
ΑΝΥΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ r 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩ~ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Ε,Ι(. 

--- ' 
Το αlοετον τοπικον σvμ6ούλιον τής: ( 

ΕΠΕΚ Εύ6οίας δι' άνακοινώσεώς τοu 
άποδοκιμάζει τον άντιδημοκpατικο\1 
τ.Ή5πον κατά τΟν όποίοv όργανώνι.ταrι 
τό πpοαvαγγελθΕν σvvέδpιον τοU κόμ. 
μ.ατοr 'Εκλέκτορες διiχ: τΟ σuvέδpιο\1, 
τονίl:εται εlς τήv άνακοίvωσιv, 'ΠDi• \ 
πει νά εlναι τά αlοετά συμβούλια 
καί οΙ διατελέσαντες καθ' δλας τάς 
tκλογaς 6οvλεuταί. • Απαντες δt · οδ- \ 
το ι tν Ι σο τ ι μ ί ςι νά tκλέξουν τι\ ν μι). 
vιuov vέαν διοίκησιν δια γνησίων δη .. 
μοκοατι«ών μεθόδων. ΕΙς τι\ν άνα-
κοίωσιν άποδοκιμάζονται οΙ lκμεταλ- ~ 
λεvθέντες tν ζω5 τον tκλ ιπόντα άt)ο 
yηγον τού κόμματος Ν. Πλαστι\οαν 
καί διά ποοσωπικοuς λόγους άστ6ού• 
τες 1\δη πσΟς τι\ν μνι\μην του. 

ΚΑΙ ΕΙ Σ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 
Έξ άλλου, οΙ συγκοοτούντες τιiν 

διοίκησιν καi τά στελέyη τiiς ΕΠΕΚ 
τού νομού 'Ημαθείας δι' tyypάφou 
των ποός τr)v Ποοσωρ ιVf1v Διο ίκησιν 
τού κόuuατος . σvvιστούv τήv cσvμ .. 
παvil . άοοαγή καΙ οVσ ι αστικήv σuνα
δέλΦωσιν δλων τών άνωτάτων στε\ε 
\'ώv τού κδμuατος:. καί τfιv εlσδο)(Γιv 
είς αύτό Ολων τώv δnuοκοατικώ ι • στοι 
v~ίωv τού τότrοu, τά όποία l'.<ovv τιlv 
θέλησιν νά tfυπηΡtτι\σονν τά λαϊκά 
συιιφέοοντcι. 
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' Αχαδημ ί ;ς 25 
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Πρ6ς τ~ν Δ ιοικούσαν 'Επ ιτροπην 
Έ:ΠΕκ Βερρο Caς, 

!!fεe!!l!!Y_ 

'Αyι:ιπητοC φCλοι. 

Έλαβα τ6 dπ6 ~5 Α6yούστοv ψ>\φ ι
σμά σας. μl tF.,αιρετιχ~ν nράyμα.τι t JtανοποCησιν. 

λ~ δ~ απιοτώοε '. ; σας δι& τήv μετά τόν -θάνατον 
τοϋ &:r.ιμνfίστοιι • Αρχ.ηyοϋ χατάστaοιv εCς τ6 χ6μμα 
εrνα ι τόσον dvτιχειμεvιχαί. ~στε οeόεC~ κc.λi;ς 
π Cοτεως α.ν.&ρωπος, ο,δεCς πονWv τό κόμμα χαC 
ο6δεCς tνδιαφερ6μενος διά τ6ν λαtχ6ν dywνa tν αν
τίοv τiiςνeοφασιστικiiς τυραννίας δVvαται νά μή 
ουμμερCζr.ται τήν d'Jtαισιόδο ξ,ον προοwτικ~ν τ ιjv 
δποC σν ~~οyραμμ(ζετε, tάν δlν λ~φ3<>iίν τά μtτρα 
τά δπο t'Ίχ, τόσον Η-αλά lπCσης, ι)ποδtκνθι:τε.-

;~:~;~~;,;~~ιlΧ~~~ ~~~;~~~ν τ~η~ρ~;~~~~~ω~ ~~~~ιται 
ε~ς τ~ν tv ιφγόν dντίδρcτσιv τf)ς βάοεως χα{ μόνον. 
Δι..ά τοVτο, dφού σ(Ϊς tκtφάι.ιω τά συyχ.αpητήριάμοu 
διά τήν nρωτοf:iουλίαv σας, Αά σiΪς ουοτ fiσω v6. 
έλ&ετε ε(ς tπαφήν μt τάς ίlλλας Περιφειnαχάς 
' Cφιανuσεις, αt δποCαι οvμμ<ρ{ζονται τάς dπόψεις 
σας χα( ιιιαι τi ρως μ€ τά Ηροεδρεία τWν οvλλ6yων 
• Α-θηνWν χα{ ~Jr.:H χώρων. δ-.6. ν& συν τον ίσε τε τάς 
tvριεCσς σας χαC Δπό κοινοU G.ναλάtiε τε dποτελεομα 
τιJ~ως τόv 4yiJva τiiς διαφυλάξεως τοiί Κόμματος . 
Εις τ(ιν προσ"'tάθειαν α'ό-τήν .&ά Ε χετε 4μlριστον τ~ν 

