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.Ηαρόμτεςί ϊπαντο. τά μέλη πλ'ν του Πλάτωνα, τήν απουσία του οποίου
δικαιολόγησε ο Αγησίλαος. ΙΙαρέστη καί ο Γαλλίας συμ .:να μά τήν
ατό y .ι,,-¡ πού πάρθ ηκε τη προηγούμενη συνεδρίαση.
Η ουνεδρ ίαση διηύθυνε ο Μελέτης. *Μ τήρηση του πρακτικού Ανατέθηκε
στ<5 Λάσκσρη.

Μετά άπό^ε ίσήχηση του 'Αγησίλαου πάνω στά προβλήματα πολιτικής γραμμής,
διεξαγωγής του αγώνα καί οργανώσεως, αναφορά των μελών πάνω στή μέχρι
σήμερα δραστηριότητά τους καί συζήτηση άποφασίστηκεί
2χέοτ| ΠΑΚ - ΦΠΑΚ, Η^άντίληψη, δτι τδ ΠΑΚ θά είναι μιά καθαρά αντίστοχχι
οιακη οργάνωση καί οι θ.ΠΑΚ θά αποτελούν δίκτυο υποβοήθησης γιά τή
δραστ ηριοτρτα του ΠΑΚ ξεπεράστηκε άπδ τά γεγονότα. Σήμερα πέρα άπό
τό καθαρά αντιστασιακός δίκτυο του έσωτερικού, πού δέ μπορεί νά εχει
άμεση σχέση μέ τδ ΠΑΚ δπως εμφανίζεται στδ εξωτερικό, είναι αναγκαίο
τόσο στό εσωτερικό δσο καί στό έξωτερικό αφανές πολιτικό δίκτυο
μέ κύριο σκοπό τό πέρασμα τής πολιτικής γραμμής, τήν εξεύρεση καί
προετοιμασία στελεχών γιά τήν αντιστασιακή δουλειά.Η*οργάνωση πρέπει
νά επιδιώξει τή δημιουργία τού δικτύου τούτου, πού καί θά αποτελεί τό
ΠΑΚ στό εξωτερικό. *Η εκπροσώπηση του ΠΑΚ σέ κάθε χώρα θά είναι ή
εμφανής οψη^τοΰ δικτύου. Οι θ. ΠΑΚ δπου υπάρχουν αποτελούν τη μαζική
οργάνωση τού κινήματος, ή οποία είναι δυνατόν νά εκλέγει τά όργανά
τρς εφαρμόζοντας εμφανείς δημοκρατικές όιαόικάσίες, *Η έκπροσώπηση
Ευρώπης τού ΠΑΚ πρέπει νά ορίσει αμέσως τήν εκπροσώπηση Γερμανίας.
Η προώθηση τής οργανώσεως-τού íeJÍ στήν 'Αγγλία νά άνατεθή στόν
Κίμ^να Κουλοΰρη. *Η έκπροσώπηση Ευρώπης, σάν υπεύθυνη του οργανωτικού
θά πρέπει νά δώσει δδηγίες στίς $.0. Φ, ΠΑΚ καί στούς οπαδούς τού
ΠΑΚ γιά τίς συγκεκριμένες δουλειές πού πρέπει καί μπορούν νά 'νουν.
'Οργάνωση ΕΕ, *Η μέχρι σήμερα ανάθεση εργασιών στά μέλη τής ΕΕ δέν
εγινε κάτω από τό πρίσμα του εφικτού. Για τούτο καί γιά νά βελτιωθή
ή εργασία της επιτροπής ο 'Εκδοτης παύει νά. είναι υπεύθυνος γιά τήν
αρωγή των θυμάτων, διευκρινίζεται ότι δ Κύπριος δέν είναι υπεύθυνος
γιά οικονομικές εξορμήσεις, ο Ιίύρρο^ είναι ο κύριος υπεύθυνος γιά
τά θέματα οργανώσεως, ο Πάτρας οέν εχει πλέον τ^ν ευθύνη γιά τή
παρακολούθηση τής έκτελέσεως των αποφάσεων τής επιτροπής, τό εσωτερικό
μηνιαίο δελτίο οέν θά έκδίόεται. Οι γέες εργασίες κατανέμονται ως
εξής! ίι’ά θέματα αρωγής παρακολουθεί ο Μελέτης σέ συνεργασία μέ τήν
λ ΕΠΕ ΕΥ τής Σουη< ίας εως οτου έ.,.ευρεθή καλύτερη λύση.
Ο '.εκδότης
θά στείλει στά μέλη τής έπντροπής εισήγηση πάνω στήν έξωτερική πολιτική
πού πρέπει νά ακολουθήσει η οργάνωση. Αφού ξεκαθαρισθή μέ βάση τό
κείμενο τούτο ή γραμμή μας*θά αναλάβει τις έπσ.φές μέ τά ξένα κόμματα
καί οργανώσεις. Η εισήγηση τού 'Εκδότη πάνω στήν έξωτερική πολιτική
νά έποτελέσει απαρχή περιοδικής έκδόσεως σέ μή τακτά χρονικά διαστήματα
δπου θά άναλύωνται γιά χρήση τής δργαβώσεως πολιτικά θέματα, Τήν
επιμέλεια τής έκοόσεως τούτης ά άναλάμει ο έκδότης, πού θά έξετάσει
επίσης, αν είναι νά έκδοσή κάθε τρεις η τέσσερεις μήνες περιοδικό
σέ φτηνή εκοοση. *0 Κύπριος θά εγει τήν έποπτεία τού 'Αγώνα γιά
δσο καιρό έκδίόεται στό Μόναχο, II έπιτροπή πού εχει δημιουργηθή
στό Μόναχο γιά τή διάθεση βιβλίων νά έποτελέσει τή κεντρικό όργανό
6 1 αθέσεως γ ιά ολ τή Γερμανία. *21 έπ ιτ;οπή το ΰνη νά α ναλάβει τή
διάθεση των βιβλίων τού Βασιλικού. 'C Πάτρας καί ό 'Εκδότης νά έξερά
σουν τή δυνατότατα δημιουργίας έκοοτικού οίκου, Σέ συσχετισμό μέ τό
θέμα τούτο καί γιά νά λυθή τό πρόβλημα του τυπογραφείου νά έξετάσουν
αν είναι δυνατό περιοδικές έκδόσεις καί βιβλία νά εκδίοωνται στίς
Ερυξέλλες ή εφημερίδα δμως στό Λονδίνο αφού μεταφερτή εκεί τό ύπάρχον
τυπογραφείο α«ύ> Καναδά. *0 Μελέτης νά εξετάσει ”ν ο Σινάνης μπορεί
νά έγκαταοταθή στίς Βρυξέλλες γιά νά έργασθή οά λινοτύπης. Τό θέμα
των κειμένων, πού θά εκδίοωνται από τδν έκδοτικό οικο, νά συζητηθή
από τούς Κύπριο, Πάτρα καί 'Εκδότη. Τέλος ανατέθηκε στό Αάσκαρη
ή παρακολούθηση τής έκτελέσεως των αποφάσεων τής έπιτροπής.

