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eêjjaTas 1. Συνάντηση μέ H.Ν.Β B^ 

2, Συνάντηση μέ Π. Μικολαΐδη {'Επιτροπή οίκονομικοο). 

ΛΧΚΒΕΡ0110ΥΑ021 'Αναφέρει μεταξύ άλλ^ν πώς ή βάση έμεινε χ*ιρίς 

καθοδήγηση, ηώς για 1 1/2 χρόνια είναι οί ίδιοι άνθρωποι. Δέν 

υπάρχουν δημοκρατίας διαδικασίες. Βρίσκομαι al αδυναμία va παί

ξω καθοδηγητικό ρόλο γ id πράγματα «»« δέν ix« πιοτεί. Ή κριτική 

τοιι στηρίζεται ατό γεγονός πώς airé τά κεντρικά γραφεία Μ πάνε 75 

άτομα στή Συνδιάσκεψη» 

ΠΡΑΣΙυΤΗΣί Td Côia πρόσωπα βρίσκονται συνεχές στίς θέ#εις τών 

υπευθύνων. "Ατομα ποό μόλις γράφονται ατά ΠΑ.».Κ αρέσκονται στην 

κορυφή· Μέ τους ίδιους ανθρώπους μεθοδεύεται ή διαδικασία γιά 

τΙς Συνδιασκέψεις. 

ΑΒΙΙΙΕΙΡΟΙΙΟΥΑΟΒ s Τό θέμα μαζικοποίηση έυ® είναι «στό oré φάση αυτή 

πρέτεει vá σκύψουμε πάνω από τήν οργάνωση«, *Υΐΐάρχει τρομερή άπο-

μαζικοποίηση. 

ΜΑΥΡΟΣϊ 'Αναφέρει ότι είναι λάθος η μαζικοποίηση σ'αοτά τά στάδιο. 

*θτι πρέπει νά άνα&ληθεί η Πανελλαδική. Τονίζει ότι καθυστέρησαν 

οί είσηγήσεις γid τίς Συνδιασκέψεις καί δτι καταβάλλεται προσπάθεια 

έλεγχου Tiv Συνδιασκέψεων· 

ΧΡΙΣΤΟΛΟΧΛΙΛΚ!. : ΗοΕοι καταίέάλλουν προσπάθεια γ ta Ιλεγχοί 

ΜΑΥΡΟΣι Ό Πρόεδρος καί ή Β.Γ. 

Στή συνέχεια αναφέρεται στά θέμα τ % δημιουργίας πυρήνα στή Μ Σμύρ

νη καί τονίΕει πώς μεθοδεύεται επάνοδος τοΟ !*ιοβα> βτι ò ένας άπα 

τους τρε£ς είναι διαγραμμένος (Ô Μ. Κοντάπουλος). Αναφέρει έπίαης 

πώς σέ πολλές περιπτώσεις περνούμε έναν άνθρωπο άπά τάν διάδρομο 

καί τάν Ράζουμε μπροστά. 

AAAIßTHSs Αναφέρει πώς δέν έχουν τοποθετηθεί πολιτικά οί διαφορές 

dv υπάρχουν καί τονίζει τήν ανάγκη vi δοθοον εξηγήσεις μέ πολιτικά 

περιεχόμενο καί όχι φύθιροι. 

» / · . 
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AYOTEPOnOYAOlSs "Αναφέρει πώς τό Χίνημα έχει τώρα μιά κακή απή

χηση στό λαό« Φό ερώτημα πού υπάρχει. είναι τί έπί τέλους γίνεται 

ατά HA.SO.X. *Η διαφωνίες αέν είναι, μέ τίς πολιτικές θέσεις το0 

ΠΑ.SO.Κ. 

IÏPASXSOTSÎ Bpiv άπό τή μαζικοί«»ίηση πρέπει ν*άνε&άσουμε τό ηθικό 

τον μελών τη*ς οργάνωσης. Σέ πρώτη φάση μιά επαφή Π.Ν.Ε μέ Πρόεδρο. 

Πρέπει vd δεκαθαρίσουμε τον τρόπο μέ τάν οποίο Μ φτάσουμε στίς 

Ευνδιασκέφεις. 

AYTEPlMOEs ΙΌνίζει πώς τά μέλη του OA.SO.X πρέπει τουλάχιστον 

νάχουν τώρα λύσει αυτούς τσός προβληματισμούς« 

XPAOYHAXHfs Αέν imftpge πλήρης Π.Μ.Β άπό τήν αρχή. *Η
 Τ
·

Α
 β*ν 

λειτούργησε. 

ΜΑΥΡΟΙ s Πιστεύω ότι ήταν λάθος vá προαχθοΟν άτομα ποο εΕχαν κάποια 

σύνδεση μέ τή ΦράΙια, λ.χ Χρονάπουλος. Χάνει κριτική στην κακή 

λειτουργία της Ε.Γ. 

SYMAKTHEH ME KIXÉAAÏAHÎ £τή συνέχεια έγινε συνάντηση μέ τάν Π* 

Μικολαΐδη γιά Té θενά τής παραίτησης τοο. 

Π. Κικολαΐδηςί Αναφέρει πώς υπήρξε μιά σειρά από ενέργειες πού 

έδειχναν πώς τό Κίνημα δέν λειτουργοΟσε σωστά» *0 τρόπος πού δη

μιουργήθηκε ή 0.1.Ε ήταν αρνητικός. @ά έπρεπε vé δούμε πρδτα ποιες 

επιτροπές δούλεψαν ποιες έπρεπε vé δουλέψουν γid τίς Συνδιασκέψεις 

καί vd ζητήσουμε vd εκλέξουν ot Ιδιες οί επιτροπές. Φοβάμαι πώς 

τό όργανο αυτό δέ θά δουλέψει. *β υποβολή τής παραίτησες μου ήταν 

§να εΕδοε διαμαρτυρίας. 

Στή συνέχει«, τοποθετούνται Ô Πρόεδρος καί η Ε.Γ πού τονίζουν 

δέν θά πρέπει vd παραιτηθεί è Π.Μ γιατί βέν υπάρχει κανένα αίσθημα 

στην Ε.Γ πώς ô Π.Ν δέν έκανε καλά τή δουλειά του. Τονίζεται επίσης 

πώς η ο.Ε.S είναι ένα όργανο γid τίς Συνδιασκέψεις κι όχι άλλο 

ανώτερο όργανο στη* δομή του κινήματος. 

ΑΠΟΦΑΣΗ. *0 Π.Μ δέχεται τήν άποψη Προέδρου κα£ Ε.Γ καί αποσύρει 

τήν παραίτηση. 

ΣΥΜΠΑϋΡυΣΗ SJEOAAIASi ΑΑΔΙυΐΗΣ1 Προτείνει γιά συμπλήρωση νεολαίας 

τους Εύαγγ έλατο Σπ. Αθανασίου καί Σμυρλ$· 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Γίνονται δεκτές μέ μειοψηφία XPIITOAÖYAIAH όσο άφορα 

τόν ΑΘΑΜΑΣΙΟΥ. καί ΣΜΪΡΑΗ. 

'Επόμενη συνεδρίαση Σάδδατο 11 τό Πρωί. 


