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Φίλοι,

Τδ έγγραφο αύτδ έπρεπε πραγματικά, νά είχεν ύποβληθή άπδ τές 
πρώτες μέρες τού γυρισμοί μου στήν Κύπρο και αύτή ήταν ή σκέύη 
καί ή πρόθεσή μου,όπως είχα πεί τότε στούς φίλους Α·Φάντη καί 
Χρ.Σαββίδη·Δυστυχώς τ δ Ανάβαλα Απδ τή μια βδομάδα στήν άλλη, 
άπδ τη μιά γιατί βρέθηκα πνιμένος μέ χίλιες δυο Αποθέσεις κι’άπδΐ 
τήν Αλλη γιατί άμφέβαλλα Ytaet γιά τή σκοπιμότητα τής άνακίνησης 
ένδε τέτοιου ζητήματος,τδ δποίο θά δημιουργούσεν Απλώς συζητήσεις 
χωριξ δυνατότητες νά ξεκαθαριστούν τά ζητήματα ή οί διαφορές,πού 
γεννήθηκαν μεταξύ δυά Κομματικών μελών σέ μιά σειρά μικρών ή μεγά
λων επεισοδίων,πού προστίθενταν το ένα στδ άλλο έπί μήνες στά ξένα·

ΤΗταν καί τούτο ένα Απδ τά κακά,πού είχε τδ κολόβωμα τής Πρε-< 
σβείας &ξ αιτίας τού <?τι εύρίδηκε έκρίθηκε σκόπιμο καί Αναγκαίο δ I 
φ·Εύδωρος νά μεταβή στές χώρες τή ς *"Απω LA ν ατρλής. * Η παρουσία του 1 
τρίτου μέλους χωρίς Αλλο θά έμπόδιζε'~τηδημιουργνα προστριβών ή} 
τούλάχιστο δεν Θα τές άφηνε ν'Αναπτυχθούν·*Απόδειξη είναι τδ γεγο
νός ότι τίποτε Ανάλογο δέν παρουσιάστηκε κατά τή διάοκεια τής παρα
μονής μας στήν 'Αγγλία καί έναν στή Γαλλία Αρχισαν νά έκδηλώνονται! 
τέτοιες δυσαρέσκειες,ή έπέμβαση τού φ·&ύδωρα τές Αμβλυνε· 1

οί διαφορές αύτές ήταν Αποτέλεσμα τού χαρακτήρα,τών τρόπων \ 
συμπεριφοράς και τής τακτικής,πού Ακολούθησε στή δουλειά Α φ.Παπαίώ- 
άννου.Προκατειλημμένος-Αγνωστο γιά ποιούς λόνου^-έναντίον μου,όπωε I 
μού τδ δήλωσε κάποτε όέ στιγμή έξαψης,&ταν αού έλεγεν ΰτκ "είχεν ' 
Απδ τή πρώτη στιγμή τήν προαίσθηση πώς δέ θα περνούσε καλά μαζί 
μού”,έφερε πάντα μαζί του ένα Απόθεμα έκκρηκτικής ψυχικής διάθεσηςίι 
εναντίον αου,τδ δποίο ξεακούσε μέ το παραμικρά· Η προκατάληψη αύτηΙ/ 
ήταν αίχμή,πού δέν Αφηνε νά δημιουργηθή πλευρά έπαφής· 7

"Αν δέν έχω καί έγώ παρασυρθή άπδ τά προσωπικά μου αισθήματα ι 
καί Αν η κρίση μου είναι Αντικειμενική,τότε δ φ.Παπαίωάννου πρέπει! 
νά είναι ένας παθολογικά φιλόδοξος καί έγωΤστής· Πρέπει νά είναι δ( 
τελειότερος τύπος τού 'Ιησουίτη,πού έλίσσεται κάθε φοράν Ανάλογα *.ν 
Ϊε τές περίστάσεις,χρησιμοποιεί καί τά πειά Αντίθετα μέσα,τά δποίάι 
γιάζει δ σκοπάς.Είναι φιλομειδής πρδς τούς Ανθρώπους,πού δέν τδν ' 

