
ΙίΑ&ίΒΑΔΗΝΪΟ ΑΙΠΟΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΠΑΚ 

Α Ν À Κ 0 Ι Η ti Σ Η Τ Υ Π Ο Υ 

Ρώμη, 2 Μαρτίου 197 2 

Ό Ανδρέας Γ. Παπανδρέου,αρχηγός του Πανελλήνιου Απελευθερω
τικού κινήματος - ΠΑΚ - έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους 
του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ: 

" Ή επίσημη άπόψαση του Προέδρου ιΜίξον νά συνεχίση τή στρα
τιωτική βοήθεια στό καθεστώς τών ανδρεικέλων το3ν Αθηνών, πρό
κειται νά" ¿νακοινωθή σύντομα στό Αμερικανικό ινονγκρέσσο. 

Σάν άταλλαγμα ή Ελληνική χούντα έπισπεύδη τό σχέδιο της περί 
διαμμελισμου της.Κύπρου- Γιαύτο, ή στρατιωτική κλίκα των Αθη
νών θά" προσπαθήση ν« εκβίαση την παλαιά πολιτική ηγεσία vá 
αναγνωρίση τό στρατιωτικό καθεστώς καί το όλοκληροτικό του 
Σύνταγμα. 

Ί'ό ΠΑΚ δηλώνει ότι κάθε πολιτικός δ οποίος αναγνωρίζει τό 
Σύνταγμα του 68 καί ò οποίος συνδιαλέγεται μέ τή χούντα προδί
δει τον 'Ελληνικό λαό καί θά έχει την τύχη τών ανθρώπων της 
χούντας,, . 

PAKHEELENIC LIBERATION MOVEMENT - PAK 

Ρ Ε S S S H S I S A S E 

Rome, 2 March 1972 

Andreas G·« Papandreou, leader of PAK
}
 made the following 

statement- on behalf of the National Council of PAK: 

" Nixon's formal dacision to continue military aid to his 
puppet regime of Athens will he communicated to the Congress of 
the US shortly» In return the Greek junta will accelerate its 
plan for the partition of Cyprus

c 

Bee aus-s of this, the military clique in Athens will try to 

blackmail the old political leadership into accepting its rule 

and its totalitarian constitution. PAK declares that any politi

cal man who accepts the constitution of 1958 or who engages in 

a dialogue with the junta over this constitution betrays the 

Greek people and will share the fate of the members of the junta 



PAI1HELL3NIC IIBB3ATI0N MOVSMEKI - PAK 

P R E S S B E L D A S E 

Rome, 12 March 1972 

Andreas G» Papandreou, leader of PAK, gave the following 

statement today on behalf of the National Council of PAK: 

The military junta in Greece has suddenly called a trial in 

Athens of fifteen freedom fighters among them distinguished 

lawyers, doctors and scientists. The men and women charged 

have "been tortured mercilessly, as has been publicly confirmed 

by Amalia Homing. The inhuman tortures and the long incarceration 

that preceded the trial make a mockery of the Y/cstcrn World's 

verbal commitment to liberty and human rights, 

The voices of liberation will be heard this week from within 
the "dingy" walls of a military court in Athens. They will 
constitute a ringing condemnation of the exploits of American 
imperialism in Greece. And they will inspire the Greek people 
and especially the youth to continue and escalate their struggle 
for a free, independent, sovereign and democratic Greece. 

ΙίΑΝΕΛΑΗΙϋΙΟ ΑίΙΕΛΕΫΘΕΡΩΐΙΚΟ ΚΙΪΓΗΐ&Α - ÍT/JÍ. 

A ill Α Κ 0* Ι Ν Q £ Η Τ Y a Ü Y 

Ρώμη, 12 αρτίου 1972 

Ό '^νδρέας Γ. Παπανδρέου, αρχηγός του IIAeC, Ικανέ σήμερα τήν 
ακόλουθη δήλωση εκ μέρους ίου Εθνικού Συμβουλίου του* iiüj£: 

'h στρατιωτική χούντα στην ΈλλΟ*δα απεφάσισε έφνιδίως \>ά διεέ,άγη 

σαήν Αθήνα δίκη δεκαπέντε αγωνιστών της ελευθερίας μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται διακεκρ ιμμενοι δικηγόροι, ιατροί καί επι
στήμονες. Οι κατηγορούμενοι βασανίστηκαν άνικτήρμονα δπως έπε-
βεβαίωσε δημόσια η κυρία Αμαλία Φλέμιγκ. I'd απάνθρωπα βασανι
στήρια KCί οι μακρές προφυλακίσεις Καταρίπτουν τα όπ ιχειρύματα 
του Δυτικού κόσμου/περί ελευθερίας καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κραυγές γιά^έλευθερ ία θ(ί ακουσθούν ούτή τ^ βδομ'όα μέσα άκό τίς 
σκοτε ινές̂  αίθουσες των στρατοδικείων της Αθήνας,, Οι κραυγές 
αυτές θα" ¿ποτε/νέοουν μια" κραυγαλέα κατασίκη των μεθόδων του αμε
ρικανικού ιμπεριαλισμού στην Ελλόοα. Κα ί θώ* εμπνεύσουν τόν 
ΙΛληνικό λαό καί είοικότερα τή νεολαία να συνέχιση καί να κλι
μάκωση τόν '.yúvu γιό μιό ελεύθερη, κυρίαρχη κα( δημοκρατική 

XJKX^L· α. 


