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Οι στόχοι, πού αναφερόντα© στον προηγούμενο πίνακα, πρέ

πει, vá θεωρούνται, εύκολοι καί υλοποιήσιμοι»γιατί προϋποθέτουν 

αύξηση της εκλογικής μας δύναμης κατά 60$ ( άπό εκείνη του 1974) 

Φτάνει γύρω στους 1*080,000 ψ%ους πού είναι περίπου 21$ του 

συνόλου τδν ψήφων. 

Χαρακτηρίζονται σάν εύκολοι γιατί; 

Ι) Θαχουν φύγει περίπου 500,000 ψηφοφόροι, πού στό μεγα

λύτερο ποσοστό τους? IME είναι οι τελευταίες ηλικίες.'Απ'αυτούς 

εμείς δέν μπορεί ναχαμε πάρει πάνω από 7$ ( τό πολύ ) δηλαδή 

γύρω στους 2β^ΟΟΟ>β5χουν δμως προστεθεί στό σώμα των ψηφοφόρων 

4,5 ηλικίες, δηλαδή» μισή ηλικία του 72 καί 73 πού δέν είχαν 

βγάλει βιβλιάριο στη* χούντα, καί οι ηλικίες 74,75,76,77. 

Αυτοί είναι περίπου 1.000.000,ηλικίας 21-24 χρονών, καί πρέπει 

απ*αυτούς νά πάρουμε τό 25$ δηλαδή γύρω στίς 250*000 φήφους. 

"Ετσι μ'αυτούς φτάνουμε 900
#
000( 670*000-20,000~250

#
000),πού 

μέ τήν αύξηση των ψηφοφόρων σέ 5.500.000 (4.900,000-300,00» 

1.000.000) αντιστοιχοϋν στό 17$ του" συνόλου. 

2) Πρ'πει ναχουμε πρόσθετη αύξηση,τ'δλιγότερο σέ ποσοστό* 

5$.Αυτό θεωρείται σά MINIMA μετά τή φιλολαΓκή, φιλοαγροτική, 

εθνική καί ξεκάθαρα δημοκρατική πολιτική μας» Ή φθορά τ??ς Ι,Δ. 

πού δέν δικαίωσε τίς προσδοκίες γιά δημοκρατία μιδς μεγάλης 

μερίδας ψηφοφόρων, η αποτυχία νά σταθεί σέ. σωστές αντιπολιτευ

τικές θέσεις σ'δλους τους τομείς ή Ι,Δ,Β
#
Ι,( δέν Ιπεισεδτι εί

ναι βιώσιμος πολιτικός σχηματισμός) καί τ<5 ξεγύμνωμα στους μα

ζικούς χώρους του Κ,Κ,εσωτερικού", κάνουν δπως νωρίτερα ανάφερα, 

εύκολο τόν παραπάνω στόχο. 

3) Ή οργανωτική μας δουλειά , σ'δλη τήν *1Ιλλάδα, βρίσκε

ται σ'Ινα μέτριο βαθμό ανάπτυξης καί λειτουργικότητας.( τό 1974 

δ€ν ύπη*ρχε σχεδόν τίποτα ), 

4) Θά Εχει μελετηθεί ( πρέπει μέχρι τό Φλεβάρη) $ ο£κονο-

μική ευχέρεια γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ εκλογικοί" «γώνα,, Συγκρι

τικά μέ τό Ι974θά Ιχουμε τουλάχιστον κατά 200$» καλύτερες οικο

νομικές συνθήκες. 

5) Θά έχουμε, οπωσδήποτε, καλύτερη ποιότητα υποψηφίων, 

Δέν πρ'πει νά επαναληφθεί τό φαινόμενο τό ΪΪ,Α,Σ.Ο,Ι» νά εκφρά

ζεται από τόσο άχρηστους υποψήφιους, στό μεγαλέτερο ποσοστό τους, 

'ϋκτός δμως άπό τήν ποιότητα τους στον ηθικό τομέα, πρέπει νά Sf# 

χουν κοινωνική κι'επαγγελματική επιφάνεια.Ακόμα θά βρούμε κατά· 

ξιωμένους καί ικανούς σέ μαζικούς χώρους,Π.Χ.τοπική αυτοδιοίκη

ση, συνδικαλιστικούς φορείς,αγροτικούς συνεταιρισμούς κ,δ. 



