
'Εκτελεστικό - Συνεδρίαση 15.1.74 

Πρόεδρος, ΣΘάγκος, Φίλιας,, Μανδηλαρά, Παπανδρέου, Σημίτης, 

Τσοχατζόπουλος, Τσούρας 

1. Στελέχωση υποεπιτροπών καί γραφεία. 'Αποφασίστηκε ή στελέχωση όπως έκτίι! 

θεται στό συνημμένο κατάλογο. *0 Πρόεδρος νά. ερωτήσει τόν Ζερβό, άν 
είναι διατεθειμένος να εργασθεί στό γραφείο του οργανωτικού" "ϊίησοι". 

Σέ περίπτωση πού Ζερβός αρνηθεί, νά αναλάβει τό γραφείο Ρόκκος και τό 

γραφείο νά είναι υπεύθυνο καί γιά τή Δωδεκάνησο. Στη συνεδρίαση της 

ΠΚΕ νά προταθούν σά νέα μέλη της ΠΚΕ öi Σταράκης καί Μερκούρη. Σέ περίπτω

ση έγκρισης της συμμέτοχης τους νά αναλάβουν χά γραφεία εκδόσεων (μέ Πρό-

κο) καί οικονομικών εξορμήσεων αντίστοιχα. *0 Βάσης νά αναλάβει προ

σωρινά τό γραφείο μαθητικού της νεολαίας ταυτόχρονα μέ τό γραφείο Δυτ. 

Στερεάς Ελλάδος τού οργανωτικού μέχρις ότου εξευρεθούν νέα πρόσωπα γιά 

τό γραφείο της νεολαίας. Τονίστηκε καί πάλι, ότι μπορούν νά ανήκουν στή 

νεολαία μόνο μέλη τού κινήματος, πού δέν έχουν ξεπεράσει τό τριακοστό 

έτος έκτος έάν σπουδάζουν ακόμη. Τα? μέλη της ΠκΞ, πού προέρχονται άπό 

τήν επαρχία, νά δηλώσουν σέ ποιες επιτροπές θέλουν νά αξιοποιηθούν καί 

μέ ποιο τρόπο. Τό κλιμάκιο Βαορείου Ελλάδος νά προτείνει πρόσωπα γιά 

τή στελέχωση τών γραφείων Θεσσαλονίκη Α'Ηεριφ., Θεσσαλονίκη Β'περιφέρ., 

Θράκη καί Ανατ. Μακεδονία, Κεντρική καί Δυτ. Μακεδονία. ΤΘ κλιμάκιο 

Κρήτης της ΠΚΞ νά προτείνει επάνδρωση τού γραφείου Κρίτης. Τά μέλη τΐίς 

υποεπιτροπής συνεταιριστικού νά προτείνουν στό Ε.Γ. διάρθρωση της 

υποεπιτροπής τους. 

Συμπλήρωση τού Ε.Γ.: 'Αποφασίστηκε νά συμπληρωθεί τό Ε.Γ. μέ τους Μα-

νωλικίδη καί Λιβάνη. Αποφασίστηκε ανακατανομή τών αρμοδιοτήτων στά 

πλαίσια τού Ξ.Γ. *Η συμπλήρωση τού Ε. Γ. νά μή ανακοινωθεί. 

2. Συζητήθηκε τό κείμενο σχεδίου απόφασης γιά τήν οργάνωση τών κλα

δικών οργανώσεων. Αποφασίστηκαν ώρισμένες τροπολογίες, πού θα'προτα

θούν άπό ©ίλια στη συνεδρίαση της ΠΚΕ. (Τό σημείο γ νά άναμορφωθη ως 

έεης: "Σκοπός τού κινήματος παραμένει ή ένταξη δλων τών εργαζομένων, 

είτε πρόκειται περί εργατοϋπαλλήλων, επιστημόνων ή ελευθέρων επαγγελμα

τιών, σέ ενιαίο δργανωιτικό σχήμα". Nfi προστεθεί στό τέλος". "*0 τρόπος 

συμμέτοχης τών KO στά ενιαία νομαρχιακά καί περιφερειακά όργανα τού 

κινήματος θά αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης"). 
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3. *Εγκρίθηκε ή ανάληψη άπό τό ταμείο της οργάνωσης 40.000 δρχ. άπό 

τό Πρόεδρο έπί άποδδσει λογαριασμού. 

4. Συζητήθηκαν οΙ προτάσεις γ ti ενα κανονισμός συζήτησης της ΠΚΕ άπό 

τους Σημίτη, Ιϊτόλκα καί Θωμίδου. Αποφασίστηκε Σημίτης σέ συνεννόηση 

μέ τους άλλους προτείνοντες νά εκπονήσει ενιαίο κείμενο, γιά νά υπο

βληθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΠΚΕ. 

