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Στο δ ι α σ τ η μ -α π ου "it ε ο α σ ε , τ ó ' Ε Μ τ e λ ε σ τ ι κ ó 

Γσαφ'ειο συν εδ ο toi σε 20 φοοες, ή Συ ν τ ονισ τ ι κ η' 

'Γράμμ.ατ εια 12, έγιναν 2 συνεδριάσεις του Συν-

τονισ.τικοϋ Χύμβουλ ι.ου .και. "μιά πλατειά ολομέ

λεια των Νομαρχιακών Επίτροπων του Κινη'ματος. 

Ή μεγαλύτερη δραστηριότητα σ'αύτο το' 

διάστημα κάλυψε εσωτερικά, οργανωτικά προβλή

ματα και ίδιαίτεοα τον προγραμματισμό της ορ

γανωτικής δουλειάς, τό καταρτισμό των πλάνων 

γιά τη'ν αντιμετώπιση των προβλημάτων, που εξα

κολουθούν νά υπάρχουν σε νομαρχιακό επίπεδο 

και τη'ν προετ ο ιμασύα της διαδικασίας για την 

επιλογή τών υποψήφιων δημάρχων, κοινοταρχών 

κ. α. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

Τα με'λη 'τοο Κινήματος που εργάζονται, σε οργανικε'ς θε'σεις στα 

Κεντοικά Γραφεία, απ οφασιστηκε πώς πρέπει νά έχουν πλη'ρη ασφάλιση, 

κάτι, που με'χρι τώρα δ ε'ν υπήρχε. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ; 

Τό,θε'μα της ύπαρξης η οχ ι ξ εχωρ LOT η ς επιτροπής άπ ο δ η'μ ου ελλη

νισμού απασχόλησε τόσο τό Ε. Γ., οσο και τη'ν επιτροπή* ' Οργανωτικοο, 

(στην όποια μέχρι τώοα υπαγόταν τό γραφείο 'Οργανώσεων Εξωτερι

κού) και τη'ν Γυντ ον ιστ ι κη' Γραμματ ε ι α . 'Υπήρξαν όρισμε'νες διαφορετι-

. κες εκτιμήσεις γιά τη'ν ανάγκη δημιουργό ας ξεχωριστής.επιτροπές. Τε

λικά όμως, αποφασίστηκε νά δημιουργηθεί και νά στελεχωθεί άπό,διά-

öcpa με'λη μας, που έχουν κάποια εμπειρία στά προβλη'ματα του απόδη

μου 'Ελληνισμοϋ. 'Η επιτροπή δε'ν θά ασχολείται μόνο με οργανωτικά 

προβλη'ματα του Κινήματος σε σχέση με' τοός αποδήμους, άλλα και με 

γενικώτερα προβλη'ματα που αντιμετώπιζαν οι μετανάστες (Soci δουλειάς, 

ε κ π a C δ ε υ σ η ς κ . " . ) . 

./. 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ*-ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ : 

Το θε'μα αυτό απασχόλησε πολλές φορές το Εκτελεστικό* Γραφείο 

καί* τονίστηκε ή ανάγκη να' Βρεθεί σύντομα λόση. 'Ορίστηκε μιά επιτρο

πή από τους σ. Γ. Άλευρα, Γ. Γεννηματά,, Α. Τσοχατζόπουλο και 

Γ. Χαραλαμπόπουλο, γιά να ετο'ιμάσει εισήγηση γιά το θέμα. Τό πρόβλημα 

δεν είναι, εύκολο, γιατί άφορα έ'να άπό τους βασικότερους τομείς, στους 

όποιους ή οργάνωση έχει πολλά προβλη'ματα να ξεπεράσει. 'Υπάρχουν 

νομού, όπου τό πρόβλημα ξεπεράστηκε στην πράξη, άλλα στους περισσό

τερους εξακολουθεί νά ταλαιπωρεί τά με'λη μας. Χρειάζεται μιά σοβαρή 

και προσεχτική αντιμετώπιση' του. Τά με'λη της Κ.Ε. μπορεί νά στεί

λουν τις απόψεις τους στ η' ν επιτροπή'. •. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
~> 

Διαπιστώθηκε, πώς μερικές Νομαρχιακέ'ς Επίτροπε'ς δεν έχουν ακό

μα δώσει οικονομικό' απολογισμό γιά τις έκλογε'ς, 'Ακόμα υπάρχουν με-

ρικε'ς, που τύπωσαν ξεχωριστό μπλοκ γιά τά οικονομικά των εκλογών. 

