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Η Ελλάδα μπήκε επίσημα στο ΝΑΤΟ το 1952, λίγα χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και την οριστικοποίηση της «συμμαχίας» της με τις δυνάμεις της Δύσης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη
δημιουργία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, διαβάστε ένα αφιέρωμα για την «Κόκκινη Προβιά», ίσως την πιο παλιά παραστρατιωτική οργάνωση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η επιρροή του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν ακόμα τη δημιουργία της ίδιας της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή από το 1944, αμέσως μετά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ,
βλέποντας τις δυνάμεις του ΕΑΜ να αποκτούν επικίνδυνα μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο και σε μία προσπάθεια να αποτρέψει τη νίκη των αριστερών στις εκλογές, διέταξε να ιδρυθεί ένας ακροδεξιός μυστικός στρατός στη
χώρα. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πίτερ Μέρτο, ο μυστικός στρατός ήταν μία «νέα μονάδα του ελληνικού στρατού, που έγινε γνωστή με πολλά ονόματα, όπως Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, Ελληνική Δύναμη
Καταδρομών ή ΛΟΚ», στην οποία αποκλείονταν «σχεδόν όλοι όσοι είχαν από μετριοπαθείς συντηρητικές έως ακροαριστερές πεποιθήσεις. Υπό την εποπτεία του βρετανικού στρατού και με τις ρητές εντολές του Τσόρτσιλ, η
μονάδα γέμισε με βασιλικούς και φασίστες».

Πρώτος διοικητής των νεοσύστατων Ελληνικών Δυνάμεων Καταδρομών ήταν ο στρατάρχης και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος Παπάγος. Στις 3 Δεκεμβρίου του ’44, μόλις έξι εβδομάδες μετά την εκδίωξη
των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα, διοργανώθηκε μία μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας της άρνησης της Βρετανίας να αφοπλιστούν οι βρετανόφιλες Ελληνικές Δυνάμεις Καταδρομών. Οι
διοργανωτές είχαν δηλώσει ότι η διαδήλωση θα ακολουθηθεί από γενική απεργία, όμως θα ήταν απόλυτα ειρηνική. Ομάδες ενόπλων, αστυνομικών και Βρετανών στρατιωτών, ακροβολισμένοι στις στέγες κτιρίων στο κέντρο
της πρωτεύουσας, άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος απροειδοποίητα. Πιθανολογείται ότι ανάμεσα στους ένοπλους υπήρχαν μέλη των ΕΔΚ, κάτι το οποίο, μέχρι και σήμερα, δεν έχει επίσημα εξεταστεί. Εκείνη την ημέρα
ξεκίνησε άτυπα ο εμφύλιος πόλεμος.

Μέχρι και το τέλος του εμφυλίου, το 1949, ο μυστικός αντικομουνιστικός στρατός των ΕΔΚ ήταν πλήρως εξοπλισμένος από τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Ελλάδα προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 1952, όντας ένας πολύ έμπιστος
σύμμαχος των ΗΠΑ και πλήρως ενταγμένη στο νατοϊκό σύστημα. Η CIA μαζί με το στρατό και την κυβέρνηση της Ελλάδας είχαν στενή συνεργασία στον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ΕΔΚ, κάτι που έγινε γνωστό στην
ελληνική κοινή γνώμη μόλις το 1990, με τη δημοσιοποίηση μυστικών εγγράφων της εποχής. Μεταξύ άλλων, υπήρχε ένα έγγραφο σχετικά με τις ΕΔΚ, με την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1955 και τις υπογραφές του Αμερικανού
στρατηγού Τράσκοτ της CIA, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κων/νου Δόβα και του πρωθυπουργού Α. Παπάγου. Οι τρεις αυτές πλευρές επανεπιβεβαίωσαν τη συμφωνία για το μυστικό στρατό στις 3
Μαΐου του 1960. Οι ΕΔΚ δεν ήταν ο μόνος μυστικός στρατός στην Ευρώπη. Αντιθέτως, από τη δεκαετία του ‘50 λειτουργούσε στο πλαίσιο του Stay Behind, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που διοργανώθηκε από το ΝΑΤΟ και
τη CIA με το σκεπτικό ότι θα λειτουργούσε σαν δύναμη οπισθοφυλακής σε περίπτωση σοβιετικής εισβολής στην Ευρώπη.

