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;χ Πρίν άπό τήν ημερήσια διάταξη Ô Πρόεδρος Ικανέ κατατόπιση 

γιά τή συνάντηση πού είχε μέ τόν Γ,Γ τοϋ Γ.Σ.Κ Φρ. Μιττεράν. Α ν έ 

φερε πώς ô Μιττεράν θά έρθει επικεφαλές αντιπροσωπείας τό Φθινόπωρο 

καί θά γίνουν επαφές γιά ανάπτυξη σχέσεων καί δεσμών μεταξύ ΠΑ.ΣΟ.Κ 

καί Γ.Σ.Κ. Αναφέρθηκε πώς στό θέμα Ε.Ο.Κ η επιλογή τή*ς Γαλλίας 

έγινε μέ τό σκεπτικό πώς άπό μέσα μπορεί vd δουλέψει καί νά αλλάξει 

τόν συσχετισμό δυνάμεων άλλα πώς κάτι τέτοιο δέν ισχύει γιά τήν 

*Ελλάδα. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΪ Αναφέρθηκε στό θέμα της ΠΑΣΠ καί στην οργά

νωση τής Συνδιάσκεψης καί τοο "Εκτακτου Συνεδρίου καί τόνισε πώς 

γίνονται γιά τήν εκλογή νέου Κ.Σ τη"ς ΠΑΣΠ καί τήν καταδίκη τη*ς 

φράξιας. Θά γίνει επίσης συζήτηση γιά τίς εκλογές στίς σχολές πού 

αρχίζουν στίς 4.2.77. Τήν Συνδιάσκεψη χαιρέτισαν όλες ol πολιτικές 

νεολαίες καί παρατάξεις (εκτός άπό άριστερίστικες). *Η Δ.Κ.Κ.Φ 

ΑΓΩΝΑΣ (Κύπριοι φοιτητές) καί άπό τό εξωτερικό ή ΕΔΕΜ (Κύπρος), Βουλ

γαρία, Ζιμπάμπουε, κ.ά. nfjpav μέρος δλες ot σχολές έκτος άπό Πάτρα 

καί άπό τό εξωτερικό Γαλλία, Γερμανία,'Ιταλικές πόλεις, καί έστειλαν 

μηνύματα τό Βέλγιο καί ή Σουηδία. 

ΔΑΛΙΟΤΗΣ: *Η Παράταξη ενισχύθηκε γιατί ύπαρξε συσπείρωση. Θά γίνει 

τακτικό συνέδριο γιά τό Καταστατικό καί ότι χρειάζεται δουλειά γιά 

νά μή χάσουμε τόν κόσμο. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣϊ 

στή νεολαία. 

Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση τΐΐς δουλειάς 
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ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Αναφέρει ότι μιά δμάδα άπό 15 άτομα πη*γαν στή Σοσια

λιστική Πόρε Ca. 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο.Ε.Σ.: 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Αναφέρει, δτι κλήθηκαν τά μέλη Ο.Ε.Σ καί πώς Μ γίνει ή 

Συνεδρίαση καί 6 καταρτισμός σέ σώμα. Θά πρέπει νά γίνει ημερήσια 

διάταξη, νά εκλεγεί ή Τριμελές Γραμματεία καί vd γίνουν ot υποεπιτροπές. 

Ό Πρόεδρος θά πρέπει νά κάνει μιά είσηγητική ομιλία καί νά αναφερθεί 

στή δημιουργία O.E.Σ καί στόχους της. "Ανέφερε δτι ήρθε σέ επαφή μέ 

Π. Μόραλη καί δέχεται νά μπε£ στην Τριμελ® δτι ή Βάσω Παπανδρέου δέν 

δέχεται γιατί έχει τή διατριβή της καί χρειάζεται 15 μέρες άδεια, 

καί πώς Ô Α. Παπαθανασόπουλος δέχεται νά ιτυμμετάσχει στην O.E.Σ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: "Υστερα άπό συζήτηση γιά τό θέμα τη*ς Τριμελούς Γραμματείας 

ή Ε.Γ κατέλειπε πώς θά προταθούν Π. Μόραλης, Β. Παπανδρέου καί Α. Πα

παθανασόπουλος καί πώς η Β. Παπανδρέου μπορεί νά απουσιάσει τίς 15 

μέρες. *Η πρόταση θά γίνει άπό Π. Αυγερινό. 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Διαβάζει τήν 'Απόφαση - Πλαίσιο τή*ς O.E.Σ (επισυνάπτεται) 

