
IIAHEAAHNIÖ 20ΣΙΑΑΙΕΤΙΚΟ ΚΧΝ&ΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ SYNEAPIASH2 EKTEAESTIKHS TPAHMATEIAS 1.6,77 

Παρόντες? *0λοι fatxèç, &nÔ Πράεδρο 

Θέματα« Νομαρχιακές Συνελεύσεις, Επιλογή υποφηφίίβν, Συντονιστικά Συμβ. 

Πρίν άπά τήν ημερήσια διάταξη © Αυγερινός αναφέρεται, στά δημοσίευμα 

τον Νέωιν σχετικά μέ τίς απαντήσεις πού έδωσε Ô βουλευτής Βγενάπουλος 

οτό θέμα υγεία«, Τονίζει τήν ανάγκη vá υπάρχει éwiKOiVíavía μέ επιτρο

πές καί αναφέρει née ίσως od πρέπει αυτές ot ερωτήσεις vá οίνονται 

σέ ©τελέχη TOÖ Κινήματος, 

ΑΠΟΦΑ2Ηΐ Ufi αναφερθεί οτόν Πρόεδρο τά θέμα καί νά ζητηθεί: νά δίνονται 

ερεατήρατα καί σέ στελέχη τοδ Κινήματος. 

I« ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ SYMBAK:JLDI2 ϊ 

ΓΙΟ-ÏASî @ά πρέπει vá υπάρξει κάποια επιτροπή vá C-οηθήσει τή γραμμα

τεία OES για vá &τοιμ·?est tifi Νομαρχιακές Συνελεύσεις. Νά ετοιμαστεε 

τά τερόγράμμα τ3ν Συνελεύσεων. 

ΣΙΜΗΤΗΣ? Έά οριστεί είχαμε ir.eC γιά κάθε νομά δνας υπεύθυνος γιά νά 

μπορέσει vd βγάλει τ ή δουλειά. 

XPXSTOAOïAîAHSs * Αναφέρεται ατά προβλήματα τιού δημιουργούνται né 

τίς Συνελεύσεις καί τονίζει τήν ανάγκη νά δουλέψουν δλα τά μέλη Tffc Ε.Γ. 

SHMXTHSi Τονίζει τήν ανάγκη vá συγκεκριμενοποιήσουμε τή δουλειά τοδ 

καθενός * 

ÉÌW tàlli * Αναλαμβάνουν Λαλιώτης nal Γ*Ε£«$ νά ετοιμάζουν τ.·ο4γραμμα 

καί νά δουν πού βρίσκεται ft κατάσταση σέ κάθε νομό» 

U ΕΠΙΛΟΓΗ YWmmiiMt 

*Υοτερα άπα μικρή συζήτηση πάνω αχό θέμα αποφασίζεται νά προχίαρή^ει 

ή δουλειά άπό Αυγερινό καί ϊσοχατεοπουλο καί vá γίνει μιά πρώτη επι

λογή. Νά γίνει συνάντηση μέ ϊΐροεδρο καί νά συζητηθούν τέλο^ στην Ε.Γ. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FPA#BIOMsKAI Β. Γ. 

SHKIIHS: Προτείνε ι ν ά ετοιμάσει è Ααλιώτης δνα κ ε ί μ ε ν ο γ ι ά τάν τρότκ» 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς καί τ ί ς σ χ έ σ ε ι ς τ®ν 6iaoápa¡v γραφείων μέ Ε.Γ. Προτείνε ι 

νά έ ρ θ ε ι γ ι ά συζήτηση τήν Ηαρασκευή ατά S . S . 

ÉKliiJl i i Ηά συζητηθεί τήν Παρασκευή. * θ Δαλι4της νά ε τ ο ι μ ά σ ε ι κ ε ί μ ε ν ο 

4. kXMWHi 

ΣΗ&ΙϊΗΣ: *Ανα#έρει πώς γιά τά πρόγραμμα, δέν Αχεί ακόμα καταοέρει νά 

ετοιμάσει κάτι. 4έν νομίζει «¿fi προλαβαίνουμε τίς Συνδιασκέψεις. 

ΓΒΜΜϊ$ΜΑ*ίΑ21 ot τομείς νά φέρουν τίς έργαάίες~μελέτες nei βχουν κάνει. 

WMM& AHOfASBs Το Κλαδικά καί τομείς νά δώσουν στην Ε.Γ. τίς μελέτες 

τους μέχρι Παρασκευή. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ* ©έτκι τά πρά&λημα K.M.
1
?. Άν. 'Αττικές καί Αουκέρη· 

ΑΠΟΦΑΣΗ$ Νά κληθεί η H.H.Ε. τήν Ηέμπτη στίς 5s30 μ.μ. μέ τήν παρου-

σί©; μελδν τ^ς F.F. καί του Τ. Γεωργιάβη. 

"Επομένη συνεορίοοη τήν Πέμτετη δ?30 μ.μ· 

http://ir.eC

