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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

AHO i : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡρΣ•î ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

U 

Ι ΣΕΠΤΈΜΒΡΗΣ ι978 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν.Ε, 

1ος ΤΟΜΕΑΣ : ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Γαΐτανίοτ^ 

1. ΕΒΡΟΥ 

2 « ΡΟΑΟΠΙΙ 

3. ΞΑΝΘΗ 

4, ΚΑΒΑΛΑ ϊ 

5.__ΔΡΑΜΑ 

β. ΣΕΡΡΕΣ 

Μετά τη συμπλήρωση της καί αναδιάρθρωση τών αρμοδιοτήτων 

λειτουργέΕ καλά. Χρειάζεται, καθοδήγηση στό συνεταιριστι

κό αγροτών καί στό συνδικαλιστικό (άρνηση βουλευτή" Καρυπί-

δης, è οποίος είναι πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων νά 

συνεργαστεί μέ τη Ν.Ε.). *0 βουλευτής Σταματόπουλος είναι 

συνεργάσιμος. 

Στην ουσία δέν υπάρχει Ν.Ε. *Η απόφαση της Ε.Ο. ήταν νά κα

ταργηθεί! τό ενδιάμεσο όργανο στό νομό καί νά παραμείνει 

ή Τ.Ο. (υπάρχει μόνο μιά Τ.Ο. στό Νομό καί κανένας Ο.Π.). 

Παραμένει άνβικτή επίσκεψη κλιμακίου γιά τήν ανακοίνωση 

τής απόφασης. 'Υπάρχει διένεξη βουλευτή Βραδέλη μέ Ν.Ε. 

Λειτουργεί καλά. Χρειάζεται βοήθεια στό συνεταιριστικό 

αγροτών λόγω Μπαλτατζή. Ό βουλευτής 'Ατματζίδης είναι 

συνεργάσιμος. 

Πρόσφατα £γινε συμπλήρωση. Δέν γνωρίζουμε ακόμα τάαποτε-

λέσματά της. "Εχει ανάγκη καθοδήγησης στό συνεταιριστικό 

αγροτών καί στό συνδικαλιστικό» *Υπαρχει δντονος παλαιο

κομματισμός στή Ν.Ε. στον οποίος συμβάλλει καί ô βουλευ

τής Δημοσθενόπουλος. 

ΛειτουργεΕ καλά. Χρειάζεται βοήθεια στόντομέα τή*ς νεολαί

ας. *Η στάση τοΰ βουλευτή Κεφαλίδη καλή» είναι συνεργάσιμος, 

"Εγινε συμπλήρωση Ν.Ε. *Υπαρχει πιθανότητα νά πάει καλά 

στό μέλλον. *Η συνεργασία τδν βουλευτών όχι καλή ("ϊντζές, 

Άνθόπουλος, Διαμιανίδης), λόγω παλαιοκομματισμού. "Υπάρχει 

ανοικτό άπ'τό Π.Γ. θέμα διαγραφών μελών της Τ.Ο. Σερρών. 

Χρειάζεται βοήθεια συνεταιριστικό, συνδικαλιστικό καί νε

ολαία. 

ι / . . 
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7¿ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ? Μετά τή συμπλήρωση προχωρεί καλά. Χρειάζεται βοήθεια 

συνδικαλιστικού καί νεολαίας* Ό βουλευτής ϊανθόπουλος 

μετά τή σύσταση του" Ε.Γ. συνεργάζεται, μέ τή Ν »Ε. 

8. ΚΙΛΚΙΕ : MrCd συμπλήρωση προχωρεί καλά· * ΥστερεCci- ατό συνεται

ριστικό καί νεολαία. *0 βουλευτής Μαρινίδης, §χει δέ 

διένεξη μέ τή Ν.Ε. 

|. ΠΕΑΛΑ^: Μετά τήν ανάκληση καί το διορισμό νέας Ν.Ε. τό όργανο 

λειτουργέΓ άλλα έχει χαμηλό επίπεδο. 'Υστερεί στό συνδι

καλιστικοί Στό συνεταιρι·*»Εά λειτουργεί καλά, Ot βου

λευτές Πέτσος, Παπαδημητόίου δέν είναι συνεργάσιμοι γιά 

τη Ν .»Ε* 

¿Oj^^HMAglA s Μετά τή διεύρυνση της λειτουργεΓ καλά« *0 βουλευτής Γι-

κόνογλου είναι συνεργάσιμος* "Εχει καλή νεολαία. 

