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Απρίλιος 1972 
"Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ" 

•Απο τον ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΑΓΩΝΑ -

ΠΑΚ 
Ειδήσεις 

"ΕΙΧΟΜΕΝ ΕΛΠΙΣΕΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΤΙ 
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΧΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΔΥΝΑΤΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑ-
ΝΙΣΘΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΒΗ. ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝ-
ΤΡΟΠΗΝ ΔΙ' ΗΜΑΣ ΟΤΙ ΕΚΑΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΤΗΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ." 

- Απο το μαγνητοφωνημένο μήνυμα 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στην πρώτη επέτειο 

του στρατιωτιχου πραξικοπηματος , 21.4.68 -

"ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Παρασκευην δικάζονται ενώπιον του 

Εκτακτου Στρατοδιχειου Αθηνών δεκαπέντε άτομα, 

κατηγορούμενα οτι, ως μέλη του "Πανελλήνιου 

Απελευθερωτικού Κινήματος" (ΠΑΚ), τα επτά μεν 

επρομηθευσαν , κατεσκευασαν και κατείχαν εχρη-

κτικας υλας, τα οχτώ δε είχαν αποφασίσει την 

κατασκευήν, προμήθευαν και κατοχην εκρηκτικών 

υλών . 

"ΩΣ ΑΝΕΓΡΑΦΗ χθες εις "Το Βήμα", εχτος των δεκα
πέντε παραπεμπομένων, είχαν συλληφθη δια την αυ
τήν υποθεσιν, απο του Νοέμβριου 1970, άλλα 58 
άτομα, τα οποία δια της εκδοθείσης παραπεμπτικής 
διαταγής δεν παραπέμπονται εις δικην." 

- ΤΟ ΒΗΜΑ, 12 Μαρτίου 1972 -

ΑΚΟΜΑ 

ΜΙΑ ΔΙΚΗ 

ΤΟΥ ΠΑΚ 

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ: 

1. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Ιωάννης, ετών 55, Δικηγόρος 

2. ΦΡΑΓΚΙΑΣ, Ανδρέας, ετών 53, Μηχανικός, Συνταξιούχος Δ.Ε.Η. 

3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, Ξενοφών, ετών 57, τ. Γεν. Διευθυντής Υπουργείου 

Κοινωνικής Προνοίας 

4. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος, ετών 49, Ιατρος-Καρδιολογος 

5. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Γρηγοριος, ετών 40, Δικηγόρος 

6. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Θεόδωρος, ετών 46, Οικονομολόγος, Αντιπλοίαρχος Π.Δ. 

7. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, Παναγιώτης, ετών 53, Ναυτικός 

8. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ, Αγαμέμνων, ετών 49, Δικηγόρος 

9. ΚΡΗΤΙΚΑΣ, Σταμάτης, ετών 48, Πλαστικός χειρουργός 
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10. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, Νικόλαος, ετών 28, τ. ιατρός, νυν στρατιώτης 

11. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντινοσ, ετών 27, πρ. φοιτητής Φυσικομαθηματικής, 

ηδη ναύτης Δ Ν Ε. 

12. ΑΛΕΥΡΑΣ, Νικόλαος, ετών 30, Ιδιωτικός υπάλληλος. 

13. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ , Γεώργιος, ετών 28, έφεδρος Ανθυπολοχαγός. 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ , Θωμάς, ετών 28, ελαι οχρωματ ιστη ς . 

15. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΕΡΗ , Χρύσα, ετών 37, σχεδιάστρια. 

Ko ρωνα L ο ς Πελοποννησιος Φραγκ ιας 

ΤΟ ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ του Μαρτίου δεν είχε ακόμα καλά καλά ταχυδρομηθεί, 

περιγράφοντας τη δίκη των 8 αγωνιστών της ελευθέριας, όταν μια καινούργια 

δίκη ανακοινώθηκε. Η δίκη των 15 αγωνιστών του ΠΑΚ που τα ονόματα τους 

αναφέρονται πιο πάνω. Ετσι ξεκινάμε το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ του Απριλίου με ακόμα 

μια δίκη, και με μεγάλο θαυμασμό γι' αυτούς τους ηρωικούς αγωνιστές εναν

τίον της κατοχής στην Ελλάδα. 

ΑΝΑΜΕΣΑ στους 58 που συνελληφθησαν σε σχέση μ' αυτή την υπόθεση, 

άλλα που δεν δικάζονται, είναι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ, Η ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

και τρεις πρ. βουλευτές της Ενωσης Κέντρου, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ, ο ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΙΝΤΖΕΣ και ο ΤΑΛΜΠΟΤ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ. 

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ aito ξεχωριστούς Ελληνες μίλησαν στην δίκη σαν μάρτυρες ^ 
υπερασπίσεως. Ανάμεσα τους, ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, πρ. πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, πρ. Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδας και Υπουργός της Ενωσης Κέντρου, ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, πρ. 
Υπουργός Δικαιοσύνης επι κυβερνήσεως Παπανδρέου, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ, και οι δυο πρ. βουλευτές της Ενωσης Κέντρου, 
ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΥΔΗΣ , πρ. Πρεσβευτής, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ, πρ. Υπουργός και 
Δημοσιογράφος και πολλοί άλλοι. 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΒΟΥΡΝΑ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟ, πρ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΧΕΠΑ 

(15 Μαρτίου 1972) ΔΙΟΡΙΖΟΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΤΖΩΝ ΑΝΤΕΡΣΟΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 15 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΖΩΝ ΚΑΡΕΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
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Στην παραπεμπτική διαταγή των 15 , κατηγορουμενων 

ότι ανήκουν στην "παράνομη οργάνωση ΠΑΚ" περιέχεται 

xat ενα μαγνητοφωνημα που αποκαλύφτηκε απο την Ασφάλεια 

Το ΠΑΚ λυπάται για την αποκάλυψη γιατί αυτό αποτελεί 

παράβαση συνωμοτικού κανόνα της αντιστασιακής οργάνωσης 

στην Ελλάδα - οτι ολα τα χαρτιά και κάθε είδους απόδειξη 

καταστρέφονται. Το ΠΑΚ γνωρίζει οτι η ασφάλεια χρειάστηκε 

να διάρρηξη ασφαλιστική θυρίδα σε αμερικάνικη τράπεζα στην 

Αθήνα για να το βρη. Mua τράπεζα που επιτρέπει μια τέτοια πράξη, συνεργά

ζεται, με την δικτατορία. 

Το μαγνητοφωνημα ευναι μήνυμα του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ σ' ενα αντιστα

σιακό μέλος που πήγαινε στην Ελλάδα και δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο. 

Γράφτηκε το φθινόπωρο του 1970. Δημοσιευομε πιο κάτω τμήμα του: 

"0 ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 
01 ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΑΠΛΩΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΩΣ ΕΓΩ ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟ
ΜΟΣ, ΑΝ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ ΘΕΛΟΜΕ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΕΙΑ ΜΟΥ ΠΕΠΟΙ
ΘΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΣΤΟ ΛΕΩ, 
ΑΠ' ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑ
ΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ. 

"ΝΑΙ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ 01 

ΝΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ 

ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ 

ΝΟΡΒΗΓΙΕΣ, 01 ΔΑΝΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΚΙ

ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΑ 

ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΤΕΣ ΑΠΟ-

ΘΥΣΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΧΙ. ΑΔΥΝΑΤΟΝ. ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΗ. ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ ΛΟΓ0, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟ

ΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕ

ΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ, ΘΑ ΕΧΡΕΙΑΖΕΤΟ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ. ΟΙ ΔΙΚΕΣ, 01 

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ, Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ 

ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΤΙΜΩ ΚΑΙ 

ΠΟΣΟ Σ' ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΣΟΥ'ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩ

ΣΗ ΣΟΥ, ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΗΣ ΝΑ ΣΟΥ 

ΠΩ ΠΩΣ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ. ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ 

ΑΝ ΦΘΑΣΗ Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΤΟΤΕ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΠΩΣ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΗ ΦΑΣΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΘΑ 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (INFILTRATION) ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ, ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙ

ΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΦΤΟΥΡΙΣΟΥΝ ΞΕΡΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1968, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠ ' 

ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑ-

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΑΤΜΟΝ 

ΝΑΥΣΟ 
ΤΩΡΑ. ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΕΝ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ 
ΠΙΣΩ, ΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 
ΤΑ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΩ 
ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΔΟΣΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 68 
ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ. ΑΝ ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ ΔΕΝ 

ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΩ ΟΤΙ ΕΓΩ Ο 
ΣΚΟΠΟ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ 

ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΦΕΡΗ Η ΜΠΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΑ 
ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΞΕΡΩ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ. 



"ΛΟΙΠΟΝ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΗΣ ΠΩΣ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ, Η 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Ν* ΑΠΟΔΩΣΗ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΗ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕ
ΣΤΩΤΟΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ. ΟΧΙ. Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΛΕΒΕΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ. ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ 
ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΗ ΕΚ ΤΑ ΕΞ ΩΝ ΣΥΝΕΤΕΘΗ. ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ. ΜΑ ΘΑ 
ΜΟΥ ΠΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΞΩ; ΜΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ. ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ, ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΓΟ-
ΣΤΕΨΑΝΕ. ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΙΩΝΤΑΙ , ΟΙ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝ ΘΕΛΗΣ , ΙΣΩΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΡΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΥΝΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ 
ΠΡΑΓΜΑ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ 
ΕΜΕΝΑ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΩΣΤΕ ΕΧΟΥΜΕ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΣΟ ΚΙ 
ΑΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΗ ΣΥΝ-
ΔΕΘΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ Η ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ. ΚΑΙ ΟΔΗ
ΓΟΥΜΑΣΤΕ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ ΑΥΡΙΟ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ 
ΕΞΑΛΛΟΙ, ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΑ ΟΤΙ 
ΔΕΝ Μ' ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ν' ΑΠΟΦΥΓΩ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΤΙ ΖΗΤΩ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΩ-
ΤΕΡΟ. ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝ
ΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΝΑΥΣΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΑΣ. 

"ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ
ΣΚΛΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ 1 
ΑΛΛΑ ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ 
ΣΚΛΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΣΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΓΩΝΑ. ΑΣ ΕΛΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΛΙΓΟΙ 

"ΣΕ ΚΟΥΡΑΣΑ, ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥ ΔΟΝΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΟΘΟΥΣ, ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΟΧΙ ΕΓΩ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ. 
ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ, ΚΑΙ ΣΟΥ ΖΗΤΩ 
ΝΑ ΠΕΡΑΣΗΣ ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΗΣ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ, ΝΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΟΤΕ, ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΜΑΛΕΣ ΣΤΑ-
ΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΛΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. ΔΕΝ 
ΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, ΔΕΝ Μ* ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΟΣΤΑ, ΟΥΤΕ 
ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΕΙΑ Η ΠΙΚΡΙΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΩ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΚΡΙΑ. ΤΟ 
ΞΕΡΩ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΡΚΕΤΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
Σ' ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ. ΕΝ ΤΑΞΕΙ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΚΛΗΡΑ, ΚΑΝΕ ΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ, ΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΗΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΧΡΕΙΑ
ΖΟΜΑΣΤΕ. ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ 
ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. 

5 

"ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΙΚΗ. ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, 
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ταυ Βασιλείου, τέως διευ
θυντής τού υπουργείου Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών. Γεννήθηκε στη 
Σέριφο το 1915. Πτυχιούχος της 
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών 
καί 'Εμπορικών 'Επιστημών εΙ-
σήλθε τ ό 1942 στην θημοσίαν ύ. 
πηρεσίαν. Τό 1955 μετεκπτβιδεύ. 
τ η « στην Α γ γ λ ί α σέ θέματα 
Όργανωσεως-Διοικήσεως καί λει
τουργίας Νοσοκομείων, Συνέγρα
ψε 6;6λίον γιά την Νοσοκομειακή 
'Οργάνωση της χώρας κβί την 
σχετική Νομοθεσία. 

Διετέλεσε διευθυντής καί κα. 
δηγητής της «Ιδικής σχολής κα. 
ταρτίσεως ανωτέρων διοικητικών 
καί oUoνομικών στελεχών της χώ
ρας. 

Διετέλεσε Σύμβουλος στην Α 
ΔΒΔΥ κβί τό TEBE, Κυβερνητι
κός Έττίτροττος τών νοσοκομείων 
Νταού Πεντέλης, Γενικού Κρατι
κού 'Αθηνών, Ιπποκράτειου καί 

»Δημοσίου Ψυχιατρείο«/ Άβηνών. 
διετέλεσε, επίσης, πρόεβρος του 
υπηρεσιακού συμβουλίου τών υ
παλλήλων τον Πανελληνίου 'Ιατρι
κού Συλλόγου καί τού 'Ιατρικού 
Συλλόγου Άβηνών καί σύμβουλος 
τών υπηρεσιακών συμβουλίων της 
Κεντρικής 'Υπηρεσίας του ύπουρ. 
γείου. 

Μετέσχε σέ πολλές νομοπαρα
σκευαστικές επιτροπές κα( συνέ
βαλε αποφασιστικά στην εφαρμο
γή τού θεσμοο τών Αγροτικών 
Ασφαλίσεων καί στην δημιουρ
γ ί α του θεσμού της υγειονομικής 
περιθάλψεως τών δημοσίων υπαλ
λήλων καί συνταξιούχων. 

Απομακρύνθηκε offro τήν ύτιη-
ρεσίαν αμέσως μετά τήν 21η Α
πριλίου 1V67 καί έν συνεχεία α
πολύθηκε. 

