρχές" οτυ ευναυ δυατεθευμενου να 

προσφέρουν τυς υπηρεσυες τους στον Καραγεωργα, (4) να κυνητοπουησουν την κουνη γνώμη, 

(6) να μαζέψουν χρήματα γυα την ουκογενευα Καραγεωργα (τα χρήματα μπορούν να σταλούν μέσω 

του ΠΑΚ). 

Συνεληφθηκε όταν μυα βόμβα εξερράγη καθώς την κρατούσε στο χερυ του. Καυευς δεν τραυ

ματίστηκε έκτος απο του υδυο. Παρ' ολα αυτά δυκαστηκε μαζυ με τους άλλους 34 διανοουμένους 

καυ καταδυκαστηκε σε υσοβυα δεσμά. Βασαυυστηκε μετά τη σύλληψη του, την ωρα που ευχε ανάγκη 

άμεσης υατρυκης περυθαλψης. Απο την καταδυκη του καυ μετά εχευ τύχει, τρομερής κακομεταχευ-

ρησης με αποτέλεσμα να χευροτερεψη η κατάσταση της υγευας του τόσο φυσυκα οσο και, ψυχολογυκα. 

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ. 

0 άνδρας μου, Δυονυσης Καραγεωργας, μεταφέρθηκε στυς 4 του Μάρτη, απο τυς φυλακές 

της Αλυκαρυασσου, Κρήτη, οπού κρατυοταυ απο τον Ιουυυο του 1970, στο νοσοκομευο των φυλάκων 

της Αθήνας, Αγυος Παύλος, γυα να υποβληθη στην τρυτη εγχευρηση γυα την καλλυτερεψη της κατά

στασης του χερυου του. (Οπως ευναυ γνωστό, ο Καραγεωργας ευχε τραυματυσθη τον Ιουλυο του 

1969 απο μυα έκρηξη στην οπουα έχασε τα τρυα δάχτυλα του δεξυου χερυου). 

Μετά απο δέκα μέρες παραμονής στο νοσοκομευο, έπαθε μερυκη παράλυση (πάρεση) σε ενα 
νεύρο του προσώπου με αποτέλεσμα το δεξυο μέρος του προσώπου του να παραμορφωθη γέρνοντας 
προς τα κάτω. Το γεγονός αυτό,συμφωνά με τους γυατρους καυ τον ευδυκο του νοσοκομευου 
(υφηγητή Ν. Νομυκο) που τον εξέτασε, προερχεταυ απο το πρυξυμο του νεύρου του προσώπου, 
το οπουο πρυξυμο, προερχεταυ απο μυα γενυκωτερη μόλυνση που αρχυσε καυ επεκτατθηκε απο το 
δεξυο του αυτυ. Ο Καραγεωργας, υποφερευ απο τότε που τραυματυστηκε, απο χρονυα ωτυτυδα 
καυ εχευ μυα συνεχή δυαρροη καυ βουϋσμα που του δημυουργουν αφόρητο πονοκέφαλο καυ υλυγγο. 
Η θεράπευα που του γυυεταυ με αντυβυοτυκα κατά περυοδους δεν εχευ φερευ κανένα αποτέλεσμα 
γυα τα τελευταυα δυομυσυ χρονυα. Αντυθετα, η κατάσταση του επυδυνωνεταυ συνεχώς σε βαθμό 
απόλυτα επυφοβο καυ επυκυνδυνο, υδυως μετά το τελευταυο περυστατυκο. (της μεταφοράς του 
στο-νοσοκομευο των φυλάκων της Αθήνας). 

Αυτή τη στυγμη, ο Καραγεωργας εχευ ανάγκη απο συστηματυκη θεράπευα γυα να φυγευ το 
πρυξυμο καυ εν συνεχευα να εγχευρυσθη γυα την δυορθωση του τύμπανου. Δυστυχώς ευναυ αδύνατο 
γυα τον Καραγεωργα να τυχευ τετουας θεραπευας με τυς ακατάλληλες συνθήκες που επυκρατουν 
στη φυλακή (υγρασυα, κρύο, η ψυχολογυκη του κατάσταση καυ ου δυσκολυες γυα έναν ευδυκο να 
παρακολούθηση τον ασθενή). Αλλη δυσκολυα ευναυ οτυ η δυαδυκασυα γυα την αδευα μεταφοράς 
ενός φυλακυσμενου απο φυλακή σε νοσοκομευο φυλάκων παυρυευ δυο μήνες. Ετσυ ώστε, έστω 
καυ αν μπορούσε να του γυυευ θεράπευα στη φυλακή, θα ηταυ αδύνατο γυα την αμέσως επομένη 
εγχερυρηση να ακολουθηση αμέσως μετά τη θεράπευα πρυν ξαναρχυση η ωτυτυδα. Επυ πλέον, 
αφού η παραπάνω εγχερυση δεν μπορευ να γυνή στο νοσοκομευο των φυλάκων, άλλα μονό σε ενα 
απο τα μεγάλα νοσοκομευα, τα οπουα δυαθετουν ευδυκο κέντρο γυα την θεράπευα κουφών (Ερυθρός 
Σταύρος, Ιπποκρατευο, Κ.Α.Τ. κλ,ΐ.), η μεταφορά γυυεταυ ακόμα πυο δύσκολη αν οχυ αδύνατη. 

Το γνωρυζω αυτό απο την πευρα μου σε σχέση με τυς εγχερυσευς στο χερυ του, οταυ 
όλες ou αυτησευς του γυα μεταφορά σε ευδυκα εξωπλυσμενο μεγάλο νοσοκομευο, ευχαν απορρυφθη 
γυα λογούς ασφαλευας. Τελυκα, ο υατρος Γυαννυκας δέχθηκε να μεταφερευ ολα τα μηχανήματα 
που του ηταυ αναγκαυα στο νοσοκομευο των φυλάκων γυα να τον εγχευρυση. 

Μετά απο αυτή την εγχει,ρυση τον Αύγουστο του 1971, ο υατρος έδωσε οδηγυες οτυ μετά 

απο 4 μήνες ο ασθενής θα έπρεπε να μεταφερθη σε νοσοκομευο γυα να του αφαυρεσουν τυς μεταλλυ-

κες βελόνες που του ευχαν τοποθετησευ κατά την εγχευρυση. Η αυτησυ του γυα μεταφορά, n οπουα 
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ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (συν.) 

συνωδευοταν με συγκατάθεση του υατρου των φυλάκων της Αλυκαρνασσου, μπήκε σε ενεργευα τον 

Δεκεμβρυο του 1971, καυ η μεταφορά του στο νοσοκομευο πραγματοπουηθηκε τον Μαρτυο του 1972, 

αφού προηγουμένως ο .υδυος ευχε βγαλευ τυς βελόνες απο το χερυ του. 

Σε σχέση με το αυτί-, η κατάσταση του ευναυ πολύ πύο επυκυνδυνη κάτω απο αυτές τυς 

συνθήκες δυοτυ: (1) ευναυ απαραυτητο σε κάθε περυπτωσυ να μεταφερθη σε νοσοκομείο εξωπλυ-

σμενο με τα απαραίτητα μηχανήματα. (2) Η μεταφορά σε τετουο νοσοκομευο πρεπευ να γυνευ 

αμέσως αφού θεραπευθη η ωτυτυδα. Εδω πρεπευ να προστεθη η επυβεβαυωση των υατρων οτυ εαν 

η παράλυση ξαναεμφανυσθη καυ δεν φυγευ με δόση αυτυβυοτυκου ευτος 24- ωρών, άμεση επέμβαση 

ευναυ αναγκαυα ώστε να αντυκαταστησουυ το νεύρο γυα να αποφύγουν παραμόρφωση του προσώπου 

η καπουα άλλη σοβαρή επυπλογη. (3) Η παραμονή του στο νοσοκομευο των φυλάκων κατά την 

δυαρκευα της απαραυτητης θεραπευας, δυοτυ η ψυχολογυκη του κατάσταση δεν το επυτρεπευ. 

Εχευ υποφερευ απο ψυχολογυκα σοκ λόγω της μακροχρονυας παραμονής του στο υδυο νοσοκομευο 

(18 μήνες) οπού ou συνθήκες ευναυ πολύ χειρότερες απο εκευνες των φυλάκων (δεν εχευ αυλή, 

εχευ τρομερό θόρυβο που κανευ το δυαβασμα αδύνατο, - λόγω της κατάστασης του τύμπανου του 

αυτυου ο θόρυβος του ευναυ αφόρητος). 