ξαίρουν καί τών οποίων τήν εκτίμηση καί έμπιστοσύνη θέλει ν'άποκτή- , 
ση.Είναι τάκτφουλ καί ύποχωοητικος σ'εκείνους ,πού Αντιλαμβάνεται 
στι λόγω θέσης ή κατά γενική δμολογία καί κρίση πρέπει ναναι Ανώ- 
τεροί του. Επιχειρηματολογείτε τρόπο όμως διακριτικά σέ τέτοια | 
περίπτωση καί πάντα ύπολογίζοντας στήν έντύπωση,πού πρέπει νά κάμηΐ 
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σ’έκείνους πού τδν Ακόύουν.*Εχει Υπομονή καί φροντίζει νΑ βρή | 
τρόπο,πού θΑ διατυπώση μέν τήν άποψη καί τή διαφωνία του,χωρίξI 
όμως νΑ θίξη τούς Ανώτερούς του,χωριξ νΑ ταράξη ή νΑ προκαλίση 1 
τα αίσθήματα τών Ακροατών του και μέ σαφή τη διάθεση τής ύποχω-| 
ρητικότητας. ν0ταν όμως οί παράγοντες Αλλάξουν καί* φίλος αύτδς 
βρεθή μπροστΑ σέ ίσους ή κατώτερούς του τη θέση τής έπιχειρηωτολί 
γίας παίρνει ή αύθεντία καί ή Αξίωση>τή διακριτικότητα διαϊ£Κέχε- 
ται δ έτσιθελισμάς,ή χροντροκομμένη είρωνία,τδ ρκόμμα καί 
σμάς.Κάμνει δριμεία έπίθεση-έΊ^ντίον'·άλλου·Τάν Αντιλαμβάνεται ότι 
έκείνοι,πού τον Ακούουν,είναι ήδη προκατειλημμένοι έναντίον τού 
Αλλου καί μπορεί νΑ -ύπολογίζη στην προκατάληψη αύτή καί στήν έκμσ- 
τάλλευσή της.ΕΪναι“δ τόπος τού Γάλλου moiνέ*τού λοχία πού στέκεί 
σέ στάση άψογης προσοχής μόλις Αντιληφθήτην παρουσία Ανώτερόύ | 
του,μΑ γίνεται βλοσυρός,Απότομος καί σκληρά τυραννικάς όταν βρίΑ 
σκεται Ανάμεσα στούς κατώτερούς του ή τούς Ανθρώπους,πού Απδμχαρα- 
κτήρα δέν θέλουν νΑ δημιουργούν έπιεσόδια καί δίνουν τόπο στην 
δργη.Δέν σέ σέβεται παρΑ όταν είσαι ίσχυρότερός του.Είς τδ βάθος\ 
ύποφέρει Απδ αίσθημα κατατερότητος καί φροντίζει ν’Αντιδράση έμ- I 
φαντικΑ γιΑ νΑ πεισθή περί τού έναντίου καί δ ίδιος· /

Είναι εύέξαπτος,δργίλος καί παράφορος.*0 ίδιος διηγείται ότι| 
όταν ήταν παιδί έκλώτσησε καί Αναποδογύρισε τδ τραπέζι,στδ δποίονι 
ήμμητέρα του τού έσέρβιρε φαί,πού δέν τού άρεσκε,τσακκώθηκε μέ ? 
τδν πατέρα του καί έγκατέλειψε τδ πατρικό του σπίτι κι’έξαφανίστιφ

Μέ Ανάλογο δργίλο τρόπο έκδηλώθηκε πολλές φορές κατΑ τή διάρ^τ 
κεια τού ταξειδιού μας γιατί ύποφέροντας Απδ αίσθημα κατωτερότητας 
καί βλέποντας ότι τα σκοπτικά του βέλη όχι μόνο ήταν Αδύνατο ΨΑ 
διαπεράσουν τδν θώρακα τής Cδικής μου ύπομονής ή τήν ίδική μου 
πνευματική πανοπλία.Αλλ*Αντίθετα έπέστρεφαν στδν ίδιο,έκαταλαμβα- 
νόταν Απδ παραωορΑ,η δποία τδν όδήγησε κάποτε-όταν είμαστε στο 
Βουκουρέστι-καί σέ Απαιλές χειροδικίας,τές δποίες δυστυχώς δέν 
έδοκίμασε νΑ πραγματοποιήση,γιατί είδεν ότι όχι μόνο δέ μέ καταπτό 
ησαν μΑ ήμουν έτοιμος νΑ τές έπιστρέψω έντονώτερες·