Τό Εκτελεστικό Γραοοειο με' άπο'φαση' του καταγγελει τις ενέργειες αύ-

τε'ς σάν πολιτικά απαράδεκτες και έπέπληξε τις Ν.Ε. Παράλληλα έδωσε 

εντολή στην Επιτροπή Οικονομικού, νά ελέγξει και νά επιβάλει κυρώ

σεις, δπου διαπιστωθεί και προσωπική εύθυνη. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Με βάση τη'ν απόφαση της Κ.Ε. γιά αντιμετώπιση τών προβλημάτων 

που υπάρχουν στις Ν.Ε. το' Ε.Γ. ανέθεσε στην 'Επιτροπή ' Οργανωτ ικοϋ 

νά ετοιμάσει σχετική έκθεση, γιά τη'ν κατάσταση σε κάθε Ν.Ε. και νά 

ύποβά.λει συγκεκριμένες προτάσεις γιά επίλυση τών προβλημάτων που 

υπάρχουν. 'Η Επιτροπή' 'Οργανωτικού υπέβαλε την έκθεση' τη'ς στην 

Συντονιστική Γραμματεία και στο Ε.Γ. και έχουν ληφθεί σχετικε'ς αποφά

σεις. '";..· 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 

Οι συζητήσεις σοβαρών θεμάτων στη'ν Βουλή, όπως τό θέμα τών μέ

σων μαζικής επικοινωνίας (Τηλεόραση - ραδιόφωνο), τό τρομοκρατικό νο 

μοσχέδιο, το' νομοσχέδιο γιά τό ενιαίο κ.ά. απασχόλησαν τά μέλη τοο 

Ε.Γ. και άλλα στελέχη του Κινήματος που βοη'θησαν μέ τη'ν συμμέτοχη 

τους στη'ν προετοιμασία της κοινοβουλευτικής παρουσίας μας. Στις 

συζητήσεις συμμετείχαν ò Πρόεδρος, μέλη τοΰ Ε.Γ., Βουλευτές, με'λη 

της 'Επιτροπής Ανάλυσης και Προγραμματισμού" κ.α. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ : 

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Δικαιωμάτων του Πολίτη, ή ¿ποία στην 

πρώτη φάση θα ασχοληθεί πρωταρχικά με' τα προβλήματα του γυναικείου 

χώρου Mat πα.ρα'λληλα. θα' καθοδηγεί τ η'ν δράση, σε' πλατειε'ε γυναικείεε 

ο ργανώσε ι.ε , τ οΰ Κιυη'ματοε· 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Το' Ε.Γ. αποφάσισε τη'ν δημιουργία μιδε AB HOG Επιτροπής Παι

δείας;, γιά υά* συζητήσει τα' προβλη'ματα Παιδείας και,' νά ετοιμάσει μ Ja 

προ'τάση νο'μου
 ;
 που θα' κατατεθεί στη' Βουλή. Την Επιτροπή' απετέλε

σαν με'λη του Ε.Γ., των διαφο'ρων '.Επιτροπών τοο Κ,Τ,Ε. Παιδ.είαε καί 

των μαζικών χώρων. 