Αθήνα, 23 Μαρτυου 1972 ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ^ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Euvau μερυκα πράγματα τα οπουα η κ. Καραγεωργα δεν αναφερευ στο σημευωμα της: 

1. Οταν ο καθηγητής Καραγεωργας μεταφέρθηκε στο νοσοκομευο τον Μάρτη, ήταν κλευδωμενος στο 

δωματυο του μονός του καυ μονό μετά απο δυαμαρτυρυες άλλων φυλακυσμενων που ήταν στο νοσο

κομευο, μαζυ πολυτυκου κρατουμένου καυ κουνου δυκαυου, ευαντυα σ' αυτή την απομόνωση, υπο

χρεώθηκαν ou αρχές να επυτρεψουν την πόρτα του να μενευ ανουχτη ετσυ ώστε να μπορευ να επυ-

κουνωνη με άλλους φυλακυσμενους. Μετά όμως απ' αυτό, τοποθετήθηκε κοντά του ένας φρουρός 

ο οπουος τον ακολουθούσε ακόμα καυ όταν ου γυατρου τον εξέταζαν. Αυτά συμβαυνουν στο ευδυκο 

γυα φυλακυσμενους τμήμα του νοσοκομευου της Σωτηρυας: κλευδωμα, φρουρού καυ σε κάθε περυ-

πτωση πυσω απο συδερα της φυλακής. 

2. Ou γυατρου ου οπουου ασχολουνταυ με την θεράπευα του ανδρός της καυ ου οπουου της έχουν 

πευ τυ χρευαζεταυ στην περυπτωση του, έχουν καταστησευ ξεκάθαρο οτυ ενω αυτού ευναυ δυατε-

θευμενου να τον θεραπεύσουν, δεν ευναυ δυατεθευμενου να δυακυνδυνευσουν κάνοντας δημοσυες 

δηλωσευς, ου οπουες θα βοηθούσαν ευτε στη μεταφορά του σε ευδυκο νοσοκομευο ευτε την ανα

στολή της πουνης του με βάση την κατάσταση της υγευας του. 

3. Αυτηση κατά το περασμένο χρόνο γυα αναστολή της πουνης του, προκευμευου να γυνευ εγ)^^-

ρηση στο χερυ του η οπουα εγυνε εκ των υστέρων, απερρυφθη. 

4. Ευναυ αυτονόητο μ' αυτές τυς συνθήκες οτυ ο καθηγητής Καραγεωργας ευναυ απρόθυμος να 
αρχυσευ μυα νεα δυαδυκασυα αυτησης γυα αναστολή (λόγω ανήκεστου βλάβης της υγευας του) καυ 
πραγματυκα λεγευ οτυ η μονή του επυθυμυα ευναυ να γυρυσευ στυς φυλακές της Αλυκαρνασσου 
οπού τα εχευ καταφερευ να δουλευευ καυ εχευ γραψευ ενα βυβυλυο καυ μεταφρασευ δυο άλλα 
(μετά απο εξάσκηση να γραφευ με το αρυστερο του χερυ). Η φυσυκη του κατάσταση ευναυ τόσο 
σοβαρή ετσυ που ou γυατρου δεν θα του επυτρεψουν να φυγευ απο το νοσοκομευο. Αυτό δημυουρ-
γευ ενα τρομερό ψυχολογυκο σπασυμο των νεύρων. 

Κάτω απ' αυτές τυς συνθήκες, η παρέμβαση ενός η δυο δυασημων ξένων ευδυκων θα μπο
ρούσε να βοηθησευ ώστε ο καθηγητής Καραγεωργας να τυχευ της κατάλληλης θεραπευας πρυν να 
ευναυ πολύ αργά. 

0 καθηγητής Καραγεωργας καταδυκαστηκε σε υσοβυα δεσμά τον Απρυλυο του 1970. Euvau 
παντρεμμενος καυ εχευ δυο παυδι,α, ενα οκτώ χρονών καυ ενα δυομυσυ. 

25 Μαρτυου 1972 Α. Γ. ϊυδης 
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΤΑΝ ΣΕΝΤΡ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΠΟΥ ΩΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

(Αποσπάσματα απο το λόγο της ΜΕΛΙΝΑΣ (μετάφρ.) 

"Ο δυευθυυτης των Οδοκαθαρυστων στην Αθήνα φοβαταυ πως 

θα χάση τη θέση του. Αφού ο Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος έκανε 

τον εαυτό του Στρατηγό Παπαδόπουλο, MU αφού ο Στρατηγός Παπαδό

πουλος έκανε τον εαυτό του πρωθυπουργό, κυ αφού ο Πρωθυπουργός 

Παπαδόπουλος έκανε τον εαυτό του υπουργό Αμύνης, υπουργό Εξω-

τερυκων, αρχηγό της ΑΣτυυομυας καυ των Μυστυκων Υπηρεσυων 

κυ αφού - γυα να συμπλήρωση τον κύκλο - έκανε τον εαυτό 

του Αντυβασυλεα, ε.... πολύ λυγά μένουν ακόμη. Kau γυ 

αυτό ανησυχευ ο επυκεφαλης της δυευθυνσης Υγυευνης... 

κυ εχευ πολλά νεύρα. Καυ με το δυκηο του. 0 κ. Παπαδό

πουλος ευναυ έξοχος υποψηφυος γυα την δυευθυνση Σκουπυδο-

τενεκεδων κι αν δεν δυορυση μονός του τον εαυτό του αυτή 

τη φορά, θαρθη η μέρα που θα τον ρυξη μέσα ο υδυος ο 

ελληνυκος λαός. 

"Mea καυ δεν ευμαυ αμερυκανυδα υπήκοος, δεν ευναυ σωστό 

να ανακατευομαυ στην αμερυκανυκη πολυτυκη. Αλλα, όμως, 

μπορώ να ελπυζω... δεν μπορώ; Kau ελπυζω, λουπον, πως 

τον Νοεμβρυο ο Αμερυκανυκος λαός θα βρη ανάλογα πόστα γυα 

τους κ.κ. Νυξον, Αγκνυου καυ Συα. 

********** 

"Στον |εθνυκο' ελληνυκο προϋπολογυσμο, υπαρχευ ενα κονδυλυ που εχευ καλυφθη. Αυτό 

το κονδυλυ λεγεταυ 'Κυβερνητυκα Εξοδα στο Εξωτερυκο', άπλα μεταφρασμένο σημαυνευ οτυ μεγάλο 

μέρος της αύξησης αυτής πηγαυνευ σ* ενα σύστημα κατασκοπευας καυ τρομοκράτησης των Ελλήνων 

στο εξωτερυκο. Αυτό μου εγγυαταυ τουλάχιστον ακροατηρυο απο έναν άνθρωπο οπού κυ αν παω. 

Ετσυ, λουπον, οπού καυ νασαυ ΧΑΦΙΕ, καλησπέρα. Ισως αυτό δεν ευναυ το αληθυνο σου όνομα, 

άλλα μυα καυ δεν συστήθηκες, εγω θα σε αποκαλώ ΧΑΦΙΕ. 

Αλλοτε θύμωνα μαζυ σου, ΧΑΦΙΕ. Η παρουσυα σου με ερεθυζε. Μ' έκανε νευρυκη. 

Οχυ πυα. Τώρα σε λυπαμαυ. Στο κάτω κάτω, κανευς πολύ βρωμυκη δούλευα. Καυ θα πρεπευ να 

αυσθανεσαυ άσχημα όταν οπού κυ αν πας, ακούς ν* αποκαλούν τους εργοδότες σου φασυστες, 

βασανυστες καυ μπασταρδους. Αλλα πληρωνεσαυ γυα να κάνης την δούλευα σου. Kau την κανευς. 

Ετσυ, λουπον, μετά απ' αυτή τη συγκέντρωση, θα τρεξης στο Ελληνυκο Προξενευο καυ θα τους 

πης οτυ αυτή η αναρχυκη ηθοπουος ευναυ στη Νεα Υόρκη των ΗΠΑ καυ μυλησε εναντυον της Αμερυκα-

νυκης Κυβέρνησης καυ γυ αυτό να μη μ' αφυνουυ πυα ναρχομαυ σ' αυτή τη χωρά. Τοχευς ξανακανευ 

ΧΑΦΙΕ. Αλλα μπορευς να τους πης καυ κατυ άλλο. Πες τους οτυ εχω δυκαυωμα να μυλαω εναντυα 

τους. Kau οτυ θα εξακολουθήσω να το κάνω. Γυατυ αυτά που αυτού ευπαν, κυ αυτά που αυτού 

έκαναν, υπονόμευσαν την ελευθερυα του ελληυυκου λάου. Κυ αυτό ευναυ δυκυα μου δούλευα. 

********** 

Ξέρω τόσα γυα να ξεχωρυζω τον αμερυκανυκο λαο απο την αμερυκανυκη κυβέρνηση. 

