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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Αρ&ρον 1. Ί Ι  Φιλιλευθέρα Δημοκρατική "Ενωσις άποτελεϊ 
πολιτικόν οργανισμόν διεπύμενον από βαΟείαν πίστιν εις την 
Πατρίδα, τήν Ειρήνην, τήν Δημοκρατίαν και τήν Πρόοδον καί 
άποβλέποντα εις

α) Τήν έξασφάλισιν καί ιόλοκλήρωσιν τής εδαφικής άκεραιό- 
τητος τής Ελλάδος καθώς καί τήν ύπεράσπισιν τής εθνικής της 
ανεξαρτησίας.

> β) Τήν επί τη ·ξ ιν πλήρους καί άδιαταράκτου λειτουργίας των
δημοκρατικών θεσμών.

γ) Τήν θεμελίωσιν τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Δημοκρα
τίας εν τή χώρα.

"Αρϋ-ρον 2.—Ή  "Ενωσις είναι (οργανωμένη κατά δημοκρατικόν 
τρόπον. "Ολα τά διοικητικά όργανά της είναι συλλογικά, άντι- 

'  προσωπευτικά τής λαϊκής βάσεως του Κόμματος καί αιρετά.
"Εδρα τής Ένώσεως είναι αί Λθήναι. "Εμβλημα τής Ένώ- 

σεως είναι ή "Άγκυρα.

ΜΕΛΗ
"Αρ&ρον 3.— Μέλος .τής Φιλελεύθερος Δημοκρατικής Ένώ

σεως γίνεται πας Έλλην πολίτης, ανεξαρτήτους φύλου ή θρη
σκεύματος, έχων συμπεπληρωμένον τύ 18ον έτος τής ηλικίας 
του, έφ’ (ίσον δηλώση ότι πιστεύει εις τάς άρχάς τής Ένώσεως 
καί θά έργασθή διά τήν έπικράτησίν της. Τήν εγγραφήν εγκρί
νει ή διοίκησις τής τοπικής Ένώσεως τής περιφέρειας του ύπο- 
ψηφιίου μέλους.

"Αρχ)ρον 4  .—Τό μέλος δικαιούται vit μετέχη εις τάς Γενικός 
Συνελεύσεις τής τοπικής Ένώσεως εις τήν όποιαν ανήκει, να 
έκφράζη ελευθέριος τήν γνώμην του εντός τού πλαισίου»τών 
αρχών τής Ένώσεως, νέι έκλέγη τήν Διοίκησιν τής Ένιόσεως 
καί τους αντιπροσώπους της εις τύ Συνέδριον.

Αρ·&ρον Ο.—Τό μέλος υποχρεούται νά καταβάλη τήν συνδρο
μήν του, vit εργάζεται διά τήν διάδοσιν τών ιίρχών καί τής πολι
τικής τής Ένώσεως καί νά μετέχη ένεργώς εις τους άγώνας της.

”Αρ·&ρον 6 .—Τύ μέλος διαγράφεται : α) Έάν καταδικασθή 
διά πράξεις πού συνεπάγονται στέρησιν τών πολιτικών δικαιω- 

j,... μάτων. |ί) Έάν ενεργή εναντίον τής εφαρμογής καί έκτελέσεως 
τών κατιί τό Καταστατικόν λαμβανομένων αποφάσεων τών άνω- 
τάτων οργάνων τού Κόμματος, γ) Έ άν παραμελή συστηματικώς 
τέις πρός τήν Ένωσιν υποχρεώσεις του.



'Αρ&ρον 7. -Τ  ήν πειθαρχικήν εξουσίαν άσκεΐ »¡Περιφερεια
κή ’Επιτροπή εις ήν υπάγεται τό μέλος, ή τις αποφασίζει μετ’ 
είσήγησιν τής Επιτροπής τής τοπικής Ένόίσεως. Εις τήν είσή- 
γ)|σιν δέον ν’ άναφέρεται καί ή γνώμη τής μειοψηφίας. Κατα 
τής άποφάσεως ταύτης τό μέλος δικαιούται νά προσφυγή εις τό 
Πολιτικόν Γραφεϊον.

