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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
τ η ς ;

" Φ Ι Α Ε Α Ε Υ 0 Ε Ρ Α Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ , ,

' I I  Ψιλελευόέρα Δημοκρατική 'Ένωσις , Τίπως κάδε μεγάλο 
πολιτικόν κίνημα, είναι γέννημα τής ιστορικής έυρας. Ιαυτρχρο- 
νως Τίμιος τοποθετείται μέσα εις τι'ι πλαίσια της νεοελληνικής δη
μοκρατικής παραδόσεως, τής οποίας απαρχή είναι ή Εόνική 
Έ πανάστασις  τον 1821 καί φωτεινός σταθμός ή υπό τόν Ελευ
θέριον Ιίενιξέλον εθνική καί προοδευτική εξόρμησις του lillO.

1 ο ’Έ θνος εγνώρισε έκτοτε στιγμής λαμπρής ανόδου, άλλα 
καί -θλιβερής ύπισόοδρομήσεως. *() ‘Ελληνικός Λαός απεδόΟη 
εις υπέροχους είίνικοίις καί κοινωνικούς αγώνας. Ά λ λ  ή ση
μερινή πολιτική καί οικονομική κατάστασις τής χιορας κάθε 
άλλο παρά δίδει εις τής λαϊκός τάζεις τό αίσθημα οτι, δικαιώνει 
τής τόσας ίΚισίας των.

Τό βάρος τοϋ παρελθόντος
Βεβαίως φέρομεν καί ί)ή ηέρυηιεν έπ αρκετόν το βάρος 

του απωτέρου καί τοϋ προσφάτου παρελθόντος. Κίς τό παρελθόν 
ή ήγέ.τις οικονομική τάξις, παρ' Τίλας τής προόδους πού επετε- 
λέσΟησαν, δεν κατώράωσε να δέση εδραίας βάσεις περαιτέρω 
επαρκούς αναπτυξεως. ΆντιΟέτως απέδειξε μίαν τάσιν πρός 
παρασιτισμόν, καταστρεπτικήν διό. τήν οικονομικήν προοδον. 
Οι απελευίίεροηικοί πόλεμοι τής χώρας, αί κρατικοί ανάγκαι, 
αί τοκογλυψικαι ή£ι.ώσε:ις των ξένων δανειστών καί ό αντίκτυπος 
τών διεθνών κρίσεων υπήρςαν επίσ-ης παράγοντες δυσμενείς δια 
τήν ανάπτυξιν τής οικονομίας μας.

’Εκ παραλλήλου ό Διχασμός καί τιί αναπτυχδέντα πάθη 
εκλόνισαν τήν κοινοβουλευτικήν παράδοσιν πού ήγυινίσί)ησαν να 
θεμελιώσουν πολιτικοί ιϊνδρες όις ό Χαρίλαος Γρικουπης και ο 
' Ελευθέριος Βενιξέλος.

Τό πρόσιρατον παρελθόν προσέθεσε λόγους καθυστερη- 
σεως εις τήν πρόοδον τής χώρας. ' I I  Δικτατορία τής 4ης 
Αύγουστου, ή ξένη Κατοχή πού συνεσώρευσε οικονομικά ερεί
πια καί ανδρωπίνην απόγνωσιν, τό Δεκεμβριανόν κίνημα καί η 
Α νταρσία  εβυίΐισαν τιήν χιόραν εις οικονομικής δυσχερείας καί 
πολιτικήν ανωμαλίαν.

Ή Ελληνική Δεξιά
Εις πάντα ταΰτα ι σε πει να ϊρυστεδ|| ένας άλλος ουσιωδέ

στατος παράγων·· τής σημερινής μας καδυστι-ρήσεως. Ιο γεγονός
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iu i  από τής ΛπελευΜερώσει»; μέχρι σήμερον, μέ ελαχίστας δία- 
κ<>πά:, το κλειδιά xΓ|r ; "ίουσίας καί της οικονομικής ζωής κα- 
τό χει ή Κ/.ληνικί| Λείοι. Λυτός ο κόσμος, υπό την σημαίαν τής 
< αδιαλλάκτου «ε ίίνικοφροσυνης», είεμεταλλεΰίλη την εθνικήν πε
ριπέτειαν. Υ πηρέτησε  τά συμφέροντα των ’Ολίγων εις βάρος 
ολοκλήρου τού ’ ¡ ’όνον;. Συνέτεινε είς τήν άνωμαλίαν, με τιίς 
γνωστά:: μεδόδους πού ¿χρησιμοποίησε και τί|ν περιφρόνησιν 
;τοΐ’ απέδειίε προς ταν λαϊκιλς αναγκας.

