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Παρόντες: Χατζής (Γραμματέας Ν.Ε.) , Κατσιλιέρης (ΐ'Γραμμ.), Στρα-

ϋόλαιμος (Όργαν.), Τσαπάλας (Πολιτιστικά), Νικολόπουλος (urtò έγκρι

ση άπό Ε,Γ.) , "Ανδρώνης (Συνεταιριστικό), Βεργάπουλος (Σέ περιφέρεια* 

"Από Κορώνη) , 'Αδαμόπουλοι: (Σέ περιφέρεια, "Από Κυπαρισσία) , Γκότσης 

(Σέ περιφέρεια, "Από ΦιλλίΛτρά). 

"Απόντες: Φλέσσας (Κβ&αμάτα χωρίς δικαιολογία), Σωτηρόπουλος (Κυ

παρισσία, γιά λόγους προσωπικούς). 01 σ. Χρόνης καί Καρύδης 6έ συμμε

τέχουν, γιατί έχουν υποβάλε* παραίτηση. *0 σ. "Αδαμόπουλος δέ συμμε

τέχει ενεργά. Υποσχέθηκε μελλοντική . θά συνεργάζεται. 

1· Οικονομικός απολογισμός, Ημερολόγιο '71'. "Εχουν σταλεί πίσω στοι

χεία στίς 31-3-79. Βλ. καί συνημμένο. Οίκονομική ΐΓόρμηση "77: 

"Επισυνάπτεται απολογισμός. Πλάνο: T.0¿ Καλαμάτα, Φιλιατρά, Κυπα

ρισσία, Γαργαλιάνοι, Βαλόρα (25-3-79). 0J¡n& Κορώνη, Βασιλίτση. 

Δηλαδή *Υποχρέωση από 1*4 : Β,300 δρχ. « "Από 1-1-79 ύπαρχε υπο

χρέωση μηνιαία 6.300 δρχ. 6.300 Χ 3 « 20.400 δρχ. Παραδόθηκαν<xl±ig.$.ï-<\ 

7.000 δρχ. Χρέος H .Β. 13.400 δρχ. "Ημερολόγια "79; Λόγω παρά

δοσης 25-2-79 δέν |χε% γένει ακόμη εκκαθάριση. Γραφείο 'Υλικού: 

Θά παραδοθεί εκκαθάριση μέχρι 15-4-79. Διευκρινίστηκε ότι τά χρή

ματα άπό τό ατομικό πλάνο μελών Ν.Ε. "ανήκουν στή U.E. 

2
· 'Εξόρμηση: "Ανακοιν4θηκε τό πλάνο. Σύμφωνοι τό θεωρούν εφικτό. 

3. Πρόγραμμα Μ.Ε.i Συμφωνήθηκε : 

α) Συνάντηση N.B. μέ βουλευτές γιά €Fo6o κλιμακίων τη"ς Μ.Ε. μαζί 

μέ βουλευτές σέ Τ.Ο. καί Ο.Π. καί σέ χωριά. 

β) Δημιουργία τόν "Απρίλη Τ.Ο. σεή Βαλλύρα» Μεσσήνη, Μελιγαλά, 

"Ανδρουσα, Ο...Π. crtoöV Χαροκόπου, Τ.Ο. σέ χώρο δουλειάς σέ 

Καρέλια. Τόν Μάη Τ.Ο. σέ Χατζή", "Αετό. O.g. »ικρομάνης, 

Μουφάκη ο.π. σέ χώρο δουλειάς σέ Λέβις καί Βλαχοπούλου. 
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γ) άημιουργί« Κ„0. επιστήμονα μέσα στον '¿πρίλη. 

δ) Τακτική υλοποίηση τοδ οίκσνομιβοδ πλάνου καί ε^ό^ληση τοδ 

χρέους, καθΝ§ς καί εκκαθάριση εκκρεμοτήτων. 

ε) 'Οργάνωση ομιλίας γ ta E. O.K. ή Τοπική Αυτοδιοίκηση ai περι

φέρεια. 

ne) Καλύτερου συντονισμός στή δουλειά των αγροτικών συλλόγων, 

προσπάθεια γι« τή δημιουργία ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων. 

ζ) 'Επιλογή νομαρχιακοί» συμβούλων καί πλάνο δουλειάς γιά εκλο

γή τους· 

η) Δραστηριοποίηση γ ta εκλογή στην Τοπική "Ενωση Δήμων καί Κοι

νοτήτων· 

θ) "Εγγραφο πρόγραμμα δούλε ιάς arto ΛήΐΜίρχ© Καλαμάτας γιά T.Q. 

Καλαμάτας μέ συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της Τοπικής 

Αοτοδιοίκηοης* 

ι) Αύξηση τον μελών τής Τ.ο. Καλαμάτας, áofncm των ενεργοποιημέ

νων σόμίρωνα μέ απόβαση Κ.Ε. 