^  Τό Εθνικόν Συμβούλιον του Κόμματος άσκεΐ τήν πειθαρχι
κήν εξουσίαν προκειμένου περί των μελών αυτού καί τών πρώην 
βουλευτών. Κατά τών αποφάσεων τού Εθνικού Συμβουλίου χωρεΐ 
προσφυγή ένιόπιον τού Συνεδρίου τής Ένώσεως.

"Αρ&ρον 8 .—Αί πειθαρχικοί ποιναί είναι, άναλόγως τής 
σοβαρότητας τιών παραπτωμάτων, παρατήρησις, μομφή, προειδο- 
ποίησις διαγραφής, προσωρινή διαγραφή, οριστική διαγραφή.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Λ’ . ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

"Αρ&ρον 9 .—Κυρίαρχον όργανον τής Ένώσεως είναι τό 
Συνέδριον, συγκαλούμενον τακτικυις μέν άνά διετίαν, εκτάκτως 
δέ οσάκις ή πλειοψηφία τού ’Εθνικού Συμβουλίου ήθελε τό 
αποφασίσει.

"Αρ&ρον 10■—Τό Συνέδριον απαρτίζεται έκ το>ν βουλευτών 
τής Ένώσειυς, τών πρώην Υπουργών καί πρώην Βουλευτών, καί 
τώιν υποψηφίων τιών πρό τού Συνεδρίου εκλογών. Κατ’ ίσον του
λάχιστον αριθμόν μεϊέχουν τού Συνεδρίου αντιπρόσωποι τών 
τοπικών Ενώσεων καί δή κατ’ αναλογίαν τού αριθμού τών με
λιών των, εκλεγόμενοι πρός τούτο. Τά τού τεχνικού τρόπου ύπο- 
δείξεως τιών αντιπροσώπων τούτων θά ρυθμισθοΰν δ ι’ άποφά- 
σεως τού ’Εθνικού Συμβουλίου.

"Αρ&ρον 11.—Τό Συνέδριον κρίνει τήν λογοδοσίαν τού Πο
λιτικού Γραφείου, άποφασίζει επί τιών εισηγήσεων τού Πολιτικού 
Γραφείου ή καί τού ’Εθνικού Συμβουλίου καί πάσης άλλης προ- 
τάσεως έπί τής γραμμής τού Κόμματος. Τό Συνέδριον εκλέγει 
διά μυστικής ψηφοφορίας τον ’Αρχηγόν τής Ένοισεως, τό Πολι
τικόν Γραφεϊον καί τό ’Εθνικόν Συμβούλιον.

Λιά τήν μεταβολήν τού Καταστατικού άπιχιτεΐται πλειοψηφία 
τιϊιν δύο τρίτων ( 2);1 ) τιών παρόντων.

"Αρ&ρον 12. Τό Συνέδριον συγκαλεϊται τουλάχιστον τρεϊς 
μήνας πρό τής όριζομένης χρονολογίας, οπότε εύρίσκεται έν 
άπαρτίφ άνεξαρτήτως αριθμού προσελθόντων.

Ευθύς ιός τό Συνέδριον συγκροτηθή είς σιώμα έκλέγον τίι 
προεδρειον του, τά μέλη τού ’Εθνικού Συμβουλίου καί τού Πο
λιτικού Γραφείου θεωρούνται αυτομάτως παραιτηθέντα.

Άνωτάτη ’Αρχή κατά τήν διάρκειαν τιών έργασιών τού Συ
νεδρίου είναι τό Προεδρειον, τό όποιον διευθύνει τάς εργασίας 
τού Συνεδρίου βοηθούμενον υπό τής τριμελούς Γραμματείας 
τού Κόμματος.



Άρϋ-ρον 1 3 .-Δεκαπέντε ημέρας πρό τής χρονολογίας τής 
συνόδου τοΰ Συνεδρίου δημοσιεύονται τά βασικά κείμενα επί 
των οποίων καλείται τό Συνέδρων ν’ αποφασίσει.

