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ΠΑΚ 
και, να αμελή αυτά' και, ο προκομμένος 
πρέπει, να φωναζη ως προκομμένος την 
αληθει,α, το υδυον και, ο απλός." 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα 

Ειδήσεις 
"Οκτώ άτομα - μέλη του Π.Α.Κ. - παραπέμπονται, ει,ς δυκην, 

ενωπι,ον του Εχταχτου Στρατοδυκει,ου Αθηνών, την 20ην Ιανουαροου, 
κατηγορούμενα δι,α συστασυν, παραβασι,ν περί, τας εκρηκτυκας υλας 
και, εκρηξυν." 

- ΤΟ ΒΗΜΑ, 13 Ιανουαρυου 1972 

01 ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ 01: 

Ι. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ετών 28, ηλεκτρολόγος εκ Χανυων 

2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ετών 29, ελαι,οχρωματ ι,στης, εξ Αθηνών 
3. ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ετών 27, ι,δυωτι,κος υπάλληλος εκ Καρδυτσης 
4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ετών 25, ηλεκτρολόγος εξ Αθηνών 
5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ετών 25, συνταξ ι,ουχος Ι.Κ.Α. εξ Αθηνών 
6. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ετών 26, μονωτης εκ Μυτι,ληνης 
7. ΛΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ετών 26, εφαρμοστής εκ Μυτυληνης 
8. ΚΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ετών 36, εργάτης εξ Ιωαννυνων 

- ΤΟ ΒΗΜΑ, 13 Ιανουαρυου 1972 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ --

20, 21, 22 Ιανουαρυου 1972 

(Απο τον ελληνι,κο τύπο) 

"Την στογμη που ο δεύτερος μάρτυς κατηγορυας, επι,σης αστυνομυκος, 
Χαράλαμπος Παύλου, εμφανι,ζεταυ γυα να κατάθεση, ο Κυρυαζης εγερθευς καυ 
απευθυνόμενος προς το δι,καστηρι,ο ευπεν: 

Κυρι,αζης : Euvau ακατανοητον ,κ. Πρόεδρε, να καταθέτη σήμερον εδω ο 
βασανι,στης μου ευς την Γενυκην Ασφαλειαν.... 

Πρόεδρος : Κάτσε κάτω. 

Κυρι,αζης : Δεν μπορώ, κ. Πρόεδρε, με συγχωρει,τε, άλλα δεν μπορώ. 
Είμαι 30 ετών και, εχω χάσει την υγεία μου. Επι τρεις μήνες 
με βασάνιζαν στην Ασφάλεια και, μετά στην ΕΣΑ. Θα πληρώσουν 
γι, αυτό. 

Πρόεδρος : Επρεπε να είχες σκεφθη την υγεία σου προηγουμένως. 

-ο-ο-ο-ο-ο-
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Προεδρος : Με τυ ασχοληθήκατε πρυν φύγετε γυα το εξωτερυκο; 

Βαλυραχης: Δεν θα ήθελα η απολογυα μου να εχη την μορφή ερωτοαπαν-
τησεων. Οδηγούμαι, ενωπυον σας μετά εννέα μηνών κλήρους 
απομονώσεως. Δυωχομαυ γυα τυς υδεες μου xau ομολογώ το 
έγκλημα μου: Πυστευω ευς την Δημοχρατυαν. Ντρεπομαυ γυα 
τυς μεθόδους της αναχρυσεως, που αποτελούν στυγμα γυα τον 
20ο αυωνα. Προ χαι μετά την δραπευτευση μου χακοπουηθηκα 
με μεθόδους που μονό η Ιερά Εξέταση εφάρμοζε. 

Πρόεδρος : Πως ξέρετε τυ μεθόδους χρησυμοπουουσε η Ιερά Εξέταση; 

Βαλυραχης : Υπεστην φρυκτα βασανυστηρυα. Γυα περυσσοτερες λεπτομερευες 
σας παραπέμπω στα κρατητηρυα της ΕΣΑ. 

¡ 

-ο-ο-ο-ο-ο-

Βαλυραχης: Πυστευω οτυ οι πραξευς χαραχτηρ 
ενός άτομου. Επυμενω να μου δο 
κατηγορυα οτυ ζούσα παρασυτυκως 
εργαζόμουν στην εταυρευα τσυμεν 
μου εργάσθηκα στο Μόναχο στα τυ 
η εφημερυς ΑΓΩΝΑΣ καυ μετά έργα 
εργασυα μου στην Σουηδυα εχω βε 
Κατηγορουμαυ οτυ ανέλαβα μυσθοφ 
αμουβης να κατέλθω στην Ελλάδα, 
η αμουβη μου γυα να δυακυνδυνευ 
Ελλάδα, την σύλληψη μου, την στ 
καυ υσως μυα μακροχρονυα φυλακυ 
τα πλευστα των εξόδων μου προηρ 
Ανήκω στο ΠΑΚ, που εδρευευ στην 
τον Ανδρέα Παπανδρέου με σκοπό 
καταργήσεως της Δημοχρατυας στη 

υζουν την προσωπ 
θουν δυευκρυνυσε 

Πρυν φύγω απο 
των. Μετά την α 
πογραφευα οπού ε 
σθηκα στη Σουηδυ 
βαυωση της εφορυ 
ορυκως και, εναντ 
Θα πρέπει, να η 

σω την κάθοδο μο 
αση μου στο στρα 
ση. Οφευλω να δ 
χοντο απο δυκους 
Σουηδ uà καυ υδ ρ 
την αντυδραση κα 
ν Ελλάδα. 

υκοτητα 
υς στην 
την Ελλάδα 

ναχωρηση 
κδυδεταυ 
α. Γυα την 
ας. 
υ αδρας 
ταν τεραστυα 
υ στην 
τοδυκε υο 
ηλωσω οτυ 
μου πόρους. 

υθηκε απο 
τα της 

Πρόεδρος 

Βαλυρακης 

Πρόεδρος 

Βαλυρακης 

Με πουο τρόπο θα εγυνετο αυτή η αντυδραση; 

Με θεμυτα καυ νομυμα μέσα. 

Πουα ευναυ αυτά τα μέσα; 

Πυστευω οτυ ευναυ υερο καυ αναπόσπαστο δυκαυωμα του κάθε 
λάου καυ υδυαυτερα του ελληνυκου να αποφασυζη ελευθέρως 
γυα την τύχη του. 

Πρόεδρος : Υπαρχευ καμμυα αντυρρηση γυ αυτό; 

Βαλυρακης: Φυσυκα καυ υπαρχευ σήμερα. 