’ϊέ τέτοιον τύπον καί μέ τέτοιες διαθέσεις δέν ήταν δυνατά 
νΑ μή γεννηθούν διάφορές,ό^ταν μάλιστα τΑ πράγματα δέν έξελίσσονταν 
εύνοίκα καί παρουσιάζονταν δυσκολίες,πού τδν Αναστάτωναν·τδ κακδν 
άρχισεν Απά^τή Γαλλία.ΕΪχε τήν Απαίτηση νΑ §αίρω πού θΑ έπηαίννα- 
με χωρίς νΑ μού πή τδ πρόγραμμα τής ημέρας·ήταν πάντα μέ τΑ νεύρα* 
του κι’όταν έζητούσα πληροφορίες γιΑ τδ ένα ή τδ άλλο μέρος,τδ ένα 
ή τδ άλλο πρόσωπο σ’ένα τόπο,πού ο ίδιος ήταν τδν προηγούμενο χρό4 
νο,έγώ δέ ουδέποτε ύπήρξα προηγουμένως· Εδυσφορούσε και Αγανακτού
σε γιατί δέν ήμπόρεσα να βρω τΑ γραφεία τής Γαλλικής 'Εφημερίδας 
"δ νέος πολιτικές καί τδ έθνος** έν’ω καί δ ίδιος έδυσκολεύτηκε 
νΑ τΑ βρή παρΑ το γεγονδς ότι τΑ είχεν έπισκεφθή τήν προτεραία·

•Οσες φορέςέδοκίμαζα νΑ συζητήσω τούς λόγους γιΑ τούς δποίουα 
τδ Γαλλικά Κόμμα δέν έδειξε διόλου Ανδιαφέρο στήν *Αποστολή ή τούς 
λόγους γιΑ τούς οποίους ή ’Εφημερίδα τού Κόμματος,Αντίθετα Απ* ( 
ό,τι Αναμένομε,δέν έδωσε στδ ζήτημά μας καμμιΑ δημοσιότητα τδν I 
έπιανε πείσμα καί Αγανάκτηση·Μ έθοωρούσε πέραν τού δέοντος έρευ- [ 
νητικά καί μού Απέδιδε κακοπιστία καί έλλειψη έμπιστοσύνης πράς I 
τάν ίδιο> ’
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ϋταν ζητούσα νά μάθω γιατί τδ Τσεχοσλοβάκικο Κόμμα δέν υ€οθέτησε| 
αμέσως τδ ζήτημά αας καί δέν μας έδωσε καμμιά βοήθεια παρά μόνο | 
γιΑ να φύγουμε για τήν Κομινφορμ έδειχνε πάλι την ίδια ανυπόμονη*· 
σία καί νευρικότητα·'Αργότερα στδ Βουκουρέστι έμπηγε τές φωνές, 
ϋτα,ν έπηγαινοερχόταν στην Κομινφδρμ χωρίς νΑ γίνεται τίποτε κι * 
έγω τού ύπέβαλλα έρωτήσεις γιά νΑ κατατοπιστώ πάνω στους λόγους» Π 
πού έδυσκόλευαν τδ ζήτημά μας,τδ δποίον Αντί νά ξεκαθαρίόη καί μθΚί 
νά ξεμπλέξουμε,άντίθεταΛέβυθιζόμαστε δλονέν καί σέ περισσότερο 0ά4ι 
θος καί σκοτάδι·Δέν Ανεχόταν νά είχα σχηματίσει καί Αποκομίσει εντυ
πώσεις διαφορετικές Απδ τές δικές του,όταν έφεύγαμε Απδ κάποια έπί4 
σκέψη ή σύάκεψη.Δέν είχε ποτέ τήν ύπομονή νΑ μέ διαφωτίση έπί τών ϊ 
Απόψεών του,τες οποίες είχε τήν Απαίτηση νΑ δέχωμαι μέ dbo τδ δυνατό 
δλιγώτερη ή και καθόλου συζήτηση,Αφριζε δέ όσες Φορές μέ Ακούε νΑ ) 
κάμνω παρατηρήσεις,πού δέν τού ήταν ευάρεστες καί μ’έφερε κάποτε x II 
στδ Βουκουρέστι μέχρι τού σημείου νΑ το® ύπενθυμίσω ότι οίαδήποτε νί 
καί Αν ήταν τά προσωπικά του αισθήματα πρδς έμένα καί οί Απόψεις \ 
του ώφειλε νΑ μή λησμονή ότι είχα κι’έγώ τές έύθύνες μου Απέναντι 
τών Ανθρώπων,πού μάς έστειλαν^ ν’Ακούει τές Απόψεις μου κι’ήταν 
δικαίωμά του νΑ τές Απορρίψη καί νΑ έπιμείνη στες δικές του γιατί ι 
τού Αναγνώριζα ότι θΑν Γ·Γ· τού Κόμματος είχε περισσότερη εύθύνη ]i 
κι’έπρεπε νΑ έχη έπικρατέστερη γνώμη μιΑ και τδ τρίτο μέλος τής /[ 
Πρεσβείας δέν ήταν μαζί μας»

