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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

Πάνω απο δυομυσυ χυλυαδες Ελληνες XOÍL Αμερυκανου κατέκλυσαν το Μανχατταν Σεντερ στη 

Νεα Υόρκη στι,ς 23 Απρυλυου, στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΚ με την ευκαυρυα της θλυβερης 

επετευου των πέντε χρονών σκλαβυας του ελληνυκου λάου κάτω απο το τυρρανυχο στρατυωτυκο 

καθεστώς. Η Μπάρμπαρα Νταυην, που τραγούδησε αμεροκανυκα τραγουδυα γυα την ελευθερυα κα

θώς και, τραγουδυα του Θεοδωράκη, ξεκυνησε το πρόγραμμα με πάθος, με πι,στη καυ αυσυοδοξι,α 

γυα τον αγώνα μας. Στη συνεχευα, απο τον Μακαρθυ, που δυαβασε πουηματα του Σεφέρη, τον 

Γυωργο Βουρνα που μυλησε γυα την τραγυκη εμπευρυα του στη δυκη του ΠΑΚ στην Αθήνα, τον 

Ντανυελ Ελλσμπεργκ, την Μελυνα Μερκούρη, την Ελένη Καζαντζάκη που έδωσε ενα εμπνευσμένο 

μήνυμα, φτάσαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου που μυλησε με πάθος καυ αγωνυστυκοτητα γυα την 

απελευθέρωση της πατρυδας μας. 

Πολλά μηνύματα συμπαραστάσεως στάλθηκαν απ' ολο τον κόσμο. Δεν μπορούμε ολα να τα 

συμπεριλάβουμε λόγω ελλευψεως χώρου. Παραθέτουμε όμως μερυκα αποσπάσματα απο κευνα που 

δεν μπόρεσαν να δυαβασθουν στην δυαρκευα της εκδηλώσεως. 
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"Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΗΠΤΙΚΗ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 0 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛ

ΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚ ΚΑΙ 

Σ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ " 

ΟΛΛΙ ΠΑΟΥΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Λ Λ 

"Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ". 

ΚΑΡΛΟ ΛΕΒΙ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΙΤΑΛΟΣ) 

"Η Α.Ν.Π.Ι. Σ' ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ, ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ·^ 

ΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩ
ΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ." 

ΤΖΙΟΥΛΙΟ ΜΑΣΣΟΝΙ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (Α.Ν.Π.Ι.) 

"ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΚ, ΜΑΝΧΑΤΤΑΝ ΣΕΝΤΕΡ - ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ - ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ. Ο ΝΟΤΙΟΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΟΣ ΛΑΟΣ 
ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΑΝΕ
ΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΘΝΙΚΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ. 0 ΝΟΤΙΟΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑ
ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΝΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑ
ΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ. ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΡΡΑΛΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ." 

ΠΑΡΙΣΙ, 20 ΠΑΡΙΛΙΟΥ 1972 NGUYEN VAN TIEN 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΘΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. . 
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"ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 

ΑΞΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 

ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ 

ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΣΕΤΤΗ. ΣΤΕΛΝΩ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ." 

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΉΣ ΤΖΩΡΤΖ ΜΑΓΚΑΒΕΡΝ 

** 

"ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ : Η Ε.Δ.Ε.Κ. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ 

ΣΤΗ ΣΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΣ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙ

ΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΑΛΠΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

ΥΠΟΣΧΟΜΕΘΑ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ 

ΕΝΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η Ε.Δ.Ε.Κ. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΑΛΕΟ 

ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ." 

» ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Κ. 

Κ Α Τ Ω Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Ε Σ 

ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 

ΣΤΟΥΣ ΤΑΙΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Σ.Σ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΗΤΑΝ 

ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ. ΑΛΛΑ, ΟΙ ΤΑΙΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ) 

Υπάρχει, μυα εξτρεμυστυκη ομμαδα στην Ελλάδα. Εκλεψε όπλα 

που αγοράστηκαν απο τους Ελληνες και κυβερνάει, με βυα καυ τρο

μοκρατία. Ευναυ μια μυκρη ομάδα καυ δεν εχευ καμμυα λαυχη βάση. 

Ετσι, δεν μπορευ να αποκληθη "χυνημα". Απαγάγει, ανθρώπους απο τα 

fciuTua τους, τους φυλακυζευ στην Αθήνα και, τους υποβάλει, σε κτη 

%ύδν\ βασανυστηρυα. Αυτή τηυ κλυκα την αναγνωρυσαν όλες ου δυτυ-

κες δυναμευς (επυσημα η ανεπυσημα) καυ την υποστηρυζουν ou Ηνω

μένες Πολυτευες παρέχοντας τους όπλα. Κυ αυτή η κλυκα που απο-

καλευ τον εαυτό της "επανάσταση", αποκαλευταυ, ακόμα κυ απο τυς 

κυβερνησευς που την υποστηρυζουν "χούντα" η "η δυκτατορυα του 

Παπαδοπούλου". 

Σήμερα, 21 Απρυλυου 1972, γυορταζευ τα πέντε χρονυα της 
τρομοκρατυκης της δυακυβερνησεως. Σαν αυτή τη μέρα, πέντε χρο
νυα πρυν, ευσεβαλε στα σπυτυα χυλυαδων Ελλήνων πολυτων καυ τους 
ερυξε στυς φυλακές καυ στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Μέσα σε 
μερυκες ώρες ανακουνωνε απο το Εθνυκο Ιδρυμα Ραδυοφωνυας πως 
ολα τα άρθρα του Συντάγματος που έχουν σχέση με τα ανθρωπυνα δυ-
καυωματα αυρονταυ. Τον επόμενο χρόνο, κατήργησε ολωσδυολου το 
Σύνταγμα καυ το αντυκατεστησε με το δυκο της, ενα Σύνταγμα που 
καθυερωνευ τον Στράτο σαν την κυρυαρχη εξουσυα του κράτους. 
Επευδη κυ αυτό το Σύνταγμα προσφερευ μερυκες ατομυκες ψευτο-
ελευθερυες καυ ψευτο-περυορυζευ τον απόλυτο έλεγχο του δυκτατορα, δεν εχευ ακόμα τεθη σε 
υσχυ. Αντυθετα, στρατυωτυκος νομός υπαρχευ στην Ελλάδα εδω καυ πέντε χρονυα. 
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Αν ολο αυτό ήταν απλώς μια εσωτερική υπόθεση, θα μπορούσε κάνεις ν' άπορη για τους 

Ελληνες και να .... σηκώσει, τους ωμούς του. Αλλα ζούμε σ' ενα κόσμο κυριευμένο απο τις 

υπερ-δυναμεις και, η Ελλάδα έγινε αμερικάνικο προτεκτορατο με την αναγγελία του δόγματος 

Τρουμαν. Απο τότε και, μετά υπήρχε πάντα σο3αρη και, οφθαλμοφανής παρουσία των ΗΠΑ στην 

Ελλάδα. OL Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν η "διάλεγαν" τους Πρωθυπουργούς, επενέβαιναν στις 

εκλογές για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, επενέβαιναν στο ποιος αξιωματικός θα προαχθη η 

οχι, έφερναν Ελληνες αξιωματικούς στις ΗΠΑ για εκπαίδευση, έλεγχαν την ΚΥΠ. Ενα Εκατομμύ

ριο δολλαρια τη μέρα μπήκαν στην Ελλάδα απο το 47 ως τα πενήντα γι,α να βοηθήσουν μύα χωρά 

καταστραμενη απο τον πόλεμο και, γι,α να την ελέγχουν. 

Η δικτατορία που έγινε πριν 5 χρονιά ήταν το τελευταίο στάδιο μιας αλυσσιδας απο επεμ

βάσεις. Φυσικά δεν ήταν δυνατό γι,α τις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγχουν απόλυτα τον ελληνικό 

λαο κάτω έστω και απο υποτυπώδεις δημοκρατικές διαδικασίες, και θεωρώντας την Ελλάδα στρα

τιωτικό φρούριο για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έδωσαν το πράσινο φως για το 

στρατιωτικό πραξικόπημα. Ετσι η δικτατορία στην Ελλάδα είναι αμερικάνικη δικτατορία. 

Σκληρές λέξεις άλλα αληθινές. Και χρησιμοποιήθηκε το στρατηγικό σχέδιο του NATO "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ". 

Υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα 12 στρατιωτικές βάσεις, μερικές απ' αυτές ατομικές βάσεις. 
Μια διακοπή παροχής βαρεος οπλισμού, αμέσως μετά το πραξικόπημα για να δειξη την δυσαρέσκεια 
των ΗΠΑ για "την μη ύπαρξη στην Ελλάδα αντιπροσωπευτικής διακυβερνησεως" αποκαταστάθηκε το ^É 
1969. Εν τω μεταξύ όμως στρατιωτικό υλικό σε μεγάλες ποσότητες πήγαινε στην Ελλάδα μέσω 
του προγράμματος "πλεονασμάτων οπλών" του Πεντάγωνου. Στα ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα 
δόθηκαν ειδικά προνομία. Υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα της χούντας που λέει πως συμφωνίες 
που έγιναν με ξένους επενδυτές δεν μπορούν να τροποποιηθούν απο επόμενες κυβερνήσεις πάρα 
μονό προς τα πάνω, δηλαδή σε όφελος μονό των επενδυτών. 0 πρώην Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ 
Στανς, αφού πέρασε μερικές μέρες στην Αθήνα το Ι97Ι, ανακοίνωσε πως η "ελληνική κυβέρνηση" 
έχει κάνει μεγάλες επιτεύξεις στο να καταστηση τη χωρά ασφαλή για ξένες επενδύσεις. 
Αλλοι "σπουδαίοι" Αμερικάνοι στάλθηκαν στην Αθήνα για να δώσουν τις ευλογίες τους στο καθε
στώς του Παπαδοπούλου μεταξύ, των οποίων κι ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης των ΗΠΑ Λαιρντ και ο 
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αγκνιου. 

Οι πολιτικές λύσεις για αλλαγή της κατάστασης έχουν φθάσει στο μηδέν, αν υπήρχαν ποτέ. 
Οι Ελληνες θα αποτινάξουν το ζυγό των καταπιεστών τους με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνθρωποι 
στις αποικίες αποτίναξαν το ζυγό των αφεντάδων τους και με τον ίδιο τρόπο που οι λαοί του 
Τρίτου Κόσμου αγωνίζονται για την ελευθέρια τους και την ανεξαρτησία τους. 

Οι, αγωνιστές για την ελευθέρια, που καταδικάζονται σαν εγκληματίες απο τα στρατοδικεία 

της χούντας, θεωρούνται ΗΡΩΕΣ απο τον ελληνικό λαο που αγωνία και αγωνίζεται. 
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ΤΟ ΠΑΚ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΑΟΓΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ.. 

ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ... ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 72 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. (Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ). 

14 Φεβρ. — Αρχίζει δίκη για την απόδραση του Νίκου Ζαμπελη απο τις φυλακές της Αίγινας. 0 
Ζαμπελης είναι μέλος της ομάδας Παναγουλη. Δικάζονται δυο συγκροτούμενοι του και πέντε φυλα
κές. (ΤΟ ΒΗΜΑ). 

18 Φεβρ. — Δυο εκρήξεις βομβών κάτω απο αμερικάνικα αυτοκίνητα στην Κηφισιά. Συμφωνά με 

ανακοίνωση της οργάνωσης Α.Α.Α.(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ) που διεκδικεί τις 

πράξεις αυτές, οι βόμβες ήταν τρεις. Η μια απ' τις τρεις κατέστρεψε το αυτοκίνητο του Αρχη

γού της Αμερικάνικης Στρατιωτικής Αποστόλης στην Ελλάδα,Στρατηγού Τζων Ηαιταουερ. (ΕΘΝ.ΚΗΡΥΞ). 
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2M- Φεβρ. — Το Εκτακτο Στρατοδυκευο Αθηνών καταδυκαζευ τεσσερευς αρχυτεκτονες κατηγορουμένου 

γυα εκρηξευς βομβών. 

24_Φεβρ. — Δυο Κρητες επυπλοπουου απο το Ηρακλευο καταδυκαζονταυ στο Στρατοδυκευο Αθηνών 

με την κατηγορυα οτυ τοποθέτησαν βόμβες στο δρόμο που θα περνούσε ο Σπύρο Αγκνυου όταν επι

σκέφθηκε την Ελλάδα τον περασμένο Οκτωβρυο. (ΤΟ ΒΗΜΑ). 

28 Φεβρ. — Δυο δυκες στην Αθήνα στα πολυτυκα δυκαστηρυα γυα την δημυουργυα παράνομων πολυ-

τυκων οργανώσεων. Η μυα ομάδα αποτελευταυ απο πέντε φουτητες, Μαουστες. Η άλλη ομάδα αποτε-

λευταυ απο τρυα μέλη του ΚΚΕ. 

3 Μάρτη — "Mua αυτοσχεδυα βόμβα εξερραγη
Λ
.χθες την νύχτα κάτω απο το αυτοκυνητο του Ουωλτερ 

Κολ, υπευθύνου Τύπου καυ Πληροφορυων της Αμερυκανυκης Πρεσβευας. Τον προηγούμενο μήνα, δυο 

αυτοκίνητα που άνηκαν σε αμερυκανυκο στρατυωτυκο προσωπυκο τυναχτηκαν στον αέρα απο την οργά

νωση ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Α.Α.Α., που ανέλαβε την ευθύνη των πράξεων. Η 

τελευταυα συμφωνικά της Ελλάδας με τυς ΗΠΑ γυα την παροχή λυμενυκων δυευκολυνσεων στον Αμερυ

κανυκο Εκτο Στόλο δημυουργησε δυαμαρτυρυες των έχθρων του καθεστώτος καυ αντυ-Αμερυκανυκες 

πραξευς απο αντυστασυακες οργανωσευς." (Τηλεγραμα του ΡΩΥΤΕΡΣ, 3 Απρ.) 

^w Μάρτη — Εκρηξευς δυο αυτοσχεδυων βομβών στην Αθήνα. Η μυα στον κήπο της Αρχυεπυσκοπης 

στην Αθήνα οπού ο δυορυσμενος απο την χούντα Αρχυεπυσκοπος Ιερώνυμος εχευ τα γραφευα του. 

Η άλλη στην Πλατευα Συντάγματος. Η οργάνωση Α.Α.Α. δυεκδυκευ τυς αντυστασυακες αυτές πραξευς. 

GLOBE AND MAIL). 

17 Μάρτη— Αρχυζευ η δυκη των 17 μελών του ΠΑΚ στο Στρατοδυκευο Αθηνών. 

20 Μάρτη -- Αρχυζευ η δυκη 5 μελών του ΠΑΜ στα πολυτυκα δυκαστηρυα. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ). 

18 Απρυλ. — Εκρηξη βόμβας στην /ιερυοχη της Κοκκυνυας του Πευραυως. Καταστρεφευ άγαλμα του 

Μεταξά. (Ραδυοφ. Σταθμός Παρυσυου). 

21 Απρυλ. — Εκρηξη βόμβας στον Πευραυα κατά τη δυαρκευα της μέρα που προξενευ ζημυες σε 

αυτοκυνητο. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ). 

22 Απρυλ. -- Εκρηξευς δυο βομβών την περασμένη νύχτα στην Αθήνα καταστρέφουν αυτοκυνητα αμε
ρυκανυκης υδυοκτησυας. Η πρώτη κατάστρεψε το αυτοκυνητο του Αμερυκανου Γενυκου Προξένου. 

Η δεύτερη έσκασε κάτω απο Αμερυκανυκο αυτοκυνητο υπάλληλου στην Αμερυκανυκη Βάση της Γλυφάδας. 
^|>ωνυμα τηλεφωνήματα σε δυαφορους ξένους ανταποκρυτες υσχυρυστηκαν πως η οργάνωση Τρυα Α, 
™Α.Α. (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ) ευχε τοποθετησευ πέντε βόμβες στον Πευραυα. 
Με ενα άλλο τηλεφώνημα ου ξένου ανταποκρυτες πληροφορήθηκαν οτυ λευτουργευ παράνομος Ραδυο-
φωνυκος σταθμός απο αντυστασυακη οργάνωση που θα εξέπεμπε το υδυο βράδυ. (ΤΑΙΜΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ). 

-\ — Τρευς ομάδες απο 50 - 100 μέλη δυαδηλωνουν την αντυθεση τους προς τον στρατυω-

—ι -—' τυκο νομό καυ την χούντα εξω απο το Πανεπυστημυο Αθηνών φωνάζοντας τα συνθήματα 

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ", "ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ". Αντυμετωπου με την αστυνομυα - χρησυμοπουουν μεθόδους 

ανταρτών πόλης καυ δυαλυονταυ δημυουργωντας μυκρες ομάδες η εξαφανυζονταυ μέσα στο πλήθος. 

26 Απρυλ. — Εξη άτομα συλλαμβανονταυ απο την Ασφαλευα Προαστευων κατηγορούμενα με την τοπο
θέτηση βομβών στην Αθήνα, τον Πευραυα καυ την Γλυφάδα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ευναυ ένας 
παυδυατρος, ο Στελυος Παντελακης καυ ένας Σμήναρχος. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ). 