-ο-ο-ο-ο-ο-

Βαλυρακης: Ο πατέρας μου μου ενεφυσησε τυς δημοκρατυκες καυ φυλελευ-
θερες υδεες του καυ μου έμαθε οτυ κάθε άνθρωπος πρεπευ να 
ευναυ αξυοπρεπης. Προτυμησε να πεθανη φτωχός πάρα να ενδωση 
στυς προτασευς εξαγοράς που του εγυναν το 1966 όταν ήταν 
βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου. Κατηγορουμαυ ως αναρχυκο 
στουχευο. Λόγω της ουκογενευαχης μου παραδόσεως, μου ήταν 
αδύνατο να κάνω συμβυβασμους καυ ετσυ βρέθηκα αντυμετωπος 
με την δυχτατορυα. Κατηγορουμαυ οτυ σχεδυαζα δυναμυτυστυχες 
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ενεργεοες του θα έθεταν σε κυνδυνο Xvr$'' 
και, xupLO μέλημα μου ήταν η αποφυγή ΚΓ ' 
Αυτό μας ενδυεφερε περυσσοτερο καυ απ< 
L6 υωνι"Τ»ν-_Εαυτων μας. Δεν επροκεοτο_ 
χ ρ ο τ i/ô̂ ŝ jt o uTtiip ο ρ ι, ζ ο ν τ α ν γι 

πολιτών. Πρώτο 

σεως θυμάτων, 
ασφαλει,α των 

Ηταν 
ια 

0 δυκος μου αγώνας γ 

χατ-α_._τρυ καθεστώτος 

ινεται γυα τον ελληνυκο λ α ο > \ Αγων ι,ζομαυ 

της 21ης Απρυλυου. Ευμαυ εντεταγμένος 

στην πολυτυκη παραταξυ του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, OXAÙL με τυς 

πραξεος μου δεν τευνω να εγκαθυδρυσω τον κ. Ανδρέα Παπανδρέου 

στην εξουσυα. 0 ελληνυκος λαός θα δι,αλεξη ποι-ος θα τον 

κυβέρνηση καυ πουος θα ανελθη στην εξουσυα. Ευναυ δυκο του 

δ uxatωμα. 

-ο-ο-ο-ο-ο-

Κυργυος : Εδω με κάνανε Αλ Καπονε. Εχω ενα παρελθόν γυα το οπουον 

ντρέπομαι. Ως ποτέ όμως θα με καταδυωκη το παρελθόν μου; 



* 
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Προεδρος 

Κυργιος 

Πρόεδρος 

Κυργιος 

Πρόεδρος 

KUpYLOS 

Προε 

Κυργ 

Προε 

Κυργ 

δρος 

ΙΟς 

δρος 

ΙΟς 

Πρόεδρος 

Κυργιος 

Πρόεδρος 

Κυργιος 

Πρόεδρος 

Κυργιος 

Ημουν χλεφτης. Τώρα όμως είμαι υπερήφανος γιατί δεν σας 

αντιμετωπιζω σαν χλεφτης. Παλιά ήμουν μόνιμος λοχίας. 

Οταν βρέθηκα στην φυλαχη και συνάντησα τον Αρχαχη ντράπηκα 

για την κατάντια μου. Εγω κλέφτης, εκείνος για πολιτικά 

αδικήματα. Με έφτυσε όταν έμαθε που είχα καταντήσει. 

Στην ΕΣΑ άλλα είπες σχετικά με την γνωριμία σου με τον 
Αρχαχη. 

Στην ΕΣΑ είπα πάρα πολλά για να μ αφήσουν να κοιμηθώ. 

Μου είπαν: "Κυργιε, αυτά θα πης". Και τους απάντησα: 

"Γράψτε ο τι θέλετε. Γράψτε οτι σχοτωσα και την μητέρα 

μου. Αφήστε με όμως να κοιμηθώ". Κόλαση ήταν η ζωη μας 

εκεί. Γι αυτό και δεν ακούω και καλά. 

0 Αρχακης σου έδωσε συνταγή για βόμβες να την δωσης στον 

Κυριαζη; 

Οχι. φ 

Πήγες να ριξης κροτίδες στο ΡΕΞ; 

Οχι. Ισως δεν πήγα επειδή δεν μου έδωσαν. Αλλο όμως 

πρέπει να με ρωτήσετε κ. Πρόεδρε: "Θα πήγαινες να ριξης 

Κυργιε αν σου έδιναν κροτίδα;". Θα πήγαινα, κ. Πρόεδρε... 

Πολύ αλλοιωτικα τα λες εδω. 

Στην ΕΣΑ είπα ο τι ήθελαν. Ηταν εκεί ο Παπαφιλιππου 

Εδω κάποιος μας είπε οτι ο Παπαφιλιππου ήταν γλυκομίλητος. 

Ναι, βέβαια. Σκέτο μέλι ήταν αυτός. Τα πρωτοπαλληκαρα 

ήταν εκείνα που βαρούσαν. 0 Παπαφιλιππου μου έλεγε συνεχώς: 

"Πες αυτό Κυργιο να σε σώσω, πες το άλλο να σε γλυτώσω". 

Και ενα Σάββατο μου λέει: "Σε αφήνω τώρα και θα τα ξαναπούμε 

την Δευτέρα". Αυτό σήμαινε ορθοστασία ως την Δευτέρα. 

Και για τον Κυριαζη τι λες; 

Στον υπόκοσμο που με κατατάξατε, χ. Πρόεδρε, έχουμε δυο 

προτερήματα. Δεν είμαστε αχάριστοι και αναγνωρίζουμε το 

κάλο. Και έμενα ο Κυριαζης με έκανε άνθρωπο. Μου βρηχε 

δουλεία. Με έχανε τίμιο. Και γι αυτό του χρωστώ ευγνωμο

σύνη. Με έκανε να μη σας ντρέπομαι τώρα που σας μιλάω. 

Και θα ερριχνες κροτίδες αν σου το ζητούσε; 

ΝΑΙ. 

Γιατί ; 

Για τον ίδιο λόγο που ρίχνουν όλοι. Οσο παράξενο κι αν 

φαίνεται που σας το λεω αυτό εγω, θα ερριχνα για την 

Δημοκρατια. 



Πρόεδρος 

Κυργιος 

Πρόεδρος 

Κυργιος: 
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Την υπηρέτησες την Δημοκρατι,α; 

Αν πυανονταυ τα εφτά χρονυα που υπηρέτησα ως μονομος 
αξυωματυχος την πατρι,δα, τότε ναι, την υπηρέτησα την 
Δημοχρατ υα. 