ii¿—.Sïl2£iè: Μετά τή διεύρυνση αναμένεται νά πάει καλά. Υστερεί: στό 

συνδικαλιστικό, "Εχει καΧή νεολαία. *0 υποψήφιος Παπαδη-

μητρ§ου δημοουργεί προβλήματα στή Ν.Ε« 

12. ΚΟΖΑΝΕ ; *Η Ν.Ε. είναι μέτρια καί υστερεί στό συνδικαλιστικό, τή 

νεολαία καί στό συνεταιριστικό. Ό βουλευτής Μερκούρης 

είναι συνεργάσιμος καί βοηθεί τή Ν.Ε. *Υπαρχει τό πρόβλη

μα στην οργάνωση Δαβιδόπουλου - Νάτσινα. Περιμένουν γραπτή 

τοποθέτηση τού Ε.Γ. 

i§i.«.-.ièST22îê s Μετά τή διεύρυνση πάει καλά. Έχει αδυναμία στό συνεται

ριστικό. "Εχει καλή νεολαία* 

.ΦΛΩΡΙΝΑ : Μετά τή διεύρυνση υπάρχουν πιθανότητες νά πάει καλά. 

*Υστερεί στό συνεταιριστικό* *0 Ετεφανίδης εξακολουθεί νά 

δημιουργεί προβλήματα απειθαρχίας. 

ΓΡΕΒΕΝΑ s *Η Ν.Ε. λειτουργεί καλά καί δουλεύει αξιόλογα στό κτη

νοτροφικό. Χρειάζεται βοήθεια στή νεολαία καί στή δια-

φώτηση. 

ì£a-§-l§55Z!?ììSS: Κ*^ά τή συμπλήρωση πάει καλά* "Υστερεί στό συνεταιριστικό 

συνδικαλιστικό καί νεολαία.Οΐ βουλευτές Τσαπάρας, Καρ-

ρας, "Αμανετίβης δείχνουν ανεκτικότητα στή συνεργασία 

μέ τή Ν.Ε. 

iZ-__eI§?£¿2!KIíTo χειρίζεται τό Ε.Γ. 

14 

15 
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2oc ΤΟΜΕΑΣ i ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ï J3MBBflÉB8£j Αεοντόπουλος « Τσουγκαράκης. 

1. ΛΑΡΙΣΑ : *Η Ν*Ε, λειτουργεί μέτρια· Δημιουργήθηκαν προβλήματα στίς 

δημοτικές. Χρειάζεται βοήθεια στό τομέα τη*ς διαφώτησης καί 

συνδικαλιστικού. * Υπάρχει έντονο πρόβλημα τοο μέλους τή*ς 

Κ.Ε» σ. Ζάραα μέ τη Ν.Ε. *0 βουλευτής Φλώρος συνεργάζεται καλά, 

*0 "Αγοραστής είναι αδιάφορος. 

2. ΜΑΓΝΗΣΙΑ :Μετά τή συμπλήρωση λειτουργεί. Προβλήματα στίς δημοτικές. 

Βοήθεια στό συνδικαλιστικό καί νεολαι'α. *0 βουλευτής Πιτσιώ-

ρης συνεργάσιμος, άλλα επηρεάζει τό όργανο. 

3
Λ
 !ΡΙΚΑΑΑ_ϊ Ή Ν.Ε. υπολειτουργεί. Χρειάζεται συμπλήρωση ή ανάκληση 

καί διορισμό νέας. "Εντονο πρόβλημα οργανωτικού* καί γενι

κά όλων των χώρων. *0 βουλευτής Οίκονόμου αδιάφορος. 

4, ΚΑΡΔΙΤΣΑ sΠεριορισμένη δραστηριότητα της Ν.Ε. Βοήθεια στό συνεταιρι

στικό. Οι βουλβχές συνεργάσιμοι . 

5.^ΦΘΙΩΤΙΔΑ^; * Η Η.Ε. μέ περιορισμένη δραστηριότητα. "Εντονο πρόβλημα μέ 

την Τ.Ο. Λαμίας. "Εχει ανάγκη καθοδήγησης στό συνεταιρι

στικό καί συνδικαλιστικό. *0 βουλευτής Στάικος συνεργάζε

ται. *0 Καραγεωργίου μεταφέρει έντονο παλαιοκομματικό κλί

μα» *0 σ. Χρδς καί ô Κυριάκου τής K.F. έχουν ανάμιξη στή διέ

νεξη μέ τήν Τ.Ο. 

6¿ ΦΟΛΙΔΑ-.· Ή Ν.Ε. υπολειτουργεί. Είναι καπελωμένη άπό τφν Α'Γραμμα-

τέα ò όποιος είναι ò μόνος ποΰ δουλεύει. Χρειάζεται παρέμβα

ση· Γενικά δύσκολος νομός. 

7. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ sâlv υπάρχει Ν.Ε. Παραμένει ανοικτό τό θέμα τη"ς διορισμένης 

Κ .Ε. 