Ημουνα στην Αμερυκη όταν το Κογκρεσσο ψηφυσε την δυακοπη της στρατυωτυκης βοηθευας στους 

συνταγματάρχες. Kau ο αμερυκανυκος λαός καυ μεγάλη μερυδα του τύπου ήταν συμφώνου μ' αυτή 

την απόφαση του Κογκρεσσου. Φυσυκα ο κ. Νυξον δεν ευχε καμμυα δυαθεση να σεβασθη τυς επυ-

θυμυες του Κογκρεσσου. Αλλα όμως στευοχωρυοταν. Ηταν μυα ψήφος αποδοκυμασυας του ελληνυκου 

στρατυωτυκου καθεστώτος... Ετσυ ξαφνυκα, τον κ. Αγκνυου τον επυασε κρυση νοσταλγυας γυα την 

Ελλάδα....Κυ οπού πηγαυνε στην Ελλάδα, τον συνωδευε ο κ. Παπαδόπουλος, που έπαθε λουμπάγκο 
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απο το συνεχές σχυψυμο γυα να φυλαη τα . ...πυσυυα του Αντυπροεδρου. Τώρα ο Νυξον, δεν * 

αγαπαευ τον Παπαδόπουλο γυατυ δεν εχευ όμορφα ματυα. Kau ευναυ γεγονός οτυ ο χ. Παπαδό

πουλος ευναυ ένας απο τους λογούς Ελληνες που δεν έχουν όμορφα ματυα... .Τώρα ο χ. Νυξον 

χαυ ο χ. Παπαδόπουλος έχουν «άνευ μυα ψυχρή χαυ πραχτυχη συμφωνυα: Σου δυνω αμερυχανυχη 

υποστηρυξη, μου δυυευς ελληνυχα περυπτερα. Σου δυνω αμερυχανυχα δολλαρυα, μου δυνευς 

ελληνυχες βασευς. Σου δυνω αμερυχανυχη επυρροη, μου χανευς χάρες στυς αμερυχανυχες μπυζυνες. 

Λες ψεμματα στον ελληνυχο λαο χαυ λεω ψεμματα στον αμερυχανυχο λαο. 

ft ft Λ ft Λ S'Í ft ft ;'Í ft 

" Δεν χανομε πυα το απευρο, ταπευνωτυχο λάθος να ζητάμε βοηθευα απο την 

Αμερυχανυχη χυβερνηση. Το προσωπευο έπεσε τελευα πta χαυ αναγνωρυζομε τη φάτσα της υποχρυ-

συας. Κανένας δεν θα μας δωση το δώρο της ελευθερυας. Την ελευθερυα μας, όπως πάντα, 

πρέπει, να την χερδυσουμε. Με σχληρη δούλευα, με οργάνωση χαυ με θυσυα απο μας τους Ελληνες. 

ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 

Αποσπάσματα απο τον λόγο του ΝΤΑΝΙΕΛ ΕΛΛΣΜΠΕΡΓΚ (μετάφρ.) · 

"Βρυσχομαστε εδω γυα να πενθήσουμε τη χαμένη ελευθε^^ 

στη χωρά σας, στην πατρυδα πολλών απο σας, χαυ γυα να δυαδηλω-

σετε την αφοσυωση σας στον αγώνα γυα να την ξαναχερδυσετε, 

ευμαυ βεβαυος. Kau μας φαυνεταυ φυσυχο εδω σε μας του Αμερυ-

χανους πολυτες που αγαπάμε την ελευθερυα, χαυ ευμαστε πολλού 

αυτού, πολλά εχατομμυρυα πως πρεπευ να βρυσχομαστε χοντα σας 

εδω απο συμπαθευα στην υπόθεση σας. Αυτό που δεν ευναυ φυσυχο, 

αυτό που μουαζευ αφόρητα ευρωνυχο, ευναυ οτυ ήρθα σήμερα εδω 

απο αλληλεγγύη στην υπόθεση σας, σαν άτομο μονό. Αν ήμουνα 

αχομα αξυωματυχος του ναυτυχου, η αν ήμουνα αχομα υπάλληλος 

στο Υπουργευο Εθνυχης Αμύνης η της Κυβέρνησης, οπού υπηρέτησα, 

θα έπρεπε να ήμουνα συωπηλος σήμερα. Γυατυ με το να δευξω 

αλληλεγγύη στην δυχη σας υπόθεση, θα εδευχνα αντυθεση χαυ θα 

έχανα χρυτυχη χαυ αντυσταση στην πολυτυχη της χυβερνησης μου. 

ftftftftftftftftftft 

"Ευχα χαποτε ενα προϋσταμενο που παρακολούθησε μαθήματα γυα τα χυνητρα των επανα-

στατυχων δυνάμεων στο Βυετναμ - των Βυετχογχ -, χαυ ευπε τότε, το 1964, αν ο τυ λέτε ευναυ 

αλήθευα, τότε πολεμάμε σε λάθος στρατόπεδο. Βεβαυα, το ξέραμε οτυ αλήθευα ήτανε, άλλα ε^φ 

χολουθησε τη δούλευα του σαν χαλος υπάλληλος που ήτανε. Το υδυο έχανα χυ εγω. Αλλα αυτό • ) 

που εχευ ξεχαθαρυσευ μέσα μου τώρα, ευναυ πως αυτό που συμβαυνευ στο Βυετναμ, δεν ευναυ 

οτυ πολεμάμε σε λάθος στρατόπεδο, άλλα μυα πολύ πυο πυχρη αλήθευα γυα έναν αμερυχανο, 

οτυ ευμαστε εμευς το λάθος στρατόπεδο. 

ftftftftftftftftftftftft 

"Το γεγονός ευναυ, όπως το λεω, οτυ χαθε Βυετναμεζος που πεθαυνευ, συμπερυλαμβανο-

μενων χαυ των Βυετναμεζων που πολεμάνε γυα μας στο Βυετναμ, ευναυ το υδυο δυχα μας θύματα 

οσο χαυ ου ονομαζόμενου εχθρού των οπουων τα χορμυα μετράμε, χαυ ου γυναυχες χαυ τα παυδυα 

χαυ ου γέρου των οπουων τα χορμυα ούτε χαν σχοτυζομαστε να μετρήσουμε. 

ft Λ ft ft Λ Λ Λ Λ Λ Λ ft ft 

"Εσευς που ζητε εδω γνωρυζετε τυ εχευ συμβη στο Σύνταγμα μας χαυ στους νομούς μας, 

ολα αυτά τα χρονυα. Μπορώ τώρα να σας πω, πως ενα χρόνο πρυν, όταν τα χευμενα του Πεντάγω

νου ευχαν πυα 'απελευθερωθη', πήγαμε με τη γυναυχα μου χαυ ευδαμε το 'Ζ' χαυ....αρρώστησα. 

Τουμαζεταυ πραξυχοπημα χαυ γυα μας: Η εχευ ηδη γυνευ; 

Λ Λ Λ Λ ft ft ft ft ft ft ft ft 

ΠΑΤΡΙΏΤΕΣ/ 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΖΥΓΟ 

ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ, 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η . Γ Ι Α Ν Α Ν Ι Κ Η Σ Η 0 Λ Α Ο Σ . ( Π Α Κ - Β Ο Χ 1 4 2 - S T A T I 0 N J - T O R O N T O 6 ) 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (H.R.) 14-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1972. 

ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΩΣ ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ. 

κ. Ροζενταλ: Ευπατε στη σελυδα 33 του μπλε βυβλυου, σχετυκα με την Ελλάδα, η φράση εχευ 

ως έξης: "Δυο αναντικατάστατα πλεονεκτήματα που παρεχευ η Ελλάδα προς τυς 

Ηνωμένες Πολυτευες απο στρατυωτυκης πλευράς ευναυ οτυ ευναυ ενα υσχυρο μέλος 

στην ανατολυκη πτέρυγα του NATO καυ οτυ προσφέρει, συγκρυτυκα απερυορυστη 

δυαθεση βάσεων η ευκολυων (δυαγραφη γυα λογούς ασφαλείας)". Ευναυ αυτή η 

δήλωση αληθυνη; Εχομε σχεδόν απερυορυστη δυαθεση (εκ μέρους της Ελλάδας) 

βάσεων καυ ευκολυων; (δυαγραφη γυα λογούς ασφαλευας). 

Στρ. Συγνυους: Μαλυστα, κυρυε. Κατά την κρυσυ μου αυτή η δήλωση ευναυ αληθυνη. Περαυτερω 

μπορώ να σας αναφέρω παραδευγματα (δυαγραφη γυα λογούς ασφαλευας). Θα ήμουν 

ευτυχής να σας υποβάλω προς αποδευξυν δυευκρυνυστυκα παραδευγματα που επυ 

κυρώνουν αυτή την πρόταση. 

s'{ s'è Λ Ä s'c sí S'Î Α Λ Λ s'« S'Î 

κ. Φραυηζερ: Κυρυε υπουργέ, αντεληφθηκα καλά οτυ ευπατε οτυ μ' αυτή σας την πρόταση 
αυξάνουμε το ποσόν βοηθευας που χορηγούμε στην Ελλάδα; 

Υπ. Ροτζερς: Μαλυστα, το 1972 ζητήσαμε $19.9 εκατομ. καυ χορηγήσαμε $9.9 εκατομ. Αυτό 

το χρόνο ζητούμε $15 εκατομ. Σε ξένες στρατυωτυκες πυστωτυκες συναλλαγές 

ζητήσαμε περυσυ $60 εκατομ., χορηγήσαμε $45 εκατομ. καυ τώρα αυτό το χρόνο 

ζητούμε $55 εκατομ. 

κ. Φραυηζερ: Ωστε καυ στυς δυο περυπτωσευς ζητάτε περυσσοτερα απ' οσα χορηγήθηκαν τον 
περασμένο χρόνο. 

Υπ. Ροτζερς: Ακρυβως. 

κ. Φραυηζερ: Αντυλαμβανομαυ ακόμη οτυ ευναυ πολυτυκη των ΗΠΑ να παρεχη στρατυωτυκη βοηθευα 

σε ολοκληρωτυκα καθεστώτα στη Λατυνυκη Αμερυκη. 