ΕίΓΕΝΟΠΟΥΑΟΣ Νικόλαος τού 
Ευγενίου, Ιατρός - καρδιολό

γ ο ς . Γεννήθηκε τό 1926 στην Α 
γ ί α Βαρβάρα Πατρών. Τό 1949 
γράφτηκε στην 'Ιατρική Σχολή 
'Αθηνών αλλά διέκοψε τίς οττου-

Μ ί ς του λόγω στρατεύσεως. "Υ-
Βτηρέτησε ώς έφεδρος αξιωματι

κός στό KEN Αλεξανδρουπόλεως 
καί 3142 TEA Σερβίων ώς άξιω. 
μστικός πληροφοριών. 

Μετά τόν πόλεμο συνέχισε τις 
σπουδές του καί τό 1<>57, αμέ
σως μετά τήν αποφοίτηση διω-
ρίσθηκε πανεπιστημιακός βοηθός 
στην θεραπευτική Κλινική τού 
Πανεπιστημίου Άβηνών, πσραμεί-
νας στή θέση αυτή μέχρι τό 1962. 

Τό 1961 ανακηρύχθηκε διδά
κτωρ της 'Ιατρικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου Άβηνών μέ τόν 
βαθμό άριστα. Τό 1963 επέτυχε 
πρώτος σέ διαγωνισμό γιά τήν 
θέση επιμελητού τού Γενικού Κρα 
τικού Νοσοκομείου Αθηνών. 'Υ
πηρέτησε σ' αυτή τή θέση καί 
στην ιδρυθείσα στό Υδιο νοσοκο
μείο σχολή μετεκπαιδεύσεως α
γροτικών Ιατρών ώς διδάσκων 
μέχρι τού Μαΐου 1967 δτε απε
λύθη υπό τού καθεστώτος τής 
21ης Απριλίου. 

Αιρετός γενικός γραμματεύς 
τού 'Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
άπό τβ 1965 μέχρι τόν Αύγου
στο 1967, απολυθείς μέ όλόκλη. 
ρο τό Δ.Σ. ΰπό τής τότε κυβερ
νήσεως. Διετέλεσε καί μέλος τού 
Δ.Σ. τοβ Δηιμοσίου Ψυχιατρείου 
Αθηνών <4πό τό 1966 μέχρι τής 

21 »Κ Άπβτλίου 1967. 

Συνέγραψε πολλές επιστημονι
κές μελέτες καί μετέσχε σέ διε
θνή συνέβρια εσωτερικού καί ε
ξωτερικού καί στό διεθνές καρ
διολογικό συνέδριο τού Αονδίνου 
( 1 9 7 0 ) . 

Ι«Γ ΟΡΩΝΑΙΟΣ 'Ιωάννης τού Πα. 
ναγιώτου, δικηγόρος. Γεννή

θηκε στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες 
τό 1916. ΕΓναι πτυχιούχος τής 
Ανωτάτης Σχολής ΟΙκονομικών 
καί 'Εμπορικών 'Επιστημών (ΑΣ 
ΟΕΕ), τής Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών καί του 
Πανεπιστημίου John Hopkins τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Τό 1940 — 41 πολέμησε στό 
Αλβανικό Μέτωπο. Τό 1943 διε-
ψ«γε στή Μέση Ανατολή καί κα
τατάχθηκε στον 'Ελληνικό Στρα
τό. Τό 1944 πολέμησε στην 'Ι
ταλία μέ τήν Ταξιαρχία τού Pi
pivi, 

Τό 1950 μετέβη καί πάλι στις 
ΗΠΑ γιά σπουδές καί γύρισε 
στην 'Ελλάδα τ ό 1960. 

φ Ρ Α Γ Κ Ι Α Σ Ανδρέας, μηχανι-
κός. Γεννήθηκε στον Πειραιά 

τό 1919. Απεφοίτησε τού 'Ε
θνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τ ό 
έτος 1941. Καθ' ολην τήν διάρ-
κειαν τής κατοχής, υπηρέτησε 
σ τ ί ς δυνάμεις 'Εθνικής Αντιστά
σεως ("Υπηρεσία Πληροφοριών 
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, 
Έθνικόν Κομιτάτον κλπ.). Γιά 
τήν δράση του αυτή παρασημο
φορήθηκε τρεις φορές. Μετά τήν 
απελευθέρωση υπηρέτησε επί πεν-
Tf συνεχή χρόνια ( 1 9 4 5 — 1 9 5 0 ) 
σ τ ί ς τάξεις τού Στρατού ώς έ
φεδρος ανθυπολοχαγός του Μηχα
νικού. Γιά τήν έν γένει δράση 
του στον Στρατό παρασημοφορή. 
θηκε δύο φορές (εξαίρετων πρά
ξεων καί Πολεμικός Σταυρός Γ' 
τάξεως) καί προήχθη σέ έφεδρο 
υπολοχαγό του Μηχανικού. Μετά 
τήν απόλυση του ¿κ τών τάξεων 
του Στρατού προσελήφθη ώς μη
χανικός στην ΔΕΗ καί υπηρέτη
σε έπί 13 συνεχώς έτη. Ασχολή
θηκε μέ τη μελέτη καί κατασκευή 
γραμμών υψηλής τάσεως, εργο
στασίων, οικισμών καί λοιπάς ε
πιχειρήσεις. Τά τελευταία ετη 
μετατεθείς στό Κέντρον διηύθυνε 
τεχνικόν προσωπικόν ύπό 150 α
τόμων περίπου. Απολύθηκε τής 
ΔΕΗ τόν Δεκέμβριον τού 1967 
έπί διοικήσεως Βασιλείου Κάρ
δαμα κη. 

Jtf ΟΚΚΙΝΟΣ Θεόδωρος τού Τρι
αντάφυλλου, οικονομολόγος. 

Γεννήθηκε στό Ναύπλιο τό 1926. 
Τό 1947 αποφοίτησε πρώτος ά
πό τήν Ανωτάτη Σχολή ΟΙκονομι
κών και 'Εμπορικών 'Επιστημών. 
Τόν Γδιο χρόνο στην Σχολή Δοκί
μων ώς αρχηγός τής τάξεως τών 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομι
κών. Ά π ό τό 1948 καί μέχρι τέ
λους τών μαχών μέ τους κομμου-

νιστάς υπηρέτησε στή γραμμή 
τών πρόσω καί μεταχβείς, αργό
τερα, στην κατηγορία τών αξιω
ματικών τιμητικής αποστρατείας 
προήχθη διαδοχικά μέχρι καί τού 
βαθμού τού άντιναυάρχου. 

Συνέχισε τ ίς σπουδές του στην 
Έλββτια καί ιανβκηρύχθη διδά
κτωρ τών Οικονομικών 'Επιστη
μών τού Πανεπιστημίου της Γε
νεύης. Έπιστρέψας στην 'Ελλά
δα υπηρέτησε στό ύπουργείον Bio 
μηιχανίας ώς είιδικός σύμβουλος 
άπό τό 1963 ίως τό 1966. 

Έξεπροσώπησε τήν χώρανστήν 
'Επιτροπή Χάλυβος τοΰ Όργανι 
σμοΰ 'Ηνωμένων 'Εθνών καί στην 
'Επιτροπή Βιομηχανικής Αναπτύ
ξεως τοΰ OHE καί τοΰ 'Οργανι
σμού Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
καί Αναπτύξεως. 

Διετέλεσε μέλος τού Δ . Σ . τού 
ΕΛΚ6ΠΑ, τού 'Οργανισμού Τυ
ποποιήσεως 'Ελληνικών Προϊόν
των καί τής 'Υπηρεσίας 'Ελέγχου 
Κρατικού Διυλιστηρίου. 

Ι^ΑΣΙΜΑ,ΤΗΣ Γρηγόριος τού 
Λαμπρινού, δικηγόρος. Γεννή

θηκε στά Κύθηρα τό 1922. Έπε-
ράτωσε έκεϊ τ ί ς γυμνασιακές του 
σπουδές καί γράφτηκε στή Νο-
μίική Σχολή τού Πανεπιστημίου 
Άβηνών. Παρηκολούβησε μεταπτυ
χιακά μαθήματα στά Πανεπιστή
μιο τού Neuchatel τής 'Ελβετίας. 
Είναι δικηγόρος Αθηνών πά τό 
, 9 5 3 . Μ 

Ι^ΡΗΤΙΚΑΣ Σταμάτιος, πλα
στικός χειρουργός. Γεννήθηκε 

τό έ'τος 1924 στην Μυτιλήνη. Ό 
πατέρας του ήταν βουλευτής τού 
κόμματος τοΰ Αλεξάνδρου Παπα. 
ναστασίου καί έν συνεχεία ó μο
ναδικός γερουσιαστής τού ιδίου 
κόμματος. Έφοίτησε στην 'Ια
τρική Σχολή τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Κατά τήν κατοχή 'εργά
σθηκε ώς γραμματεύς στην υπη
ρεσία τοΰ Διεθνούς 'Ερυθρού 
Σταυρού. Υπηρέτησε έπί 22 μή
νες (1948 — 1950) στή πρώτη 
γραμμή ώς ιατρός τάγματος. Ά . 
πελύθη τών τάξεων τού Στρατού 
μέ διαγωγή έξαίρετον. "Εκαμε ε', 
δικές σπουδές στην Γερμανία 
( 1 9 5 7 — 6 2 ) καί άνηγορεύθη δι
δάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Γκέτιγκεν. "Ελαβε τήν ειδικότη
τα τοΰ γενικού χειρουργού τό 
1958 καί τοΰ πλαστικού χει

ρουργού τό 1962. 'Εργάσθηκε 
στην Κλινική τού 'Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου έπί πενταετία άμι-
σθί καί τόν Νοέμβριο τοΰ 1965 
βιωρίσθηκε επιμελητής τής Κλι
νικής Πλαστικής Χειρουργικής 
τοΰ ιδίου νοσοκομείου. Παρέμει
νε στή θέση αυτή μέχρι τοΰ Φε
βρουαρίου τού 1968 καί απεχώ
ρησε, διότι δέν ανανεώθηκε ή σύμ
βαση του. 

l í fOPONAIOI Παναγιώτης τοΰ 
Νικολάου, ναυτικός. Γεννήθη

κε στον Ποταμό Κυθήρων τό 
1919. Σέ παιδική ηλικία μετανά
στευσε στην Αυστραλία, οπού έ
φοίτησε σέ σχολή μηχανικών θα. 
λάσσης. Στό Β' Παγκόσμιο Πό
λεμο μετέσχε στην εκστρατεία 
της Νέας Γουϊνέας ώς εθελοντής 
του Αυστραλιανού Στρατού καί 
τό 1943 αποσπάσθηκε ώς μηχα
νικός καί πυροβολητής σέ εξο
πλισμένα συμμαχικά εμπορικά 
σκάφη. Μετά τόν πόλεμο μετεκ-
παιδεύθηκε σέ ανώτερες επαγγελ
ματικές σχολές. Τό 1959 επέ
στρεφε στην 'Ελλάδα. 

Κ( ^ΟΥΤΣΟΓΙΟΡΓΑΣ Αγαμέμνων 
δικηγόρος. Γεννήβηκε τό 1923 

στην Πάτρα. Δικηγόρος παρ' Ά -
ρείω Πάγω καί Συμβουλίω 'Επι
κρατείας, 'διπλωματούχος Ανωτέ
ρων Σπουδών τής Νομικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου Παρισίων 
καί τέως αιρετός σύμβουλος τοΰ 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
Τέως νομικός σύμβουλος τού υ
πουργείου Συντονισμού καί συνή
γορος τοΰ κ. Ανδρέα Παπαν
δρέου. 

Κατά τήν κατοχή ανέπτυξε με; 
γάλη βράση στην περίθαλψη καί 
φυγάδευση "Αγγλων στρατιωτι
κών. Γιά τήν δράση του συνελή
φθη καί έκρατήθη σέ στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως έπί 18 μήνες. Με
τά τήν απελευθέρωση έτυχε εύ
φημου μνείας άπό τό Συμμαχικό 
Αρχηγείο Μέσης Ανατολής. 

ΑΑΕΥΡΑΣ Νικόλαος τού 'Η
λία. Γεννήθηκε τό 1942 στή 

Κρανιά 'Ελάσσονος. Μετά τίς 
γυμνασιακές του σπουδές παρα
κολούθησε μαθήματα στην Πάν. 
τειο καί έν σννζχζίσ μετέβη στό 
Λονδίνο άπου πήρε πτυχίο τού 
North Wostern Polytecnic στην δι
οίκηση επιχειρήσεων. Τό 1969 γύ
ρισε στην Ελλάδα καί μέχρι τής 
συλλήψεως του — τόν Δεκέμβριο 
1970 — ήταν άνώτοοτον στέλεχος 
τών Κινηματογραφικών Επιχει
ρήσεων «Δαμασκηνός _ Μιχσηλί. 
δη ς». 

φ Α Ρ Μ Α Κ Η Σ Νικόλαος τού 'Ιω
άννου, Ιατρός. Γεννήθηκε τό 

1944 στή Κρανιά Λαρίσης. "Υ
πηρετεί στρατιώτης καί είναι προ 
φυλακισμένος στίς στρατιωτικές 
φυλακές Μπογιατίου. 

ΛΛΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΒΡΗ Χ ρ ύ σ α , 
σχεδιάστρια. Γεννήθηκε τό 

1934 στό Κάιρο 
4-

Γ"Ι ΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Γεώργιος τού 
'Ιωάννου, ιατρός. Γεννήθηκε 

τό 194¿ στην Αθήνα. 'Υπηρετεί 
στά Σ τ ρατό ώς Εφεδρος άνβυπί-
ατρος <αί κρατείται στίς στρα
τιωτικές φυλακές Μπογιατίου. 

