
Συνεδρίαση Π.Κ.E. 22.11.74 

Παρόντες (Συνημμένα) 

'Ημερησία Διάταξη (Συννημένα) 

• 

Ι) 'Ανακοινώσεις άπό Πρόεδρο 
α) Σύσταση 'Επιτροπής γιά εκτίμηση εκλογικών άποτελσσμάτων. 'Εγκρί
θηκε απόφαση Ε.Γ. Νά προστεθούν 2-3 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος 
με απόφαση Ε.Γ. Νά συμμετάσχει καί ενα μέλος του Εκτελεστικού 
Γραφείου (πρόταση Ντόλκα). 
β) Σύσταση επιτροπής γιά άποχουντοποίηση καί τιμωρία ενόχων. 'Εγκρί
θηκε πρόταση Ε.Γ. Νά συμμετάσχει καί ένας στρατιωτικός. Προτάσεις 
Άρχάκης, Ζερβόπουλος, Δροσογιάννης. 
β) 'Ανασύνθεση της Π.Κ.Ε. Ανακοίνωση προηγούμενης αποφάσεως της 

Ε Π.Κ.Ε. Κάθε μέλος νά Ηπωμκλ^ρώΒκκκΕΜΑΜΚΒκμκ κάνει προτάσεις εσώ
κλειστες σέ φάκελλο γιά τη συμπλήρωση Π.Κ.Ε. Κάθε μέλος νά συμπλη
ρώσει έντυπο μέ βιογραφικά στοιχεία. Τονίστηκε ότι ή ανασύνθεση της 
Π.Κ.Ε. είναι αναγκαία δχι γιατί απέτυχε, άλλα γιά νά αντιμετωπίσει 
τά νέα δεδομένα πού δημιουργήθηκαν μέ τίς εκλογές. 
δ) Ανακοίνωση γιά σύσκεψη μέ κοινοβουλευτική ομάδα. Γνώμη βουλευτών: 
(α) Σύγχιση γύρω άπό τίς βασικές θέσεις του κινήματος (β) Μέλη της 
Κ.Ε. έπαιρναν θσεις πού δέν εξέφραζαν θέσεις του κινήματος ή αποφάσεις 
της Κ.Ε. (γ) Κλίμα ψιθύρου, μυστικισμού, φραξιονισμού. Δέν υπάρχει 
συντροφικότητα (δ) Θέσεις του κινήματος (ε) Σχέση ΚΕ καί κοινοβου
λευτικής 'Ομάδας - Προτείνουν καμμιά οριστική απόφαση προς τό παρόν. 
Νά ακουστούν οι βουλευτές άπό ΚΕ πρίν άπό τή λήψη οριστικών αποφάσεων. 
Νά ξεκαθαρισθούν δικαιοδοσίες κοινοβουλευτικής ομάδος, (στ) Εξόρμηση 
στην επαρχία - Συνεστιάσεις. 

2) Εισήγηση του Προέδρου πάνω στό εκλογικό αποτέλεσμα , τήν πολιτική 
κατάσταση καί τους επόμενους στόχους του κινήματος. 
Μετά άπό συζήτηση 
α) Ή Κ.Ε. αποφάσισε πάνω σέ κείμενο ανακοινώσεως πού θά εκδοθεί μετά 
τή συνεδρίαση της, β) Νά πραγματοποιηθεί μέ φροντίδα της υποεπιτροπής 
οργανωτικού εξόρμηση στην επαρχία μέ αφορμή τό δημοψήφισμα πού ταυτό
χρονα θά έχει σά σκοπό τήν ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος, 
ενθάρρυνση των ομάδων πρωτοβουλίας καί προώθηση της οργανώσεως. Νά 
συσταθεί κεντρική επιτροπή γιά νά φροντίσει τά θέματα τά σχετικά μέ 
τό δημοψήφισμα, γ) Συνεργασίες μέ τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματι
σμούς νά υπάρξουν σέ κλαδικό επίπεδο γιά τό θέμα του καθεστωτικού 
άλλα όχι σέ τοπικό επίπεδο. Σέ τοπικό επίπεδο μόνο εφ'όσον υπάρξει 
συνεργασία των κομμάτων κεντρικά δ) Ή υποεπιτροπή οργανωτικού νά 
παρουσιόει εντός 15 ήμερων είσήγηση-όργανόγραμμα γιά τό πώς θά προχω
ρήσει ή οργάνωση του κινήματος ε) Ή ΚΕΜΕΔΙΑ νά παρουσιάσει σέ ένα 
μήνα κείμενο πάνω στίς ιδεολογικές θέσεις του κινήματος γιά νά διευκο
λύνει τή συζήτηση στίς ομάδες πρωτοβουλίας καί τόν κατατοπισμό πάνω 
στίς αρχές του κινήματος. Ή ΚΕΜΕΔΙΑ νά επεξεργαστεί μέ βασή τή δια
κήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου λεπτομερειακό ιδεολογικό πρόγραμμα καί νά 
κατατοπίσει τή ΚΕ γιά τό χρόνο προετοιμασίας της μελέτης, ε) Ή έπιτρς 
πή άπό τους Καράγιωργα καί Σημίτη νά ετοιμάσει κανονισμό γιά τή λει
τουργία των οργάνων του κινήματος σέ 15 μέρες. 
Στή συζήτηση επισημάνθηκε ή ανάγκη κατατοπισμοϋ της ΚΕ πάνω σέ θέματα 
των υποεπιτροπών οικονομικού καί τύπου, προετοιμασίας των δημοτικών 
εκλογών, ιδεολογικής συζήτησης στά πλαίσια της ΚΕ. 



& 'JTouOOw'cÇoc CAS 

-~ 

; UJ-". 
R 

9 R 

^ 

OL . KOXKÓC) A . -

ft« !°Uy cJÇiS 

y. iOU 

Λ •« - r-t* Γ 
/ 

ldú^> 
<*¿> <S V 2^> O Cya J cX-¿x i-<-^ 

^ΛΐίΠβη^> 

Il h ili/ ή Ι ψ p0¿ e1 

V-*Jboo\/i\fa £A^J 

s J / κ ι \ \\ 3 κ \ y 

* ; Vi Ywj f^^/P^ 

Ί »25 
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