ΨΥτ. Ροτζερς: Δεν το ευπα ετσυ. 

κ. Φραυηζερ: Το ξέρω, άλλα έχομε μερυκες ολοκληρωτυκες κυβερνησευς στη Λατυνυκη Αμερυκη. 

Ευναυ αντυκευμενυκος σκοπός των ΗΠΑ να παρεχευ στρατυωτυκες μηχανές σε ολο

κληρωτυκες κυβερνησευς; 

Υπ. Ροτζερς: Οχυ. 

κ. Φραυηζερ: Πουα ευναυ η πολυτυκη μας; 

Υπ. Ροτζερς: Η πολυτυκη μας ευναυ να βοηθάμε άλλα έθνη σ' αυτό το ημυσφαυρυο ώστε να δυα-
τηρουν την σταθερότητα τους. Συνεργαζόμαστε με τυς κυβερνησευς, όπως αυτές 
ευναυ, όπως λεω, μετρυοφρονα. Δεν κάνουμε ηθυκη κρυτυκη πάνω στη φύση της 
κυβέρνησης τους. Ανακαλύψαμε οτυ αυτό δεν βγαυνευ πέρα. Ετσυ η πολυτυκη της 
κυβέρνησης ευναυ να βοηθαευ, με σεμνούς τρόπους, χώρες της Λατυνυκης Αμερυκης 
όταν ζητούν υλυκη βοηθευα η οπουα θα τους βοηθηση στην εσωτερυκη ασφαλευα της 
χωράς τους. 

κ. Φραυηζερ: Υποθέστε οτυ ένας δυκτατορας ελεγχευ μυα χωρά κυ εσευς αποφασυζετε οτυ αυτός 

ο δυκτατορας πρεπευ να ανατραπη. Θα καλοδεχόσαστε κατυ τετουο καυ θα βοηθού

σατε εκευνο τον δυκτατορα η θα βλέπατε αυτή την βοηθευα σαν αντυστρατευομενη 

τυς δημοκρατυκες αξυες; 
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Υπ. Ροτζερς: Δεν νομυζω οτυ αυτού του ευδους η υπόθεση βοηθαευ. 

κ. Φραυηζερ: Φαντασθητε τον εαυτό σας σαν πολυτη μυας χωράς της Λατυνυκης Αμερυκης με 

ολοκληρωτυκο καθεστώς. Βλέπετε τυς Ηνωμένες Πολυτευες να παρέχουν βοηθευα σε 

μυα κυβέρνηση που στερευ την ελευθερυα απο το λαο της. Ilota θα ήταν η γνώμη 

σας τότε; 

Υπ. Ροτζερς: Δεν μπορώ να απαντήσω, 

s'e ft Λ Λ ft Λ Λ ft ft Λ ft Λ ft 

χ. Φραυηζερ: Προτυματε να υποστηρυζετε αυτό το απολυταρχυχο χαθεστως εναντυον εκευνων 

που θέλουν να αποκαταστήσουν την δημοκρατία; 

Υπ. Ροτζερς: Οχυ. 

χ. Φραυηζερ: Μα αυτό ευναυ που χάνετε. 

Υπ. Ροτζερς: Δεν το χάνουμε. ^ k 

χ. Φραυηζερ: Αυτό ευναυ που κάνετε στην Ελλάδα. 

Υπ. Ροτζερς: Αυτός δεν ευναυ ο σκοπός της πολυτυχης μας ούτε αυτή ευναυ η πρόθεση μας. 

χ. Φραυηζερ: Φαυνεταυ να ευμαστε ου μονού μεταξύ των συμμάχων μας στο NATO που ακολου

θούμε αυτή την πολυτυκη. Δυνευ καμμυα άλλη χωρα-μελος του NATO βοηθευα , 

στην Ελλάδα; 

Υπ. Ροτζερς: Η ΓΕρμανυα. 

χ. Φραυηζερ: Δεν ευναυ αλήθευα οτυ η Γερμανυα δυεκοψε την βοηθευα στην Ελλάδα; 

Υπ. Ροτζερς: Kau η ΓΑλλυα επυσης παρεχευ πυστωσευς στην Ελλάδα. 

κ. Φραυηζερ: Ευναυ αλήθευα οτυ η Γερμανυκη Βουλή δυεκοψε την βοηθευα αμύνης προς την 

Ελλάδα, περυπου το 1967 η 1968, μετά το πραξυκοπημα; 

Υπ. Ροτζερς: Παρέχουν τώρα στρατυωτυκες πυστωσευς στην Ελλάδα. ^ ^ 

κ. Φραυηζερ: Το κανευ αυτό τώρα η Γερμανυκη κυβέρνηση; 

Υπ. Ροτζερς: Ñau. 

κ. Φραυηζερ: Παρέχουν δωρεάν βοηθευα; 

» 

Υπ. Ροτζερς; Δεν νομυζω. 

κ. Φραυηζερ: Ευμαστε ου μονού που παρέχουμε δωρεάν βοηθευα; 

Υπ. Ροτζερς: Νομυζω οτυ αυτό ευναυ σωστό. 

ftftftftftftftftftftftftftft 

κ. Φραυηζερ: Ευναυ αλήθευα οτυ η Ελλάδα (υποβλήθηκε απο το Συμβουλυο της Ευρώπης, η μάλλον 

οτυ απεχώρησε λύγο πρυν γυνή η πράξη της αποβολής; 

Υπ. Ροτζερς: Ναυ, απεχώρησε. 

χ. Φραυηζερ: Δεν επροκευτο να γυνή υ αποβολή λόγω των βασανυστηρυων των πολυτυκων κρατου

μένων; 



Υπ. Ροτζερς: 

χ. Φραυηζερ : 

Υπ. Ροτζερς: 

χ. Φραυηζερ: 

Υπ. Ροτζερς: 

χ. Φραυηζερ: 

Στρ. Συγχνυους: 

χ. Φραυηζερ: 
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Ανεμενετο μυα τετουα πράξη πάνω σ' αυτές τυς γραμμές. Πουος ήταν ο αχρυβης 
λόγος, δεν γνωρυζω. 

Καπουος στην κυβέρνηση γνωρυζευ γυ αυτό, γυατυ ευμασταν εχευ χάνοντας "λομπυ' 
εναντυον της αποβολής της Ελλάδας απο το Συμβουλυο της Ευρώπης. 

Δεν νομυζω οτυ αυτό ευναυ σωστό. 

Δεν ευναυ σωστό οτυ η σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαυχη Κουνοτητα εχευ 
δυαχοπη; 

Κυρυε Φραυηζερ, δεν γνωρυζω αν αυτό ευναυ σωστό. 

ft ft ft 5*{ ft Λ Α Λ Α Α Α Λ ft ft 

Εχετε υποδευξευ οτυ ελ'ευθερυα εχλογης ήταν ένας εν υσχυυ αντυχευμενυχος 
σχοπος στυς Ηνωμένες Πολυτευες, άλλα αρνηθηχατε να υποδευξετε χατυ τετουο 
οπουδήποτε στην παρουσυαση του θέματος που χάνατε σε σχέση με τη στρατυω-
τυχη χούντα στην Ελλάδα. Η ελευθερυα εχλογης προφανώς δεν χανευ χαμμυα 
εχλογη εχευ. Ευναυ αυτός δυχαυος χαραχτηρυσμος; 

Η Ελλάδα συνευσφερευ στους αυτυχευμενυχους σχοπους του NATO υπο την εννουα 
της ασφαλευας λόγω της στρατηγυχης της θέσεως χαυ της ευσφορας της σε στρα-
τυωτυχες δυναμευς στην περυοχη του NATO. 

Στρατηγέ, γυ αυτό η εξωτερυχη πολυτυχη των ΗΠΑ χαυ η υποστηρυξη γυα στρα-

τυωτυχη βοηθευα ευναυ χαμένα πράγματα. Δεν φαυνεταυ να σας νουαζευ με τυ 

ευδους χυβερνησευς συναλλασομεθα. Χρησυμοποευτε αυτούς τους ορούς "νοτυα 

πτερυξ του NATO" χαυ "συμφέροντα των Ηνωμένων Πολυτευων" σε μυα πολύ πλα-

τευα χαυ γενυχη εννουα που της λευπευ η πευστυχοτητα χαυ γυ αυτό ο χ. 

Φρελυγχυουσεν εχευ φασαρυες, γυατυ νομυζευ οτυ δεν αχού τυ λέτε, άλλα εγω 

αχουω τυ λέτε χαυ μου φαυνονταυ απυστευτα. Παρέχετε αυξανομένη βοηθευα 

στην Ελλάδα, η οπουα χυβερναταυ απο μυα παράνομη χυβερνηση που χατεστρεψε 

τυς δημοχρατυχες ελευθερυες σ' αυτή τη χωρά χαυ δεν φαυνεταυ να σας νουαζευ 

χαυ χαθολου γυ αυτό, δεν φαυνεταυ πουθενά. Δεν λέτε ούτε μυα λέξη γυ αυτό. 