ENÍHII0NT0Y ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 

17, 18, 19, 20, 21 Μαρτυου 1972 

- απο τον ελληνυχο τύπο -

Ko ρ . 

Πρ. 

Κορ . 

ΚΟ Ρ Ω Ν Α Ι Ο Σ Ιωάννης 

Κ α τ ' αρχήν πρέπει- να σας δηλώσω οτυ γ ν ω ρ ί ζ ω πως εαν κρατήσω μυαν 

δυαφορον ταχτυκην ευς την α π ο λ ο γ υ α ν μου θα εχω καλυτεραν μεταχευ-

ρ υ σ υ ν , ε λ α φ ρ ο τ ε ρ α ν π ο υ ν η ν . Δεν προχευταυ όμως να το πραξω , δ υο τu. 

Ευσθε δυανοουμενος χαυ γ ν ω ρ υ ζ ε τ ε οτυ αυτό που λέτε δεν ευναυ 

α π ό λ υ τ ο . 

Δεν 

π υο 

3ην 

δεν 

ολα 

ευς 

και 

δ υα 

φθω . 

σε u α 

Αγνωσ 

ο ς εν 

χα u ε 

ροκ ε 

ανω 

χτωβ 

το ν 

α με 

ον Κ 

υν ε π 

α το 

Επε 

πο τ 

του 

συν 

υς τ 

υταυ 

απο 

ρ ιου 

α π ρ 

τρα 

ηπον 

ως α 

ελ ε 

λε ξα 

ο ρα 

Σ τ ρα 

εχευ 

ον ο 

, χ . 

τα σ 
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οξε ν 

δ ta 

Τ 

χ u νδ 

Ύ χ ω , 

την 

δ υ ο φ 

τ υωτ 

α θα 

U X O V 

Προ 

υμφ ε 

0 πρ 

ησω 

να α 

ο π ε 

υνον 

η π 

ημε 

ωνο ν 

ου ο 

ευχ 

του 

ε δρε 

ρο ντ 

ο εχα 

ζημυ 

ποφυ 

ρ L· β λ 

Π 

αραμ 

ρα , 

οτυ 

Αμε 

ε επ 

Αντ 

, να 

α τη 

λεσα 

ας ε 

γω τ 

ημα 

αρεμ 

ο νη 

την 

θα 

ρ υ χα 

υσημ 

υβασ 

θέσω 

ς Ελλ 

εχ ρη 

υ ς πρ 

ουτο . 

της ε 

ε uva 

μου δ 

ωραν 

χατεθ 

νος υ 

ους σ 

u λεως 

το 

αδο ς 

ξ υν . 

αγμα 

Επ 

χ ρηχ 

π λησ 

ε ευ 

χα υ 

ετ ε 

πουρ 

υνομ 

προσωπυκον μου συμφέρον 

Κατηγορούμαι, οτυ την 

Το δεχομαυ. Σχοπος μου 

τα η πρόσωπα. Ευχα λαβευ 

ελεξα ενα απομερον σημευον 

τύχης συσκευής ητο χαρτυνον 

υον του σημευου της εκρήξεως 

χεν ως αποτέλεσμα να συλλη-

την θεσυν δυοτυ ευχα ακου-

στεφανον ευς το Μνημευον του 

γος Αμύνης κ. Λαυρντ, ο οπού 

με τον κ. πρωθυπουργον ος εν συνεχευα θα ευχε επυσημους συνομυλυας με τον κ. πρωθυπουργό 

καυ ευς τον ουκον του Αντuβασuλεως. 

Εθεωρησα την στυγμην καταλληλον δυα μυαν συμβολυκην δυαμαρτυρυαν 

προς τον κ. Λαυρντ, αφού ο ελληνυκος λαός δεν εχευ το δυκαυωμα να 

μυλα, να ορυζη την χωράν του, να εχη υδανυκα, να ζη ελεύθερος, να 

εχη τα υδυα δυκαυωματα που έχουν ou άλλου λάου της Δυτ. Συμμαχυας 

Η πραξυς μου ευχε την πηγην της ευς την αλλαγην των αυσθηματων το Η π ρα 

ε λλην 

χαυ σ 

τέλη 

τον ε 

του ε 

Αυσθη 

συμπά 

νε τα u 

ν υκων 

κ λη ρη 

των Η 

δυοτυ 

ΧΡεος 

ν υ κα 

ρυς υ 

ευς τ 

Η Δυν 

Αυτό 

τον Λ 

ξ^ς μ 

υ χ ο υ 

υμμαχ 

στασ u 

ξοπ λ u 

πε υδη 

ματα 

ραστα 

χαυ 

του , 

Η 

ΠΑ με 

π υσ τ 

να ε 

δεν π 

δαν υ κ 

ην απ 

αμ υς 

ητο τ 

α υ ρντ 

ου ευ 

λάου 

α ευς 

ν των 

σμο ν 

τουτ 

εχθρό 

σεως 

στ ε ρ ε 

δυα 

μ ε ταβ 

τραυ 

ευω ο 

u va u 

ε ρ υφ ρ 

α, χω 

οσυνθ 

του Δ 

ο νο η 

χε τ 

έναν 

εχθ 

ΗΠΑ 

του , 

ο το 

τητο 

κα u 

u το 

τα ο 

ολη 

ματ u 

τ u α 

ο φρ 

ούρο 

ρυς 

εσ υ ν 

υτ υ κ 

μα τ 

ην π 

τ υ τ 

ρ υ κα 

ενα 

την 

επ υ 

s , τ 

της 

ν ελ 

πο υα 

αυτή 

ζε u 

u ΗΠ 

ούρο 

υντα 

ηθ u κ 

0 

ου κ 

ης π 

ηγην 

ων Η 

Α 

ντ u 

χρπ 

βαλλ 

α οπ 

συνε 

λην u 

εγ u 

των 

ψυχυ 

Α , ω 

ς κα 

υ , α 

ας β 

υ λα 

οσμο 

ραξ ε 

της 

ΠΑ, 

λλαγ 

του 

συν 

ευ τ 

ο υα 

ργασ 

κον 

νε ο 

α υσ 

κως 

ς ηγ 

υ ο 

λλα 

ασ ε υ 

ου π 

υ ευ 

ως μ 

ευς 

τα ο 

η π ο 

ε λλη 

των 

ο συ 

μέγα 

υας 

λαο ν 

λο κα 

θημα 

ως Ε 

ετ υ ς 

π ροσ 

στ ρα 

ς κα 

ου δ 

va u 

ου κ 

την 

π ο υα 

υ ο φ 

ν u κ ο 

θαλα 

μφερ 

λωνο 

με μ 

της 

υτωμ 

των 

λλην 

δυν 

τατη 

γγαλ 

u ευ 

εν ε 

η π υ 

au τ 

αλλ 

με τ 

ε υ λε 

υ λα 

σσων 

ον κ 

υν ε 

υαν 

ελε 

α κα 

του 

α κα 

αμ u ς 

ς τω 

u ζον 

va u 

χουν 

στ u ς 

ο μη 

αγην 

εβλη 

ταυ 

ου π 

του 

au η 

κ τη 

κατά 

υθε ρ 

u ο 

ελλη 

u ως 

της 

ν υδ 

ταυ. 

κατά 

υ δα 

του 

νυμα 

των 

θησα 

ευς 

ου σ 

καυ 

ασφ 

ς ε π 

στασ 

υας 

λαός 

ν υ κο 

Αμε 

Δυσ 

αν u κ 

Η 

δ u κα 

ν u κα 

ευς 

που 

αυσ 

ν απ 

την 

υν υσ 

των 

αλε υ 

υ κρ ο 

υ ν π 

του 

καυ 

υ λα 

ρ u κα 

εως , 

ων τ 

Δυσ u 

σμε ν 

δεν 

τα 

μετ 

θημα 

ο φ u 

ωμη ν 

ταντ 

λ υμ 

α τω 

τησε 

ου π 

καυ 

η Χ 

ου ε 

νο ν 

εχε 

ου . 

ς μο 

η να 

πο λ 

υδαν 

ε φε ρ 

α 

S 

των του 

λ u κα 

, u δ UO-

αυ ευς 

ενων 

ν ΗΠΑ. 

ως , της 

άρατε υ -

των υ δα 

ωρα ο λο 

ναντ υ 

πο λ υ τ ην 

υ ηθυ κ ο 

Τα υ δα 

νη, χω-

ο δηγηθ 

εμούν. 

υ κα . 

εν ευς 

Πρ. : Δεν βρήκατε άλλον τρόπον δυαμαρτυρυας; Δυατυ ως αμερυκανος πολυτη 

δεν επυδυωκατε να συναντήσετε τον Λαυρντ; 
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Κορ.: Ο τρόπος αυτός χρησυμοπουηθηκε αιο βουλευτας καυ γερουσυαστας 

χωρυς αποτέλεσμα. Ηθελα να χρησυμοπουησω πυο εντονον τρόπον. 

Δεχο 

τροπ 

σκετ 

υπεσ 

κατά 

καυ 

Στρα 

τα π 

τας 

μου 

Δεχο 

χωρυ 

μ υαν 

μα u ο 

ον με 

au μπ 

την π 

θέτω 

νερό , 

τον κ 

ραγμα 

μεθο δ 

επρομ 

μαυ ο 

ς εντ 

ανησ 

τυ κατ 

τον ο 

ροστα 

λυσυν 

μόνον 

ξυλοκ 

au ησθ 

τα. 0 

ους αυ 

ηθευθη 

T U υπη 

ολην . 

υχυαν. 

ευχα 

πουον 

σας . 

εγκεφ 

οτ u ε 

οπουμ 

άνομη 

ταν σ 

τας , 

κα τα 

ρξα μ 

Η πο 

Εχο 

εκρη 

ελη 

Οτα 

αλου 

π u μ 

ενός 

ν πυ 

υμβα 

τότε 

εκρ 

έλος 

λ UT u 

ντας 

κτ υκ 

φθη 

ν συ 

Δ 

uav 

συν 

κρύα 

υνη 

το 

ηκτυ 

του 

κη κ 

τα 

α . 

το υ 

νελη 

εν θ 

εβδο 

εχως 

ν βλ 

να α 

ατομ 

κα . 

ΠΑΚ 

ατασ 

εκρη 

Θα π ρ 

λ υκον 

φθην 

a ava 

μαδά 

• Εχ 

εποντ 

πο δ UO 

ον δε 

Απο 

άλλα 

τασυς 

κτ u κα 

επε u 

της 

ωδηγ 

φερθ 

πάρε 

ω υπ 

ας τ 

ργαν 

ν ημ 

τα Κ 

τα 

της 

, ησ 

όμως 

δ u κο 

ηθην 

ω ε υς 

με uva 

ηρετη 

ον να 

ουταυ 

πο ρε u 

υθηρα 

εκρηκ 

Ελλα 

θανομ 

να γνωρ 

γ ραφ υας 

ε u ς την 

λεπτομε 

ορθυο ς, 

σευ ευς 

ασχολητ 

μ uà προ 

να αμυν 

25 u 

τυχα τα 

δος μου 

ην οτ u κ 

u ζετ ε 

που ε 

ΕΣΑ. 

ρευας 

χωρυ 

τον Ε 

au με 

σωπ u κ 

θη . 

λα πε 

επρομ 

εδημ u 

άτι ε 

τον 

υρ υ-

Εκ ε u 

Σας 

ς φαγητό 

λληνυκον 

αυτά 

οτης με 

Movo ς 

ρύπου, 

ηθευθην 

ουργησε 

υχα. 

ΦΡΑΓΚΙΑΣ Ανδρέας 

Μαγκακης 

Δυκηγορο ς Δηλω κα 

της 29η 

κατά το 

το κάθε 

τελε u α 

Ασφαλε u 

το πρωτ 

30ης No 

δ υαφο ρο 

κλυνυκη 

Δυευθυν 

κλυνυκη 

Νοσοκομ 

να δ υαπ 

τ 

ς Ια 

πλε 

στως 

πορρ 

ας . 

ον ε 

εμβρ 

υ πα 

S , τ 

του 

ν με 

ε UOV 

υστω 

εντολ 

νουαρ 

υστον 

πληρ 

ο υα β 

Εδαρ 

π ε υσο 

υου 1 

θησε u 

ο οπο 

καυ Υ 

τεφε ρ 

Κα 

σετ ε 

ην τ 

υου 

αυτ 

ους 

ασαν 

η δυ 
δ UOV 

970 

ς κα 
UOV 

φηγη 

θη τ 

ταθε 

πως 

ου κ . 

1971 

ης με 

σχε δο 

ων , τ 

ο φο ρ 

ενοσ 

ευς τ 

υ τρα 

καταθ 

του κ 

ην 30 

τω κα 

ητο κ 

Φραγκ 

δεν απ 

ρος. 

ν α«ωλ 

α οπού 

ας υπο 

ηλευθη 

ην Πολ 

υματα. 

ετω, ε 

Γρηγ 

ην Νοε 

u την 

ατα τη 

υα οτ 

ηχευ 

Η κατ 

ευας 

α υπ ε 

ομαδ 

απο 

υκλυν 

Το 

υ ναυ 

• Αγγ 

μβρυο 

φωτογ 

ν ava 

υ η 

την 

αθεσ 

του 

στη 

ων β 

31ης 

υκην 

π υστ 

υπογ 

ελοπ 

υ ευ 

ραφ υ 

ρρωσ 

πρώτη 

πλήρη 

υ ς αυτ 

λογυ κο 

ευς τα 

ασαν υσ 

Οκτωβ 

, οπού 

οπο υητ 

εγραμμ 

ούλου . 

