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* Αγαπητέ Κώστα

Σ’ εύχαριστώ γιά τό κατατοπιστικό σου σημείωμα σχετικά με τδ τά

σι σου στην Αυστρία καί τ ί ς  έπαφές σου έκεΐ:

1 . ’ Αντιλαμβάνομαι ο τ ι  στό θέμα της βοήθειας Υπάρχει σχετική ύπανα-
•' ο

χώρηση από μέρους των ΑύστριακωνίΗ Ισ τροτ ία  ε ίνα ι  γνωστή καί 

άπό ’άλλες περιπτώσεις . Οί ξένο ι  προτιμούν νά έλέγχουν οΐ ίδ ιο ι  

διάφορες προσπάθειες παρά νά δίνουν άδέσμευτη βοήθεια. ’ Αναφέρομα
•7

έδώ στό θέμα τής έκδοσης δελτίου.Πάντως σκέπτομαι νά ζητήηω άπ* 

αετούς κάτι τό συγκεκριμένο : δηλαδή νά ένισχύσουν τήν έκδοση 

του 11 ΑΓΩΝΑ". Στόν Μπαργκίλ γράφω σχετικά γιά τό θέμα τής καταβο

λής έξόδων γιά τή συνεδρίαση τής συντονιστικής έπιτροπής έξωτε- 

ρικου.

2 . *Η προσπάθεια τής σοσιαλιστικής νεολαίας ά ξ ι ζ ε ι  νά παρακολουθηθή

άπό πολύ κοντά ."Εγραψα σχετικά καί έλπίζω νά γίνη έβέργεια 

άπό μέρους των άπεύθυνων φίλων μας.

3. "Οσον αφορά τό τα ξ ίδ ι  του Α.Γίαπανδρέου καί τ ί ς  έπαφές πού προτεί

νε ις  άπάρχει πιθανότης νά πραγματοποιηθή μέσα στόν 'Ιούλη άλλά 

δέν έχει άποφασισθεΐ δριστικά τίποτα
ς /  . *■

4 . υσον άφορά τά χρήματα πού μάζεψε ο Αεοντιάδης οι άριθμοί των

λογαριασμών του ΠΑΚ στή Σουηδία καί Γερμανία βρίσκονται στή 

σελίδα 31 του τεύχους Νο ΙΟ , ’ Ιανουάριου 1 970,του Γκρήκ ’ Ομπσέρ- 

βερ.Παρακαλώ νά τόν προτρέψεις νά τά άποστείλει σ ’ έναν άπό τούς 

δυό λογαριασμούς δσο γ ίν ε τα ι  πιό γρήγορα.

5 . Μέ βάση τ ί ς  γνωριμίες πού ε ίχες καί τ ί ς  έπαφές πού έκανες θά



ήθελα νά ξέρω ’άν κρ ίνε ις  πώς ύπαρχε ι δυνατότητα γιά τήν έξεύρεση 

κατάλληλου προσώπου πού μπορεί νά έμφανισθεΐ σάν έκπρόσωπος του 

ΠΑΚ στην Αύστρία.Μέ ένδιαφέρει Ιδ ια ίτ ερα  νά προχωρήσουμε στην δη

μιουργία ένός πλήρους δικτύου Ικανών καί ύπεύθυνων αντιπροσώπων 

σ ’ όλες τ ί ς  χώρες τής Εύρώπης.

6. Οσον άφορά τό περιεχόμενο του ’άλλου γράμματός σου πρός ΑΓΠ

θά ήθελα νά σέ πληροφορήσω πώς τό γράμμα τής φίλης μας λή-

φθηκε όπ’ όψιν."Εγινε συνάντηση μέ Μυλωνά καί Στάγκο άλλα καμ/ιά

ά πόφαση δέν πάρθηκε. * Αντίθετα τονίσθηκε πώς θέλουμε έγκριοί^
• ι

από τούς άνθρώπους του έσωτερικου. Σου έσωκλείω τά άντίγραφα 

των άνακοινώσεων τύπου πού έγινβϋ*Η συνάντηση μέ άναβλήθη-

κε μέχρις δτου διευθετηθή τό θέμα τής Δ.Α. *Ελπίζω τό έρχόμενο
- . ν '

Σαββατοκύριακο νά βρίσκομαι στή Γερμανία.Θά πληροφορηθής τ ί ς
^  /  >*·» *■ Λ ^ Ν Ν '

κινήσεις μου άπό Τσουγιόπουλο.

Δικός σου


