
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πώς θά διεζαχθεϊ
τή προβυνέδριο
'Από τήν Επιτροπή Προε
τοιμασίας τοό Προσυνε
δρίου, έξεδόθη ή πιό κάτω 
άνακοίνωση - έγκύκλιος γιό 
τόν τρόπο διεξαγωγής του 
προσυνεδρίου.

Πρός: τίς ’Ομάδες Πρωτοβουλίας 
Τ.Ο. καί Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Τά μέλη της Προσωρινής Κεντρι
κής ’Επιτροπής
Τούς βουλευτές τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Τούς υποψηφίους βουλευτές τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

’Αθήνα, 7.3.1975 
’Αφορά: ’ Οργάνωση Πιροσυνέ-
δριου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

του ΠΑΣΟΚ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Τό Προσυνέδριο θά γίνει 
στίς 16 Μάρτη 1975 ήμέρα Κυ
ριακή, ώρα έναρξης 9 π.μ. Διάρ
κεια μιας ήμέρας.

Ζ  Τό Προσυνέδριο θά γίνει 
στήν αίθουσα τού κέντρου «MON 
ΣΕΝΙΕΡ» όδός Μηθύμνης άρ. 41 
(Πλ. ’Αμερικής)

3. Στό Προσυνέδριο θά προε
δρεύει 5μελές Προεδρείο. Σύμφω
να μέ τή πάγια τακτική των 
Προσυνεδριακών συνδιασκέψεων 
καί τής μικρής χρονικής διάρ
κειας τού Προσυνεδρίου τό Προ
εδρείο θά όρισθεί άπό τήν Ε π ι
τροπή Προετοιμασίας τού Προ- 
συνέδριου καί θά άποτελεΐται ά
πό ένα έκπρόσωπο άπό τήν Κοι
νοβουλευτική ‘ Ομάδα, τό Έκτε-

πωθούν καί θά γίνουν ή βάση 
γ ιά  ϊδεολογοπολιτική ζύμωση στό 
Κίνημα.

Δ ια δ ικασ ία
νομ ιμοπο ίησπσς

συνέδρω ν

Τ. Μελών Π.Κ.Ε., Κοινοβου
λευτικής ’Ομάδας, Υποψηφίων 
βουλευτών. Μέ βάιση τό κατά
λογο τών όνομάτων τών συνέδρων 
τής πιό πάνω κατηγορίας καί με
τά είδοποίησήε τους άπό τήν ’Ε
πιτροπή Προετοιμασίας τού Προ- 
συνέδριου, θά παραλάβουν τήν 
κάρτα συμμετοχής τους γ ιά  τό 
Προσυνέδριο άπό τήν ’ Επιτροπή 
Προετοιμασίας Προσυνέδριου. Σχε

Άνακοίνω βη του Ά νδ ρ έ α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΑΣΟΚ Α· Παπαν-

δρέου, προέδη στήν έξης δήλωση:
'Ά τ ο μ α  κα ί όμάδες ξένες πρός^ τό Π Α Σ Ο Κ , καλούν 

τ ίς  τελευταίες μέρες τούς όπαδους τού Κ ινήματος σέ 
συσκέψεις κα ί κ ινητοπο ιήσεις  μέ άψορμή τό Προσυνέ- 
δριο. Ε π ιθ υ μ ώ  νά τονίσω  ότι έντεταγμένες στό Π Α Σ Ο Κ  
είναι μόνο έκεΐνες ο ί Τ οπ ικές  κα ί Κ λαδικές ’Ο ργανώ
σεις, πού άναγνωρίζονται άπ ό  τά άρμόδια  όργανα τού 
Κινήματος. Ο ί δήθεν έπιτροπές ένότητας μελών, ο ί έπι- 
τροπές άποκοπάστασης, καθοδηγούνται κα ί προκαλοΰν- 
τα ι άπ ό  πρ όσ ω πα  πού κ α μ μ ιά  άπολύτως σχέση δέν έ
χουν μέ τό Π Α Σ Ο Κ .

■ ΜΙΙ ΙΙΙΙ ι ■■■■■"» π. — μ — Μ Ι ^ —

λεστικό, τό ‘Οργανωτικό, τό Συν
δικαλιστικό καί τή Νεολαία.

