
Εκτελεστικά 31.1.75 

Παρόντες Πρόεδρος, Στάγκος, Φίλιας, Καράγιωργας, ϊσοχατζόπουλος, Τσοαρας, 

Μανδηλαρά, Ηαπανδρέου, Μανωλικίδης, Σημίτης. * 

Ι · Συζήτηση σχετικά με* τί|ν απόφαση τοϋ Προέδρου γιά τή σύγκληση προσυνε-

δρίου, *0 Πράεδρος ανέπτυξε τους λίγους, ποΰ τόν οδήγησαν νά πάρει καί 

νά ανακοινώσει τήν απόφαση γιά irff σύγκληση προσυνέδρίου χωρίς νά ακολου

θήσει τή μέχρι σήμερα πρακτική γιά τή λήψυ αποφάσεων (σΰγκληση Ε.Γ. % 

ΠΚΕ)· Στή συζήτηση, ποΰ ακολοΰθηβε δ Μανωλικίδης διεφώνησε τάσο ως προς 

τό περιεχόμενο τη*ς απόφασης δσο καί 'ως προς τή διαδικασία, ποΰ ακολουθή

θηκε. Πιστεύει δμως αναγκαία τή συνέχιση τ?[ς Ιργασίας του στο* Ε.Γ. για" 

τή πετυχημένη πραγματοποίηση του* συνεδρίου. Ό Σημίτης τόνισε, δ τ ι & τρό

πος λήψφως τη*ς απάφασης μειώνει ουσιαστικά* τό κΐίρος τδν δργάνων τοίΓκινή-

ματος καί δημιουργεί στους τρίτους αμφιβολίες γ ιά τή δυνατότητα Ιφαρμογη*ς 

δημοκρατικών διαδικασιδν στά πλαίσια του* κινήματος. Επιβάλλεται πάντως, 

κάτω από* τ ί ς συνθήκες ποό διαμορφώθηκαν, η εν ιαία στάση 'όλων των μελών 

του* Ε,Γ. Ol Μανδηλαρά, ϊσοόρας καί Τσοχατζόπουλος ήσαν τη*ς γνώμης» δτι 

αν καί δέν ακολουθήθηκε η1 μέχρι σήμερα διαδικασία γιά τη* λήψη τδν αποφά

σεων δμως η απόφαση ε ίναι ουσιαστικά δικαιολογημένη καί λόγω των ομαδοποιή

σεων καί γ ι α τ ί Ιπισπε^δει τήν απά καιρό* αναγκαία συζήτηση καί ενασχόληση 

τον υπεύθυνων του* κινήματος μέ τά προβλήματα τη*ς βάσης. *Η Β, Παπανδρέου 

συμφώνησε με* τά περιεχόμενο τ^ς απόφασης. *0 Καράγιωργας"- συμφωνά μέ τήν 

απόφαση ποό* πάρθηκε στή συνεδρίαση του* E.r¿ στίς 4.2.75 - ζήτησε νά κατα-

χφρηθεΤ η παρακάτω δήλωση στά πρακτικό1: " *0 Σάκης Καράγιωργας ζήτησε 

από* τόν Πρόεδρο νά δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες στά μέλη του* 'Εκτελε

στικού* γιάΐ α) τό ποια η" ποιες ε ί ν α ι ot φράξιες από* τ ί ς δπαΐες κινδυνεύει 