Την πατρυδα υπηρέτησες. 

Γυα μένα Πατρι,δα, Ελλάδα και, Δημοκρατι,α είναι το ι,δι,ο 

Στρατοδ.: Αν υπηρετούσες στον στρατό μετά την 21η Απρυλυου θα έλεγες 
σήμερα τα υδυα πράγματα; 

Κυργιος : Δεν θα υπηρετούσα. Μολι,ς εγυνε η δοχτατοροα θα παρητουμην, 

-ο-ο-ο-ο-ο-

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

'WirnOÊ- ma ¿π* ixttv Ofiéì'ÌMéi* -
^^JÎè'évJk μέχρι 2^4 Wöv eij; ιούς Α. Κύργιον, _. 

pevHfrtav, Χ. Σηηλιόπουλον, Β. Νκολόπουλον, t XpMWtyi'i > 
κή£ »uXariaewc ενός &«*: Ρ* i«vteetí( άν*β^Λ#ΤΗβ·-ί|·"1. 
itavéniv, επέβαλε τό ftcraxiov στρατοδικείον ΆβηνΑν eie νΛς 
Ι—Ti»t irr *~* té» Bftpmuv è n é νέοιις,^μέλη to*^«XUBfc 

. y ;·. . 

"ΠΗΤΕ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ ΝΑ 

ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

ΠΑΡΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ 

Η ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΘΟΥΜΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΤΡΟΠΟ" 

- το παραπάνω μήνυμα εστευλε 
ο Βαλυραχης (με τους Ιταλούς 
δυχηγορους που παρακολουθήσαν 
τη δυκη) μυλωντας εκ μέρους 
χαι των οκτώ της ομάδας -

ΚΥΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΉΣ 
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ΟΠΟΙΗΣΗ. . . ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ. . .ΑΠΟ ΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ. .ΑΠ 

--απο τον Εθνικό Κήρυκα , ελλη νο-αμε ρ ι,χαν ι κη εφημερίδα, που εκδίδεται 
στη Νεα Υόρκη. 31 Ιανουαρίου 1972. 

Ή Ελλάς θα δεχβη 
τάς βάσεις | λέγει 
Αμερικανός Ναύαρχος 

ΑΘΗΝΑΙ, 30. (Του ανταποκριτού μας — ΤΗΛΕΦΩΝΙ
ΚΟΣ).—Κατά πληροφορίας εκ Ρώμης του «Γιουναϊτεντ Πρές» 
το 'Λμερικανικον Κογκρέσσον πάρα τας αντιθέσεις που θα 
εκδηλωθούν, θα δεχθη, τελικώς, την δηύ«ιυργίαν λιμένων— 
δόσεων του 6ου Στόλοι» είς ελληνικά ύδατα. Ή 'Ελλάς θα 
δεχθή, επίσης, Βάσεις. 

Την δήλωσιν αυτήν ίκαρε χθίς 6 
είς Ρώμην αρχηγός ναυτικών επιχει
ρήσεων του 'Επιτελείου Άμερικαν«-
KOÛ Ναυτικού ναύαρχος "Ελμο Ζούμ-
γουωλτ, τονίσας δτι ol λιμένες-βά
σεις είς τήν 'Ελλάδα, θα θέσουν τέρ
μα είς τήν «άττάνθρωττον Ουσ!αν> των 
Αμερικανών ναυτών. 

Ό 'Αμερικανός ναύαρχος εις δη
λώσεις του προς τους άντιπροσώ-
ττους τού Τύττου εΤπεν δτι δέν επε
τεύχθη ακόμη συμφωνία μέ τήν έλ-
ληνικήν κυδέρνησιν, άλλα εξέφρασε. 
τήν ελπίδα δτι ή συμφωνία θα οννα-
φθή. 

και απο το Τορόντο Σταρ, (καναδέζικη εφημε

ρ υ δ α ) . 8 Φεβρουαρίου 1972. 

Ο 6ος ΣΤΟΛΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. 

Οασιγκτων: O L Ηνωμένες Πολιτείες χαι, το στρατιω

τικό καθεστώς της Ελλάδας συμφωνήσαν κ α τ ' αρχήν 

το λιμάνι του Πειραιά (κοντά στην Αθήνα) να γυνή 

" λ ι μ ά ν ι " του 6ου Στόλου και να μεταφερθούν εκεί 

μέσα στα επόμενα δυο χρονιά 3.500 αμερικάνικες 

οικογένειες. 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ τα παραπάνω, για κείνους που ακόμα διατηρούν ^ 

αμφιβολίες για τον λόγο υπάρξεως της δικτατορίας στην Ελλάδα - δηλαδή 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ " Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ " ΤΩΝ ΗΠΑ. 

NGUYEN VAN TRUNG ενα άρθρο με τίτλο "ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΕΣ' 

ΤΑΙΜΣ της Νέας Υόρκης, 27 Ιανουαρίου 1972 
απο τους 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕ σε μετάφραση μερικά κομμάτια απ' αυτό το άρθρο. 

Αν ποτέ O L Ηνωμένες Πολιτείες καυ η χούντα κατορθώσουν να επιβάλουν το 

σύνταγμα του 1968 στον Ελληνικό Λαο , θα περάσουν απο διάφορες δημοκρατικές 

"διαδικασίες" που θα δώσουν την εντύπωση της επιστροφής στην "ομαλότητα". 

Η εικόνα που θα παρουσιασθη και που κιόλας έχει αρχίσει να δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι , 

αν δεν την σταματήσουμε (ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ) περιγράφεται απο 

τον Nguyen V a n Trung στη δίκη του χωρά, το Βιετνάμ. Οπου λέει "Βιετνάμ" -

διάβαζε "Ελλάδα". 

συ 

ενα "δημοκρατικό "Οι νέοι αποικιοκράτες διακυβερνούν με ο ν^.
 u Μ μ

 w η.
 μ
^ ι ο η. u 

υστημα" που βασίζεται σε ενα Κονγκρεσσο, που περιλαμβάνει δυο 

Βουλές, ενα Πρό ε δ ρ ο , ενα Ανώτατο Δικαστήριο, ενα Πρωθυπουργικό 
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ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ - συνέχεια 

Γραφείο και αρκετούς υπουργούς για να ικανοποιησουν μερικούς 
φιλόδοξους βιετναμέζους μεθωντας τους με κάποιο αίσθημα δύναμης 
και άξιας. Συμφωνά με τη λογική των νέων αποικιοκρατών, αυτό το 
σύστημα διακυβέρνησης προσφέρει, ενα στολίδι, είναι σαν ένας 
καλοπισμος ενός καθεστώτος που στηρίζεται στους ξένους. Οι 
Βιετναμέζοι ηγούνται της χωράς τους μονό κατ* όνομα και- έχουν 
τη δύναμη για να εκτελούν ΜΟΝΟ τις αποφάσεις που υπαγορεύονται 
απο τον Αμερικάνο Πρεσβευτή. 

