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• - · 'Αθήνα, 4-10-76. 
• • r • ·· ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ . 

("Εκθεση άπό επίσκεψη 26-9-76) 

(Νά ληφθοϋν -ύπ'οψει καί οι εκθέσε ις τοϋ Α'γραμμ.•• τΐ\ς Π.Ν.Ε. Δρανδά-

κη, οι ε κ τ ι μ ή σ ε ι ς του* οποίου μέ βρίσκουν σύμφωνο). 

Γενική Ε κ τ ί μ η σ η ; Κατάσταση οχt" ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή . Υ π ά ρ χ ε ι αίσθητή 

βελτίωση σέ σχέση μέ τδ πρόσφατο παρελθόν. Προοπτικές γ ι ά καλυτέ

ρευση, έφ'δσον υπάρξει ουσιαστική βοήθεια από Κεντρικό "Οργανο. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μ ι δ ς ώρας μέ τήν Π.Π.Ε. καί- 5ωρη συνε

δρίαση μέ Π.Ν.Ε. καί μέλη άπό δλες τ ί ς Τ.Ο. τ*ης π ε ρ ι ο χ έ ς . Θέματα 

συζήτησης: 1) "'Οργανωτικά καί γενικώτερα προβλήματα-τοΟ Κινήματος • 

στή Φ θ ι ώ τ ι δ α ( α . Είσήγηση δική μου, β. Προβληματισμός τον μελδν, συ

ζήτηση, ανταλλαγή απόψεων,·ερωτήματα γ . Απάντηση στό σύνολο των 

ερωτημάτων, υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς , καθοδήγηση). 2) θέμα Αίγαίου (Εισήγηση -• 

ερωτήματα - συζήτηση). 

Α) Π . Ν . Ε . ; Παρόντες: 

1) Δρανδάκης Γιβργος Α' Γραμ. Τελε ιόφοιτος Νομικές 

2) Σκούρας Τ ρ ί α ν τ . Β ' Γραμμ. -Διαφώτιση - "Εμβορος 

3) Σκιαφάδα Χρυσ. - Οικονομικοί; - θίκ-fccmá: . 

4) Ψυχούλης Νίκος -Νεολαία - Οικοδόμος 

5) Κσντοπδνος Γιώργος--Αλληλεγγύη - Αγρότης 

6) Στεργιόπουλος Παύλος (δέν έ χ ε ι ακόμη αναλάβει υπευθυνότητα) ' 

Δημοτ. σύμβουλος 

7) Γεωργούσης Δΐίμος - Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ ο ί - Α γ ρ ό τ η ς -Πρόεδρος Ά γ ρ . 

Συλλόγου - Κ ο ι ν ο τ . σύμβουλος 

Α π ό ν τ ε ς : ν '·>•·.. Λ . 

8) Σακελλάρης Φάνης -Τοπ. Προβλ.-Αυτοδιοίκηση, "Εμπορος (ποινή 

παύσης 6 μηνδν) 

.9) Μπάτσος Κώστας -'Οργανωτικό -Φοιτητής (Δήλωσε προφορικά πα

ραίτηση) 

10) Πλατανιάς Γιβργος -Συνδικαλιστικό - Κατ/ρχης (Δήλωσε προφορι

κά παραίτηση) •'· 

11) Νίκαινας Αουκδς -Πολιτιστικό- Συντ/χος 65 έτων (βαριά ασθενής) 

Ό Γραμματέας της Π.Ν.Ξ., πρόθυμος γιάδουλειά, έντιμος, σχετικά ι

κανός. ΤοΟ'λείπει ή πείρα καί δυσκολεύεται νά παίρνει πρωτοβουλίες. 

Μέ τίς υπάρχουσες συνθήκες ο πλέον κατάλληλος. 

/ 
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- Τό ΐδι,ος~..περίπου Ισχύει γιά τά υπόλοιπα μέλη (από τους παρόντες). 

Απειρία, καλές προθέσεις, μέτριες ικανότητες. "Ελλειψη άνομου 

ικανού για διαφώτιση. - . · - ·.' 