II 

Τέλος, ένας αριθμός παλιών πολιτικών πού στέκονται στό χώρο μας 

καί διαθέτουν δύναμη στό νομό τους, πρέπει νά χρησιμοποιηθβδ* at 

μερικούς τουλάχιστον Ιομούς, 

β) Θά Εχουμε, ενα πλαίσιο προγράμματος at θέματα κοινωνι

κών παροχων,κάτι πού τό 1974 Ιλειπε εντελώς, "Ετσι θά καταλάβει ο 

κόσμος οτι προχωράμε στην υλοποίηση τη*ς 3ης Σεπτέμβρη καί ετοιμα

ζόμαστε νά πάρουμε τήν εξουσία. 
1 1
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Τ6 Π,Α.Σ,Ο,Κ, πρέπει ν'αποχτήσει ενιαία μορφή κι'έκφραση 

πού σημαίνει, οι Βουλευτές νά μ ή στέκονται μακριά μας αλλά vd εϊναι 

μέσα στην οργάνωση» 

Αυτό* γιά νά γίνει θά πρέπει νά αλλάξει ή νοοτροπία πού επικρατεί 

στους περισσότερους βουλευτές μας κα£ πού καλλιεργείται από" πολ*· 

λούς απ'Ιξω ( ιού δέ θέλουν οργάνωση ), μέ τή*ν αλλαγή της σύνθεσης 

του" χαρακτήρα τη*ς K.Q. 

Μέ κριτήρια κομματικότητα,ποιότητα-συνέπεια, μπορεί ή ορ

γάνωση νά πετύχει τήν αλλαγή τη"ς σύνθεσης της Κ,Ο«, βγάζοντας ό

σους αποτελούν εγγύηση γιά τήν πορεία της καί χτυπώντας κάθε υπο

ψήφιο αποστάτη η* οποίοι* νομίζει οτι οι ψηφοφόροι του Β.Α,Σ,Ο,Ι, 

αποτελούν πελατεία του 

>ρει ή οργάνωση νά δώσει σ'ολους νά καταλάβουν οτι τό 

κόμμα θά βγάλει βουλευτή οποίον θέλει καί θά σβήσει πολιτικά I-

ποιον σταθεί άπέναντί του, 

Μ'αύτό τόν τρόπο, οί βουλευτές καί οι αποτυχυχοοντες θά 

άμίλλονται σέ άπόδβση δουλειδς, γιατί θά ξέρουν $τι κάθε επόμενη 

κρίση από τή βάση μας θά είναι άμείληχτη γι'αυτούς. Ακόμα θά α

ποχτήσει τό κίνημα 3-8 στελέχη σέ κάθε Ιομό, πού κάτω από τήν κα

θοδήγηση τδν Κεντρικών καί τδν περιφερίακων οργάνων, θά δουλεύουν 

σέ μόνιμη βάση γιά τή μαζικοποίηση του* κινήματος στην ύπαιθρο καί 

θά επικοινωνούν προγραμματισμένα μέ τό λαό ( μαζί μέ άλλα στελέχη 

τη*ς δργάνωσης ) καί κυρίως μέ τού αγρότες χωρίς ναχουν προκυρηχ-

θεΓ εκλογές. 