Ενημέρωση Ελλάδας. Διαπιστώθηκε, δτι οι θέσεις της όργανώσεως υέν
γίνονται γνωστές στήν# Ελλάδα καί γιά τούτο η πληροφοριουδτηση του
εσωτερικού πρέπει νά άποτελεβι ασικδ στόχο της όργανώσεως. Πρέπει
νά έπιόιωχθή πέρα από τίς ραδιοφωνικές εκπομπές καί η διοχέτευση
έντυπου υλικου στο εσωτερικό. Στό 4ο:ναόά υπάρχει ο μηχανισμός γιά
τη 7ΐ; οετοιμασία γραπτού υλικου σέ μορφή πού θά μπορεί νά σταλ.’
ι
στήν ‘Ελλάδα. Πρέπει νά αξιοποιη.η. Οι οργανώσεις ΟιΟιΚ καί Πα Κ
ευθύνη του οργανωτικού γραφείου είύρδπης να έπιμεληθουν τή διοχέτευση
του υλικου τούτου στην ΕΑ/,άόα. *0 πύ. ρος νά ερθει σέ επαφή μ'£ τδ
γραφείο του Καναδά γιά νά τακτοποιήσει τδ θέμα τής αποστολής του υλικου
στίς οργανώσεις ΑίΑΚ καί ΠΑΚ, *11 επιλογή των κειμένων πού θα όιαδίόωνται
πρέπει νά γίνεται κεντρικά, προς τδ παρόν από τδ Καναοά, μετά από
τούς Κύπριο, Πάτρα καί ’Εκδότη, Νά έπιόιωχθή τώρα ή διοχέτευση στήν
Ελλάδα μέ βάση τον παραπάνω μηχανισμό των συνεντεύξεων του ΑΠ
πρδς τδ ΕΒΟ καί τή ραδιοφωνία τής ,Λϊαρίας.
’Εφημερίδα. ’Αποφασίστηκε ή συνέχιση τής έκόδσεως. ϊδσο ό Κύπριος
οσο καί * Πύρρος νά προτρέξουν τίς όργανώσεις νά ένισχύσουν οικονομικά
τήν έυημερίόα, υί παρδντες ήσαν σύμφωνοι δτι ή βελτίωση του επιπέδου
δέν είναι δυνατή μέ τή βοήθεια τού σημερινού τυπογραφείου.
πρέπει
νά έπιόιωχθή η έκδοσή της σέ άλλο τόπο.
Πολιτικό δίκτυο εσωτερικού. *Η σημερινή επικοινωνία μέ τήν ‘Ελλάδα δέν
είναι ικανοποιητική. *Η οργάνωση δέν κατατοπίζεται γρήγορα καί καλά
πάνω οτίς εξελίξεις στο εσωτερικό. Ι'ό σημερινό δίκτυο πρέπει νά έπεκταθή αρκετά. Τδ πολιτικό δίκτυο εσωτερικού θά είναι ά, ’ενός δίκτυο
συλλογής πληροφοριών άφ’ετέρου τό μέσο γιά τδ πέρασμα τής γραμμής,
Τό δίκτυο τούτο δέ θά έχει καμμιά απολύτως σχέση μέ τήν αντιστασιακή
όργάνωση. Γιά τήν επέκτασή του Λ πρέπει κάθε μέλος τής οργάνωσης
νά συστηματοποιήσει τίς σημερινές έπαφές^του καί μετά νά έπιόιωχθή
ό συντονισμός καί ή σύνδεση των επαφών αυτών.
Πρόγραμμα ΠΑΕ. Τ6 κείμενο πού επεξεργάζεται ο Πάτρας θά πρέπει νά
έκόοθή οπωσδήποτε ι$ρίν από τίς 21.4.72. Προτού τυπωθή θά πρέπει
νά στ λει καί ατά υπόλοιπα μέλη τής ε Ε γιά μελέτη καί % αρατ,ρήσεις.
Δραστηριότητα λ'πίθα. *Η επιτροπή κο:τατοπίστηκε πάνω στίς απόψεις
του συντονιστού, του αναπληρωτή του καί του συνδέσμου της σχετικά μέ
τίς μορφές δραστηριότητας του Σπίθα καί τίς απαραίτητες προϋποθέσεις
γιά τήν ανάπτυξη δραστηριότητας, ‘κ επιτροπή ήταν σύμφωνη δτι πρέπει
αποφευχθούν προκλήσεις, δηλαδή σποραδικές ενέργειες σε ακαθάριστα
χρονικά διαστήματα καί μέ περιορισμένους στόχους, καί νά έπιόιωχθή
η δημιουργία κινήματος. Πρέπει όμως η επιδίωξη δημιουργίας μιας j
μακρόχρονης υποδομής νά συμ,, ιβασθή μέ τίς καθημερινές πολιτικές ανάγκες
καί' τούς οικονομικούς περιορισμούς. Γιά τούτο ταυτόχρονα ¡κέ τή δη
μι υργία των προϋποθέσεων γιά κίνημα πρέπει^νά επιδιωχθη η λύση του
οίκον ομικ ηυ προβλήματος καί νά j ιο-σκευασθη ή(εντύπωση τής αδοανείας.
’.Από τά χρήματα πού συγκεντρώνονται γιά την έργασία του τομέα τούτου
θά πρέπει οι τακτικές μηνιαίες εισπράξεις νά χρησιμοτιοιουνται γιάτ^
συντήρηση καί έπέκταση του μηχανισμού, έκτακτες εισφορές και μεγαλύτερα
ποσά γιά. τή πραγματοποίηση ειδι ων έμγασιών. Γιά νά βελτιωθή η συνεργασία
μέ τήν ΕΕ θέματα .πού αφορούν τό Σπίθα θά συζητουνται σέ επιτροπή ^
πού θά συμμετέχουν ο συντονιστής, ο αναπληρωτής του? ο σύνυεσμος τής Εκ
καί ό Πύρρος, Η ΕΕ θά αποφασίζει πάνω στά θέματα αυτά μόνο αφού t
υπάρξει σχετική εισήγηση της υποεπιτροπής. Συζητήθηκαν .ιε .'οδικά οι
στόχοι τής δουλειάς του Σπίθα.
Ραδιόφωνο. *Β δλη λειτουργία του ραδιοφώνου θά τελείς υπό τή "κατεύθυνση
του Πλάτωνα. *0 Αύπριος Θα υποβοηθήσει^τό Πλάτωνα^στή προετοιμασία
του ραδιοφώνου θά
τής δομής των προγραμμάτων ‘Η πολιτική »γραμμή
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πρέπει νά εκπονήσει σχέδιο καμπάνικς γι την οΐΐΐονομική ενισχυση
του οαδιοφώνου καί νά κατευθύνει τή καμπάνια τούτη. Μετά την έναρξη
των εκπομπών ο Μελέτης θά επιδιώξει καί πάλι να εξασφαλίσει ενίσχυση

