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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: -ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ. 

Ό Λρχηγδο του ΠΑΚ κ, Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, πήρε μέρος 
στή δεΰτερη συνάντηση της *Ελληνικής 'Επιτροπής της Σοσιαλιστι
κής αιεΟνοϋς που έγινε στδ Παρίσι στίς 5 Σεπτεμβρίου 1970. Στή 
συνάντηση πήραν μέρος αντιπροσωπείες α,π'6 ο λα τά εύρωπαΐ'κά σοσια
λιστικά κόμματα καί τά αντίστοιχα κόμματα Καναδά, καί 'Ισραήλ. 

*0 κυριώτεροτ ομιλητής ήταν ó αρχηγός του ΠΑΚ ó όποιος μί
λησε' γιά τά·προβλήματα και τις προοπτικές του άντισταα ιακου α
γώνα. Άφου μίλησε γιά τίς εξελίξεις που επακολούθησαν μετά 
τήν έξοδο της χουντασ άπδ τδ ΣΣυμβούλιο Ευρώπης, ¿ Αρχηγός του 
ΠΑΚ αναφέρθηκε στην ανοικτή υποστήριξη ποΰ ή αμερικανική* κυβέρ
νηση παρέχει στή χούντα και στην έλλειψη αποφασιστικής αντιμετω*· 
πίσεως του προβλήματος· άπδ' τίς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με εξαί
ρεση τίς Σκανδιναβικές. Ό κ. Παπανδρέου τόνισε τή σπουδαιότη
τα ποΰ αποδίδουν ot αντιστασιακές δυνάμεις στην ουσιαστική'αντί·» 
δράση στην πολιτική των ΗΠΑ άπδ τίς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. 

"Υστερα άπδ έκθεση του κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου γιά τί(| 
ανάγκες της ελληνικής αντιστάσεως, ή * -ελληνική Επιτροπή της Σο
σιαλιστικής Διεθνούς εξουσιοδότησε τον Γ. Γραμματέα της κ. Χάνς 
Γιάννιτσεκ νά προχοορήση στίς ενδεικνυόμενες ενέργειες γιά τήν 
συλλογή πδρωυ γιά τήν ενίσχυση του απελευθερωτικοί) κινήματος 
του ""Ελληνικού λάου. 

Στή συνάντηση της *Ελληνικής Επιτροπής της Σοσιαλιστικές 
Διεθνούς συζητήθηκαν καί τά θέματα των περαιτέρω ενεργειών των 
σοσιαλιστικών κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στή Συμβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (εισηγητές ό κ. Εάν ντέρ 
Στοΰλ καί & κ. Κ. ϊσέρνετς) καί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (κοι
νοβούλιο της Κοινής 'Αγοράς - είσηγητής ó Βέλγος κ. Έρνεστ 
Γκ λίν). Μετά άπο συζήτηση, αποφασίστηκε ν* ληφθούν ο£ ¿ξης 
πρωτοβου?\.ίες:στή Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπηο νά προωθηΟη τδ θέμα της προτάσεως γιά διευκολύνσεις 
σχετικά μέ' τή χορήγηση διαβατηρίων στούτ καταδιωκδμενους από 
την χούντα. Στδ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Σοσιαλιστική ομάδα 
να φερη σε ψηφοφορία τδ θέμα της αναστολής της συμφωνίας Συνδέ
σεως * Ελλάδος-Κοινή ς ' '.γορας. 

Μετά τήν λήξη των εργασιών της ^Ελληνικής 'Επιτροπής τηε; 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ό αρχηγός του ΗΑ.Κ εδωσε^συνέντευςτ] τύ
που μαζί μέ τόν πρδεδρο τήΥ Σοσιαλιστικής Διεθνούς κ. Μπρουνο^ 
Πίττερμαν καί μίλησε' άπδ την ελληνική εκπομπή του^Ραδιοφωνικού 
ιΣταθμοΰ των Παρισίων* Τέλος αποφασίστηκε νά στ ;λη αντιπροσω
πεία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς οτήν Ουάσιγκτων γιά τήν δημιουρ
γία πιέσεων στην ' αμερικανική κυβέρνηση. 
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SYHAOTÎHSH ΙΊΛΠΛΝΔΕΕΟΥ - ΠΑΛΜΕ 

Κατά τή> 
ηγδς του : ΥΚ. 

ην παραμονή του στη Σουηδική πρωτεύουσα, ó Αρ— 
, κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, συναντήθηκε (σήμερα) 

με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας κ, Ουλοφ Πάλμε, 

Ζτή διάρκεια της συναντήσεως, πού έγινε στό Πρωθυπουργι
κό Γραφείο καί χαρακτηρίστηκε άπδ ιδιαίτερη εγκαρδιότητα, συζη
τήθηκαν θέματα σχετικά με τη βοήΟειο: της ελληνικής αντιστάσεως. 

Σέ" ανακοίνωσε πού κυκλοφόρησε τδ γραφείο του κ·, Πάλμε 
μετά τή συνάντηση, αναφέρεται ότι τδ ,

;
,'οσιαλδημοκρατι?-ίδ κόμμα 

θα έζακολου'Οήση την υλική κα£ ήΟι?·ίή συμπαράσταση του στό Πανελ
λήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα - ΠΛ.Κ. 