- Θετικό στοιχείο, δτι υπάρχει μεταξά των μελών σύμπνοια.καί πνεΟ-

μα συνεργασίας, 

- Οι 4 απόντες πρέπει νά αντικατασταθούν. Εδόθη εντολή οι παρατη

ρήσεις τον δ.ύο ν ά. ζητηθούν έγγραφες καί αιτιολογημένες. .'Επίσης 

εντός έβδομάδ.ας. νά μδς σταλούν προτάσεις γιά συμπλήρωση τ*ής IME. 

*Η ποινή τοϋ Σακελλάρη (με σύμφωνη γνώμη τού ίδιου) ήταν σωστή 

ενέργεια, γιατί δημιούργησε εκτόνωση στη γνωστή πρόσφατη ανατα

ραχή. (Γιά τό θέμα της-μήνυσης γίνονται προσπάθειες συμβιβασμού*, 

πού μδλλσν δέν θά φέρουν αποτέλεσμα). ·Ή συμπλήρωση τΤ\ς ΠΝΕ μέ 

πρόσωπα κατάλληλα θά είναι καθοριστική γιά τήν πορεία .της. Άπό 

τά. Κεντρικά απαιτείται στενή επαφή, συμπαράσταση καί βοήθεια. 

Β)Τ.Ο. Φθιώτιδας; Παρόντα μέλη περίπου 30 άπ'δλες τί'ς Τ.Ο. Ισχυρίσ

θηκαν δτι δέν ειδοποιήθηκαν έγκαιρα. 

1
 ) Τ«

0
» Λαμίας; Μέ απόφαση τίης Π,Ν,Ε. διαλύθηκε τό Μάη, γιά τίς 

γνωστές καταστάσεις καί διαμάχες πού είχαν δημιουργηθεΤ. Επα

ναλειτουργεί ύποτυποδΩς από Αύγουστο, Γραμμένοι 36. Δραστηριο

ποιημένοι περίπου 16—18..Συντονιστική έλλειπής. Αρχή τοϋ κα

κού άπό Δημοτικές εκλογές. Προσωπικές φιλοδοξίες, παλαιοκομμα

τική νοοτροπία κ,λ,π, Τελευταί δλη η αναταραχή ήταν κυρίως σέ 

προσωπικό επίπεδο, χωρίς . σχεδ5ν οι διαφορές νά έχουν πολιτική 

η ιδεολογική-βάση. Οι .κατηγορούμενοι σάν "αριστεριστές" είναι 

λίγοι φοιτητές πού είναι άπλΩς αριστεροί. Οι "παλα&οκαμματικοί" 

τουλάχιστον οι περισσότεροι, είναι κάπως συντηρΐ)τικώτεροι, πού 

επιβάλλεται ν'άλλάξουν νοοτροπία, βασικά δμως καλοπροαίρετοι. 

"Ηδη σήμερα φαίνεται νά έχει ξεπεραστεί
1
 ή διαμάχη. Κοινή επιθυ

μία τον μελΩν νά πάψει ή αντιδικία σέ επίπεδο προσώπων. Βασικές 

αδυναμίες, ή έλλειψη στελεχών κατάλληλη γιά σωστή οργάνωση καί 

διαφώτιση. Υπάρχει χαμηλό έπΐίπεδο, πολιτική ανωριμότητα, απει

ρία. Ή Π.Ν.Ε. σ'αύτή τή φάση, θά ρίξει τό μεγαλύτερο βάρος της 

στό δυνάμωμα της Œ.O. Λαμίας. Βασικά αιτήματα τον μελΩν; Συχνή 

επαφή καί καθοδήγηση άπό τήν Π,Ν.Ε. καί τά Κεντρικά. Ανέβασμα 

τοΟ επιπέδου τΩν μελών, πολιτικοποίηση, αλλαγή νοοτροπίας, ίίά 

γίνε.ι προσπάθεια· νά οργανωθούν στην Τ.Ο. πρόσωπα μέ κάποια προ

βολή καί ακτινοβολία (γιατροί, δικηγόροι κ.λ.π.) Νά καταπολεμη

θεί* τό κλίμα τ?ΐς φοβ ίας.' Κοι νή επιθυμία δλων επίσκεψη στελεχών 

• (Σιμήτης κ
0
λ.π.) καί κυρίως τοϋ Προέδρου. 