σvμπαρciστασCν μοv . - ~/ /f'"-'~ ./.~.t;...._: 



ψ κ. ΗΛ. __ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ 
Ε ΤΟΝΕΟΙΔΡΥθΕΝ «ΔΗΜΟΚΡΑ1ΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ» 

~ΕΥΡΥnpιι:ι; ΔΗΜΟΚΡ)ΙΥΙΚΗ:ι; ΕΝΟΤΗΤΟ~ 
~Evoxiσo μi τΔ "'.έοΙΙ cΔημο..::ρατικόv I σννδιάοκΕΙ\!111 δίv ι1χε yiιrι.ι λόyος ΠL·ι6η ,.ο ~to" κ~μμ.::Ι: ·Αφοu σuwί:ιεινe. 
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Άκαόημ Lας ;>5.-

• Α&iiναι , 20 . 9 . 53 

I• Άyιιπητl φ (λε, 

Εδχαριοτω 1<ολv γιά τ<\ σ 'με(ωμά σας 
τiiς 3Ιης Αδyοvστοu. Δlν dπήντησα tνωρ (τερο, yια~ ( 
μέ τές τελευταίες ovvεxeLς με τ αχι v ~σε ις μοv , χα 
υσ τέ ρησε πολύ νά τό πάρω. -

• Ανάγκη τfiς διατηρftσεως τfjς Δημοκρα:
τ(αςε rναι , zενική σuνlν:.ι σις-;J τοδλάχισ το ,ε ι)ρu 
τάτη δυνατήy-ολων τWv \)yι.Wv tίροοδευτικω\ι GΤελεχWν 
olvα δημοκρατικό d , yαvιομό, δ δπο Lος δέν .ο& ε rvα ι 
καμουφλάρισμα τWν περ ί dρχτιyοποι~σε:ι.!ς dνωρCμ.ων . 
tπι δ ιW r:εων ριομένων 4τόμων . 'E"v fι συνένωσις 
ΕΔΔ - ΚαρταλικWν lyένετο tπ. ί τό σοv στενiϊς β άσεως, 
οlιδε{ς ίiλλος εΌ&ύνεται ι1πό τούς πρωτοοτατήcαντα~ 
yιά νά πάρη dλpιβόίς αδτή τ~ στε νή β άσι. '.ονσuνε(δη 
τα dπε'tλε{σ&ησαv &.v ·.ιρωποι. , oC 6ποίσι Οχι μόνον 
εrχαν τήν διά~ε σ ι νά σuμμετάσχοuν , dλλά σuνετlλεσα 

~:,&~~~~~ .. ο~ ; ; ~faP~~υ "~~"~~~~5a~ω:ιι~~~a~~~~~ι 
σεων yιά μ ιά εt>ρύτεpη σvνlνωσι tvωρ Cτ εrα.-

Έάν δlν σσβαρεu&οuμε οl ν ~πάρχει 
σωτηρ (α. Ι'ιά τήν ώρα β ασ(ζω τέ ς υ.π(δε ς μοu στή 
λα"ίκή dyανά•-,η σι μετ ι!. τ6ν ΈιJρο. "Ελπ(ζω 5 τι 
μετά τήv yε λοιοπο Cηοι, 'ι'\ 6πο C α φαCvεται σCγ ουρη , Ο 
λης τi)ς &vτιπCJλ ι τεύσεως χ&πως νά φρον ιμfψουμε 
Ολοι μας-: ••• 



ΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΟΣΙΝ 
ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ Ν ΒΟΥ ΛΕΥΤ Ι ΚΗ Ν ΕΚΛΟΓΗΝ Ε Β ΡΟΥ 
ΕΛ eYO . ι1 e ro ι. ο ι "· κ. ΖΙΓΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟjΥ ΠΡΟΣ 
ι?~1-.Γ3 
ΟΙ . &νεξάρτητοι Sοuλεuταί ._ ,η~ , ΕΠΕΚ 

