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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
" Η «ΩΗΗ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ » 

ΕΚΠΟΜΠΗ: Ι Ιουλίου 1972 
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ΣΚΪ5Α 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΑΙΤΑΠ ΕΑΙΑ 

Πατρι'"••>:ς, ή εκπομπή μας ακούγεται στή μία μετ4 τά μεσάνυχτα 
στά 41 μέ;ρα ua¿ οπηρετεΤ μ€ εϊδήσεις καί μηνύματα τ<5ν απελευ
θερωτικό άγονα« 

Απόψε σας μεταδίδουμε μήνυμα του Ανδρέα Παπανδρέου προς 
τους "Ελληνες σπουδαστές, δήλωση -της Λαίδης Αμαλίας Φλέμιγκ 
γιά τού( 'χολιτιηοί'^ κρατουμένους, οχόλΐΌ συνεργάτου μας πάνω 
στό συν*''-.,',ο των EtpaJTCO.T'uu-v Κοινοτήτων οπού · ό Ανδρέας Παπαν-
δρέ*ου Ικλήθηκε σαν ένπρόσωπος του' Ελληνικού, λάου. 

*Ό Ανδρέας Παπανδρέου μιλάει στους "Ελληνες σπουδαστές: 

"Ελληνες ve*öt - ot θαρραλέες, μαχητικές εκδηλώσεις σας, 
ενάντια στην καταπίεση τη'ς χούντας, ό εντυπωσιακός αγώνας σας 
γιά τήν εξασφάλιση του δικαιώματος σας vá εκλέξετε οι 'Coioi 
τίς i Fcpo ¡ΐήσεις σο:ς, *ποτε?.οϋν ιστορική* καμπή στή μάχη γιά 
τήν ανεξαρτηα* ι'"- χ.ιίρας κοί νή λευτεριά του λάου μας« 

Τήν πρωτοπόρο ιΛκ^ σας δράοη θά ακολουθήσουν σύντομα ot 
εργαζόμενοι της Ελλάδας,, ο: εργάτες, οι αγρότες, ot επαγγελ
ματίες, στό χ^α vi na* στην πύλη« στο χωράφι καί στό.εργοστάσιο, 

QÍ σπασμωδικές αντιδράσεις τ*όν πρακτόρων της αμερικανικής 
κατοχής -:·

;
'••·; χούντας, ά':ονελοΟ'ν τρανή* απόδειξη της ανησυχίας 

πού τους κάτεχε» - ¡ι&$ ή ·;έα >6τή καί προχωρημένη μορφή ενερ
γού* â w ,Ί; .·,

Ο
 ίιαοτελεϊ·τυ προζύμι γιά ιό ξεσήκωμα του περή

φανου ?\.uoï ( ας« 

Με* τήν ωριμότητα πού σ*ΐς χαρακτηρίζει γνωρίζετε άριστα τήν 
βαθύτερη Evveia του αγιβνα σας. Στόχος σας δέν εΤναι «¡τλ&ς καί 
μόνο ή κατάκτηοη ΊΟΟ δικαιώματος νά έχετε δικιά σας αΐ,ρετή 
διοίκηση* Γιατί στά πλαίσια τΐίς βάναυσης κατοχής της πατρίδας 
μας Η «θ e κατάκτηση, κάθε ν ·. < .η έχει αξία μόνο στό μέτρο πού 
δποτε/̂ -'ί ενα '. -.¿μα gl μ : κρί*ς χή μεγάλη, οριστική, ανοιχτή 
¿ναμέτρη.'ΐη^μέ τίς δυνάμεις κατοχής, 8ναν·ακόμα σταθμό στον 
ανηφορικό ·;να : Λ -.'ν κυνική μας απελευθέρωση. Στόχος σας 
ε!ν > , ν :.ρΐνή, μαχητικά n-ç όχληση, τό καθημερινό, συστημα
τικό, πιεστικό Ι ε σκέπασμα

 ;
 ς ωαής καταπίεσης του λαοϋ μας καί 

τΤ)<: μ« γάϊ ης Ê ···•'. ; π* Ι £ χς. 
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ϊό Ιδιο ακριβές Ισχύει γιά τους εργαζομένους — γî,<f toéç 
εργάτες, yud τους αγρότες, γιά τους επαγγελματίες, **€ xtc κννη-
τοπ-οιήσει̂ ς τους γώρω από* συγκεκριμένα αιτήματα θά ξεσκεπάσουν 
κάθε μορφή εκμετάλλευσης, και καταπίεσης του λάου μας, θά κάνουν 
ανάγλυφη τή*ν τυρρανία πού επιβλήθηκε στή χώρα μας άπο τό 
Πεντάγωνο καί τους πράκτορες του στην 'Ελλάδα. 