Οι ΕΔΚ έγιναν ευρύτερα γνωστές ως Κόκκινη Προβιά και δεδομένου ότι είχαν ιδρυθεί από τους Βρετανούς ήδη από τη δεκαετία του ’40, πιθανόν να είναι και ο πιο παλιός μυστικός στρατός του Stay Behind από όσους
έδρασαν στην Ευρώπη κατά τον Ψυχρό Πόλεμο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, η CIA και η παραπολιτική Κόκκινη Προβιά του ΝΑΤΟ είχαν υπό τον άμεσο έλεγχό τους την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα,
επεμβαίνοντας όποτε υπήρχε ανάγκη ακόμα και στην εκλογική διαδικασία. Τον Ιούλιο του ’65, ο βασιλιάς Κων/νος, σε συνεργασία με αξιωματικούς του στρατού και της CIA, εκδίωξε τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου,
κάνοντας χρήση του βασιλικού προνομίου του. Παράλληλα, η Κόκκινη Προβιά, υπό την καθοδήγηση του αξιωματικού της ΚΥΠ Κων/νου Πλεύρη, αποδύθηκε σε κρυφό αγώνα για τη χειραγώγηση του πολιτικού κλίματος, με
την υποστήριξη της Ουάσιγκτον και του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον. Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 ήρθε σαν φυσική κατάληξη δύο δεκαετιών αστάθειας και ξεκίνησε από τις ΕΔΚ, οι οποίες
εφάρμοσαν το Σχέδιο Προμηθέας (Prometheus Plan), ένα σχέδιο που είχε καταρτίσει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση κομουνιστικής ανταρσίας. Οι ΕΔΚ ήταν αυτές που τα μεσάνυχτα της 20ης προς 21η Απριλίου πήραν στα χέρια τους
το υπουργείο Άμυνας.

Οι αποκαλύψεις για την Κόκκινη Προβιά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τη δεκαετία του ’90. Στις 30 Οκτωβρίου του 1990, ο Ανδρέας Παπανδρεόυ δήλωσε στην εφημερίδα Τα Νέα ότι το 1984, όντας πρωθυπουργός,
ανακάλυψε ένα νατοϊκό στρατό στην Ελλάδα και διέταξε τη διάλυσή του. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Νίκος Κουρής επιβεβαίωσε ότι ο μυστικός στρατός ήταν ενεργός καθ’ όλη της διάρκεια του Ψυχού Πολέμου. Τη δεκαετία
του ’90 υπήρχαν έντονες εκκλήσεις από την αντιπολίτευση για τη διενέργεια κοινοβουλευτικής έρευνας για το μυστικό στρατό, αλλά απορρίφθηκαν από την τότε κυβέρνηση της ΝΔ. Ο υπουργός Άμυνας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης,
αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει ενώπιον της Βουλής ότι οι πληροφορίες που έδωσε ο Παπανδρέου ήταν ορθές και ότι πράγματι η CIA και οι ντόπιοι κομάντος είχαν στήσει ένα μυστικό δίκτυο, μία επιχείρηση με το κωδικό
όνομα Προβιά, το οποίο, όπως υποστήριξε «διαλύθηκε το 1988». Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης της εποχής, Γιάννης Βασιλειάδης, δήλωνε ότι η αστυνομία δεν επρόκειτο να ερευνήσει την υπόθεση και τόνιζε ότι ο στρατός
λειτουργούσε σαν δύναμη οπισθοφυλακής και όχι σαν εργαλείο εσωτερικού ελέγχου. Οι πιέσεις της αντιπολίτευσης για διενέργεια της υπόθεσης συνεχίζονταν. Ο Ι. Βαρβιτσιώτης αρνούνταν την ανάγκη κοινοβουλευτικής
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έρευνας, καθώς, όπως δήλωνε, θα φρόντιζε για την υπόθεση ο ίδιος προσωπικά, με διαδικασίες εντός του υπουργείου του. Ο υπουργός εμπιστεύτηκε την έρευνα σε έναν στρατηγό, ο οποίος παλαιότερα είχε υπηρετήσει στο
ΝΑΤΟ

. Το άρθρο βασίζεται σε πληροφορίες από το βιβλίο Οι μυστικοί στρατοί του ΝΑΤΟ: Η επιχείρηση Gladio και η τρομοκρατία στη Δυτική Ευρώπη, του Ελβετού ιστορικού Ντανιέλε Γκάνσερ .