8.,_B0IgTIA Î *Η Ν·Ε. δουλεύει άλλα έχει χαμηλό επίπεδο. Ανάγκη διαφώ

τισης καί βοήθειας άπό συνδικαλιστικό καί συνεταιριστικό. 

*0 βουλευτής άπαράδΒκτος. 

9.^_ΕΜΒ0ΙΑ s *ϊί lî.E. ύπολειτουργουσε. 'Αναμένεται συμπλήρωση, Υπάρχουν 

καλές προοπτικές. 

12i.~§r-ÎSÏMMï:li t * Υπολε ιτουργ ία Ν. Ε. Δέν υπάρχει ενημέρωση, Χρειάζεται 

άμεση παρέμβαση* 

11._Ν. ΚΥΚΛΑΔΕΣ;Τό €διο μέ τίς Β. Κυκλάδες. 

12.__ΜΥΤΙΑΗΝΗ ?Κατάσταση απαράδεκτη. "Αναμένεται διορισμός νέας Ν.Ε. *0 



13. ΛΗΜΝΟΣ 

14. ΧΙΟΣ 

15. ΣΑΜΟΣ 

16. ΙΚΑΡΙΑ 

4 -

βουλε««ής Κιοσκλτϊς χρησιμοποιεί σάν δργανό του τήν Ν.Ε. πού 

δέν λειτουργέC· 

*Η Ν.Ε. λειτουργεί μέτρια. Χρειάζεταιβοήοεια Οργανωτική 

καί διαφώτιση. *0 βουλευτής (Κιοσκλής) είναι απαράδεκτος. 

*Η Ν.Ε. λειτουργεί μέ 3 μέλη άλλα αποδίδει δργο. Βοήθεια 

στο συνεταιριστικό. 

Ή Ν.Ε, υπολειτουργεί. "Εξακολουεθΐ νά υπάρχει τό πρόβλη

μα Βασιληά. 

Νέα Ν.Ε. μέ πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Δυνατότητα 

γιά βοήθεια άπό Έθνικοτοπική. 

i2i.li».âSAZS^!*H W*E* υπολειτουργεί. "Εντονο τοπικιστικό πρόβλημα Κα
λύμνου - Κώ. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση. 

iiLt.JÍi-e2e¿2e: *Η Ν
·

Ε
· νετά τή συμπλήρωση της αναμένεται νά πάει καλλίτε

ρα. Γενικά έχει περιορισμένες δυνατότητες* Χρειάζεται 

διαφώτιση καί οργάνωση. Ό βουλευτής συνεργάσιμος μέ τή 

Ν.Ε. άλλα έχει αντίθεση μέ Τ.Ο. 

19̂ . ΛΑΣΙΘΙ: Ανύπαρκτη Ν.Ε. καί f\ οργάνωση συνολικά. Λειτουργεί μόνο 

δ Α'Γραμματέας ò οποίος είναι καί ύποφήφίος Δήμαρχος. Δύσκο

λο νά βρεθούν μέλη γιά Ν.Ε. Ό βουλευτής συνεργάσιμος. 

20¿ ΗΡΑΚΛΕΙΟ; lg «Ε. σχετικά καλή. Πρόβλημα συνδικαλιστικό καί νεολαίας. 

Ol βουλευτές απαράδεκτοι. 

21. Ε^ΘΥΜΝΟί Ή Ν.Ε. υπολειτουργεί. Στην ουσία λειτουργεί Ô Α'Γραμ

ματέας. 'Ανυπαρξία οργάνωσης. Ό βουλευτής συνεργάσιμος, 

άλλα έχει αντίθεση μέ τή Ν.Ε. 

22
Ζ
 ΧΑΝΙΑ : Ν.Ε. καλή, άλλα δέ δουλεύουν όλα τά μέλη. Χρειάζεται καθο

δήγηση πολιτική γιά αντιμετώπιση Μητσοτάκη. Ol βουλευτές 

συνεργάζονται καλά. 

Ν. ΕΑΛΑΛΑ 
Τ^···] |[] ι ιιιΐ-'Τ liyniririi 

Γεωργακάκης, Μιχαλόπουλος, Άσημακόπουλοο. 

ii»_S2Eï2S2S:Ka^ Ν.Ε. Χρειάζεται βοήθεια άμεσα στό συνδικαλιστικό (ΠΑΣΚΕ) 

*0 βουλευτής παλαιοκομματικός. 

2. A£E2éîêésW*E κα·λή» Χρειάζεται βοήθεια cnéó συνδικαλιστικό, συνεται

ριστικό. *0 βουλευτής απαράδεκτος. 