Τελευταία γράφονται στους τοίχους της πόλης συνθήματα αναρχικά*"*
1 
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Β) 1. μέ υπογραφή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αποφασίστηκε νά γίνει αμέσως καταγγελία 

σέ Τοπικό Τύπο, "Εξόρμηση" καί σέ εφημερίδα τοίχου. Προέλευ-

_;, ση συνθημάτων ακόμη άγνωστος. 

2. Τ.Ο. Μαρτίνου: Σχεδόν ανύπαρκτη. Στά χαρτιά'35 μέλη. Δραστηριο

ποιημένο ι.'5-6. Στην -αρχή ή Τ.Ο. πήγαινε καλά (σύμφωνα μέ τήν.·... 

άποψη τοϋ ιδρυτικού* μέλους Γιώργου Θεοδώρου). Σήμερα υπάρχει 

.· πρόβλημα οικονομικό. Άδράνεια. τδν μελον, πού οφείλεται στην 

έλλειψη στελεχ&ν· στ,ό κλίμα φοβίας, καί στό .ξέκομμα άπό τδ Κίνη-

··. μα.- Ή Π.Ν.Ε. αν δουλέψει σωστά, μπορε ΐ νά βοήθησε ι, γιατί υ

πάρχουν οι προϋποθέσεις. 

0. Π. Νέου ,.Μο ν άστη ρ ,ί ου : -, Λειτουργεί, ακόμα σάν Ο.Π., θά γίνουν 

σύντομα εκλογές. Υπάρχουν γραμμένοι 17. Δουλεύουν ot 6. Δείχ

νουν δραστήριοι. Φαίνεται νά υπάρχουν δυνατότητες' καί προοπτι

κές (άποψη Γιώργου Καμηλούδη-σοβαροϋ μέλους). Θέλουν συμπαράσ

ταση, καθοδήγηση, κουράγιο. 

Ο.Π. Άγ. Κωνσταντίνου; Δέν εμφανίστηκε αντιπρόσωπος.. Σύμφωνα 

μέ πληροφορίες πού έδωσε ή Π.Ν.Ε., υπάρχουν συνολικά 15 άτομα, 

άπ'τά δποΐα δουλεύουν τά.8. Είναι άστεγοι. Ζητήθηκε άπό τήν 

Π.Ν.Ε. νά στείλει επαρκή στοιχεία. 

Δομοκός.;. Υπάρχει ένας πυρήνας 5 ατόμων καί αρκετοί άπό τά γύρω 

χωριά. Ή Π.Ν.Ε. πρέπει νά επισκεφθεί τήν περιοχή καί νά τους 

οργανώσει. Υλικό υπάρχει. 

Τ.Ο. 'Αταλάντης; Ξεκομμένοι άπό τήν Π.Ν.Ε. "Εχουν αδρανήσει 

εντελές. Κινοϋνται 3-4. Γραμμένοι 25. Κατάσταση απαράδεκτη. Ή 

Π.Ν,Ε. επιβάλλεται νά επιληφθεί αμέσως, νά εξακριβώσει τ.ά αΊτια 

καί νά πάρει μέτρα γιά τήν επαναλειτουργία της Τ.Ο. . _. 

