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Παθόντες i "Ολοι εκτός Π. Αύγερινοΰ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΗΗ 

1. 'Ενημέρωση άπό Πρόεδρο γιά ταξίδι Αι 

i. Συναντήσεις μέ Π.Ν.Ε Β. χα£ Π.Ν.Ε Β, (αντιμετώπιση οια$ρί.ϊμέν·»ν Τ.Ο) 

3. Συμπλήρωση Π.Κ.Ε Αιτωλοακαρνανίας και *Αχαΐας 

4. * Απονο ία μελών Κεντρικών 'Οργάνων άπό συνάντηση μέ Ε. Γ 

5. Ε.Γ.E 

6. Συνάντηση μέ Κοινοβουλευτική 'Ομάδα 

7. 'Εκλογικό Γραφείο - Επιλογή υποψηφίων 

S« Συνάντηση μέ O.E.Σ 

f.. 'Επισκέψεις ΡΟΔΟ - ΙΤΑΛΙΑ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

10. Κλαδικό (δραστηριοποίηση μελών) 

11. *.<:ολαία - Σπουδάζουσα 

l'¿. Προτάσεις γ id Γραφείο 'Αλληλεγγύης 

13. ΕΕΟΡΜΗΣΙΙ 

Πρίν άπό τήν ημερήσια διάταξη έζηγε€ ê Λ. Τσοχατζόπουλος γιατί δέν 

πήγε στην. εκδήλωση της 'Ερυθραίας. Red τονίζει πώς η Εκδήλωση δγινε 

μέν μέ πρωτοβουλία τη" ς δίκης» μας Τ.Ο άλλα nàtele fati τήν επιρροή τοο 

ΚΚΕ έσ. πού θέλει νά προωθεί στή βάση συνεργασία μεταξύ των τριών κομ

μάτων αποκλείοντας το ΚΚΕ. Τονίζει πώς αυτά το κατάλαβε δτσν τά Σάβ

βατο του ϋόθηκε η έπιστολή-πρόσκληση πού υπέγραφαν ο Ι τρε£ς οργανώσεις. 

1. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΛΙΒΗΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Αναφέρεται στίς εντυπώσεις άπό τίς 

συναντήσεις καί Ιδιαίτερα στή σημασία ποΰ δίνουν οί Λίβυοι στή συνάν

τηση της Μάλτας, καί στίς προσπάθειες πού γίνονται άπό τή Σοσιαλιστική 

Οιεθνή νά δημιουργηθεί ρήγμα μέ πρόσκληση καί σέ 'Αφρικανικές χώρες 

στή συνάντηση τον Σοσιαλιστικών κομμάτων τήΥ, Ί. Ευρώπης πού είχε αρχί

σει δ Μιττεράν. 

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Π.Μ.Ε Βχ καί ·~ι ΣΗΜΙΤΗΣ: *Αναφέρεται στίς εκτιμή

σεις το« γραμματέα της Π.Ν.Ε Α' και τονίζει πώς στην περιοχή αυτή 

δέν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Είδικώτερα. Δυο Τ.Ο είναι νεολαιίστι

κες (*Αγ. "Αρτέμιος καί Γουδί). Στην Τ.ο κάτω Πατησίων είναι ô ?:·αοαγ •· 

κουδάκης ποΰ δημιουργεί κάποια προβλήματα. 11λ. Αμερικής (καλή όργ " 

νωση). Στην Τ.Ο *Αγ. Γεώργιος (Ν. Κόσμου) υπάρχει κάποιος μινοδς 

-
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π^ρήνας από τό SEKINHMA πού ζητούν επαναφορά όλων τδν διαγραφέντων 

(Άχίνογλου). Στην Τ.Ο Ιϊλ. Βικτώριας υπάρχουν διάφορες μικοοομάδες 

(Φιλίππου - Μίχα, Ταγκαλάκης, Γκλίκας). Εξάρχεια (è Οίκσνομόπουλος 

δημιουργεί προβλήματα άπό ύπερακτιβισμό). Πλάκα καί "Ομόνοια δέν 

υπάρχουν, είναι μόνο στά χαρτιά, tu συνάντηση νά γίνει στίς 11.3.77 

μέ τίς Σ.Ε. των Τ.Ο. 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ: Αναφέρεται στην U.K.Ε Β,. *Η Π.Μ.Ε λειτουργεί fenéc 

άπό ¿ δίτομα. Προβλήματα υπάρχουν ατό Β« Ηράκλειο, οτήν Τϊεΰχη (έγινε 

Ο.Π) στά Μελίοια (δέν δουλεύουν) καί Λυκόβρυση (πολύ χαμηλό επίπεδο). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣÎ *Αναφέρει πώς πρέπει νά αντιμετωπισθεί τό θέμα οτό Κ. 