Άλλα θά πρέπει γιά νά υλοποιηθεί η ενιαία έκφραση του *Mr¥4 

κινήματος ( μέ τους βουλευτές $έσα στην οργάνωση ), γιά νά προωθη

θούν στον ευρύ πολιτικό χδρο τά στελέχη του καί γιά νά βελτιωθεί 

η
1
 ποιοτική σύνθεση τη"ς Κ,Ο», νά βγοον βουλευτές καί οι ϊημίτης, 

Τσοχαντςόπουλος,Δελούκας,Άν μάλιστα, πού τό μποροϋμε, βγουν é Ιη-

μίτης log στην Αθήνα, ο Δελούκας Ιος στην Πάτρα καί ο *%ης Ιος 

στή Θεσ/νίκη, τότε θδχουμς πετύχει δσα παραπάνω αναφέρονται καί θδ-

χει καταλυτική σημασία αυτό στην πάρα πέρα πορεία μας, 

Μ'αυτά πού γράφονται δέν εννοούνται μόνο αυτοί ο£ τρεις 

αλλά στην ίδια μορφή μπαίνουν καί μιά σειρά άλλα αξιότιμα στελέχη. 
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Ι) Στους Ιομούς ίθιώτιδας, Ευρυτανίας, Μαγνησίας, Καβάλας, 

Βάνθης, Ροδόπης, Κυκλάδων, πρέπει vá αναζητήσουμε υποψήφιο άπό 

τους παλιούς βουλευτές η υποψήφιους της Ενωσης Κέντρου» ΒΪναι με

γάλη ή αδυναμία μας va' αυξήσουμε τήν εκλογική μας δύναμη χωρίς υ

ποψήφιους επιφανείας. Ή ¿ργάνωση εκεί υπολειτουργεί, δέν Ιχε* 

προσβάσεις στην ύπαιθρο καί δέν θά συμβάλει σέ καμμιά αύξηση, 
:¿'ó ίδιο πρέπει va' συζητήσωμε αν συμφέρει νά γίνει καί στους Νο

μούς Φωκίδας, Λακωνίας, Ζακύνθου,Κεφαλληνίας, Θεσπρωτίας, Ιωαν

νίνων, Γρεβενών, Κιλκίς,Πιερίας, Χαλκιδικής, 

2) Νά προσδιορίσουμεστίς 11,1.1, τήν αριθμητική αύξηση πού ε

πιδιώκουμε καί μδς χρηάζεται εκλογικά στον κάθε Νομό, δπως άναφέρ# 

ρεται στον αναλυτικέ πίνακα, γιά νά προγραμματίσουν συγκεκριμέ

νες, γι'αυτί ενέργειας* 

3) "Οσους άπό τώρα προκρύνουμ§ γι<ί υποψήφιους, vá τους έν· 

τάξουμε στην ΓΙ,Ν,Ε. της περιοχής καί νά δουλέψουν άντατικά γιά νά 

επικοινωνήσουν καί γνωριστοϋν μέ τόν κόσμο, 

Θά η'ταν όμως προτιμίερο νά εφαρμοστεί αυτέ Ικει ποΰ θά είχαν ο

ριστεί δλοι οι υποψήφιοι τοδ Νομού", 

"Οπου δμως δέν είναι δυνατή η ένταξη υποψηφίων σέ ΙΙ,Ι,Ε,έ-

παρχίας, είτε γιατί έργάζοντ&ι στην Αθήνα, είτε γιατί ανήκουν σέ 

επιτροπή η γραφείο των Κεντρικών, θά" πρέπει νά αποτελούν σέ μόνι

μη βάση τους συνδέσμους γιά ενημέρωση καί καθοδήγηση της Ιί,Ν,Ε, 

κι'ακόμα vá συμμετέχουν στίς εξορμήσεις της Π,Η,Ε, στην ύπαιθρο 

της περιοχής τβυς, 

'¡•πίσης θά" τοι5ς ετοιμάζουμε βμιλίες, Εδιαίτε^σ μέ θέματα αγροτι

κά καί κοινωνικών παροχών, πού θά τους κάνουν προγραμματισμένα 

στίς πόλεις του Νομού τους προετοιμασμένα από τίς Π,Ι, .. 