5. Αποφασίστηκε ή συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας νά πραγματο

ποιηθεί τη Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 6 μ.μ. Τσούρας νά επιμεληθεί σύγ

κληση . 

6.Συζητήθηκαν θ.εματα της υποεπιτροπής νεολαίας . Αποφασίστηκε τόσο è 

υπεύθυνος της υποεπιτροπής νεολαίας δσο καί δ υπεύθυνος τοϋ Ξ.Γ. γιά 

θέματα νεολαίας νά κατοποπίζουν συνεχώς τό Ε.Γ. γιά τά προβλήματα, πού 

προκύπτουν. 

Σέ περίπτωση πού χρειάζεται άμεση λήψη αποφάσεων νά κατατοπίζεται ò 

Πρόεδρος, του κινήματος, δ υπεύθυνος νεολαίας του Ε.Γ. καί ενα άπό τά 

λοιπά μέλη τουΕ.Γ. Στην υποεπιτροπή νεολαίας τά γραφεία νά μήν άποτε-

λοϋν χωριστές οντότητες. "Ολα τά μέλη της υποεπιτροπής αποτελούν συλ

λογικό δργανο. 

7. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά μέ τίς εργασίες της επιτροπής εκτίμησης 

εκλογικού αποτελέσματος. Ανατέθηκε στό Στάγκο νά παραστεί στην επόμενη 

συνεδρίαση της επιτροπής καί νά Ακθέσει τίς απόψεις του Ξ.Γ., Τό Ε.Γ. 

πιστευτεί, δτι ή επιτροπή πρέπει νά εξετάσει λεπτομερειακά τό εκλογικό 

αποτέλεσμα καί νά μή περιοριστεί σέ μιά γενική συζήτηση γιά τοός Ψόγους 

"αποτυχίας" στίς εκλογές. 

8. 'Αποφασίστηκε ή ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Π.Κ.Ε. 

'Εκτέλεση προηγουμένων αποφάσεων της ΠΚΕ. "Εκθεση τοϋ Προέδρου πάνω 

σέ ιδεολογικά θέματα. Κατατοπισμός σέ αποφάσεις τοϋ Ξ.Γ. Παραίτηση 

Α. Ξύδη, Πρόταση νέων μελών (Σ>
τ
κράκης, Μερκούρη) γιά τή ΠΚΕ, Κανονισμός 

συζήτησης της ΠΚΕ, 'Οργάνωση Κλαδικών οργανώσεων, Προσωρινός Κανονι

σμός της ΠΚΕ. Της συνεδρίασης νά προεδρεύει δ Τσοχατζόπουλος, τήν ει

σήγηση γιά τό κλαδικό νά αναλάβει Φίλιας, γιά τό προσωρινό κανονισμό τή 

ΠΚΕ Καράγιωραγας. 
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9. Γιά τήν οργάνωση των êGvικοτοπικών συλλόγων αποφασίστηκε κατ'άρχήν 

μέ βάση τίς είσηγήσεις των Κωνσταντοπούλου καί Μίχα, ότι οί έθνικοτοπικ 

κοί σύλλογοι εΓναι,σχήμα, πού δδ συμμετέχει στην οργάνωση (Βάσης του 

κινήματος. Είναι σχήμα, πού σκοπό έχει νά δ-ιευκολύνει τη" λειτουργία 

τοϋκινήματος. "Ολα τά μέλη τών έθνικοτοπικών συλλόγων συμμετέχουν σέ μιά 

Τ.Ο. ή Κ.Ο. Ol ομάδες των έθνικοτοπικών συλλόγων δέν εκπροσωπούνται 

στά όργανα του κινήματος. Τσοχατςόπουλος νά κατατοπίσει σχετικά γρα

φείο έθνικοτοπικών συλλόγων καί νά εκπονήσει μέ τό γραφείο είσήγηση γιά 

τή ρύθμιση του όλου θέματος. 

10. *Η επόμενη συνεδρίαση το8 E.fvá πραγματοποιηθεί τή Τρίτη 21.1. ώρα 

10. Θέματα ημερήσιας διάταξης, δημοτικές εκλογές ρέ εισήγηση άπό τό 

Πρόεδρο, υποεπιτροπή οίκονομικου. Τό Ε. Γ. νά συζητήσει στίς επόμενες 

συνεδριάσεις τους τή δραστηριότητα κάθε μιας άπό τίς υποεπιτροπές 

χωριστά, καθώς καί ίδεολογικά θέματα. 
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