Πάσα άλλη πρότασις υποβάλλεται έγγράφως πρό μέν τής 
ένάρξεως των εργασιών τοΰ Συνεδρίου εις τήν Γραμματείαν τοΰ 
Κόμματος μετ’ αυτήν δέ ε’ις τό Προεδρεΐον τοΰ Συνεδρίου.

Γίροκειμένου περί εκτάκτου Συνεδρίου αί ώς άνω προθεσμίαι 
δύνανται νά συντμηθοΰν κατ’ άπόφασιν τοΰ ΈΟν. Συμβουλίου.

β·. ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
"Αρ&ρον 14 .—Κατά τά μεταξύ δύο Συνεδρίων διαστήματα 

τό άνώτατον όργανον τής Ένώσεως είναι τό Έθν. Συμβούλων.
'Άρ&ρον 1 5 ·-—'Τό ’Εθνικόν Συμβούλων συνέρχεται τακτικώς 

μέν εις ώρισμίνην άνά τρίμηνον χρονολογίαν όριζομένην υπό τοΰ 
ίδιου, εκτάκτως δέ οσάκις τό συγκαλέση τό Πολιτικόν Γραφείον 
τής Ένώσεως, ή ό ’Αρχηγός αυτής.

"Αρ&ρον 1 6 .—Τό ’Εθνικόν Συμβούλων άποτελεΐται έκ 35 
τακτικών μελών καί 12 αναπληρωματικών, εκλεγόμενων απάντων 
διά μυστικής ψηφοφορίας υπό τοΰ Συνεδρίου, εκπρόσωπόύντων 
κατά τό δυνατόν άπαντα τά διαμερίσματα τής χώρας. Μέλη τοΰ 
’Εθνικού Συμβουλίου είναι επίσης αυτοδικαίως τά τακτικά καί 
αναπληρωματικά μέλη τοΰ Πολιτικού Γραφείου. Τό ’Εθνικόν 
Συμβούλων θεωρείται έν άπαρτίφ ανεξαρτήτως άριθμοΰ προσελ- 
θόντων καί αποφασίζει έφ’ όλων των θεμάτων τοποθετήσεως 
καί τακτικής τής Ένώσεως, ασκεί δέ τήν άνωτάτην πειθαρχι
κήν εξουσίαν.

”Αρϋ·ρον 17 .—Τό ’Εθνικόν Συμβούλων ψηφίζει τόν εσωτε
ρικόν κανονισμόν τοει καί εκδίδει αποφάσεις ρυθμιζούσας πάν 
θέμα μή ρητώς προβλεπόμενον υπό του Καταστατικού.

Γ .  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
“Αρϋ-ρον 1 8 .—Τήν Διοίκησιν τοΰ Κόμματος ασκεί τό Πολι

τικόν Γραφείον άπαρτιζόμενον άπό τόν ’Αρχηγόν τοΰ Κόμματος, 
δέκα τακτικά μέλη καί πέντε αναπληρωματικά, εκλεγόμενα διά 
μυστικής ψηφοφορίας τπό τοΰ Συνεδρίου, πρό τής εκλογής των 
μελιών τοΰ Εθνικού Συμβουλίου. Τό Πολιτικόν Γραφείον αποφα
σίζει έφ’ όλων τών τρεχόντων πολιτικών θεμάτων ?ν τώ πλαισίω 
τιΰν άποφάσεων τοΰ Συνεδρίου καί του Εθνικού Συμβουλίου.

Τό Πολιτικόν Γραφείον συνέρχεται τακτικώς μέν άπαξ τής 
έβδομάδος εκτάκτως δέ οσάκις τό συγκαλέση ί> ’Αρχηγός. Τό 
Πολιτικόν Γραφείον θεωρείται έν απαρτία παρόντων τοΰ 1]2 
τών μελών του.

'Άρ&ρον 19 .—Τό Πολιτικόν Γραφείον ορίζει έκ τών μελιών 
του ένα υπεύθυνον επί τής όργανώσεως, ένα υπεύθυνον επί τοΰ 
τύπου καί διαφωτίσεως καί ένα υπεύθυνον έπί τών οικονομικών 
τοΰ Κόμματος, Ούτοι. απαρτίζουν τήν Γραμματείαν τοΰ Κόμ
ματος, έ'χουσαν ώς αποστολήν τήν έν γένει έπίβλεψιν τής ιιργα-



νωτικής πορείας του καί τήν έκτέλεσιν των αποφάσεων του 
Πολιτικού Γραφείου.