4) Στους μεγάλους Νομούς μέ πολλές Ιδρες, ψά μήν αποκλεί

σουμε παλαιοκομματικούς τύπους πού μποροδν όμως vi φέρουν δύνα

μη. Ανεξάρτητα άν τή δύναμη αυτή τή διαθέτουν γιατί δούλεψαν πολ

λά χρόνια σέ προσωπικό επίπεδο η γιατί μέσα από μαζικούς χώρους 

έχουν αποκτήσει κοινωνική προβολή, αποτελούν γιά μδς σπουδαία πη

γή ψηφοφόρων καί γενικότερα τά γνωστά καί ̂ χηρά ονόματα, επηρεά

ζουν μιά μερίδα κόσμου π.χ, 

Γιαννόπουλος Βαγ, ίιρόεδρος Δ,Σ, Αθήνας, lltctulM 

Μπ̂ η<" Af^>*ty&yiçrfMpéfov > 
Ιίαπαδιονυσίου αδερφός τοδ "ημάρχου Γαλατσίου, 

Κουνούπης Ίωάνν, Δήμαρχος Ααμίας 

Μπασαγιάννης Χρ» Αίτωλοακαρνανίας 

Σαρπάνος Γ. ,, 

*Υφαντής Βασ, ,, 

Πατρικίδης Ροβέρτος εκπρόσωπος '̂ οπικίΐς Αύτοδ/σης Πτολεμαίδας 
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Κούρτης A
#
 Δ/ντής ημερήσιας εφημερίδας θεσ/νίκης 

Τσαπάρας **τ. Β'θεσσαλονίκης 

Καρρας *Αν. », 

ίίαλλιά'κας Γ. Αέσβου 

Βουνά"τ§ος Φωκ, »» 

*Ασλά*νης Ι· Ηρακλείου 

Καρέλης *>μ. . ,#» ' 'fa} 

¿κούλας Α. ,, 0$ 

*Ολοι αυτοί θα* φέρουν ψήφους καί πρέπει νά* είναι, υποψήφιοι» αλ

λά επειδή είναι μεγάλοι νομοί μπορεί η οργάνωση vá προωθήσει οποίο 

κρίνει καλίτερο. llêS μπαίνει σέ* μεγάλο βαθμό* καί η δικιά* μας ευ

θύνη για* τό ποιοτικό ένέβασμα της 1,0. 

5) Μερικοί καινούργιοι ύποψήφι >ι καί μέ η̂ θος καί ικανό

τητα» αλλά* καί κομματικότητα είννιΐ 

- Μόραλης Πέτρος, '""κπαιδευτικός, μέλος τη*ς Π.Ι.Β»Α*'
/γ
θήνας 

- ΓΙαπαδέλης ¿'ραγκ,Γιατρός-Πρόεδρος Ε.Ι.Ι.Δ.β. νέος ικανότατος 

ομιλητής. 

- Παπαντώνης Ιαξ, Γιατρός- Πρόεδρος *ημοτ.
 ώ
υμβουλίου Μοσχά*-

του-μέλος Βι Π.I.E. 

- Μωραίτης Βαγγ. Γιατρός- Πρώην πρόεδρος £.1.1.Α.Π.-Στην ε

πιτροπή εκδόσεων« 

- Διακουμόπουλος Δικηγόρος-ή πρ<3τη μονά*δα τοδ έπιστημ.κόσμου 

ττξς Ευβοίας» μέ μεγάλες ικανότητες -πολύ α-

γαπητός-μέλος της Π,I.E. Ευβοίας. 

- Κοτσώνης Θ. Γιατρός-Γραμμ.του" Ι,Σ.'^θηνων έκλεγμ|νος-ί-

κανότατος πρώ"ην μέλος του ϋειθαρχικου-μέλος 

της Π. I.E. Α "Αθήνας 

- Μπίκος Π. 'εκπαιδευτικός μέ καλή κατάρτησημέλος τη"ς Α* 

Π.Ι.Ε. 'Αθήνας 

- Φαφούτη "υναμικό καί ικανό στέλεχος Μέλος τη*ς Π.Ι.Β. 