ίιέ τήν βαθειά γνώση σας των συνθηκών "πού Ισχύουν σήμερα στην 
πατρίδα, θά ε"χετε ηδη επιλέξει αποκεντρωτικά σχήματα αγώνα« Ό 
αγώνας^ενάντια στ<5 νεοφασιστικό, αστννομΜ*4 κράτος των πρακτό
ρων του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού* απαιτεί άποκέντρονση στό 
μεγαλύτερο δυνατό* μέτρο. 

Καί απαιτεί επίσης δμεσα, σκληρά, δυναμικά χτυπήματα ενάντια 
στά σύμβολα τη*ς κατοχής. Γιά νά κλονίζεται καθημερινά τό* ετοι
μόρροπο αστυνομικό κράτος. Γιά νά φτιαχτή τό κλίμα της μεγάλης 
δυναμικές αναμέτρησης, πού αποτελεί τόν τελικό, απαραίτητο 
σταθμό στον αγώνα για τήν απελευθέρωση της πατρίδας, γιά τό 
χτίσιμο της νέας ανεξάρτητης, σοσιαλιστικές καί δημοκρατικής 
Ελλάδας. 

ΐάέ πίστη στίς αστείρευτες δυνάμεις τοΟ λαο0 προχωρούμε στον 
αγώνα. 

' 2 h2Ú& ïâ ywQ0^· 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

'î)u*5 ή ®ωνή του f
Απελευθερωτικοί Κινήματος. *ΊΙ 'εκπομπή μας 

μεταδίδεται στη~μία\ιετΊΓ*τα μεσάνυχτα στα*~"(**ραχέα καί σέ μήκος 
κύματος 31 μέτρα. 

Συνεχίζουμε τήν εκπομπή μας μέ δήλωση της Λαίδης Αμαλίας 
Φλέμιγκ· 

Θέλω νά στείλλω ενα μήνυμα στους φυλακισμένους μας, α'αυτούς 
πού απάνθρωπα βασανίστηκαν καί νά τους ¡τω πώς είμαι μακρυά τους 
δχι γιατί τό θέλησα έγώ, άλλα γιατί με ανάγκασαν νά φύγω, 

θέλ ω νά ξέρουν οτι, έστω καί από μακρυά, μαθαίνουμε τί 
συμβαίνει, τί υποφέρουν καί τό μαθαίνουμε arto σοβαρές πηγές, 
άπό ανθρώπους πού ή χούντα τους νομίζει δικούς της - από μέσα 
από τίς φυλακές» άπό μέσα ano τά δωμάτια των βασανίστηρίων. 
"Εκανα άπό μακρυά καί θά κάνω #τι μπορώ νά τους βοηθήσω, γιά 
νά βοηθήσω νά τελειώσουν οσο π ιό γρήγορα rod μαρτύρια τους καί 
τό μαρτύριο ολόκληρο της -'-Ελλάδας. 

ΐά ανθρώπινα θέματα δέν'^χουν σύνορα. Είναι κάτι πού άφορα 
ολσυς τους άνθρ'ωπους καί γι αυτό θά φωνάξουμε σ*δλον τόν κόσμο 
σ"όλους αυτούς πού είναι άνθρωποι, τό μαρτύριο του τόπου μας, 
τη* s μικρής Ελλάδας μας. Καί βρίσκουμε κάθε μέρα καί πιό πολύ 
ανταπόκριση. 
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Όλοι, έμεΤς îtotî είμαστε £ξω προσπαθούμε να βοηθήσουμε μ r$ìg\ 
μας τή δύναμη. Ν<£ ξέρουν πώς δέν τους ξεχνοϋμε, πώς τοος θαυ
μάζουμε καί τους σεβόμαστε. Γιατί αυτοί αού ριψοκινδύνεψαν ΐή 
φυλακή καί τά βασανιστήρια έσωσαν, τήν σημερινή περίοδο, τήν 
τιμή της 'Ελλάδας, 

"Ελπίζω; καί Ιχω λόγους vá τό 'ελπίζω πώς δέν θ'αργήση νά 
£λθη ή λευτεριά.<Δέν θ'αργήση η μέρα πού θά εξαφανισθούν από 
τόν τόπο μας τ

0
' ολέθρια πλάσματα πού τήν καταστρέφουν. Ήοτέ &¿V 

στέριωσαν στόν
:
τόπο καί φέτος είναι ακόμα λιγότερο στερεοί από 

ποτέ. ¿\έ μπορεί νά σταθ?) μιά δικτατορία πού δέν τήν θέλει ò 
λαύς. Στηρίζονται μόνο πάνω στην ψευτιά, στά βασανιστήρια καί 
στή βία. 

