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Παρόντες, Πρόεδρος, Στάγκος, Καράγ ιωργας, Φίλιας, Μανδηλαρά, Παπανδρέου
Σημίτης, Τσούρας
1. Στελέχωση υποεπιτροπών καί γραφείων. Συνέχιση της συζήτησης της
προηγούμενης συνεδρίασης. Αποφασίστηκε ή στελέχωση των οργάνων νά
καθορισθεί οριστικά στην επόμενη συνεδρίαση αφού διαπιστωθεί σέ ποίες
υποεπιτροπές καί γραφεία θέλουν νά συμμετάσχουν φρισμένα μέλη της ΠΚΞ. 'Υπο
ψήφιοι βουλευτές δέ μπορούν νά αναλάβουν στό οργανωτικό γραφείο υπεύθυνοι
ίιά τή περιφέρεια, όπου ήσαν υποψήφιοι. *Η ίδιότητα μέλ'υς του Ε.Γ. δέν είναι
ασυμβίβαστη μέ τήν ίδιότητα υπεύθυνου γραφείου.
2. Συζητήθηκε ή πρόταση Φίλια γιά τήν οργάνωση τών κλαδικών οργανώσεων,
"Εγινε αποδεκτό τό συνημμένο κείμενο. Αποφασίστηκε στην επόμενη συνεδρίααση νά έπανασυζητηθεί τό κείμενο, γιά νά υποβληθούν, έφ'όσον παραστεϋ ανά
γκη, τροπολογίες άπδ τό Ε.Γ. στή συζήτηση της ΠΚΕ.
3. Αποφασίστηκε ή κοινοβουλευτιΧή ομάδα νά έχει γραφείο στά κεντρικά γρα
φεία του κινήματος καί νά προσληφθή υπάλληλος γιά εργασία γραμμα,τείας της.
4.Σέ συζήτηση γιά θέματα σχετικά μέ τήν εκπροσώπηση του κινήματος ανα
τέθηκε στον Σημίτη νά εκπονήσει έγκύκλ,ισ στην οποία, θά αποσαφηνισθούν θέ
ματα εκπροσώπησης, ίδια,ίτερα τό ποιος μιλά έκ αέρους του Προέδρου. Στην
;γκύκλιο vd τονισθεί, ότι κανένα μέλος του Ε.Γ. δέ δικαιούται νά αναλαμβάνει
μόνο του τήν επίλυση θεμάτων υποεπιτροπής χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μέ
τήν υποεπιτροπή ή καί τοϋ Ξ.Γ.
5. Αποφασίστηκε ή υποεπιτροπή επεξεργασίας οργανωτικού νά άποτελεσθει τε
λικά άπό τους Τσοχατζόπουλο, Φίλια, Κωοτόπουλο, 24ανωλικίδη καί ένα εκπρό
σωπο των υποεπιτροπών οργανωτικού, συνεταιριστικού, συνδικαλιστικού καί
νεολαίας.
6. Στή συγκέντρωση της Ί6.1.74 ©τό θέατρο 'Ακάδημος νά μιλήσει ή Σ.'Ακρίτα.
7. *Η προηγούμενη απόφαση τού Ε.Γ. (6.1.75) γιά τό συνέδριο τών οργανώσεων
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξωτερικού τραπαϊ:οιε£ται. Τό συνέδριο νά πραγματοποιηθεί. * Υπεύθυνος
γραφείου οργανώσεων εξωτερικού νά φροντίσει ώστε δλοι όσοι έρχονται άπό τό
εξωτερικό νά έρχωνται προηγουμένως σέ επαφή μαβί του γιά νά κατατοπίζονται
στά δεδομένα της οργάνωσης τού εσωτερικού.
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8. Κατατέθηκε είσήγηση του Κίσσονα γιά τήν οργάνωση τοϋ αρχείου. *Αποφα«&
σίστηκε vd συζητηθεί σέ επόμενη συνεδρίαση.
9. Αποφασίστηκε η υποεπιτροπή οργανωτικού νά στείλει τήν άκό(?αση
της ΠΚΕ γιά τήν οργάνωση τών ΤΟ σέ δλες τίς ομάδες πρωτοβουλίας.
10. Συζητήθηκε ή δημιουργία βιβλιοπωλείου του κινήματος. Ot προτεί
νοντες νά έρθουν σέ επαφή μέ τη νομική υπηρεσία γιά τή διευκρίνιση
τών νομικών θεμάτων.
*Η επόμενη συνεδρίαση νά πραγματοποιηθεί στίς 16.1.74 ώρα 10 π.μ.