"Εαν ÖL ηγέτες μας είχαν πραγματική δύναμη, ο Βιετναμέ
ζικος λαός θα τους σεβότανε και, θα τους πίστευε. Ούτε τους 
σέβεται όμως ούτε και, τους πιστεύει. Είναι κρίσιμο οι, ηγέτες 
μας να μη βάζουν τα ξένα συμφέροντα μπροστά απο τα εθνικά συμ
φέροντα. Οταν η επιθυμία για προσωπικό συμφέρον και γι,α εξουσι,α 
οδηγεί, τον Βυετναμεζο να γυνή υπηρέτης των ξένων,έχει, κυολας χά
σει, τον σεβασμό του λάου. Τέτοιοι άνθρωποι, δυστυχώς, ηγούνται 
του έθνους μας σήμερα. Μπροστά στο λαο στέκονται ξεδιάντροποι 
άνθρωποι. 

"Αυτό που σημαίνει δημοκρατία στη χωρά μας σήμερα, είναι 
οι διαμάχες μεταξύ των ουσιαστικά αδυνάμων ανθρώπων που προσπα
θούν να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα υπηρετώντας 
τους ξένους - την πραγματική πηγή εξουσίας, την πηγή του κεφα
λαίου. Οταν είναι απαραίτητη γι' αυτούς τους υπηρέτες, τους 
πιο κοντινούς στον αφέντη, να καταπιέσουν χτηνωδως - μέχρι του 
σημείου του τρόμου και του θανάτου - εκείνους που συμβάλουν στο 
να διακινδυνεύσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, θα το κάνουν 
κι αυτό." 

******* 

ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 1972 (ΝΥΤ): Εκατοντάδες ελληνικά νησιά θα πουλη
θούν απο την κυβέρνηση, που σχεδιάζει να ρευστοποίηση ολη τη γη που 
ανηκη στη χωρά για ενα κέρδος υπολογιζόμενο στα 260 με 330 εκατομμύρια 
δολλαρια. 

(Απο το Χεραλντ Τριμπιουν - Ευρ. Εκδ.) 

ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΟΡΚΟΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου: Ενας Ελληνας που ζητάει να γινη δημόσιος υπάλληλος 
πρέπει επίσημα να απαρνηθη τις απόψεις κάθε στενού του συγγενή που έχει 
σχέση με ομάδα αντίστασης, συμφωνά με απόφαση του χουντικού υπουργικού 
συμβουλίου,που δημοσιεύτηκε σήμερα. 

Απαρνηση κάθε αντι-κυβερνητικης οργάνωσης, όπως 
και απαρνηση κάθε μέλους της οικογένειας, ακόμα και με πολύ μακρυνη σχέση 
καθορίζεται σαν ορός για να γινη κάνεις υπάλληλος, σ' ενα ερωτηματολόγιο 
με 10 σημεία, στο οποίο πρέπει να απάντηση οποιοσδήποτε κάνει αίτηση για 
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να εργασθη σε κρατυκο οργανυσμο - εθνυκο η τοπυκο - η σε οργανυσμους 
δημοσυου δυκαυου, τράπεζες καυ άλλες κρατυκα ελεγχόμενες εταυρευες Π 
οργανυσμους. 

Αυτή "η εξέταση νομιμοφροσύνης" στο 5ο ερώτημα 
της εχευ ως έξης: "Εχει, μέλος του ουκογενευακου σας περ υβαλλοντος λαβευ 
μέρος σε δυαδηλωσευς καυ σε πουες απ' αυτές που αναφέρονται, ανωτέρω; 
Αν ναυ, συμμερυζεσθε τυς αποψευς τους η συμφωνευτε με αυτές τυς δυαδη
λωσευς". Ob κατακρυτεες πραξευς, όπως - γεύματα, χοροί, η κήδευες και, 
μνημόσυνα ευναυ εκευνες που οργανώνονται, απο οπουαδηποτε "κόμματα, 
οργανωσευς, συνδέσμους, συλλόγους, αδελφότητες η ενωσει-ς που: 

άμεσα η 

κομμουνισμού, 

"Υπηρέτησαν η υπηρετούν με οπουοδηποτε τρόπο, 
έμμεσα τον κομμουνυσμο η τους σκοπούς και, τους στόχους του 
σμου , 

"Εχουν σα σκοπό, να ανατρέψουν την νομυμο 
κυβέρνηση, με οπουοδηποτε τρόπο, ^ 

"Εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα σε βάρος της 
εθνυκης ασφαλευας της Ελλάδος." 

Mua απο τυς ερωτησευς σ* αυτό το έντυπο ρωτάει, 
εαν οποι,αδηποτε αρχή έχει, κλητεύσει, τον αυτουντα "δυα θέματα έχοντα 
σχεσυν με την εθνυκην ασφαλευαν, την δημοσυαν ταξυν και, δυα πουον λογον". 
Mua άλλη ρωταευ γυα πυθανες σχεσευς με οργανωσευς στο εξωτερυκο. 

OL αυτουντες δυνατό να αποκλευσθουν οχυ μονό 
επευδη ευναυ η υπήρξαν "μέλη η θυασωταυ" οπουας τετουας οργάνωσης, 
άλλα ακόμα επευδη κάποτε συμμετευχαν

 Μ
ευς πορευας ευρηνης, γεύματα, 

εγκαυνυα, εκδρομας, εκθεσευς, κηδευας η μνημόσυνα, χορούς, καλλυτεχνυκα 
γεγονότα, απηγορευμενας συναντησευς κλπ." η επευδη "συνευσεφερον ευς 
τουαυτας εκδηλωσευς εξευρέσεως πόρων τουουτων ομάδων η ανέγνωσαν εφη-
μερυδας η εντυπον υλυκον εκφραζον τουαυτας αποψευς". 