Μόστάδη ανίκανος -, ά ο.ζιοποιήση τήν ςένην βοήθειαν διότι 
ήδελε νά ικανοποίηση τούς «ήμετέρους». .Μ: τήν ένίσχυσιν του 
ίίπιδάνου εμπειρισμού τών ίένων αποστολών, έ’ίεπόνησε εντυ
πωσιακό προγράμματα άνασυγκοοτ ήσ;-;ο)ν ποί) έμειναν ως μνη
μεία προχειρολογίαν. Καί υπεστήριίε διαδοχικώς άλληλοσυγ- 
κροι'οιιένας α.τόι,'ει; πού παρέλυσαν κάθε ελπίδα σταδεράς και 
συνεπούς πολιτικής.

ι ) τελευταίος και χείρι.στος καρπός τής πολιτικής της Λε- 
'ίιάς < πήρζεν ό «μεσσιανισμός» του Ελληνικού Συναγερμού. ΜΙ 
\ε ; ιά  κατώρδτυσε να ύψιόση τήν αϊγλην τού Στρατάρχου εις τήν 
δέσ.ιν δαυματοποιού δυνάμεως ικανής να η,έρη ευημερίαν διιί 
τής χρηστής καί μεγαλοφυούς διοικήσεως τής Χώραν.

Κπι τρία σχεδόν έτη από των εκλογών τού 1952 ο Ε λ λ η 
νικός Λαός ύη ίσταται τήν μεγίστην διάψευσιν ελπίδων πού επέ
στη ποτέ λαός από οίονδήποτε κόμμα, ίο υ ;  δημοσίους υπαλλή
λους διετήρησε εις άναστάτωσιν και τρόμον <> επαίσχυντος X. 
25UU. Οι εργάται έστεοήδησαν όλων τών φιλεργατικών νόμων. 
Ολοι οι ιιισΟωτοί, εργάται η υπάλληλοι, έφδασαν είς το 

Γσ/ατον όοιον ένδειας. Ιό, άγρόται. καί οί μισθωτοί εφιλοδω- 
οήιΐη-ταν r  «ότι,:» υναγεοιίΓ/ής ευεργεσίας που διαρκεΐ. ήδη 
ε πί τρία. . τη και του: περί ήγαγε εις εζουδένίυσιν. Μ)λαι αί έπαγ- 
γ: λμαιικαί τάζεις άση-υκτιοΰν. Λί. τελέυταϊαι φορολογία! άπετε- 
λείωσαν. τ<· έργον τή: οϊκονοιιικής συντριβής τοΰ Λαού καί άπέ- 
ι ει :α\ π/.ηροιν ατι ο Συναγερμόν είναι αδιάλλακτος : χάρος τών 
πτωχοτι.ιων και τών μεσαίων ταίεων.

. \ντ ί χρηστή; δ ιο ι: ήσεων, ιιίιι ατμόσηαιρα διώςεων καί 
π ι α. έ/.αλ»λιεργήί>η εντόνων. Ό  πλέον ίόρασύ; κομματισμός 
Ί δασ» καί it;-:/.>ι τών Κνόπλονν \υνάμεων. Απροκάλυπτοι 

ι )<ώ. ιν έζεόηλώόησαν ακόμη καί είς την δικαιοσύνην, όπως 
■ τή» περίπτωσιν τής ίΙροεδρίας τοΰ Λρείου Πάγου καί τής 
ταβα/.ής τής συν δέσεως τοΰ Λνωτάτου Δικαστικού Συμβού

λιο Κ·ς ταΰτα προσετέδησαν αί ανησνχίαι εκ τών δικτατορι- 
κώ - τώ· παραστρατιωτικών οργανώσεων που εςέΟρεψε
και ε- ισχύει ο Συναγερμός.

ΚΙ; τό διεδνέ:, τέλος, πεδίον, ενώ ό Συναγερμός άνήλδε 
είς τήν Κίονα ι αν m τΐ|ν δήλωσιν ότι ί)’ άναστηλώση τό διεθνές 
κΰρο: τή; χά.ραν, διν ι κάμε παρά νά διακηρύίη τιήν πολιτικήν



τοΰ «χορού τοϋ Ζαλόγγου» πού συνίσταται ούσιαστικώς είς 
παραίτησιν τής Ελλάδος από κάθε εξωτερικήν πολιτικήν και από 
κάθε διεκδίκησιν τής θέσεώς της ιός ανεξαρτήτου ’Έ θνους πού 
θέλει να ζήση.
Πίστις είς την Ελλάδα

’Έ τ σ ι  έφθάσαμε εις τό σημερινόν σημείον οικονομικής άπο- 
γνωσεως, πολιτικής καταπιέσεως και μειώσεως τής εθνικής 
υπερηφάνειας.