Συνεδριάζουν τακτικά μιά φορά τό μήνα^ πράγμα όχι αρκετό. Φαίνε

ται δτι δέν υπάρχουν δυνατότητες συχνότερης enable. 'Υπάρχει συν

τροφικότητα καί συλλογική αντιμετώπιση τών προβλημάτων. Τήρηση 

αρχείου, λογαριασμών καί γενικά τά£"η απάρχει περιορισμένα, μπορεί 

νά βελτιωθεί σίσθητά. Προγραμματισμοί γίνεται βραχυπρόθεσμα, ένώ 

Μ fnps^c η N.F. νά έχει σκέψεις γιά τό τί ©ά κάνει γιά μιά τρι

μηνία τουλάχιστον· Γνώση του" χώρου (αγροτικοί σΰλλογοι, συνδικα

λισμός, τοπ* «Λτοδιοίκηση κ.λ.π.) υπάρχει καλή. 'Αλλά ©αίνεται 

δτι δέν καθοδηγεί cá σύνολο τους επί μέρους τομείς μέ πρόγραμμα. 

*Η γνώση καί καθοδήγηση είναι μάλλον αποτέλεσμα πρωτοβουλίας των 

μελών της, τήν οποία ρέβαια γνωρίζειή υπόλοιπη H.H. 

'Επαφή μέ Τ.Ο.s Καλή. 'Αλλά δέν υπάρχει παρουσία της H.H. σέ Γ,ϋ. 

Ol βουλευτές δέν είχαν ενημερωθεί γιά έκίσκεψη κλιμακίου. 

Συνάντηση S w t , » Ι π . καί μελών 6 ρ γ ά ν < ^ ς Μεσσηνίας l-4.r?g_ 

Κλίμα έντονης αντίθεσης μέ βουλευτές καί Ιδιαίτερα μέ βουλευτή 

Μπουλούκο. Προβλήματα αντίθεσης μέ δήμαρχο Καλαμάτας. *0 δήμαρχος 

είχε ήδη επισημάνει έλλειφη συνεργασίας. *H Τ.Ο. Καλαμάτας έχει 

αδρανοποιηθεί ai μβγάλο Βαθμό μετά τίς δημοτικές εκλογές. Τά μέ-
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λη "rile Τ.ο. wee Tdlpav τό λόγο ίκβιρασαν απορίες ytâ πολιτική* 

μή" του Kivn*aroe# Ιδίως τήν ένταξη τον πρΛην κεντρώων βο*,»ληη;8ν· 

Φαίνεται, TOÜC* μερικά μέλη nod είχαν παλιότερα διασυνδέσεις vé 
"εγγυητές αριστεράς γραμμές** περνάνε ÍVTOVO προβληματισμό στίς 

Τ.Ο. στηριζόμενοι στη" στάση των 0οι>λευτ©ν. Κυκλοφόρησε τελευταία 

τό Εεκίνημα. 'Υπάρχουν καί προσωπικές διαφορές λόγω δημοτικών εκ

λογών (η,χ, Κυπαρισσία). Ol βουλευτές παραβρέθηκαν. Γυναίκες Ô# 

συμμετέχουν onpfv οργάνωση. Σ τη* ν Τ.Ο. Καλαμάτας ούτε μ£α?ΧΙ 

Βουλευτές? gói*pcivc* μέ M.S« *0 βουλευτές «Ηλιππόπουλος συνεργάζε

ται τελευταία, *0 ΡουλευτιΊς Μπουλούκοι συνεχίζει σόμψωνα μι? τη* 

Κ.Ε. vd δουλεύει aêfdwawn, πολλές <̂ op€e Ενάντια rrcifv οργάν«»*» 

Επισημάνθηκε Κ·Χ* δτι αντιτάχθηκε errá υπσστηρι€όμεν« από την ορ

γάνωση δημοτικά φη^οδέλτια, ότι σέ συνοικία της Καλαμάτας δήλωσε, 

ότι κάτοικο* πρέπει vd ματαιώσουν δημιουργία εγκατάστασης Ριολο« 

γικοο καθορ^σμοδ* χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μέ τό δήμαρχο, πού 

είχε πάρει σχετική* απόφαση. * Αρνείται νά βοηθήσει τή Η .Ε* νά επε

κτείνει τήν οργάνωση στά χωριά, 6έν άρχεται σέ έπα«ρή μέ τη* Ν .Ε. 

καί συνιστά στοάς Φίλους του νά μη" συμμετέχουν στην οργάνωση· *θ 

σ. ίλέσσας (-«Ο« Καλαμάτας) διαμαρτυρήθηκε, γιατί καταγγελία, του 

Ytá τόν σ. Μπουλούκο έχει μείνει αναπάντητη. 

"Επισήμανα Ttaóf: ?*ουλευτές τήν Ανάγκη συνεργασία«" τους μέ τη" W.E. 

καί στή N.B. τι! ν ^νόγκη προσπάθειας νά είραρροστεί Λ Απόφααη tffe 

Κ.Ε. γιά τη" fJtfvepYaaía μέ Ρουλευτές» 

Στή νομαρχιακή &Ρΐάνωση tteogRvic&.Mj!PP!*P$P^ 

eáv τό Κίνη.μαΓ.δ.^νιαντιμετωπίσει „αποτελεσματικά τήν αντίθετη li!...Τη γραμ

μή μαςι στάση τ&ν δουλευτών καί έτσι ύπο^ί^θήαει, μέλη νά π.ε.ράσρυν_....%.|*αύ-

TQÍ γραμμή πβΛιτΐκβ«:..κα.ί οργανωτικές oA&rcgçC άπό τήν àjtpwqmo^im 