27 Απρυλ. -- "Περυπου 4οο φουτητες της Φυσυκομαθηματυκης Σχολής του Πανεπυστημυου Αθηνών 

εκανανσυωπηλη πόρευα απο το κτυρυο τους στο Γουδυ προς το κυρυο κτηρυο του Πανεπυστημυου Αθηνών 

στο κέντρο της Αθήνας. Η σημερυνη δυαδηλωση εγυνε μετά απο μυα βδομάδα συνεχών φουτητυκων 

εκδηλώσεων που σαν επυστεγασμα ευχαν την απεργυα 2.600 φουτητων του Πολυτεχνευου Θεσαλονυκης... 

Δυο φορές, την περασμένη εβδομάδα, ομάδες απο 100 φουτητες έκαναν δυαδηλωσευς στην Αθήνα εναν-

τυον του εορτασμού των πέντε χρονών της κυβέρνησης. Φώναζαν "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" καυ τρα

γουδούσαν απαγορευμένα τραγουδυα, πρυν δυαλυθουν απο την αστυνομυα. Η πόρευα σήμερα ευχε ακό

μα μεγαλύτερη σημασυα γυατυ ήταν εναντυον του στρατυωτυκου νομού". (ΤΑΙΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ). 

Λ Λ * * * * * Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Î'Î 
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Μερυκες φορές παραλευπουμε να επυσημανουμε πραξευς ηρωυσμου Mat θάρρους ανθρώπων 

που δεν ευναυ διεθνώς γνωστοί. Μερυκες φορές δεν μαθαυνουμε τυποτα για τυς πρα

ξευς τους αυτές, ακρυβως γυατυ ou άνθρωπου αυτού δεν ευναυ γνωστού. Ευμαστε συ-

γουρου, πως όταν ελευθερωθη η Ελλάδα θα μάθουμε γυα πολλές τετουες πραξευς ηρω

ισμού που εγυναν κάτω απο εξαυρετυκα δύσκολες «au αποτροπαυες συνθήκες. 

Mua τετουα περυπτωση ευναυ η περυπτωση μυας ΜΑΝΑΣ, της μάνας του νέου που αποπευ-

ραθηκε να εκτέλεση τον τύραννο Παπαδόπουλο, τον Αύγουστο του 1968. Λέγεται, — 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ. Εχευ αγωνυσθη καυ συνεχυζευ να αγωνυζεταυ ολα αυτά τα χρονυα, 

κάθε στυγμη. Προσπάθησε να δη την Αμαλυα Φλεμυγκ όταν η Φλεμυγκ εκρατευο στην ΕΣΑ 

γυα να την ευχαρυστηση γυα την προσπάθεια της να σωση τον γυυο της, παρ' ολο που 

δεν την γνωρυζε. Προσπάθησε να παη στη δυκη της Φλέμινγκ, να σταθη δυπλα της, άλ

λα η ασφάλεια την περυωρυσε στο σπυτυ της οσο δυαρκουσε αυτή η δυκη. 

Τώρα προκάλεσε την χούντα υποβαλοντας μήνυση στον Ευσαγγελεα εναντυον της δυουκησης 

των Φυλάκων Μπογυατυ. Χαυρετυζομε το θάρρος της και, εκφραζομε το θαυμασμό μας καυ ί 
ζητούμε απο τους αναγνώστες μας να καταβαλουν κάθε προσπαθευα ώστε να δοθη δημοσυο-

τητα στην βάρβαρη κακομεταχευρηση του ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ που εξακολουθεί, καθημερινά. 

Να φροντυσουν να δημοσυευθουν τα στουχευα αυτά στον τοπυκο τύπο καυ να εξασκήσουν 

κάθε προσπαθευα καυ επυρροη γυα την απελευθέρωση του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ. 

Μ Η Ν Υ Σ Ι Σ 

της Αθήνας, Χήρας Β. Παναγουλη, Ασκληπυου 57, 

Γλυφάδα, 

Κ Α Τ Α 

Ι. Ταγματάρχη Αναστασοπούλου, Υποδυουκητου 

Στρατυωτυκων Φυλάκων Μπογυατυου, 

2. Νυκολαου Ζαχαρακη, Δυουκητου Στρατυωτυκων 

Φυλάκων Μπογυατυου, 

3. Ουουδηποτε υπευθύνου πολυτου η στρατυωτυκου, 

άγνωστου ευς εμε. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ: 

Την 29ην Φεβρουαρυου 1972, ημεραν 

κατά την οπουαν μου επετρεπετο η 

επυσκεψυς, μετεβην ευς τας Στρα-

τυωτυκας Φύλακας Μπογυατυου, 

ευς ενα μυκρον κτυρυον παρα-

κευμενον της κυρυου περυοχης 

φυλάκων, το ,οπουον ομουαζευ 

με ταφον (2μχ2μ), δυα να επυ-

σκεφθω τον υυον μου Αλεξανδρον 

Παναγουλην, ο οπουος εκτυευ την 

πουνην του. 

0 υυος μου μου ευπε - καυ 

ηδυναμην να το εξακρυβωσω καυ 

^U/it/a'ä/i/eä, aJiVVQ, ¿4aC7£f>IÜöTk7<l HOLS' fojbf öS f/c* ni/ 
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αφ' εαυτής - οτυ ευρυσκετο ευς αξυοθρηνητον καταστασυν, οτυ του ητο εξαυρετυκως δυσκολον 

να υσταταυ δυα να μου ομυλη μέσω του παχεος ελαυοχρωματυσμενου συρματοπλέγματος το οπουον 

καλυπτευ το μυκρο - δέκα εκατοστών - ανουγμα του κελλυου του. Τούτο οφευλετο ευς κακομε-

ταχευρυσυν δια την οπουαν μου ωμυλησεν παρουσυα του υπασπυστου Ανδρέα Βεζυρη, ενός Υπολο

χαγού καυ εξ στρατυωτων, όλου ε« των οπουων παρηκολουθουν την πλήρη συνομυλυαν μετά του 

υυου μου μη δευκνυοντες ουανδηποτε αντυδρασυν καυ μη καταβαλοντες ουανδηποτε προσπαθευαν 

να αρνηθούν τα οσα ο υυος μου εξυστορουσε δυα την άνευ προηγουμένου απανθρωπον μεταχευρυσν 

ευς την οπουαν υπεβλήθη, καυ η οπουα εχευ ως έξης: 

Την Ι7ην Φεβρουαρυου 1972, κατοπυν δυαταγης του υποδυουκητου των φυλάκων, του πρώτου 
ως ανω αναφερομένου εις την παρουσαν μηνυσυν, επτά άνδρες με πολυτυκην περυβολην τον ηρπασαν 
και, "του εφορεσαν ζουρλομανδύα", του τύπου τον οπουον χρησυμοπουουν δυα τους παράφρονας όταν 
ευρυσκονταυ ευς καταστασυν επυθετυκων κρυσεων. Εχοντες κατ' αυτόν τον τρόπον ακυνητοπουησευ 
τον υυον μου, τον ερρυψαν επυ του δαπέδου και, ηρχυσαν να τον κτυπούν ανηλεώς, παρακυνουμενου 
υπο του αρχηγού της ομάδος ο οπουος εδυδε δυαταγας ευρυσκομενος εν εξαλλω θυμω, και, ελεγεν: 
"Βαράτε τον, κλωτσάτε τον, κάντε τον μπλε και, μαύρο". Τον γρονθοκοπούσαν καυ τον ελακτυζαν 
ανηλεώς CLÇ όλον του το σώμα. 

Κατά την δυαρκευαν αυτού του κτηνώδους ξυλοδαρμού, ο οπουος εξηκολουθησε μεχρυς ότου 

ο υυος μου απώλεσε πλήρως τας αυσθησευς του, υπολοχαγός της Στρατυωτυκης Δυκαυοσυνης που 

^ρο πάρων, παρεκυνευ τους στρατυωτας ως μανυακος, ενθαρρυνων αυτούς να κτυπούν ετυ περυσσο-

τερον το θύμα των, και, όταν ou στρατυωταυ δυεκοπτον τον ξυλοδαρμον δυα να αναπαυθούν, τους 

εφοβερυζε, δαγκάνων τον μεγαλον του δακτυλον με οργην. Πολλακυς καυ πέραν των γρονθοκοπη-

ματων και, των λακτυσματων, ηρπασαν τον υυον μου απο την κομην καυ με απερυγραπτον μανυαν 

εκτυπουν την κεφαλήν του επυ του τουχου. 