Λ Α Α Λ ft ft ft ft ft ft A A A A 

ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft 

7 ΠΑΤΡΙΏΤΕΣ 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΖΥΓΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΗ 0 ΛΑΟΣ. 

PAK - BOX 142 - STATION J - TORONTO 6 - ONTARIO 

Οσου θέλουν να προμηθευθούν το χευμενο της συνέντευξης που έδωσε ο 

Ανδρέας Παπανδρέου στον Ουϋλυαμ Μπαχλεϋ (πρόγραμμα FIRING LINE), ας στευ-

λουν 25 σεντς στο Southern Educational Communications Ass'n, 928 Woodrow 

St., P. 0. Box 5966, Columbia, S.C. 29205. 



ΦΥΛΑΚΙΣΗ: Ο Γι,αννης Χορν, έκδοτης του Αθενς Νι,ους, ωδηγηθηκε τελυκα στις Φυλακές 

Κορυδαλλού. Οπως εϋναυ γνωστό, ο Χορν κατηγορήθηκε οτυ δημοσυευσε στην εφημερυδα του 

τυτλο που δεν ανταποκρυνοταν σε κευμενο. 0 τι,τλος ήταν: ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΟΜΒΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ 

ΤΟΝ ΑΓΚΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Καταδι,καστηκε σε φυλακυση εξημοσυ μηνών, προστυμο και, στέρηση 

ατελευας χαρτυου γυα 15 μέρες. 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

"Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ TOY NATO ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ 

TO NATO ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΥΤΗ ΕΚΑΝΕ 0 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚ, ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΣΛΟ. 

"Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΡΒΗΓΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΡΥΓΚΒΕ ΜΠΡΑΤΕΛΙ, ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΠΠΕΛΕΝ, ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

"ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΧΕΛΓΚΕ ΣΑΐΠ, 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, 

κ. ΧΟΝΣΕΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΡΓΑ

ΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ. 

"ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΖΗΤΗΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ 

ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΙΣ "ΔΟΥΛΕΙΕΣ" ΤΗΣ ΣΙ-ΑΪ-Εΐ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Α., Ο ΤΖΑΙΗΜΣ ΠΟΤΤΣ. 

"ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ. ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΠΑΗ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΖΩΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ. 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 26 ΜΑΙΟΥ 1972 
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Vol 1 No 5 "When will the skies be lit with stars 
JUNE 1972 When will the winter end 

So that I can get my gun 
And go down to the mountain." 

-Traditional Cretan Fighting Song-

NEWSLETTER 
NEW LAW FOR THE DISSOLUTION OF PUBLIC GATHERINGS - NO. 269 

mIF THE DISSOLUTION OF A GATHERING DOES NOT SUCCEED THROUGH THE 
USE OF STICKS, CLUBS AND TEARGAS, ETC., THEN THOSE RESPONSIBLE FOR 
THE PUBLIC ORDER CAN MAKE WHATEVER USE OF GUNS IS NECESSARY, EVEN IF 
REPRESENTATIVES OF THE JUDICIARY ARE NOT PRESENT." 

•Greek gunta3 Athens, Greeae3 April 29 3 '72-

studente 
In a glorious outburst of passion and anti-junta feeling, but 

with organization that indicated planning, college students in Athens 
began a series of protests in reaction to five years of military rule. 

April 21 Singing the national anthem, and the Cretan song "When 
will the Skies be Lit with Stars," and Theodorakis songs, 
and shouting "Dimokratia," about a hundred students 
gathered at noon in front of the U. of Athens. After sing
ing and shouting, they sat on the sidewalk. Eleven were 
arrested, among them four Cyprians. 

April 2 2 Over a hundred students gathered in front of the Archaeo
logical Museum shouting "Democracy! Freedom!" They 
continued toward the Polytechnical School nearby before 
being dispersed. 

April 25 Students of the School of Biology and Geology went on strike, 

Another 2,500 students of the Engineer's School in Salónica 
went on strike. 

A protest in writing was issued by the School of Electronics 
of the Sivitanidios School, sent to appropriate authori
ties and to all student associations charging the 
Ministry of Education with neglect. 

Students at the Polytechnic School of AThens, Law School 
at AThens University and Panteios School issued similar 
protests in which they demanded new elections for their 
councils. 
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May 1 A protest march started from Ilissia toward downtown Athens. 
Hundreds of students of the Physics and Mathematics Schools 
participated. During the march they stopped and read a 
declaration, charging the officials of the regime with giving 
unsatisfactory answers to their requests, and charging that the 
councils appointed by the regime could not handle the students' 
problems. They declared their intention to go on strike until 
a satisfactory solution had been found. They continued their 
march toward Athens University, were scattered by police near the 
Hilton Hotel, regrouped near Evangelismos Hospital, but were 
again dispersed. 

May 2 Ten students from Athens University were arrested charged with 
planning a demonstration at Kotzia Square in the evening of 
Saturday. 

May 3 An AP report asserts that an additional 15 students have been 
arrested as well as the editor of the medical column of a large^ 
circulation Salónica newspaper. Police refuse information on 
their cases. 

May 4 Slogans with red ink were written during the night on the walls 
of the Athens University Law School. The content of the slogans 
has not been revealed. Authorities closed down the school in 
early morning so that the slogans could be erased. 

May 8 The Association of Cretan Students announce that there is no 
freedom for the student and that he has no say in the selection 
of the members of the Student Councils. They demanded elections 
for student associations throughout Greece. 

May 11 Arrested: The president of the Association of Cretan Students, 
Vassilis Pentaris, for being involved in student demonstrations. 
Arrested: Andreas Mikroutsikos of the Physics and Mathematics 
School for being involved in student demonstrations. 

May 13 Approximately 300 students of the Medical School and 60 of the φ 
Dental School at the U. of Athens petitioned for the convening 
of general assemblies and elections of new councils. 

May 14 Six Cyprian students were arrested and expelled from Greece: Yannis 
KOULONTIS, Leónidas LEON1DOU, Kyriakos VIOLARIS, Spyridon 
KARAOLIDIS, Christodoulos IOANNOU, Kyriakos YANNOPOULOS. 

The Court of First Instance rejected the petition of the 46 
students of the Law School (see May 4). 

May 19 Following a concert by Yannis Markopoulos organized by the 
Association of Cretan Students, 200 students marched down 
Patission Street singing "When will the Skies be Lit with Stars." 
Eight were arrested and the march dissolved by police. 

"I believe we are on a collision course with our policy in Greece. I 
know that we are going to get caught up in a very bad scene with Greece, be
cause their Government is going one way, and we are getting tighter and 
tighter with them, and at some point things are gust going to blow up." 

-Congressman Rosenthal3 Foreign Affairs Hearings, March 14-23, '72-
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MESSAGE TO THE STUDENTS 

from the 

NATIONAL COUNCIL OF PAK 

Youth of Greece, 

Your courageous, bold demonstrations 
against the oppression of the junta, your 
impressive struggle for your right to 
elect your own representatives on you 
councils, constitute an important turning 
point in the struggle for our country's 
independence and freedom. Your activities 
will be followed soon by the laborers, the 
farmers and the professionals - in the 
villages and in the cities, in farms and 
factories. 

In your political maturity, and your deep wisdom, you know very well 
the deeper meaning of your struggle. Your target is not simply the 
acquisition of the right to elect your own students as members of the 
councils. It is a step to be won, one of many steps, in the difficult 
upward struggle for our national liberation. For in the framework of the 
brutal occupation of our country, every acquisition, every victory has 
value only in the measure that it constitutes a move forward toward the 
big, final open confrontation with the powers of occupation. And through 
your demands, you are providing a daily, fighting provocation, a daily 
systematic exposure of the oppression of our people. In this fashion also 
the working people and the professionals will fight. By mobilizing around 
concrete requests, they will reveal every form and exploitation of our 
people. They will make very obvious the tyranny that has been imposed on 
our country from the Pentagon and its agents in Greece. 

You have chosen de-centralized methods of struggle. The struggle 
against the neo-fascist, police state of the agents of American imperialism 
demands decentralization to the maximum possible measure. It must shake up 
the climate of the police state that we can reach the last stage of the 
battle for the liberation of our country, and the building of a new, 
independent, socialist and democratic Greece. 

THE PEOPLE WILL WIN. 
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REMEMBER THIS PICTURE IN OUR PAK NEWSLETTER OF MARCH? 
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"TELL OUR FRIENDS ABROAD THAT 
WE PREFER TO DIE ON THE RAMPARTS 
OF THE STRUGGLE RATHER THAN TO 
COMPROMISE IN ANY WAY WITH THE 
JUNTA". 

-message sent out by 
Valyrakis after the 
trial through an Italian 
lawyer on behalf of all 
the defendants-

The man on the left, VALYRAKIS, escaped from his Corfu prison cell 
in the early morning of Sunday, May 21st, at 2:30 a.m. 

From the trial: 

Valyrakis: "I am persecuted because of my ideas, and I confess the crime: 
I believe in democracy." 

"I belong to PAK that has its headquarters in Sweden and was 
instituted by Andreas Papandreou with the aim to react against 
the abolishment of democracy in Greece." 

