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Πολιτική ενημέρωση καί~συζήτηση
'Ερωτήματα Κλαδικού*
Νομαρχιακές Συνελεύσεις καί υποψήφιοι
Νεολαία,
Δήμος Αθήνας
ΕΕΟΡΜΗΣΗ
Πολιτιστικό * Π.Ν.Ε Β 2

Πρίς από τήν ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν
1. ΣΥΜΤαΝΙΣΠΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑs Αναφέρθηκε
πώς σέ πολλές Τ.Ο είναι αδύνατο νά εφαρμοστέε ή εγκύκλιος γιά τή
σύνθεση τής Σ. Ε καί πρέπει νά στάλε £ εγκύκλιος πού νά αναφέρει πώς
ή σύνθεση αυτή ακολουθείσαι έφ'δσον το επιτρέπουν ot συνθήκες στην
Τ.O νά περιοριστεί στή σπουδάζουσα.
2· ΘΕΜΑ ΚΑΡΕΑΗΐ *0 Γεννηματάς αναφέρει δτι κλήθηκε νάρθει στά
κεντρικά γιά ζήτημα του καί δέν ήρθε, ή πρόσκληση ήταν γραπτή. *0
ίδιος ήταν στην *Αθήνα εκείνη τή μέρα.
3. Π.Ν.Ε BOAOYs *0 Γεννηματάς αναλαμβάνει νάρθει σέ επαφή μέ
Φλώρο γιά νά του δοθούν τά ονόματα πού είχε παλιά προτείνει Ι
Φλώρος γιά Π.Ν.Ε.
4. Π.Ν.Ε ΑΘΗΝΑΣ s *0 Νια&ής πρέπει νά περιληφθεί στην Π.Ν.Ε καί εγ
γυάται Ô Ζωγράφος.
5. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗί 'Αποφασίζεται νά πάει Ô Κ. Λαλιώτης καί Μ. Δελοόκας γιά νά εφαρμόσουν τήν απόφαση.
6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε.Γ - Κ.Ο.: *0 Γεννηματάς παραδίδει κατάλογο θεμά
των πού μπορεί νά συζητηθούν στή συνάντηση. *0 Πρόεδρος άναλαμ&ά*»
νει νά συνεννοηθεί γιά μιά συνάντηση τήν ερχόμενη βδομάδα ίσως
Πέμπτη.
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝι Συμπληρώνεται ή επιτροπή μέ
Δημητρακόπουλο *Ηλία, Μιχαλάκη Μ. καί Χρυσικόπούλου Αούλα. Οί
οποίοι θά βοηθήσουν καί τήν Ρ. Λαμπράκη γιά τό θέμα τής είσήγησης
γιά τίς γυναίκες.

«2· MMâli4...ΟÎ.1..;.^J,I N<£ τηλεφωνήσει ô "Ακης στον 'Αλευρά γιά συμμετοχή βουλευτών στά κλιμάκια.
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9.

ΕΥΜΑΗΤΗΣΚ ΜΕ Τ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΔΟΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣÎ Αναφέρει, πώς τά Κλαδικά περιμένουν απάντηση στά ερωτή
ματα τους«. *0 Δωρη*ς το® ανέφερε πώς ô Συνδικαλισμός στους επιστή
μονες είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - Π.Ν.Ε 2Ϊ Νά κληθούν τά Πολιτιστικά καί Π.Μ.Ε 2
γιά συζήτηση του προβλήματος.
11.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣΪ 'Αναφέρεται στίς προσπάθειες νά δημιουργηθεί μιά "συμ
μαχία" σοσιαλδημοκρατική βασικά πού θά περιλαμβάνει τό ΚΚΕ έσ.,
ΕΔΑ, Πρωτοβουλία. Θά στηριχτούν στά γεγονός ότι εμείς θά μιλάμε
γιά μεγάλες δομικές αλλαγές *- πού φοβίζουν τόν κόσμο - ένω αυτοί γιά
ορισμένες έπί μέρους μεταρρυθμίσεις. Θά πρέπει νά φτιάξουμε èva
πρόγραμμα εξουσίας. "Ενα πρόγραμμα πού νά δείχνει τήν πορεία τοΟ
ΠΑ.ΣΟ.κ (λ.χ μόλις γίνει κυβέρνηση τό ΗΑ.ΣΟ.Κ θά καταγγείλει τήν
ΕΟΚ καί άλλα τέτοια προβλήματα μπαίνουν στά λαό).
*Η συμμαχία αυτή
έχει στελεχιακό δυναμικό μεγάλο καί θά τό χρησιμοποιήσει. 'ΕμεΕς
δέν αξιοποιούμε καθόλου τόν επιστημονικό περίγυρο πού Ιχουμε.
ΣΗΜΙΤΗΣϊ Αναφέρει πώς ζήτησε άπό Κλαδικό iva τέτοιο κατάλογο άλ
λα δέν έγινε ακόμα γιά εσωτερικούς λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Θά πρέπει νά βρούμε μερικά ονόματα καί νά υπάρξει Ινας
σύνδεσμος μαζύ τους γιά κάθε ομάδα επιστημόνων.
"Ισως χρειάζεται ένας αντιπερισπασμός άπό μέρους μας μέ
προσχωρήσεις μελών πού έχουν φύγει καί πού έχει κάποια σημασία ή
έπάνδθός τους.
ΣΗΜΙΤΗΣΪ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ι 'Αναφέρει πώς ot επαφές μέ τά άλλα κόμματα έχουν έναν
κίνδυνο. Τόν εκφυλισμό τηΊε όλης υπόθεσης. Δέν υλοποιείται τίποτα.
*Υπάρχουν προβλήματα ακόμα καί στίς τεχνικές επιτροπές. Θά είναι
συντονιστικές μέ εκπροσώπους όλων των κομμάτων -ή κι αυτές διμερείς
(Διαφωνία ΚΚΕ έσ. - ΚΚΕ).
*Υπάρχουν μερικά θέματα πού μπορεί νά συμφωνήσουμε όπως τό Κυπριακό,
στό Αίγαϊο είναι πιό δύσκολο, γιά τό παρακράτος μπαίνει τό ερώτημα
τί θά κάνουμε πως θά αντιμετωπίσουμε αυτό τό θέμα. 'Υπάρχει πρόταση