Το αποτέλεσμα της βάρβαρου, απάνθρωπου καυ κτηνώδους συμπερυφορας προς τον υυον μου, 

ο οπουος ητο τελευως αδύναμος καυ ανυπερασπυστος λόγω της πλήρους απομονώσεως ευς την οπουαν 

τον κρατούν καυ της ακυνησυας ευς την οπουαν τον υπέβαλαν, ητο το σώμα του να καταστη μελανον 

καυ όπως μου ευπε ο υδυος - καυ δεν εχω λογον να αμφυσβητησω τα οσα λεγευ - να τραυματυσθουν 

ωρυσμεναυ πλευραυ του καθώς καυ η κεφαλή του. Συνεπευα, να ευναυ ημυλυποθυμος επυ τρευς 

ημέρας. Κατοπυν όλων αυτών, τον επεσκεφθη στρατυωτυκος υατρος καυ δυεπυστωσε τα επυκυνδυνα 

καυ βαρέα τραύματα του καυ ενα δεκαπενθημερον αργοτερον, ο υυος μου μου λεγευ οτυ υποφερευ 

απο τραγυκους πόνους καυ φοβαταυ δυα την ζωην του. 

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, 

Παρ' όλον οτυ ηδη αρκετός χρόνος εχευ παρελθευ, τα υχνη της αποτροπαυου κακομεταχευρυ-

σεως ευναυ ακόμη οφθαλμοφανή καυ ευναυ απαραυτητον να υποβληθη ευς εξετασυν υπο υατροδυκαστου, 

^^α να καταστη δυνατή η απαραυτητος θεράπευα καυ ταυτοχρόνως να δυνηθητε να ενηργησητε εναντυον 

όλων των υπευθύνων, 

Επευδη ου ως ανω αναφερομένου πραξευς συνυστουν το έγκλημα προκλήσεως σοβαρας καυ επυ-

κυνδυνου σωματυκης βλάβης καυ εμπυπτουν ευς τας δυαταξευς του Πουνυκου Δυκαυου, τυμωρουμεναυ 

υπο του Πουνυκου Κωδυκος καυ εναντυον των οπουων ο Ευσαγγελευς ευναυ υποχρεωμένος να ενεργηση 

αυτεπαγγέλτως, 

Δυ' όλους τους ανωτέρω αναφερομένους λογούς υποβάλω την παρούσα μηνυσυν εναντυον των 
ως ανω αναφερομένων καθώς καυ εναντυον όλων των υπευθύνων δυα τας ως ανω πραξευς, 

Καυ ζήτω την δυωξυν των συμφωνως προς τας δυαταξευς του Πουνυκου Κωδυκος καθώς καυ την 

τυμωρυαν των. 
Προτευνω ως μάρτυρας: 

Ι. Πλωταρχην ε.α. Χρηστον Καγγελαρην, Κορθυου 2, Αθηναυ. 

2. Αναστασυαν Μελά, Ασκληπυου 57, Γλυφάδα Αττυκης. 

Η ΜΗΝΥΟΥΣΑ 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 
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Οταν η χούντα νηγγευλε ξαφνυχα οτυ σε λυγες μέρες θα δυχαζε στο στρατοδυχευο Αθηνών 

15 άτομα γυα συμμέτοχη στην "παράνομη οργάνωση του ΠΑΚ", ο Ανδρέας Παπανδρέου, Αρχηγός του 

ΠΑΚ, τηλεφώνησε αμέσως στον Γυωργο Βουρνα στην Ουασυγχτων. ( Γυωργος Βουρνας, δυχηγορος, 

πρώην Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ - τυς μέρες που η ΑΧΕΠΑ ήταν δημοχρατυχη οργάνωση). 0 Ανδρέας 

Παπανδρέου του ζήτησε να παη στην Αθήνα σαν παρατηρητής της δυχης εχ μέρους του ΠΑΚ. Ο 

Βουρνας, χωρυς να δυσταση μυα στυγμη, απάντησε πως θα παη. Φύλου της οργάνωσης μας ήρθαν 

σε επαφή με τον Πρόεδρο της Δυεθνους Ενώσεως γυα τα Ανθρωπυνα Δυχαυωματα χαυ του ζήτησαν 

αν μπορούσε να δυορυση τον Βουρνα επυσημο παρατηρητή στη δυχη, χάνοντας ετσυ δυνατή την 

παρουσυα του Γυωργου Βουρνα στο Στρατοδυχευο. Το θέμα ταχτοπουηθηχε χαυ το πρωυ στυς 8.30 

της Ι7ης Μαρτυου, ο Γυωργος Βουρνας $ρυσχοταν στο Στρατοδυχευο Αθηνών μαζυ με τους άλλους 

παρατηρητές. 

0 Βουρνας, στην εχθεση που υπέβαλε στην Δυεθνη Ενωση γυα τα Ανθρωπυνα Δυχαυωματα, 

περυγραφευ την πρώτη μέρα της δυχης σαν μέρα ντροπής στα νομυχα χρονυχα της Ελλάδας. 

Παραθετομε αποσπάσματα απο την έκθεση του: 

"ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΠΕ: "0 ΚΑΘΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ".. (ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΟ ΑΠΟ 89 ΣΕΛΙΔΑΣ). 

"ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΚΑΚΗ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ, 

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΚΡΙΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ. 

ΥΠΕΣΤΗΡΙΧΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ χ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ. 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΠΕΣΥΡΘΗ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝθΗ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. ΗΡΝΗΘΗ." 

"ΗΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑ-

ΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΛΟΙ 01 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΗ, Η ΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΤΟΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΑΝ 'ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ'. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 

'ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ' ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΑΛΛΟΙΩΣ 

ΚΑΙ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΘΑ ΔΙΕΚΟΠΤΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ 

ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΑΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΩΝ." 

"ΕΙΧΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΝΙΣθΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΦΥΛΑΚΙ

ΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΔΙΝΑΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

Η ΘΑ ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ, ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΙΣΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙ' ΑΥΤΟ." 

5Tc Î » Λ Ä Λ Α Λ & 5*f ft ÎTC & ft Λ A ft îTî Λ A Λ ft & ft ft sTî Λ Λ Λ & 

*** ·'j »•* ·Τ· »** »τ* ·
τ
* *** Λ ·** Λ *** ·** Λ »'* Λ »'* Λ *% Λ »'· *** ·.** *"# * •* 

*k ¿V «· it ** ét «i <k 4\ .1, tft '* *» ü «Γ» *V *\ *\ *> *» 4* «» ** lit <• 

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 Ο ΛΑΟΣ. 
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""Η ΦΩΝΗ 

ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

EKÏÏOMÏÏH 25ns ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 

ΣΗΜΑ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΗ ΞΑΣΤΕΡΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1
 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ 41 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΑΣ ΤΑΥΤΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΑΝΕ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 
ΣΗΜΕΡΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΜΙΣΥ ΑΙΩΝΑ, Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ, ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ 
ΠΑΛΙ, ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ. 

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ 

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 

"ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛ-
ΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ', ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟ
ΣΠΑΘΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ,ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ 
ΠΕΝΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗ ΣΤΥΓΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 

^ΜΕ ΙΕΡΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ, ΣΤΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, 

ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ, ΣΤΗΝ ΕΣΑ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, 

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΗ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΗΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΟΥΣΟΥΜΕ ΠΩΣ 

Ο ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΤΑθΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΙΜΑΚΩΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟ

ΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΕΣ ΤΟΥ NATO ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΑΩΝΟΥ. 

"ΧΙΛΙΑ ΝΗΣΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟ ΣΤΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ. Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ NATO ΚΑΙ 
Ο ΩΝΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΜΑ ΙΣΩΣ Η ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟ-
ΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΕΒΗΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Η ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΗ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ Η ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΤΡΕΨΗ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΣΤΟ NATO. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. 



-IO-IO-IO-IO-IO 

"ME ΑΙΣΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, 

ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΕΙΜΑΙΡΑ. ΧΕΙΜΑΙΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΘΕΛΗΜΕΝΑ Η ΑΘΕΛΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ. ΚΑΘΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΘΕ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΞΜΒΛΩΜΑ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1968, ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ, 

ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ

ΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΗ 

Η ΦΥΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΓΩΝΗΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ "ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΝΑ ΕΝΤΑΧθΗ 

ΟΛΟΨΥΧΑ ΣΤΟΝ ΕθΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥθΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, ΕΝΑ ΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙ-

ΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΩΣ ΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ

ΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΓΝΩΣΗ ΠΩΣ Η ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, Η ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ, ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ, ΑΝ ΟΛΟΙ 

ΜΑΣ ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕθΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥθΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

ΜΑΣ ΣΙΓΟΥΡΗ, ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ, ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ, Ο ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ, Ο ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΤΗ ΜΟΝΗ 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΗ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΑ ΓΙΑ 

ΠΑΝΤΑ ΠΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, ΠΩΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ^ 

ΕΛΛΗΝΕΣ." 9 

Λ Λ JWaJF. Λ Λ Λ Α Λ Λ 

ΕΚΠΟΜΠΗ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 

"ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΠΩΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ, ΨΥΧΡΟΠΟΛΕ
ΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΠΗ 
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΕΝΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΗ, ΠΕΡΗΦΑΝΗ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ TOY NATO. 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
'ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ' ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧθΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΡΑΝ 

"ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΟΝ ΕΧΕΙ 
ΣΧΕΔΟΝ ΓΟΝΑΤΙΣΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΝΕΝΔΟΤΗ φ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 W 

"Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΥΒΕΡΝΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΞΕΝΟ Η ΕΓΧΩΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΝΗΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. V ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. 

"Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ. 

s'cA Î'ÎÎ'C s'::'« Λ Λ 5'ÎÎ'C 

- Movo ενα κομμάτι, βάλαμε aito την εκπομπή της 21ης Απρυλυου. 
Kau την ωρα που γράφεται, το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ακόμα μυα φορά ακούγεται, 

η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

- Απο πληροφορίες μέσα απο την Ελλάδα το σήμα της ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ακούγεται, αμέσως μετά την εκπομπή του ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΣΙ, στα βραχέα 

κύματα, στη ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. 

- Απο πληροφορυες μέσα απο την Ελλάδα Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ακουγεταυ οχι, μονό στην Αθήνα, άλλα σε πολλές πολευς και, χωρι,α. 
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ΤΟΥ 

ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ - Εντονα συγκινημένος 
τη στιγμή της αποφυλακισεως του - μ

ε
 τις 

γροθιές σφιγμένες χαιρετάει τους συγκρο
τούμενους του. 

Πίσω απο TUS τελευταίες απολύσεις ελλήνων κρατουμένων παρατηρείται ενα φαινόμενο 

που μέχρι τώρα δεν έχει σχολιασθη. Η χούντα χρησιμοποιεί τους φυλακισμένους της σαν 

ενέχυρα για TUS δοσοληψίες της με άλλα κράτη. 

0 ίδιος ο φυλακισμένος είναι ανίδεος για όλες αυτές τις διαδικασίες και μένει εξω 

απ' ολο αυτό το παζάρεμα. Αυτό που γνωρίζει ο φυλακισμένος είναι οτι κέρδισε την αποφυ

λάκιση του κάτω απο την πίεση των φίλων του, η μιας κυβέρνησης. Αυτό που δεν γνωρίζει -

άλλα που το μαθαίνει αρκετά αργότερα - είναι οτι αντηλλαγη με κάτι. Πολλές φορές, παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας η αποκατάσταση εμπορικών σχέσεων κλπ. 

Μια τελευταία δραματική περίπτωση, είναι η περίπτωση του Γιώργου Αλέξανδρου Μαγκακη, 
πρώην Καθηγητού του Πανεπιστήμιου Αθηνών, που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δ. Γερμανία 
και που θεωρείται παγκοσμία φυσιογνωμία του Ποινικού Δίκαιου. Του είχε επιβληθη η ποινή 

^Ρ"ων 18 χρονών καθείρξεως για αντικαθεστωτική δραστηριότητα. Είχε υποβληθη σε σκληρά βασα
νιστήρια. Ενας άλλος γνωστός Ελληνας οικονομολόγος, ο Διονύσης Καραγιωργας, δικάστηκε 
μαζί με τον Μαγκακη στη διχη των 34 διανοουμένων. (Για τον Καραγιωργα θα έχουμε νεα του στο 
επόμενο δελτίο μας). 

Η χουντική Ελλάδα εδω κι αρκετό χαιρο ήθελε στρατιωτικό υλικό απο την Δ. Γερμανία. 
Στη Γερμανία όμως του Μπραντ και με σοσιαλιστική κυβέρνηση, υπήρχε μια αρνητική αντίδραση 
στη δοσοληψία αυτή με την δικτατορία του Παπαδοπούλου. 0 ίδιος ο Μπραντ είχε πολεμήσει 
εναντίον του Χίτλερ και του Ναζισμού φορώντας νορβηγική στολή, όταν διέφυγε απο την Γερμανία. 
Περίμενε κάνεις πως οι προσωπικές του συμπάθειες θα βρίσκονταν στο πλευρό των αγωνιστών που 
μάχονται για την ελευθέρια εναντίον του καθεστώτος του Παπαδοπούλου. Αλλα ο καιρός περνάει 
και οι αναμνήσεις γίνονται πιο αμυδρές, και η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την Δυτική ΓΕρμανια 
να αποκαταστηση τις σχέσεις της με τη χούντα. Εν τω μεταξύ ο Παπαδόπουλος ρίχνει την ιδέα 
να απόλυση ενα απο τα ενέχυρα του, τον Καθηγητή Μαγκακη. Οι Γερμανοί ήθελαν περισσοτέρους, 
οχι μονό τον Μαγκακη. Εκατό φυλακισμένους, είπαν. Σύμφωνοι, είπε ο Παπαδόπουλος τελικά, 
άλλα ο Μαγκακης πρώτος. Εν τάξει; Εν τάξει. 

Μετά απο την συμφωνία αυτή, οι Γερμανοί χειρίστηκαν την υπόθεση σαν μια τυπική διπλωμα

τική ενέργεια και ωδηγησαν τον Μαγκακη και τη γυναίκα του απο το δικαστήριο οπού εξεδοθηκε 

η απόφαση της προσωρινής αποφυλακισεως του, σ' ενα αεροπλάνο που περίμενε στην Αεροπορική 
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βαση των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο Γερμανός Πρεσβευτής τους ξεπροβοδυσε. 

OL νεωτέρου αξυωματυκου της χούντας επανεστατησαν. Σαν καθυστερημένα να ευχαν αντι,-

ληφθη οτυ η Ελλάδα ήταν πραγματυκα δορυφόρος, πάρα τα ψευτο-εθνυκυστυκα συνθήματα της χούντας, 

Ζήτησαν εξηγησευς «au έργα. Η χούντα, μετά απ' αυτή την πρόκληση που της εγυνε απο τη μονή 

μερυδα που την υποστηρυζευ, την Loua την χούντα δηλαδή, ξαφνι,ασε την Γερμανι,κη κυβέρνηση 

αποκαλώντας την ολη υπόθεση "μυα άνευ προηγουμένου γκαγκστερυκη πράξη" και, ανεκουνωσε οτυ 

ο Γερμανός Πρεσβευτής ευναυ ανεπιθύμητος. 

Tu θα γυνή με τους άλλους 99 ομήρους, δεν γνωρυζομε. Αλλα ολο αυτό αποτελεί, μυα μονα-

δυκη μέθοδο συναλλαγής μεταξύ κρατών δορυφόρων του NATO. 

&ααώααοιαααδι&&διδια 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ φ 

Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 

University of Minnesota Press, Minneapolis 

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ TOY ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 0 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ. ΜΕΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΣΑΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΑΛΜΠΡΑΙΘ. Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, ΟΠΟΥ Ο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΩΝ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ". Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΙΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ". ΚΙ ΑΥΤΟ ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ. ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑΙΑ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ, ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Richard Cloggg S Γυωργου Γυαννοπουλου 
Seeker and Warburg, London 

TO ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ
ΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΤΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩ
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙ
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

Ϋί?*ΗΜΗΐ#J fe vafe e/£tf*e/3- £°£τ//&. 3 ¿cOQ*'^^ 
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"GREECE BELONG? TO THE GREEKS" 

Andreas G. Papandreou 

NEWSLETTER 

Γιώργος Κωτσόπουλος 

LETS G H THE COLONELS 
OFF THE BACK 0FTHE GREEK PEOPLE. 

Come to Manhattan Center 
34SU8th Avenue HIC 
Sunday April 23at 3:00 SPEAKERS·. 

ANDREASaPAPANDREOU 
L u d e r of the Panhefarac Liberation Movement (PAK) 

MEUNAMERGOURI 
Senator EUGENE WkCARTHY 

1 DANIEL ELLSBERG. 
f ^ SONGS fN* Barbara Dane, Geo Korsopoutos. 
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A crowd of 2500 Greeks and Americans jammed Manhattan Center in New 
York City on April 23 at the PAK protest rally against five years of tyranny 
in Greece. Barbara Dane's American songs of freedom along with Theodorakis' 
songs sung in English started the rally off with a spirit of fight and 
struggle, of optimism and passion. From then on it was a rising crescendo, 
through McCarthy's receitation of Seferis poetry, George Vournas's moving 
description of his experience in the courtroom in Athens at the PAK trial, 
Eleni Kazantzakis's inspiring message and up through Andreas Papandreou's 
eloquent speech. 

Many statements of solidarity poured in from all over the world. We 
would like to reproduce a few here that could not be read at the rally 
because of the full program. 