ς τ ο 4 

αν του 

UV του 

κατά 

του 

η ε λ 

υ το 

γρα 

των , 

ρ υου 

δ υε 

υκον 

ενόν 

Απ 

01 Σ 

κ . 

θεσ υ 

βουλ 

ηφθη 

υ κα 

φε υα 

ωστ 

197 

π υστ 

της 

υπο 

ο τη 

τ ρατ 

Φραγ 

ς του 

ησ u ν 

υπο 

u aio-

tris 

ε μετά 

0 εως 

ώθησαν 

Πολυ-

του 

ν Πολυ-

υωτ υ κον 

κ υα δ υα 

Πρόεδρος : · Νομυζω οτυ καυ στην καταθεσυν του κατυ λεευ γυα το 401 Στρα-

τυκο Νοσοκόμευο. 

Μαγκακης : Ναυ, εκφραζευ την ευγνωμοσύνη του προς τους υατρους του 401. 

Οφευλω επυσης να δηλώσω οτυ η καταθεσυς της 29ης Ιανουαρυου 

ελήφθη υπο τας προαναφερθευσας συνθηκας καυ αφού προηγουμένως 

ευχαν ληφθη au καταθεσευς πάντων των λούπων. Καυ προβαυνω 

ευς την δηλωσυν αυτήν δυοτυ ηκουσθη οτυ ο κ. Φραγκυας ευναυ 

εκευνος απο τον οπουον εξεκυνησεν η ολη υποθεσυς καυ απεκαλύ

φθη. 

Φρ. : 
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Δεν διέκοψα κανέναν. Με κανένα δεν συνέβη αυτό. 

Κυρ ίε Πρ 

υπέφερε. 

να χάνω 

δρασον μ 

τώρα. Ε 

υπ εστην . 

συνεχώς. 

"καθησεί 

Ανέβηκα 

στήθη μο 

ετη εις 

Εδωσα ολ 

του εξηλ 

οσα υπεφ 

την Ασφα 

οεδρ 

Δε 

το « 

ου τ 

ίμαί 

Υπ 

Ελ 

" σ τ 

επί 

υ χο 

την 

ου y 

εκτρ 

ε ρε . 

λε uà 

ε , ανη 

ν εδ ι,σ 

αθηκον 

ο 1940 

υποχρ 

ηρετησ 

αβα y ε 

ρατοδ ί 

25 φορ 

σμουυ 

ΔΕΗ. 

ου τον 

Lay ου 

Συυε 

ν. Με 

κω στ 

τασα 

you . 

-45. 

εωμ εν 

α απο 

ρος σ 

κης υ 

ας στ 

παρασ 

Ιΐαρελ 

εαυτ 

της χ 

ληφθη 

εβαλ 

ην γ 

να π 

Σα 

Δεν 

os ν 

το 

' ολ 

π ο α 

ην ε 

ηya . 

αβα 

ον γ 

ώρας 

ν τη 

αν ε 

ενυα 

ροσφ 

S ευ 

θελ 

a ay 

1945 

ες τ 

λλας 

δρα 

Με 

την 

uà ν 

που 

ερω 

πε κ 

ω να 

υνθω 

yεχ 

LS y 

π ε ρ 

δια 

τα τ 

υπηρ 

α π ρ 

υ 8η 

ts ε 

ν Οκ 

να γ 

απο 

παντο 

OL ο 

εy πο 

έναν 

PL το 

αχες 

ιστασ 

να απ 

ο ν Στ 

εσ Lav 

ayyaT 

. . Δεν 

τωβρ L 

ραφε L 

το 1 

τε ε 

κ. Κ 

ρευθ 

τ L τ 

195 

κα L 

ε LS 

ο νε L 

ρατο 

απο 

οπο L 

y πο 

ου 1 

ον , 

941 υπ 

LS την 

ανελλο 

ω Tas 

ου δ La 

0 εις 

συν το 

επ L κο 

y ω δ LK 

ν υπηρ 

τα γε 

ηθη το 

ρω να 

970. 

οπού η 

έφερε 

πατ ρ 

πουλο 

υπηρε 

aupyo 

του σ 

LS αλ 

LVO βο 

aLoau 

ετησα 

νοφασ 

μέγα 

yηv α 

Με ωδ 

λθαν 

τα 

ίδα 

S δι 

σ Las 

υ πο 

τ ρατ 

AOLS 

υλευ 

νην . 

επ L 

κ La 

λο θ 

ναφε 

ηγησ 

7 ατ 

οσα 

και 

α την 

you 

υ 

ου 

είχα 

τ Lay ου 

Τα 

18 

της · 

auya 

ρω τα 

αν εις 

oya . . . 

Ακουστέ , κυρ ίε. 

και yovov α υ τ ό . 

Δεν θελoυyε λ ε π τ o y ε p ε L a s Πέστε αν βασανισθήκατε 

Μα αυτό θέλω να πω 

Λοιπού, πρώτα θα αναφέρετε τα γεγονότα και εν συνεχεία εαν πρόκυψη 

θεya, yas λέτε O T L αυτά οφείλονται εις ßaaavLayous. 

Ενοσηλευθην στο Ιπποκράτειο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε 

φρενοκομείο του 401 Νοσοκομείου, μ'εκλείσαν επί τεσσεραμίσυ υηνες. 

Σε σιδερόφρακτο διαμέρισμα με είχαν κλείσει κ. Πρόεδρε. 

Υπάρχουν πιστοποιητικά; 

Μάλιστα υπάρχουν τα πιστοποιητικά. Σας τα έδωσα-. 

Υπάρχει του 401; 

Υπάρχει, αν δεν σας το έδωσα θα aas το φέρω αυρίο. Εαν δεν υπάρχει 

είναι εκ λάθους. 

Στο 401 Νοσοκομείο υπέστη εγχείρησίν του στομάχου, του αφηρεσαυ 

μεγάλο μέρος του στομάχου. 

Είναι απο τα βασανιστήρια αυτά; 

Αφήστε με να τα πω κυρίε Πρόεδρε πως τα έπαθα. 

Συνεχίστε. Δεν θα σας αφήσω να πητε αυτά που θέλετε να πητε. 

Να πητε αυτά που οφείλετε να πητε.... 

Είμαι κατηγορούμενος κ. Πρόεδρε. Να με αφήσετε να τα πω. Εχασα 

τον είρμο των σκέψεων μου. 

Τι κάνατε στην Γερμανία; Πέστε μας. 

Αφήστε με κ. Πρόεδρε. Θέλω να διορθώσω την κατάθεση μου 

Βρισκόμουν με συνεχείς μεταγγίσεις αίματος και ορρών. Τεσσεραμίσυ 

μήνες βρισκόμουν σε φρενοκομείο, στο 401 "Δυο φορές με μετέ

φεραν σε νοσοκομείο αναίσθητο. Το πρώτο βράδυ της συλλήψεως μου 

στα γραφεία της Γενικής Ασφαλείας 
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Πρ 

Φρ 

θα αρρωστήσατε 

Πρ 

Φ ρ 

Με κακοπουησαυ Το π 

μου και με ξανάφεραν στ 

κατάσταση με πήρε ο αστ 

θέση μέσα στο γραφευο τ 

μένη, δεν θυμαμαυ. Επυ 

κλεισμένος σε φοβερή κα 

πρωυ εγυυε δευτέρα επυθ 

καυ με ρωτούσαν να τους 

και τυς πρωυνες ώρες με 

δυαπυστωσα οτυ ήμουν au 

μπορούσα να δω καλά, ου 

Ενουωθα ζάλες, ευχα σπα 

τα κτυπήματα ευχα παθευ 

του βολβού του δωδεκάδα 

εδυναν το έβγαζα αμέσως 

ρωυ 

ο κε 

υνομ 

ου κ 

εξη 

ταστ 

εση 

πω 

μετ 

μοφυ 

τε ν 

σμου 

στε 

κτυλ 

με ξαν 

λλ u το 

ος Τζα 

. Μπαμ 

ώρες 

αση κα 

στο κε 

γυα εκ 

έφεραν 

ρτος α 

ακου 

ς καυ 

νωση μ 

ου. Δ 

απηραν 

υ τρ υτ 

φερης 

πάλη . 

με ανε 

u την 

λλυ μο 

ρηξευς 

στο Ι 

κομα κ 

σω · Ε 

έκανα 

εταξυ 

εν μπο 

μολυ ς βρ 

ου ορόφου 

και μου π 

Την επομ 

κρ υνε . Π 

Κυρυακη τ 

υ. Η επυ 

Εχασα 

πποκρατευ 

au επυ ευ 

υχα χασευ 

δυαρκως α 

του κυρ υω 

ρούσα να 

ηκα τυς au 

Σ' αυτή 

ηρε εγγραφ 

ευη η την 

αρεμε uva μ 

ο βράδυ η 

θέση ήταν 

τυς αυσθησ 

ο. Οταν σ 

κοσυ ήμερε 

όραση καυ 

υματαυμεσε 

ς στομάχου 

φαω. 0,τ u 

σθησε υς 

την 

η κατα-

μεθεπο-

ε τα 

Δευτέρα 

λυσσώδης 

ευς μου 

υνηλθα 

ς δεν 

ακοή . 

u ς. Απ ο 

καυ 

μου 

Τα πυστοπουητυκα λένε οτυ πάσχατε απο νευροφυτυκα 

Επυ ε 

τωματ 

καυ δ 

Με πη 

μου ε 

συγχρ 

μηνός 

στο φ 

κακοπ 

καυ τ 

με ρ υκ 

ταρχη 

πάντα 

φτάσε 

ανθρω 

καυ μ 

τη μυ 

υκοσ υ 

α καυ 

εν ευχ 

γαν στ 

καναν 

ονως μ 

με πη 

ρενοκο 

ο υος . 

ους χρ 

α π ραγ 

, που 

δυο ο 

u στο 

πους π 

ε ε υδε 

τη ... . 

ήμερε 

στον 

ε το 

ην Πο 

αλλεπ 

ου γυ 

γαν σ 

με υο 

Ου γ 

ωστω 

ματα , 

δεν τ 

πλ υτ ε 

χε υ λο 

ρ οσπα 

ο κ . 

ς ζούσα με ορρούς. Επευδη ευχαν παρατηρησευ αυμα-

εγκεφαλο μου χρυεαζοταν εξοπλυσμος γυα τον έλεγχο 

Ιπποκρατευο, που δεν ευχε νευροχευρουργυκο τμήμα. 

λυκλυνυκη. Απο την 1η μεχρυ την 30η Νοεμβρυου 

αλληλες εξετασευς καυ θεράπευα με κορτυζονη, ενω 

νονταν συνεχευς μεταγγυσευς ορρών. Στυς 30 του 

το 401 Στρατυωτυκο Νοσοκομευο, οπού με εκλευσαν 

μαζυ με άλλους τρελλους, σαν να ήμουν ο χευροτερος 

υατρου έκαναν ο,τυ μπορούσαν γυα την σωτηρυα μου 

ευγνωμοσύνη, άλλα δεν θα μπορέσω να καταλάβω ποτέ 

όπως τον δυευθυντη του νοσοκομείου, ενα συνταγμα-

ον άφηναν μονό του να με δη, άλλα τον συνόδευαν 

ς της ΕΣΑ. Εμευνα εκευ τεσσεραμυσυ μήνες. Ευχα 

ς της αβύσσου καυ με δυεσωσαν ου γυατρου με υπερ-

θευες. Υστερ' απο αυτηση της γυναυκας μου ήρθε 

Γαρδυκας καυ μετά μου έβαλαν ελαστυκο σωλήνα απο 

Πρ Τότε τους ευγνωμονούσατε καυ τώρα τους κατηγορευτε τους γυατρους; 

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Νυκολαος 

Βγ 

Πρ 

Βγ 

Πρ, 

0 Πελοποννησυος δεν σας ενημέρωνε γυα τα 

φορτυα οπ λων; 

Καυ ούτε ευχε υποχρέωση. 

Τότε, γυατρε μου θα βρης τον μπελά 

άσχημα . 

σου 
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Βγ. : Βάλλαμε κατά της δυκτατορυας, η οπουα αν εκλευψη, θα σταματήσουμε 

κυ εμευς να βάλλουμε. 

Στρα-

τοδυκης: Ευπατε οτυ στην αντεθνυκη οργάνωση ΠΑΚ σας εμυησε ο Πελοποννη-

συος . 

Βγ Δεν είναι αντεθνυκη οργάνωση 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Ξενοφών 

Μαγκ.: 0 πελάτης μου αρνευταυ τυς ανακρυτυκες απολογυες καυ καταθεσευς 

του. Σε σχετυκη δήλωση του που θα σας υποβάλω, περυγραφευ λεπτο

μερώς τας συνθηκας υπο τας οπουας ελήφθησαν. Κατά την πρωτην απο-

λογυαν του υπέστη σωματυκην βυαν καυ κατά την δυαρκευαν της δευτέ

ρας ευρυσκετο υπο το κράτος φοβυας. Σας παραδίδω την σχετυκην δη-

λωσυν. 

Πελ 

Πρ. 

Δεν είναι, δυκο μ 

μαυ κατηγορουμεν 

χωρά οπού γεννηθ 

με (·τα υδανυκα τη 

χωρυς τυραννυα κ 

δεν ανήκω στην κ 

òca να αποφύγουν 
γυα πράξε u ς πάρα 

π ρ υν , εγυ νε τώρα 

έκανα. Αρνουμαυ 

ηλυκυα. Εκευ εμ 

καυ το κακό. Σφ 

μ ετωπ υ ζα τη ζωη 

λον. Ηθελα να π 

μαυ να πιστεύω ο 

άπορη κάνε υ ς , πω 

κατηγο ρηταυ γυα 

προβληματίστηκα 

εγω καυ ο λαός . 