11 γενική αυτή κατάστασις εκτρέφει τήν άπογοήτευσιν. 
Έ χ ο μ ε ν  δυστυχώς επανελθεί είς τήν εποχήν τοϋ 1897, όταν ή 
«Ψοιροκώσταινα» δέν έθεωρείτο ούτε ικανή να γίνη αληθινόν 
κράτος, ούτε να θρέψη τύν πληθυσμόν της, αλλά κατάλληλη 
μόνον διά νά επαίτη από τούς ξένους καί να φυτοζωή. Ό  Λαός, 
πού -/.ατέχεται από θέλησιν νά έργασθή καί νά δημιουργήση, 
που είναι υπερήφανος καί θέλει νά είναι υπερήφανος διά τήν 
χώραν του, ωθείται είς μαρασμόν. "Ενας άρρωστημένος ρωμαν- 
τισμός καλλιεργείται. Ολοι κοιτάξουν τί γίνεται α λ λ ο ϋ, προ* 
σέχουι· με φθόνον τας εντόνους προσπάθειας άλλων Εθνών. 11 
μεταναστευσις μεταβάλλεται εις ιδανικόν καί κινδυνεύει ν ’ άπο- 
μυζήση τήν αλκήν τοΰ "Έθνους.

’Εναντίον αυτής τής καταστάσεως τοϋ ηθικού μαρασμού τοϋ 
"Εθνους ή Φιλελεύθερα Λημοκρατική Έ ν ω σ ις  έρχεται νά διακή
ρυξή τήν π ί σ τ ι ν ε ί ς  τ ή ν Έ  λ λ ά δ α. "Οποιος δεν 
άρκεΐται νά κραυγάζη ότι είναι «έθνικόφρων», άλλ’ επιδιώκει 
είλικρίΛ'ώς τήν πρόοδον τού ’ Εθνους, πείθεται ότι ή χώρα μας 
μπορεί νά έπιβιώση καί ν<>. προκόψη οϊκονομικώς καί πολιτικώς 
καί ν ’ άσκηση τον ρόλον πού παρουσιάζει είς τήν ιστορίαν καί 
τήν γεωγραφικήν της θέσιν. Ί I  Ε λλ ά ς  έχει αρκετόν πλούτον 
πού δϋναται νά άξιοποιηθ ή καί νά έξαση α/.ίση τήν βαθμιαίαν 
αλλά συνεχή καί βέβαιον βελτίωση’ τού βιωτικοϋ επιπέδου’ 
τού Λαού.

Από πολιτικής πλευράς, εκείνο πού χαρακτηρίζει έντόνως 
τήν ιδιομορφίαν τής χωράς μας είναι ιό  αγωνιστικόν πνεύμα τού 
Λαού της καί ή δημοκρατική της παράδοσις. Κατά τήν τελευ- 
ταίαν πεντηκονταετίαν συνεχείς καί επίμονοι είναι οί αγώνες τοϋ 
Ελληνικού Λαού διά νά κατακτήση καί θεμελιώση τούς δημο
κρατικούς θεσμούς. Σήμερα, όπως πάντοτε, ή Ε λλ ά ς  δονειται 
α π ’ άκρου είς άκρον από τήν λαϊκήν θέλησιν νά οικοδομή θή 
πλήρης καί σύγχρονος Δημοκρατία.

Ε π ά ν ω  εις αύτάς τάς δύο βιίσεις θά  στηριχθή σήμερα δ 
άγων όχι μόνον διά ν' απαλλαγή ό τόπος από τον Συναγερμόν, 
αλλά καί δια να είσελθη οριστικώς εις δρομον οικονομικής και 
πολιτικής ιίναδημιουϊιγία:. Νά δημιουργήσουν αί προϋποθέσεις 
δ ιά νά μπορέσουν οι Έλληνες νά ζήουυν ευτυχισμένοι εις τήν 
πατρίδα τους.



