
Εκτελεστικό Γραφείο 25.11.74 

Παρόντες, Πρόεδρος, Φίλιας, Καράγιωργας, Τσεκούρας, Β. Παπανδρέου, 

Στάγκος, Τσούρας, Μανδηλαρά, Σημίτης 

Ι. Συγκέντρψση ομάδος πρωτοβουλίας δικηγόρων. Αποφασίστηκε τή 

συγκέντρωση νά επισκεφτεί εκ μέρους του Ε,Γ. ο Κωνσταντόπουλος με 

οδηγίες vá μήν εκλεγη επιτροπή πρωτοβουλίας, οι παρόντες να κατα
γραφούν, νά διοργανωθούν ομάδες εργασίας καί νά συζητηθούν οργανω

τικά θέματα, 

II, Δημοψήφισμα. Μετά άπό" συζήτηση γιά τήν ακολουθητέα τακτική καί 

τίς διαπιστώσεις, οτι ΕΚ-ΝΔ αρνείται νά συμμετάσχει σέ διακομματι

κή επιτροπή* καί η σύσταση επιτροπής μόνο μέ τα ΚΚ θά οδηγήσει στο" 

νά εμφανισθεί η υπόθεση ττ|ς δημοκρατίας σάν υπόθεση ενός μέρους 

μόνον των πολιτικών καμμάτων αποφασίστηκε: 

α) Νά εκδοθεί ανακοίνωση μέ τά κόμματα πού αποδέχτηκαν τή* πρόσ

κληση του ΠΑΣΟΚ γιά τους λόγους πού οδήγησαν στή μη* πραγματοποίηση 

της διακομματικής επιτροπής, β) Νά δοθεί συνέντευξη τύπου άπό τήν 

ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα της μοναρχίας, γ) Νά συσταθεί επι

τροπή* γιά τή* δημοκρατία άπό τό ΠΑΣΟΚ ώστε νά είναι δυνατή η συμμε

τοχή του κινήματος στίς διαδικασίες πού ρροβλέπει ο νόμος,*δ) Τήν 

εξόρμηση στην επαρχία νά συμμετάσχουν οι σύνδεσμοι; οι υποψήφιοι 

βουλευτές καί τά μέλη της ΚΕ. Τή παρακολούθηση της εξόρμησης νά 

αναλάβουν Τσούρας και Διβάνης, ε) Ό Πρόεδρος νά επισκεφτεί μιά η 

δυό επαρχιακές πόλεις καί νά μιλήσει σέ συνεστιάσεις. Ανατέθηκε 

στό Σημίτη η επαφή μετά ΚΚ γιά νά διαπιστωθούν οι δυνατότητες κοι

νής ανακοίνωσης. *0 Σημίτης επίσης νά αναλάβει κατά τήν επαφή του 

στό *Υπουργεί© Προεδρίας νά διευκρινίσει τίς ρροθέσεις της κυβέρνη

σης γιά τή συμμετοχή των κομμάτων στίς διαδικασίες του δημοψηφίσμα

τος. 

III. Εξόρμηση. Μετά άπό συζήτηση αποφασίστηκε ο Στάγκος νά έρθει 

σέ επαφή μέ τους υπόλοιπους δημοσιογράφους το0 κινήματος και νά 

συστήσει νέ« Συντακτική Επιτροπή γιά τήν Εξόρμηση. Ό Στάγκος ζή

τησε νά καταχωρηθεί στά πρακτικά δήλωση, οτι θά έπρεπε νά τον είχαν 

συμβουλευθεί γιά τήν έκδοση της εφημερίδας. 

*Η επόμενη συνεδρίαση νά πραγματοποιηθεί τήν Πέμπτη 28 η τή 

Παρασκευή 29. 