καί γίνονται παρατηρήσεις. Αναφέρει πώς γιά τό (Ε) υπήρξε διαφωνία 

Στ. Γιώτα καί Α. Χριστοδουλίδη ot &Äe*8 οποίοι πιστεύουν πώς πρέπει 

νά βγεϊ όχι κατά στάδια τό κείμενο γιά τίς διαδικασίες τών Συνελεύ

σεων καί Συνδιάσκεψης αλλά δλο μαζί γιά νά αποφύγουμε καταγγελίες 

γιά μεθόδευση. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: "Εχει αντιρρήσεις σχετικά μέ τό άν τό κείμενο 

πρέπει νά ρυθμίζει άπό τώρα τόν τρόπο εκλογές Κ.Ε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κομίζω δτι τό θέμα εκλογές Κ.Ε δέν είναι μόνο θέμα O.E.Σ 

άλλα καί Ε.Γ. Τά ερωτήματα πού μπαίνουν είναι άν θά μιμηθούμε τό 

Καταστατικό ή θά πάμε σέ άλλο σχίσμα. 

ΓΙδΤΑΣ: *Η παρέμβαση Ε.Γ θέλει λεπτό χειρισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θέτει τό θέμα τη*ς άντιπροσωπευτικότητας στίς Συνδιασκέψεις 

καί Συνελεύσεις. "Ισως è μεγάλος αριθμός συνέδρων λύνει κάπως τό 

πρόβλημα (λ.χ 500 στή Συνδιάσκεψη). "Αν δέν θέλουμε νά ύπάρΕουν με

θοδεύσεις χρειάζεται μεγάλος αριθμός συνέδρων. Ή Ε.Γ πρέπει νά κρίνει 

τίς γενικές κατευθυντήριες αρχές πού πρέπει νά τηρεί ή Ο.Ε.Σ. 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Αναφέρει ενδεικτικά τους αριθμούς πού βάζει ή είσήγησή 

του γιά 60 στίς Νομαρχιακές, 100 στίς Περιφερειακές καί 450 στην 

Πανελλαδική. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Συμφωνούμε νά πούμε πώς ή Ε.Γ "Διαπιστώνει τό σύμφωνο τδν 
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άποφάσεων Ο.E. Σ μέ ". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Αναφέρει ότι. υπάρχουν εγκύκλιος πού είναι δεσμευτικές 

όπως λ.χ ή εγκύκλιος 15» Πρέπει νά είναι καθαρό άπό τήν αρχή πώς 

αυτές Ισχύουν γιά νά μήν πάμε σέ πραξικοπηματικές ενέργειες πού 

Μ καταστρέφουν τό Κίνημα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κά σβυστει από τή σχετική παράγραφο τοο κειμένου τό 

προυπάρχουμες καί εγκύκλιοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζΐ|τά από Κ. Σημίτη νά ερευνήσει τό προβλήματα μπορεί 

νά δημιουργούν ot διατάζεις ττίς εγκυκλίου 15 γιά συνέδριο καί εκλογές. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗ1s Διαβάζει είσήγηση γιά μαζικοποίηση (επισυνάπτεται). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θέτει τό θέμα μεθόδευσης άπό ορισμένες Τ.Ο σέ σχέση μέ 

μαζικοποίηση καί μέ οτόχοΘκάποια ποσοστιαία αύξηση. Μπορεί νά 

λεχθεί αυτό; 

ΓΙΩΤΑΣΪ Δύσκολο. Θά πρέπει νά κρατηθούν πρακτικά Συνελεύσεων καί 

παρουσίες· 

ΔΕΔΟΥΚΑΣ: OÎ, Π. Ν .Ε νά πάρουν καταστάσεις καί νά τ ¿ς κινοποιήσουν 

στο οργανωτικό μέσα σέ προθεσμία... 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Νά σταλεί εγκύκλιος καί νά ζητηθεΕ κατάλογος μελών καί 

ταμειακή τακτοποιημένων μελών. "Οσοι δέν τακτοποιήθηκαν στό παρελθόν 

θά πρέπει νά πληρώσουν άπό 1.1.77 γιά νά συμμετάσχουν στίς διαδικασίες. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ: Αναφέρεται στό πλαίσιο πού ετοίμασε γιά τήν 

ποιοτική άνάπτυ,ξη καί λειτουργικότητα οργάνωσης. (επισυνάπτεται). 