******* 

"The Finnish Free Greece Committee, that represents the vast majority 
of Finland's trade unions and all political youth organizations in the 
country, sends its greetings to the great demonstration that you are just 
carrying on The work that has been done by Andreas Papandreou and by 
PAK ranks very high in our estimation, and we send warm greetings to him, 
to the organization led by him and to all American people who are engaged 
in the anti-dictatorial work " 

Olli Paunu, President, Finnish Committee 

******* 

"The Greek people, fighting for their own liberation, do battle in the 
front lines for all of mankind." 

Carlo Levi, Italian writer 

******* 

"A.N.P.I, during all its existence in so many years of struggle, has 
supported and continues to support the view that one of the indispensable 
guarantees of the civil development of the peoples is their freedom and 
their national independence That is why, on the occasion of the 5th 
anniversary of the military coup and in your effort, Andreas Papandreou, 
to stimulate the attention of all democratic people, I wish to express our 
warm solidarity to your ideals and to the struggle you have undertaken in 
their name." 

Giulio Masson, National Secretary 
Associazione Nazionale Partigiani d' Italia (Α.Ν.P.I.) 

******* 

"I am indeed encouraged that so many Greeks and Americans are 
supporting the valiant struggle of the Greek people to restore democracy 
and freedom in their country, the same country from which the rest of the 
western world learned about democracy and freedom. I regret that I cannot 
be present at your rally but my campaign in Massachussetts prevents me. 
My best wishes go to Melina Mercouri and Andreas Papandreou who share and 
symbolize your fight." 

Senator George McGovern 
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TO PAK 
MANHATTAN CENTER 

Dear Friends, 

We wish to express, on 
behalf of the South Viet
namese people, warmest greet
ings of solidarity to all 
the participants in the dem
onstration supporting the 
Greek people's struggle 
against U.S. imperialism for 
independence, democracy and 
Social progress. 

While fighting against 
U.S. agression for national 
salvation, the South Vietnam
ese people unreservedly sup
port national liberation 
movements in the world. The 
South Vietnamese people fully 
sympathize with the Greek 
people's persistent struggle 
against U.S. imperialism, the 
common enemy of all the 
oppressed nations. May we 
take this opportunity to 
greet the courageous Greek 
people and wish them greater 
successes. 

NGUYEN VAN TIEN 

Central Committee 
of the South Vietnam 
National Front for 
Liberation. 

Under the Colonels 

A P R I L 2 0 , 1 9 7 2 
P A R I S , FRANCE 

By ANDREAS G. PAPANDREOU 

TORONTO—There is an extremist 
group in Greece. It has captured arms 
purchased by the Greeks and functions 
through violence and terror. It is a 
small group and has no support from 
the population so it cannot be called 
a "movement." It kidnaps vietimi from 
their* homes, incarcerates them in 
Amen», and hrutalUes through torture. 
This gang hai received recognition by 
all Wärtern governments and is sup
ported and ftitB weapons by the 
United Stateseli calls Itself a "revolu
tion," bat eVM the governments that 
support it refer to it at the "junta," 
or the "Papadopoulos dictatorship." 

Today, April 21, 1972, it commem
orates five years of terrorist rule. On 
that day fir· years ago it invaded the 
homes of thojaatids of Greek citizens 
and threw the», in Jail or in concen
tration camp·. TOtbin 7A hours ft an. 
nounced over,the Athen* broadcasth.j 
station that those sections of the con
stitution having to do with human 
right· were abrogated. The next year 
it scuttled the constitution entirely and 
substituted ili *wa, a constitution 
which set up the army as the perma
nent ruling authority of the state. 
Because even this constitution offers 
a few phantom freedoms to the in
dividual and thwarts the absolute rule 
of the dictator, It nac not been put 
into, effect mstead. mere has been 
martial law in Greece foj five years. 

If this had been entirely an internal 
operation, one could perhaps wonder 
about the ways'of the Greeks, and 
shrug his shoulders. But we live in a 
World dominated by superpowers, and 
Greece became an American protector
ate with the announcement of the Tru
man Doctrine. From then on, there was 
a strong and visible presence of the 
U.S. in Greece. The U.S. approved or 
"picked" premiers, interfered in elec
tions to assure the outcome, passed on 
military promotions, brought officers 
of the Greek Army to the U.S. for 
training, controlled the Greek Intelli
gence Service. One million dollars a 
day went into Greece frort 194? 
through the fifties, to assist a war-torn 
society and control it. 

The Greek dictatorship that emerged 
five years ago was the final stage in 
a developing spiral of control. The 
U.S., unable to control absolutely the 
Greek people under a democratic proc
ess, and considering Greece a military 
fortress for US. interests in the Middle 
East, gave the green light for an army 
take-over. So the Greek dictatorship 
is an American dictatorship. Harsh 
words, but true. A NATO contingency 
plan, called "Plan Prometheus," was 
used as the blueprint for the coup. 

There are now twelve military in
stallations in Greece, some of them 
nuclear An initial ban on heavy mili

tary equipment, inaugurated after the 
coup to show U.S. displeasure "at the 
loss of representative government in 
Greece," was lifted in 1969. Mean
while, much equipment actually flowed 
into Greece under the Pentagon's "sur
plus weapon· clause." 

Foreign business interests wer· 
given special privileges, including a 
section of the junta's constitution 
which «ays that agreements made 
with foreign investors cannot be re
vised by subsequent governments un
less they are revised upwards, that is, 
in favor of the investor. Ex-Secretary 
of Commerce s tans, after spending a 
few "days in Athens in 1971, announced 
that the Greek Government had done 
an excellent job 'of making the coun
try safe and secure for foreign in
vestment. 

Other prestigious Americans were 
dispatched to Athens to give their 
blessing to the Papadopouloe regime, 
among them Defense Secretary Laird 
and vice President Agnew. 

Political means for changing the sit
uation have dwindled to zero, if they 
ever did exist. The Greeks will have to 
throw off their oppressors in the same 
fashion that the colonial people over
threw their masters, and in the way 
that the people of the Third World 
are now struggling for their freedom 
and sovereignty. Freedom fighters con
sidered criminals by the Greek junta 
courts are considered heroes by the 
anguished Greek people. 

Andreas G. Papandreou, professor of 
economics at Yerk University, is the 
avthor of "Paternalistic Capitalism." 

THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, APRIL 21,1972 
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tedcártattce 
CONTINUATION OF LIST OF RESISTANCE TRIALS AND ACTS 

(COMPLETE LISTING FROM 1967 AVAILABLE FROM PAK-TORONTO) 

Feb. 14 — Trial begins for the escape of Nikos Zambelis from Aegina Prison. 
Zambelis is part of Aléeos Panagoulis group. Tried are two of his prison 
mates and five prison guards. (TO VIMA). 

Feb. 18 — Two bombs explode beneath American automobiles in Kifissia. 
According to a statement sent by A.A.A., which claimed the acts, the number 
of bombs was three, one of which damaged the car of the head of the American 
Military Mission in Greece, General John Hightower. (ETHNIKOS KYRIX). 

Feb. 24 — Athens Special Military Court tries four architects accused of 
planning to plant bombs. ^ 

Feb. 24 —• Two Cretan furniture makers from Herakleion tried in Athens 
Military Court on charges of planning to set bombs on road which Spiro Agnew 
would use during his visit to Crete last October. (TO VIMA). 

Feb. 2 8 — Two trials in Athens civilian courts for formation of illegal 
politic al organizations. One group is composed of five students, Maoist 
in orientation. The other group is composed of three members of the Greek 
Communist Party. 

March 3 — "A homemade bomb exploded last night beneath the car of Walter 
Cole, in charge of Press and Information at the American Embassy. During 
the past month, two cars belonging to American military personnel were 
blown up by the underground organization Resistance - Liberation -
Independence - A.A.A., which took responsibility for the acts. The recent 
agreement of Greece and the US for the provision of port facilities for the 
American Sixth Fleet provoked protests from opponents of the regime and 
anti-American acts by underground organizations." (REUTERS, telegram of Apr.3) 

March 8 — Two home made bombs exploded in Athens. One in the garden of Q 
the building where junta appointee Archbishop Ieronymos has his offices. 
A second in Constitution Square. A.A.A. claims responsibility for the acts. 
(GLOBE AND MAIL) 

March 17 — PAK trial of 15 in Athens military court begins.. 

March 20 — Trial of five members of PAM in Athens civil court begins. 
(ETHNIKOS KYRIX). 

April 18 -- Bomb explodes in Kokkinia district of Piraeus destroying a 
statue of Metaxas (dictator of Greece 1936 - 1940) . (RADIO PARIS). 