Ενας που κάνει, αυτηση γυα εργασυα άλλα τυχαυνευ 
να εχευ έναν αρυστερο αδελφό που πρυν απο δέκα χρονυα έλαβε μέρος σε ^ 
μύα πόρευα ευρηνης η δυαβασε φυλοκομμουνυστυκα φύλλα, θα πρεπευ να V 
δήλωση ολα αυτά στην αυτηση του, προσθέτοντας οτυ απαρνυεταυ τυς πολυ-
τυκες πεπουθησευς του αδελφού του καυ αποδοκυμαζευ τετουες δραστηρυο-

(Απο το Χεραλντ Τρυμπυουν-Ευρ.Εκδ.) 

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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 

Μυα φορά το μήνα, η κ. Καραγυωργα παυρ- Ο άνδρας ευναυ μέσα απο τα συδερενυα 
νευ τα παυδυα της, τον Παναγυωτη καυ την κάγκελα. Η γυναυκα του ευναυ εξω απο 
Μαρυνα στην Κρήτη με το αεροπλάνο γυα να τα συδερενυα κάγκελα, κυτταζοντας μέσα. 
δουν τον πάτερα τους. Δυο φρουρού ευναυ Ευναυ τόσο κοντά - τους χωρυζουν μονό 
πάντοτε παρόντες γυα να εξασφαλυσουν οτυ μερυκα εκατοστά. Κυ όμως ευναυ τόσο 
η συζήτηση περυορυζεταυ σε ουκογενευακα μεγάλη η απόσταση - σαν τον ουρανό απο 
θέματα. τα βάθη της θάλασσας. Οσα τα λογυα τους 

δεν εκφράζουν, τα λένε τ* απελπυσμενα 
ματυα τους. Πρυν απο κάθε λέξη, τα μα-
τυα τους βουρκώνουν. Πουος θα μπορούσε 
να παρακολουθη τη συνάντηση τους ασυγ-
κυνητος; 

--απο τον δυεθνη τύπο -- απο το ημερολογυο της φυλακής του 
Χο Τσυ Μυνχ 
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. .. .κυπρος κυπρος κυπρος κυπρος 

ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΑΡ, Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 1972. 

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ "ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ". 

Ο Πρόεδρος Μακάριος φαίνεται να βγήκε νικητής 
του τελευταίου πολέμου νεύρων εναντίον του απο 
τους δικτάτορες της Ελλάδας πάνω στις μυστικές 
αγορές οπλών απο την Τσεχοσλοβάκικα. Ou Ελληνες 
προσπάθησαν να ανατρέψουν τον ευέλικτο Πρόεδρο, 
άλλα απ έτυχαν. 

15 Φεβρουάριου 1972 

"Το ΠΑΚ χαιρετίζει το ισχυρό διάβημα εκ μέρους 

της Σοβιετικής Ενωσης για να εμπόδιση την εγκα

τάσταση μονίμων βάσεων του 6ου στόλου στην Ελλά

δα -- σύμβολο της πλήρους αποικιοποιησης της 

Ελλάδας απο τις Ηνωμένες Πολιτείες 

--Η παραπάνω ανακοίνωση έγινε μετά απο 

την δι,αμαρτυρι,α της Σοβιετικής Ενωσης 

προς την Ουασιγκτων καυ την Αθήνα πά

νω στα σχέδια του Πεντάγωνου να εγκα-

ταστηση ναυτικές βάσεις στην Ελλαδα--

(βλ. σελ. 6 καυ 7) . 

..κυπρος κυπρος κυ 

Καθώς το δελτίο τούτο τυ

πώνεται, .... το Κυπριακό βρί

σκεται σε ένταση καυ 

παραμένει κρίσιμο 

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

έκανε τις παρακάτω δηλώ

σεις εκ μέρους του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΑΚ: 

13 Φεβρουάριου 1972 

"Τα δραματικά γεγονότα στη 
Κύπρο ξεσκεπάζουν το σχέ
διο του Αμερικάνικου Πεν
τάγωνου μέσω των ανδρείκε
λων τους - της χούντας των 
Αθηνών - για την ανατροπή 
του Μακάριου και για τη 
διχοτόμηση του νησιού, ενα 
σχέδιο που θα παραδωση την 
Κύπρο στο NATO. 

"Αυτή η νεα τυχοδιωκτική 

επιχείρηση του αμερικάνι

κου ιμπεριαλισμού, μαζί με 

τις σχεδιαζόμενες βάσεις 

του 6ου στόλου στον Πει

ραιά, διευκρινίζει τα αμε

ρικάνικα σχέδια αποικιο-

ποιησης ελληνικών εδαφών. 

"Το ΠΑΚ διατυπώνει την 
απόλυτη αντίθεση του στο 
ξεπούλημα της ανεξαρτησίας 
της Κύπρου και καλεί τα 
μέλη του κι όλες τις προο
δευτικές δυνάμεις του κό
σμου να αγωνισθούν εναν
τίον αυτής της τακτικής 
των ΗΠΑ. 

"Καλεί α 
Στράτο, 
είναι να 
Ελληνικό 
της Κυπρ 
κατακτητ 
παρη μερ 
εναντιον 
της Κυπρ 
και να σ 
εναντιον 
τους προ 
κης υποθ 

κόμη 
που τ 
προσ 
Λαο 

ου απ 
ες , ν 
ο ς στ 
του 

ιακης 
τρεψη 
στην 
δοτές 
εσεως 

τον Ε 
ο καθ 
τατευ 
και τ 
ο του 
α αρν 
ις δο 
Μακαρ 

ανεξ 
τα ο 

χουν 

της 

λληνικο 
ηκον του 
η τον 
ον Λαο 
ς ξένους 
ηθη να 
λοπλοκιε 
ιου και 
αρτησιας 
πλα του 
τα -
ελληνι-
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ) 

** Λόγω εκτεταμένης δημοσυευσης των πραχτυχων της δυχης του ΠΑΚ στην 
Αθήνα, αναγχαστηχαμε να αναβαλομε τη δημοσίευση του δευτέρου μέρους 
της συνέντευξης του Ανδρέα Παπανδρέου προς τον Παύλο Μπαχογυαννη του 
ραδυοφωνυχου σταθμού του Μονάχου, στις 19 Δεχεμβρυου 1971. Θα την 
δημοσυευσομε στο τρυτο δελτυο μας. Εν τω μεταξύ, το χευμενο της 
πλήρους συνέντευξης ευναυ δυαθεσυμο σε όσους θέλουν να γράψουν στα 
γραφευα του ΠΑΚ. 