θησω ευς την απο 

προτασυν καυ οργ 

Ιΐραγματυ εδεχθην 

κροτησωμε πολυτυ 

γυα της Ενώσεως 

ου σφάλμα το γεγονός οτυ σε ηλυκυα 

ος. Ευναυ σφάλμα εκευνων που με γε 

ηκε η Δημοκρατυα. Φταυνε εκευνου π 

ς Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας χωρ 

au εξευτελυσμους. Σας κάνω την δηλ 

ατηγορυα εκευνων που απαρνουνταυ τα 

τας συνεπευας των. Εγω θα τα πω ολ 

νομούς. Απο την 21ην Απρυλυου ο,τυ 

παράνομο. Κατηγορουμαυ καυ γυα πρ 

Ευμαυ Κυκλαδυτης. Εκευ έζησα τη 

αθα να μην φοβουμαυ. Εκευ έμαθα να 

υρυλατημενος με τας αρχάς αυτας, απ 

με θάρρος καυ υπομονή καυ ευχα ελπυ 

ροσφερω γυα το μέλλον της πατρυδος. 

τυ το χρήμα ουδέποτε με επηρέασε, 

ς ένας άνθρωπος αυτού του χαρακτηρο 

πραξευς παράνομους. Ιδού όμως η απ 

μετά την 21η Απρυλυου, όταν στερηθη 

Kau όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου μου 

καταστασυν της Δημοκρατυας με προθυ 

ανωθηκα ευς το ΠΑΚ εντός του πολυτυ 

κατ' αρχήν την προτασυν του κ. Ι. 

κην οργανωσυν Π.Α.Κ., εφ' όσον ανεσ 

Κέντρου ως κόμματος." 

57 ετών'βρ υσ 

ννησαν στην 

ου με γεννησ 

υς βασανυστη 

ωση αυτή δυο 

ς πραξευς τω 

α : Κατήγορο 

ήταν νομυμο 

αξευς που δε 

ν παυδ υκη μο 

πολεμώ το α 

ο μυκρος αντ 

δες γυα το μ 

Υπερηφανευ 

Kau ευλόγως 

ς έφθασε να 

αντηση: Πραγ 

κα την ελευθ 

εζητησε να β 

μυα εδεχθην 

κου πεδυου. 

Αλευρα να συ 

ταλη η λευτο 

κο-

αν 

pua, 

τυ 

ν 

υμαυ 

ν 
υ 
δυκο 
υ-
ελ-
ο-
θα 

ματ υ 

ε ρ uaj 

οη- " 

την 

γ-
υρ-

Δεν ευμαυ αυτός που με παρουσυαζευ το κατηγορητηρυο. Ευμαυ υδεα-

λυστης Δημοκράτης. Μ' αυτά τα υδανυκα θα πεθάνω. Δεν ονευρευθηκα 

ηρωυσμους. Ενα πράγμα ονευρευομαυ μονό, να ζήσω ελεύθερος. Οταν 

βάρβαρα εβασανυζομουν στην ΕΣΑ ευπα: "Αγωνυζομαυ γυα την αποκατά

σταση της Δημοκρατυας οπού θα ζουν άνθρωπου ελευθέρου καυ οχυ 

δούλου." Ευπα οτυ αγωνυζομαυ γυα μυα δυκαυοτερη κουνωνυα, καθώς 

εβασανυζομουν, οχυ γυα άλλο λόγο, άλλα γυα την Δημοκρατυα.... 
ερασανυςομουν, οχυ γυα Ο Λ Λ Ο Λόγο, αΛΛα γυα την Αημ< 

Η δημοκρατυα δεν μας ενδυαφερευ. Η κατηγορυα μονό 

δυκαστηρυο θα κρυνη, άλλα υπάρχουν μερυκες απορυες 

τευχθη η δημοκρατυα; Δυα δυναμυκων ενεργευων; 

Καυ το παρόν 

Πως θα επ υ-

Πελ.: Το θέμα ευναυ οτυ δεν μπορούμε να ζήσουμε με δυκτατορυα. 
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Πρ. : Νομυμα η παράνομα θα απαλλαγούμε; 

Πελ.: ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΣΑ; 

Up. : Εν συνεχευα μάθατε TU σκοπούς ευχε το ΠΑΚ; 

Πελ.: Εστω. Εμαθα οτυ επυδυωκευ την απελευθέρωση Mac με δυναμυκες 

ενεργευες άλλα αυτό ως εσχατον μέσον. 

Πρ. : Το εγκρ υνετε ; 

Πελ.: Δεν ευπα οτι δεν το εγκρυνω, άλλα δεν μπορώ εγω να το κάνω. 

Μέσα σε μυα οργάνωση οπού βρυσκομουν, έπρεπε να παραυτηθω εφ' 

όσον δεν θα το εδεχομουν. Απλώς εγω προσωπυκως δεν μπορούσα 

να το κάνω. Δεχομαυ οτυ εχω πολυτυκην μόνον ευθυνην. 

Λ Ä Λ ft ft S'î ft ft ft ft ft ft ft ft 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

"ΟΤΑΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΑΙ, ΤΕΤΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ.ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ Τ0Υ2 ΕΚΙΝΗΣΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΔΙΔΟ-
ΜΕΝΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ. ΔΙΟΤΙ ΤΙ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΣΑΝΑ, ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ; ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΩΜΕ ΕΙΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΝΕΦΕΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥ-
ΣΑΝ ΑΥΤΗΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΜΕ Η ΒΙΑ ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΗΝ ΒΙΑΝ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΜΕ 
ΒΑΘΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΘΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΩ 
ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ 
ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ, ΤΟΤΕ 
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ." 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

"ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 

ΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΦ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Τ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ 

ΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕ 

ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

ΓΗΣΑΝ ΜΟΙΡΑ 

ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝ 

ΜΙΑΝ ΜΟΡΦΗΝ 

ΡΙΑΣ." 

ΑΛΗΘΗ ΤΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙ-

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ,ΝΟ· 

' ΟΣΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ 

ΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 

ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΟ ΓΕΓΟ· 

ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟ-

ΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙ-

ΡΟΠΗΣ, ΤΟΥΣ ΩΔΗ-

ΙΩΣ ΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΩΜΗ ΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 

ΕΝΤΟΝΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥ-

0 Γυαννης Κορωναυος και, ο Παναγυωτης 
Κορωναι,ος κάνουν με τα αλυσοδεμένα 
χερυα τους το σήμα της ΝΙΚΗΣ καθώς 
οδηγούνται, στο Στ ρατο δ υκε LO . 
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

"Ο Πρόεδρος αγνόησε την απόφαση του Κονγκρεσ-

σου λόγω των συμφερόντων της "ασφάλειας των 

Η.Π.Α." εννοώντας οτι ou κινήσεις του αυτές 

είναι εναντίον της Ρωσικής ναυτικής επεκτά

σεως στην Μεσόγειο, θα ενισχύσουν όμως το 

ελληνικό στρατιωτικό καθεστώς που κάθε ευρω

παϊκή δημοκρατία - πλην της Γαλλίας - έχει 

μπουκοταρη σαν μίασμα." 

- απο το Τορόντο Σταρ -

Το περασμένο καλοκαίρι, η Υποεπιτροπή για τις Ευρωπαϊκές Υπο

θέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντι

προσώπων, συζήτησε το θέμα της Ελλάδας. (Τα πρακτικά των συζη

τήσεων αυτών έχουν τώρα εκδοθη σαν επίσημη κρατική έκδοση και διατίθενται 

με τον τίτλο "Greece, Spain, and the Southern NATO Strategy", at the U.S. 

Government Printing Office, Washington, D.C. 2 0402, για $2,50). Σαν αποτέ

λεσμα των συζητήσεων αυτών, η Βουλή εψηφισε την τροπολογία Χεηζ, που απαγο

ρεύει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα έκτος εαν "τα τρέχοντα 

συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δικαιολογούν την αρσι αυτής της 

απαγορεύσεως". Η άρση αυτή υπογράφηκε απο τον Νίξον προσωπικώς. 

Κάνεις δεν αμφέβαλε οτι ο Νίξον θα υπέγραφε. Στην πραγματικό
τητα, ο Αγκνιου στο ταξίδι του στην Ελλάδα και αφού είχε ψηφισθη η τροπολο
γία Χεηζ, βεβαίωσε τους συνταγματάρχες οτι ο Πρόεδρος θα φρόντιζε για ολα, 
και πως δεν θαπρεπε ν' ανησυχούν. Αυτή η "ευγενής" πράξη, της τοποθετήσεως 
της υπογραφής του Νίξον στην συνέχιση της σκλαβιάς του ελληνικού λάου και à 
στην υποστήριξη της κλίκας του Παπαδοπούλου σαν μέσου για την καταπίεση του™ 
λάου έλαβε χωρά στις 17 Φεβρουάριου 1972. Εξ ίσου απεχθής είναι η γνωμάτευ
ση του Σταιητ Ντηπαρτμεντ, η οποία περιγράφει τους λογούς για τους οποίους 
η άρση της τροπολογίας πρέπει να υπογραφή. Οι λόγοι είναι στρατιωτικής φύ
σεως. Παραθετομε πιο κάτω αποσπάσματα απο το σχετικό έγγραφο εισηγήσεως 
του Σταιητ Ντηπαρτμεντ: 

"ΤΟ ΣΤΑΙΗΤ ΝΤΗΠΑΡΤΜΕΝΤ ΕΤΟΝΙΣΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ, ΤΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΣΟ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ NATO ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑ

ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

NATO ΣΕ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. 01 ΚΑΛΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ NATO ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ TOY NATO ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. 

"Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO, ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗ

ΓΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ 01 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
π Ρ Π ν ν π η Γ Ρ Δ Λ Τ Τ Μ 
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 

"ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ 

ΣΤΟΠ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΤΡΕΨΗ ΝΑ ΔΙΧΟ

ΤΟΜΗΣΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟ NATO ΣΤΟΠ 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΣΤΟΠ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΚ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΠ ΘΑ ΑΓΩΝΙ

ΣΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΠΑΚ 

ΕΡΩΤΗΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ Η ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ - ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΕΞΩ ΑΠΟ 

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΦΑΓΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ - ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 

ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ; 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 

ΗΤΑΝ ΓΡΗΓΟΡΑ μετά την άνοδο του Παπαδοπούλου στην εξουσία το 1967 που ο 

ίδιος προσπάθησε να "λύση" το Κυπριακό, θέλοντας να απόδειξη, φαίνεται, 

οτι ou δυvαμεL·S του Πεντάγωνου και οι δυνάμεις του Κατεστημένου είχαν 

διαλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο. Μετά απο βιαστική μελέτη του προβλήματος 

και ενα μυστικό ταξίδι στην Κύπρο, ο Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος προτείνε 

μια συνάντηση κορυφής μεταξύ της Τουρκικής και της Ελληνικής Κυβερνήσεως. 

Αυτό, άλλωστε τοχε ζητήσει και ο Λυντον Τζονσον απο τον Πρωθυπουργό 

Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1964. Ο Παπανδρέου είπε ΟΧΙ. Είχε επίσης πει 

ΟΧΙ στο σχέδιο Ατσεσον, το σχέδιο διχοτόμησης της Κύπρου. 
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Πρωθυπουργό της Τουρκίας 
στο Κεσαν, σε τουρκικό 
ρα θα πήγαιναν σε ελλη-
υζητιοταν, συμφωνά με 
', κάπως τροποποιημένο. 
Ιλλαδα με αντάλλαγμα 
ατιωτικη βάση (διάβαζε 
νησιού που θα παρεχω-
τη "λύση" παρέμενε τ< 
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7 η Κύπρος έγινε πάλι το επίκεντρο των γεγονότων και τα 

έφεραν την Ελλάδα και την Τουρκία πολύ κοντά σε εμπόλεμη 

ρκοι, έχοντας πάρει θάρρος απο τις αδυναμίες της ελληνικής 

εως στον διπλωματικό τομέα που έγιναν εμφανείς στην συν-

ραν επιθετικές πρωτοβουλίες και έστειλαν πολεμικά και 

σκάφη στο νησί την 2α και την 4η Νοέμβριου. Προφανώς 

εριπου Τούρκοι δολοφονήθηκαν απο την Κυπριακή Εθνοφρουρά 

του Στρατηγού Γρίβα. 0 Σαηρους Βανς απεστάλη απο την 

"καλμαρη" τα πράγματα. Η τελική συμφωνία συμπεριελαμβανε 

ιβα, για την οποία οι Τούρκοι ήταν ανένδοτοι, και μια 

ικης χουντικής κυβερνήσεως οτι θα αποσυρη ολα τα ελληνικά 

νησί. 
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ΑΠΟ ΤΟΤΕ γίνονται διαρκώς συζητήσεις μεταξύ των δυο κυβερνήσεων. Στα 

τελευταία τέσσερα χρονιά, οι δυο κυβερνήσεις "πλησιάζουν την λύση" συμφωνά 

προς τις ανακοινώσεις τους. Στη διάρκεια αυτών των συνομιλιών έγιναν 

2 απόπειρες δολοφονίας κατά του Μακάριου. Στη μια, ο φύλακας του τραυμα

τίστηκε και μια βδομάδα αργότερα, ένας άνθρωπος που φαίνεται οτι ήξερε 

πολλά για το ποιος είχε κάνει τις απόπειρες δολοφονίας, ένας πρώην υπουργός, 

βρέθηκε δολοφονημένος σ' ενα απομακρυσμένο χωράφι της Κύπρου. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6 μήνες περίπου, κυκλοφορήσαν φήμες οτι ο Γρίβας ξαναγύρισε στην 

Κύπρο. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα και είναι βέβαιο οτι βρίσκεται στο νησί 

σαν πράκτορας της χούντας, παίζοντας ρολό κλειδί στο σχέδιο της χούντας 

να υπόταξη την Κύπρο στο NATO και στο Πεντάγωνο. Και δεν είναι περίεργο 

το οτι η Τουρκία, που επέβαλε την αποχώρηση του Γρίβα απο την Κύπρο το 

1967, δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου για την επιστροφή του; Είναι ίσως κι 

αυτό μια παραπάνω απόδειξη για το πως οι δυο κυβερνήσεις συντονισμένα προ

χωρούν προς την "λύση"; 

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ αυτού του χρόνου έγινε γνωστό πως ο Μακάριος παρέλαβε Τσε

χοσλοβάκικα όπλα. Δημοσιευομε πιο κάτω χρονολογικά τα γεγονότα μέχρι τη 

στιγμή που το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ τυπώνεται. 