"My father told me not to make compromises." 

"For three months I have been tortured at security police φ 
headquarters and then at the military police headquarters. 
They will pay for this!" 

Another prisoner by the name of Georgakakis tried to escape, too, 
but it was reported that he fell from a height and broke several bones 
making it possible for the police to catch him. Their escape was an old, 
traditional style jailbreak, with bars filed through and knotted blankets 
and sheets to climb down the wall. In their cell was found only an air 
photo of Corfu with the prison spot marked very well. They had made false 
bodies with clothes which they left on their beds. 

Thousands of pamphlets have been circulated in Corfu with Valyrakis's 
photo and description in an effort to learn clues as to his hiding place, 
or whereabouts. As this Newsletter went to print, he was still a free man. 
Our hopes are with him. 

Tried at the trial with Valyrakis were Kyriazis (also in photo above), 
Karayiotas, Spyliopoulos, Nikolopoulos, Chryssafis, Lenetis and Kyrgios. 
All but one are serving prison sentences. 
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RESISTANCE Ccont.) 

Three members of the militant resistance movement called A.A.A. 
(Resistance, Liberation, Independence) were arrested on April 22 (Anastassios 
Minis, age 52, former lieutenant colonel in the Air Forces, and Stephanos 
Pantelakis, age 42, pediatrician),and a third(Alexandros Zannos, architect) 
was arrested on April 24. They are charged with having placed 19 bombs, 
most of them on American property, cars, etc. 

*********** 

GREEK MAGAZINE IS CLOSED AFTER POLICE PRESSURE 

(From the London Times, May 25, 1972) 

Mr, Christos Papoutsakis, an architect, released 
by the Military Police today after more than 20 
hours ' detention and questioning, announced 
tonight he was suspending publication of ΑΝΤΙ, 
a monthly political magazine. It was launched 
only last week. 

Mr, Papoutsakis is the owner and publisher of ΑΝΤΙ. 
He told correspondents that he had been summoned 
three times to the special branch headquarters 
of the Military Police last Thursday. He had 
been detained from 7 a.m. yesterday until 2.30 p.m. 
today. 

To εξώφυλλο του πρώτου τεύ
χους του « ΑΝΤΙ » 

He refused to say whether he had been ill-treated but he was in bed and one 
of his hands was bruised. He said his doctor had advised him to enter a 
clinic. He could not therefore report again to the military police tomorrow 
as they had asked. He said his mother had had a "cerebral incident" because 
of "all this trouble". He added "in the circumstances, it is impossible to 
continue the publication of ΑΝΤΙ". 

ΑΝΤΙ, the name of which clearly implied its opposition to the government, 
proved an instant success. Mr. Papoutsakis claims to have sold all 15.000 
copies within the first few days, a record by Greek standards. 

The first issue contained articles by Mr. Mikis Theodorakis, the expatriate 
left wing composer, and Professor George Alexander Mangakis, whose departure 
with the help of the W. German Government last month caused such a furor. 

A tax investigating squad raided the magazine 's premises, then searched Mr. 
Papoutsakis' offices and a shoe-shop run by the managing editor's wife. Two 
other members of the staff were invited to hear some "friendly advice" from 
the police. 

Mr. Papoutsakis said tonight that the military police interrogators wanted 
to know "who was behind me" in publishing ΑΝΤΙ. "I explained that the 
magazine was in accordance with the law, the law of the revolution. I 
explained that I had the idea, possibly false, that there existed in Greece, 
limits within which one could express ideas. I explained that noone was 
behind me". He said the trouble had been the magazine's success. "If it 
had sold 2.000 copies there would have been no problem". 

*********** 
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RESISTANCE (cont.) 

THE SOCIETY FOR STUDIES OF GREEK PROBLEMS 

THE GREEK EUROPEAN YOUTH MOVEMENT 

dissolved, by Court of First Instance, decrees 2337, 2338, May 22, 1972 

The Society for Studies of Greek Problems, led by John Pesmazoglou, ex-
professor of economics of the University of Athens, and former deputy govern
or of the Bank of Greece, had been functioning as a lecture society for some 
years. Recently it brought in the German author Günther Grass, who is an 
outspoken critic of the regime, and used his lecture time in Athens to say so. 
The night before the arrest of eight of its leading members, and the dissolut
ion of the organization, there was a public debate on human rights to an over
flow crowd in an Athens theater. 

In addition to Pesmazoglou, the following people were arrested: George 
COUMANTOS, lawyer, former assistant professor of Civil Law at Athens Univers
ity; Anastassios PEPONIS, lawyer, former Director General of the Greek Broad
casting Institute under the Papandreou government; Constantinos ALA VANOS, Äpn 
of a former member of the parliament (Center Union). He was also the last 
elected President of the Students Federation at Athens University; Grigoris 
GRIGORIADIS, weaver; Nicolaos PERTSIAS, clerk; Ioannis FALAHAS, civil 
engineer; Dimitrios PAPAS, lawyer. Arrested also was the president of the 
Greek European Youth Movement, KANELLAKIS. Both organizations were charged 
with not sticking to their own statutes and with engaging in anti-regime 
activities. 

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

The following note about Professor Karageorgas's health was printed 
separately for a wide campaign to help him get the medical care he needs. 
We have included it in our Newsletter this week for PAK readers, and for 
action from them. We ask that you (1) write to your own congressional 
representatives about the case, (2) urge your friends, and particularly 
people of status or influence to do likewise, (3) to find doctors who would 
be willing to write to the Greek authorities and offer their medical skill 
for examination and care, and (4) financial assistance for the family. The 
latter can be done through PAK. φ 

We remind you more specifically about Karageorgas. Recently we had an 
item in our Newsletter (March, 1972) about his publishing work from jail, 
and about his receiving visits from his wife at his jail in Crete. Dionysios 
is an economist educated at the London School of Economics. He returned to 
Greece in 1964 and held positions at the Center of Economic Research and at 
the Bank of Greece. He was an adviser to the Ministry of Coordination during 
the Papandreou government. 

He was arrested when a bomb exploded in his hand. This happened at his 
summer residence. No one was hurt except himself. Despite this, he was tried, 
along with 34 intellectuals, and given a life sentence. One of the other 
known defendants at the trial was Professor George Mangakis, who several 
weeks ago escaped from Greece with the assistance of the W. German and Ameri
can embassies. He was tortured after his arrest when he was badly in need 
of medical attention. Since then he has been mistreated, neglected, and 
allowed to deteriorate both physically and psychologically. The note, written 
by Niki Karageorgas, with an appended item by A.G. Xydis, former Greek Ambas
sador to Syria, brings the appalling story of Karageorgas up to date. 

Please try to help. 



NOTE ABOUT PROFESSOR KARAGEORGAS' HEALTH 

My husband, Dionysios Karageorgas, was transferred on March Μ-, 1972, from the 

prison in Halikarnassos, Crete, where he has been detained since June 1970, 

to the prisoners' hospital in Athens, Agios Pavlos, to undergo the third 

corrective operation to his hand. (As is known, he was wounded in July 1969 

from an explosion and lost the 3 fingers of his right hand.) 

After 10 days stay in the hospital, he sustained a partial paralysis (paresis) 
of the facial nerve which pulled the right side of his face downward. This, 
according to the hospital doctors and the specialist (Asst. Professor N. Nomikos) 
who examined him was caused by a swelling of the facial nerve brought about by 
a more general infection which has started to spread in the area of the right 
ear. He suffers, since he was wounded, from chronic otitis of the middle ear 
and has a constant discharge, buzzing in the ear, terrible headaches and vertigo. 
He has been given treatment with anti-biotics at intervals without having been 
cured over the past two and a half years. On the contrary, his state is 
deteriorating continually to a degree which has become most alarming and dangerous 
after the latest incident. 

At this moment he requires systematic treatment for a least two months, treatment 
with anti-biotics, in healthful conditions, so that the swelling can be overcome, 
and so that he may be operated, immediately after his cure, for his broken ear 
drum (tympanoplastic). It is, unfortunately, impossible for him to receive this 
treatment in prison because of the unfavorable conditions (damp, cold, his psycho
logical state and the difficulty for a specialist to follow the case). Another 
difficulty is that the procedure for the approval of a prisoner's transfer from 
prison to the prison hospital takes at least two months. So that, even if he 
could be treated in prison, it would be impossible for the operation to follow 
immediately upon the cure before any new otitis starts. Moreover, since this 
operation could not be carried out in the prison hospital but only in one of 
the large hospitals with a special center for treating the deaf (Red Cross, 
Hippokration, K.A.T., etc.), the transfer becomes even more difficult if not 
impossible. 

I know this from the experience of his operations to his hand when all his requests 
for transfer to a specially equipped large hospital were rejected on the grounds 
that this was impossible for reasons of security. Finally, Dr. Yannikas accepted 
to move all the equipment he needed to the prison hospital in order to operate 
him there. After this operation in August 1971, the doctor instructed that after 
four months he should be transferred to hospital in order to have the metal pins 
removed from his hand. His request for this transfer, accompanied by a recom
mendation by the doctor of the Halikarnassos prison was filed in December 1971, 
and his transfer to the hospital was effected in March 1972, after he himself 
had pulled out the pins from his hand. 

