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'Ln6 μέρους του σκλαβωμένου ελληνικού λα^υ καί Ίδιαίτερα,άπό 

μέρους των αγωνιστών εκείνων πού βρίσκονται στίς φυλακές καί στά 

στρατόπεδα συγκεντρώσεως,αισθάνομαι ότι είναι καθήκον μου καί υπο

χρέωση μου νά ευχαριστήσω τόν λαό του Ελσίνκι,γιά τήν μαζική καί 

ενθουσιώδη συμμετοχή του σ'αύτή την εκδήλωση. 

Ό Φιλλανδικός Λαός,γνωρίζει τι σημαίνει αγώνας γιά τήν Έλευθε-

ρία'καί τήν Εθνική Ανεξαρτησία. Γνωρίζει τό αίσθημα της μοναξιάς 

σ ενα δύσκολο καί ανηφορικό αγώνα,οπως είναι Α δικός μας. Γιατί, 

είναι τώρα πάνω άπό τέσσερα χρόνια πού,ή Μεγάλη Δύναμη,πέρα άπττόν 

Ατλαντικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέβαλε στή χώρα μας μιά βάναυση 

δικτατορία. 

Δυό-τρεΐς ημέρες πρίν»πληροφορηθήκαμε από τήν 'Ελλάδα γιά τά 

νέα φρικιαστικά βασανιστήρια στά όποια υποβλήθηκαν μιά σειρά άπό 

διακεκριμένους έλληνες δημοκράτες πού συνελήφθησαν τήν τελευταία 

περίοδο. Συλλήψεις τό Σεπτέμβριο,τόν 'Οκτώβριο,τόν Νοέμβριο,τόν 

Δεκέμβριο,τόν Ίανουάριο,τόν Φεβρουάριο,τόν Μάρτιο καί νέα βασα

νιστήρια,σέ απίθανη κλίμακα εξακολουθούν νά χαρακτηρίζουν τό κα

θεστώς των συνταγματαρχών. 

"ίσως έχετε δει τήν ταινία "Ζ" καί ίσως θυμδσθε τόν ήρωα τη.ς. 

Τό πραγματικό του όνομα είναι Χρήστος Σαρτζετάκης. Συνελήφθη· 

στίς 24 Δεκεμβρίου καί μεταφέρθηκε στά μπουντρούμια της ΕΣΛ. 

Κι ως τώρα δέν είχαμε νέα του. Τώρα,γνωρίζουμε πώς είναι ζωντανός, 

αλλά δτι έχει βασανισθή απάνθρωπα. Τό ίδιο,ισχύει καί γιά τόν 

Μένιο Κουτσόγιωργα πού ήταν δικηγόρβς μου δταν βρισκόμουν στίς 

Φυλακές Αβέρωφ. Καί Ισχύει επίσης γιά πολλούς άλλους,των οποίων 

τά ονόματα θά γνωσθουν εν καιρώ. 

Στίς 14 Μαίου e υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.Χίλλενμπραντ, 

έμίλησε προς τήν Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στό Στρασβούργο. Είπε πώς ¿ελληνικός λαός υποστηρίζει τήν χούντα,. 

¿Είπε περαιτέρω ο«ι"ναί,υπάρχουν βασανιστήρια στην 'Ελλάδα,αλλά δέν 

είναι "τόσο_εκτεταμένα". Καί έτσι,οι Ηνωμένες Πολιτείες,μιά πού τά 

βασανιστήρια δέν είναι τόσο εκτεταμένα,ανακοινώνουν δημόσια,τήν 

συνέχιση της βοήθειας τους προς την έλλην.ική χούντα. 

Βέβαια,γιά μιά Κυβέρνηοη πού έχει"τήν ευθύνη τών σφαγών τύπου 

Μύ-Λάϊ στό Βιετνάμ,στή Καμπότζη καί στό Λάος, είναι πολύ εύκολο 

νά προβαίνει στην εκτίμηση,δτι οι βασανισμοί στην 'Ελλάδα,ειναι 

περιορισμένης εκτάσεως. 

