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HANEÀAHNIO fSOEXAAIETIKÖ ΚΙΒΗΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ! 19.2.77
Ιϊαρόντεςΐ
θέματα^

"Ολοι*έκτος Μ. Λελοόκα κα£ Π· Αυγερινό.

1«

'Εκλογικό Γραφείο - 'Επιλογή* υποψηφίων

i. Συνάντηση μέ K*0
3, Κλαδί Él (οραστηριοπσέηοη μελών)
4» Επιτροπή *Εθνικη*€ 'Avcfap-Πΐοτίας (ενημέρωση).
5. Συνάντηση Ο.Β.Σ
€«
Εφημερίδα
7. Μεολαία
8. Δ$μος Αθήνας
9.
Ι·«

*Εξ6ρμη<?η
Συνάντηση S. Ν. Ε 'Αθήνας (εκτίμηση).

Πρίν Ani τήν ημερήσια οιάταβη τέθηκαν καί συζητήθηκαν fá πιό κάτω
θέματαϊ
1, EOTUKEWH ΣΤΗ AYBXHÏ *o Ιϊρόεδρος αναφέρεται. στην ανάγκη νά πραγ
ματοποιηθεί; τό τα6έίβι οτή Αιβόη καί στην αδυναμία οποιασδήποτε
νέας αναβολές. Στή συζήτηση τονίζεται η ανάγκη vé πραγματοποιηθεί
η συνάντηση μέ ΤΙΤΟ πού είχε αναγγελθώ ε éêo καί αρκετά καιρό.
AHOtASHs Ό Τσοχατζάπουλος vd επικοινωνήσει μέ ϊ^έσ&υ γιά vé δούμε
πο$ βρίσκεται η υπόθεση.
2.

Π.Κ.Ε Α8ΗΜΑ8 - ΑΒΟΧΟΡΗΣΕΪΣ - ΑίΙΑΚΟΙΗΟΣΕΙΣ ΣΤΟΐΙ ΤΥΠΟ«

ΠΡΟΕΔΡΟΣ« 'Αναφέρεται στίς συνεχείς δημοσιεοσεις woû γίνονται Yiá
αποχωρήσεις καί τονίζει πώς τό όλο θέμα θέν μπορεί vê είναι Tintalo.
Τό ΗΑ.ΕΟ,Κ είναι τό μόνο κόμμα ποό μπλοκάρει τόν εθνικό συμβιβασμό·
Θα πρέπει vd αναμένουμε πτ^ς Μ κινπθοϋν όλοι σί διαλυτικοί μηχανισμοί.
Χρειάζονται αποφασιστικά μέτρα» ed πρέπει νά περιμένουμε τβράστια
επίθεση άπό τόν τ§πο τώρα ποό προ«»θεεται μια αναβίωση T O O κόμματος
τ<5ν φιλελευθέρων.
rEKJNBMATAS s Αναφέρεται στην συνάντηση πού είχε μέ τήν ΙΤ.Ν.Ε Β 3 καί
στη διαπίστωση π4ς μόνο 5 Τ.Ο δουλεύουν? Αιγάλεω 2, Ηπουρνάζι, Ηεριστέρι, Πετρούπολη (μέ λίγα προβλήματα) καί Χαϊδάρι (novo νεολαία).
Ol άλλες-Τ.0 ΓΑνθοοπολη, *Αγ. Βαρβάρα, *Αγ. Ανάργυροι, Αίγάλεω Ι,
Mm Λιόσια) έχουν προβλήυατα Εολλές είναι σχεδόν άνοπσρκτεες.
ΧΡΧΣΤΟΔΟ'ϊΑΙΔϊβί s Βροτείνει αντικατάσταση H.H.Ε Β, μετά τή συνάντηση
ποό είχαμε.

./.·

-2'Αναφέρει, πώς στην Π.Ν.Ε Β 2 oî. Τ.Ο πού έχουν προβλήματα
κ. 'Ηράκλειο, Καλογρέζα, Μελίσια.

ΠΡΘΕΔΡΟΣΪ

είναιs

ΑΠΟΦΑΣΗ: Νά γίνουν συναντήσεις μέ τίς Σ.Ε τδν Τ.Ο πού 6έν δουλεύουν.
Νά κληθοον συντονιστικές U.M.Ε Bj καί B.¿ στά γραφεία. Ό ΓΙΟΤΑΣ
νά ετοιμάσει το πρόγραμμα αυτή τήν εβδομάδα καί αρχές τΡ[ς άλλης.
3«

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:

TS0XATZ0IÏ0YAC8 s Αναφέρεται, στή συνάντηση μέ μέλη κεντρικδν γρα
φείων πού έγινε Παρασκευή 18.2.77 στην οποία ήρθαν τό 2/3 των μελδν.
ΑΠΟΦΑΣΗs Ná σταλεί επιστολή πού νά ζητά δικαιολογία τής απουσίας.
*Οσοι δέν απαντήσουν ή δέν Ικανοποιεί ή δικαιολογία τους νά αντικατα
σταθούν.
4. ΠΑΤΡΑ* ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΔΙΔΗ*? Τονίζει, τήν ανάγκη νάουμπληρωθεί ή Π.Ν.Ε.
Δέν πρέπει σ'αύτό τ<5 στάδιο νά γίνουν άντι^ταστάσεις παρά τό γεγονός
ότι δέν δούλεψε η Π.Ν.Ε στην περίοδο μέ τή φράξια*
ΑΠΟΦΑΣΗ s Δίνεται. κατάλογος προτάσεων στον Πρόεδρο γιά επιλογή, θά ΧΚφ"
ληφθοΟν υπ'δδη καί ot προτάσεις *t που θά γίνουν άπό Τ.Ο.
5. ΑΣΤΩΔΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΪ ΓΙΏΤΑΣ; "Αναφέρει πώς η εκτίμηση τίΐς επιτροπές
οργανωτικού" είναι »®&ς δέν πρέπει νά φύγει ή Φαφούτη. "Υπάρχει θέμα
λειτουργίας νεολαίας μέ τό Κίνημα. Θά συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση,
6. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ; ΛΑΛΙΩΤΗΣ s Αναφέρει ότι ή απόφαση Ε.Γ πέρασε χωρίς
αντιδράσεις, ότι δουλεύουν γιά ενίσχυση τ^ν Τ.Ο."Υπάρχει WfcPBJBBMWPI
¥Í8& μόνο ή καταγγελία Καργάκη γιά Άκριτίδη. Χρειάζεται προσοχή
στή Θεσσαλονίκη μέ τακτική παρακολούθηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ« Αναφέρει ότι απάντησε σχό γράμμα Βογιατζΐ| καί έστειλε
αντίγραφο στά Γ. Παπαδόπουλο.
7. ΠΕΙΡΑΙΑΣι ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣι Τονίζει ότι πρέπει νά συμπληρωθεί
ή Π.Ν.Ε γιατί μόνο 5 άτομα υπάρχουν. "Εχει τεράστια προ&λήματα, δέν
μπορεί νά δουλέψει. *Υπάρχουν πολλά τοπικά προβλήματα κι άν βοηθή
σουμε μπορεί νά αναπτυχθεί, βά πρέπει νά διαλυθεί ή συστέγαση τον 2 Τ.Ο,
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ*
ΑΠΟΟΛΧΒ*

Αναφέρει τό όνομα τοΟ Βαγ. Χρυσαφή γιά τήν Π.Ν.Ε.

Νά δούμε τίς προτάσεις Εανά.

8. Ο.Ε.Σ ΚΛΙΜΑΚΙΑ? ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ: Τονίζει πώς τά δυο μέλη της
γραμματείας δέν έχουν τόν απαιτούμενο χρόνο πρέπει νά ενισχυθούν από
εμάς. Καί νά τους δοθεί ένας χώρος.
ΓΙΩΤΑΣί

Γιά πληροφόρηση Ο.Ε.Σ νά απευθύνονται στά 'Οργανωτικό.
./..

3
TEöXATZOHOY/ÄuE : Χρειάζονται, μερικά άτομα γιά τά κλιμάκια 'Αθή
νας. Προτείνω Μιχαλοπουλο, ΙΙαπαμιχαήλ, Βολιτοπουλο, Ηαπαδάτο,
Φαρμακίδη, Ζα<ρυρόπουλο, Καργόπσυλοr Καλοόδη καί £φάγγο.
ΑΠΟΜΑΧΗî *Η 0.1.2 νά στεγαστεί στό 'Οργανωτικό καί νά χρησιμοποιε£
τήν γραμματεία του γ ta τά τεχνικές φύσης θέματα.
9,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΜΙΚΗΣ ANESAPTHSIASs

ΠΡΟΕΔΡΟΣ s Είναι σαφές πώς η δλη προσπάθεια γ ta δημιουργία τέτοιων
φορέων σχετίζεται μέ τίς προσπάθειες νά vii δοθε€ μεγάλη σημασία
στό θέμα τΐίς δημοκρατικές ενότητας wat Ιδιαίτερα νά στραψεϊ η προ
σοχή τ©0 Δαο0 μβκρυά άτκ5 τά εθνικά θέματα καί νά δοθεί προταιρεότητα
στό θέμα των δημοκρ*τικ©ν θεσμών.
ΑΠΟΦΑΣΗι Τονίζεται η ανάγκη νά δραστηριοποιηθεί ô Σύνδεσμος γιά
* Εθνική Ανεξαρτησία» Νά μήν περιοριστεί μόνο στην δημοσιογραφική
συνδιάσκεψη καί ομιλία» Ίσως δημιουργηθούν παραρτήματα καί άλλου
(Χανιά λ.χ).
10. ΕΚΔΗΛΩΣΗ 28.2.?7Î Κά είδοποιηθοϋν οί Π.Μ.Ε γιά τή θέση μας.
Τά αναλαμβάνει ô Γιωτας. ί*ά προωθηθεί η θέση μας μέσα άπό τους
φορείς. Σέ περίπτωση που προχωροΟν διαχωρίζουμε πολιτικά τή θέση
μας έεηγ®ν*ας τους λόγους nat προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα γιά
προώθηση τον σκοπών.
*Επόμενη συνεδρίαση Τρίτη 1 Μ.Μ.