In the case of his ear the situation is more critical under these conditions because 

(1) he must for this be sent in any case to a specialised hospital with the right 

equipment, (2) the transfer to such a hospital must come immediately upon cure of 

the otitis; here I should add that the doctors say that should'there be a recurrence 

of the paralysis and it not disappear within 24 hours by anti-biotics immediate surgery 

would be required to restore the nerve to avoid a deformation of the face or some 

serious complication. (3) His stay in the prison hospital during the necessary 

./. 



treatment because his psychological state does not permit it;he has suffered 
a psychological shock from his long stay in this same hospital (18 months in 
all) where the conditions are much worse than those of the prison (no courtyard, 
cramped and noisy quarters which makes even reading impossible - because of his 
pierced ear drum the noise is even more unbearable). 

Athens, 23 March 1972 Niki Karageorgas 

NOTE 

There are some things that Mrs. Karageorgas does not mention in her note. 

1. When Professor Karageorgas was brought to the hospital at the beginning of 
March, he was locked in a room by himself and only the protests of other 
hospitalised prisoners, both political and common law, against this solitary 
confinement forced the authorities to allow his door to remain open so that he 
could communicate with the other prisoners. When this was done, however, they 
assigned a special guard to him who never left his side even when he was being 
examined by the doctors. This is inside the special prisoners' wing of the 
Sotiria hospital, locked, guarded and barred in any case. 

2. The doctors who are treating her husband and who have told her what his case 
requires, have made it clear that while they are willing to treat him, they are 
not willing to take whatever risk there might be in making formal statements 
that would assist either his transfer to a specialised hospital or the interruption 
of his sentence on health grounds. 

3. A request last year to interrupt his sentence for the operations to his hand 
he then underwent, was refused. 

4. It is understandable in these circumstances, that Professor Karageorgas is 
unwilling to initiate a new procedure of a request for interruption (anikestos) 
and indeed, says that he only wishes he could return to Halikarnassos where he 
has managed to work and has written a book and translated two others (having 
taught himself to write with his left hand). His physical state is so serious 
the doctors will not permit him to leave the hospital. This sets up a severe 
psychological, nervous strain. 

In these circumstances, the intervention of one or two well known foreign 
specialists might help Professor Karageorgas to get the right treatment before 
it is too late. 

Professor Karageorgas was sentenced to life imprisonment in April 1970; he has 
a wife and two children aged 8 and 2 and a half. 

25 March 1972 A. .G. Xydis 
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Barbara Dane*singing a freedom song 
sung by black slaves in the U.S. 

Barbara Dan·. 

0, o, o freedom 
0, o, o freedom 
O, o, o freedom, over me 
And before I be a slave 
I be buried in my grave 
And I will fight for my right that 

I be free! 

0 no more mourning' 
1 said no, no more mourning' 
I said n, no more mournin1 over me, 

over me 
And afore I would be a slave 
I be buried in my grave 
And I will fight, fight for my rights 
And I'll be free 

Talk about 
0 no more weepin' 
1 said no, no, no more weepin' 
I wanta say no, no more weepin' over me 

over me 
And before ah would be a slave 
Yes, I be buried in my grave 
And I will fight, fight, fight for 

my rights 
And I'll be free 

4. FREEDOM, FREEDOM, FREEDOM 
Freedom, freedom, freedom 
Freedom, freedom, freedom 

over me 
And before I be a slave 
I be buried in my grave 
And I will fight for my 

right that I be free! 

EXTRACTS FROM MELINA's SPEECH 

"The head of the Athens street cleaning 
department is worried about his job. Since 
Colonel Papadopoulos named himself General Papa-
dopoulos, then General Papadopoulos named himself 
prime minister, and since Prime Minister Papadopou
los named himself minister of defence, of foreign 
affairs, head of the police and secret services and 
just to round things out recently named himself 
Regent, well, there' is a very little left. And that 
is why the head of the Sanitation Department.... is get
ting very nervous. And with a very good reason. Mr. Pa 
padopoulos is an excellent candidate for the garbage can 
department. And if he does not appoint himself, the day 
will come when he will be put there by the Greek people. 
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"Since I am not an American citizen, it is not proper for me to 
participate in American policy. But I can hope, can't I? And I hope 
that in November the American people will find similar posts for Mr. 
Nixon, Agnew and Company." 

******* 

"In the national Greek budget there is an item that is covered. 
This item labelled Government Expenditure Abroad, simply translated, 
this means, that the large part of the increase has gone into a system 
of espionage and intimidation of Greeks outside of Greece. This guarantees 
me at least an audience of one wherever I go. So, wherever you are Hafye 
(Bum), good-afternoon. Maybe that is not your real name, but since you 
have not introduced yourself I shall call you Hafye. 

I used to be angry with you, Hafye. Your presence used to irritate 
me. Make me self-conscious. Not any more. Now I feel sorry for you. 
After all, you have a very lousy job. And it must make you very uncomfortable 
wherever you go to hear your employers called fascists, tortruers and 
bastards. But you are paid to do your job. And you do it. So right afte** 
this meeting you will run to the Greek Consulate and tell them that this ™ 
subversive actress is in New York, USA, spoke badly against the American 
administration, and therefore I should no longer be allowed into this country. 
You have done it before, Hafye. But you can tell them something else. Tell 
them I said I have a right to speak against them. And that I will continue 
to do so. Because what they have said and what they have done has undermined 
the freedom of the Greek people - and that is my business". 

******* 

"I know enough to separate the American people from the American 
Administration. I was in America when Congress voted to cut off military 
aid to the colonels. This act of Congress was supported by the American 
people and by most of the American press. Of course, Mr. Nixon had not 
the slightest intention to respect the wishes of Congress. But he was 
worried. It was a vote of disapproval of the Greek military regime.... 
So suddenly, Mr. Agnew got a bad case of homesickness for Greece.... And 
wherever he went in Greece, he was accompanied by Mr. Papadopoulos who got 
lumbago from continually bending over to kiss the vice-president's behind.^ 
Now, Nixon doesn't love Papadopoulos because he has beautiful eyes. As a φ 
matter of fact, Mr. Papadopoulos is one of the few Greeks who does not have 
beautiful eyes.... Now,Mr. Nixon and Mr. Papadopoulos have a cold and 
practical arrangement: I give you American support, you give me Greek 
pavillions; I give you American money, you give me Greek bases; I give 
you American influence, you give me favors for American business. You lie 
to the Greek people, and I will lie to the American people". 

******** 

"The program to contain communism has become a program to contain 
democracy. So we no longer make the futil, humiliating mistake of asking 
this Administration for help. The mask has completely dropped, and we 
recognize the face of hypocrisy. No one will make us a gift of freedom. 
Our freedom, as always, will have to be won. By hard work, by organization, 
by sacrifice and by Greeks." 

******** 
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EXTRACTS FROM ELLSBERG'S SPEECH 

"You are here to mourn the loss of 
freedom in your native land, the native land 
of many of you, and to dedicate yourselves, I 
am sure, to winning it back. And it seems natural 
to us here as American citizens who love freedom, 
as do many, many millions of Americans, that we 
should be here in sympathy with your cause. What 
does not seem natural, what seems almost un
bearably ironic is that I would come to speak 
today in sympathy with your cause only as a 
private citizen. If I were still a marine officer, 
or if I were still an official in the Defense 
Department or the State Department, where I have 
served, I would have to be silent today. Because 

to sympathize with you would be to oppose and criticize and resist my 
government's policy." 

********* 

"I had a boss once who heard a briefing on the motivation of the 
revolutionary forces in Vietnam - the Vietcong, and he said in 1964 if 
what you say is true, we are fighting on the wrong side. Well, he knew 
it was true, but he went on and did his job like a good official. So did 
I. But what has become clear to me now is that what is going on in Vietnam 
is not that we are fighting on the wrong side, but a truth much more bitter 
for an American, we are the wrong side." 

********* 

"The fact is as I say that every Vietnamese that dies, including 
the Vietnamese who die fighting for us in Vietnam are as much our victims 
as are the so-called enemies whose bodies we count, and the women and 
children and old men whose deaths we do not even bother to count." 

********* 

"You know, you people who have been living here know what has 
happened to our Constitution and our laws over the past years. I can tell 
you that a year ago, when the Pentagon Papers had finally successfully been 
liberated, my wife and I saw "Z", and I got a terrible headache from it. 
Does a coup lie in OUR future? Or have we already had it?" 

********** 

"It is up to you, and your friends and relatives in Greece, you who 
care for Greece, to fight and win back liberty in Greece, but it is up to 
me and my fellow Americans to make sure you are not fighting us when you do 
that." 

********** 

Because of the tremendous success of the Manhattan Rally, we will 
try to include excerpts from other speakers in our next issue. The 
UNITED HELLENIC FRONT, PAK affiliate of New York, deserves credit and 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, congratulations for their work on organizing the Rally. 
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Excerpts from HEARINGS before the COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS, HOUSE OF 
REPRESENTATIVES (H.R. 13759), March 14-23, 1972. 