'̂ .λλά γιά τους Ευρωπαϊκούς Λαούς,γιά τά εύρωπαΤκά πολιτικά Κόμματα, 

γιά τίς Ευρωπαϊκές Κυβέρνησε ι ς,ε ι να ι άούλληπτο τό νά αποδέχονται 

σήμερα στον Ευρωπαϊκό χώρο,βαναυσότητες πού θυμίζουν τό πέρασμα 

της Παζιστικής Γ§ρμανίας. 

'Π ελληνική δικτατορία,δέν είναι στην πραγματικότητα ελληνική. 



o 

ϋρόκειται γιά αμερικανική Κατοχή ευρωπαϊκής χώρας. Ή Ελλάδα, ε Ινα ι 

ή πρώτη ευρωπαϊκή χώρα να* ύποστή την τύχη της Λατινικής Αμερικής. 

Ή απόφαση του Πενταγώνου,της -Αμερικάνικης K M καί του 'Υπουργείου 

Εξωτερικών της Άμερικής „νά έπιβάλσυν στη χώρα μας στυγνή κατοχή, 

οφείλεται σέ δύο κυρίως λόγους? '•>> 

Πρώτον;, στην ανάγκη νά συντηρήσουν καί να επεκτείνουν την αμερικανική 

αυτοκρατορία στη Ι,ιεσόγειο. Γιατί άπέ τή μέρα πού ή αμερικάνικη χούντα 

στην Ελλάδα κατέλαβε την εξουσία,οι Αμερικανοί έχουν επεκτείνει τή 

στρατιωτική τους παρουσία - παρουσία πού περιλαμβάνει πυρηνικές βάσεις. 

Είναι σαφές,δτι αν ό ελληνικές λαός ασκούσε τά δικαιώματα του,καθό-

ρίχζε αυτές τήν πορε-ία της χώρας του ,ούδέποτε θά είχε δεχθεί τήν 

μεταμέρφωση της Ελλάδας σ'ενα μεγάλο στρατιωτικέ φρούριο των Ενω

μένων Πολιτειών." 
Τ
Πταν γ ι'αυτέ,απαραίτητο γιά τίς ΗΠΑ νά φιμώσουν τέν ελληνικέ λαέ. 

Άλλα αυτέ αποτελεί μία μένο οψη του προβλήματος. 'Υπάρχει καί άλλη. 

Άπέ τή μέρα πού οι Αμερικανοί επέβαλαν τήν δικτατορία,ot αμερι

κανικές επιχειρήσεις εισέβαλαν στην Ελλάδα καί έμονοπώλησαν'τήν ελλη

νική οικονομία. Πρίν άπέ μερικές,βδομάδες,6 υπουργός Εμπορίου των 

ΗΠΑ επισκέφθηκε τήν Έλλάοα. Παρεκάθησε μάλιστα σέ δείπνο,στέ όποιο 

παρόντες ήσαν εννέα υπουργοί της χούντας. 

Στην προσφώνηση του,εξέφρασε τήν ευγνωμοσύνη του πρές τή χούντα. 

Πρώτο,γιατί ή ελληνική "Κυβέρνηση'^προστατεύει τίς αμερικανικές επεν

δύσεις στην Ελλάδα,τόσο αποτελεσματικά. Δεύτερο,γιατί οι δροι πού 

προσφέρει ή ελληνική χούντα στους Αμερικανούς έπ ιχε ιρημάτ'ίες, είναι 

ot καλύτεροι"στέν κόσμο. 

Εννοούμε τήν Αμερική η μάλλον τό αμερικάνικο κατεστημένο. "Εχουν 

χαράξε ι π2£ε^α_^μ.πε£^αλι_στ^κ2^_επέ^ 

Τό σχήμα του έλ-έγχου, τό- σχήμα της "δράσης, δ Γαφέρε ι άπέ περίπτωση,σέ 

περίπτωση. 

¿τό ενα ακρρ υπάρχει τέ Βιετνάμ,η Καμπότζη τό*Λάος.Έκεΐ συνεχίζουν 

ενα από'τους πιό ' βρώμικους πολέμους'στην άνθρώπ'ινη ιστορία, 

"ίστερα υπάρχουν οι στρατιωτικές δικτατορίες τύπου·Λατινικής Άμερικη.ς. 