άπό σουηοικές πηγές.
Οίκονομικό.Χάρη στη δραστηριότητα του Πλάτωνα εξασφαλίστηκαν στήν
*Ιταλίο: ο εκ, λιρέττες γιά τη λειτουργία του ραδιόφωνου, Στο ποσά
τούτο πρέπει νά προστεθη ποσό 2300 δολλαρίων, πού στάλθηκε ήδη στδ
Πλάτωνα, ποσό 1500 δολλαρίων πού ρόκειται νά σταλεί τους προσεχείς
μήνες οπό την 3,’Αμερική καί ποσά 300 δολλαρ ίων μηνιαίως, πού .ά
στέλνεται από τδ Φεβρουάριο περί ,ου μέχρι τό ϊϊοέμβρη του 1972. ·έ
τά χρήματα αυτά έξασ^αλίζεται πρδς τδ παρόν ή λειτουργία του ραόιοφώνου
εως οτου 'άσοφσλισθουν νέοι -πόροι χάρ , στίς εκπομπές. Γιά; τούτο τά
υπόλοιπα είσπραττόμενα ποσά θά κατανέμωνται εφεξής ως εξής; τδ γρανεϊ
Σουηδίας θά κρο,τα γιά τή λειτουργία του 900 δολλάρια, που στέλνονται
από τις Π ,Α. *0 ταμίας θά ¿μπάζει τά είσπραττόμενα από γερμανικές
πηγές, δηλαδή περίπου 1200 δολλάρια μηνιαία, καί 250 δολλάρια, πού
λαμβάνει μηνιαία από τό β. αμερικανικό χώρο στδ Σπίθα. *0 Πλάτωνας
θά κρατά τά είσπραττόμενα από Ιταλικές πηγές γιά τή λειτουργία του
γραφείου Ρύμης καί του ραδισφώνου. Τά έξοδα τον Μανούσου θά καταβάλωνται
απ’ευθείας από τό Σπίθα από τά χρήματα πού παίρνει. "Πκτακτα "σόδα,
έφ'δσον 6έν είναι αναγκαία γιά τή λειτουργία του ραδιόφωνου θά απο
δίδονται στδ Σπίθα,
των εισπράξεων ’Ιταλίας
*0 Φαίδων νά στείλει απολογισμό γιά τή μέχρι σήμερα υι,:χείμίση/εν
καιρω στον Ταμία. Μ ετοιμάσει έπίσης οτό μέτρο του δυνατου προϋπολο
γισμό δαπανών γιά τό ραυιδφωνφ γιά νά έκτιμηθή^τδ ΰύος τής δαπάνης
καί νά κατανεμηθουν ανάλογά οι έκτακτες εισφορές.
Περιοδεία Φλέμμιγκ. *0 Αάσκαρησ νά άναλάβει τήν οργάνωση τής περιοδείας
τής κας Φλέμμίγκ στην Ευρώπη. 0 Μελέτης νά φροντίσει νά κληθή γιά
τή γιορτή τής Πρωτομαγιάς στη Σουηδία.
‘0 Αάσκαρης νά εξετάσει υπό ποία μορφή είναι δυνατό νά δη.νοσιευθοϋν
στδν ’Αγώνα ανακοινώσεις’γιά πρόσωπα, πού πιστεύεται οτι εργάζονται
γιά τή χούντα.
β\4 ί»-»ΐ
Οι 'Αγησίλαος, 'εκδότης, Κύπριος καί Πάτρας νά εξετάσουν «ή*«-****^
•καί νά αποφασίσουν πάνω στά θέματα, πού δέ συζητήθηκαν στή σημερινή
συνεδρ ίαση.