καί τέως ίntouρyoί {' κ . κ . L. ι Ζίyδης καl. rΔ. 
Παπαα1τ'Gροu &τrέστειλαν 'Πρός ...Ον tν • ΑλΣ
ξανδροιnrόλει είιρισκόμενον τrολιτεvτί\ν κ. 
Δ . Χιrτζηyιάννην τήν άκόλοuθο·ν τηλεyραφι. 
κi1ν Εκκλησιν διCι: τΥ,ν σuνiνωσιν τίις άντι'Πο
λιτεύσεως κατά τΟν έ:πικείμενον τrολιτικόν 
άyώνα τοiί " Ει\ροu: 

ΔΗΜ. ΧΑτzΗΓΙΑΝΝΗΝ 
'Αλεξανδρούttολι ν 

«tH δεινή θiσ-ις είς iίν περιfiλθεν ή χώρα 
&πό δεκάμηνον διακυδέρνησίν της τrαριΧ 
τών δυνάμεων τi;ς άντιδράσεως καί oi δια· 
yραφόμενοι σο6αοοί κίνδυνοι διCχ τcΧς λαϊ
κΟ:ς έλεvθερίας , έπι6άλλουν σuνένωσιν 0.. 
λων των δnμοκοατικών δυνάμεων τroOc διε· 
ξαyωyi;ν άντικuδερνητικού άyώνος . ΕΤναι 
τοUτο. ώς καi Uμείς γνωρίζετε . πόθος καί 
έ:τrιτακτικλ άξiωσις τi1ς μεγάλης μ.άζης τού 

ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ κ. Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΝ 

δημοκρατικοG λαοiί. Προσεχής άναttληρωμα. 
τι1<i1 έκλοyι\ 'Έδροu. παt>έχει ttpώτην εύ
καιοίαν διό: τΓιν tκανο-τrοίnσιν τού λαϊκού 
τούτου αίτήματοc . δι' ύποδείξεωc κοινοU ύ
ποΨnΦίοu άντιπΟ'λιτεύσεως , 'Αφ • έτέοοu 
τrροσ11λωσις ποΟς δημοκοαηκλν τάξιν lπι· 
6άλλε,ι άποδοχiιν άπόψεως τοπικών όοyα
νώαεων ώς ιyμείς &λλωατε διεκηοιίξατε 
προσφάτως είς 'Αθήνας . 

»Τiιν ύστάτην καi κοίσιμον αύτiιν στι
yμfιν. ποιούuεθα ϊκκλησιν ποΟc τΟy δyνόν 
καi δεδοκιμασuένον δηuοκοατ ι κΟν ,, άyωνι
στiιν Οπως σuuδάλn διCι μιάc γενναίας χε ι
οονομίας είς τfιν ίκανοποίησιν τοϋ λα'ίκοϋ 

πόθου καi ιιiι yίνη άκουσiως Ooyαvov των 
έπιδιώΕεων εύαοίθuων τrροάώπων ένεργοUν
των ίδιοτελωc καi άδιαΦοοούντων διό: τi1v 
τύyην τοϋ μεyά:λοv λαϊκού άyώvoc . 

IJIAN. ΖΙΓΔΗΣ, ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ) 



ΤΟ ΣΤΙΑΕΤΤΟ 



JY 
NIKHΦC JY 

ΙΜ' Σ 

EPf(V JΙ--- f- r; 



ΒΚΙΙ:ΛΗΖΙΖ 

Πρ6,.,;όv'Βλλην ι ..;6Αα6 , -cάΠολ ι .,; ι χd χόμμο;.,;α 

-coi!<;Koιvι.:vιxoiS<; , 1tVtuμ«'f Ι XOU,xα [ 1ιoλ ι 't ι xoό<; 
•αpdyo\l't(l('t\')(;ωρα'- • 





ΡΙΖΟΣΠΑΠΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 

'λθljνaιtfi 16 Μαlοι.ι 19~ 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΟΣ ΠΟΑΙΤΗΝ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 

t:Vz.uο{οt~V.u!JονtόyQ<iμμuαα;.ΓνCΩQ('"._ωτi)ν .. οοtQΟ:ιlανtοi!'t:lλΙΙ"Ι'\ΧΟίiΛαοίiδ:ιιιικdχtιι· 
βώ.; μ.οίi τf1νlιι31itrfL Ί\:ιιΟ ιι{ιt~ν τη'" .-οοτQ«<Cο.ν l:ιιιι&'" "'ι 'FJJ.άι; τlι Ι!J20 ιια\ !χάσαμι. μίαν Αiιτο· 
~ψ~τ0(11ιι.ν.'.\,.όαiιτη .. ί~1<(11.οήμrQΟνδΛαόο;.Μ<ιJ;iμ!δJ..οvςlχΟ!Φ':ιιάβ-οιια11ιμι:iς. 