Γιά νά μείνουν στην αρχή ξεπουλοϋν τ-rtv 'Ελλάδα. Προσπάθησαν 
μά δέν τ<5 πέτυχαν νά ξεπουλήσουν καί την Κύπρο. Γιαυτό^ειμαι 
βέβαιη πώς τώρα όλοι οΐ "Ελληνες, εΐτε είναι πολίτες εϊτε είναι 
στρατός, τό ξέρουν. Καί οί ξένοι όλοι πού θέλησαν νά κλείσουν 
τά μάτια τους, νά τους πιστέψουν, τώρα δέν μποροϋν πιά. Ξέρουν 
πώς ε*χουν νά κόνουν με ανέντιμα ανθρωπάκια. 

Ό κατήφορος ελπίζω νά τελειώνει, θά Ιλθη γρήγορα ή ανηφοριά. 
Γρήγορα θα είμαστε λεύτεροι. 

Ακοϋτε σχόλιο συνεργάτου μας πάνω στό λόγο rtôv Ανδρέα Παπαν
δρέου στό συνέδριο των Ευρωπαΐ'κων Κοινοτήτων: 

δίκαια, 17 Ιουνίου 1972 

Ό τόνος του συνεδρίου Τ]ταν γεν ina δκαδημα'ίκός μέχρι
?
τή στιγμή 

πού ακούστηκε μία εντυπωσιακή καί αληθινή φωνή. "BTCV η φωνή 
του* Ανδρέα Παπανδρέου πού έφερε τό μήνυμα του σκλαβωμένου Ελ
ληνικού* λάου καί υπενθύμισε στά μέλη του* συνεδρίου τήν ευθύνη 
τοϋ HATO καί τδν ΗΠΑ γιά τό πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου 67. 
Έπί πλεόν, ό Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε τήν απογοήτευση του 
γιά τήν αποδοχή &πό τήν Κοινή Αγορά της διαίρεσης της Ευρώπης 
σέ πλούσια καί φτωχά κράτη καί έτόνισε ότι ή ταχεία οικονομική 
ανάπτυξη της Βορείας Ευρώπης βασίζεται στην.εκμετάλλευση τοϋ 
έργατικοϋ δυναμικοί? αύτων ακριβώς των χωρίον πού βρίσκονται κάτω 
άπό δικτατορικά καθεστώτα, δπως η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλ-
λία καί ΐουρκία.Ό Ανδρέας Παπανδρέου συνέστησε στά μέλη νά 
μήν αποδεχθοϋν αυτή τή διαίρεση στό προσεχές συνέδριο της δια
σκέψεως Ευρωπανκ~ης ασφαλείας γιά νά μήν ενισχυτή έτσι η ούναμη 
των υπερδυνάμεων καί να μήν δημιουργηθούν επιπρόσθετα εμπόδια 
στην.πραγματοποίηση της εύρωπανκής ενότητας. Ιιία ενότητα πού 
μπορεί νά πραγματοποιηθή μόνο χωρίς.τά στρατιωτικά μπλοκ καί 
χωρίς τή οιαίρεση της Ευρώπης σέ πλούσια καί φτωχή. Τέλος, 6 
Ανδρέας Παπανδρέου μέ Ιδιαίτερη έμφαση έοήλωσε οτι 'άν οί 
ΕΟρωπαΙ'κές κυβερνήσεις δέν πάρουν εγκαίρως τά ενδεικνυόμενα 
μέτρα ενάντια στίς δικτατορίες στην Ευρώπη, τά γεγονότα στην 
Ελλάδα θά επεκταθούν καί σέ άλλα κράτη. 

Πατριώτες, έδω τελειώνει η εκπομπή μας. ot συνθήκες δέν μδς 
επιτρέπουν σήμερα νά ανακοινώσουμε τίς επόμενες εκπομπές. 

Γεια σας_ fficí καλή λευτεριά. 