ίίΪΑΚ.Α’ΙϋΑ Εϊώκ.ώΡΙΑΧΗΣ ΐΗΣ ΕΕ Εϊ Λ2Ι1ΗΙ
Πρωί 21 Δεκέμβρη 1971

- Συνίχεια -

Εββίντε^ί ^βρίνθχος,πίχρας, ΐνύπρεος, #Εχοίχης,#Ανχιπρίοωπος ΣΠΙβΑ
'0 *Αγησίλαος ίναφίρθηχε βχί θίμα χοΒ κολιχι,κοΒ οίκχυου χ^Β Η α £· *α
ύ^μι,ουργί® χ®Β οίκχυου αδχβΒ βχεχίζεχαν τί®β μέ χί πμίρλημα χής δη»μζης*μελεν
χων φίλων ΧοΒ ΠΑΚ πβί ζηχοΒν ενεργβπβίηοη χβυς ®ί Ινχιοταοεακή οβυλει,ί οοβ καί
μί χί πρίρλημα τ^ς Βπαρξης ένίς προθίλαμου γιί χή ©χμαχολίγηβη &νυμ<ίπων”γι,ί χί
ΣΠ1«ίΑ. Χτί πλαίοια χ«Β πολιχεκοΒ οίκχυου χοΒ ΙΙΑΚ αί μίλη μας ¡*ί μαθαίνουν χί
τρίπο ζωής καί χί πολεχι,κί καθήκονχα χοΒ ίντίρχη χής πίλης·"Εχοι &πο#τί οίκχυβ
αίτά θί φχι,αλχ©Βν βχελίχη ποί &$ -®· Ιναλίβουν χή οι,οχίχευση χής γραμμής χοΒ
ΗΑΑ βτήν 'Ελλίδα, -μ- ίναλίβουν χή οημι,ουργία οίκχυων πλημοφβριοοίχηοης 4«#
μία* πρίς'χί εξω,-γ- περίββυν βχί σχρατιωχχκί χμήμα.Χχί παρελ^ίν - χίνι,οε & λορίνθιος- μπήκαν άνθρωποι οχί ανχιοχαοιακί ώίκχυβ,ποί θεωμοΒααν χοίς ¿αυχοίς
^ ^ υ ς οί ©υνεργαζίμενονς.*Απί χίχομυς ύνθρίπους πίθαμε ζημιίς καί γιαυχί κανείς
^Κίέ-ί θί μπαίνει ©χί οχμαχιωχικί κομμίχι χοΒ ΗΑΚ. πυύ ύέ θαχε ι οείζει πμβηγοίμβν* - μέ χύ ουμμεχβχή χυυ ©χί πολιχικί οίκχυο χοΒ ΠλΑ - π<ίς 2χει δλβκλημωχικί
ένοχερνιεχει χίς νύοεις χοΒ Η α Χ.
Χχή ουνίχεια 6 ¿,βρίνθι,ος μίληοε γιί χήν ίνίγχη νί μελεχήοωμε χί χ^ ίπβ πού θί
πρίπει νί λειχουμγήοει χί πολιτικί όίκχυο χοΒ ΙίΑί καί Ιοιαίχεμα χί πως θί μπβρίοωμε νί Ιξιβποιήοωμε χή κεΤρα Ικ6 χί "λ\*μ ¿πελευθερωχιχί χι,ν^μκτα χ.χ. μί
μιί £χεζεργ«θ£« χων 2χ^5©εων πού χνχλ·φ·ροΒν οχεχχχί μί χ^ν Ιαχορί« καί χή
Ρρίοη χων Ιπελευθερωχικων χενημΙχ_ν*'θ εύϋρίβς πρΊχεενε π'ς
μχβρούοαμε νί
χμη®ίμβπβιΐ^οωμε χβί χίς ¿χοίοεις χοΒ*Ιν«φίρ·νχ«χ ©χ^ αρίοη μυοχεχων ύπηρεβεων
^ίνων χωμων χχ I V χ*_ίχης χίνχ© ε κ<£ς