Αιτωλ/νίας. 

- Δάκαρης Κα&ηγητής Ιΐαν/μίου στα Γιάννενα &ά δεχτεί; 

έχει μεγάλη επιφάνεια καί επηρεάζει πολύ, 

-Ίερόπουλος'' "ικηγόρος επιτυχημένος στή Βέρροια Στην 11.1.Ε» 

Ημαθίας»Γαμπρός του Γιαμδ,νέο ς προοδευτικός 

- Παπαγεωργίου Γ.Γιατρός νέος πη*ρε ειδικότητα καί θά* έγκαταστα* 

θεί στή Σάμο ίκανός σεμνός συνεπής 

- /\ //! i, ¿4 · Δικηγόρος στό Ρέθυμνο» ικανός μέ μεγάλη επιφά

νεια ( άπό Σφάγγο \ 

6)
 χ6 υλικό πού σήμερα διαθέτουμε» δηλαδή οι βουλευτές» 

οι υποψήφιοι πού πέτυχαν σ'ενα βαθμό» τά* στελέχη στα" κεντρικά 

καί στίς Π.I.E.» είναι οί πιό κάτω. 



( ^ημειώνω πώς ó Πρόεδρος θα" πρέπει νά μπει ατή Β'περιφ. '"""θή'νας 

καί τούτο γιατί υπάρχει, μεγάλη συρροή σ υ ^ " ^ ^ · ^ ^ στοιχείου στους 

υποψηφίους μας εκεί), 

Ι Σημίτης Κ. Α''̂ ·&ή*νας 

2
 ,Α
λευρας Γιαν, 

3 Κουτσοχέρας Γιαν, 

4 Γενήματος Γ. 

5 Χριστοφορίδου Α. 

β Μαρκόπουλος Τ. 

7 Κορωναιος Γιαν, 

8 Μόραλης 1!, 

9 ϊωγράφος 3
# 

10 Γρ Μ.Πλ. 'Αμερ * — • — 

• 

-

11 Χαραλαμπόπουλος Γιαν, 

12 Κακλαμάνης *
Α
π. 

13 'ακρίτα *Ελ, 

14 Γιαννόπουλος Βαγγ, 

15 Μπέης Δημ. 

Ιβ Ευαγγελατος οημ. 

17 Πελοπαννή*σιος Εεν, 

18 Παπαδιονυσίου 

19 Παπαντώνης 'Γαξ, 

20 ΠαπαδΑης Φρ. 

21 Παπασπΰρου Γ, 

Κασιμίίτης ΓρΛ 

23 ^ωτηρόπουλος £, 

24 Ιρητικός Π, 

25 Μωρατης Βαγγ. 

26 Γιώτας Στ. 

27 ΒΛθης Μιχ, 

28 Αουκ^ρης Γερ. 

29 Κατσιμπάρδης Γ 

30 Κεδίκογλου Βασ« 

31 ¿απουντζης /$ημ. 

32 Μεταξάς Δημ. 

33 Διακομόπουλας 

34 Κουνοόπης Γ, 

35 Σακελλαρίου Γιαν ( ΕΔΗ| ) 

36 ΙΙαπαΙ*ωά*ννου Λ, 

37 ¿πηλιόπουλος Κ. 

38 ϊοτσώνης Θ, 

39 ΠοτΛχης Γ. 

40 Ριζόγιαννης Nix· 

41 Κοότσικας 

42 mCnoç Π. 
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ϋαπαδημητρίου Γ. 

ϋ«ασαγι,ίνντ}ς Xp» 

Ιερπάνος Γ. 

Ύ,.αντΙΐς 3ασ, 

Φαφούτη 

Βγενβκουλος 1 , 

)τσ<5γιωργας Ά γ , 

Δελούκας *%ιμ· 
ώ κουλαρίκης Γ. 

Παπαδόπουλος Β, 

ίίαφειρόΊιουλος Γ. 

