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£3 ΑΟγοΑστου ISfl 
- Τδ .Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΚ εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοί

νωση : 
" Ή αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας άπδ τδν Άρχηγό,,του ΠΑΚ, 

Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, εκ μέρους της χούντας των ' ,Ίθηνων είναι μιά 
σπασμωδική ενέργεια τεοΰ αντανακλά τον φόβο πού εμπνέει στην χούντα ó 
Αρχηγός-του ΠΑΚ nod της σύγχισης πού επικρατεί στίς τάζεις της έξ 
αίτιας ττ|ς παταγώδους αποτυχίας τους νά καταπνίξουν τήν αντίσταση του 
ελληνικού λάου. 

Είναι επίσης ή πράξη αυτή της χούντας ένας κουτοπόνηρος ελιγμός 
μέ σκοπδ νά άποκλείση τδν Ανδρέα Γ. Παπανδρέου άπδ τήν πολιτική ζωή 
της Ελλάδος. Γιατί είναι πιά σαφές δτι οί συνταγματάρχες·κατ'έντολήν 
των πατρώνων τους β::δίζουν πρδς τήν εφαρμογή του φασιστικού ολοκληρω
τικού συντάγματος του 1968. που θά άκολουθηθη άπδ μιά παρωδία εκλογών 
μέ ακριβώς προκαθορισμένα αποτελέσματα. Ανενόχλητοι έτσι οί δικτάτο
ρες θά προχωρήσουν πρδς τδ τελικό ξεπούλημα της χώρας. 

Είναι βέβαια άσκοπη καί ανόητη ή τακτική αυτή της χούντας γιατί 
τδ ΠΑΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα οτι οΰτε δ Αρχηγός του ούτε κανένα μέλοο 
του δέν 0cc δεχθη νά συμμετάσχη στην πολιτική' ζωή της χώρας κάτω άπδ το 
φασιστικδ πολίτευμα του συντάγματος του 1968, Η άπάντησις μας στδ 

•
σύνταγμα του 1968 καί οποιοδήποτε άλλο σύνταγμα, πρύ περιορίζει τήν 
πλήρη καί ελεύθερη εκωραση της λαΐ'κής θελήσεως, είναι γνωστή καί σαφής, 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ για τήν τελική νίκη του 
λάου. 

Είναι καί παράνομη αυτή ή πράξη της χούντας,, δπως παράνομες εί
ναι δλες οί πράξεις της καί ή Ίδια η ΰπαρξή της. 

Άλλα πέρα άπ'αύτό, ó Ανδρέας Γ, Παπανδρέου δέν χρειάζεται πι
στοποιητικό έλληνικότητος άπδ τά πειθήνια δργανα του νέου κατακτητή 
της Ελλάδας, · του αμερικάνικου Πενταγώνου, ¿τίς καρδιές των .Ελλήνων 
Ò Αρχηγδς του ΠΑΚ είναι τδ σύμβολο του απελευθερωτικού" αγώνα, ένος 
αγώνα πού τδ νικηφόρο τέρμα του θά συντρίψη τους προδότες καί τους 
πράκτορες των ξένων συμφερόντων καί θά φέρη στην Ελλάδα τήν ελευθε
ρία καί τήν εθνική αξιοπρέπεια," 

Ό Ανδρέας Γ, Παπανδρέου, Αρχηγός του ΠΑΚ, ήταν ό κύριος δμι— 

•
λητής στδ Συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής 'Ομοσπονδίας χθες τήν νύ
κτα στδ Κολοράντο. Η Έθνικη Φοιτητική Ομοσπονδία είναι μιά δργά-
νωση πού αποτελείται άπδ Προέδρους Φοιτητικών 'Οργανώσεων άπ δλες τίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

Σχολιάζοντας τήν ανακοίνωση άπό τήν Ελλάδα δτι ó Παπαδόπουλος 
προβαίνει σέ ανασχηματισμό της κυβερνήσεως του γιά νά συμ^ερ^λάβη 
τεχνοκράτες καί πρώην πολιτικούς, ó Ανδρέας Παπανδρέου, είπεϊ 

1 Μ
0 Παπαδόπουλος κάνει τους συνήθεις ελιγμούς του. Προσπαθεί 

μέ μερικές αλλαγές στην κυβέρνηση του νά δώση την εντύπωση στδν εξω 
κδσμο δτι τδ στρατιωτικό καθεστώς πολιτικοποιείται. Τα-πρόσωπα άλλα— 

μια 

τήν απατηλή ώραιοποίηση, 0 αγώνας για μιά ελεύθερη, άνεξ5:ρτητη καί 
δημοκρατική *Ελλάδα θά συνεχισθη." 

"Αλλοι ομιλητές στδ Συνέδριο αυτό είναι οί^Ντάνιες "Ξλσμπεργκ, 
δ ανθρωτΐοο πού έδωσε στή. δημοσιότητα τά μυστικά έγγραφο:, του Πενταγώ
νου, δ Μπεντζαμιν Σπδκ,σβ' Γερουσιαστές Μάκ Γκάβερν, Μακ Κλόσκυ,. 
"Εντμουντ Μάσκ» καί άλλοι. 


