
ΚΟΜΜΑ ΦΙλΕλΕΥΘΕΡΩΝ 

Άθijvα ι τij 7-9- 50 

'Αγαπητέ χ . Ζ (yδη, 

~ς παρακαλώ θερμώς ύπd τήv ίδ ιdτη

τά μοu ώ, ΠροΗφοu τfις Κεντρ ιχfiς 'Επι.τροπf1ς 

'όρyανWσεως τού χ6μματος ήμών, νά συvαντηθι:iμε 

τ~v προσεχij δεuτέραv, 11 τρέχοντος, χα ( I:Jραv 

11 π . μ . ε ίς τd ~vταϋθα Γραφε ία τfι;; Λέσχης 

τών Φ ιλελεuθέρwv οδdς Λαδii άρ ι θ . 2, προχε ιμ€ 

ν ου νd σuσχεφθώμεν χα ( μετά τών φ ίλι..ιν σuνα

δ€λφwv σας χ.χ . Ιιίιτιdδη'χα ( Ίwαvν(δη, περ ( 

της χαλλ ιτtρας όργανώσεως;: τοϋ κ6μματ6ς μας 

ε ίς τ~v άyαπημέvην μας Δωδεχdvvησοv. -
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• Ενη μ.ότατον βοuλεuτι1ν Δωδε κανήσοu 
κύριον Ζ (yδuν . 

J: f f1l 

cifJr~· 
'Εν' Απερε (m Καρπάθ2u Αύyούστου 29 1950. 

Ενημ.ότατt κύριε βουλευτd. 
Πατριωττκήν χαρdν πληρετ τι1ν ά.τμόσφα ιραν της'Έλληνικ1\ς Καρπdtιου 
fι .::Jι1μερον εtς τι1ν τι:ροσφιλη μ.ας ν11σον lίφιξ(ς σας . 
Κα ( μ.αh,t1 μ{ τόν tθvικ6ν τι:αλμ.6ν τmν συμτι:ατριmτmν μου αtσθdνομσ.ι 
κα( tyd) προσωτοκmς €να t δ ια(τερον τι:ατριαrοκ6ν τι:αλμ6ν χα( teνι 
κι1ν όπερηφdνειαν δ ιόη ό ά.ντdξιος βοuλευτ~ς τοt! tστορnοU κα( 
μ. ιt' Ι:!νδοξον παρελθόν κόμματος -rfJ:N Φιλελεuθιt'ρων, τι:ατετ διd πρώ 

• ~~~φ:~~ά;ι~6 ,.~rόν~iρ~Ρ~~~~~~8τ~α~~~:d~~μαι προοωπικmς τι1ν 
~~;~~~~m~τι::~?φ π~~~~ ;~f~tt,.~~'i~~o~~~~t! δ~~~a~~~χ~~ ~~λ;rευ 
θιt'ρων,διd τοu όπο! ου τ~ν tπιτυχ!αν κατd τdς -rελευτα!ας βουλευ 
τικdς έκκλοyας χατιt'βαλα χdθε δυνατ~ν πατριαιτικι1ν προΟπάθειαν . 

'E.roθuμl!l Οθεν νd έλπ!r,ω δτι fι Ciφιξις fιμlfw εtς τ~ν πολυπαθ1\ μας 
νησον, θd y(νfl fι δ.παρχ ~ ττις δ.νορθΦσεως κα( yενικτtς προόδου της 

~~~υ δ.~~λ~~ς tιr~:~t~~~ε δ~~tό~~~~ε~~~~~~ς ά~~< τ~π~~:~~:~ ~~~~νf} 
μ.α.τα τtrw Κοινοτ ικmν καt Δ ιοικηηw.mν μαςΆρχmv . 
Mt: ~λην τι1ν συνα!σθηοιν τmv πολαπλ.mv {.ητη\]οιf-rων ποt! άπασχολοUν 
τ~ν fι\Jοετ{ραν tντιμότητα ,έ!ρχομ.αι κα! έyΦ νd παραw.αλ{σω όμttς 

?ο~ο~:;φ~~i~~~~ηt~ ~~~~~:~ .~i~ ~~;~~;~it~u σ~~~~~~ ν~: . 
"~t~ ~~ ~;~χ~~~α~~οl~~~~ε~~ν ~~~~~~~\~~~~~~~~~~-καιρόν σταλ1\ 
Ε tς τcf έν λ6ym t:νyραφα κα( σημειώσεις άναφt'ρον-rαι λεπτομ.ερmς 
of λόyοι ττις αtτι1σεως ττις μη-rρός μου Βπως {.ητJ1ση τ11ν παρά τοu 
L.εβαστοt:Ι Κράτους σύν-rαξιν . 

"Εχοντες δπ'Β'+'ιν τόν άκdμα't'ον όμmν πα't'ριωτικόν r,τιλον δ ιd 't'ήν έπt 
λυο ιν 't'trw 't'όσον πολαπλtrw yενικmv r,ητημdτων ττις Δαιδtκανι1σοu , έλπt 
r,ωμεν B't't μ{ τήν εις·Αeήνας atσ!αν έπdνοδον σaς,θd ό ιαθlση't'ε όλ( 
ya λεπ't'd κα( δ ιd τό Ι,ήτημα αύ't'ό ποU άφορςt 't'ήν οtκονομικήν tν!σχu 
σ ιν μιttς οtκοyενε(ας 't'1\ς κ.i.εβασ''t''Iς'Εμμ Καμποuρdκη flτις πολύ 
έδεινοτrιfθησεν εις 't'Ούς χρόνους -r"fς'Ιτaλοyερμαν \κ'lς κατοχης tξ atτ! 
ας της ' Ελληνικης {θαyενε(ας. 

Μ€ τ1'\ν έπ( 't'tr1v φιλανθρωπικmv α{σθη\J,d-rων τ"fς όμετ€ρας 
tντιμό't'η't'ος τι:επο(θησιν, 

Δ ια't'ελοt!μεν εόπε ι θ€στα't'α 

Παντελης' Εμμ Καμπουρdκ ης. 