April 21 — Bomb explodes in Piraeus during the day causing light damage to 
an automobile. (ETHNIKOS KYRIX). 

April 22 — "Two bombs exploded in the Athens area last night causing minor 
damage to American-owned vehicles. The first damaged the US Consul-General's 
car in a Piraeus car park. The second went off under the car of an American 
Air Force NCO at Glyfada. Anonymous telephone calls to foreign journalists 
today calimed that the 'Three - A's" (A.A.A.) had planted five bombs in 
Piraeus. Another caller announced that a clandestine Radio transmitter 
operated by the resistance would begin operating late tonight. (LONDON TIMES). 
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April 21 — In defiance of martial law, three groups of between 50 and 
April 22 — 100 students hold demonstrations outside University buildings 
in Athens shouting "Freedom" and "Long Live Democracy". Confronted by 
police, the students use urban guerrila tactics of breaking into small 
groups or disappearing into city crowds. 

April 26 — Six persons arrested by Suburban Security Police charged 
with setting off bombs in Athens, Piraeus, and Glyfada. Among the arrested 
are a pediatrician, Stelios Pantelakis, and a retired lieutenant colonel of 
the Air Forces. (ETHNIKOS KYRIX). 

April 2 7 — "Some four hundred striking physics students marched silently 
from their campus at Goudi to the main university building in downtown 
Athens...Today's demonstration came after a week of student agitation 
highlighted by a strike of 2,600 students at state engineering schools in 
Athens and Salonika... Twice last week, groups of about 100 students 
demonstrated in Athens against celebrations marking the governments fifth 
^anniversary. They chanted "democracy, democracy" and sang banned protest 
songs before they were dispersed by the police. The march today was all 
the more significant as it was in open defiance of martial law." 
(NEW YORK TIMES) . 

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

******* 

panagoulis 
Sometimes we neglect to spotlight acts of heroism and courage 
taken by people who themselves have no international name nor 
personal success in the standard sense of the word. Sometimes 
we don't know about such acts, for the very reasons stated. 
We are positive that when Greece is liberated we will learn 
of many brave deeds, done under extremely hideous and difficult 
circumstances. 

One such individual is a mother, a simple woman, whose son 
became known for his attempt to assassinate the tyrant of 
Greece, Papadopoulos. Her name is Athina Panagoulis. She 
has struggled constantly for her son. She tried to see Amalia 
Fleming when Fleming was in ESA (Military Security Headquarters) 
to thank her for attempting to save her son, although she had 
never met Lady Fleming. She tried to go to Fleming's trial, 
to stand by her, but was held in her home while the trial was 
going on. 

Now she has challenged the pseudo government and has filed a 
complaing against the authorities of the military prison of 
Boyati with the public prosecutor. We salute her courage, and 
we ask our readers after they have read the complaint to see 
that information about Panagoulis's treatment gets printed in 
the local press and that congressional and administrative action 
gets taken in Washington to free Alexandros Panagoulis. 



COMPLAINT 

of Athina, wife of B. Pana-
goulis, Asklipiou street 57 
Glyfada, 

AGAINST 

1. Major Anastassopoulos, 
Vice-commander of the Mili
tary Prison of Boyati; 

2. Nicholas Zacharakis, 
Commander of the Military 
Prison of Boyati; 

3. Any other responsible 
party, either civilian or 
military, whose name and 
position are unknown to me. 

To the Public Prosecutor: 

On the 29th of February, 1972, which was the day on which I was 
permitted to visit, I went to the Military Prison cf Boyati, to a. sirall 
building which stands apart from the main area cf the prison camp and 
resembles a tomb (2 metres by 2 metres), to visit my son, Alexandros 
Panagoulis, who is there serving his sentence. 

My son told me — and I was able to see it for myself - that he 
was in a lamentable condition, that he had extreme difficulty in standing 
in order to talk to me through the very thick, cclcured, wire screen 
which covers the tiny ten-centimetre-square aperture of his cell. This 
was due to ill-treatment about which he told me in front of Adjutant φ 
Andreas Vezyris, a sub-lieutenant and six soldiers, all of whom followed 
the entire conversation v/ith my son and showed no reaction nor tried to 
deny what my son said about the unprecedented inhuman treatment to which 
he was being submitted, which was: 

On the 17th of February, 1972, following an order given by the vice-
commander of the prison, who is cited first in this complaint, seven men 
in civilian clothes grabbed him and. forceably put him into a strait jacket 
of the type used to restrain psychctics during violent seizures. Having 
thus immobilised him, they threw him on the floor and began to beat him, 
prompted by the leader cf the group who was giving orders with terrible 
rage, saying "Beat him, kick him, make him black and blue". They hit him 
with their fists and feet indiscriminately all over his body. 

All during this savage beating, which continued until my son completely 
lost consciousness, the sub-lieutenant from the section of Military Justice 
who was present was urging the soldiers like a maniac, encouraging them 
to beat their victim even more, and when they stopped for a rest, he 
threatened them, biting his thumb with rage. Many times during the 
beating in addition to hitting and kicking him they grabbed my son by 
his hair and with indescribable fury banged his head against the wall. 

-6-6-6-6-6-
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The result of this barbaric, inhuman and cowardly treatment of my 
son, held absolutely powerless and defenseless because of the solitary 
confinement in which he is kept incommunicado and the immobility to 
which he was reduced was that his body became bruised all over, and, 
as my son told me — and I have no reason to doubt the truth of what he 
described — the fracture of several ribs and the wounds on his head 
reduced him to a state of semi-consciousness that lasted for three days. 
After that a military doctor visited him and saw these dangerous and 
grave injuries, and a fortnight later my son told me that he still 
suffers terrible pain and fears for his life. 

Mr. Prosecutor: 

Although some time has passed, the traces of the appalling mis
treatment endured by my son are still quite visible and it is essential 
that he be examined by a specialist in forensic medicine, thus making 
possible the necessary treatment and enabling you to act against all 
those responsible; 

Because the above-mentioned acts constitute the commission of 
the crime of inflicting serious and dangerous bodily injury, which is 
within the scope of the provisions of the Criminal Code and subject 
to punishment under the Code, and against which the public prosecutor 
is obliged to act whether or not a private complaint is lodged; 

For all these reasons I bring this complaint against the 
individuals cited above and all those responsible for the actions described 
herein. 

And I demand that they be prosecuted under the provisions of the 
Criminal Code and severely punished. 

I propose as witnesses : 

1. Commander Christos Kaggelaris, (Ret.), Korthiou Street 2, Athens; 

2. Anastassia Mela, Asklipiou Street 57, Glyfada, Attica. 

The complainant, 

Ά. Panagoulis 

********* 

***** 

MORE ON THE PAK TRIAL 

When the junta announced in a sudden move that it would bring to 
trial fifteen men charged with anti-national acts and membership in the 
"illegal organization PAK,", Andreas Papandreou, the leader of PAK, 
reached immediately a man in Washington. That man was George Vournas, 
lawyer, and ex-president of AHEPÄ (in the days when it was a democratic 
organization). Papandreou asked him if he could go on behalf of PAK, as 
an observer at the trial. Vournas replied without hesitation that he 
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would go. Through friends of PAK, the chairman of the International 
League for the Rights of Man was contacted and asked if they would 
designate Vournas as their official observer at the trial, thus enabling 
George to win entry to the martial court. It was arranged, and on 
March 17th, at 8:30 a.m. in Athens, George Vournas was seated in the 
Special Military Court as one of the observers. Vournas, in his report 
to the International League for the Rights of Man considers the day that 
opened the trial a day of infamy in the legal annals of Greek history. 
We quote two excerpts from that report: 

"As soon as the Court was in session, a roll call of the defendants, 
defending attorneys and witnesses were held. The CATEGORITIRION — 
equivalent in our practice to indictment - was not read since, according 
to the President of the Court, 'everybody knows what it is all about'(i). 
(The CATEGORITIRION was 89 pages long, legal size.) 

"Objection to the compentency of the military court to try the 
case was raised by George Mangakis, a lawyer for some of the defendants. | 
He was supported by Mr. Kanellopoulos, another attorney for the defense, 
and added a 'double jeopardy' count. 

"A very scholarly argument followed by attorney Mangakis, a veteran 
of the bar, who was well prepared. He cited chapter and verse of the 
law under which the trial was held and pointed out that the case under 
legal procedure ought to be remanded to the civil courts, which have sole 
jurisdiction. 

"The Court, taken aback by the two-pronged attack — incompetency 
and double jeopardy — retired to deliberate. It returned in five minutes 
Both motions denied." 