"Γlιιιο.Utη,ιrιτij;'Ε.lldδο;;ilναι"Βααι.Uυομ.jνηΔ-ημοχοιzτlα,.ΌΆι,ιι-ηyός;tοίiΚι,ιdτοvς: ιt .. αι 
μι\νψο;.Τ-f] .. Κυ$aι,ι•ησιν τ/ιν6Qίtου .. tιιάατοη οΙΒουlευταt Ό Λαό; i..Uyιι dηι:ιι,ιοσώ:ιοvι; τοV. 
Boui.ιl\ιtιi<;. ι\iιτοιιlνω. 611~W.,οι dχένα .. τι τοίi .\αοίi ι!.ι; lιιάστην πιQΙφί(,ΙΙ!ιαν " 

Δυστuχώ;;οi"ΕΗιινι;;lhΙJ..οu .. νdiWyοuναiιτοld:ι<'ιiι6ιiuι;; τ lιν11(.ΙW6υ:ι<Οu(,Ιyόν,χωοlι:νάιΙ .. αι 
ιι;lhlσt\·ν•l"-Qlνο\Ι"ι'τιl."QΟσό .. ταταίi'ι\ιn.~yοi\ΙΊώι;:&tlεtινάyνωQ(tοιι;τUχ~UιΊοώαμο.;:ιιοι« 

• ,εtναι ιιατά)J.ηJ..ο.; ~ιιi Ποt.ιτικόι;; Άο:('ΙΥ6;;. Ποία ΠQΟΤ~οήματαlχrι χαl ,.οτα flαττώμιιτιι ιια\ .. οtιι 
σuμφ.QΟντακιΥοίiντ<ιι:ιιι;lσωδ.πlιτ/ι:π;Q6σω"οντοίi'ι\ρ;ι,.ηyuίi.Κυ.lllιαι,ιιιώι;:/Ιιω,ιι.;Δοηαι Ιαllλ:ιιι;ί/Ιeι;τοιι 
~α\ μιταστQ4.φιται !αιl tητ~ dlλλαyήν τij;; Κυβ&ρν\1σεω; /'ί,.ωι; tητ(i σήμ~ρον ,.φ τfto; Ι.>ι;ιως: τής -Ιιτluι; 

01 UουUυταl :ιο~ i~ιλϊ;ατι τ/ι 19.".ο2 dρνονvται vιί σdι; ~ώσοuν iςηy()<Jιις διό. ,η .. χαιι-fιν ιιολιη· 
,.η. τi1; Κυβιον>ιοεωι;. ΊσχυρΙtοντιιι. δη /'ί~ν έψηφtσα τ ι αiιτσίιι; dHU τΟν ll α:ιdyO"I' ιια\ Ιιτιι&η σuι·,~ισι 

~ νά ιlναι ιlς τ/ι ψηφο~'λτισν τό διιιό του, δι'αiιtό lyινrιv 13οuλιuτα(. Τ ι\ν lιιJ..οyήν τ ων Μν tή'" Χ~ω
στοίiνιlςσU-;,τi>vλαόν,ιiλλU.ιlι;τόνΆr.>;ι.ηyόντοvι;τlινllαχιίyον.1ιΗαύτlιντΟντο6ιτον lι ΈIJ.η-vι· 
ιιό.;Λα.)ι;iyχ.αΝλd:-~ιιτό/Ιιχα!ωμα:ιιι;ο\.lχιιvUbύ.'ynτο~Άντι.ιτvοσωι~οι-ςτοu:w\τό:ιιUQUΧωQClι!ς; 

;:,.·~:,ηy.ίν. 01 σημ.ι ... ι'I'Ο! Βοu~υταi, Ι\Ιν ιlναι διχο-1 σα; Άνrιιιι,ιόσωιτοι. Εlνuι 'Λντι:ιιι;Q6σιιι:ιιι;σι roίi 

Καtα{ιτiιντlιντQό:ιιι;ονd:ιοδtιιινύιrτιδτι~ί..ΟίlετιV-εi~QΟVΠοliτιιιμαμi,.ραnιατιχ-fινΒου

λήν. θi4τι Ιr.ι ιι:τότορα χuί μΙα .. :ται,ιω/Ιίαν Βο"λ~ ,.οiι d:τστιUiται d:ιιι;Ο τι'ι χο~'ι..α τσt Διχτάιοοος 
ΤΟIΙ.&ιίfkοονllοliτιι.-ιωιlναι/Ιιαφοιμtιχό.-.Όλα(>.;hJJτη το\ις 'λνιuτροσώιιοvς του, τοV. 