Ή ιστορική στιγμή
Ί Ι  Ψιλ ελεύθερα \ημοκρατική Ένωσις θεωρεί εαυτήν ευ

τυχή, διότι ίμη ανίζεται εις στιγμήν καθ’ ήν « ί ελπίδες παγι- 
«·>'·)- τη: Ειρήνης ηυίήθησαν είς μεγιστον βαθμόν. Ί I  προ

οπτική εν· : νέου πολέμου δυναμένου, λόγω των θερμοπυρηνικών 
■ »rr/.fo. , να οδηγήση i-î: ολοκληρωτικήν καταστροφήν, επέφερε το 
·. αμεπόμενον αποτέλεσμα. Ηδη καταβάλλεται πανταχόθεν έλπι- 

θοη ορος προσπάθεια ειρηνικής διευθετήσεως των διάφορων.
’ Κς άλλου καί τό. τελευταία ίχνη εσωτερικής ανω μαλίας 

έχουν '(.το καιρού ε.Ξαη ανισθή. ’Ό χ ι  μόνον η ανταρσία έχει λήξει 
τοο ετών, αλλ ί| ε'κ.τοτ: δημιουργηθεισα κατάστασις είς τα Βαλ
κάνια κατέστησε: αδύνατον δια μακράν χρονικόν διάστημά τι'|ν 
; .ταναλτρι'ΐν παρομοίου πειράματος εις βάρος της ' Ελλάδος.

. Αλλά καί τα ψυχολογικά βάθρα της ανωμαλίας εξαφανί- 
:< ·ται. Λ i ε ερεΐαι λαϊκαί μαξαι πού παρέσυρε ί| Λεξιά έπαυσαν 
ία είναι εύκολος λεία δΓ αυτήν. Ά ρνοϋντα ι πλέον vù παρέχουν 
την εθνικήν των ευαισθησίαν ιός βόθρον δια τόν πλουτισμόν 
τών ολίγων ; ις βάρος τού Λαοΰ. Παραλλήλους τά λαϊκά στρώ- 
οατα ιοί· έπηρεάέοντο άπο τήν ηγεσίαν τοΰ Κ .Κ.Ε. είδαν ότι, 
άπο ενόπλου άγώνος εΐ: ένοπλον αγώνα, ώδηγήθησαν εις την 
καταοτροη ην. Καί άναίητοΰν τί|ν δημοκρατικί|ν εκείνην διέξοδον 
πυτ' θά επιτρέηιη εις ολους χΰ. εργασθοΰν καί νά ζήσουν έν 
ειρήνη, μ: τάς εγγυήσεις προσωπικής ασφαλείας που μόνον ή 
\η  μοκ οατ ί a  πάρε χε ι .

Π λος ΐ| πείρα εκ τής Κυβερνήσεως τοΰ Χυναγερμοϋ είχε 
τοΰτο το ό/.γαθον αποτέλεσμα, οτι προστατεύει τόν Λαόν από 
κάθε προσπάθειαν τής \ε:;ΐάς να υποδυθή καί πάλιν τόν «σω· 
τήρα». Και τον ιθεράπευσε άπο κάθε τάσιν ν ’ αναμένη καί να 
χειρο/ροτη οίονΟηποτε θαυματοποιόν. () Λ.αός μπορεί ν’ άντι-
ληη ΘΓ1 Τ(ποα «τι η ι ιοθ ;σ ι:  τμ; ΙΙροοδοιι τής Χωράς δεν άπο-
Τ V Λ 1 ί (Γ/UV r \ <ις δημαγωγού η ολίγου χοάνου, αλλ ; ογον ιιακράς
Λ νθΓ| ,̂, ;ι οο; τ" τ ιμα του οποίου θα βαδίσωμε μι σταθεριι
|3ημ<χτα, ιψ  (ιΌον τεθούν θεμιλια ισχυρά και ί'.ιά,ρ τη ε;να ρεαλι-
στικον πρόγραμμα, ε:ηαρμοξόμενυν συστηματικά.

Ετσι ηλθεν η ωρα να γίνη μία ριζική στροφή εις την κα- 
τετ·θυ·.σιν τη; ελληνικής πολιτικής καί να τεθούν a i  βάσεις μιας 
Π θ ι κ η ς Λ a  ϊ κ ή ς I i ο λ ι τ ι κ ή ς. Τής πολιτικής αυτής 
ίσομι ,· κατοιτερω τάς γενικός γραμμάς, επί τών όποίιον θά  

στηριχθή το λεπτομερές πρόγραμμα τής Φ .Δ .Ε .