'Η 'Επιτροπή συνεδρίασε πολλέε φόρε'ε καί ετοίμασε ε να όλοκλη-

ρωμε'νο σχε'διο που δο'θηκε στη δημοσ ι, ο'τ ητα. 'Η προ'ταση νο'μου για τη'ν 

Παιδεία,, θα κατατεθεί σύντομα στη' Βουλή'
 9
 άοοϋ γίνει ή νομοσχετικη' 

τηε επεξεργασία. 

'Η αναταραχή' που υπάρχει στο' χώρο των Α.Ε.Ι. άπασχο'λησε αρκε

τά' το' Ξ.Γ. "Υστερα άπο' άλλεπάλληλεε έπαφε'ς με' τα με'λη. τρυ Ε,.Δ;Π. 

καί τηε Ε.Φ.Ε..Ε. καί τη Νεολαία ΠΑ. ΣΟ. Κ.
 9
 έγιναν διάφορεε άνακοι-

νώσειε καί τ οποθετησε ι ε· Τελικά το' προ'βλημα καλύφθηκε- άπο' τη δη

μοσίευση τηε προ'ταση ς νο'μου καί την εΐση'γηση που έγινε, οπού ξεκα

θαρίζονται- où θέσετε του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ : 

Το' Ε.Γ. γιά υλοποίηση τηε άπο'φασηε γιά τη'ν έκδοση τηε ΕΞΟΡΜηΣΗΣ 

τηε Κυριακηε
9
 προχώρησε στη' δημιουργία των απαραίτητων προΰποθε'σεωυ 

καί ώρισε ύπεΰθυυουε γιά -νά προωθήσουν το' θε'μα,τοΰε σ. Κ. Λαλιώτη, 

Α. Χριστοδουλίδη
5
 με'λη Ε.Γ., Σ. Κωστο'πουλο με'λοε Κ.Ε. καί Δ. Μα ρου'-

δα. 'Η εφημερίδα στελεχώθηκε άπο' δημ οσιογράφους καί εκδίδεται άπο' 

τίε 9 Απριλίου κάθε Κυριακή'. 'Η κυκλοφορία τηε είναι υκανοποιη-

τικη, άλλ'ά πρε'πει να' σταθεροποιηθεί τουλάχιστον στίε 70.οοο πανελλη

νία. Αύτο σημαίνει, πώε où Ν.Ε. που Βοήθησαν στίε. πρώτεε βδομάδεε 

στίε πωλήσεις, πρε'πει νά συνεχίσουν καί να' εντείνουν τίε προσπάθειε'ε 

τουε γιά να σταθεροποιηθούν où πωλήσεις· 

ΕΣΔΗΝ ΕΔΗΚ 

'Η διάσπαση που παρουσιάστηκε στο' χώρο τηε ΕΔΗΚ άπασχο'λησε 

το' Ε. Γ., με' άφορμη τη'ν πρόσκληση που στάλθηκε άπο' του'ε οργανωτε'ς 
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του συνεδρίου της ΕΣΔΗΝ στην θεσσαλονίκη , Το' Ε. Γ. αποφάσισε να 

μην αναμιχθεί στο' θέμα καινά μην συμμετάσχει στο' συνε'δριο η σε' άλ

λες εκδηλώσεις. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Ν.Ε. ΑΡΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : 

Το' Ε.Γ. συναντη'θηκε σε διαφορετικές ημερομηνίες με' τις Ν.Ε. 

της 'Αθήνας και 'Υπολοίπου 'Αττικής και εΟχε επίσης μιά πλατεία' ¿λο-

με'λεια με' τη' συμμέτοχη' της τριμελούς γραμματείας των Ν.Ε. • Στις συνα·••;. 