Βουί..Σvτά;. Ot Uοvlεvτulιlναιiι:u:ό6vνοιά:ιι:ί-νανιιτοiιλαοi•/ΙιdτιΡΚ••βί;Q'Ι'!Ισt .. :ιισiιδά όχοστηιιψ,\1"1'. 
Καlιtνι\τlι "ndδημανόσδι;;y\νgμόδημα., ιιιι.Ιναd;ιχω3ητιιΙ;ι011ιιιαlmμανΔΙχliyι;· 

τι toiιc; 'Λνιuιιi,IΟCiώ>ιΟvι; σα;, Ι:ιιμi-.aιι tlc; τήν d~αΜΙΙν Υά μά; χιι3ο.,.ίσnι σι!; toh- -.ior ΔιχτάιΟQΟ. 

'Λι,ι~ηyόνποiι ..... χnιινdιiίο-τt.Κα\τ(!μ:ιιιστοούνην&tλιοτtνάftιιιι!ς;τήν!Διχή'"σαςψι .. dφού 
δια(ΙΧ<i,ς:χtί-..τελάtηιιαLIQQ{φατιηι .. Χώqανιtι;τή-tο/Ιυστvι.Ιu.. .. 

ΊΙ ιι.iσ~ ou; ιlναι "'iντοτι fl !Να. Νιί ιWετι χu•lνα Άοχη>rΟν ...:C ΦOOii οιοlήν, ..β l;ι.nμιyάλο 
ιιεφιί/.ιχα\:ιιοllιi :ιιι;UQ<iσημα. Νύ. τlιν:ιερuηοιιίl;ουνσlμtταJ..οιwrιzλαιοi-χοι, οΙ "Γρα:τιtlτω. οΙ ιιεq/Ιο· 
α..S~οιτια"ίμισα'tονς:t;.νiι σd; yιlάοοuν .. ό.ο~-ιιάQΟUV τ~ιjιτ\φοu;:διάνάlχιτι ιlι tδto ώιοτlilιαμα 
,.ο\ιfχιτεμ!τlιν Σ,.,αyιομι>...ΝUτQWvιοtdοιίοwιχαίνΔ:ιιuΜιοl:ιιι;τιιιχοΙ.. 

Ul;olt&oιoti,.J..oyι;Iςμd;lyριiψu.τι ιlι; τό 1952 νιί :ιdμι. μi τΟν llα.-,dyo "yιατl αiιr~ 

ι1χι τι. οι;~μα,. 
ΊlμιΙι;δ~/Ιi .. ιfμι/kικιο/ΙοσοώΙΙοινάιUlάζωμ.ινιιαωί!tννοινδιάνάd:ιιοιιτήσωμιν&ιφιλή-

ματα.Ίiμιtς:ιtμ.ιβυ. Όδηyοl ιια\Ι;ι.σμι.νό:ιοχρο!ωσινvι'ιοdι;δεΙςωμεν "όπόποΟπdcιόδρόμcχ;., 

διύ.την ι~u:ιιηο'tησιν το\ί ·ε&νο-ιις 

'Επει/1-fιδινοU;Uχσι".σαμfνμιi;;,.ιιτεψηφίσαΗ.Ήμει;δμω;ιtμ&&ι\ί:τεQΨναvοι 1\ιάτ~)νστα\1-ι· 
(.Κ\tητατών,.σlι1\κών μας: "tιτσι6•\σιων. Ό ΈΗηνιιιΟ-ι; ΛαΟς "Κτuπdι:ιτώρατό κι:φdt.ι του 
στό .. τοiχο11 ιια\Ι!πωο;φα(νtηιιdιτiιτlιyι.>ιίμμασαι;%τ0χτuπ ι'μιο&J.λημ(αφοριi 

Δivlχσuντά1δtασψφίρονταο\στιιq:ι/Ιο:ιιι;αραyωyο!μlτο\-ςσtαq:ιι/Ιrμ:ι<όQΟvι;,οlyεωρyο\μl 

τσ~i dlιUQOf"σμηxdvσu;:. ο\ loydτuι μl τοi>; !ayollύτα; 
Ί'ό Ι>ιtοσπαστιιιόν Κόμμα d .. οβιJ,.~ι vU ι;.,:ιηρt:tι'Ισο τι'ι οιομιr'οοντα ~ώιι :ιoι;UQUycoyών ιιαl τ<iίν 