http://perastikos13.blogspot.com/2009/04/blog-post.html
Στον τηλεοπτικό σταθμό «Αλτερ» η εκπομπή του δημοσιογράφου Κ. Χαρδαβέλλα αφιερώθηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την υπόθεση «Κόκκινη Προβιά», όπου και παρουσιάστηκε σημαντικό υλικό από ανθρώπους που
έχουν ερευνήσει την υπόθεση (Κλεάνθης Γρίβας, Λουκάς Δημάκας, Κ. Βαξεβάνης, κ.ά.).
*
Με το παρόν σημείωμα (που θα ολοκληρωθεί αύριο) η στήλη θα επιχειρήσει να δώσει μια πολύ περιεκτική συνόψιση της υπόθεσης. Υπόθεση του «αίματος» της οποίας δεν είναι κανείς «αθώος» εξ εκείνων που κυβέρνησαν
τον τόπο τα τελευταία 50 χρόνια. Γεγονός που έχει πολλές φορές σημειώσει ο «Ρ», που εξάλλου είναι η εφημερίδα η οποία αποκάλυψε το θέμα πριν από 15 χρόνια και έκτοτε είναι η μοναδική εφημερίδα που έχει
επανειλημμένως επανέλθει στην έως και σήμερα ανεξιχνίαστη - όσον αφορά σε όλες τις πλευρές της - υπόθεση.
***
Το 1990-1991, η Ευρώπη συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη της υπόθεσης «Gladio». Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 1990, με αφορμή τις έρευνες για μια τρομοκρατική επίθεση στην ιταλική πόλη Γκορίτσια, το 1972.
Μέσα σε λίγους μήνες αποκαλύφθηκε ένας εφιαλτικός μηχανισμός, που δημιουργήθηκε τέλη της δεκαετίας του '40 στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η αποκάλυψη του μηχανισμού ήταν η πιο ισχυρή απόδειξη για τις στενές σχέσεις των
μυστικών υπηρεσιών, κυρίως των αμερικανικών, με την τρομοκρατία. Στόχος του δικτύου που δρούσε στη Δυτική Ευρώπη και σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΝΑΤΟ ήταν η αποτροπή ενδεχόμενης ανόδου της Αριστεράς στην
κυβερνητική εξουσία.
*
Στην Ελλάδα η επιχείρηση «Gladio» είχε την ονομασία «Κόκκινη Προβιά». Η συγκρότηση του δικτύου υπογράφτηκε επισήμως το 1955 από την κυβέρνηση Παπάγου με τη CIA.
Σημείωση: Το παρακρατικό δίκτυο επιβίωσε των κυβερνήσεων Παπάγου, Καραμανλή, Γεωργίου Παπανδρέου και (μεταδικτατορικά) ξανά Καραμανλή, Αντρέα Παπανδρέου, οπότε και μαθαίνουμε ότι εξαρθρώθηκε, αλλά
χωρίς ποτέ να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τι εξαρθρώθηκε, πώς εξαρθρώθηκε, ποιοι συμμετείχαν, πώς ελέγχθηκαν, τι θύλακες υπάρχουν ενδεχομένως ακόμα, στο πλαίσιο των απόρρητων
συμφωνιών για τη λειτουργία των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, οι οποίες και προέβλεπαν τη σύσταση της «Κόκκινης Προβιάς».

*
Το κουβάρι των αποκαλύψεων ξεδιπλώθηκε ως εξής:
Στην τρομοκρατική επίθεση στην Γκορίτσια το 1972 είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις Ιταλοί αστυνομικοί. Λόγω του αδιεξόδου των ερευνών, που αρχικά είχαν στραφεί εναντίον της Αριστεράς, ο δικαστής Φελίτσε Κασόν
στράφηκε στην έρευνα κατά των νεοφασιστικών οργανώσεων. Σε σύντομο διάστημα εντοπίστηκαν οι τρομοκράτες, που ήταν μέλη νεοφασιστικής οργάνωσης. Ο δικαστής συνέχισε τις έρευνες σχετικά με την προέλευση του
οπλισμού των τρομοκρατών. Το 1990, μετά από δεκαοκτώ χρόνια ερευνών, αποκαλύφθηκε ότι τα όπλα προέρχονταν από μια αποθήκη της οργάνωσης με την επωνυμία «Gladio».