Σύμφυτοι πρδς τδν χαρακτήρα του ήταν βέβαια καί οί τρόποι του.Λ\ 
Πάντοτε μέ κατεβασμένα τΑ μούτρα του,θάλεε κανείς ότι μέ θεωρούσε III 
κακδν δαίμονα στήν όλη πορεία μας.τδν έπαιρνε δ διάολος καί τδν I Π 
έφερνε δ σατανάς,μού μιλούσε πολλές φορές μετΑ κόπου καί Αντί χαιρεΗ] 
τισρού Αφηνεν ένα βραχνδ μασημένο ψιθύρισμα·Στές δημόσεες έμφανίσεις; 
πού*είχαμε μέ τήν συνδιάσκεψη τύπου στδ Βουκουρέστι καί τή Βουδαπέ- 
στη μού έκαμνε δργίλες παρατηρήσεις καί έπέμενε νΑ διακόψω τήν δμι- ι 
λία μου γιατί ένόμιζε πώς έλεγα περισσότερα Απδ ό,τι δ ίδιος έφρο- \ 
νούσε πώς έπρεπεν ή έδικαιούμουν να πώ,χωρίξ νΑ είμαι πολιτικδά καθσ/ 
δηγητής! Καί <ήιως η Πράβδα,ό^ανάναδημοσίευσεν dba ελέχτηκαν στη συν^ί 
διάσκεψη τύπου στδ Βουκουρέστι καί δημοσιεύτηκαν στδ ρουμανέζικο τύ
πο,έβαλε περιέργως στδ δικό μου στόμα πολλά.πού έκείνος Ανέφερε.ΙίΑ 
πιστέψω πώς αύτδ ήταν τυχαίο;Μά ήταν παρών δ Αντιπρόσωπος τού”ΤΑΣΜ 
καί ήταν Ακριβώς όπως Πλέχτηκαν δημοσιευμένα στδ Ρουμανέξικο Τύπο· 
Κλίνω μάλλον νΑ πιστέψω πως ή έπίσημη Σοβιετική ’Εφημερίδα ήθελε- 
πολύ σωστΑ-νΑ παρουσιάση τες δηλώσει ς,π^^έγειναν μόνο Απδ τδ ένα. 
Αλλά καί Απδ τΑ δυδ μέλη τής Πρεσβείας·Δέ9^ή|ίς Αρεσεν ή ιδέα νΑ 
μέ παρουσιάση σΑν βωβδ πρόσωπο ή απλό κομπέρ καί τδν φ.Γ·Γ· σΑν 
πρωταγωνιστή·Διαφορετικά ή Αλλαγή αύτή τών πραγμάτων καί γεγονότων 
μού είναι Ακατανόητη«Διερωτώμαι αν δ φ·Γ·Γ· επρόσεξεν αύτό τδ πράμα 
καί ένδιαφέρτηκε νΑ τού δώση κάποια έξήγηση·