Ε Ελλάδα ανήκει σ'αύτή τήν κατηγορία. Είναι ή πβώτη μπανανία στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο. Βέβαια δέν θά είναι καί ή-τελευταία εάν ol Ευρωπαίοι 

δέν πάρουν τήν άπέφαση,πώς πρέπει νά άντΊοράσουν αποφασιστικά καί 

γρήγορα. 

Ας μήν ξεχνούν ο Ι Ευρωπαίο ι,δτι ηδη στή Μεσόγειο υπάρχουν τέσσερις 

εταίροι: ή Πορτογαλία,ή Ίσπανία,ή Τουρκία καί ή Ελλάδα."Ολοι " πρό

μαχοι καί'ύπερασπιΡταί"του ελευθέρου κέσμου". * " 

Στέ αλλο'ακρο υπάρχει κάτι πολύ πιέ ύπουλο.Σ,υμβαίνει,στέ υπόλοιπο 

,τής Δυτικής Ευρώπης.Έκεΐ ύπαρχε ι -δ ιε ίσδυση άπό τίς μεγάλες'άμερικανι-

κές εταιρείες. 
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Αμφιβάλλει κ α ν ε ί ς γ ιά τήν ο ικονομική ούναμη τών hiiA οτή φυτική 

Ευρώπη }Καί υπάρχει βέβαια επίσης π ο λ ι τ ι κ ή δ ι ε ί σ δ υ σ η . Ή αμερικανική 

ΚΥΓΙ γ ν ω ρ ί ζ ε ι πως va' έ π ε κ τ ε ί ν η . τ ά πλοκάμια της σέ κάθε Ευρωπαϊκή 

οργάνωση,σέ κάθε Ευρωπαϊκό π ο λ ι τ ι κ ό κόμμα.Τό σήμα κινδύνου έχει 

ήδη όοθή.Τό ερώτημα ε ί ν α ι εάν οί δημόσιοι ανορες της Ευρώπης θά 

έχουν τή σοφία νά τό αναγνωρίσουν KaC νά αντιδράσουν πρίν ε ί ν α ι 

πολύ αργά. 

"Οταν ή δ ι κ τ α τ ο ρ ί α επεβλήθη οτήν Ε λ λ ά δ α οι φ υ τ ι κ έ ς Ευρω

π α ϊ κ έ ς χώρες κάτω άπό τήν καθοοήγηση των Σκανοιναβών ανέλαβαν μιά 

σειρά από σημαντικές π ο λ ι τ ι κ έ ς πρωτοβουλίες.Καί ε ί χ α ν οί πρωτο

βουλίες αυτές μιά σημαντική συνέπεια.Τόν αεκέμβριο του 1969 τό 

Συμβούλιο της Ευρώπης έζεοίωξε τήν Ε λ λ ά δ α άπό τ ί ς τά"ςεις τ ο υ . 

Αλ/νά αυτό οέν ένώχλησε τ ί ς 'Ηνωμένες Ι Ι ο λ ι τ ε ι ε ς πάρα π ο λ ύ . Γ ι α τ ί 

οί Ηνωμένες ι ί ο λ ι τ ε ΐ ε ς ένοι αφέροντα ι κυρίως γ ι ά τό ft ΑΤΟ. Γι αυτό, 

τό 'βασικό ερώτημα τότε ,οηλαδή ύστερα άπό τήν αποβολή της Έ/ν/νάοος 

από τό Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν τό έξης :Γ1ρόκει τ α ι οί Ευρωπαϊκές 

χώρες πού κατεοίκασαν τή χούντα στό Συμβούλιο της Ευρώπης νά προ

χωρήσουν στην επομένη απόφαση της αποβολής της Ε λ λ ά δ α ς από τήν 

Ατλαντική Συμμαχία ? Καί στην περίπτωση ππύ ο'ι 'ηνωμένες π ο λ ι τ ε ί ε ς 

δέν θά έδέχοντο μιά τ έ τ ο ι α απόβαση ήσαν ε τ ο ι μ ό ι ' ο ι ΐ ο ι ο ι νά ανα

χωρήσουν άπό μιά συμμαχία πού έ χ ε ι γ ί ν ε ι ' η δ η όργανο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς 

καταπιέσεως συμμαχικών χωρών.; 

ΐνίέσα σέ δυό μήνες ύστερα άπ^ τήν άπόφαοη του Συμρουλίου της 

Ευρώπης τό θέμα ήρθε προς συζήτηση στό ΆγΎλΐκό ivo ι νομούλιο. 