Ιαvαtσμίνων,Ι;ι.tι τΟ .. :ιιόλιμον τοiι μεyάl.ου χεφιιlα(ου. Τlι μιyιίλο ..:φάλ.αιον {Μ VιτοσΠΙQΙ~-ο«Uο 

Κόμμαiι:ιοχι""όντσu 
Δι'αiιτ/ιtητοίiμ.ι .. τ-fινdναλοyιχή ... Κιί\Ι-ι!1ολiτηι;νιί/Ιιαllξοτ0Κόμματου.Καldχότiιψηφο-

όίlηον τoii Κ6μμαtόι; tou ....ι !χίJ~ο μί αταl!(,lόν :ιροτιμήσιωι; τΟν Bσulιun'ιv του. 
"Λ'" δμως 6 'ΕUη-νιχ/ι.; Λαlιι; dιτο/Ιλί-:u~ μ! δημοιιοήφ.αμα ....ι d:ιιο/Ιιeξ-ο -.iον Διιιτιίτ~ Ιιμιtς: 

ιψιθα:τΙQΙτtοL"Ο:ιιοιον"ιινιd,yQΙi'1'11εkτ0φηφο6ίlτιονδΆο:ι.ηy6ς.1..:1νοι;tk\iιιlιyβ BouUu"'ς. 



'Ι::vτψμιταί;VlίtνΟUπuύσων.:ισW;lίιΜαιι:.στό " 'λλφάι!ητον., f'i<;χολιnJΙi)Ι;• 

1.- ΤΟ χί.ειοψηφU<<\ν ι!.; οl,.ν.}ή:ιοτ~ χώοαν ""' άν iο;ι;ι'ξι, tιημι.ονι;οyεΤ οιίοτημα lίύο Κομμιίτ...,. 
Τι,ιίτον Κόμμα δiν /Ιt;νuτω ν.;. fuιd~~n μ.ιτα;iι ιών 3c;o Κομμάτων. ΕΙ.; τfιν 'Ελlάδα μi τΟ πJ.ιιοψηφι· 
><όν, ηdνο..,. W. i~ιιφαrιοllοί'ν τά Κόμμ.ιιτα τοίί Κόντg.ιn•, ><αi. δ ιiy~•ν &U &ΙΙ!ξιιχflίi ιuτοιξU τών δύο d· 
JΙDΙΙΙΥΚομμ.tίιwν.ΤοiiΚ.Κ.Κ>«ι\τώνοuνο~νdφ'tνό;:,><ιίτοiiΣvνιιyτΙΙμ.οίίdφ'lτiQΟν.'Ιiοvνt· 
νωσι~ τών Κομμιίιωνιο\iΚiηοοu δf,.•(Ιόοu;ιrι.uniιuταβιiλnτiινJΙ(1tιiιιτασι.ν,δ:ιιο;6iνιfινμ.ιτiβο· 
4νιlςιά:;lκλοyιl.;τοίί Ηt52,οίίηd;ιΔ;ιiνι.u.l"ηQοωματι""-;!:<lοyά;;τί~~;θισοιύ.ονi><η',"ο\ι iι πQώην 
' \'ιw"'l'-rό> Κ. Μπακαιοil.ο;, iιιοατηQ<;όμιvο.; ιί>ιiι Οi.α τό Κόμματα τ(ή• ΚiηQΟιο, ~l6ι ιι,ιίιος ,...,.;. 
οtψ]ν .... iμiμ.ιy<il"ΙΙ'διαψοQάνdχΟτΟν;,ονΙ~οοντή.; Ε.Δ.Α 

2.-ΌνW.lχlο-yι,ψ;Νόμο.;,δνιwωDtί.;ά.Wτfι-.οημφ.vιι-.ΣvνuyεqμιJΙιιν Uov.i.oiν,ixιiQO· 
τfιι-uοινάJΙδμ.ηgQUΙσόιtQΟνιiινJΙαιtiοτασ..ν.Εtναιdtι.:-..ατος:ιλiο-.οlαδή:ωιιl:::ιιί.οyί')ιιQΟC!άι:ιω-.dχi> 
τinι Λα6ν. Ύιιοψι/ιttnι 6ιί ιlνω οΙ lxluroί ιο~ Ά~ητοi•. 'Et δ.l.l.cN bttr•ίνττ"ι ~ Ι:.i&οασι.r; ιή; 
ΚΔ.Α.Iπiδl.αινΟJ.,δinιιών!χlοyιχώνιι•(,ΙΙψιQΙ!ώ.ον. •t:νuντιιώ-r ijνωμι!-.ων tιvνάμ.tων ηi; 'Ανnδι;ιά