Ά ρ β ρ ο ν  2 0 -  Το Πολ ιτικόν Γραφεΐον δυναται να όρίση 
υπευθύνους οργανωτάς δι’ οίονδήποτε ειδικόν τμήμα τής Έ νώ 
σεως, καθώς καί ’Επιτροπής έχούσας γνωμοδοτικήν ή καί εκτε
λεστικήν αρμοδιότητα εντός των ορίων τής παρεχόμενης είς 
αύτάς εντολής.

Δ'. Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
'Άρϋρον 21.—Ό  ’Αρχηγός τής Ένώσεως εκπροσωπεί καί εκ

φράζει αυτήν, προίσταται όλων των οργάνων τής Ένώσεως καί 
επιβλέπει τήν έκτελεσιν .των άποφάσεων του Εθνικού Συμβου
λίου καί του Πολίτικου Γραφείου.

"Αρ&ρον 2 2 .—'Ο ’Αρχηγός εκλέγεται υπό του Συνεδρίου.
*Αρ&ρον 23.—Ό  Αρχηγός προεδρεύει του Πολιτικού Γρα

φείου καί τού ΈίΙνικοΰ Συμβουλίου, είσηγεΐται ή ορίζει είσηγη- 
τας τών διαφόρων θεμάτων. ’ Κ ν ίσοψηφία των παρόντων μελών 
του Πολιτικού Γραφείου ή τού ΈίΙνικοΰ Συμβουλίου ή ψήφος 
τού ’Αρχηγού υπερισχύει. Ai αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου 
καί τού ΈίΙνικοΰ Συμβουλίου είναι υποχρεωτικοί διά τόν ’Αρχηγόν.

Αρβρον 2 4 .—’Ο ’Αρχηγός τής Ένώσεως είναι καί ’Αρχηγός 
τής Κοινοβουλευτικής ύμάδος.

Αρ&ρον 25·-  Έ ν περιπτώσει απουσίας τού ’Αρχηγού τά 
τής άναπληρώσεώς του άποφασίζονται υπό του Πολιτικού Γρα
φείου προτάσει τού ’Αρχηγού.

Ε' .  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΣ
Αρ&ρον 26 .  Οί υπό τό έμβλημα τής Ένώσεως έκλεγέντες, 

καίΐόις καί οί προσχωρούντες πρός αυτήν βουλευταί, αποτελούν 
την Κοινοβουλευτικήν 'Ομάδα τής Ένώσεως. ’Έργον τής όμάδος 
είναι ή βάσει τών αρχών καί τών αποφάσεων τού Κόμματος ασκη- 
σις τής νομοθετικής εργασίας καί τού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

~Αρΰρον 27 .— Τής Κοινοβουλευτικής Όμάδος ηγείται ό 
Αρχηγός τής Ένώσεως.

ΑρΛρον 2Η .— II Κοινοβουλευτική Όμάς συνέρχεται είς 
τακτικά χρονικά διαστήματα ή καί εκτάκτως πρός άντιμετώπισιν 
τών σχετικιόν με τό έργον της προβλημάτων καί συντονισμόν 
τών ενεργειών τών μελών της. ΙΙροκειμένου περί επειγόντων γε- 
νικώτέρας σημασίας ζητημάτων δυναται νά προσκληθή υπό τού 
Πολιτικού Γραφείου κοινή συνεδρίασις τής όμάδος μετ’ αυτού.

”Αρ&ρον 2 9 .— Ή  Κοινοβουλευτική Όμάς δυναται νά προβή 
είς διαγραφήν μέλους της ένεκα παραβάσεως τών αρχών τής 
Ένώσεως ή συστηματικής απειθαρχίας. Έ πί τής διαγραφής 
αυτής άποφαίνεται εις β' βαθμόν τό Συνέδρων.