11 Φεβρ 0 Παπαδόπουλος στέλνει τελεσίγραφο στον Μακάριο να επιστρεψη 

τα όπλα στην Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε. Ζήτα επίσης τον σχη

ματισμό αντικομμουνιστικης "κυβερνήσεως εθνικής ενοτητος που 

δέχεται οτι η Αθήνα είναι το κέντρο του ελληνισμού του οποίου 

η Κύπρος αποτελεί μέρος". 

15 Φεβρ.: Χιλιάδες Ελληνο-Κυπριων συγκεντρώνονται μπροστά στο σπίτι του 

Μακάριου φωνάζοντας συνθήματα: "Ζήτω ο Μακάριος", "Κάτω η Χούντα", 

Και ο Μακάριος απευθυνόμενος προς τα πλήθη λέει: "Δεν υπάρχει 

δύναμη που θα λυγιση την αντίσταση του Ελληνο-Κυπριακου λάου". 

17 Φεβρ.: Το Κριστιαν Σαηανς Μόνιτορ δημοσιεύει οτι ο Σοβιετικός Πρεσβευτής 

Kliment Levitchine "ειδοποίησε" τον Ελληνα Υπουργό Αναπληρωτή 

Εξωτερικών Παλαμά οτι είναι εναντίον της αντικατάστασης του 

Μακάριου η της διχοτόμησης της Κύπρου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 

2 Μαρτ.: 3 μέλη της Ιεράς Συνοδού της Κύπρου ζητούν απο τον Μακάριο να 
παραιτηθη απο Πρόεδρος της Κύπρου υποστηρίζοντας οτι αυτό το ^^ 
αξίωμα έρχεται σε αντίθεση με τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα. ^^ 
Φυσικά, η Ελληνική Εκκλησία, είναι κάτω απο χουντικό έλεγχο. 
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καλούνται για να προστατεύσουν τους 
Επίσκοπους απο τα μανιασμένα πλήθη. 

3 Μάρτ.: 100.000 Ελληνο-Κυπριοι διαδηλώνουν στη Λευκωσία την υποστήριξη 

τους στον Μακάριο ακόμη μια φορά. 

8 Μαρτ.: Μια βόμβα εκρήγνυται στο Γραφείο του Αρχιεπίσκοπου Ιερωνύμου 

στην Αθήνα. 0 Ιερώνυμος θεωρείται οτι είναι ο μεσολαβητής 

μεταξύ της χούντας και των Επίσκοπων της Κύπρου. 

m Μαρτ.: Η απάντηση του Μακάριου στέλνεται στην Αθήνα. Δεν δίνεται όμως 
δημοσιότητα ως προς το περιεχόμενο της. 

16 Μαρτ.: Οι Ταιμς της Νέας Υόρκης δημοσιεύουν οτι ο Μακάριος αποκρούει 

τους ορούς του χουντικού τελεσιγράφου. Εν τω μεταξύ ήρθε σε 

συνεννόηση με την Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε. στην Κύπρο. 

Επιτρέπει τον τακτικό έλεγχο των οπλών απο την δύναμη των Η.Ε. 
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Αξίζει να σημειώσουμε εδω οτι η Κυπριακή Εθνοφρουρά ελέγχεται 

απο Ελληνες αξιωματιχους , και οτυ ο Μακάριος έχει αμφιβολίες 

για την πίστη της άλλης ενδογενούς ωργανωμενης ελληνικής δυνάμεως • 

την Αστυνομία που αποτελείται απο 4000 οπλίτες και αξιωματιχους. 

Κάτω απ' τις τωρινές συνθήκες, τα τσεχικα όπλα είναι πραγματικά 

κρίσιμα για την διατήρηση της ανεξαρτησίας της Κύπρου. 

17 Μαρτ.: ΝΕΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Παρ' ολο που δεν δημοσιεύτηκε το 

περιεχόμενο του, επικρατεί η γνώμη οτι επαναλαμβάνει τους αρχικούς 

ο ρ ο ύ ς . 

21 Μαρτ.: 0 Παπαδόπουλος απολύει τον Στρατηγό Ζωιτακη απο Αντιβασιλεα και 

αναλαμβάνει ο ίδιος και Αντιβασιλευς. Το ΠΑΚ συνδέει το γεγονός 

αυτό με το Κυπριακό και την προσπάθεια του Παπαδοπούλου να κάλυψη 

τα νώτα του στην κρίση που φαίνεται να επέρχεται. 

Λ ft ft Λ ft Λ ft ft ft ft ft ft Λ Λ Λ Λ Λ Λ 

Γ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

MANHATTAN CENTER - 34 ΔΡΟΜΟΙ μεταξύ 8 και 9 ΛΕΩΦ. 

ΩΡΑ 3 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ 0 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και 

Ο DANIEL ELLSBERG (ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ) 
Ο EUGENE MACARTHY ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΠΑΙΞΗ ΚΙΘΑΡΑ 

Η BARBARA DANE ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

•ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΡΡΑΛΕΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΠΟΥ "ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ"ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΑΛΥΠΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΩΔΗ ΧΟΥΝΤΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΓΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 - ΩΡΑ 3 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ MANHATTAN CENTRE 

- Οργανώνεται απο το UNITED HELLENIC FRONT'. 

360 W. 36th St., N.Y., N.Y. I()0I8-Tel. 239-4085 

Ύ-wô τήν atytoor TOO 

ΠΑΚ 
Παν«λληνίου Άΐϊ*Α«υβ«ρ<»τικοΰ Κινήματος 

ΣΤΕΙΛΤΕ 
ΟΣΟ 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΙΚΡΗ ΚΙ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
PAK, Ρ. BOX 

ΑΝ 
ΤΗΣ 

142t 

ΕΙΝΑΙ - ΘΑ 
ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

ΣΥΜΒΑΛΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 
STATION J, TORONTO 6, ONT. 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

** Ο Ντόναλντ Μ. Φραιηζερ aito τη Μινεσότα, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

κατέθεσε στη Γερουσία την ανάλυση για το "Σύνταγμα του 68" που έχανε το 

ΠΑΚ. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Γερουσίας στις 7 Μαρτίου 1972. Στην 

εισήγηση του αναφέρει: "Το κεντρικό σημείο του Συντάγματος της Χούντας 

είναι οτι δίνει στο στρατό μόνιμο έλεγχο επι του θενους". 

** Η Αμαλία Φλέμιγκ αναγχαστηχε να αναβαλη την περιόδευα της στις Ηνωμένες 

Πολιτείες χαι στον Καναδά για λογούς υγείας χατ' αρχήν χαι σαν αποτέλεσμα 

πιέσεων που είχε για να τελείωση το βιβλίο της. Ελπιζομε πως θα την 

έχομε χοντα μας το φθινόπωρο. 

** 0 Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στην Καλιφόρνια απο τις 18 - 25 Φεβρουάριου 

1972. Εβγαλε λογούς, είχε επαφές με Ελληνες χαι Αμερικάνους που ενδια

φέρονται για την ελληνιχη μας υπόθεση χαι έλαβε μέρος σε οργανωτικές 

διαδικασίες Επίτροπων του ΠΑΚ. Μίλησε στο Μπερκλευ, σε μια συγκέντρωση 

Ελλήνων και Αμερικάνων δημοκρατών , στην Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου 

της Καλιφόρνιας, στην Εταιρεία Διεθνών Σχέσεων της Β. Καλιφόρνιας και 

στο Πανεπιστήμιο του Στανφορντ στο συνέδριο που έγινε εκεί σε σχέση με 

τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. ^^ 

** Στις 7 και 8 Μαρτίου έγιναν συζητήσεις στην Υποεπιτροπή Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις βάσεις του 6ου στόλου 

στον Πειραιά. Αποσπάσματα: 

ΝΑΤΤΕΡ, Βοηθός Υπουργός Εθνικής Αμύνης: "Η απόφαση να δημιουργήσουμε 
βάσεις στην Ελλάδα είναι κυρίως βασισμένη σε ανθρωπινά κίνητρα. 
Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να είναι οι οικογένειες μαζί, va f̂c 
μη τις χωρίζουμε". (Σ.Σ. Ανθρωπινά Δικαιώματα για τους Αμερικάνους^^ 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ όμως κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος των Ελλήνων. "Διακυβέρνηση 
με Βασανιστήρια" - Συμβούλιο της Ευρώπης, Νοέμβριος 196Θ). 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ, 

Την στιγμή που το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ πηγαίνει για τύπωμα, το Γραφείο Ενημερώσεως 

ΠΑΚ ΚΑΝΑΔΑ μας πληροφορεί οτι το BBC μετέδωσε σήμερα - 25 Μαρτίου 1972 -

την ακόλουθη είδηση στην εκπομπή του μεσημεριού: 

„"ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΕΙ: 
ΣΗΜΕΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ" 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΘΑ ΜΙΛΗΣΗ ΩΡΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΑΧΕΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΗΚΟΥΣ 41 μ. ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ." 

Το ΠΑΚ ΕΙΔΗΣΕΙΣ θα δημοσίευση στο προσεχές του φύλλο το μήνυμα του Ανδρέα 
Παπανδρέου καθώς χαι κομμάτια απο τα προγράμματα της ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ-
ΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 
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"Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ" 

"DEMOCRACY WILL WIN!" 

- Campaign slogan of 

George Papandreou, 1961-1963 

NEWSLETTER 
"After World War II we had hoped that fascism had been definitely 

crushed and that it would not he able to make its appearance again, 
certainly not in Europe. And yet it did. It is our shame that its 
first appearance should have taken place in our country, Greece, the 
cradle of democracy." 

- From George Papandreou's message smuggled out 
of Greece on tape on the first anniversary 
of the military coup, April 21, 1968 -

* * * * * * * * * 

"Next Friday, fifteen persons will be tried before 
the Special Court Martial of Athens. They are being 

charged as members of the Panhellenic Liberation Move
ment (PAK), seven of them having supplied, constructed 
and possessed explosive material, and eight of them 
having decided to supply, construct and possess explosive 
material. 

"Beyond the fifteen an additional fifty-eight persons 
had been arrested in connection with this same case. 
They will not, however, be tried." 

- TO VIMA, March 12, 1972 -

ANOTHER 

TRIAL 

THE DEFENDANTS 

1. KORONAIOS, Ioannis, 55, lawyer 
2. FRANGHIAS, Andreas, 53, engineer 
3. PELOPONNESIOS, Xenophon, 57, former general director, Ministry of 

Social Welfare, Papandreou government 
4. VGENOPOULOS, Nicholas, 47, heart specialist 
5. KASSIMATIS, Grigoris, 49, lawyer 
6. KOKKINOS, Theodoros, 46, economist, naval reserve officer 
7. KORONAIOS, Panayiotis, 53, seaman 
8. KOUTSOYORGAS, Agammemnon, 49, lawyer 
9. KRITIKAS, Stamatis, 48, plastic surgeon 



10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
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FARMAKIS, Nicholas, 28, doctor, presently doing military service 
KANNELOPOULOS, Konstantinos, 27, former student of physics and math, 

now sailor 
ALEVRAS, Nicholas, 30, employee of a private company 
ΡΑΡΑ.ςτΡΑΦτ.ς cinn-mr*_ On. army officer 
AL.1WKAÒ, wicnoias, JU, employee or , 
PAPASTRATIS, George, 28, army offio 
KYRIAZIS, Thomas, 28, house painter 
BARBAYIANNERI, Chryssa, 37, archite 

mas, 28, house painter 
, Chryssa, 37, architectural draftsman 

Kovonai-os Peloponneeios Franghias 

The PAK Newsletter of March had no sooner been sent out describing 
the trial of 8 young freedom fighters, when a new trial was announced 
with the 15 defendants listed above. Thus we begin our April Newsletter 
again with a trial, and with great admiration for these heroic strugglers 
against the occupation of Greece. 

Among the 58 persons arrested in connection with this same case, 
but not being tried, are Judge Christos Sartzetakis, the famous prose
cuting attorney in the film "Z", Lady Amalia Fleming, recently deported 
from Greece after a prison sentence for having plotted the escape of 
the prisoner Panaghoulis, and three former deputies of the Center Union 
party, Ioannis Alevras, Vassilios Intzes, and Talbot Kefallinos. 

A number of prominent and well-known Greeks spoke at the trial on W 
behalf of the defendants. They included Panayiotis Kannelopoulos, former 
prime minister of Greece; George Mavros, ex-governor of the National 
Bank of Greece and Center Union Minister; Polychronis Polychronidis, former 
minister of justice under Papandreou; Ioannis Charalambopoulos and Ioannis 
Koutsoheras, both former deputies of the C.U. party; Alexandros Xydis, 
former Ambassador; George Drosos, ex-minister and journalist, and many 
others. 