οιωςχα\ rή.; Κιφι.ιί.αι.οψtι(α;fιdνιι:ιοί.Ιιιt'Ι!ι.; llι.iJΙUιίlιJοδι-οοημ.iνηιl.;δcίσ/iνδrι><αi.ιv(ασχΙιμ.uτα. 
· ιι rοι Ε.Δ.Α κινι(IΟΥ-JΙα\ lνδrχοιdΥιuο;; .\αι><όν Κόμμα .. \iν εtναι buναr~ '" ι..ιηU&,ι ~ Ε.ι'Ι.Α 
καΙ ηl KlνtQOY o!ίtt ι;,.ιι Ινuν 'Α~ηy6ν, οlίτι ιί:ιό i"να ιι(\όyρ-αμμα.' Mi τη.. δι~οιν rών dνιισvναytQ-
μι><ώΥ 6cJ. bιU<ιιαtήσ-α ιιdl.ιΥ b ΣuναytQu6ι;:. Και μi- rltν Εξπφά•-ισιν τοίi KιiηQOu ~ Ηο\'λ1) &U ιlναι 
μ.ονόχ.ί..tΙΙQΙ);;1«11&_.~~ιηαλήξn~ΊΥ.λά;ιΙς: σύJι"ιΙμ.α μον-ο><Ομ.μuτικό~, διό-ι-ιισ Κι!νtQΟΥ&ί lξuφα"f'la3fl 

~ι τ~ ~~~;~:.:~.~::~~-τ~~αΚκ~-~δο~0=u::·~"·~~::. :μ.;:~;Uί·:;,η~:)αο;;:~~:t·~:~~=• ~::~ 
σμiνο~d~~:iιτllv'ΛQlΙ])"ό•·.Κultiισημιρ;νόνκαδιοιώ;b!νάπίχειπο).iιd:ιrιiφιισισιικfιv Δικιατο(ΙΙ.αν 

3.- Ό iσχύων φιιαισrι><Ο; fxloyιoιilς: Νόμο; 8l~αι άνιισvνταyμαιι~;);. IIQO'"'-QOύtιtlςτόι'IQOI,IOV 
toti ~VΥηlyμαισ; ιιοiι δQitιι δη "τi:ι Ποl.ιτιvμu ιiιι; 'l::ΙJ.άδο.; ιίναι ~ Βuαιλιuομι,.,ι Δ"ΙΙμΟΙ<(Ιαι(α,,. Δiν 
Ιχιι τό δικο.~(ωμα ~ l.toulι) νΔ ψηq~ση ι,.J..σyωΊv Νόμο-ν ΟΟηyοiiντα εtι; μο-.οχομματι~iιν σύστημα 

4 .-ΤΟl'ιtοσπασιικb-.ΚόμμιιVιιοστ!J(>(;ειl'iιιιΟvdντισvνταyμαιι><όνl,.λοyιΜόν Νόμον διχιιι· 
οιίμ.tDα lν 6νόμαιι ιoi"i ~uντtίyματο; ><I Κ<ι<αιrrιίσωμεν καi διΌ:1πλή; 'Y:ιroll(lyικi"jς: Π ι,κi;tο.ς lφ'δοον ~ 
l";ouσiα fi&J.ι :ιtι;οιίl&τ! ι!; ~μU;. ri]ν :ιQ<Ιyμιιιι,.η.. Άντιnολlτιuσιν . Κα\ εtι; τi> κε-.iιν :ιοiι 30. δημι· 
ouQY"II&ii lM. ΜαΟ..ιι;οιιιδ1Ί ~ ιl:ιl-ij d-.αioyιkiι :ιοiι ιlναι σt;μ.φων->ι μi ιό πολίτε~·μά μιι.ο διιίη δt~ άχο-
χlάει κανiνα Κόμμα dιιΟ riιν Boul.1)ν, oiiιt αirιδν ιόν ~vναyειιμόν dχόμη.~ 

I'J.- Mf ιά σvν&~ματα αίιιU lι«ιί.iααμ.tν δJ..σ~'<; το~; dνηαuναyτι,>μι)<(Ιi>ι,: :ιι!ι"-),ιι.μ.ι\ι.ινομiνων 
JΙαί τών lι:ιαδ.iιν το~ Λ"ϊχοiί Κόμμuιο; JΙuί ιο~ Ιlr.οοοδιιιηκοίί W.ύμη- ..uί lδ-ώσαμιΥ ritv μα1ην JΙαtU 
ιά;Δημοιuu\ς:lχlοyUςJΙιιίτήΥ tκc:ρδ l σσμΙΙ:Υ . 