** 

** 

Συνυστουμε το άρθρο γυα την Ελλάδα που δημοσυευτηχε στο περυοδυχο 
ΡΑΜΠΑΡΤΣ του Ιανουαρυου 1972 με τυτλο: "Το Ελληνυχο Λομπυ: Τζαχυ χαυ 
Αρης, Πάπας χαυ Σπύρο II _ γραμμένο απο τον Ρομπερτ Φυτς. 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο χυρυος ομυλητης στο Συμποσυο που εγυνε 
στο Πανεπυστημυο του Στανφορντ στην Καλυφορνυα. Τυτλος της ομυλυας 
του:"ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ". Μυλησε επίσης στο 
Συμβουλυο Δυεθνων Υποθέσεων στον Αγυο Φραγχυσχο στυς 23 Φεβρουαρυου. 

** Χαυρετυζουμε με συγχυνηση xau με αναχουφυση την αποφυλαχυση του Λ 
ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΥΡΑ xau του ΤΑΚΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ. Ξέρουμε τη θυσυα τους xau την ™ 
γεμάτη θάρρος αφοσυωση τους στα υδανυχα τους. Τα ονόματα τους τυμουν 
τον μεγάλο χαταλογο των αγωνυστων γυα την ελευθερυα στον σημερυνο 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ. 

** 3 βόμβες εξερράγησαν στην Κηφυσυα στυς 18 Φεβρουαρυου. Κατέστρεψαν 
αυτοχυνητα αμερυχανων "επυσημων" - το ενα ανηχε στον Αμερυχανο 
Στρατυωτυχο Ακόλουθο. Η αυτυστασυαχη οργάνωση Α.Α.Α. (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ -
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ) ανέλαβε την ευθύνη των πράξεων. 

Αυτό ευναυ το δεύτερο πληροφορυαχο δελτυο που εχδυδεταυ γυα τα μέλη 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στη Βορευο Αμερυχη. 

Οργανωσευς χαυ άτομα που δεν ευναυ μέλη του ΠΑΚ μπορούν να παυρνουν το 
Πληροφορυαχο Δελτυο του ΠΑΚ αν στευλουν τρυα δολλαρυα στο ΠΑΚ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, (PAK, CENTRAL OFFICE FOR NORTH AMERICA, 
P. BOX 594, STATION Q, TORONTO 7, ONTARIO, CANADA). Λόγω του περυωρυ-
σμενου προσωπυχου που εργαζεταυ γυα το Πληροφορυαχο δελτυο, χαθε συνδρομή 
υσχυευ γυα ενα χρόνο χαυ θα πρεπευ να ανανεωνεταυ γυα τον επόμενο χρόνο. 

Πληροφορήστε μας αν θέλετε να σας στελνομε το δελτυο ελληνυχα η αγγλυχα. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΚΙ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
PAK, Ρ. BOX 

ΑΝ 
ΤΗΣ 

142, 

ΕΙΝΑΙ - ΘΑ 
ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

ΣΥΜΒΑΛΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 
STATION Jt 

TORONTO 63 ONT. 
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"No man ought to be bored with such matters, 
or careless of them. The educated man 
must shout out the truth as an educated 
man, and so must the simple man to the best 
of his ability." 

Makriyannis, MEMOIRS 

NEWSLETTER 
"Eight people, members of PAK, are going to be tried by court 

martial in Athens on January 20, 1972, charged with conspiracy, and 
violation of the law on explosives and explosions." 

- TO VIMA, January 13, 197 2 -

THE DEFENDANTS 

1. VALYRAKIS, Iossif, 28, electrician from Chania, Crete 
2. KYRIAZIS, Ioannis, 29, painter from Athens 
3. KARAYIOTAS, Zacharias, 27, office employee from Karditsa 
4. SPYLIOPOULOS, Spyridon, 25, electrician, Athens 
5. NIKOLOPOULOS, Vassilios, 25, pensioner, Institute of Social 

Insurance, Athens 
6. CHRYSSAFIS, Ioannis, 28, laborer, Mytilene 
7. LENETIS, Ioannis, 26, laborer, Mytilene 
8. KYRGIOS, Dimitrios, 36, laborer, Ioannina 

from the PAK trial in Athens, Jan. 20, 21, 22, 1972 
(from Greek newspapers) 

"The moment that the second prosecution witness, security officer 
Haralambos Pavlou, appeared, Kyriazis got up and stated: 

Kyriazis: It is unacceptable that my torturer is coming here as a 
witness against me! 

President: Sit down! 

Kyriazis: I cannot, Mr. President, excuse me, but I cannot. I am 30 
years old and have lost my health. For three months I have 
been tortured at security police headquarters and then at the 
military police headquarters. They will pay for this! 

President: You should have thought of your health earlier. 

Vol 1, No. 2 
March, 1972 

Excerpts 

*************** 
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I was a thief. I was in the professional army, a sergeant. 
When I found myself in prison I met Archakis, and I was 
ashamed of what I had become. Myself a thief; he for 
political crimes. He spat at me when he learned what I was 

President; In ESA (the military security) you said other things about 
your relationship with Archakis. 

Kyrgios: In ESA I said very much so they'd let me sleep. They said 
to me: "Mister, this is what you will say." And I answered; 
"Write whatever you want. Write that I killed my mother. 
But let me sleep." Our lives were hell in there. For that 
reason I don't hear well. 

• 

President; Archakis gave you a recipe on how to make bombs to give to 
Kyriazis? 

Kyrgios: No. 

President; You placed three impact bombs at the Rex theater? 

Kyrgios; No. Maybe I didn't because they did not give them to me. 
But you should ask another question, Mr. President. "Would 
you go to throw impact bombs if they gave them to you?" 
I would, Mr. President 

President; You say the whole thing in a different way here in your 
statement. 

Kyrgios: 

President: 

Kyrgios; 

In ESA I said whatever they wanted me to say. 
Papafilippou 

There was 

Somebody told us here in court that Papafilippou was talking 
in a sweet way. 

Yeah, sure. He was all honey. He and the other gang leader^ 
were the ones who were hitting us the hardest. Papafilippou 
was saying continuously: "Say, this, Kyrgios, and I'll save 
you. Say that, and I'll save you". And on Saturday he told me: 
"I'll leave you now, and we'll talk again on Monday". That 
meant that I would be standing on my feet until Monday. 

President: And what do you have to say about Kyriazis? 

Kyrgios: In the underworld in which you classified me, Mr. President, 
we have two values: we are not ungrateful and we recognize 
the good done to us. In my case, Kyriazis made me a man. 
He made me honest. And this is why I am grateful to him. 
He made me not to feel humiliated in front of you. 

