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ΠαρΙντεςϊ ΠρΙεδρος, Φίλιας, Στάγκος, Καράγιωργας, ϊσεκ®ό*ρας, ΐσ©χα-

τζίπβυλος, Τσ@φας, Μανδηλαρά, Μανωλικίδης, Σημίτης 

Ι , θΙκ@ν©μΐκε*ς έξ®ρμή*σεις. Εγκρίθηκε τό* συνημμέν© σημείωμα τ©υ* 

ΪΙ· Ιικ©λ«Εδη. Αποφασίστηκε η αποστολή* Ιγκυκλίου σε* ©λες τ ί ς Τ.Ο, 

Imi τό* * Οργανωτικό* καί τό* Οίκονομικό* (Οίκονομικάς εξορμήσεις), π©<! 

θά καθορίζει χ$ τρ@*π© συλλογές χρημάτων, τά τηρητέα απ# κάθε ομάδα 

βιβλία, τη* δημοσιότητα, π@ΰ θα* πρέπει vá παίρνει ©τα" πλαίσια κάθε 

ομάδας © χειρισμΙς τ8ν ©ΙκβνομικωΝ» θεμάτων. Ό βανωλκίδης νά ε ίση-

γηθη* σέ"Ιπ#μενη συνεδρίαση τή* καλύτερη διοργάνωση των ©Ικ©ν©μΐκων 

Ιξβρμή*σεών» 

2. Τά θέματα τη*ς 1ε®λαίας νά συζητηθβδν τή*ν ΐ ρ ί τ η 18.2* 

3 . 'Εγκρίθηκε το* συνημμένο σημείωμα τ©υ* Γ, Κίσσ©να γιά τή*ν εγκατά

σταση Κεντρικ©υ* Α ρ χ ε ί ο υ , Τό* Κεντρικά *ΑρχεΤ© νά ΙργανωθεΪ μέ* φρβν» 

τίδα του* Γ. Κίσσονα, νά εγκατασταθεί "Ακαδημίας 28, IKJ)®^ ληφθββν τά 

απαραίτητα μέτρα Ισφάλειας. Νά γvωστ©π©ιηθεf f| δημιουργία Κεντρικβυ* 

*Αρχεί®υ μέ* έγκΰκλι© σε* ©λα τά όργανα τ@υ* κινήματος. Γιά τό* ®Δρχεΐ© 

ϊΰπου, πού μπ©ρεΐ επίσης"νά μεταφερθεf 'Ακαδημίας 28 νά διατίθενται 

500 δρχ. εβδομαδιαίως. 

4. Στη* συνέ*χεια τη*ς συνεδρίασης συμμετεϊχαν τά μέλη τη*ς υποεπιτρο

πές Ιεολαίας καί τη*ς σύνταξης τ©υ" * Αγωνιστή*, π®$ δέ*ν είχαν παραστεϊ 

τή* πρ®ηγ©ό*μενη συνεδρίαση* ΚατετΙπισαν χ$ Β.Γ, γ ιά τ ί ς ΙπΙψεις τβυς. 

*Απ®φασίστηκε η δημοσίευση στάν 'Αγωνιστή* (φρ©ντίδα Κ. Σημίτη)διευ« 

κρινίσεως γιά τή* σχέση μεταξύ* τη*ς σΰνταξης τ®υ* περι©δικ®9, τη*ς υπο

επιτροπές νεολαίας, καί τ©8 Ε.Γ, Επιβεβαιώθηκα ή απίφαση - πσο'δέν 

ε ϊχε συαπεριληφθεΐ στά πρακτικά τη*ς προηγουμένης'συνεδρίασης- νά 

μη* δημ©σιεό*®νται στο1 τοπ® &π©φάσεις Ϊ . Ο . % K.Q. επ ικριτ ικές η" Ι π ι -

δ@κιμαστικέ*ς τ^ς ΙπΙφασης το© Πρ©ε*δρ®υ γιά τή* σΰγκληση πρ©συνεδρί©υ, 

*Απ®φασίστηκε, νά σταλεί έγκυκλι©ς στίς Κ.Ο. τη*ς σπ@υδάζουσας, ©τι 

η δημόσια "καταγγελία" του* Ν. Ρη*γ©υ, ®τι Ι Θ. Τσοόρας δέν κατέθεσε 

τ ί ς !πιστ©λέ*ς τη*ς σύνταξης του" * Αγωνιστή* στΙ Ε,Γ. ε ί ν α ι Αναληθές. 
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5. Αποφασίστηκε η δημιουργία πειθαρχικές Ιπιτροπη^ς καί f| παραπομπή* 
στή*ν επιτροπή τούτη, τ@$ φοιτητή Εέ*ν®υ* ϊη*ν επιτροπή* va* απ©τελέ*σ#υν 
©Ι Φίλιας, λι0ιερΙτ»ς, Φιλίππϋτος, &ελ©υκας, Σημίτης·. 

6, Ανατέθηκε στο€ς Μανδηλαρά*, ϊσ©χατζσ*πουλο να* φρ©ντίσ©υν τ# ταχύ
τερο για* τή*ν παραχώρηση γραφείου ©τη* S.O. στα* κεντρικά* γραφεία* 

*Η έπΙμενη @υνεδρία©η vé* πραγματ©ποιηθεί στίς 14»2» δρα 10 