*
Το Νοέμβρη του 1990, εγκλωβισμένος υπό το βάρος των αποκαλύψεων, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Αντρεότι, υποχρεώνεται από το βήμα του ιταλικού Κοινοβουλίου να ομολογήσει:
«Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και των Βρετανών πρακτόρων, για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση από μέρους των Σοβιετικών...
Το δίκτυο παραμένει»!
*
Η ομολογία Αντρεότι λειτούργησε ως ντόμινο. Η μία μετά την άλλη, οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ ανακοίνωναν την ύπαρξη τέτοιων δικτύων στο έδαφός τους.
Στην Ελλάδα:
α) Ο υπουργός Αμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε, στις 9 του Νοέμβρη του 1990, να παραδεχτεί δημόσια ότι «Ελληνες κομάντος (ΛΟΚ) και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίονα του δικτύου, το 1955, για να προβληθεί
αντάρτικη αντίσταση σε οποιονδήποτε κομμουνιστή εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία "Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά"».
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β) Στις 14 του Νοέμβρη του 1990, ο Ανδρέας Παπανδρέου προέβη στο πρακτορείο «Ασοσιέιτεντ Πρες» στην εξής δήλωση: «Η παρακρατική οργάνωση "Κόκκινη Προβιά" δημιουργήθηκε το 1955, ως αποτέλεσμα ενός
μυστικού τμήματος της συμφωνίας, με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα».
Σημείωση πρώτη: Η έρευνα που παρήγγειλε ο Γ. Βαρβιτσιώτης για την υπόθεση δε δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, δεν έφτασε καν στη Βουλή
Σημείωση δεύτερη: Η δήλωση Παπανδρέου έγινε μόνο αφότου το θέμα είχε αποκαλυφθεί, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μόνο αφότου το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην αντιπολίτευση, ενώ ως κυβέρνηση από το 1981
τηρούσε σιγήν ιχθύος για την υπόθεση και χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για το ρόλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ που λόγω της θέσης τους στο στρατό προδικτατορικά δύσκολα θα μπορούσαν να επικαλεστούν άγνοια...
Σημείωση τρίτη: Ούτε η ΝΔ, ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουν δώσει ποτέ στη δημοσιότητα αυτό το «μυστικό τμήμα της συμφωνίας» για την εγκατάσταση των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι τα εκεί
συνομολογηθέντα διέπουν ακόμα τους όρους λειτουργίας των βάσεων και της δράσης των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ στην πατρίδα μας...

*
Ιδού τι προκύπτει από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από το 1990 και μετά:
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ οργάνωσαν στη Δυτική Ευρώπη ένα παράνομο, παρακρατικό, αντικομμουνιστικό δίκτυο «αποσταθεροποιητικής δραστηριότητας» με την κωδική ονομασία «Stay Behind». Το δίκτυο
απλώθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ με διαφορετικές ονομασίες. Στην Ιταλία «Gladio», στην Ελλάδα «Κόκκινη Προβιά», στη Βρετανία «Operation Stay Behind», στη Γερμανία «Schwert», στην Ελβετία
«Ομάδα Πληροφοριών και Ασφάλειας»...
*
α) Στο Βέλγιο, το παρακλάδι της «Stay Behind» με το όνομα «Sdra-8» δημιούργησε μια παράλληλη οργάνωση, την οργάνωση «Catena», με σκοπό τη διάπραξη πολιτικών δολοφονιών. H «Catena» ευθύνεται για τη δολοφονία
του Ζιλιέν Λαμπούτ, γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Βελγίου.
β) Στη Βρετανία, το αντίστοιχο δίκτυο χρηματοδοτήθηκε από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τη δεκαετία του 1970 εκπαίδευσε πολλούς νεοφασίστες Ιταλούς στη Βρετανία και στρατολόγησε πολλούς Ιταλούς τρομοκράτες,
ενώ ανέπτυξε στενούς δεσμούς με τη μασονική στοά Ρ2 της Ρώμης, που ήταν βασικός μοχλός της νεοφασιστικής τρομοκρατίας στην Ιταλία.
