
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΏΙΕΔΡΙΔΣΗΣ 18.1.77 /-

Παρ_όντε£; Πρόεδρος,Γεννηματάς, Γιώτας,Λαλιώτης,Σημίτης,Τσοχατζόπουλος 

Δςλοΰκας. \ / 

α)Ανακοινώθηκε άπδ Πρόεδρο παραίτηση ιίπεΰθυνου οργανωτικού ΠΝΕ Β1 * Α

θήνας Δημήτρης Μπόμπολας. Να έρευνηθη η* περίπτωση άπδ Στάθη Γιώτα. Γ 

β)Ανακοινώθηκε άπδ Πρόεδρο έγγραφο γιά κατάσταση Τ.Ο« Κέας Σμύρνης. 

Νά έρευνηθη άπό οργανωτικό ("Αν πρέπει νά ΰποβιβασθη σέ οργανωτικό 

πυρίυα). 

γ) Ανακοίνωση γιά αναφορά ΠΝΕ Κορινθίας γιά τήν περιοχή της. 'Έχει ανα

λάβει Καλοΰδης απάντηση. Συγχαρητήριο άπό ^Εκτελεστική Γραμματεία, 

δ) Πάτρα: Νά επιμείνουμε στή συμμετοχή Βάσιου στην ΓΙΝΕ. 

ΠΑΣΠ: Νά κληθούν μέλη σπουδάζουσας (δσα Σπάζονται τή γραμμή 

του Κινήματος νά φΰγουν) καί μέλη ΠΑΣΠ ( δοα μέλη του ΠΑΣΟΚ ασπάζον

ται τήν άποψη της αυτοδιάλυσης πρέπει νά φΰγουν. Επίσης δσα μέλη του 

ΠΑΣΟΚ δέ δέχονται τήν άποψη των '{ιελων του συμβουλίου της ΠΑΣΠ νά φΰγουν 

Νά συνεννοηθη Σημίτης. 

ε) Ανακοίνωση Προέδρου γιά επίσκεψη Μιττεράν,Συμφωνείται νά χειριστεί 

έν λευκφ 'τΟ θέμα ο Πρόεδρος, 

στ) Δημοκρατική Συνεργασία-Νά συνεχρτουν επαφές καί μέ ΚΚΕ έσ.(Δρακδπου-

λος). Νά διαβιβαστεί σέ ΚΚΕ έσ. δτι θέση τους στή συζήτηση γιά ΕΟΚ 

παρεμποδίζει τήν προώθηση της συνεργασίας(έπιμέλεΐα Γεννηματά).Λαλιώ

της νά φροντίσει νά έρθουν κείμενα άπό επιτροπές γιά θέματα συνεργασίας 

ζ) ΟΕΣ : Κείμενα νά διαβαστούν καί νά συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση 

(Κείμενα Σημίτη,Γεννηματά,Λαλιώτη,Τσοζατζόπουλου).Γεννηματάς νά ετοιμά

σει καί υπόλοιπο κείμενο ποΰ είσηγήθηκε Τσοχατζδπουλος-Ααλιώτης νά παραΐ 

δώσουν τά κείμενα τους αύριο (Τετάρτη), 

η) ΕΟΚ: Νά γίυη κινητοποίηση άπό βιοτέχνες,μικροεπαγγελματίες,αγρότες 

κλπ. γιά τά θέματα της ΕΟΚ (διαμαρτυρίες,ανακοινώσεις,τηλεγραφήματα). 

Νά βγη ή δργάνωοη εξω γιά νά περάσει τή γραμμή μας.Νά τονισθούν οι

κονομικές καί κοινωνικές έπιτπώσεις της ένταξης. Νά μελετηθη καί νά 

άνπτυχθη άπλα τόθέμα πως θα ακολουθήσουμε τόυ δρόμο της αυτοδυναμίας 

(αποχώρηση άπό ΕΟΚ δέν δημαίνεΐ καταστροφή).Νά τονισθεί, δτι ασπα

ζόμαστε τήν*ίδέα της Ευρώπης των λαών (αντίθεση μέ Ευρώπη των μονο

πωλίων) . 

θ) 'Ενημέρωση γΰρω άπό τό θέμα Χατζόπουλοο. Νά μή πραγματοποιηθη συνέ

λευση ΤΟ Ηρακλείου. Ε.Γ. σΰμφωνη μέ γράμμα Παγουρόπουλου. 

ΐ)*Ενημέρωση γιά θέμα Γερμανίας άπόΪ6οχατζδπουλο. 

ια) Συνεστίαση Συνδικαλιστικού. Νά ΰποβοηθηθη μέ κάθε τρόπο(έπιμέλεια 

Γεννηματά). 

Επόμενη συνεδρίαση Πέμπτη 18.30' 