President: And would you put impact bombs if he asked you to? 

Kyrgios: 

President : 

Kyrgios: 

YES. 

Why: 

For the same reason that others do. Although this may seem 
strange to you, that I am telling you this. I would throw 
them for democracy. 
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President; Did you serve democracy? 

Kyrgios: 

President: 

Kyrgios: 

Military 
judge: 

Kyrgios: 

If one would count the 7 years that I served my country 
as an officer, then yes, I did serve democracy. 

You served your country. 

For me country, Greece and Democracy are the same thing. 

Valyrakis 

If you were serving in the Army after April 21, would you 
be saying the same things? 

I would not be serving. I would have resigned immediately 
after the dictatorship. 

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

Kyriazis 

"TELL OUR FRIENDS ABROAD THAT 
WE PREFER TO DIE ON THE RAMPARTS 
OF THE STRUGGLE RATHER THAN TO 
COMPROMISE IN ANY WAY WITH THE 
JUNTA". 

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

Sentences: Valyrakis 7 years; Kyriazis 9; Karayiotas 2; Spyliopoulos 2; 
Nikolopoulos 2; Chryssafis 1; Lenetis 1 y. suspended, 5 y. 
probation; Kyrgios 2 and a half. 

Kyrgios Spyliopoulos Chryssafis 
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Colonialists 
from the National Herald, New York Greek-American newspaper, on 

January 30, 1972: 

"According to information from Rome United Press, the 
U.S. Congress, in spite of opposing voices, will in 
the end vote for bases for the Sixth Fleet on Greek soil." 

"This announcement was made yesterday in Rome by Admiral 
Elmo Zumwalt, Chief of Staff of the American Navy, who 
added that these bases will end the 'inhuman sacrifice1 

of American sailors. He claimed that agreement had not ^k 
yet been reached with the Greek government, but expressed 
the hope that it would be forthcoming." 

and from the Toronto Star, February 8, 1972: 

6th Fleet will use Greek port 
WASHINGTON 

The United States and the military regime in Greece 
have agreed in principle to make the Athens seaport of 
Piraeus the "home port" of a U.S. 6th Fleet carrier task 
force and move about 3,500 American dependents into the 
area in the next two years. 

We reprint the above items for those who have maintained their 
doubts about the raison d'etre of the dictatorship in Greece, that is, 
the Pentagon and National Security Manager's global military strategy 
needs. 

NGUYEN VAN TRUNG - an article called "The New Colonialists" in the 
New York Times, January 27, 1972. 

We would like to quote passages from this article. If and when the 
U.S. and the junta impose the 1968 Constitution on the Greek people, 
they will go through a number of democratic "charades" which will give 
the appearance of return to normalcy. The picture which will emerge, 
and which is already on its way, is described by Nguyen Van Trung in his 
country of Vietnam. Where he says "Vietnam," read "Greece." 

"The new colonialists govern through a 'democratic system' 
which relies on a Congress, including two houses, a President, 
a Supreme Court, a Premier's office, and enough ministers to keep 
ambitious Vietnamese content, intoxicated with a sense of power 
and worth. According to the logic of the new colonialists, this 
system of government serves as an ornament, a decoration for a 
regime which is dependent on foreigners. The Vietnamese lead the 
country in name but have the power only to execute the policies 
directed by the American Ambassador. 

"If our leaders had real power, they would be respected by 
the Vietnamese people and believed by them. They are not. It is 
crucial that our leaders do not put foreign interests before the 
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national interests. When the desire for self-interest and power 
leads a Vietnamese to become a servant to foreigners, he has 
already lost the respect of his people. Such men, sadly, lead 
our nation today. Before the people stand shameless men. 

"What passes for democratic action in our country are the 
disputes of essentially powerless men who seek to serve self-
interests by serving the foreigners - the real source of power, 
the source of capital. When it is necessary for those servants 
closest to the master to brutally repress those who threaten their 
interests, even to the point of terror and death, they will do so." 

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

FURTHER EXPLOITATION 

State to Sell 
Hundreds of 
Greek hies 

ATHENS, Jan. 23 (NYT).— 
Hundreds of Gfresk Islands will 
be put up for «tie by the govern
ment, which plans to liquidate all 
state-owned real estate through
out the country for an estimated 
$260 million to »330 million. 

FURTHER INTIMIDATION FROM AN 
INSECURE AND UNPOPULAR REGIME 

GMEK JOBS GALL 
FOR LOYALTY YOW 

Repudiation of 'Subversive' 

Views of Kin Is Required 

, Special to TIM New T o * Tim« 

¿ATHENS, Feb. 1—A Greek 
seeking government employ
ment must formally repudiate 
the views of any close relative 
linked to a subversive group, 
according to a decision by the 
military-backed Cabinet pub
lished here today. 

Repudiation of anti-govern
ment organizations, as well as' 
of family members even re
motely associated with them, 
is specified as a condition for 
employment in a 10-point ques
tionnaire that must be an
swered by all applicants for 
jobs in the government—na
tional or local—as well as in 
public utilities, banks and other 
suite-controlled bodies. 

¥his loyalty test, under Ques-
ti<|n 5, asks: "Was any member 
of» your immediate family en
vironment, and which one, 
ever involved m manifestations, 
arjd which ones, as those listed 
above? If so, do you share their 
opinions or agree with these 
manifestations?" 

The objectionable activities 
— such as luncheons, dances 
or memorial services—are those 
staged by any "parties, organi
zations, guilds, associations, 
leagues or unions that: 

"Served or serve in any form, 
directly or indirectly, Commu
nism or the aims and pursuits 
of'Gommunism, 
'"Aim, in any manner, at the 
overthrow of the legitimate 
Government, 

"Serve foreign Interests to 
the detriment of Greece's na-
tj|onal security." 

, Reading Matter Prescribed 
, Applicants can be disquali

fied from employment not only 
if they are or ever have been 
"members or followers" of 
such organizations, but also if 
they have ever participated in 
Üieir "peace maches, luncheons, 
inaugurations, excursions, ex
hibitions, memorial services, 
dances, artistic events, banned 
meetings, etc.," or if they have 
contributed to such groups' 
fynd-raising campaigns, or read 
newspapers or printed matter 
reflecting their opinions. 