Τ.Ο. Καινουρίου; Ή καλύτερη σέ σχέση μέ τίς άλλες τ^ς περιοχές', 

- 32 μέλη. Δραστήριοι 10-12. Γραφεία θά νοικιάσουν αυτές τίς. μέρες« 

Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι ικανοί καί σωστοί. Πιστεύουν (Αουκδς 

• Κυριάκου-άρκετά ικανός) δτι είναι απαραίτητη ή ουσιαστική συμπα-

" ράσταση τοϋ Κινήματος καί ,ή καταπολέμηση τοϋ κλίματος τη*ς φοβίας. 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ' 

Δέν υπάρχει καμμιά οργάνωση τοϋ Κινήματος. Στό Καρπενήσι μό-νον ενα ά

τομο υπάρχει (ο Άρβανιτάκης), πού δέχεται νά εμφανίζεται επώνυμα σάν 

δικός μας καί 4-5 άλλοι γύρω του, πού προτιμοϋν νά μή φαίνονται καθό

λου, γιατί φοβδνται. "Οτι γίνει εκεί χρειάζεται νά γίνει άπό τήν αρχή. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Γιά νομό Φθιώτιδας); Ή κατάσταση είναι άσχημη, αλ

λά δχι απογοητευτική. Ειδικά ή Τ.Ο. Ααμίας φαίνεται δτι έχει ξεπεράσει 
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τήν πρόσφατη .κρίση της,·, . · 

Βασικές .αίτιες τοο κακοϋ είναι; 

1) Τ 6 κλίμα φοβίας πού καλλιεργείται, στην επαρχία κα ί εμποδίζει πολ

λούς οπαδούς μας νά. οργανωθούν, >. ,\ ;--.- . , ».ν 

2) *Ή έλλειψη μέ"σων μαζίκ'ης έ-νημέρωσης άπ'οπου^ νά προβάλονται οι θέ

σεις μας. .
: · · 

3) Ή έλλειψη άπό τήν οργανωμένη βάση μας ικανών στελεχών καί ανθρώ

πων μέ επιρροή καί ακτινοβολία στην περιοχή. "Όταν άτομα αξιόλογα 

"δηλώσουν" ΠΑ.ΣΟ.Κ., τότε' ξεθαρρεύουν καί οι άλλοι καί προσελκύ

ονται οπαδοί καί μέλη, 

4) Παλαιοκομματική νοοτροπία καί πολιτική ανωριμότητα τών μελών μας. 

5) Ανεπαρκής συμπαράσταση, καί • καθοδήγηση· άπό Κεντρικό όργανο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1) "Αμεση συμπλήρωση της Π.Π.Ε. καί αμέριστη βοήθει« στό έργο της. 

"Εχουν ανάγκη νά τους ένθαρύνουμε σε πρωτοβουλίες~κά-ί' νά"~πρ'οτε ί-

νουμε πλάνα δουλειάς, προσαρμοσμένα στίς συνθήκες τ^ς περιοχές. 

Σ'αυτή τή φάση χρειάζονται συγκεκριμένε.ς εντολές.. 

2) Αποκατάσταση στενές επαφής μέ τήν Π.Ν.Ε. καί τίς οργανώσεις τη"ς 

περιοχές. Απαραίτητο νά γίνονται επισκέψεις τουλάχιστο δυό φορές 

τό μήνα. , 

3) Νά γίνει σειρά ομιλιών πολιτικού* καί Ίδεολογ ικο,ϋ. περιεχομένου, γιά 

τό' ανέβασμα του" επιπέδου τών μελών. 

4.) Προσέλκυση μελών πού διαθέτουν κύρος καί επιρροή στην .περιοχή. 

5) Μελέτη τών τοπικών προβλημάτων καί κινητοποίηση γιά τήν επίλυση 

τους. . ·· ._ „
 ν 

6) Καταπολέμηση τοΟ, κλίματος' φοβ ίας- καί προώθηση τη* ς "Εξόρμησης", 

. μέχρι τό τελευταίο χωριό. 

7) Νά μελετηθεί τό θέμα κατά πόσο υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες γιά 

επίσκεψη τοϋ Προέδρου στή Λαμία. Τό αίτημα είναι καθολικό καί ή 

επίσκεψη θά έχει τεράστια απήχηση. 

ΘΕΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Οι θέσεις μας γιά τό Αίγα "Γ ο έχουν απόλυτα θετική-απήχη

ση τόσο στά μέλη μας, δσο καί στον πληθυσμό ττίς περιοχές. 

Κώστας Πολιτόπουλος 