μα·ρβΒ©ε ν«#&4χοποι^θεχ χανέίς \&

ύλχχ.5 πού δπίρχέχ &πύ μελέτες πίνω οί θύμαχ«

χαί οΟϋ«ι’*.χα^οϋΐ.^,ώμΧ*

χπθίίς καί χύ δλχχύ πού δβίρχεε ©χεχχχί μέ χ<ίν ίνχίσχαοη οχίς χωμες χ?ίς χβχεχύ©
φ'Πς, Ευρώπης* ©χύ χελεύχοΐο πίλεμ#,*θ Λ*λΛίβς πμίχε χνε πίύ^ αέ μχί χύχοχβ
^ουλεΧί θαπ^επε νί πμοοχεθΒ χβ( ή Ινεύρεοη μχμλιβγραφύας ©χεχχχΒς μέ λεχχουργί
« κβί ουνχύρηοη δπλων.
*0 #Αγτ|©ίλΛβς πί5χεχνε χή οημιουμγί* μtfς δπβεπχχροπΒς «ίί θί μελεχ^βεχ χί
^ίμβχβ «δχί καί ^ί ύαομίλε* οοβ γίνεχβι πιί γρήγορα ©χεχ^κή εχάεοη οχήν μ ,.
^δμίύπτ,ς/ *ι, Ιποεπιχμοπή βδχή'4ποχελίοχί)χε ίπί #Εχμ<5χη , Λ,αλλία χαί .ίπ.,εο·
’ο ΐίίχμας "¿ίςε χ«5 ^ίμα χων ¿«αφ~ν μί χί ίοωχερχχί καί £ναφύμ^ηκε οχίς υπίρχουεες ευοκολίες, *ρ ΑαλΛίας χίνεοε π<ίς οί ύπβφύς μ έ χί ¿οωχερικί είναι. *οχεχχ*
χί λίγες χαί πιίς ^άπρεπε νί έχπαιοεύοωμε‘©χελίχη ©χί δςωρεμεχί πού <*ί άναλίβουν αδχοί νί 6ημιουργήοουν οίκχυα πληροφοριοούχηοης οχί έοωχερνκί.Ι.χεχιχ ί
μί χί ^ίμα αδχί 4 Λορίν^ι,ος μίληοε γεί χήν Ινίγχη εδμίχερης χυχλοφορίας χοΒ
κείμενου Μ Αα&ήχονχα χ<2ν μελ^ν χ©Β

ίί/ ά

Ψ,&οχεμα 4πί μιί χελική ύπεί,εργαςία χοι

Ευμφωνήθηκε πίς ή ύποεπιχμοπή Λυδ οίορί^χηχε παραπίνω &ί (ναλίβεχ χήν
δπεξεργμοία χοΒ κείμενου αύχοΒ,πού θί κυκλί)γΰμεΤ π;οοωμίνί μίχ, ις 3χαυ
ύ>χυμλτίθη ή εκϋεοη χής δποεπιχμοπής.

HUfaktL
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μεκέμβμη 1971
* 'Αγησίλαος,λύπριβς, *h,K ,ύτης, *Κκπρύαρ»πβς Χρ Ιο α

’θ *Αγησίλαος (ναφέμθηκε σέ μ ΐ £ συνέντηοη πού 4 (ρχηγίς tou ¿ϊα Α είχε %&
απέγεμα μέ τέ Γραμμα .έα της Κ£ -ίλών του αϊαΑ ¿¿Γερμανίας κα f £va μέλος τ?|ς
II.· της δμγίνωσης «δτης πού
είχε πρίν μερικές μέρες υπβρίιλέι τή παραίτη
ση του·ΐέ tiCy ιο παρίπονο τ©$ Γραμματέα τΙ5ς ££ ψίλων τού'ΐίΑΙ Δ·Γερμανίας
ήταν πώς f) έκπροβώπηση

