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»POSATOSI SrjTl AwA S t . Γι Ava vd ΑπσυσιΑσει Από ©υνβορ£ασ?ί καί 

0A£et fé θέμα τ % T.O ϋενιδίοι». 

AIKNMUBH« "Υστερα a ró ouCAmcnt Αποφασίζεται uA wpo»dfi#et #| Από~ 

tmm\ GtdAuonc Tifo T.O τήν ¿ευτέρα. 'Αναλαμβάνει ίνα^ατζόπουλος 

κα£ Χριβτοδουλίβηε.. 

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

OTOEâPOSs 'Αναφέρεται ατό &έμα της έ#ϊ|μερ£βας, Κτό ttpépXril"* 

oxéaey»v ;·!αρούοα κα£ Γραφείου εφημερίδας· ϊονίζει tic «αραλήφεις 

οχβτνκά uè έρευνα γ lé «1 Απρίλη »ai Ιδιαίτερα pwnrâ «©ιός «*ÄP* 

«ολιτική απόφαση γ té οημοσίευση tee Αλλα κόμματα »ai *ήν μΑ δη

μοσίευση TOO κειμένου Iienovft κ·&. Γιατί Sév μπη*κε τό κείμενο γιά 

Zalp. laí τi ftgwaipsvet τέλος η δημοσίευση αοτοδ του ε£ο©υς τ®ν 

εηιστολ&ν στι$ν εφημερίδα μας* Αημιο«ργε£ται Ινα »λίμα κο&ερνιιτικ$ν 

καί Α»>mwgjjimnf>idN πού m i m t vé χτοπηθε£ €μεσα. Tovtaot πώς eîvai 

Αδύνατο vd παραμείνει ó t*l γραμματέας μετΑ άπ'αοτΑ καί Coas πρέ

πει vd φύγουν δλα τά μέλη» MA «dp* ι ευθύνη ô Χριστοοουλέαικ;· 

1 i If 111»Üii>0ili J • 1 • m Αναφέρεται oré πρόβλημα καί τίς παρατηρήσεις γ id 

τό περιεχόμενο έφημερίοας. *Zowc ft Αλλαγή οομ^ς *αέ τρόπου λειτουρ

γίας Ιίοηθησει. *Α πρέπει vd είναι περισσότερο επαγγελματική' καί 

λιγότερο ευθύνη γραφείου TOÖ Κινήματος ñ £φτιμβρέβαι· MA uwîp&ei ·& 

μι Α αυντακτί,Η^ litt τροπή. 

¿ΙΛ0ΥΚΑΖ. 2ομφ®νε£ μέ Απόφαση v*dvoadßsi è Χριστοβουλίοης σάν Ε.Γ. 

ΙΈΜΗΒΚΑΧΑΧs £ομφο»νεε oré συμπέρασμα. Td πρόβλημα προΰπαρχε καί Té 

είχαμε επισημάνει κακός oiv Té Αντιμετωπίσαμε èt«é τότε καί Αμεσα. 

'Σους οέν npijti vá οιαλυθεε ré fpopefft* *ΥκΑρχει ΙλλβνΦη πολιτι~ 

κοδ κριτηρίου. 

riûTASî "Εχουν i|ön αρχίσει ©Ι συζητήσεις γι'αυτό τ A θέμα· Μομίε» 

née θέν πρέπει vd υπάρξει IwiitMIII σ'αύτό Té »¿μα. âév Οκ^ρξε 

πρόθεση Απουσίαζε δμως ιιολ&τι%ι| εοθονι» κα£ MPÌTAPLO· 

AAAXûTKSs *! &ηόφβ0η u®G ©év πρέπει vd οποκΑφει oi «αμιΑ σκοπιμό

τητα. Té AflWT&coua ήταν σονέπβια tfle πλα^ρΑτ?ιτας m»û οπ^ρχε. 

Aév έγινε σκόπιμα «έν οπαρχει όμως πολιτικό κριτήριο ποΑ είναι βασικό. 

ΑΥΓΕΠϋΟ»« Είναι σοβαρό θέμα πρέπει vd ηΧφοϋν νά άπολογηθοΘν. 

Μά ανακληθεί è γραμματέας κα£ οί Αλλοι υπεύθυνοι. 
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«OXASrsoïlOïAoîïî *H Cnuká Ixet γίνει. EÏvm, àêua itoXvxtMffs «Ο
θόνης TÖ@ êpYévo», Uà Ανακληθεί; Μ Ι «δμβρα *ö όργανο m£ è 
Χριστο5οι»λ<6ΐ|£ vá Tspoiretve». μέσα ©i Xtyo χρόνο m>yn®ug»%lyâ'm ôo-* 
iriU M κληθοβν va οώσουν i g w t a c t c ti-'ctôxé· 

A»Ö»ASBS eAvaAaifcßdvsi, etevvn ^ Ε.Γ pi iptoneoôovJUôïj. * Αναστέλ
λεται, η λειτουργία vpavcCou καί λ«ιτ©νργ«Ϊ csâv ôpASa βουλβιβς 
Ματ« &nó Ικίρλεφΐ! 34ριογοβοβλ£δη μέχρι, w o vé βρθβι ή etonYneii «ai 
fgMMPftttf ánémmn. Hd icXn^ef το YpacpeCo cié απολογία. Άναλ«μ$<1-
vet. AKHS, XPXSTOAWAIAHZ, ηΜΜΝΟΕΜ, ÍAÉBBIH Y té τή* Oövdvtnön. 