6.- Ί~:ιιμιrομ.•ν d; ιήν ·ενωσι-. δ.._.. ιών dνιι.ιruναyε.ι..μι:ιtών ι;..,.;αιιtlιιωι; τoii Κόμματο; ι" 
τ/1 &:ιοiσν dνijxovν μ.i: 01-;,.&ημα ι1)ν d:-.αlοyιχήΥ. 'Η ·εvιem; ιtι; τόΥ ιiyώνα α6ι0ν δb ιl~αι ><Ομμuτιχ~ 
Ε1νuιχαδωιωιιχο),ijμιillον Κατσοτστιιιή . Οίiπdνηχομμ.οvνισιιιιiινιdτw:ιον,οVtε φύ.οχομμοuνι· 
σnJ<όνδημwιιyyι:Ίrαι. ΔιύnUvαlοyuιόν σιίσtημαδbd>tο/ΙlL"Ιuτάlξαφu.-iοnχανίΥα Κ6μμα,οCΙ" χ/iν 
ιlιΥ ~~~~uyι;ιιών. Δίδει σi Ιt(ί{Ιι Κόμμα tιioouι; Βιιιιλεvτt.ίς: δοην δ,;..,ιψ.ι.ν laασro-. δw&ιι~ 

7.- ·οτα-. xuOιιqωllfi fι d-.αJ..σyικfι δ!ν σ~,.triι>~'ι ή ·ενοισιι; τών Κομμάιω-. τού κι~τQΟu. Τοι· 
αcίτηlνωσιι;διί!,.ιιμQUσι'ν1119Ινχullί.ι..ίιησσινιή.;δν•άιιεW;ιω-..Έ";ιίiJ.ον-δπωι;Ιχu d:ιro&ι.x&-ii 
dιιΟtΟ Ι!Η6JΙα!!ντιi•διΥ-Ιίl.J.οιι(ΙόyQ<Ιμμα tixn-lι θ•μ.. Σοφιη;ληι; χαi !ν σuνιχείq. δ ~tQΟιηyι)ι; 
ΙlλαΙ"ΙιiΙοιι.:,d:JJ.οόΚο.;~ο><.ίi"]ι;&"f'Ιtι!Ι.οι;χnι.U~οόΚοςΙiιπαvδ(Ιιοu.ΕlΥΙu yνωοιά tά 6ίμ.ατα 
tl.; τό όχοtιι ιtχον ΙΙ.&ι ~αι !rW dχόμη :ιrοοοωιιι""'- ιι.: διαφω•·ί~ μ.! ιοi>ι,: Κον; Kou> ~- &..,tί~ον 
><α1. 1'. Πωιανδι;οiοu 

Τό Ριtοσ:ιασηχiιν Κιίμμu ά><ο~JJ:ιει νU ""vτχίσtι καί σί•μ:ιJ.,JQώσο τό :ιrοόyσιιμμ.α τi);: dοιστιQΙl,; to~ 
Κίvτοοv 

8.-Αiιτi)ν τfιν σηyμη-. διεiάyομιν dyώνα Κατσστστιιι:όν δι.:. νΟ. μη y(νu ΔιχιαιΟ(I(α 
ΦοσιστικfιιΙςτfινΈλλάΙ>ιι 

'fό-. Κομμαιικόν ιiyώνα V:οιίl) το~ l'ιtσο:ι .. σιιJΙοii Κόμματο<; iM διε~αyιίyωμεν 11\ιαδtίτιQΟν διαν, JΙα&.ε
QΟUμίνη;τiι;ΆναJ..σyικ;ι;,dι;ιχiοuό:ιριnJΙλσyι><Οι;dyών 

~tϊ; :ισiι ιlνlιιcιτι εΙς ιi:ι Κ(νr(.)Ον ιtα3ιlλιύθtQΟι vU lιJJtετε εtι; ποίον ι,. ιών rιιιών Κομμιίιων τoii 
ΚtντQΟυΟ.:.d-.ήιcιτιdναλόyωι;ιοii:ιQΟyι,κίμμ.ατο.;ιιοiισU;\κανο:ιοL.!ί,;ιιώνχ(Ιοοώ:οιωνιιοiισιiι;lμ· 
νίοuν!μ.:ιιατοαcίνην.Κα\.άνlχε""IJαινιιι.ι-Οι;ιά;Στολάς:κοit.:ι:ιαQ<.iσιιμα&ιό:ιrd(ΙιοuνJΙαiά:ιό 
αύ τοiις διιd ~u ιοUι; dJWλοιι{)ήσ"ι. 