ντη'σεις αυτές αναλύθηκε ή άπο'φαση της Κ.Ε. και δο'θηκαν οι άξονες δρά

σης της οργάνωσης, ειδικά στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ3ΑΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : 

.Το Ε. Γ. αποφάσισε να παραπε'μψει όλες τις ύποθε'σεις για' έκλογι-

κές παραβάσεις στο' Κεντοικο' Πειθαρχικό* Συμβούλιο. Το' Κεντρικό' Πει

θαρχικό' Συμβούλιο έχει επιληφθεί των παραβιάσεων και έχει ηδη ετοιμά

σει την έκθεση του
3
 για περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο να πάρα 

πεμφθουν στη τακτική' δικάσιμο η για όσες πριπτώσεις ε ξ ε'δώσε ηδη τις 

άποφάσειςτου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΙΛΕΛΕΡ : 

Το' Ε.Γ, ανέθεσε • στη'ν Επιτροπή 'Οργανωτικού και στο' Γραφείο Κι

νητοποιήσεων σε συνεργασία με'· την Επιτροπή' Συνεταιριστικού",, να ετοι

μάσουν τη'ν επίσκεψη του Προέδρου στο' Κιλελέρ. 'Η επίσκεψη έγινε και* 

είχε μεγάλη επιτυχία. Στη' διάρκεια της επίσκεψης έγινε πλατειά ο

λομέλεια της οργάνωσης και συζητη'θηκαν διάφορα οργανωτικά προβλήματα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : ~\ 

Το' θέμα των δημοτικών εκλογών άπασχο'λησε αρκετές φόρε'ς το' Ε.Γ. 

Παράλληλα ή επιτροπή που εκλέχτηκε γιάνά ασχοληθεί με το' θε'μα συνε

δρίασε κα ί καθώρισε τις λ ε πτομ ε'ρε ι ε ς της διαδικασίας ποΰ θα ακο

λουθηθεί στ ους διάφορους νομούς. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ : 

'θ Προ'εορος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Παπανδρε'ου κατά τη'ν διάρκεια τών 

δυο' τελευταίων μηνών συναντήθηκε με' το'ν Πρωθυπουργό κ. Καραμανλη
9
 με

τά ó την επιστροφή του άπο' το' τάξε ί δι στη' Γιουγκοσλαβία. Συνάντησε 

επίσης τ ο'ν Γ. Γ. τοΰ Κ.Κ.Ε. Χ. Φλωράκη και τον κοινοβουλευτικό' έκπρο'-

σωπο τοΰ Κ.Κ.Ε. έοωτ, κ. Λ. Κΰρκο„ 

. ./. . 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

'θ Πρόεδρος το Γι ΠΙ.ΣΟ.Κ. Α. Παπανδρέου έπυσκε'φθηκε τη Γ u ο υ γ -

κοσλαβυα καυ συναντήθηκε ρε' τον Πρόεδρο Τυ'το. 'Η συνάντηση ?ίταν 

έξαυρετυκά ενδιαφέρουσα καθ* βοήθησε στο νά ένυσχυθοου où σχέσευς 

των δυο κομμάτων. 

Λίγες βδομάδες μετά την επίσκεψη του Προέδρου στη' Γυουγκοσλα-

βία καί ύστερα άπό σχετυκη πρόσκληση έπυσκέφθηκε την Γυουγκοσλαβέα 

καί ε£χε πολλές επαφές καί συζητησευς κλυμάκυο του Κινήματος με' 

τά μέλη της Κ.Ε. Β. Παπαυδοέου
9
 0. Καπετανάκη, Γ. Δασκαλάκη, Μ. 

Λυμπεράκη καί το με'λος της Ν.Ε. Γαλλίας Γ. Ραπακοόλυα. 

Επίσης νυά την καλυτεοη ανάπτυξη των σχέσεων του Κυνηματος 

με τά προοδευτυκά κόμματα της Νορβηγίας καί Σουηδίας, ύστεοα από 

πρόσκληση θά άναχωρη'σευ στίς αρχές Μα'ίου άυτυπροσωπεία με' Int κεφα

λής τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τους βουλευτές Κ. Παπουλυα, Σ. 

Ρ α λ υ ρ ά κ η κ a ί Μ. Μερκούρη. 