δμώπης οέν έχει έπαψύ μέ τέ μίση καί πώς θίπρεπε ν4

γίνεται σύχνώτερη 4νταλλαγ0 (πέψεων ΙνΙμεσα βτύν δργίνωση «ίλών τυίί UAM.
καί βτήν έκμβσώπηση κδμώπης, Μετί τέ συνέντηοη ¿ους μέ τίν 4ρχηγί του ΙΙα α
^ΙναΗΛέοηκε ή παραίτηση πού είχε ύκορΛ.ηθ?ΐ*
*Λ.π*(φθμμέ άδτύ δ Αορίνθιος τίνιοε πώς ή δργίνωοη στερείται (πέ κατίλλη/ίλους
μηχανισμούς ίιΐ&ψίΊς μέ (νθρώπους πού θέλουν νέ προβφέρ©υν τίς ύπηρεσίες τβυς
οτίν άγωνσ.’ϊπέρχει πολές κ ό σ μ ο ς πού γυρίζει (πέ τύ Γερμανικέ'χωμ β -κι 4κ*
άλΛβΰ - γιέ'νέ έγκαταυταθί} οτίν ¿λΛίόα.Κ,ι αυτές 4 κ ό σ μ ο ς είναι οιατεθεμένος
νέ π,.οσ<,έμει ο,τι μπορεΤ,μέν ύπίρχει &μως ένα .κέντρο πού νέ έζετίζει ποιέ
είναι τέ πβιέν των ¿νθρώπων αυτών καί’νέ οιαπιστώνει

έ τί

μπορούν νέ βοη

θήσουν ανέλογα μέ τίς Ικανότητες τους·"Ενα τέτοια κέντρο θέ μπορούσε νί
έπιλέγει χοές ίνθμώπυυς είτε γιέ τύ ίσλιτικέ οίκτυβ του ¿ΙΑΚ είτε γ i τί
ίντιατασιακί-όυνβμικέ οίκτυ·.
*0 Κακλίας συμφώνησε μέ τήν ύπαρξη τού προβλήματβς.κΧπε πώς τύ Γ.δ ο Χ οέν
μπορεί νέ είναι δ μίνας τρόπος έπικσινωνίας» ο ΐ άνθρωποι τής ίπιψίνειας πού
πλησιέζονται θύ πρέπει νί οτέλνουν ένα σημείωμα οτήν έκπμοοώπηση χώμας.'Κνας
^5:πί τούς έκπραοώπους χώρας θβχ; ι τήν εδχέρεια νύ πλησιύζει έναν άνθρωπο’τού
ΧϋΐυιΑ,π^έ στή συνέχεια θύ ένεργεΤ,’ϋ Καλλίας πρότεινε πώς ή'έκπμοοώπηση ΗωΙ
πρέπει νΙ δμγβνώσει μιέ συνίντηυη μ|ί τούς έκπμύϋώπβυς χωρΓν γιύ νύ τοές ενη
μερώσει πώνω ·τέ οιαέικασία αίτή,
*Ο ’Αγησίλαος τίνισε πώς ή εύθένη γιέ τ0ν έκπαίοευση πού οκ^πύ θβχει τέ οη·
μιουργία πολυκεντρι*ων έκτυων πληρβψοριβοέτησης (πέ τ0ν *11λλέοα ,είναι xoC
πολιτικοί} δίκχυυυ τοβ ίΐΑΑ·*ϋ ρίλος το® ΣιίΙ&Α βτέ τομέα αδτί θΐίναι βοηθητικές
'ΰ λέπρίος πρίτεινε πώς ένας πρακτικές τμέπος βόρειας του Xiii&a οτ0 κατεύI δυνση αδτέ

θΧταν ή έπεςέργαοία (πύ τί ΙϋΙβΑ ένύς κατέλογου ί , ωτημίτων πύύ

/ πρέπει νί ύπορίλει ‘κανείς σ’ένα (τομο πού μέλει νώ έντ. χτ?5 οτύ ..m l ,
*0 Γαλλίας *π -ύτε ινε πώς θί πρέπει νί καθοριστεί πυ ιέ θ&ναι f} ευνε^γαοία άνίμεσα στύ πολιτικέ ούϊίτυο καί τί λϋΙ^Α» καί ζήτησε νέ μελετ^ση καί χ 6 θέμα
αύτύ h Οποεπιτροπύ πού
έγινε’υέχτύ.

υυοτέθηκε στύ χτεοινύ συνεόρίαση·*h π^έταση αδτέ

iíPAA'iiiLA tiELAPiAXiiL Ll·. &ΥΡΡϋιΗΣ - Σ,υνίχεεαΑί^Ιύυ 21 μεκάμβρη 1971 : -οννάχεεα-.