Ηράκλειο. 

XPXSTOAOYAZÂBS: Πρέπει νά λυθεί αμέσως τό θέμα Ν. 'Ηράκλειο καί 

προτείνει νά επιβληθεί μιά έπίπληζη καί νά Επεκταθεί η απόφαση ΕΑΤΟΠ 

καί στίς άλλες δραστηριότητες τοο Γ.Χ για νά κλείνει τό θέμα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Νά κινοποιηθεί αμέσως η απόφαση ΕΑΤΟΠ στό Πειθαρχικό καί 

νά επεκταθεί καί οτίς δραστηριότητες Γ.Χ στην Τ.Ο του. 

ΓΙΩΤΑΣ: 'Αναφέρεται στην Π.Μ.Ε Β,. "Η Π.Κ.Ε 6έν λειτουργεί σωστά 

τά στοιχεία πού έχουμε είναι λίγα. "Υπάρχει πρόβλημα στον "Υμηττό 

(Θερμός) Π. Φάληρο, Ν. Σμύρνη, τό Μοσχάτο είναι ανύπαρκτο, τό Καλα~ 

μάκι καί Γλυφάδα δέν λειτουργούν. Στή Δάφνη υπάρχει πρόβλημα, στην 

Καισσαριανή είναι μόνο νεολαίοι καί 5 Κραουνάκης. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΔΙΔΗΣ: Προτείνει ή Τ.Ο Δάφνης νά γίνει Ο.Π., νά αντικατα

σταθεί η Π.Η.Ε πού είναι ανύπαρκτη καί νά ακολουθηθεί fi διαδικασία 

τοΟ 'Οργανωτικού γιά Μ. Σμύρνη. 

ΓΙΩΤΑΣ: Νά ζητηθούν ot παραιτήσεις όλης της Π.Ν.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: *Η Τ.Ο Δάφνης νά γίνει Ο.Π. Νά γίνει μιά συνάντηση μέ 

μέλη καί νά συζητηθεί τό θέμα άπομαζικοποίηοη£ f$g Τ.Ο Δάφνης κ.λ.π. 

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Νά συμπληρωθεί Π.Ν.Ε. Νά μπεί ίσως ò Μπ. Γιωργακά-

lagC. Νά γίνουν προτάσεις καί από νεολαία καί άπό Κλαδικό. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Νά ζητηθούν οί παραιτήσεις όλης τη*ς Π.Ν.Ε. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Αναφέρεται στην Π.Ν.Ε Β
3
· Στίς παραιτήσεις Τσούτση 

(απαράδεκτη) καί Ταμπακίδη (κριτική). "Η Π.Ν.Ε δούλεψε καλά έβγαλε 

πλάνα δουλείας. Προβλήματα υπάρχουν στην Άνθούπολη (νά γίνει Ο.Π) 

στους "Αγ. 'Αναργύρους καί "Αγ. Βαρβάρα. 

ΑΠΟΦΑΣΗs Νά γίνει Ο.Π η "Ανθούπολη. Νά δούμε τά συμπεράσματα άπό 
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τήν σημερινή συνάντηση uè Σ «Ε. 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΝ« ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ s Αναφέρει τίς συνεχείς 

υποχωρήσεις Δημάρχων wat τονίζει τεώς τελικά θά γένει στον Πανιώνιο. 

ΑΠΟΦΑΣΗΐ Δέν συμμετέχουμε οοτε οτόν Πανιώνιο. 

Μετά ATEO τό θέμα αυτό Αποχωρούν et Γεννηυ/rdlc nal Γιώτα£ γιά va 

'"οτοΟν ατή συνάντηση μΙ Σ.κ Π.Η.Ε Β^. 

ΓΕΡίίΑΚΪΑΐ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Τονίζει ότι ή Β»*.Κ δέν μποοεΐ νά 

.λειτουργήσει. "Οτι ο Τσαμασιώτης επανήλθε Mtt£ ηροσπάθησε vd δημιουρ

γήσει τεοοΒλήματα. Sape ε tve ι •• μέ τό Ridete HC-:-Í 6 με tŵ fet», «ρέπει 

vd ληΐρθοΟν plffMU Προτείνει ανάκληση οργά^ ι £ βιοριομό κλιμσχίου 

O.E.Σ στή θέση Β,Κ.Β Arcó προτάσεις πού θά στείλουν ot T.O. 

7ΦΑΣΚ: Sé Ανακληθούν ot 6. Oi 8 νά καλέσουν τίς *·β Ψ& κάνουν 

προτάσεις καί ν<̂  παραιτηθούν όταν θΛ γίνουν ot προτάσεις και è 

ορισμός O.E.Σ. 

* Επομένη συνεθρίαση •Ιαρασκβυη' 6:30 Μ.Γ·. 