Τέλος τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά πάρει, μέρος στο Συνέδρυο της "Ενωσης 

Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών στές αρχές 'ίουνη με τρυμελη
1
 αντιπρο

σώπευα από τους Α. Χρυστοδουλίδη, Β. Παπανδρέου καί Κ. Παποόλυα. 

Γυά την ποοώθηση των θέσεων του Συνεδρίου τής Μάλτας όργανώ-

νεταυ στό Παυεπ υστημ to της 3ρέμης εύδυκη* εκδήλωση με συζητη'σευς γυά 

τά προβλήματα της Μεσογείου. Γυά την καλυτεοη παρουσίαση τοο θέμα

τος όργανώνεταυ από τη'ν Γραμματεία της 'Επιτροπής με τη' συμμέτοχη' 

καί τοΟ Προέδρου τοο Κυυηματος Α. Παπανδρέου συνέντευξη τόπου. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.: 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πηοε μέρος στό Συνέδρυο τοο Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. με τοός σ. 

Γ. Γεννηματά μέλος Ε.Γ. καί Μ. Παπαϋωάννου Γραμματέα της Έπυτρο-

π fi s Τ ο π υ κ η ς Α,ύτοδυοίκησης. 

.
Λ
ΠΑΓΡΓΗ ΚΟΡΟ: 

'θ Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εστευλε προς τόν Πρόεδρο της ' Ι τ α λ υ • 

κης Δημοκρατίας σχετυκό τηλεγράφημα. 

./.. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΤΑΛΙΚΟ
ν
 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟ'-'Μ\ΤΟΣ; 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιπροσώπευσαν στό' συνέδριο του Ι.Σ.Κ. où σ. Σω

τήρης Κωστο'πουλος και M. Xapc λαμ πι'δ η ς μέλη τ η ε Κ.Ε, 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ: 

'Έγινε συζήτηση υστέρα άπο εισήγηση του Γραμματέα της Επι

τροπής Διεθνών Σχέσεων, με αφορμή* την συνδιάσκεψη πού -γίνεται στη' 

Λιβύη. OÙ εκτιμήσεις είναι, πώς η ενίσχυση του Π.Σ. Ειρήνης, ένο'ς 

καθαρά ελεγχομένου άπό την ΕΣΣΔ οργανυσμοϋ, θα είναι σε' Βάρος των 

δοκών μας προσπαθειών, γιά την συνδιάσκεψη των Μεσογειακών κρατών, 

που άρχισε με' το' συνε'δριο της Μάλτας. Πρέπει νά υπάρξει πληροφο'ρή

ση δλων των χωρών, που συμμετέχουν στη' Μάλτα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 

*Η Συντονιστική Γραμματεία πραγματοποίησε πολλές συνεδριάσεις 

και συζήτησε μιά σειρά άπο προβλήματα τοο Κινήματος. "Υστερα άπο' 

σχετική πρόταση και συζητήσεις η Συντονιστική' Γραμματεία διαμόρφω

σε τά κλιμάκια της Κ.Ε. πού θά έκισχέφθουυ τις Ν.Ε. Στά κλιμάκια 

θα συμμετέχουν μέλη Κ. Ε., μέλη Κεντρικών Γραφείων, -Βουλευτε'ε του 

Κινήματος. 

-"Ν 

• 
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετεϋχε στυς έξης κεντρυκε'ς εκδηλώσεις: 

1. Στην εκδήλωση που οργάνωσε η Ε.Φ.Ε.Ε. γοά τα %ε\ιατα ¡Ται,δεοας 

στα προπυ'λαι,α του Πανεποστημυου. 

2. Στην έκδη'λωση γι,« το' Κι,λελέρ. 

3. Συγκέντοωση των Συνδικαλιστικων ©ορέων για το άντιτρομοκρα-

τικο ('.Αθήνα - Θεσσαλονίκη); 

4-. Στην συγχε'ντρωση που οργανώθηκε άπό τις συνδ ι καλ ιστ ι χε'ς πα

ρατάξεις νιά τ η'ν 1η του Ha η. 

• 


