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Συμβούλιο της Ευρώπης 
Από τον Σεπτέμβριο του 1967, οι κυβερνήσεις της Δανίας, της Σουηδίας, της 
Νορβηγίας και της Ολλανδίας, έχουν καταθέσει προσφυγή κατά της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας 
και του ειδικού εισηγητή, Ολλανδού Max Van der Stoel, σχετικά με τη διαρκή 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιβεβαίωση από μάρτυρες των 
καταγγελιών για βασανισμούς πολιτικών κρατουμένων, θα οδηγήσουν στις αρχές 
του 1969 τη Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να εισηγηθεί 
την αποπομπή της Ελλάδας από τους κόλπους του. Την άνοιξη του ίδιου έτους 
δίνεται περιθώριο λίγων μηνών στο καθεστώς, προκειμένου να προχωρήσει σε 
βήματα ουσιαστικού εκδημοκρατισμού. Τελικά, στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, 
ο “υπουργός” Εξωτερικών Παναγιώτης Πιπινέλης ανακοινώνει την απόφαση της 
ελληνικής “κυβέρνησης” να αποχωρήσει οριστικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
επιτείνοντας την απομόνωση της χώρας και επιβεβαιώνοντας τον αυταρχικό 
χαρακτήρα του καθεστώτος.
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Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης εισηγείται την αποπομπή 
της Ελλάδας. Στρασβούργο, 30 Ιανουαρίου 1969.
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» - Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή

Διαμαρτυρία πολιτικών κρατουμένων στις Φυλακές Αβέρωφ στην Αθήνα, 
15 Μαρτίου 1969.
ΜΙΕΤ/ΕΛΙΑ, Αρχείο Αμαλίας Φλέμινγκ

«25 March 1821- 25 March 1969», καταχώρηση με αφορμή την επέτειο της 
Ελληνικής Επανάστασης, όπου αναφέρονται οι καταδικασμένοι και όσοι διώκονται 
από την δικτατορία στην  Ελλάδα, εφ. The Times, 25 Μαρτίου 1969.
Μ.Ι.Ε.Τ./Ε.Λ.Ι.Α. – Αρχείο Ορέστη Βιδάλη

Δήλωση του Γιώργου Σεφέρη κατά του καθεστώτος των συνταγματαρχών,
28 Μαρτίου 1969
Βουλή- Τηλεόραση

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λονδίνο κατά της διεξαγωγής των 
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου στην Ελλάδα, 12 Σεπτεμβρίου 1969.
Συλλογή Μαρίας Καραβία

Αφίσα του Ρήγα Φεραίου ενάντια στη διοργάνωση των πανευρωπαϊκών αγώνων 
στίβου στην Αθήνα.
Ε.Δ.Ι.Α.

Δήλωση Γιώργου Σεφέρη
Ο πρώην διπλωμάτης και βραβευμένος με Νόμπελ ποιητής Γιώργος Σεφέρης προβαίνει 
σε δημόσια δήλωση αποδοκιμασίας του δικτατορικού καθεστώτος, η οποία μεταδίδεται 
από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Με την παρέμβασή του ζητά την άρση του αδιεξόδου 
στο οποίο έχει οδηγηθεί η χώρα μετά την επικράτηση των πραξικοπηματιών, 
προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παράταση του 
αυταρχικού καθεστώτος. 

Σάκης Καράγιωργας
Ο καθηγητής Δημόσιας Οικονομίας στην Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών Σάκης 
Καράγιωργας, που έχει πρωτοστατήσει στη συγκρότηση της αντιστασιακής οργάνωσης 
«Δημοκρατική Άμυνα», συλλαμβάνεται στο σπίτι του ύστερα από ανατίναξη εκρηκτικού 
μηχανισμού. Ο βαρύτατα τραυματισμένος Καράγιωργας θα υποβληθεί σε σκληρά 
βασανιστήρια, ενώ το καθεστώς θα συλλάβει σημαντικό μέρος του ηγετικού πυρήνα 
της οργάνωσης.

https://vimeo.com/110474205