ΣΗΜΙΤΗΣ: 'Αναφέρει δτι 6έν βλέπει πώς αυτό τό κείμενο μπορεί νά 

ενταχθεί στή δουλειά ττ̂ ς Ο.Ε.Σ, 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: "Υποστηρίζει όχι αυτό εντάσσεται στή λειτουργία Κινήματος 

καί όχι O.E.Σ. "Ισως αυτό είναι πλάνο δουλείας Ε.Γ. 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Είναι μάλλον μακροπρόθεσμη υπόθεση καί όχι γιά Ο.Ε.Σ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί νά παρουσιαστεί πώς αυτό είναι κάτι πού αναλαμβά

νουμε εμείς σ'αύτά τό διάστημα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Νά κινοποιηθεί στην O.E.Σ σάν δικό μας πλάνο δουλειάς. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Διαβάζει είσήγησή του γιά Τοπικά Προβλήματα (έπισυνάπτεται) 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Αναφέρει ότι τό φαντάστηκε διαφορετικό. "Ισως είναι λίγο 

πιό φηλό τό επίπεδο προβληματισμού* καί δέν τά αντιληφθούν ol Π.Ν.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: "Υστερα άπό παρατηρήσεις καί άλλων συντρόφων αποφασίζεται 

νά φύγει η αναφορά στό Μάο, νά γίνει πιό χειροπιαστό τό τί ζητάμε 

-Λ-
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άπό Π.Ν.Ε καί vd άφερεθοΰν δοα αναφέρονται στην Κοινοβουλευτική 

'Ομάδα καί Κεντρικά. "Οσα αναφέρονται ατό κλαδικό νά μπουν στην 

είσήγηση για μαζικοποίηση. 

Στή συνέχεια Ι γίνε συζήτηση γιά τον τρόπο μέ τόν OTEO ίο Μ δουλέψει 

κάθε υποεπιτροπή: 

α« Θά καθορίσει πλάνο δουλειάς της. 

β. Ή υποεπιτροπή γιά πολιτική είσήγηση πρέπει νά πάρει τά κεφά

λαια πού θά περιλαμβάνει ή είσήγηση γιά νά δουλέψει»· 

γ. Γιά τό "Οργανωτικά θά δοθεΕ ή εισήγηση Σημέτη καί οί παρατηρή

σεις πού έγιναν στ ¿ς 19.1^.76. 

Γ», Τά μέλη Ε.Γ νά μοιραστούν στις διάφορες υποεπιτροπές;· 

ΔΑΔΙΩΤΕΣι Διαβάζει είσήγηση γιά Καταστατικό ίεπισυνάπτεται) καί 

τονίζει πώς θέλησε νά αναφερθεί στό πνεΰμα το0 Καταστατικοί}. 

ΣΗΜΧΤΗΣ: "Αναφέρει πώς ένδ η είσήγηση είναι Ινα καλό κείμενο μπαίνει 

τό ερώτημα άν η είσήγηση στή Συνδιάσκεψη πρέπει νά έχει αυτή τή μορφή. 

Θά πρέπει νά είναι έπεΕήγηση άρθρων ή ένα τέτοιο κείμενο πού θά 

θίγει μερικά από τά γενικά προβλήματα πού δημιουργούνται. είναι 

επίσης δύσκολο κείμενο γιά τό απλό μέλος μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Στό γενικό κλίμα το6 κειμένου συμφωνδ. "Εχω δρω«: μερικές 

φραστικές διορθώσεις· 'Υπάρχει άλλα θά πρέπει νά τονιστεί περισσό

τερο ñ σύνδεση íláK - ΠΑ.ΣΟ.Κ καί ô έθνικοαπελευθερωτικάς χαρακτήρας 

μας. 'Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σχετικά μ$ τό "κοινό" πού θά πάρε* 

αυτό τό κείμενο· Πρέπει νά άμβλυθοον αρκετά σημεία του γιά νά γίνουν 

κατανοητά. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ: "Ίσως δέν πρέπει νά είναι είσήγηση γιά τ4 

Καταστατικό άλλα Ινα κείμενο διαφωτιστικό γιά τά στελέχη μας. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ s Τονίζει τήν ανάγκη νά διορθωθούν ορισμένα σημεία καί 

είδικά εκεί πού αναφέρεται ότι δεχόμαστε τήν "Ιδεολογία τοϋ" Μαρξισμοΰ" 

Τί εννοοϋμε μ*αυτό; 

ΣΗΜΙΤΚΣ: Σάν κείμενο είναι άΓιοποιήσιμο. ϊ-ίπορεΐ νά δουλέψουμε πάνω 

σ'αύτό τό κείμενο. 

ΔΕΑΟΥΚΑΣί Σάν δουλειά είναι καλή. Ή βάση όμως δέν νομίζω θά τά 

καταλάβει« Χρειάζεται Ινα απλό κείμενο. 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ! Τό καταστατικό καθορίζει διάφορες ενότητες. Mi βάση 

αυτές τίς ενότητες δούλεψα. 