Περισσότερα γιΑ τδν τρόπο τού φ.Παπαίωάννου δέν νομίζω 0“τι 
χρειάζεται νΑ προστεθούν,γιατί Αρκετά Αναφέρονται καί σε όσα πειδ 
πάνω Ανάφερα γιά τδ χαρακτήρα του,κρίΐΗ· όμως Αναγκαίο νΑ προσθέσω! 
ότι θά μπορούσα νΑ Αναφέρω καί πολλά Αλλα γιά νΑ δείξω πόσο λίγη 1 
εκτίμηση καί σεβασμέ έδειχνε πρδς ένα άνθρωπο,στδν δποίον ώφειλε 1 
ν Αναγνωρίση ισότητα δικαιωμάτων καί εύθυνών· '
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Λίγα θΑ παραθέσω καί γιΑ τήν τακτική,τήν δποίαν δ φ·Π·είτε 
δ ίδιος υιοθέτησε καί Ακολούθησε είτε τού Επιβλήθηκεν,ή δποία όμως 
φρονώ άτι ύπήρξεν Επιζήμια*ΤΗταν ή τακτική τών προσωπικών Επισκέ
ψεων καί Επαφών μέ τΑ ΑδελφΑ Κόμματα ή τήν Κομινφόρμ,τακτικήν ή 
οποία Εκαμνε τδ έτερον τών μελών τής Πρεσβείας περιττδ,δέν τού 
έδιδε τήν εύκαιρία τής ποοσωπικής Αντίληψης τών πραγμάτων καί ζητη 
μάτων καί τδ περιόριζε σε ά,τι μπορούσε νΑ τού παρουσίαση ένα δεύ
τερο χέρι,ενός ανθριδπου μάΛίσταότορ χαρακτήρα καί τήν διάθεση,πού 
Ανωτέρω σάς Εσκιαγράφησα·

Σείς οι ίδιοι θΑ θυμΑστε άτι,έταν Εσυζητούσαμε τΕς Απόψεις 
ρού κΑτσ-Σούχη,Αποκάλυψεν δ φ·Γ·Γ. ότι είχε μαζί του συνοαιλία 
επί μισή ώρα,πριν μδ καλέση νΑ τδν γνωρίσω καί ν’Ακούσω τες Απόψει 
του.Καί εις μΕν τήν ειδική αύτή περίπτωση είχα δπωσδήποτε τήν ευ
καιρία νΑ δώ καί ν*Ακούσω τδν άνθρωπο,σ’άλες όμως τδς Αλλες περι-j 
πτώσεις ούτε είδα ούτε Ακόυσα κανένα.Καί αύτούς τούς Έλληνες συν
τρόφους στή Βουδαπέστη τούς συνήντησα μόνο σ’ένα δείπνο,τίποτε 
Αντάλλαξα μαζί τους.Οι συναντήσεις είχαν συνομωτικδ χαρακτήρα κι j 
ΒγίνοντανΜερημ·Πν τού Αλλου μέλους"

