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Πρίν άπό τήν ημερήσια διάταξη γίνεται ενημέρωση ora nié κάτω θέματα, 

ΣΗΜΙΤΕΣι 'Αναφέρεται στό θέμα τ % ΕΙΟΡβΗΣΗΣ καί στό αίτημα τού" 

Καραναση νά θεωρηθούν οι εισφορές τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ στην εφημερίδα σαν 

δωρεές. Τονίζει πως πρέπει vé υπάρξει σκληρή αντιμετώπιση από 

ίδρους μας μέχρι καί διάλυση "ffic εταιρείας γιά νά πετύχουμε καλύ

τερο συμ&ι&ασμό. *0 τίτλος είναι δικός μας. 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Αναφέρει πώς πρέπει vá γίνει η συνάντηση Ytá τά ΑΕΙ καί 

προτείνει σ*αυτήν νά μετέχουν Μαυράκης* Ρόκος, Μαρκόπουλος. Γρα

φείο Σπουδάζουσας καί μέλη Ε.Γ. 

Ει 'Εγκρίνεται. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ s * Αναφέρε ι πώς οπΐ$ρΕε συμφωνία γιά γιορτασμό 

γιος καί πως θά γίνει κοινός γιορτασμός στην πλατεία §Εω άπά την 

ΓΣΕΕ. Γιά τήν 2Χ Απρίλη γίνονται ακόμα συζητήσεις» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΑΑΑΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟ«! * Αναφέρε ι ότι έγιναν συναντήσετε κομματικές καί ixi 

μόνο προσωπικές μέ Μιττεράν· "Οτι τό κλίίμα γενικά ΐ|ταν καλό. Πώς 

στό ΓΣΚ υπάρχουν διάφορες ομάδες. Τό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων είναι 

ελεγχόμενο άπά ψιλό ισραηλινούς καί άτομα τη*ς Διεθνούς. Συζητήθηκαν 

τό Αιγαίο, ΕΟΚ, Κόπρος, Βαλκάνια. Ιδεολογικός χώρος τοδ ΠΑ.ΣΟ.Κ κλπ, 

Θά υπάρξει επίσκεψη στην *Ελλάδα γιά συναντήσεις μέ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτη

σε τή γνώμη μου γιά επίσκεψη προς Έτζεβίτ ανέφερα πώς είναι θέμα 

δικό του άλλα θά ήταν καλά νά γίνει μετά την επίσκεψη στην *Ελλάδα 

καί χρονικά νά μή συμπέσει. Θά σταλεί αντιπροσωπεία στή Μάλτα 

(υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις άπό τους Φίλοισραηλινούς)* *Η έπίσκε-

Ψη στον Ντέφερ πολύ καλή. 

'Υπάρχει ανάγκη γι»ά τακτική επαφή μέ τό ΓΣΚ αυτό μπρρεε νά γίνει 

καλύτερα έκτος άπό τό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων καί άπό μιά ομάδα 

δική μας πού υπάρχει στό Παρίσι. *0 Ραπακούλιος (Π.Ν.Ε Γαλλίας) 

.Λ. 



-2-

νά καλυφθούν μερικά έξοδα (κάκου 10.000 δρχ. τό ufjva καί νά αναλάβει, 

υπεύθυνα κάποιος ούτή τή δουλειά τον ταχτικών επαφών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ? Κατ'αρχήν δέν υπάρχει, αντίθεση στήν Πρόταση* Νά ερευνηθεί 

ή δυνατότητα eré συνάντηση uè Ραπακούλια. 

ΕΦΗΜΕΡΙΑΑΐ 

ΧΡΣΣΤΟΔΟΥΑΙάΒΣ s 'Αναφέρει τίς προτάσεις TUS επιτροπής γιά καθημερι

νή εφημερίδα. 

ΣΗΜΙΤΗΣ. 'Αναλύει τό τεχνικά (οίκονομικό) μέρος καί τή συγκρά

τηση τ!|ς εταιρείας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Μετά από συζήτηση γίνεται δεχτή ή πράταση καί αποφασί

ζεται νά προωθηθεΕ η εγκύκλιος προς τίς Τ.Ο γιά υλοποίηση. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΕΣϊ 

ΤΣΌΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣs Αναφέρει πώς πρέπει νά γίνει μιά συνάντηση τής 

ΟΕΣ γιά νά δούμε πού βρισκόμαστε. *Υπάρχουν προ&λήματα σχετικά 

μέ τίς διάφορες είσηγήσεις πού δέν είναι ακόμα έτοιμες· 

"Υστερα από συζήτηση στην οποία διαπιστώθηκε πώς υπάρχει καθυστέ

ρηση στην πολιτική είσήγηση καί υλοποίηση τού πλάνου δουλειάς απο

φασίζεται: 

α. Ηά αναλάβουν οϊ Γεννηματάς, Αελούκας, Λαλιώτης μέχρι 15.4.77 

νά ετοιμάσουν τό κείμενο τής πολιτικές είσήγησης. 

β. ma συγκληθεί ή OES στίς 22,4.77 ή κάποια άλλη μέρα όχι όμως 

αργότερα από 25.4,77, 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΑΔΙΧΑΣΙΟΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΙΗ 

Π10ΕΑΡΟΣ: "Αναφέρεται στό θέμα τής νεολαίας καί ποια είναι ενεργά 

μέλη στίς Τ.Ο* Ίσως θά πρέπει νά καθοριστεί Ινα ποσοστό νεολαίας 

πού θά Ψηφίσει στίς Τ.Ο, 

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣs "Εχει γίνει ήδη κάποια δουλειά. Νά Εεκαθαρίσει 

ή νεολαία ποίοι σπουδαστές είναι στίς Τ.Ο καί ποιόί στή σπουδάζουσα. 

ΠΡΟΒΑΡΟΣϊ Απορούμε νά πούμε πώς τό 25% τϋς σπουδάζουσας Ψηφίζει 

στίς Τ.Ο καί τό άλλο ποσοστό στό κλαδικό. 

ΑΠΟΦΑΣΗ s Ηά βγε! μιά εγκύκλιος γ ι "αυτό τό θέμα, Μά τό τοποθετεΕ 

γενικά κι'όχι ειδικά γιά τίς διαδικασίες τ@ν συνελεύσεων. Στή 

συνέχεια γίνεται συζήτηση γιά τά κλαδικά καί τόν τρόπο συμμετοχές τους. 

ΜΟΦΑΣΗ. Στήν Πανελλαδική νά συμμετέχουν Νεολαία êù, Κλαδικό επι

στημόνων 30 καί Κλαδικό εργατοϋπαλλήλων 30. 

Τέλος έγινε ενημέρωση γιά συνεστίαση στήν Τ.Ο Πλάκας, άποφασίοτη»« 

νά Ργεϊ ή εγκύκλιος γιά τήν ETE (Χριστοδουλίδης - Γεννηματάς) καί 

ο * * ™ ^npo^pncn ««i * W íxeoo* TOO W o « χοο ΠΑΚ m?4m~*. 

Διαπιστώθηκε πώς ή εκδήλωση στή Αάρισσα ήταν πετυχεμένη άλλα θά 

πρέπει νά λυθεί τό θέμα Τρικάλων (νά ανακληθεί ò 'ΑλαΕιάδης πού δέν 
γράφεται μέλος σέ Τ.Ο. Ή επόμενη συνεδρίαση τήν Τετάρτη στίς 12ϊ30μ.* 


