'Εκτελεστικό Γραφείο

4.3.75

Παρόντες: Πρόεδρος, Τσούρας, Μανδηλαρά, Τσοχατζόπουλος, Τσεκούρας,
Κανωλκίδης, Σημίτης
1. ΆγωνΦστής. Στό σημείο τούτο της συνεδρίασης παρευρέθηκαν τά μέλη
της σύνταξης του 'Αγωνιστή, πού είχαν υποβάλει, τη παραίτηση τους κα
θώς καί οι, Π. Εύθυρίου και Ι. Τούντας. Άφοΰ διαβάστηκε τό συνημμένο
υπόμνημα των Ευθυμίου καί Τούντα καί μετά άπό συζήτηση έγινε δεκτή
ή άποψη του υπομνήματος γιά τή σχέση της σύνταξης του Αγωνιστή προς
τά όργανα του κινήματος όπως εκφράζεται στά σημεία 1, 2, 4 καί 5.
*Ως προς τό σημείο 3 έγινε δεκτή ή άποψη, ότι ή σύνταξη έχει δικαίωμα
νά εκφράζεται συλλογικά, άλλ'ότι σέ θέματα επίμαχα ή σύνταξη πρέπει
όταν έχει παρθεί απόφαση των οργάνων του κινήματος νά συμμορφώνεται
στίς αποφάσεις αυτές. Σέ θέματα γιά τά όποια δέν υπάρχει απόφαση ή
σύνταξη μπορεί νά συντελεί μέ τή διατύπωση των απόψεων της στη ζύμω
ση στά πλαίσια του κινήματος.
Αποφασίστηκε επίσης ή έκδοση ανακοίνωσης, στην οποία νά τονίζεται,
ότι ó 'Αγωνιστής σάν έντυπο τοΰ κινήματος πρέπει νά υποστηρίζεται
άπό τό κίνημα. 'Ανατέθηκε στό Σημίτη ή διευκρίνιση των σχετικών θε
μάτων μέ τή σύνταξη του 'Αγωνιστή. Ή σύνταξη του "Αγωνιστή νά παρα
δώσει κατάλογο των μελών, πού τήν αποτελούν. Στό σημείο τούτο αποχω
ρεί ó Πρόεδρος.
2. Συζητήθηκε τό υπόμνημα του Νικολαΐδη, πού είχε υποβληθεί στή συνε
δρίαση της 21.2.75. Εγκρίθηκαν τά σημεία 1, 2 καί 3. *0 Νικολα'ίδης
νά αναλάβει καί τό Ταμείο άπό τό Σταυρίδη καί τήν διοργάνωση της
'Υποεπιτροπής σύμφωνα μέ τίς προτάσεις του. 0Ì υπόλοιπες προτάσεις
του νά εφαρμοσθούν εφ'όσον εϋναι τούτο σήμερα δυνατό άλλοιώς μετά
τήν ανασύνθεση των οργάνων, πού θά ακολουθήσει τό προσυνέδριο.
3. 'Εγκρίθηκε ή αύξηση των μισθών τών επιμελητών τών γραφείων καί τών
τηλεφωνητριών σέ 5.000 δρχ. Διαπιστώθηκε ότι ó Φ. Τόμπρας δέν εκτελεί
πιά τά χρέη του σάν υπεύθυνος γραφείων καί θά πρέπει νά ορισθεί νέος
υπεύθυνος.
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4. 'Αποφασίστηκε νά συνεχιστεί ή εξέταση της δραστηριότητας των
υποεπιτροπών μετά τό προσυνέδριο καί την ανασύνθεση των οργάνων του
κινήματος.
5. *Η σφραγίδας του κινήματος με τήν ένδειξη Ε. Γ. νά παραδοθεί
άπό τό Τσούρα στό γραμματέα του Ε.Γ. Τό ιδιαίτερο γραφείο του Προ
έδρου νά έχει μιά σφραγίδα με τήν ένδειξη Πρόεδρος καί δεύτερη με
τήν απλή ένδειξη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι σφραγίοες των υποεπιτροπών νά εχρυν
τήν ένδειξη της υποεπιτροπής.
6. *0 Τσοχατζόπουλος κατετόπισε τά μέλη του Ε.Γ. πού δέν ήσαν πα
ρόντα στίς συνεδριάσεις της επιτροπής προσυνεδρίου γιά τίς απο
φάσεις της.