Εκπρόσωπος του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Εξωτερικών ε ίπε πεμίπου τά έ ζ ή ς : 

Κ α τ α δ ι κ α ζ ο μ ε " τ ή ' ' χ ο ύ ν τ ά ' γ Ι α τ ί ν π α ρ ε β ί α σ ε ' κ ά θ ε αρχή πάνω σ τ ί ς όποΤες 

σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι η δημοκρατία καί h ευρωπαϊκός π ο λ ι τ ι σ μ ό ς . Καί επομένως 

δέν μπορούμε νά έχουμε τήν Έλλάοα στην π ο λ ι τ ι κ ή μας ο ι κ ο γ έ ν ε ι α . 

' ±\Κκ& οι ε λ λ η ν ι κ έ ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς δυνάμεις ε ί ν α ι άριστα ωργανωμένες 

νά προστατεύσουν τήν έ/νευθερία της ¿,'.ύσεως κ α ί τήν ελευθερία της 

Μεγ άλης Β ρ ε τ τ α ν ί α ς . Καί πρέπει γ ι αυτό ή Ελλάδα νά παραμείνη 

στό NATO. 

Άπό τ ό τ ε οί περισσότερες δ υ τ ι κ έ ς ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

ε π ε κ τ ε ί ν ε ι τό εμπόριο τους μέ τήν χούντα καί- τήν έχουν προμηθεύσει 

επίσης μέ όπλα, τ ά ν κ ς , υποβρύχια μέ τά όποια π ι ό αποτελεσματικά 

νά κ α τ α π ι έ ζ η τόν ελληνικό λαό. 

"Εχομε μιλήσει μέ πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις - κυρερνήσ^ις 

πού ανήκουν στην Α τ λ α ν τ ι κ ή Συμμαχία. Καί τ ο υ ς 'έχομε ζητήσει νά 

πάρουν καθαρή θέση απέναντι στή συμμαχία. Ε ί ν α ι οί ί δ ι ο ι έ τ ο ι μ ο ι 

νά συμμετέχουν σέ μιά συμμαχία πού έ χ ε ι μεταβληθή σέ οργανο κατοχής 

καί καταπίεσης του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ λάου καί του ελληνικού έθνους} 
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μπορεί vi διατάραξη τήν Ευρώπη καί τήν ασφάλεια της Ευρώ

π η ς . Α,.λά αυτό που γ ι ά 'άλλους είναι ε ιρήνη καί άοψαΛεΐα 

ε ί ν α ι γ ι , μας τους "Ελληνες σκλαβιά καί α ν α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α . 

Είμαστε ¿",ρηνικός λ α ό ς . Άλλα αν πρέπει νά οιαλέξουμε 

ανάμεσα :τή σκλαβιά και σ€ απελευθερωτικό αγώνα ασφαλώς 

θά διαλέγουμε τό δ ε ύ τ ε ρ ο . 

Γνωοι'ζομε πώς ό αγώνας μας θά ε ί ν α ι δύσκολος, ¿λέν 

ε ίμαστε ε ω μ α ν τ ι κ ο ί . 'Γνωρίζομε ·μως επίσης οτ ι θά αγωνι

σθούμε μέχρι τη ν ί κ η . Και' σ ' αυτόν τδν άγώνά γ ι α μιά ε λ ε ύ 

θερη Ευρώπη, ζητούμε τήν συμπαράσταση των εύρωπαΐ'κών λαών. 

Γι αυτό* ακρ φ ω ς τδν λόγο, γ ι αυτή τή σημερινή θερμή συμπα

ράσταση σας στ^ν αγώνα μας επιθυμώ νά σας ευχαριστήσω καί 

π ά λ ι . 
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I fool it is my duty on behalf oí the Greek peo pie who arc 

now in slavery,ana especially on behalf of those who are in 

jails ani in concetration camps,to extend my thanks to the people 

of Helsinki fer their massiva and enthusiastic participation 

in this demonstration. 

Por the Finnish people know what it means to struggle for 

freedom and for national independence.You know the meaning of 

loneliness in a difficult fight against terrible odds.Por it 

is now more than four years that a brutal dictatorship has "been 

imposed on Greece by the great power across the Atlantic,the 

United States. 