1/KQLtf) οννάχεεα ·$ *ϊΜύδχης π«ραον©ί«βε τά πορίβματα πού τρεμβλ^^/Ικερροκύ
hr.* τύν εοεο,τύ .κύαμεo καί τύ Ε *τρβ κατάληξε οχετεκά μά τά θάμα τον ραόεογωνεκβΰ προγράμματος,αερtootκων καί Ιλλων έκοάβεων.
ί,χδ θάμα τον μαοεοφωνυν ή νπυεπετροπύ πρύτεενε μά μάβη τά οεο·μάνα πβύ ττ^ς
θύθηκαν - 20λεπτη εκπομπή ονά ^οράς τύ βοομίοα - τύ παρακάτω όεάρθρωοη τον
προγράμματος*
»· Ιημα-*λναγγελλία * 1 λεπτά
Ρ. λ *« τ“ς *Αντίβταοης ;4 Λεπτά

-μ*|-

γ· Ιχάλεα

:5 λεπτά

-μtν-

ί>· Αον©εκύ-ν νναύμβτα

:2 λεπτά

|μ· #Ανάλνοη
βτ ·Αλε ίο εμβ-Ιημα

:7 λεπτά
:1 λεπτά

ϊά νάα της Ιντίατωβης θά &ποτελ©νν έπελογύ έκείνων των είούοεων πονχανν άμεβη
®χάοη μά τύν &ντεχουντεκά καί τάν Ιπελενθερωτεκά ίοεαίτερα άγωνα μάοβ κε εςω
4πά τ^νν ’Λλ/νάόα«
’¿i £κΐΐ.ομ*^Μ^χάλυ** θά πρρελαμράνεε οχάλεα «άνω ©τ^ν £.πεκαεμάτητα - β #4ντί»ε©η
μά την Ικπομπύ " *.ί.νίλνοηΜ πού θά Ιφεερώνεταε οά εατορεκά, πολετεκά καί κοενωνε
κ®ύ περεεχάμενον ©¿άλεα μεγαλύτερης οεάρκεεας -.ϊά ©χάλεα αντά μπομ&ύν νά
καταταγοϋν ©τίς παρακάτω κατηγορίες :ε. άντε©ταοε«κά , εε·π·λετεκά-υεπλωματεκά
εεε.ο*κον^μεκά.εν. κοενωνεκά-έμγατεκά,ν·4γμ·τεκά-ουνεταερεντεκά,υε·ςοετητεκάεκπαεέ,ί ντεπά. υθτβν οκάπεμ© νά κ νβοεομει τ©νν «ννεργάτε ς γεά κάθε κατηγορία
©χολίων.
'ti άκπαμπύ Μ *Ανάλν©η" θά περελαμράνεε ονά είόων θάμ«τα·'ίι π, άτη κατηγορία θε
α τ ώ ν θ*άν .., ~ τύν δνάλνοη τον προγράμματος τού AAA καί τ?,ς τ χτεκτίν τυύ άγωνα·
iά θάματα c ντί. θ* *.ju..>rοφονν καί τά 7 λεπτά τη», εκπομπής μεά φορά τύ ρύομίοα·
θΓ\·ο)

'

ίΧροτε ίνεταε/οτά 7λεπτ© αδτά if) μεά γορά τ7)ς μ ^.μάοας μετανί,,© ντα ε κείμενα καί
άμελίες τον αρχηγόν τον ΕΑΑ, *ϋ οεύτερη κατηγορία θεμάτων - πού νά μετβifo·vτ*v
©τύ έεύτε^.η ίκπομπύ κάθε ροομάόβς - θά περελβμράνεε ¿ναλύοεες πάνω ού π^ορλύμοτβ ©Ικονομεκά,κ©ινωνεκά,Ιοχορεκά,πνευμοτεκά-πολετεοτεκά,ςνντ»γμβτεκά~νομεκά,
καί πού νκοπύ θϊχουν νά ¿εί^,ονντύν 4πίόρα©η τ^ς χούνχβς οτύ ^ωύ τον τύπον· 'Ll
τάτοεβ t ύμ*τ« Ινοφφ&ηκον : 1’ά λύνταγμ· το15 b8,ot ^άνες έπενούοεες οτήν ’^λλάθβ
χά πρύρλημα τ?ίς μετανάοτενοης, *ή 16ε©λεγί«ί της χούντας, ^ξωτερεκή «Θλετεκύ τηξ
χούντας,, t κβενωνεκύς τάξεες οτ^ν *Ελλάόα,*η ©Ικονομακύ κατάοταβη τπδν άγροτίίν
καί If γάτων ,κλπ.'μ κατηγορία ούτων των θεμάτων ai μπορούνε νά μεταοίοεταε κάτω
hi δ τά γενεκύ τίτλο ** &·άμα τ?ίς ροομάθας Μ.
Ü Κροτεενύμενη ^εάρθρωση τού προγράμματος κρίθηκε ίπύ τύν *Αγη©ίλαβ Ικανοπομη
τεκά· ιονίοτηκβν όμως οε ονοκβλίες ονντονθβμοΰ των πΚ©γραμΗάτ<«ν πού πηγάςονν
πύ τύ γεγβνάς πω^’ατ^ Γ<8μη οάν ν -Ιρχεε κατάλληλο έπετελεΤα μύ I, κετούς έννρώ•νς·