Κανελλόπουλος Ι . 

ΑιαροκάΊιης 

llliif|liî li 11 I« 
ά χ α ρ η ς 

Ράλλης ¿ * . 

'i ατηνιώτης Γ# 

;Κυρατοώ fei, 

Πατρί,κίδης . 

Φλώρος Γ ι α ν , 

ϊσοχατζόΊιουλος Α, 

Κούρτης Α, 

ϊσα«!ρας **τ· 

Ιαρρδς Α 

Μούγγρης Μ, 

gg ( ΐερ^-Βουλοο 

JQ ϊ ρ ί α ρ ί δ η ς 1 , 

»^ Σαόηρόπουλος Γ. 

J2 Πακαδημητρίου Δ.( 

Υ3 Ί ν τ ζ ί ς Β. ( 

74 , Α·ν#οΊΐουλος ΐ ΰ σ τ , 

^5 ^τεφανίδης Π. 

7g 2ερ8ό*ς Κλ· 

ηη Καλλιά*χας Γ, 

7Q ΒουνιΙτσος · / # 

7g Κιοσ^λΰς -λ. 

3Q ί ίαιαγεωργίου Γ, 

8 Ι Τ.ΐουρ?}ς £ τ . 

3 2 «αράπης Γ, 

g« 'Ασλάνης Ι , 

3 4 Καρέλης Ί μ μ . 

8 5 Σχουλας ' " θ . 

36A'iK-H*? ¿+~~?~pi-Pe .Ρεθύμνου (&%6 ¿φσ*γγο) 

* t 

"Αρτας 

Ι ω α ν ν ί ν ω ν 

»» 

Κερκύρας 

Πρέβεζας 

Κοζάνης 

» · 

Αάρι,οας 

ϊρικάλων 

βεσ/νίκης Α* 

8εσ/νίκης Β* 

#t 

'; μαθ* 

·* 

Κ ακίς 

Πέλλης 
• t 

ϋερρδν 

11 

Φλώρινας 

"ωδεκάνησα 

Λέσβου 

» » 

ι » 

Σάμου 

Χίου 

Ηρακλείου 

t» 

»» 

11 

^ 

t \. t-i \^\ A*"p—TV. v. - ,.',->·—' 



VII 

Υπάρχουν δμως ακόμα 10-15 μέλη των Κεντρικών καί των Κλα

δικών πού θά μπορούσαν νά προστεθούν στον πιό πάνω πίνακα» αν 

ήθελαν νά εκτεθούν υποψήφιοι, οπωςΐ 

Αντωνόπουλος 1ύσ
# 

*εωργιάδης 

ΠαπαΙΓωάννου 

Βαγουρόπουλος Δ. 

Άσημακόπουλος κ,λ.π, 

Μ*αυτές τίς σκέψεις καί προοπτικές, προτείνω ν'αρχίσει ¡£πό 

xSpa η1 Ε
#
Γ«, πέρα από συγκεκριμένες προτάσεις γιά πρόσωπα, τίς 

επαφές μέ τίς Π,Ε,.... κατά μείζονα περιφέρεια ( 4-6 Π.Ι.Ε. ), νά 

τους βάζει τό πρόβλημα,νά τοός προσδιορίζει τοός στόχους καί νά 

άκοόσει τίς δικές τους προτάσεις« 

ftp έπε ι νά γίνεται μ'δλες τίς ΪΙ#Ι»Ε
#
 κάθε μείζονας περιφέρει

ας η
1
 συζήτηση γιατί είναι tftuuun' ή εύθΰνη της Β* κατανομές» 

Μ*αυτές τίς επαφές θά έχουμε σίγουρα πολΰ καλά Αποτελέσματα 

καί πρέπει νά Ιχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Φλεβάρη. 

ιστεόω δτι τότε θά Ιχουμε 180 υποψήφιους Ιτοιμους, σχετικά 

καλη*ς ποιότητας,» 

___^ 
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