Only two or three days ago I was informed directly from 

Greece that among the very many people who have been arrested 

in a new wave of terror,two men that you may know of,have been 

tortured inhumanly.Arrests in September,in October,in November, 

in December,in January,in February,in March,and a new wave of 

torture on a big scale has been taking place in Greece currently. 

You may have seen the film Z,and you may remember the hero 

of that film,This is the young investigating judge.His name in 

real life is Christos Sartzetakis.He was arrested on December 24, 

on Christmas eve.And then he was taken to the headquarters of 

military police.And we had heard nothing from him or about him 

until now.And just three days ago we heard that he is alive,but 

he has been tortured so much that he is not capable of walking. 

And the same is true of my own lawyer when I was in prison, 

Menios Koutsogiorgas.And it is true also for many others whose 

names will become known in due time. 

On May 14th the assistant secretary of the U.S. for European 

affairs spoke to the political committee of the Council ofEurope 

in Strasbourg.And he told them that the Greek people were sup

porting the junta.And he told also that,yes,there were tortures 

in Greece,but that they were not too extensive.And so the United 

States,since the tortures are only of limited extent,is prepared 

to continue its strong support of the Greek junta ».And, of course., 
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Mr.Hillenbrandt.,that is his name,asked the 3uropean nations to 

accept and collaborate with the Greek junta. 

Of course 5 for the government that is prepared to carry cut 

ana condone the massacre of Ly-lai,in Vietnam,in Cambodia,and in 

Laos,it is very easy to say that the tortures in Greece are limi

ted.But,of course,for the European governments,for the European 
this cannot be so.for it 

political parties,for the European people,is only yesterday that 

we had the Dachaus and the Buchenwalds of Nazi Germany. 

The Greek dictatorship is really not a Greek dictatorship.lt 

is an Americ?.m occupation of a European country. Greece is the first 

European country to suffer the fats of latin America.The decision 

of the United StatesPentagon,CIA and State Department to impose 

this form of occupation on Greece is due to two fundamental reasons 

First,it is due to the need to preserve and secure the expanding 

American Empire in the Mediterranean.For,since the Greek junta, 

-the American junta in Greece-has taken on power,they have,the 

Americans have built many major military bases,some them nuclear 

bases.It is very clear that if the Greek people had the right to 

govern themselves,to chart themselves the course of their nation, 

they would never have accepted this transformation of Greece into 

a huge military outpost of the United States.And this is why it 

was essential for the United States to silence the voice of the 

Greek people in running the affairs of their own country. 

But this is only one aspect of the problem.For indeed there 

is another and rather obvious one.Ever since the colonels came to 

GreecejAmerican business has invaded and has monopolised the greek 

economy.About five weeks ago the Secretary of Commerce of the 

United States visited Greece.And he was invited to dinner by nine 

ministers of the cabinet of the junta.And at that time,at the end 

of the dinner,ho stood up and thanked the junta.He thanked the 

junta fcr two reasons.First,because the Greek "government"is pro

tecting American investments in Greece in a more effective way 

http://dictatorship.lt
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than any other government in the world .And,second,because the 

terms that th^ Greek junta is offering to American investors are 

ine best in the world. 

we can understand the Americans.They are bent-not the people 

but their establishment,their ruling class and the Pentagon- they 

are bent upon an imperialist ·· -expansion and an imperialist domina

tion of the world.Their pattern of action differs from case to case« 

At the one extreme there is Vietnam,Lao s and Cambodia.There they 

have unleashed one of the ugliest wars in human history.And then 

there are the military takeovers,Latin American style,both in Latin 

America and elsewhere.And Greece belongs to that category.lt is 

the first Banana Republic on the European Continent. 

But il will not he the last unless the Europeans arc prepared to 

do something about it.Por now in the Mediterranean we have a won

derful parhorship .We have Portugal,we have Spain,we have Greece, 

and we have Turkey,the vanguards and the fighters for the "Pree 

World".And then there is something much more subtle.It is what is 

happening in the rest of Western Euro" e-There is infiltration, 

infiltration by the large American multinational corporation·Is 

there any doubt about the economic power of the United States in 

Western Europe? And then of course there is political infiltration. 