First Excerpt, or How the Junta Puppets Serve the Pentagon: 

Mr. Rosenthal: You said on page 33 of the blue book, in relation to Greece, 
the sentence reads as follows: "Two irreplaceable assets which Greece offers 
the United States from a military standpoint are a strong NATO member on the 
eastern flank and comparatively unrestricted availability of bases or 
facilities (security deletion)." Is that statement true? Do we have almost 
unrestricted availability of bases and facilities (security deletion)? 
Gen. Seignious:Yes, sir; to the best of my knowledge, that is a true state
ment. Furthermore, I can provide you examples of (security deletion). I 
will be glad to provide you for the record explicit examples validating that 
sentence. 

********* 

Mr. Fraser: Mr. Secretary, did I understand you to say we are increasing 
our grant aid to Greece in this proposal? 
Sec. Rogers: Yes, in 1972 we requested $19.9 million and have allocated ^ 
$9.9 million. This year we are requesting $15 million. In foreign milit»y 
credit sales, we asked for $60 million last year, allocated $45 million, and 
are asking for $55 million this year. 
Mr. Fraser: So, in both cases you are asking for more than was actually 
provided last year? 
Sec. Rogers: That is right. 
Mr. Fraser: I understand also that it is U.S. policy to furnish military 
aid for authoritarian governments in Latin America? 
Sec. Rogers: I didn't say it that way. 
Mr. Fraser: I know, but we have some'authoritarian governments in Latin 
America. It is the object of U.S. policy to provide military machines for 
authoritarian governments? 
Sec. Rogers: No. 
Mr. Fraser: What is the policy? 
Sec. Rogers: Our policy is to assist other nations in this hemisphere to 
maintain their stability. We are dealing with the governments as they are, 
as I say, in a very modest way. We are not passing moral judgments on the 
nature of their government. We found it didn't work. So the policy of the 
Government is to assist, in very modest ways, Latin American countries whea^ 
they request material which will help with the internal security of that ™ 
country. 
Mr. Fraser: Suppose a dictator controlled a country and you decided the 
dictator should be overthrown. Would you welcome and aid that dictator or 
would you see this aid as contradicting democratic values? 
Sec. Rogers: I don't think that kind of hypothesis helps. 
Mr. Fraser: Imagine youself as a citizen of a Latin American country with 
an authoritarian regime. You see the United States giving aid to a govern
ment which denies your people their freedom, what would your opinion be? 
Sec. Rogers: I can't answer that. 

********* 

Mr. Fraser: You choose to support this authoritarian regime against those 
who would like to restore democracy? 
Sec. Rogers: No. 
Mr. Fraser: That is what you are doing. 
Sec. Rogers: We are not. 
Mr. Fraser: That is what you are doing in Greece. 
Sec. Rogers: That is not the purpose of our policy and intention. 
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HEARINGS (cont.) 

Mr. Fraser; We seem to be alone in pursuing that policy among our NATO 
allies. Does any other NATO ally give aid to Greece? 
Sec. Rogers: Germany. 
Mr. Fraser: Isn't it true Germany cut off aid to Greece? 
Sec. Rogers: France gives credit to Greece, too. 
Mr. Fraser: Is it true that the German Parliament cut off defense aid to 
Greece, about 1967 or 1968, after the coup? 
Sec. Rogers: They are providing military credit to Greece now. 
Mr. Fraser: The German Government is currently? 
Sec. Rogers: Yes. 
Mr. Fraser: Are they giving grant aid? 
Sec. Rogers: I don't think so. 
Mr. Fraser: We are the only ones giving grant aid? 
Sec. Rogers: I think that is correct. 

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

Mr. Fraser: Is it true Greece was expelled from the Council of Europe, or 
rather they walked out before expulsion action was taken? 
Sec. Rogers: Yes, they walked out. 
Mr. Fraser: They were about to be expelled because of the torture of poli-
tical prisoners? 
Sec. Rogers : There was an action contemplated along those lines. What the 
precise reason was I am not sure. 
Mr. Fraser: Somebody in the State Department knew about it because we were 
there, lobbying against the expulsion of Greece from the Council of Europe. 
Sec. Rogers: I don't think that is correct. 
Mr. Fraser: Isn't it true that Greece's relationship with the European 
Community is in suspension? 
Sec. Rogers: Mr. Fraser, I don't know if that is true. 

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

Mr. Fraser: You had indicated that freedom of choice was a valid U.S. 
objective but you have refused to indicate such a consideration anywhere in 
your presentation with respect to the military junta of Greece. Freedom of 
.choice apparently plays no choice there at all. Is that a fair characteri-
'zation? 
Gen. Seignious: Greece is contributing to the objectives of NATO in a secur-
ity sense by her strategic location and her contribution of forces in the 
NATO area. 
Mr. Fraser: General, this is why the U.S. foreign policy and support for 
military assistance is going down the drain. You don't seem to care about 
what kind of governments we deal with. You use these terms "southern flank 
of NATO", and "the U.S. interests" in a very broad and general sense that 
lacks credibility, and that is why Mr. Frelinghuysen is having trouble, and 
I am having trouble. He has trouble because he thinks I don't hear what you 
say, but I hear what you say and find it unbelievable. You are giving in
creasing assistance to Greece which has been taken over by an illegal regime 
and destroyed democratic freedom in that country and you don't seem to care 
about it, it is not reflected at all. You don't say one word about it. 

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

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

TO RECEIVE a transcript of the William Buckley show FIRING LINE 
in which he interviewed Andreas G, Papandreou, send 25 φ.to Southern 
Educational Communications Ass'n., 928 Woodrow St., P.O. Box 5966, 
Columbia, S.C. 29205. 
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op press stop press stop press stop press stop press.... stop près 

JAILED: The gutsy editor of the Athens News, John Horn. His newspaper 
had been charged with printing a headline on a story for which there was no 
reference in the text. The headline was AGNEW VISIT GREETED BY BOMBS AND 
SCHOOL CHILDREN. He was sentenced to six and a half months in jail, fined, 
and for 15 days must pay taxes on the paper he uses to print his newspaper. 
This latter cost in Greece where the price of paper is high is a substantial 
sum. 

PAK HEADQUARTERS IN STOCKHOLM RELEASED THE FOLLOWING STATEMENT: 

"NORWAY SHOULD CANCEL THE PROPOSED AUTUMN NATO MANOEUVRE IN THE NORDIC SEA 
AS A DISPLAY OF ITS DISATISFACTION WITH THE U.S. AND NATO SUPPORT FOR THE 
OPPRESSIVE GREEK DICTATORIAL REGIME. THIS PROPOSAL WAS PUT FORWARD TO THE 
NORWEGIAN GOVERNMENT BY THE LEADER OF PAK, ANDREAS G. PAPANDREOU, DURING 
HIS STAY IN OSLO. 

"PAPANDREOU HAD TALKS WITH THE NORWEGIAN PREMIER, TRYGVE BRATELI, THE M I N I A R 
OF FOREIGN AFFAIRS, ANDREAS KAPPELEN, DEPUTY MINISTER STOLTENBURG AND OTHER 
GOVERNMENT MEMBERS. HE ALSO MET WITH THE CHAIRMAN OF THE FOREIGN RELATIONS 
COMMITTEE, HELGE SEIP, WHO IS HEAD OF THE LIBERAL PARTY, LEADER OF THE LABOUR 
PARTY, MR. HONSEN, ALONG WITH MEMBERS OF THE NORWEGIAN SOLIDARITY COMMITTEE 
FOR GREECE, THE YOUTH AND TRADE UNION ORGANIZATIONS." 

"THURSDAY NIGHT PAPANDREOU WAS THE MAIN DEBATER IN A MAJOR TV PROGRAM ABOUT 
GREECE. DURING THE PROGRAM PAPANDREOU REVEALED FOR THE FIRST TIME THAT A 
RETIRED U.S. OFFICER, JAMES POTTS, IS THE KEY MAN OPERATING CIA BUSINESS IN 
GREECE AND IN FACT THE MAN WHO DIRECTLY CONTROLS THE GREEK DICTATOR AND HIS 
JUNTA. 

"IN THE TELEVISION PROGRAM PAPANDREOU MADE A DRAMATIC APPEAL FOR GOVERNMENT 
ACTION REGARDING THE FATE OF KARAGIORGAS. A FIRST CLASS SURGEON SHOULD 
IMMEDIATELY BE DISPATCHED TO GREECE FOR AN EAR OPERATION IN ORDER TO SAVE 
HIS LIFE." 

MAY 26, 1972 Ä 

PAK NEWSLETTER is a monthly service to members of the 
Panhellenic Liberation Movement in North America. 

Its aims are: analysis, political commentary, review of 
events, clarification of issues that have become contro
versial or confsued among various Greek resistance move
ments and political parties, and organizational news on 
activities of the Movement. 

Organizations and individuals who are not members of PAK 
can receive the Newsletter by sending $3.00 to the PAK 
Central Office for North America (Box 594, Station Q, 
Toronto 7, Ontario, CAnada), for their subscriptions. 
Because of a skeleton staff for the Newsletter, all sub
scriptions will be for the year in which they are re
ceived and must be renewed every new year. 

Donators are also welcome. 


