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Προεδρεύει.:
1.

Κ. Σημίτης

ΣΥΗΔΕΣΗ O.E. Σ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠαίϊ ΚΙΗΗΜΑΤΟΣ :

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣs Διαβάζει τίς "επιστολές" πού στάλθηκαν άπό τριμε
λή γραμματεία Ο.Ε.Σ σέ 'Επιτροπές τοΟ Κινήματος.
ΤΣΟΧΑΤΖοϊΤΟΥΔΟΣ ϊ "Αναφέρεται στό θέμα πού δημιουργήθηκε μ! τήν
αποστολή αύτων τών επιστολών καί τονίζει ότι οδήγησαν στην παραί
τηση Π.U à οποϊος θεώρησε πώς Ινα παράλληλο Οργανο θα παίζει
καθοδηγητικό ρόλο στο Κίνημα καί θά είναι πάνω άπό τήν Ε.Γ. Δη
μιουργήθηκε ή εντύπωση ότι ή Ε.Γ είναι διατεθιμένη νά παραχωρήσει
δικές της αρμοδιότητες.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣs "Αναφέρεται στή συνομιλία μέ Α.Π καί στην έπα^ή
πού είχε μέ τριμελή" γραμματεία γιά νά μεταφέρει τήν Απόφαση τού
γραφείου τη"ς Ε.Γ γιά τακτική επαφή μέ τριμελές Ο.Ε.Σ. Σ'αύτή τή
συνάντηση ρωτήθηκε πως θάβγίνεται ή επαφή μέ Σ.Σ καί ανέφερε τόν
τρόπο πού κάνει ή Ε.Γ τήν επαφή της. Ρωτήθηκε επίσης γιά τό ποιος
υπογράφει τά κείμενα O.E.Σ καί άνέφεοη πώς γιά τήν Ε.Γ υπογράφει
6 σ. Κ.Σ. "Ανέφερε επίσης πώς ρωτήθηκε γιά τά πρακτικά καί είπε
πώς δέν υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο πώς θά πρέπει νά δούνε τό
θέμα, καί πώς σ*αύτό μπορεί νά βοηθήσουν καί ή Εξόρμηση καί τό
Γραφείο Τύπου.

-2ΓΕΜΝΕΜΑϊ'ΑΣ$ Κατατοπίζει γιά επαφή μέ Πρόεδρο καί αναφέρεται στην
παραγ. 6 τής 'Εγκυκλίου 6.1.77, καί προτείνει, f? τριμελής γραμμα
τεία O.E.S νά φτιάχνει, ένα κείμενο μέ όλες τίς αποφάσεις πού νά
παραδίδονται στή γραμματεία ο.Ε.S ή οποία μέ ευθύνη της νά προω
θεί τίς αποφάσεις καί μέ ευθύνη της νά μεταφέρει τίς απόψεις
'Επιτροπών προς τη" γραμματεία O.E.Σ.
ΗΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ% Αναφέρει, πώς τό θέμα δημιουργήθηκε όχι τώρα
αλλά άπα παλιά καί πώς άψορμή ήταν fi Επιστολή, πού έξ άλλου αναφέ
ρεται σ'απάφαση πού €χει ήδη πάρει τά οικονομικά καί περιέχεται
καί στην είσήγηση πού έγινε στή συνέλευση στίς 19.12.76. "Αναφέ
ρεται επίσης στό γεγονός ότι ή O.E.Ε είναι όργανο πού θά υλοποιήσει
αυτή τήν απόφαση nal πώς συζήτησε τό θέμα μέ τή γραμματεία Ο.Ε»Σ.
Στή συνέχεια διαβάζει τήν επιστολή Π.Μ καί προσθέτει πώς έκε£νο
Εσως πού φταίει είναι ότι δέν υπάρχει κανείς άπό επιτροπή οίκονομικοΐϊ στην Ο.Ε.Σ. Προτείνει νά μή γίνει δεχτή καμμιά παραίτηση.
ΣΗΜΙΤΗΣϊ Βέβαια τονίστηκε η αυτονομία άλλα δέν ξεκαθαρίστηκε αμέ
σως πως θά δουλέψει ή Ο.Ε.Σ άπό έκε£ ξεκίνησαν οΐ. παρεξηγήσεις·
Στην πορεία θά λύσουμε τά προ0λήματα. áέv υπάρχει καμμιά πρόθεση
νά παραχωρηθοον αρμοδιότητες Ε.Γ στην Ο.Ε.Σ. Νά μή γίνει δεχτή ή
παραίτηση.
ΑΥΓΕΡΙΗΟΣ;
διαφορετικά.
ΣΗΜΙΤΗΣ*

Αναφέρει, πώς τό πρόβλημα μεταφέρθηκε στον Πρόεδρο
Αυτό ήταν παρεξήγηση-

Ηά ξεκαθαρίσουμε τά θέματα.