• If an applicant wants the job 
Hadly but has a leftist brother 
who 10 years ago took part 
jh peace marches and read the 

Sro-Communist paper, he would 
ave to declare all this in his 

statement, adding that he re
pudiates his brother's political 
Views and disapproves of these 
activities. I 

One of the questions in this 
form asks if any authority has 
ever summoned the applicant 
"on a question related to na
tional security or public order, 
and for what reason?" A η nth re-
asks ahont possihlp association 
with organizations ahroaj. 

oJh<rrkÂ 

C4n»Os%^-

. « Χ Λ Λ Λ / Ì V . . · « 
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oyprus Cyprus, oyprus. Cyprus Cyprus....Cyprus....cyprus... *yp 

THE TORONTO STAR. Saturday, Feb. 19, 1972 §• 

Makarios says Greek bid to topple 
him 'a big mistake' 

- U P I phott 

PRESIDENT MAKARIOS appears to have emerged the winner in his recent 
war of nerves with the dictators in Greece over the secret purchases of Czecho-
slovakian weapons. The Greeks tried to topple the wily president, but failed. 

February l5j 19 72 

"PAK applauds the strong action by the Soviet 
Union to prevent the establishment of permanent 
Sixth Fleet bases in Greece -- the symbol of 
complete colonization of Greece by the U.S. 

"PAK expresses the hope that this action may 
also prevent a new Cyprus adventure -- the 
attempt by the US and its Greek ¿unta puppets 
to overthrow President MakariosΛ partition the 
island and incorporate i t into NATO." 

— The above statement followed upon a 
Soviet protest to Washington and 
Athens over Pentagon plans to establish 
naval bases in greece --(see page 6) 

As we go to press.... 
The Cyprus question is 
tense...and unresolved... 

ANDREAS G. PAPANDREOU 
issued the following two 
statements on behalf of 
the NATIONAL COUNCIL QE 
PAK: W 

February 13Λ 19 7 2 
"The dramatic events in 
Cyprus uncover the design 
of the American Pentagon 
through its puppet regime 
in Athens to overthrow 
Makarios and establish a 
partioned island3a scheme 
which will bring Cyprus 
under NATO control. 

"This adventure of Ameri
can imperialism, along 
with the proposed home 
bases in Pireaus for the 
Sixth Fleet, highlights 
the US colonization poli
cy of Greek territorio^ 
The Panhellenic Liber&wio 
Movement asserts its ab
solute opposition to the 
sell-out of Cyprus in
dependence and calls on 
its members and all pro
gressive forces of the 
world to fight against i t 

"It also calls 
Greek army, wh 
is to protect 
people both in 
in Cyprus from 
domination to 
participate in 
maneuver again 
and Cypriot in 
and to turn i t 
against the g'u 
traitors of th 

national cause 

upon the 
ose duty i t 
the Greek 

Greece and 
foreign 

refuse to 
this 

st Makarios 
dependence 
s arms 
nta -- the 
e greek 
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Briefs 
** Because of extensive reporting of testimony at the PAK trial in 

Athens, we were obliged to postpone the conclusion of the interview 
given by Andreas Papandreou to Paul Bakoyannis of Radio Munich on 
December 19, 1971. We plan to have it in our third Newsletter. 
In the meantime, the full interview is available by writting to 
PAK in Toronto. 

** Lady Amalia Fleming will tour the U.S. and Canada beginning March 1. 
She will be in Toronto March 25-28. Among other engagements, she 
will be the guest speaker at the National Democratic Women's Club 
in Washington, D.C. on March 30. Her tour in Germany was described 
in the following fashion on Feb. 7 in a telex from PAK offices in 
Stockholm, Sweden: "Amalia Fleming's round trip in Germany highly 
successful. She gave speeches in Munich, Noys, Aachen, Bonn, 
Frankfurt and Stuttgart. Today in Hannover and Wednesday in Hamburg. 

** We recommend the article on Greece in the January RAMPARTS, entitled: 
"The Greek Lobby: Jackie and Ari and Pappas and Spiro," by Robert 
Fitch. 

* Andreas G. Papandreou was a key speaker at a Symposium in STanford 
University in California. Title of his speech: "Greece - A Case 
Study of American Imperialism" He also spoke to the World Affairs 
Council of Northern California in San Francisco on Febryary 23. 

* One radio broadcast has gone into Greece from PAK's radio station, 
THE VOICE OF THE LIBERATION MOVEMENT (renamed slightly from its 
original name by decision of the National Council of PAK). Reports 
from within Greece indicate the reception was clear and loud. 
Because of minor technical difficulties, the operators of the 
transmitter have requested that we make no fuller announcement 
until they give us the go=ahead. We accept this request and wish 
them luck. A free voice in Greece may be the turning point in our 
struggle for liberation. 

* We greet the release of John Alevras and Takis Touloupas with 
relief. We know their sacrifice and their courageous dedication 
to their ideals. Their names are honored on the scroll of Greek 
freedom fighters in today's liberation fight. 

* Three bombs exploded in Kifissia, near Athens, on February 18th. 
They destroyed cars of American officials - the one belonging to 
the American Military Attache. The acts were claimed by the 
organization A.A.A. (Antistassi - Apelleftherossi - Anexartissia) -
meaning Resistance - Liberation - Independence. 
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« P U B L I S H E S 
WORK FROM JAIL 

Economist, Foe of Regime, 

Is Setting; Life Term 

A Visit a Month 
Once a month, Mrs. Kara· 

georgas, who > speaks halting 
English, tak« her children. 
Partiyotia and Marina, to Crete 
by plane to see their father. 
Two guards stay with them to 
make sure that the conversa
tion is limited to family mat' 
ters. 

VISITING HER HUSBAND 

IN PRISON 

The husband is inside the iron bars. 
The wife is outside the iron bars, looking in. 
So near they are, only separated by inches, 
And yet so distant, like sky and depths of sea. 
What no words utter, their desperate eyes relate. 
Before each word, their eyes brim over with tears, 
Who could stand here and watch their meeting, 

unmoved? 

-from The Prison Diary of Ho Chi Minh 

* * * * * * 

* * * * 

* * * 

This is the second Newsletter of a monthly service to 
the members of the Panhellenic Liberation Movement in North 
America. 

For those of you who are receiving it 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 organizational news on 
activities of the leader and the National Council. 

Organizations and individuals who are not membets of 
PAK can receive the PAK Newsletter by sending $3.00 to the 
PAK -Central Office for N.A. (P.O. Box 594, Station Q, 
Toronto 7, Ontario, Canada) 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 renewed 
every new year. 

Please indicate whether you prefer to receive the Greek 
or the English edition. 

CONTRIBUTIONS TO THE LIBERATION FIGHT NEEDED AND WELCOMED 

PAK BOX 142 STATION J TORONTO 6 