4. Ή  ήμερήσια διάταξη τοΰ 
Προσυνέδριου είναι ή έξής:

α ) ’Ανάγνωση Εισηγήσεων
¡3) 'Ανάγνωση παρατηρήσεων 

πάνω στίς εισηγήσεις
γ ) ‘Υποβολή υποψηφιοτήτων 

γ ιά  Κ.Ε.
δ) ’Ανακήρυξη ύποψηφίων
ε) ’Εκλογή Εφορευτικής 'Ε 

πιτροπής
στ) Διενέργεια έκλογών γιά 

75μελή Κεντρική ’Επιτροπή.

Ε ισηγήσεις  - 
παρατηρήσεις

1. Στό Προσυνέδριο θά ύπάρ- 
ξουν 8 εισηγήσεις

α) Προοπτική καί προβλημα
τισμοί τού Κινήματος άπό τόν 
Πρόεδρο Α. Παπανδρέου.

3) Τό ΠΑΣΟΚ «στόν έλληνι- 
κό κοινονικοοικονομικό χώρο» ά
πό τό Βασίλη Φίλια.

γ ) Βασικές ’Οργανωτικές ’Αρ
χές τού ΠΑΣΟΚ «άπό τόν 'Ακη 
Τσοχατζόπουλο.

2. Οί Εισηγήσεις θά διανεμη
θούν ατούς συνέδρους, Ο.Π., Τ. 
0 ; καί Κ.Ο τού Κινήματος ά
πό τή Δευτέρα 10 Μάρτη 1975.

3. 01 σύνεδροι μπορούν νά 
φέρουν γραπτές παρατηρήσεις 
πάνω ςττίς είσηγήσεις. 01 παρα
τηρήσεις δέν πρέπει νά υπερβαί
νουν τή μιά δακτυλογραφημένη 
σελίδα.

_ 4. Ή  παραλαβή τών παρατη
ρήσεων τών συνέδρων, άπό τήν 
’Επιτροπή Προετοιμασίας Προ- 
συνέδριου θά γίνει γιά μέν τούς 
συνέδρους άπό τή περιοχή Πρω
τεύουσας μέχρι καί τήν 10 μ.μ. 
τής Παρασκευής 14 Μάρτη, γιά 
δε τούς συνέδρους άπό τήν έπαρ- 
χία μέχρι καί τήν 7 π,μ. τής 
Κυριακής 16 Μάρτη.

5. Ειδική έπιτροπή θά κωδι
κοποιήσει τίς παρατηρήσεις. Ο! 
παρατηρήσεις αύτές θά άναγνω- 
στούν στό Προσυνέδριο κσ! μετά 
μαζί μέ τίς εισηγήσεις θά τυ

τικά μέ τούς ύποψήφιους διευκρι
νίζεται ότι ό κατάλογος τών άν- 
τιπροσώπων σχηματίστηκε έτσι 
ώστε νά άντιπροσωπεύονται δ- 
λοι οί νομοί τής χώρας.

2. ‘Αντιπροσώπων άπό Ο.Π., 
Τ.Ο., Κ.Ο.

α) Οί έκλογές άνππροσώπων 
γ ιά  τό Προσυνέδριο λήγουν όρι- 
στικά στίς 11.3.75

3) Τά όνόματα τών άντιπρο- 
σώπων πρέπει νά άνακοινωθοΰν 
στην 'Επιτροπή Προετοιμασίας 
Προσυνέδριου μέχρι καί τή 12, 
3.75

γ ) 01 σύνεδροι όφείλουν νά 
φέρουν τό πρωτόκολλο έκλογής 
τους στον υπεύθυνο τοΰ γραφείου 
στό όποιο άνήκουν. Μετά άπό τόν 
άναγκαϊο έλεγχο ό υπεύθυνος θά 
τούς δώσει βεβαίωση. Μέ τή βε
βαίωση αυτή θά έλθουν στήν ’Ε
πιτροπή Προετοιμασίας Προσυνέ- 
δριου καί θά παραλάβουν τήν 
κάρτα συμμετοχής τους.