γ) Στην Ιταλία η εξέλιξη του δικτύου είναι εντυπωσιακή. Μέσω της «Gladio» οι υπηρεσίες των ΗΠΑ σε συνεργασία με την ιταλική SIFAR έθεσαν το 1952 σε εφαρμογή τη «στρατηγική της έντασης». Μέρος αυτού του σχεδίου
ήταν η δημιουργία τρομοκρατικών οργανώσεων με νεοφασιστικά χαρακτηριστικά και η κατασκευή «αριστερής» τρομοκρατίας, με στόχο τη δημιουργία κλίματος αστάθειας, που έφθασε μέχρι και σε απόπειρα πραξικοπήματος
για την επιβολή στρατιωτικοφασιστικού καθεστώτος (17 του Δεκέμβρη 1970).

Για τις σχέσεις της τρομοκρατίας, παραστρατιωτικών οργανώσεων και παρακρατικών κυκλωμάτων με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και κυρίως με τη CIA, υπάρχουν όχι μόνον ενδείξεις, αλλά και αποδείξεις. Στο σχετικά
πρόσφατο παρελθόν, αυτές οι σχέσεις ήρθαν στο φως, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μια τέτοια - ΝΑΤΟική - επιχείρηση ήταν η «Stay Behind», που χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας
του '40. Εξελίχθηκε στην Ιταλία με την κωδική ονομασία «Gladio», στην Ελλάδα ως «Κόκκινη Προβιά» και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες με άλλες ονομασίες και αφορούσε στη δημιουργία παραστρατιωτικών
οργανώσεων, οι οποίες ανέλαβαν τρομοκρατική δράση για την ενοχοποίηση της Αριστεράς, την αποτροπή δημοκρατικών εξελίξεων και την παρεμπόδιση της ανόδου της Αριστεράς στην κυβερνητική εξουσία σε μια σειρά
χώρες.
***
Η αποκάλυψη του δικτύου «Gladio» (όπως αναφέρθηκε στο χτεσινό σημείωμα της στήλης) οδήγησε στη διαλεύκανση πολλών υποθέσεων τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων στην Ιταλία, με θύματα εκατοντάδες
ανθρώπους, στο διάστημα 1950-1974.
Στη δίκη των υπευθύνων που άρχισε το 1974 και τελείωσε το 1979 ήρθαν στο φως συγκλονιστικά στοιχεία, ότι η τρομοκρατία στην Ιταλία καθοδηγήθηκε από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Στο κατηγορητήριο για τον
στρατηγό Τζιαν Αντέλιο Μαλέτι, αρχηγό του κλάδου αντικατασκοπίας και το λοχαγό Λαμπρούνα, αρχηγό του τομέα για τη διείσδυση στις εξτρεμιστικές οργανώσεις, αναφέρεται:
«Οι δύο κατηγορούμενοι από το 1969, χάρη στην ιδιότητά τους, πρόσφεραν προστασία σε τρομοκράτες, που βαρύνονταν με διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες, και παραποιούσαν συστηματικά τις πληροφορίες που παρείχαν σε
πολιτικές και δικαστικές αρχές».
*
Παρά τα συντριπτικά στοιχεία εναντίον τους, ο Μαλέτι καταδικάζεται σε φυλάκιση μόλις τεσσάρων ετών και ο Λαμπρούνα σε διετή φυλάκιση. Ο στρατηγός Μαλέτι με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα», στις
4 Αυγούστου του 2000, αποκάλυψε:
«Στη συγκρότηση των ακροδεξιών οργανώσεων που ευθύνονται για τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τη δεκαετία του 1970 ήταν άμεσα αναμεμειγμένη η CIA, η οποία προσπάθησε να υποθάλψει την αναβίωση του ακραίου εθνικισμού
και να επιστρατεύσει την άκρα Δεξιά, με σκοπό να ανακόψει τη στροφή της ιταλικής και γερμανικής κοινωνίας προς την Αριστερά». Στην ίδια συνέντευξη, ο Μαλέτι τονίζει ότι «η τρομοκρατική "στρατηγική της έντασης" είχε
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ατλαντική βούλα. Αυτουργός της δημιουργίας των εστιών έντασης ήταν η CIA, η οποία οργάνωνε τη δράση της και χάραζε γραμμή πλεύσης, βάσει στοιχείων του ΝΑΤΟ». Αυτό που ήθελε η CΙΑ τη δεκαετία του '70 - κατά τον
Μαλέτι - ήταν «να κάνει και στην Ιταλία αυτό που είχε κάνει στην Ελλάδα το 1967»...