ΑΠΟΦΑΣΗs
α.

*Η γραμματεία τής O.E.Σ δέν επικοινωνεί άμεσα μέ επιτροπές
αλλά μέσω της γραμματείας τοδ Συντονιστικοο ή οποία φροντίζει
νά υλοποιούνται ot αποφάσεις. Μπορεί επίσης νά μεταφέρει τίς
άπόφεις των Επίτροπων στην τριμελΪΙ γραμματεία.

&.

Ή Β.Γ καί è Α.Π μποροον νά βάλουν VETO σέ μιά απόφαση πού δέν
είναι στά πλαίσια τής απόφασης πλαίσιο.

γ.

"Οτι χαρτιά κ.λ.π φεύγουν άπό O.E.Σ νά έρχονται αμέσως σέ μας.

δ.

*Η άπομαγνητογράφιιση των λόγων τοδ Προέδρου (μόνο) όπου καί
νά γίνονται άπομαγνητογραφοΟνται από Γραφεί© Τύπου ή 'Εξόρμηση.
Τά άλλα πρακτικά τά τηρεϊ ή γραμματεία O.E.Σ η οποία είναι
υπεύθυνη καί γίά τή μαγνητογράφησή τους.

Στή συνέχεια κλήθηκε ή τριμελής Ο.Ε.Σ καί πληροφορήθηκαν τίς αποφάσεις

-3Tîlc Ε.Γ. "Εγινε συζήτηση γιά τό θέμα που δημιουργήθηκε καί τονίστικε πώς δέν ύπαρχε καμμιά πρόθεση vá υπερπηδηθούν όργανα ότι μάλλον
?ίταν αποτέλεσμα τ % έλλειψης καθορισμοί συγκεκριμένου τρόπου επαφές
καί πώς συμφίιίνοδν μέ τήν απόφαση της Ε.Γ.
Στή συνέχεια ή σ. Β.Π υποβάλλει παραίτηση άπό τή θέση της στην τρι
μελή (παραίτηση άπό Ο.Ε.Σ) γιά γενικότερους λογούς* άλλα δέν γένεται
αποδέχτη" έξ άλλου παραίτηση άπό τριμελή Ο.Ε.S πρέπει vá υποβληθεί
προς τήν O.E.S ή οποία καί έχει εκλέξει τριμελή.
Στή συνέχεια αποχωρεί η τριμελές γραμματεία καί γίνεται μιά γενικό
τερη συζήτηση μέ αφορμή τό θέμα Β.Π.
β

ΔΑΑΙυΤΗΣ? 0 Π.» θά πρέπει νά μάθει νά τοποθετείται μέ τίς εγκυκλί
ους καί όχι μέ τό χί τοΟ είπε κάποιος ή τί ψυθιρίζεται· sCvai λα
θεμένη πολιτική ενέργεια. Καί πδς ô Ηρόεδρος τοποθετήθηκε μέ μόνη
α&τή τήν πληροφόρηση·
ΤΣΟΧΑΤ^ΟΠΟΥΑΟΣ:
Προέδρου.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣs

Ml δοθεί απάντηση μετά άπό συν#6ρ£αση μέ συμμετοχή

"Αναφέρεται σέ πληροφορίες γιά παλιοκομματικοος καί δρα-

ατηριοποίηση·
"Υστερα από συζήτηση αποφασίζεται πώς όποια πληροφόρηση
υπάρχει πρέπει vá έρχεται στην Β*Γ.

ΑΠΟ#ΑΣΒΪ

2.

ΣΥΗΤΟΜΣΪΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ί

ΣΗΜΙΤΒΣι *· Πρόεδρος δέν μπορεί vá είναι, θά πρέπει επίσης vá
ενισχυθεί fi συνεστίαση τοΟ Συνδικαλιστικοο.
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Νά αναβληθεί.