6) Ο! έξουσιοδοτημένοι ύπεύ- 
θυνοι γραφείων γιά τή χορήγη
ση βεβαιώσεων είναι:

'Οργανωτικού (Ο.Π., Τ .Ο .)
Α ' 'Αθηνών: Ζοομπογιώργος, Β ' 
'Αθηνών Πανταζόπουλος, Α ',  Β ' 
Πειραιά Καράς. ’ Επαρχίας Βα- 
λυράκης.

Συνδικαλιστικού (Κ .Ο .), 4ρ-
γστοϋπαλλήλων: Ταξιάρχου, ’ £- 
πιοτημόνων - Καλλιτεχνών: Μα- 
νωλικίδης.

Συνεταιριστικού (Κ .Ο .): Πα- 
παγεωργόπουλος

Νεολαίας (Κ .Ο .): Μιχαλόπου·
λος.

3. Ή  παραλαβή τών καρτών 
συμμετοχής τών σύνέδρων λήγει 
γ ιά  τούς συνέδρους άπό τή Πρω
τεύουσα τήν 12 μ. τού Σαββά
του 15 Μάρτη καί γ ιά  τούς συ
νέδρους άπό τήν Ε παρχία  τήν 
9 π.μ. τής Κυριακής 16 Μάρτη.

4. Κανένας άλλος_ πλήν τών 
άντιπροσώπων καί της γραμμα
τείας δεν θά παρίσταται στό 
Προσυνέδριο.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ: 01 άντπτρδ- 
σωποι θά συμιμετάσχοικ; στό Προ-

συνέδριο ΜΟΝΟ έψ’ δσον έχουν 
παραλάβει έγκαιρα τόν κάρτα 
συμμετοχής τους.

1. Ό σ ο ι έπιθυμοΰν νά είναι 
ύποψήφιοι γ ιά  τίς έκλογές τής 
Κεντρικής Επιτροπής θά συμ
πληρώσουν ειδικό έντυπο ύποβο- 
ΛήΓ υποψηφιότητας πού θά τούς 
δοθεί τήν ήμέρα τού Προσυνέ- 
δριου. Δικαίωμα συμμετοχής στίς 
έκλογές έχουν μόνο οί σύνεδροι.

_ 2. Στό έντυπο θά υπάρχει 
χώρος γιά σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα. Τό βιογραφικό αυτό 
σημείωμα θά γίνει γνωστό στους 
συνέδρους πρίν τήν ψηφοφορία.

3^ Ή  ψηφοφορία θά γίνει μέ 
ένιαΐο ψηφοδέλτιο πού θά περι
λαμβάνει τά όνόματα τών υπο
ψηφίων κατά άλφαβητική σειρά.

4. 'Εγκυρα ψηφοδέλτια θεω- 
ροΰνται^ δσα έχουν μέχρι καί 40 
σταυρούς προτίμησης.

_5. Γιά τήν Κεντρική 'Επιτρο
πή έκλέγονται οΐ 75 πρώτοι σέ 
σταυρούς προτίμησης.

Π ροσοχή

Γιά όποιοδήποτε θέμα πού ά- 
φορα τό_ Προσμνέδριο νά αποτεί
νεστε μόνο στήν ’Επιτροπή Προ
ετοιμασίας Προςτυνέδριου. Κεν
τρικά Γραφεία ΠΑΣΟΚ Γραφείο 
Εκτελεστικού τηλ. 3243.951— 5 
Συντονιστής τής Έ ππροπήε Προ 
ετοιμασίας Προσυνέδριου όρίστη- 
κε ό Θανάσης Τσούρσς.
Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ή  έπ ιτροπή 
προετο ιμασ ίας 
προσυνεδρ ίου

Άνδρέας Παπανδρέου"
Σ. Βαλυράκης 
Σ, Καράγιωργας 
Α. Μονδηλαρά 
Κ. Μανωλκίδης 
Ν. Μιχαλόπουλος 
Β. Παπανδρέου 
Σ. Πανταζόπουλος 
Τ. Παπαγεωργόπουλος 
Κ. Σημίτης 

Α. Σταγκος 
Γ. Ταξιάρχου 
Θ. Τσούρας 
Α. Τσοχατζόπουλος 
Β. Φιλίας