~Αρ&ρον ¿50.— Οί υποψήφιοι βουλευταί τής Ένώσεως όρί-



ζονται υπό τού Πολίτικου Γραφείου, λαμβάνοντος ύπ' όψιν τήν 
έν γίνει δράσιν καί λαϊκήν άπήχησιν τών προσώπων, καθώς καί 
τάς εισηγήσεις των τοπικών * Ενώσεων.

νΑβϋρον 31. Είς πάσαν πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον Ιδρύεται 
τοπκή "Ενωσις υπό τόν τίτλον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΗΜΟΚΡΑ- 
ΤΙΚΙΙ ΕΝΩΣΙΣ χωρίου ή πόλεως Λ». Παρ’ έκαστη τοπική 
‘Ενώσει δύνανται νά ίδρύωνται ιδιαίτερα γυναικεία τμήματα.

“Αρ&ρον 3 2 .—Όργανα τών τοπικών 'Ενώσεων είναι: α) ή 
Γενική Συνέλευσις τών μελών των, συγκαλουμένη τακτικώς κατ' 
έτος ή καί εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, β) ή Επιτροπή 
τής 'Ενώσεως εκλεγόμενη υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί 
απαρτιζόμενη έκ 5 έ'ως 15 μελών, άναλόγως του πληθυσμού 
κατά τήν κρίσιν τής Συνελεύσεως τής τοπικής Ένώσεως.

’Άρϋ-ρον 33.—’Αντιπρόσωποι τών τοπικών Ένώοεων ’Επαρ
χίας ή Νομού συνερχόμενοι είς Συνδιάσκεψιν εκλέγουν τήν ΙΙε- 
ριφ

λύγ
νοΰται κατά τμήματα ή τομείς, διαμερίσματα συνοικιών καί 
επαγγελματικών κλάδων, οπότε αντί Γενικής Συνελεύσεως συγ- 
καλεΐται Συνδιάσκεψης απαρτιζόμενη έκ τών ’Επιτροπών τιον 
τμημάτων, ή όποια εκλέγει τήν Περιφερειακήν ’Επιτροπήν τής 
I Ιύλεως.

Ή  μορφή αϋτη τής όργανώσεως, υποχρεωτική διά τάς Αθήνας, 
τόν Πειραιά καί τήν Θεσσαλονίκην, δύναται νά δοθή είς πάσαν 
πόλιν μετ’ άπόφασιν τού Πολιτικού Γραφείου.

’’Αρϋ'ρον 35.— Δι’ άποφάσεως τού Πολιτικού Γραφείου δύνα- 
ναι νά προβλεφθή ή δημιουργία τών άλλων οργάνων τής Ένώ- 
σεως, ιός π.χ. συντονιστικών κατά περιοχάς κ.λ.π.

”ΑρΟ-ρον 36. Ή  Νεολαία τής Φιλελευθίρας Δημοκρατικής 
'2?νώσεως ιίποτελεΐ ιδιαιτέραν όργάνωσιν τελούσαν υπό τήν άμε
σον εποπτείαν καί καθοδήγησαν τού Πολιτικού Γραφείου, τύ 
όποιον δι’ αποφάσεων του ρυθμίζει, τά τής λειτουργίας της.

Αρ0 υον 37. Ιΐαν κενόν τού παρόντος Καταστατικού συμ- 
πληρούται δι’ άποφάσεως τού ’Εθνικού Συμβουλίου.

Μεταβατική Αιάταξις Λ. Μέχρι νών προσεχών εκλογών με
τέχουν τού Συνεδρίου, πλήν τών ι ν άρθρφ 10 άναφερομενων, 
καί οί διατελέσαντες ύποψο'ιφιοι κατά τάς ίκλογάς 1950 καί 1951.

Μεταβατική Αιάταξις Β.—Μέχρι τού πρώτου Συνεδρίου τά 
μέλη τής Κοινοβουλευτικής Όμάδος είναι αυτοδικαίως μέλη τού 
Εθνικού Συμβουλίου.

Τό παρόν Καταστατικόν έψηφίσθη υπό τής 'Ιδρυτικής Συνε
λεύσεως τής Φιλελευθέρας Δημοκρατικής 'Ενιόσεως τήν 19ην 
’Ιουνίου 1955.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ
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