The CIA knows how to extend its tentacles into every European 

organization and every .European political party.The signs of danger 

are here.The question is whether the European statesmen will be 

wise enough to read correctly the signs,and act decisively and soon. 

Actually when the dictatorship was imposed on Greece,the 

Western European countries,under the leadership of the Nordic 

countries,the Scandinavian countries,did undertake a series of 

important political actions.And these actions have had an important 

consequence.In December 1969 the Council of Europe ousted Greece 

from its ranks,as a nation,as a government that had violated the 

basic principles of the European community«But this did not bother 

the United States very much.Por what the United States is concerned 

with mostly is NATO«The fundamental question then was this: Will 

http://category.lt


the European countries that heve decided to oust Greece from their 

political ranks,also decide to oust Greece from the Atlantic 

Alliance?Or,if the United States was not prepared to accept this, 

were they prepared to leave the alliance,as an alliance that has 

become by now a military instrument of oppression?Actually,we got 

an answer very fast.Within two months from the decision of the 

Council of Europe the matter came before the House of Commons.And 

theMinistcr of foreign Affairs said the following in the House of 

Commons:We condemn the junta because it has violated every principle 

of human decency and of the democratic process.And we cannot have 

Greece in our political community.But the Greek armed forces arc 

excellently organised to defend the freedom of the West and the 

freedom of Great Britain.And Greece , therefore ,must remain in ITATÛ. 

Since then most of the western European governments have increased 

their business with the junta,and have supplied it with guns,tanks, 

and submarines,with which more effectively to subjugate the Greek 

people. 

We have talked with many a European government,governments 

that belong to the Atlantic Alliance.And wc have asked them to take 

a clear stand on whether they themselves are prepared to belong to 

a military alliance which is instrumental in subjugating and humi

liating the Greek people and the Greek nation.And the answer was 

that we are with you,we understand you,and we support you,but that 

we cannot leave NATO and we cannot ask that Greece leave NAÎO,for 

its presence is essential for the security of the W, si. 

And,in fact,this ought not to be too surprising.A few weeks 

ago an American Senator by the name of Mansfield asked chat one-

half of the American troops that arc stationed in Europe be returned 

to America.And we would have expected that democratic progressive 

forces in Europe would have been delighted to see American troops 

return homo,where they belong.And yet,there were progressive demo

cratic parties in Europe that insisted that American tanks and 

American troops remain in Euro-e for Europe's security.And we really 

must ask the question'Do these political men and do these political 

parties expect to build a democratic and socialist Europe in the 
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présence of American tanks and American troops?Have they forgotten 

or have they not read about the accomplishments,the achievements 

of the American military forces in Asia,in Latin America,in Greece 

and elsewhere in the world? 

I say these things with special emphasis for these clays in 

your city there is a Congress of Social Democratic parties.And I 

think that the people of Helsinki,the people of Finland,ought to 

ask them whether these progressive democratic parties of Western 

Europe arc prepared to have the Greek question on their agenda or 

not.We know that America would wish them not to have it on the 

agenda.Yet we think,the Greek people think,that it is their duty 

to Europe and civilisation to have the Greek ci_uestion,thc Portu

guese question,the Spanish question on their agenda,starting to

morrow. 

I should like to assure you of one thing.The Greek people, 

the Greek liberation movement,arc committed to a struggle for the 

liberation of Greece.We,they in Greece,are prepared to fight no 

matter how high the cost,no matter how long it may take.And our 

struggle is not limited to replacing Papadopulos with another agent 

of bhc United States.Our struggle is to free Greece.Our struggle 

is against American imperialism in Greece and in Europe.Some of 

our good friends in Europe feel that this way of thinking and of 

acting may disturb peace and the security of Europe.But what is 

peace and security for the large European countries is for us 

slavery and indignity.Wo are a peaceful people.But if we have to 

chose between slavery and a liberation war,wo choose the latter. 

We know that our struggle will bo difficult.We are not roman

tics. Wo cannot even be certain of the outcome.What we know is that 

we will fight.And in this fight for a free Greece in a free Europe 

we ask for the solidarity of the European peoples.And it is for 

this reason that I 'wish to thank you for your massive and enthu

siastic presence and endorsement of our fight for human dignity 

and freedom. 