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
TSOXÂTSaïîOYAûS s "Αναφέρει πός υστέρα από συμπλήρωση Β···« έγινε
συνεδρίαση καί τέθηκε θέμα επανεκλογές γραμματέα Α' Β* κ.λ.π. "Εμφα
νίστηκε μιά συσπείρωση καί δέν έζελέγει à Γ. Παπαδόπουλος γραμματέας.
Δημιουργείται τφό^λημα παραίτησης ατόμων πού δοολεφαν γιά τό Κίνημα
(Γ. Παπαδόπουλος, ΆχριτίΑης, Παλατιανός Χαριτίδης καί ΚαυρινάςΚ
rSNNUMATASt Αυτή ή Π.&.Ε μέ γραμματέα Γ.Π έδωσε μάχη γιά τό Κίνημα
στίς δόσκ*λες στιγμές, τήν τιμήσαμε καί ειδικά τό γραμματέα ορίζοντας
τον στην O.E.Σ.
ΣΗΜΙΤΗΣϊ
riOTASs

"Οτι καί νά γίνει ñïï.îï.Sθάχει πάλι σπάσει.
Φαίνεται πώς ύπαρξε άπό πρίν συμφωνία νά βγει Βασιλειάδης
./..

-4ΑΠΟΦΑΣΗι Νά κληθούν στην Αθήνα τήν Τέταρτη καί ότι €χουν
ύποχρέωο^ vá κατέβουν.
4.

ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΑΑΧ&ίΤΜΣί κάνει, μιά μικρή κατατόπιση γιά τήν UA2H άλλα τονίζει
πώς υπάρχει θέμα νεολαίας καί πρέπει vá συζητηθεί σέ βάθος.
ΤΣΟΧΑϊ2θηοΥΑΟ£$ 'Αναφέρει πώς έχει οικονομικές ανάγκες n νεολαία
τώρα γιά vá βγάλει σέ κέρας τίς ¿κλογές·
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: * Αναφέρε ι ηώς υπάρχει. επιπολαιότητα στό χειρισμό οίκονομικον από τήν νεολαία. Πώς δέν fôwoav απολογισμό γιά Σπόρτιγκ,
ημερολόγια κ.λ.η.
XPIgTOâOYAIâHSs Ποίν κλείσει, τό θέμα αναφέρεται στό γεγονός πώς
η νεολαία δέν πΐίγε στην Πάτρα τή μέρα ποο συμφωνήθηκε καί TRSÇ; πρέ
πει vá ζητηθούν εύθϋνες.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Sá σταλεί! επιστολή πού Μ γράφει, è Α.χ πράς τή νεολαία
καί va επισημαίνει τό γεγονός.
5.

ΣΥΜΠΑΗΡΟΣΕΙ* Ε,Si.S ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 'Εγκρίνεται, ò ορισμός τοδ Καργάπουλου Νίκου μέλους Τ.Ο
Ιωγράφου στό 'Οργανωτικό καί Αιγοξυγκάκη Νίκου στην Π.Ν,Ε Χανίων.
Πρόταση γιά νά περιληφθεί κάποιος τοο Οίκονομικοο στην ο.ι.s vá
προταθεί ΐϊρός ¿ίικσλαΐδη καί μετά «peg Γείτονα κ.
6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ:

ΣΗΜΙΤΗΣ:

Αναφέρεται στά κείμενα πού 'Υπάρχουν καί προτείνει νά

γίνει μιά εΙδική επιτροπή γιά μελέτη καί προώθηση του προγράμματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ : Γίνεται δεχτή η πρόταση.
7.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑ8ΦΣ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: ïTfwtEÎvei weg πρέπει νά ασχολούμαστε καί μέ γενικότερα
πολιτικά θέματα καί θά πρέπει τουλάχιστο μιά συνεδρίαση μας νά
αφιερώνεται σέ θέματα τακτικές (αφορμή η ομιλία Φλωράκη στό ttffrio).
ΑΠΟΦΑΣΗ*

ΣυμφωνοΟμε. Νά γίνει στή συνεδρίαση τ!ϊς tßixnQ

"Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα S s 30 Μ.Μ

στίς i^s30.