*
Οσον αφορά στη δράση της «Κόκκινης Προβιάς» στην Ελλάδα, ας δούμε τι γραφεί για την «ελληνική Γκλάντιο» το περιοδικό «Σπίγκελ» το Νοέμβρη του 1990:
«Πάνω από 800 κρύπτες με όπλα, ασυρμάτους, και άλλο εξοπλισμό υπήρχαν σε σπηλιές, σε υπόγεια δημόσιων κτιρίων, σε καλυμμένα πηγάδια και ακόμα κάτω από ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες στην επαρχία. Η μυστική ομάδα για
την οποία είχε τοποθετηθεί το οπλοστάσιο, αριθμούσε 1.500 άντρες και σε περίπτωση πολέμου θα έφτανε τις 3.500».
*
Η συμφωνία της «Κόκκινης Προβιάς» υπογράφεται επισήμως στις 25 Μάρτη του 1955 από τον πρωθυπουργό Παπάγο με το στρατηγό της CΙΑ Τράσκοτ. Πρόσχημα, βέβαια, ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» και η αντιμετώπιση
μιας εισβολής των κομμουνιστών στην Ελλάδα από το Βορρά...
Σημείωση: Το παρακρατικό δίκτυο επιβίωσε τόσο των κυβερνήσεων Παπάγου, Καραμανλή, Γεωργίου Παπανδρέου, και μεταδικτατορικά, ξανά Καραμανλή, Αντρέα Παπανδρέου, οπότε και μαθαίνουμε ότι εξαρθρώθηκε,
αλλά χωρίς ποτέ να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τι εξαρθρώθηκε, πώς εξαρθρώθηκε, ποιοι συμμετείχαν, πώς ελέγχθηκαν, τι θύλακες ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα στο πλαίσιο των
απόρρητων συμφωνιών για τη λειτουργία των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν και απόστρατος αντιστράτηγος ομολόγησε με επιστολή του στην «Καθημερινή» (7/9/2002) ότι
συμμετείχε στην «Κόκκινη Προβιά», διόλου ίδρωσε το αυτί της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που απέφυγε να αναζητήσει εξηγήσεις για τη δράση τόσο του ιδίου όσο και του κυκλώματος...

Πολύ περισσότερο που η παρακρατική ομάδα στην Ελλάδα θεωρείται, σύμφωνα με το «Σπίγκελ», ως «μια από τις πιο σκληρές ομάδες μάχης του ΝΑΤΟ». Ας σημειωθεί ακόμα: «Ενας από τους αξιωματικούς των μυστικών
υπηρεσιών που γνώριζαν ακριβώς τα καθήκοντα και το δυναμικό των κρυφών μονάδων ήταν ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος»...
*
Οπως είπαμε, οι έρευνες που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των εγχώριων υπηρεσιών του, ήταν ένας μηχανισμός συγκάλυψης των δραστηριοτήτων αυτής της υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για τη δράση
της «Κόκκινης Προβιάς» σε κρίσιμες υποθέσεις. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση «Καρφίτσα», που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, η υπόθεση της «Νάρκης του
Γοργοπόταμου» το 1964, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα, αλλά ακόμα και πρόσφατα εξαιρετικά σκοτεινή παραμένει η «υπόθεση Παυλή» στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για τον ανθυπασπιστή που είχε προσπαθήσει το 1989 να
τοποθετήσει βόμβα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, όπου θα μιλούσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η βόμβα έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα το διαμελισμό του. Εκτοτε το θέμα «θάφτηκε» κυριολεκτικά.
*
ΥΓ: Η «17Ν» είχε σπεύσει τότε να πάρει υπό την «ιδεολογική» προστασία της τον Παυλή, καθώς σε προκήρυξη που είχε εκδώσει τον παρουσίαζε σαν «μοναχικό λαϊκό αγωνιστή», που δεν είχε καμία σχέση με μυστικές υπηρεσίες...
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