++++++++++++ 

"It was distressing to note that charges of beatings and torture 
at Security Headquarters — which all of the defendants went through — 
were either taken for granted or considered 'normal procedure' by the 
Court and the King's Prosecutor. Obviously the principles of the ( 
Nuremberg trials regarding personal responsibility for those acting on 
'orders from above' have not registered. Otherwise the President of the 
Court and the King's Prosecutor would have stopped the trial and looked 
into the tormentors' deeds. Their refusal to take notice makes them 
accomplices to the crimes perpetrated by the prisoners' tormentors. 

"It was freely predicted during the trial that the prisoners who 
would speak of torture at the hands of security organs when held at 
headquarters of the Security Police would receive heavy sentences, while 
those who did not emphasize their treatment or ignored it would receive 
the lightest sentences. The Court by its decision proved this beyond a 
shadow of doubt'." 
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THE VOICE OF THE 

LIBERATION MOVEMENT 

Broadcast of March 25, 1972 

SIGNAL 

MUSICAL INTRODUCTION 

ANNOUNCEMENT 

Patriots, 

Our program is heard at 1 a.m. at 41 metres 
on short wave and gives news and messages from 
the liberation struggle. 

We initiate the commencement of our program 
on the symbolic date for our nation, the 25th of 
March, which rang the bell of freedom and 
national independence. Today, a century and a 
half later, our people, enslaved again, struggle 
for the same ideals. 

THE VOICE OF THE LIBERATION MOVEMENT is 
part of this struggle. 

Now, you hear the voice of Andreas Papandreou: 

"I am deeply moved to be in a position to communicate with my 
enslaved brothers in my native land. "The Voice of the Liberation 
Movement", the result of great effort, offers something very signifi
cant to our people's struggle for national pride and freedom. It 
offers methodical, unhindered communication between the fighters out
side and the people who are confronting inside with great fortitude 
and daring five years of atrocious American occupation of our land. 
With great emotion we salute the freedom fighters, proud Greeks, who 
are in prison, detention houses, in Bouboulina, in Dionysos, in ESA, 
in exile and in isolation. From these men and women, now symbols of 
our struggle, will come the new leadership of tomorrow, to lay the 
foundations of an independent, sovereign and democratic Greece.... 

"With a sense of historic responsibility, I want to tell the 
Greek people on behalf of PAK, that developmental political courses 
towards national independence, popular sovereignty and democracy is 
dream fantasy. Fantasy which obstructs the struggle of our people 
and willingly or not serves the interests of the occupation force, and 
the enemy collaborators that make up the junta. Every talk about an 
easy solution, any dialogue with the military governmental monster, 
direct or indirect, promotes the Pentagon's plans for a permanent 
colonization, a portugalization of our country, and this becomes a 
betrayal of the people 
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"For Greece to live and for the people tö survive, each and 
every Greek, in every corner of the earth, must enlist whole-heartedly 
in the national liberation struggle, a struggle without boundaries 
in the form of action, without compromise " 

Broadcast of April 21, 1972 

A.G. Papandreou: 

"Five years have passed since the day that the Pentagon decided 
that its strategic military interests required the complete subjugation 
of the Greek nation. This required a halting of the "unyielding 
fight" in Greece for a country that was independent, sovereign, 
progressive and democratic. All of this in order for Greece to become 
a military base for the U.S. and NATO....to become an open field for 
monopoly corporations of the "democracies" of the West....to become 
the center for paid agents of American imperialism....to join the 
other neo-fascist countries of the Mediterranean and the Middle d 
East: Portugal, Spain, Turkey and Iran 

"These days American imperialism is going through a great crisis. 
It is being brought to its knees by the determined stand of the 
people of Indochina. And it is for us, for the Greeks, the hour for 
our big beginning. It is the hour for a dynamic, uncompromising con
frontation with the powers of the American occupation of our country... 

The above were portions of the broadcasts Λ not the complete 
broadcasts. By the time you receive this Newsletter3 a third one 
will have been beamed into Greece. From our reports inside Greece3 

the signal is coming through right after the BBC Greek broadcast 
"like the chime of a bell." 

good books · 

PATERNALISTIC CAPITALISM 
by Andreas G. Papandreou 
University of Minnesota Press, Minneapolis 

This is a powerful critique of American capitalism and its relation
ship to government and foreign policy. Papandreou first examines 
the orthodox view of the contemporary capitalist economy and the 
"myth of market capitalism" which it has engendered. He then 
considers the Neo-Marxist view that the economy can best be under
stood as monopoly capitalism, and the technocratic interpretation of 
society proposed by J.K. Galbraith. Papandreou accepts and rejects 
various aspects of these two interpretations, and moves to define 
the salient features of what he calls paternalistic capitalism, 
wherein privatized decentralized planning increasingly is carried 
out by the corporate managerial elite, in the interest not of the 
consumer, but of the "system." The paternalism is that of the 
autocratic big brother. 



-11-11-11-11-

The author then explores the relationship between the managerial 
elite and the instrumentalities of the State, and claims that next 
to the managerial elite stand the national security managers - not 
by accident, for paternalistic capitalism is aggressively expansionist, 
as is reflected in the foreign policy of the capitalist metropolis, 
the United States. 

GREECE UNDER MILITARY RULE 

by Richard Clogg & George Yannopoulos 
Seeker and Warburg, London 

This book disects the theories underlying the junta's repression 
and presents the facts about the machinery in action. The analysis 
lays bare the mudled philosophizing, the blockish censorship, the 
callous warping of the rights of man produced by the military now 
in power. The contributors expose the slanting of education, leverage 
against trade unions, the inflated growth of the armed forces, the 
steady erosion of basic freedom, and the subversion of the very 
language itself. 
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George Mangakis3 at the emotional 
moment of leaving the prison, turns 

and waves good-bye, fists clenched, 
to his fellow prisoners left inside. 

Behind the recent releases of Greek prisoners is a growing 
phenomenon that has not been commented on. The junta uses its 
prisoners as pawns in deals with other nations. 

The prisoner himself is quite unaware of the wheeling and deal
ing, and is kept out of the bargaining process. What he knows is 
that he has gained his freedom under pressure applied by friends, 
or a government sympathetic to him. What he doesn't know, until 
later, is that he has been exchanged for something, very often 
military goods, restoration of commercial relations, etc. 
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A recent dramatic case was that of George-Alexander Mangakis, 
a German-educated Greek university professor, and considered a world 
authority on penal law. He had been serving an 18-year prison term 
for anti-regime activities. He had been tortured. Another well-
known defendant in that trial of 34 intellectuals was Dionysios 
Karageorgas, economist. (We will have news on him in our next 
Newsletter.) 

Greece had been wanting for some time military equipment from 
Germany. Under Brandt and a socialist government, there has been 
reluctance to negotiate with the dictatorship. Brandt himself had 
fought Hitler and Naziism in a Norwegian uniform, after fleeing from 
Germany. His personal sympathies would be expected to lie with the 
freedom fighters struggling against the Papadopoulos regime. But 
time passes, memories are short, and the U.S. government has been 
pressing West Germany to normalize its relations with the junta. 
Meanwhile, Papadopoulos dangled in their eyes the possibility of a 
release of one of his prize specimens, Professor Mangakis. The 
Germans wanted more. One hundred prisoners, they said. Alright, 
finally said Papadopoulos, but Mangakis will be first. Okay? Okay. 

Since the bargain had been made, handshakes done and so forth, 
the Germans carried through the deal like a normal diplomatic activity, 
driving Mangakis and his wife from the court hearing where he was 
given temporary suspension of his sentence to a waiting plane at a 
U.S. Airforce base in Athens. The German Ambassador saw them off, 
and the moment was commemorated with glasses of champagne. 

The younger officers of the junta rebelled. Belatedly, it would 
seem, they had discovered that Greece was indeed a satellite - despite 
the fake nationalist slogans of the junta. They demanded an explan
ation. And action. The junta, challenged by the only people who 
support them in Greece, surprised the German government by calling 
it "an unprecedented act of gangsterism," and declared the Ambassador 
persona non grata. 

What will be the fate of the 99 other hostages promised in the 
bargain, we do not know. But all of this seems a unique method of 
transactions between nations. 

We have had a good response to the PAK Newsletter. Some names we 
have dropped from our list because we cannot afford to continue a 
free service. Others we have left on because we feel certain they 
ABE interested in the Greek liberation struggle but have neglected to 
send in their subscriptions as yet. If this applies to you, please do. 

For those of you who are receiving the Newsletter for the first time, 
we state its aims: analysis, political commentary, review of events, 
clarification of issues that have become controversial or confused 
among the various Greek resistance movements and political parties, 
and organization news on the activities of the leader and National Council 

Sending $3.00 to PAK (P.O. Box 594, Station Q,- Toronto 7) gets you 
a subscription. Because of a skeleton staff, all subscriptions will 
be for the year in which they are received. 