ι ·/» 
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3
r
 ΑΡΚΑΔΙΑ : Καλή Ν,Ε. Ol Βουλευτές απαράδεκτοι» 

4, ΛΑΚΩΝΙΑ : Ή Ν.Ε. υπολειτουργεί. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση. 

¡SL·—!îS5SISîè ¡Μετά τη*ν ανάκληση καί τό διορισμό νέας Ν,Ε. αναμένεται νά 

πάει χαλά. Οί βουλευτές απαράδεκτοι, 

6¿ .HAjgA^-, :Καλή* Ν.Ε. Χρειάζεται βοήθεια στό συνδικαλιστικό. Ol 

βουλευτές συνεργάσιμοι· 

7. ΑΧΑΪΑ : Παραμένει τό σοβαρό πρόβλημα τίΐς Ν.Ε σέ εκρεμμότητα* 

Χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Ol βουλευτές απαράδεκτοι. 

8. ΑΙΤ/ΝΙΑ : *Η Ν.Ε. χρειάζεται παρέμβαση, έχει προβλήματα. Οί βουλευ

τές απαράδεκτοι» 

9,__ΑΡΤΑ ; *ϊ Ν.Ε. χρειάζεται ακθοδήγηση. 'Υπάρχει πρόβλημα βουλευ

τούν. 

Ì2A—SISSIié s Μ ε τ <* ττ
^ συμπλήρωση αναμένεται νά ξεπεράσει τήν ύπολειτουργί« 

L της. "Εντονο πρόβλημα νεολαίας. "ΑΝτίθεση βουλευ

τή και υποψηφίου (Κατηνιώτη).. 

11
Λ
 ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Καλή Ν.Ε. Συνεργάσιμοι βουλευτές. Βοήθεια συνεταιριστικό, 

νεολαία. 

Í2A—SlSSI^iie Ϊ'Υπάρχει npo^kr\yxi Ν.Ε. Χρειάζεται παρέμβαση. Ό βουλευ

τής καλός. 

13. £1|?κχΡΑ : *Η Ν.Ε. έχει ποοβλήματα. Χρειάζεται βοήθεια στό συνδικαλι

στικό καί τή διαφώτιση. *0 βουλευτής απαράδεκτος. 

14_
1
__

>
ΑΕΥΚΑΔΑ : Καλή Ν.Ε. Πρόβλημα νεολαίας καί συνεταιριστικοϋ. 

15¿ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑ :Καλή Ν.Ε. Δέν παρουσιάζει προβλήματα. 

16
r
 ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Δέν υπάρχει στην ουσία Ν.Ε. Μέχρι σήμερα ò χώρος είναι 

τελείως άκαθοδήγηβ^ς. Χρειάζεται ανάκληση καί διορισμό 

νέας Ν.Ε. 

Α* Α&ΒΝΑΣ 

Μιχαλόποι?λος - Σακελλάρης 

*Η Ν.Ε. λειτουργεί μέτρια. "Υπάρχουν αντιθέσεις στό όργα

νο μεταξύ νεολαί«*ν καί Απολοί»ων. *Η οργάνωση έχει παρά

πονα άπό τή Ν.Ε. 

, 
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Β 1
,ι. Ά,2.,t., Β 3 

Καργόπουλος» Γραι,κούσης, Αεοντόπουλος 

Β1 : Μετά τή N.B. πηγαίνει, καλά 

Β2 : Καλή* N.B. 

Β3 : Μετά τή συμπλήρωση αναμένεται νά πάει καλλίτερα. 'Αντίθεση μέ 

Α'Γραμματέα. 

Α^Πειραιά,Β^Π^ρ,αία 

Α'Πειραιά % Παραμένει ανοικτό τό θέμα της συμπλήρωσης τη"ς Ν»Ε» 

Β'Πβρραιά : Καλή Ν.Ε. 

*Ay. 'Αττικής s Μετά τή συμπλήρωση λειτουργεί ή Ν.Ε. *0 χώρος έχει 

προβλήματα. 

Αυτ. Αττική„.: Μέτρια ή Ν.Ε. Θά συμπληρωθεί. Μεγάλη ανάγκη άπό κα

θοδήγηση κυρίως διαφώτιση, συνδικαλιστικό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά τίς παρεμβάσεις τή*ς Ε.Ο. στις Ν.Ε. μέ συμπληρώσεις, 

ή ανακλήσεις, υπάρχει σαφής βελτίωση στή λειτουργία τους 

σχέση μέ τήν προϋπάρχουσα κατάσταση, όπως παρουσιαζόταν 

αοτή στην έκθεση της Ε.Ο. προς τό Ε.Γ. στίς 17.3.78 

Βέ συντροφικούς χαιρετισμούς 

Γιά τήν 'Επιτροπή 'Οργανωτικού 

Mfcx. Σακελλάρης 