Άν αύτδ-Επιβαλλόταν ή όχι δΕν τδ συζητώ.Ούτε κατακρίνω τδν 
φ·Π·γιατί δΕν Απέδειξε τήν Αναγκαιότητα τής κοινής συμμετοχής σΕ 
ό,τι Αφορούσε τδ ζήτημά μας καί τδ έργο τής Πρεσβείας#Φρονώ όμως 
άτι αύτδ έβλαψε,γιατί Αφηνε τδ έτερον τών μελών τής Αποστολής 
στδ σκοτάδι καί μδ πολύ λίγα στοιχεία γιΑ νΑ σχηματίση ή γιΑ νΑχ 
έγκυρη καί βάσιμη γνώμη.Τήν κατάσταση Εχειροτέρευε τδ γεγονδς ότι 
Ενώ εκαθόμουν να περιμένω μδ ύπομονή νΑ γυρίση δ φ.η.Απδ τΕς πρόσω· 
πικδςδπαφδς του και νΑ μδ κατατοπίση μδ συντροφικέ Ενδιαοέρο καί 
Ανοιώ|5τοκαρδοσύνη πάνω σε ά,τι είχε τήν εύκαιρία νΑ πή και ν’ΑκούσΚ 
γιΑ τδ ζήτημά μας,Εκείνος Εδείκνυε πολύ δλίγη προθυμία νΑ μδ Ενημε 
ρώση καί συχνΑ Εσυγκρουόμαστε,όταν τού Εφαινόταν άτι συζητώ Απόψει 
η πράματα,πού δΕν Επρεπε κατά τήν γνώμη του·

Έτσι πάρα πολλά πράματα ήταν καί παρέμειναν γρίφος γιΑ μένα. 
Γιατί τδ Γαλλικδ Κόμαα δέν μάς Αξίωσε καμμιδς προσοχής;Γιατί ή 
ούμανιτΕ δδν μας Εδωσεν Απδ τες στήλες της όση φιλοξενία Αναμέναμε; 
Γιατί ή Π30 ύπήρξε τόσον Επιφυλακτική Απέναντι στδ ζήτημά μαρ 
Γιατί άλοι ήσαν τόσο Ακατατόπιστοι πάνω σ’αύτδ κι’είχαν πολλές 
Απορίες πάνω στήν Αμεση διεκδίκησή μας;Γιατί στή Τσεχοσλοβακία οι ι 
δικοί μας μάς Εβεβαίώναν άτι όλα ήταν παρασκευασμένα καί καταστρωμί 
να καί όμως επί δλόκληρη Εβδομάδα τίποτε δΕν ήαπορέσαμε νΑ κάμουμε! 
κι ’Αναγκαστήκαμε^ νΑ ζητήσουμε διευκολύνσεις για το Βουκουρέστι! ρ 
*ϊίκεί δΕν μάς Ανέμενε καλήτερη τύχη.’Επί πέντε Εβδομάδες Εκαθόμαστ* 
Εκεί καί ώς;5τώρα δΕν Εκατάλαβα γιμτί πήγαμε,Ασού ή Κομινφδρμ δεν 
Επρόκε ιτο-όπως Α φ.ΙΙαπαίωάννου Ελεγε-νΑ μας δώση καθοδήγηση,ή δΕ Ιί 
Ρουμανία δΕν ήταν μέλος το¥ OHEjtA καταφέραμε νΑ Εξασφαλίσουμε μι® 
συνδιάσκεψη τύπου.Αλλά γιατί οι Εφημερίδες τους περιορίστηκαν Απλφ 
νΑ δημοσιεύσουν το τί Εμείς είπαμε,δίν τδ συνώδευσαν όμως αε κανέ^ 
σχόλιο;Γιατί δΕν μάς είδαν οί "Υπεύθυνοι τού ίίόμματος μΕ τη δικαιο
λογία dhri είχαν καμπάνια γιΑ τις κολλεχτίβες,οι Συντεχνιακοί ηγέτε< 
γιατί Ελειπαν γιΑ'τίς θερινές διακοπές καί οί ύπεύθυνοι τού "Υπουρ
γείου γιατί Ελειπε ή Άννα Παουκερ>Γιατί δΕν Εθεωρήθηκε Αναγκαίο
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καί δδν έβοηθηθήκαμε νΑ πάμε ΠΑΝΏ,Αφ’ού προηγουμένως μΑς ύποδείχτηψ 
νΑ ύποβάλουμε αίτηση;Γιατίι περίπου Ανάλογος ήταν παντού ο τρόπος Ij 
μ£ τδν δποίον μδς Αποδέχτηκαν σχετικά, μέ τήν αποστολή μας)Γιατί *
δ£ν ήμπορίσαμε νΑ Ωθούμε σέ Αμεση έπαφή μέ τδς Κυβερνήσεις καί δή 
μΐ τΑ Υπουργεία τθν ’Εξωτερικών καί να διδαχτούμεν Απδ τη διχή τους 
γνώση καί πείραίΐίήπως γιατί ήταν τδ ΚορεατικδίΤότε γιατί δέν τδ 
είδαμε καί γιατί δέν έπροβλέψαμε τδ ρόλο,πού έμελλε νΑ διαδραματίση 
καί τδ παραγνωρίσαμε;

