
Έκτελεστικ'® 21.II .74 

Παρ'οντες: Πρ'οεδρος, Φίλιας, Καράγιωργας, Τσεκούρας, Β. Παπανδρέου, 
Σημίτης, Στάγκος, 'Γσούρας. 

Ι) 'Ανακοίνωση γιά υπόμνημα Λ. Δάνου γιά έκδοση εφημερίδας -
Διαβίβαση σε Κάτρη. Σύσταση επιτροπής σύμφωνα με πρόταση Δάνου. 
Νά συμμετάσχει καί Ροκόφυλλος σά νομικός. 

2) 'Εξόρμηση: Μετά άπό συζήτηση αποφασίστηκε νά ανατεθεί σέ Κάτρη 
νά συστήσει 'Επιτροπή άπό τους δημοσιογράφους του κινήματος γιά 
βελτίωση της ποιότητας της εφημερίδας (Στάγκος, Ρωμαίος, Νικολάου, 
Μαρούδας, Πρόκος, Δάνος). 

3) Δημιουργία αρχείου τύπου άπό Παπαϊωάννου σέ Γραφείο Τύπου. 
Σχετική συζήτηση μέ Παπαϊωάννου άπό Φίλια καί συνεννόηση μέ Κάτρη. 

4) Νά μή ύποβληθή μήνυση άπό Λ. Δάνο γιά πολυγραφημένο έγγραφο, πού 
τόν αποκαλεί πράκτορα τίς ΣΙΑ - Νά τοϋ άνακοινωθή ή απόφαση μέ 
σχετική εξήγηση άπό Σημίτη. 

5) Σύσταση επιτροπής γιά α) εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καί 
διδάγματα άπό τόν εκλογικό αγώνα β) συγκέντρωση καί ανάλυση 
εκλογικών αποτελεσμάτων. Επιτροπή νά παρουσιάσει α) σύντομα μιά 
έκθεση γιά τό εκλογικό αποτέλεσμα, β) εμπεριστατωμένη μελέτη πού 
θά αποτελεί καί εισήγηση καί γιά μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις. 
Επιτροπή άπότελεσθει άπό Καραγκούνη, Παγουρόπουλο, Νοταρά, Ροκό-
φυλλο, Λιβάνη, Γιαννόπουλο, Λιβεεράτο. 

6) Συντάχθηκε K&¿ άπό Στάγκο καί εγκρίθηκε πρόσκληση διά τοϋ τύπου 
στην ΕΚ-ΝΔ καί ΕΑ νά συνταχθούν διακομματικές επιτροπές γιά τήν 
υποστήριξη της υπόθεσης της Δημοκρατίας. Νά έτοιμσθει κείμενο 
άπό Φίλια μέχρι Δευτέρα πάνω στό θέμα: "Γιατί θέλει τό ΠΑΣΟΚ τή 
Δημοκρατία." Νά πραγματοποιηθεί εξόρμηση σέ επαρχία μέ αφορμή τό 
δημοψήφισμα καί ταυτόχρονα γιά ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος, 
τόνωσης της οργάνωσης καί αντιμετώπισης τοϋ αντιπάλου. 
'Οργανωτικό νά κάνει εισήγηση γιά τό πώς θά προχωρήσει ή δημιουργία 
της οργάνωσης στό βραχύτερο χρονικό διάστημα. 

7) Δημιουργία επιτροπής συντάγματος: Πλασκοβίτης, Μάνεσης. Συντονισμός 
αναλαμβάνεται άπό Σημίτη. Νά συμμετάςχουν καί πρόσωπα πού εκφρά
ζουν πολιτικές θέσεις τοϋ κινήματος - Λιβιεράτος, Φίλιας. 

8) Σχέση μέ κοινοβουλευτική ομάδα. Τό Προεδρείο κοινοβουλευτικής 
ομάδας θά συμμετάσχει στή Κεντρική Επιτροπή. Αντίστοιχα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής θά συμμετάσχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. 

9) 'Αποφασίστηκε ή σύσταση Επιτροπής άποχουντοποίησης καί τιμωρίας 
τών ενόχων άπό τους Καράγιωργα, Ροκόφυλλο, Τσούρα, Κορωναιο, 
Βερυβάκη, Νέστωρα, 'Ακρίτα, Παντελάκη, Βαλυράκη, Φραγκιά. Σχετική 
ανακοίνωση θά γίνει σέ κεντρική επιτροπή καί σέ τύπο. 

10) Σχέδιο κανονισμού γιά τή λειτουργία τών οργάνων νά έτοιμασθή άπό 
Σημίτη καί Καράγιωργα. 

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά μέ τή λειτουργία τών οργάνων 
τοϋ κινήματος χωρίς νά παρθοϋν αποφάσεις. 

*Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε γιά τίς 25 Νοεμβρίου ώρα 6 μ.μ. 