τά Κίνημα β) σέ ποια πολιτική πλευρά έχουν δημιουργηθεί καί γ) ποιο* είναι 

τά συγκεκριμένο πρόσωπο % πρόσωπα ποό ε ίναι υπεΰθυνα γ ιά τή δημιουργία 

τους ώστε νά καταγγελθούν καί νά διαγραφοδν &πΟ τά Κίνημα« 

Τόνισε επίσης δτ ι η απόφαση του" Προέδρου νά καταργήσει τήν ΠΚΕ αλλά 

νά διατηρήσει ταυτάχρονά τ ί ς υποεπιτροπές καί τά γραφεία, τήν υπευθυνότη

τα τδν οποίων Ιχουν κατά 90ο/ό μέλη τη*ς καταργηθείσας ΠΚΕ, αντιφάσκει μέ 

τοής λόγους ποό* επικαλέσθηκε γιά τήν κατάργηση τής ΠΚΕ, Τά π ι ό πάνω μαζί 

μέ τήν απόφαση γ ιά πρόωρη προσφυγή στίς ϊ . Ο . καί Κ.Ο. πρίν ακόμα δλοκληρωβ 

θεΤ η προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφές καί δ απαραίτητος Ιλεγχος τον με-

λδ5ν,'δημιουργεί κινδύνους αναπαραγωγές τη*ς φράξιας στην Κ,Β. ποΰ θά Ικλε-

yeX από τά Προσυνέδριο καί πιθανδς προσωπικού* έλεγχου τ1*ς Κ.Ε# από τόν 

υβέοθυνο αυτη*ς τη*ς φράξιας»». Ol Φίλιας καί Στάγκος τόνισαν, δτι διαφωνούν 

μέ τήν 4πάφαση του* Προέδρου γ ι α τ ί πάρθηκε χωρίς νά ερωτηθούν' τά αρμόδια 

όργανα καί δημιoυpγεt τόν κίνδυνο Ικλογη*ς Κ.Ε., ποΰ δέ θά ε ί ν α ι &ντιπρο-
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σωπευτική τη*ς σοσιαλιστικές γραμμές roti κινήματος· 

Τέ*λος το* Β#Γ. δμο'φωνα αποφάσισε: α) ΕΪναι άσκοπη καί θά πρέ*πει νά 

αποφευχθεΤ η σύγκληση τ^ς ΠΕΈ·r £φ*οσον δ Ιϊράεδρος, όπως δήλωσε δε* θά 

παρασταθεί στή συνεδρίαση της, Ή σύγκληση θά οδηγούσε σε* βλαβερέ*ς* 

γιά το" κίνημα αναμετρήσεις β) θά πρέ*πει (φροντίδα Τσοόρα) vá δ ιοργα· 

νωθοΰν δύο ?ι τ ρ ε ί ς συναντήσεις με* ολα τά μέ*λη των υποεπιτροπών καί ypof 

φείων στίς οποίες θά παραστεί τδ Ε. Γ. καί θά μιλήσουν ol Πρόεδρος, 

Καράγιωργας'καί Μανωλικίδης γ) To' σύνολο τη*ς δργάνωσης θά πρέ*πει νά 

δουλέψει κάτω από* τους ορούς πού διαμορφώθηκαν για* τήν Ισο τ ύ δυνατόν 

&μαλ<8τερη διεξαγωγή του* συνεδρίου σύμφωνα με* τήν απόφαση πού ανεκοί-

νωσε è Πρόεδρος δ) Τήν Ιργασία για τή σύγκληση του1 συνεδρίου νά ανα· 

λάβει?) επιτροπή, πού ε ίχε συσταθεί γ ιά τή μελε*τη οργανωτικών προβλη·· 

μάτων,'?) υποεπιτροπή επεξεργασίας οργανωτικού*· Ol σχετικέ*ς αποφάσεις 

vá παίρνωνται από1 τ6 Β. γ . καί τήν Ιπιτροπή» 

Στην επόμενη συνεδρίαση να* συζητηθούν oi λεπτομέρειες σύγκλησης 

του συνεδρίου· Στή συνεδρίαση νά παρασταθούν καί τά μέ*λη τ^ς παραπάνω 

ΙπιτροπίΙς, πού δε*ν ε ίναι μέ*λη του* Β·Γ# *Η επόμενη συνεδρίαση νά πραγμα

τοποιηθώ Τετάρτη 5 · 2 . ωρα IÛ π ·μ . 