Φοβούμαι πώς πολύ λίγο Ωφελήσαμε τδ ζήτημά μας καί πολύ λίγο | 
ώφεληθήκαμεν of ίδιοι Απ’αύτύ μας την περιοδεία·θί συνδιασκέψεις [ 
τύπου,πού δκάμαμεν καί τδ δλίγα δημοσιεύματα,πού δγράφτηκαν δέν U
πιστεύω ότι ήταν κέρδος ισάξιον τβν έλπίδων καί τών διακηρύξεων ·■
μας. Ικανοποιηϊτκή^ήταν μόνο ή συνάντησή μας μα τδν Πολωνό αντι
πρόσωπο καί θετικό κέρδος δξ αιτίας τού ένδιαφέροντος^πού ΑδΟ ήγβία· 
£ιήγειρει*ή χρησιμοποίηση τού ^εδιοφώνου της Βουδαπέστης·*Αν όλα 
όσα άναφέρτηκαν ήταν Αποτέλεσμα τής ιδιομορφίας τού ζητήματος μάς 
ή τδν διεθνών συνθηκδν ή τής ιδικής μας έλλειψης Αρμονίας δεν ή- 
μπορδ νΑ πΟ·Πιθανδν νΑ έβλαψε ή καί νΑ μήν έβλαψε διόλου τήν έκεί 
εργασία μας ή έλλειψη^ έγκάρδιας καί Αρμονικής συνεργασβ. ς μεταξύ . 
μας.Χωρίς Αλλο όμως είχε τδν άντίκτυπό της στις έδδ εμφανίσεις καίΐκ 
τΑ Ανακοινωθέντα μας.*Η Ακθεση.πού μδ τήν Επιστροφή του έκαμε καί Λ 
δ Απολογισμός τής Πρεσβείας,που^δημοσίευσε δ φ·Γ·Γ· είναι πολύ χρωη 
ματισμένος,χρονογραφικα δχι πολύ ακριβής στήν Απαοίθμηση καί τοπο4| 
θέτηση τών γεγονότων καί υπερβολικό αισιόδοξος στις προβλέψεις του· 
"ίσως αύτδ ήταν Αναγκαίο κατα ένα τρόπο καί βαθμό γιό τον κόσμο· 
*0 Κομματικός όμως δργανισυδς ή ή Κομματική ηγεσία έπρεπε νό ένημερβ»· 
θή μδ μιΑ έμπιοτευτικη έκθεση,στήν δποία ν’Αναφέρωνται όλες οί δυσκο· 
λίες,πού δοκίμασεν.οί γνώμες πού Λκουσεν καί ή πείρα.πού Αποκόμισεν 
δ φ·ΠαπαΓωάννου Από τδς προσωπικός Απαφύς,πού είχε με τΑ Κόμματα τΦν 
χωρβν,πού επισκε^τήκαμε·

Η τακτική τήν δποίαν Ακολούθησε δ φ·Γ·Γ· δέν νομίζω ότι μού 
έδωσε πολλές ευκαιρίες καί μέσα νί σχηματίσω Βάσιμη προοπιτκή γιΑ 
τδ ζήτημά μας,πιστεύω όαως ότι ούτε καί τδ Κόμμα έβοήθησε νΑ σχήμα· 
τίση Ακριβή γνφη γιΑ το τί φρονούν τΑ Αλλα κόμματα τής Βύρώπης γιI 
τδ ζήτημά μαε,ποιδς οί πιθανόητες μελλοντικής έξέλιξής του καί τι 
μπορούμεν ν’Αναμένουμεν Απ*αΑτΑ· I

Φιλικά,
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