ΗΜΜΗΗΒ
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ΚΚΕ έσ. νά ζητήσουμε άπό ΤΣΑΤΣΟ νά καλέσει τά κόμματα l$k αντιπολί
τευσης καί νά τού εκφράσουν τους φάρους, μπορεί νά γίνει. Θά ακολου
θήσουμε όμως σκληρή γραμμή μετά θά γίνουν συγκεντρώσεις κ.ά.

"Εστειλα στον Ιαραμανλϋ μέσω κολυβιάτη μήνυμα καί τοδ λέ» πώς η
αντιπολίτευση δέν ξέρει που τό πάει,. "Αν έμε£ς οποχωρήσσυμε σέ ορι
σμένα πράγματα T Í εγγυήσεις υπάρχουν άπό Καραμανλή". Νά μας ενημερώ
σει ò Καραμανλής.
AAAIßTHSs Νά προγραμματισθεί τ i μορφή πάλης μπορε£ νά γίνει.
νά γίνει σο(3αρή ενωτική δουλειά στίς συνοικέες«

Πρέπει

ΓΕΝΙΠίΜΑΤΑΣ: Γιά νά καθορίσουμε πρόγραμμα δουλείας πρέπει vé δοΟμε τό
σημε£© τής σόγκρουστις. Θά φτάσουμε σέ σύγκρουση καί πότε. Πρίν φτά
σουμε στίς κινητοποιήσεις πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε άλλες μέθοδες.
Μήπως φέρουμε τή σύγκρουση πιό γρήγορα.
Τό ΚΚΕ άφου" συγκρούστηκε μέ τό ΚΚΕ έσ. τώρα κάνει άνοιγμα προς τά SE»
μέ τή συνέντευΕη τοδ θλωράκη. Δέν πρέπει νά μή δούμε τό γεγονός πώς
καί Ι Καραμανλής είναι στόχος. Άφο© έμε£ς κάνουμε δημοκρατικό αγώνα
θά πρέπει νά δούμε μέχρι ποΟ υποχωρούμε. Πρέπει νά ξαναζωντανέψει
τό θέμα τΐ|ς Δημοκρατικές Συνεργασίας. "Εγιναν πολλές προσπάθειες άπό
ΚΚΕ έσ. καί ϊίρωτο&ουλία (ή "Εταιρεία Μελέτης Κοινωνιχδν Προβλημάτων).
"Ισως έμε£ς πρέπει νά κάνουμε μιά ομάδα γιά αγροτικά θέματα. "Ενα
φορέα μελέτης αγροτικών προβλημάτων.
AhàlOTVSi
Πρέπει νά Εεκαθαριστοϋν βασικά προβλήματα το6 Κινήματος.
*Η φυσιογνωμία του. Νά αξιοποιήσουμε πρδτα τό δυναμικό ποό έχουμε
καί μετά τους άλλους.
ΑΠΟΦΑΣΗ?

Νά συζητηθεί ξανά γιά μιά èpa τό θέμα τήν Πέμπτη. Νά έρθουν

γραπτές προτάσεις*