iiPAL/iliLA ΣΣΕα ΔΕΙΑΣΗΣ EL JUÏPUHHL - Συνέχει« Bpiàv 21 μεκέμβρη 1971 - συνέχει« γ *
Lê μ id λέση «ρυτέθηκε ή δημιουργία ουά έπιτμσκων συντονισμοί; s μιέ στέ Δ·νυίνο
πέτω Sa»5 τήν ευθύνη του έκοέτη κι ή άλλη ο’τή Γερμανέ« κ#τω luS τήν ε&οένη τοϋ
Σέκμισυ.’ιι έπιτμσπή Λονδίνου θϊχει 'ai οκοαέ της τήν έπιμέλεΐβ των έκκομκων
ρ . ,γ . ,k c ,ί ... -ι,έβ , ,χέλι«, Συν*? ήμβτ«-#ινω ή έ«ιτρο«ή Γερμανίας ά^χει σέ υουλει
της τήν ¿«ιμέλειβ τ~,ν έκ«ομ«ων ε# - &νίλυέη-.Τελικές συντσνισμές ύί γίνεται
«τή ΐώμη,Ιπέ ΑλΙτων«# Ιυμφωνή^ηκε νέ αυσταθή δ«·επιτρϋ«ή £«έ ιούς *ι,κοέτη,
Αέκριο κβί Ιΐλίχωνβ «υέ θέ μελετήσει τέ κρβρλήμβτ« «οέ γενιωνται Lad εν«
τέτοιο κ«τ«μερισμέ όουλειϊς.'Η δπυεπιτμβπή &έ «ρέπει νέ υπβμέλει οσσ'γίνετβι
«ιέ γρήγ·ρ« εκ^εση στήν EL· οδρώπης κβί στέν #Αρχηγέ ΙΙΑΚ· ‘
Σχετικέ μέ %S ραοιάφωνο τονίστηκαν τί θέμ«τ« τής «οιέτητβς τής φωνής ταϋ
IΕκφωνητή καί τής ΰηβμξης Γ ■:,!> Λ τέοσ στή Ρώμη δσβ καί οτέ Λονδίνο κ«ί Γερμανί*
*0 Λέκμίσς ίνέλβρε νέ έοευνήσει τή υυνβτέτητ« συνέχισης τής χρήσης τό3 ϊ.τ^,,λ
«υέ ύ«~μχε στέ ¿αέν«χσ κβί 6 'εκθέτης τή όυνατέτητ* μβτ«φορ3ς καί £γκ«τέοτασης
στήν^Αγγλία του Γ .LL «οέ'βρίσκετβι ¿«©θηκευμένο στή Γερμανία#
Στέ *»έμα των έκυέοεων ή i>«oe« ιτοοκή «ρέτεινε τέ κ*ρ*κέτω*
«· *Η ΰκ αμςη τυπογραφείου μέ ’Ελληνικέ υτοιχεΤβ στέ ϋέλγιο κβί ή «¡.,οοφαρέ
δουλειάς του μέτρα γιί οιορυέσεις κβί έπσπτεία,οημισυργεΐ aPôoa.ικές γιέ
έκυοεη Ρ ΐμλίωμ στέ * ,/ιληνιχΙ.Στέ τυτογρβφεΐβ οά μπορούσε νέ οβ^ή καί τέ
τέκωμα πεμίοοίκής εκυοσηε,εφέσβν et «ρσ^εσμίες έκτέπωοης αέν αϊταν «οΧέ
δεσμευτικές.Αΐέ τρίμηνη εκοοση «.χ# είνβι εφικτή.Τέ κέατβς υαολογίζετ*ι
γιί 1,6 τυκογραφακο-bo οελίοες- σέ 6.000 &ντίτυ«β γέρω οτΙ ^ 600 - /¿7JO#
β,'ΐόεώσης «ερίπτωοη γιέ τήν ‘
ίκοοβη έφημεμίο«ς,&λκί κβί «ερίου ικων έκυέοεων
.

μικρέτε^ης «. οΟεαμίας- *>ΐτ«ν ή έγκατέσταση «τ' ^σνοίνο τβυ 6«έρχουτ·ς κβί
μή Ιποοοτικέ χρησ ιμακν, ιοέμενβυ αχδ Ααν«ό· τυπσγρβφικβή μηχάνήμβτσς.χέ
Δονυίνο ουνουέζει τήν δπβρξη κέντρσυ πληρβφβριίάν κβί κατέλΛηλου ¿νΓρώπιμσυ
ουνομικοή.- ^ημοοιαγρ'φοι-.ίρειέζετβι συως νΙ έρευνηθοϋν ot υυνατέτητες
Ιτβσχέληβης λινοτέιιη,νομικέ πρββλήμ«τ* εγκ*τΙστ«βης τυπογραφείου καί xi

κέοτβς λειτουργίας ταυ τυησγραφείου·
ut ««ρέντες συμφώνησαν γιέ τή κατανομή τΐδν έκοέσεων μέ τέ α«ρ«κένω τρέ«··*0
Αβρίν^ιυ® &νίλ«ρε νέ είοσποιήβει τέν ’υκόέτη γιέ τή ουνβτέχητβ βμεοης μεταφορϊς του τυκογρβφείου ίαό Σ«νβφα κέί 5 *Εκοέτης νέ ύ«ορέΛει σέντσμα εκθεοη
σχετικέ μέ τέ κέυτος

λειτουργίας του ευ«ογραφείου στέ Αβνοίνβ*

Στέ ο η μ ε ιο «υτέ εκπειοε >} συνεορίαοη ·
’ϊπεύυυνο. γιέ τή υένταί,η των πρακτικών βύτ~ν ήταν ’> ¿Βοέτης.