Telegram to George Vournas, Washington lawyer, ex-AHEPAN president: 

(March 15, 1972) WE APPOINT YOU AND CONGRESSMAN JOHN ANDERSON AS 
OBSERVERS AT THE TRIAL COMMENCING MARCH SEVENTEEN 
IN ATHENS OF FIFTEEN PERSONS CHARGED WITH 
CONSPIRACY TO OVERTHROW THE GOVERNMENT. 

John Carey, Chairman 
International League for the Rights of Man 
New York City 
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Given as evidence in the indictment of the 15 
charged with belonging to the "illegal organization of 
PAK" was a cassette tape discovered by security police. 
PAK regrets the discovery in that it is a breach of 
orders set down by the resistance organization in Greece -

the destruction by members of all papers or evidence. It does know that 
security police had to get to a safe deposit box in an American Bank to 
find it. A bank that permits such an invasion can only be considered to 
be collaborating with the dictatorship. 

The contents of the tape, recorded by Andreas Papandreou, to a 
resistance member going into Greece was published in the Greek newspapers. 
It dates back to Fall, 1970. We publish a translation here for our 
English readers. 

Each one of us does what he can, that which the situation permits. 
I make simply the naked observation that I have committed myself to 
resistance, because, my friend, no other road exists if we want our 
freedom. And this is my deep conviction. It is not propaganda; it is 
not political talk. I tell you, from my heart, no other way will free 
our country and our people. 

There are the Norway s, the Denmarks, but do you believe that they 
will move to the point of standing face to face with the big country 
across the Atlantic, if in our country there does not exist palpable 
evidence of struggle and sacrifice? I'm telling you now, NO. Impossible. 
It cannot happen. So, even if only for this reason, to be able to move 
Norway and through it NATO, and through NATO the American Congress, 
resistance inside is needed. 

I read your long letter with the new ideas. You know how much I 
honor you, and how much I believe in your honesty and your devotion to 
Greece, to our country. But permit me to tell you that I disagree with 
your views. And I'll tell you why. Simple words. If December comes and 
1970 passes, and we have not done resistance inside of Greece, active 
resistance, then I'm afraid that we are entering a new period, and I'll 
say to you bluntly, we will proceed to Portugalization. Because the 
theory of infiltration and the theory of the coup within the Army are 
long term tasks, very long term, and it is not possible to count on their 
fruition. Because the American plan for the politicization of the ¿unta 
and the buying out of a segment of the political world for the return 
of the King, for the step by step implementation of the 1968 Constitution -
all this is going on, all Tthis is underway. 

And if resistance does not take place under this brutal regime, do 
you want me to believe that it will take place when Constantinos is back, 
when a number of politicians are accepting the bridge to the 1968 
Constitution, and the "junta democracy"? I do not believe i t . 

If I am saying all this, I am not saying it to disappoint you, and 
I want to assure you that I personally do not have any other aim in life 
than to liberate Greece. I have given myself to this cause. I will 
remain on the ramparts and let the storm come. And deep down in the 
depths of my soul I have the certainty that we will be liberated. But I 
do not know when and how. 
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So, my friend, do not Relieve that the long term method, the 
infiltration, is going to bring any results. This will be as well 
a contribution, finally, to the legitimization and permanence of the 
new regime. Whether we want it or not. NO. The only road that exists 
for us today is the manly confrontation by the few and the wise ones. 
It would be so easy to have the prestige of the junta destroyed. So 
easy. 

But you will ask me: why aren't you doing this abroad? But, 
my friend, we have done so many things. Time is getting short. Now 
the days count, if you wish, the weeks, possibly the months. But 
without active resistance we will enter a murky period, very danger
ous for the future of the people, and our country. 

And now, another thing. The insistent effort to protect· me 
goes on unabated. And this effort is so persistent that we have 
managed to have almost no resistance acts in Greece. No matter how 
much I have helped, in fact, there is concern to connect it with my φ 
name or the organization I represent. And in this way we are led 
to isolation. This is why I want you to carry the message into Greece, 
that I am not concerned with escaping my responsibility, that I demand 
resistance to take place, and in the measure that is possible, in a 
logical fashion. And this as quickly as possible. Let them cease 
being concerned with my own security. Let them occupy themselves with 
the big task: strikes against the brutal oppressors of our country. 
So that at least we save our honor if not gain now our freedom. 

This is my message. It is not an optimistic message. It is a 
call to action. Let there be few that come, but let them come. 

I may have tired you. I know that you yourself are shaken by the 
same pain and passion. I know that you yourself have taken the risk 
during this phase, and not me. I am wishing you from the depths of 
my heart good luck, and I ask you to get this bitter but sincere message 
into Greece to our friends,to tell them to stop waiting for solutions 
that will never come, to tell them to stop waiting for smooth develop
mental solutions toward democracy, because this will be smooth, develtâ^-
mental solutions towards the permanent enslavement of our people. Ana 
I ask you to get through another message to our friends. I'm not 
working for myself. I'm not interested in any post or any prime 
ministry. And my bitterness is heavy. I overcome i t , because we have 
the duty to work. I know, of course, that we do not communicate with 
the people sufficiently. And this to a certain degree is our 
responsibility, and we'll do whatever we can to correct that. 

Alright, my friend. Work hard. Do your part. Give your presence. 
Try to survive, because we need you. Help our friends to do the right 
thing. And I hope that finally we'll all find ourselves close to the 
blue Aegean. 

Good luck, my friend, yasoo, and to victory. And to freedom. 

We Seek for G r e e c e N o t i o n a l I n d e p e n d e n c e , P o p u l a r S o v e r e i g n l y and the D e m o c r a t i c P r o c e s s 
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From the PAK trial in Athens, 
March 17 - 21, 1972 

(from the Greek newspapers) 

KORONAIOS, Ioannis 

At the beginning I have to state that I know that if I keep a 
different tactic during my apology, I shall have better treatment, 
a lighter penalty. But I am not going to do so because 

You are an intellectual and you know that what you are saying is 
not absolute. 

I am not going, Mr. President, to put my personal interests above 
the interests of Greece. I am charged that on October 3rd, 197 0 
I caused an explosion. I accept the charge. My aim was not to do 
damage to things or to persons. I had taken all measures to avoid 
something like this. I chose a remote spot in the Gardens. The 
exterior of the bomb was made of paper and therefore not dangerous. 
I remained near the spot of the explosion in order to check it; 
The result of my staying there was my arrest. I chose the date, 
the time and the place because I had heard over the radio that the 
American Minister of Defense, Melvyn Laird, was going to place a 
wreath at the monument of the "Unknown Soldier"; he was then going 
to have official contact with the Prime Minister. 

I judged the moment as appropriate for a symbolic protest towards 
Mr. Laird, since the Greek people do not have the right to talk, 
to be sovereign in their country, to have ideals, to live free, 
to have the same rights that other peoples in the Western Alliance 
have. 

My act had its source in the change of feelings of the Greek people 
towards the US, which have been changed from friendly and warm to 
hostile. This change is due to the naked, self-serving stand of 
the USA towards the Greek people, which is using OUR seas and OUR 
ports because of the national security interests of the USA. The 
inimical feelings grow because of the support and collaboration 
with the junta, which is depriving the Greek people of their freedom 
and ideals for which they have given their blood and souls. This 
change of feelings of the Greek people toward the US wounds me, 
both as a Greek and as an American citizen. It is a trauma for me, 
because I believe that the US as a leading power of the West has 
a moral duty to be the guardian and protector of these ideals. The 
ideals are not safeguarded, but they are strangled. The West alone, 
without ideals, without moral basis, is condemned to be led to 
'dissolution. The people who do not have ideals do not fight. The 
power of the Western World is its belief in ideals. That was the 
meaning of my act and my message which was transferred to Laird. 

Couldn't you find any other means of protest? Why as an American 
citizen didn't you try to meet Laird? 

This means have been used by deputies and senators without any result. 
I wanted to use more powerful means 

Excerpt 
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I state that I did have explosives in my possession. You should 
know, however, the way in which the contents of the file on me 
in front of you was obtained. When I was arrested I was led to 
ESA. There I was brainwashed. I will not give details. I will 
state only that for one whole week I was standing on my feet without 
food and water, being beaten continuously. I have served in the 
Greek Army and I was feeling bitterness seeing the Greek Army occupy 
itself with such matters. When it happens that a personality is 
broken with these methods, then this person cannot defend himself. 
Alone I found the explosives from Kythera. About 25 kilos. I admit 
that I was a member of PAK. But the explosives I secured without 
instructions. The political situation in Greece created in me 
anxiety. Having the explosives I felt more secure. 

FRANGHIAS, Andreas 

I declare at the request of Mr. Franghias that his confession 
of January 29th does not reflect his free will. This deposition 
was taken under a state of complete loss of his logic which was™ 
the result of torture that he went through in the headquarters 
of the security police. He was beaten twice by a group of 
torturers so that after the first incident he was hospitalized 
from October 31, 1970 to November 30, 1970 in the Polyclinic. 
There his condition, his wounds, were verified. I am submitting 
the certificate of the Polyclinic which is signed by its director, 
Assistant Professor Grigorios Anghelopoulos. From Polyclinic 
he was transferred on the 30th of November to the 401 Military 
Hospital. I also submit pictures of Mr. Franghias so that you 
can verify how he looked during his convalescence. 

Pres: I think in his deposition he does say something about the 401 Military 
Hospital. 

Mang: Yes. He expresses his gratitude to the doctors of the 401 Military 
Hospital. I also have to state that his deposition of January 2 9th 
was taken under the conditions referred to and when the depositions 
of all the others had already been received. And I do make this A 
statement because it was heard that it was from Mr. Franghias that ^^ 
the story became known. 

F. : I should like to ask for something. Due to the general condition 
of my health, I cannot remember precise dates. I hope that you will 
be objective in your judgment. I am obliged to give this statement 
and the relevant information through my lawyer because every effort 
has been made to make a myth out of this case...I will tell you the 
truth and only the truth. I should like to ask all of you, Mr. 
President, to permit me to say what I have to say without interruptions 
because I lose the train of thought. Then you can ask me. 

Pres: I have not interrupted anybody. 

F. : I belong to the generation which since 1941 suffered what it has 
suffered. I never hesitated to offer always to my country and to 
do my duty. Mr. Canelopoulos did tell you about my activities from 
1940-1945. I do not want to trade now on my services. But I am 
obliged to defend myself. I served from 1940 to 1950 in the Army 
continuously. I did take part in fights and in addition, I have 

Mangakis: 
(lawyer) 
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been a military judge but under different circumstances, during a 
parliamentary system. I was on the bench 25 times in order to give 
justice. I have been decorated many times. After the Army I served 
in the Electric Power Corporation for 18 years I cannot but state 
what I went through. I was arrested on the 8th of October 1970. 
I was led to the security police. They put me in an office where 
7 people came. 

Listen, Mister, we do not need details. Tell us whether you have 
been tortured and only this. 

This is what I want to say. 

So first you refer to the facts and then if the case comes up you 
tell us if this is due to tortures. 

I was hospitalized in the Hyppokration Hospital and the 4 01. In 
the mental hospital of the 401 I was kept for four and a half months. 
They put me in an iron cage. 

Are there any certificates? 

Yes, there are. I have submitted them to you. 

I will not let you say what you want to say, only what you must say. 

I am a defendant and you should let me talk. I have lost the train 
of my thoughts. 

What did you do in Germany? 

Let me talk. I want to correct my testimony. 

Do give it, Mister. 

At this moment all is confused in me. You do not let me talk. 

I was continually fainting when they questioned me and being given 
blood transfusions. Twice I was taken to a hospital in a coma. The 
first night of my arrest in the offices of the security police 

You must have been ill. 

They mistreated me. In the morning they took me again. When I was 
conscious, and they brought me back to the cage on the third floor.., 
I was full of blood and I had spasms....I could not see and I could 
not hear 

VGENOPOULOS, Nicholas (doctor) 

After April 21st, 1967, I was dismissed from the 
State Hospital along with my brother. I believed 
that I was a martyr in an anomalous situation. I 
was soon initiated into PAK. Why? Because my 
feelings and my beliefs were human dignity, free
dom and democracy. 
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Pres: Didn't Peloponnesios keep you informed about the loads of guns etc. 

V. : And he had no obligation to do so. 

Cr. Then, my doctor, you will find yourself in trouble 
Pros: 

V. : We were attacking the dictatorship. When it stops existing, then 
we will stop attacking it. 

Mil. 
judge: You said that Peloponnesios introduced you to the anti-national 

organization PAK. 

V. : It is not an anti-national organization. 

PELOPONNESIOS, Xenofon £ 

Mang. 
lawyer:My client retracts his confession and his deposition which took 

place under interrogation. In a relevant declaration, which I am 
going to submit to you, he describes in detail the conditions under 
which these interrogations were obtained. When he made his first 
deposition he was under physical torture and during the second one 
he was under conditions of fear. Here is the relevant declaration. 

P. : The fact that at the age of 57 I find myself a defendant is not my 
fault. It is the fault of those who gave birth to me in the country 
where democracy was born. It is the fault of those who inspired me 
with the ideals of democracy. Democracy without torture, without 
tyranny and humiliations. I make this declaration because I do not 
belong to the category of those who refuse their acts in order to 
avoid the consequences. I am charged with illegal acts. 

Since April 21st whatever was legal, became illegal. I am charged 
also for acts that I did not do. I deny them. I am from Cyclades. ^ 
There I lived my childhood. There I learned not to be afraid. 
There I learned to fight the unjust and the bad. Raised with these 
principles, I faced life since a child with courage and patience and 
I had hopes for the future. I wanted to offer services to my country. 
I am proud to say that money did not play any role in my life. And 
naturally, one would raise the question, how did it happen that a 
man of this character, reached the point of being charged with 
illegal acts? Here is the reply: It is true that I struggled with 
the problem after April 21st when we lost our freedoms. It was 
impossible to accept it. When Andreas Papandreou asked me to help 
in the restoration of democracy, I agreed willingly and became a 
member of the political section of PAK. 