XPXXTOAOYAIAHSs Συμφωνώ μέ Λαλιώτη. "Αλλά χρειάζεται σέ μερικά 
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onueta νά γίνουν αλλαγές καί vd αναφερθούν καί ενότητες πού δέν 

θίχτηκαν. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΔΟΣ% Μήπως τελικά μέ τέτοια κείμενα η Συνδιάσκεψη 

μετατραπεε σέ Συνέδριο. 

ΓΙΩΤΑΣ; Ρωτδ άν τό Κίνημα βρίσκεται στό επίπεδο προβληματισμοΟ 

τα& κειμένου. Μάλλον όχι. 

ΣΗΜΙΤΗΣ: Κάνει πρόταση νά δοθοον ηαί τά δύο κείμενα Λαλιώτη καί 

#αρμακίοτι καί Μ τοποθετηθοον. 

ΔΕΛΟΥΚΑΣ: Επιμένει ότι τό κείμενο πού θά φτάσει στίς Τ.Ο πρέπει 

νά είναι μικρό καί απλό. 

ΔΔΔΪΩΤΗΣ2 'Αναφέρει ότι τό κείμενο θά πρέπει νά προβληματίσει τά ïiÉXîïX 

μέλη τϋς O.E.Σ πού στίς Τ.Ο Μ αναφέρουν àukà τό θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣs Ρώτα αν τό κείμενο είναι κείμενο για Συνδιάσκεψη ή μόνο 

ζύμωση. 

ΣΗΜΙΤΗΣι Νά υπάρξει μιά σύντομη εΙσήγηση στό Καταστατικό. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣs Μά υπάρξει επιλογή σελίδων από τό κείμενο καί νά διορθωθεί. 

ΓΙΟΤΑΣϊ Μπορεί νά έρθει στην Ο.Ε.Σ γιά μικρές αλλαγές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως πρέπει νά αναβάλουμε τη" συζήτηση γιά επόμενη συνάντη

ση O.E.Σ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ; *Αναβάλλεται ή συζήτηση. 

Στή συνέχεια συζητήθηκε καί καθορίστηκε ή ημερήσια διάταΕη γιά O.E.Σ. 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥίϊΕΔΡΙΑΣΗΣ Σ . Σ . : 

ΣΗΜΣΤΗΣ: 'Αναφέρει ότι θά είναι συνέχεια της συζήτησης γιά τό Κλαδικό. 

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣs *0 Πρόεδρος θά πρέπει νά, κάνει μιά κατατόπιση 

γιά Ο.Ε.Σ καί σχέση μέ Σ.Γ. 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Ε.Γ.: 

1 

''Υστερα άπό συζήτηση αποφασίστηκε (τό κείμενο επισυνάπτεται) .-

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ « ΦΡΑΕΙΑ: 

α. Πάτρα: 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΛΗΣ : Αναφέρεται στην έκθεση του (έπιαυνάπτεται ) άπό τήν 

έπίσκεφη στην Πάτρα καί εΙδικά στό κείμενο πού υπέγραψαν μέλη της 

σπουδάζουσας. Πρέπει νά ληφθούν μέτρα. Γίνεται συζήτηση καί κατά™ 



λήγουμε πώς? 

α« θά πρέπει vá προταθεί στό Π.Σ ή 6μηνη αναστολή laure υπέγραφαν 

wó κείμενο, 

β. Hi γίνει συνάντηση μ| Π.Ν.Ε καί Γραμματείς Τ.Ο. 

γ. Mi χωρίστεC f| Σπουδάζουσα κατά σχολές, 

δ. ϊίά γένει, επαφή μέ Bacato γ ta τά θέμα τϋς παραίτησης του. 

TB0XAT2OÏ1OYÂOA s Κάνει κατατόπιση γιά Γερμανία καί δυσκολέες πού 

υπάρχουν στην Π. Ν. Β. Ε Ιδικά αναφέρθηκε στην υπόθεση Τσαμασιώτη Οπου 

ζήτα επανεξέταση, *Υπάρχει κάποιο θέμα στην Τ.Ο Μονάχου. Πρέπει νά 

τό κυνηγήσουμε από τώρα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ? Νά γένει Ινα κατατοπιστικό γράμμα. 

Νά ξεκαθαρίσει τή θέση της ή n.H.Ε 

Γράμμα προς Π.Η.Ε γιά προώθηση αποφάσεων Χινήμαββς. 

Νά άνασταλεΕ κάθε συζήτηση στίς Τ-.Ο μέχρι νά πάει τό γράμμα. 

Μ& υπάρχει τακτική επαφή μέ Γερμανία. 

Τέλος αποφασίζεται η επόμενη συνεδρίαση νά γίνει τήν Τρίτη στίς l2sH MM. 