Pres: Democracy does not interest us. Only the charges interest us 
This court will make its decision. But first there are some questions, 
How will democracy be established? By active resistance? 

P. : The truth is that we cannot live under a dictatorship. 
Pres: Legally or illegally we shall get rid of it? 
P. : IF LEGAL MEANS ARE NOT ALLOWED? 
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à Gif ts tor Greeks 
«δ 
•V'fi •'Resolute in the defence of democracy, Resident 

Nixon ha| tiverruled a congressional ban on military 
aid to the Greek dictatorship. The Greek colonels will 
probably receive sophisticated war planes aa wall as 
ornar arms, and Greece, in return, may agree to 
become a borne from home for 15,000 American sail
or« and airmen, and their families. 

The president overrode Congress in the interests 
of "U.S. security," meaning that his moves are 
aimed against the Russian naval build-up in the 
Mediterranean. But these moves won't halt the So
viet build-up. They will, however, bolster the Greek 
military regime which every European democracy 
save France has boycotted as odious. 

-Toronto Star-

Last summer the Subcommittee of Europe of the Committee on 
Foreign Affairs of the House of Representatives held hearings 
on Greece. (Those hearings have now been produced as a 
government document and are available under the title "Greece, 

Spain, and the Souther NATO Strategy" at the U.S. Government Printing 
Office, WAshington, D.C. 20402, for $2.50.). As a result of the hearings 
the House passed the Hays Amendment, prohibiting military aid to Greece, 
unless "the overriding requirements of the national security of the 
United States justify a waiver of the prohibition." That waiver had 
to be signed by Nixon personally. 

No one doubted that he would sign. In fact, Agnew, on his 
trip to Greece after the Hays Amendment had been passed, assured the 
colonels that the President would take care of everything, and not 
to worry. This noble act of affixing a signature to the continuing 
enslavement of the Greek people, and to the support of the Papadopoulos 
clique as the instrument of repression occurred on February 17, 1972, 
and called "Presidential Determination, No. 72-11." We are reprinting 
the letter, straight from the White House, as a document of immortality. 
Equally obscene is the directive from the State Department, which 
describes the reasons why the waiver on the Amendment should be signed. 
The reasons are all military. Before we print Nixon's letter, we would 
like to take excerpts from the State Department memorandum: 

"The State Department has repeatedly stressed, both publicly 
and privately, the importance of Greece to NATO and to the 
security of the United States. Greece is an active member 
of NATO in a strategically important position on the south
eastern flank of the Alliance. Greece's well-disciplined and 
efficient armed forces are committed to NATO roles and are 
under NATO command in case of military emergency." 

"Aid to Greece is of overriding importance to US security 
because of Greece 's position in NAT03 its strategic location on 
the southern flank of the Alliance and the role US installations 
there play in supporting US objectives in the Eastern Mediterranean." 

"Recommendation: That you sign the attached determination. The 
Department of Defense concurs." 
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THE WHITE HOUSE 

W A S H I N G T O N 

\)S' tf 
$>&*$ 

•Jfi* 
G** # * 

February 17, 1972 

Presidential Determination 
No. 72-11 

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF STATE 

SUBJECT: .Waiver of Section 620(v) of the 
Foreign Assistance Act of 1961, 
as.amended, Prohibiting Assistance 
to Greece 

In accordance with the recorrmendation of your 
memorandum dated February 8 I hereby: (a) find that 
overriding requirements of the national security of 
the United States justify a waiver of the prohibition 
contained in Section 620(v) of the Foreign Assistance 
Act of 1961, as amended, on assistance to Greece provided 
under the Foreign Assistance Act and sales to Greece 
made under the Foreign Military Sales Act; and (b) waive 
the prohibition of such assistance and sales imposed by 
Section 620(v) of the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended. 

You are requested on my behalf to report this 
determination to the House of Representatives and Senate 
as required by law. 

This memorandum shall be published in the Federal 
•Register. 

.. ft ·. •····> 
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Telegram to President Makarios3 
Marah 7, 1972. 

"MILLIONS OF GREEKS SUPPORT YOU IN YOUR 
FIGHT - IN YOUR FIGHT AGAINST THE DEVIOUS 
PLANS OF THE COLONELS AND THEIR PATRONS, 
THE U.S. PENTAGON, TO OVERTHROW YOU, 
PARTITION CYPRUS AND SUBJUGATE IT TO NATO 
STOP 

"THE FREEDOM OF CYPRUS AND THE FREEDOM OF 
GREECE ARE INDIVISIBLE STOP THE PANHELLENIC 
LIBERATION MOVEMENT IDENTIFIES WITH THE 
STRUGGLE OF THE CYPRIAN PEOPLE FOR A FREE 
AND INDEPENDENT CYPRUS STOP 

"WE WILL FIGHT AND WE WILL WIN" 

"ANDREAS G. PAPANDREOU, LEADER, PAK" 

QUESTION: IS IT POSSIBLE TEAT THE SMALL ISLAND OF CYPRUS CAN STAY 

OUT OF THE MOUTH OF THE GIANT PENTAGON VULTURE? 

Background 

It wa 
tried to 
that the 
After has 
Papadopou 
governmen 
Minister 
had also 

s shortly 
tackle the 
Pentagon-E 
ty study o 
los propos 
ts. This, 
Papandreou 
said NO to 

after Papadopoulos came to power in 1967 that he 
Cyprus problem, wanting to prove, it would seem, 
stablishment forces had chosen the right man. 
f the issues and a secret trip to Cyprus, Colonel 
ed a summit meeting between the Turkish and Greek 
by the way, was what Lyndon Johnson had asked Prime 
to do in June, 1964. Papandreou had said NO. He 
the Acheson Plan, a scheme to partition the island. 

The Greek delegation in '67 were to meet Prime Minister Demirel of 
Turkey on a border bridge, then travel to Kesan, on the Turkish side, 
for the first round of talks. The discussion would move the following 
day to Greek soil at Alexandroupolis. The scheme being discussed, 
according to leaks in the foreign press, was the Acheson Plan, with 
slightly different wording. Turkey would accept the union of Cyprus 
with Greece in return for teritorial concessions on Cyprus. A Turkish 
military base (read NATO) would be set up on that portion of the island 
ceded to Turkey. The problem inherent in this solution remained the 
same problem as always - Makarios and the Cyprian people. If Turkey 
and Greece agreed, the solution would have to be forced on the Cyprians, 
and by the Greek Army itself. 

In November of '67 Cyprus came to center stage again and the 
incidents brought Turkey and Greece perilously close to war. The Turks, 
possibly encouraged by the deficiencies of the junta government in the 
diplomatic field as shown at the summit conference, took aggressive 
initiatives and sent Turkish fighter and reconnaissance aircraft over 
the island on November 2 and 4. In apparent retaliation, twenty-odd 
Turks were killed in a Turkish enclave by the Cypriot National Guard 
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under the command of General George Grivas. Cyrus Vance was dispatched 
from Washington to "cool" the situation. The final agreement included 
the dismissal of Grivas, which the Turks were adamant about, and a 
promise of withdrawal by the Greek government of all Greek troops on 
the island. 

Since that time, talks have been going on between the two govern
ments , and for the past four years the two governments have been 
"nearing settlement," according to their press releases. In the 
course of these talks, two assassination attempts were made on the 
life of Makarios. In one his guard was badly wounded, and a few weeks 
later a man who apparently knew too much about who had concocted the 
assassination plot, an ex-minister, was shot to death in a lonely 
Cyprus field. 

About six months ago it was rumoured that Grivas had slipped back 
into the island. This has been confirmed, and it is understood that 
he is on the island as an agent of the junta, playing a role in the 
scheme to bring Cyprus under control and at the mercy of junta-cum-
Pentagon plans. And isn't curious that Turkey, which forced Grivas's 
withdrawal in 1967, has made no protest about his return? Is this 
part of how the two governments are "nearing settlement"? 

In February of this year it was reported that Makarios had 
received a shipload of arms from Czechoslovakia. Following is a 
chronology of events up to print time of the PAK Newsletter: 

Feb. 11 

Feb. 15 

Feb. 17 

Papadopoulos sends an ultimatum to Makarios to turn over 
all the arms to the UN peace-keeping force. He also demands 
the formation of an anti-communist "national unity government 
that accepts the principle that Athens is the center of 
Hellenism of which Cyprus is only a part". 

A crowd of several thousand Greek Cypriots gather before 
Makarios's residence shouting "Long Live Makarios" and 
"Down with the Junta". In addressing the crowd Makarios 
said, "there is no power able to bend the resistance of the , 
Greek Cypriot people". 

Christian Science Monitor reports that Soviet Ambassador 
Kliment Levitchine has "warned" Greek Foreign minister 
(alternate) Palamas in Athens against taking any action to 
depose Makarios or to partition Cyprus between Greeks and 
Turks. 

March 2 Three members of the Holy Synod of Cyprus request that 
Makarios resign his post as President of Cyprus holding that 
it conflicts with his religious duties. The Greek Church is, 
of course, under junta control. Heavy guards have to be 
called in to protect the bishops from angry crowds. 

March 3 100,000 Greek Cypriots demonstrate in Nicosia in renewed 
support of Makarios. 

March 8 A bomb explodes outside the office of junta-appointee Arch
bishop Ieronymos. This in Athens. Ieronymos is considered 
the conduit of command from the junta to the Cyprian bishops. 



-13-13-13-13-13-

March 14 Reply sent to Athens from Makarios without publicity. 

March 16 N.Y. Times reports that Makarios virtually rejects all 
demands of the ultimatum. Meanwhile, he came to a separate 
agreement with UN forces on the island allowing for regular 
UN inspection of arms. It is important to note here that 
the Cyprian National Guard is run by Greek Army officers, 
and Makarios is dubious about the loyalty of the island's 
other organized indigenous Greek force - the 4.000 police. 
Under the circumstances, the Czech arms are critical for the 
maintenance of the independence of the island. 

March 17 NEW ULTIMATUM FROM ATHENS. Although not made public, 
assumed to have reiternated original demands. 

March 21 George Papadopoulos dismisses General George Zoitakis 
as regent, taking over the post himself. PAK connects 
this with the Cyprus situation, and the need for Papadopoulos 
to have full control in the confrontation that appears to 
be imminent. 

** 

** 

** 

^ 
** 

Donald M. Fraser, member of the House of Representatives from Minnesota, 
has submitted to the Congressional Record the analysis of the 1968 
Constitution done by the Panhellenic Liberation Movement. It appeared 
on March 7, 1972. In his introduction, he states, "The central aspect 
of the junta's constitution is that it is designed to give the army 
permanent control of the nation." 

Lady Fleming was obliged to cancel her tour of the States this Spring 
for medical reasons and for pressing demands to finish her book. She 
hopes to make this trip in early Autumn. 

A.G. Papandreou, leader of PAK, spent a week in the Bay area of San 
Francisco from February 18 to February 25, 1972. He was there to give 
speeches, make contacts with Greeks and Americans interested in the 
Greek cause, and to participate in the organizing phases of PAK 
committees. He spoke at a reception in Berkeley held by Greek and 
American democrats, at Boalt Law School, U. of California, at the 
World Affairs Club of Northern California, and at the Stanford 
University Conference on Imperialism. 

,m. Sunday, April 23rd at 2.30 p. 
Guest speaker: Daniel Ellsberg 
American folk singer has offered 

Huge protest rally. Manhattan Center, 
Key speaker: Andreas G. Papandreou. 
of the Pentagon Papers. Barbara Dane, 
to participate, and George Kotsopoulos, Greek guitarist will perform. 
There will be Greek music and Greek dancing, and some surprise appearances 
of American personalities committed to our cause. If you are in the area, 
or can come to the area, join us in this show of solidarity with the 
enslaved Greek people, and in support of the liberation struggle against 
U.S. Pentagon occupation of Greece - on the fifth anniversary of the 
military takeover. 
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BRIEFS continued 

** Hearings on the Sixth Fleet naval base in Pireaus were held on 
March 7 and 8 by the House Subcommittee on Europe. From the 
hearings : 

Rogers : "Our hope for a rapid return to a representative form 
of government in Greece is a matter of record, and we continue 
to use our influence in this direction in the only way we 
consider effective — through quiet, friendly and continuing 
exchanges." (Ed. note: Over a martini at the club?) 

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

Nutter, Ass't Sec, of Defense: "The decision to seek home-porting 
arrangements in Greece was based primarily on human considerations. 
We seek ways of keeping families together rather than apart " 
(Ed. note: Human rights of the Americans, no consideration for 
those of the Greeks. "Government by torture," - judgment, Council 
of Europe, November 196 9, 

Papaspyrou, Greek parliamentarian: Let me inform this Committee 
that in the future we will not be able to stop it (violence). And 
the Americans who will be living in Greece along with those already 
there, will become, perhaps unjustly, targets of the wrath of the 
Greek people." 

** Information about the island of Naxos: New American installation 
is being constructed. Islanders under strict surveillance. 

For some of our readers, this is the third free PAK Newsletter. 
Believe us, we would truly love to continue this service as a 
public information service. We feel a tremendous need to 
inform people on the Greek situation and on the liberation 
struggle. Little now is being printed in the newspapers and 
only an occasional mention of the Greek people's plight gets 
broadcast on radio or television. But we don't have the 
money for such a service, and that's why we ask for subscript
ions from non-PAK members and/or contributions. 

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 the National Council. 

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