Α'. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Κάθε "Ελλην κάμνει, σήμερον την θλιβεράν διαπίστωσιν, 

ότι ό Συναγερμός, όχι μόνον δέν προσέθεσε τίποτέ εις το γόη- 
τρον τής 'Ελλάδος, αλλά δέν έστάθη και· ικανός νά διατηρήση 
την διεθνή θέσιν τής χώρας μας εις τό σημεϊον όπου ήτο όταν 
την παρέλαβε. \ ιό τ ι  κα'ι συμβιίσεις μειωτικάς δια την εθνικήν 
υπερηφάνειαν υπέγραψε καί βάρη εξοντωτικά διά τον'Ελληνικόν 
Λαόν άπεδέχδη καί την πρωτοβουλίαν εις τον βαλκανικόν τομέα 
άφήκε νιι έκφυγη των χειριόν του. Την δέ μεγάλην υπόδεσι ν 
τοΰ γένους, την ύπόδεσιν τής Κύπρου, δεν εχειρίσΟη κατα τρόπον 
όιστε νά την προώθηση προς την ποθητήν και δικαίαν λύσιν της.

Ό  Συναγερμό; έκαμε ό,τι ήτο δυνατόν διά νά τραυματίση 
τό άποκτηδέν με τόσας (Ιυσίας κύρος τής Ελλάδος. Κατ' ουσίαν 
άπεμόνωσε διεδνώς τιήν Χιόραν καί τήν κατέστησε ουραγύν τής 
συμμαχικής παρατάςειυς. Λεν προσέφερεν εις τον 'Ελληνικόν 
Λαόν τίποτε άλλο από την εγκληματικήν προοπτικήν ενός νέου 
χοοοΰ τοΰ Ζαλόγγου.

Ί ο  πάθος αυτό του ολοκαυτώματος δεν έχει καμμίαν δέσιν 
εις τΓ|\· ψυχήν ενός λαοί πού έχει, όλην τιήν ζωτικότητα, τιήν η θ ι 
κήν δύναμιν καί τάς άλλας προϋποθέσεις διά νά ύπερασπισΟή 
αποτελεσματικέ« τά δίκαιά του και νά εξασφάλιση τιήν δέσιν ποί' 
του ανήκει εις τιήν διεδνή κοινωνίαν, Επάνω εις αυτήν τιήν άν- 
τίληψιν δά στηρι.χδή ή έϊωτερική πολιτική τής Φ. \ .  X.

Τιήν πολιτικήν αυτήν καδοριζουν αί συμβατικοί υποχρεώσεις 
μας από τό ένα μέρος, αλλά καί τά ζωτικά συμφέροντα καί τά 
ιδανικά τοΰ 'Ελληνικοί Λαοί από τό άλλο. Είναι ασυμβίβαστος 
με τον χαρακτήρα του Ελληνος, τάς παραδόσεις του καί τήν 
ίδνικήν των αξιοπρέπειαν τόσον ή έννοια τοΰ άβουλου ετεροκί
νητου παράγοντος όσον καί τ ο ί  παδητ ικο ί ουδετέρου παρατη- 
ρητυ ί 'I !  ' Ελλάς πρέπει νά καταστήση ενεργόν τιήν παρουσίαν 
της εις τον δι,εδνή στίβον καί νά συιιβάλη επίσης ενεργώς εις 
τήν ταγίωσιν τής διεθνούς ειρήνης.

Ειρήνη Ανεξαρτησία— Ασφάλεια
Ο 'Ελληνικός λαός είναι κατ’ εξοχήν ειρηνικός. II ιστορία 

τώ\’ νεωτέρων χριίνων μαρτυρεί ότι. όλοι οί αγώνες εις τους 
όποιους άπεδυδη ήσιιν αγώνες αμυντικοί ή απελευθερωτικοί. 
Α ν τ ί  δετός πρός κάδε ιμπεριαλισμοί' ά.ποβλέπει μέ συμπάθειαν 
πρός τάς άντιαποικιακάς χώρας. Λν κάδε πολιτισμένος λαός 
βλέπει εις τιήν Ειρήνην τή\· άναγκαίαν προΰπόδεσιν τής προόδου 
και τής ευημερίας του, ή Ε λλ ά ς  βλέπει εις αυτήν τον όρον 
οΰκ άνευ διά νά δυνηδιή νά έπιβιώση ό»ς “Εδνος καί όις Λαός. 
Λιά. τούτο κάδε ειλικρι,νής και έντιμος προσπάθεια κατοχυρωσεως 
τής Ε ιρήνης δεν μπορεί παρά νά έχη ευμενή άπήχησιν εις τόν 
' Ελλην,κόν Λαόν.



\)j.n Ειρήνη , ίι ; το όνε; τίμητυν ί>(7>«#ον τΓ|: ’ Ελευθερίας,
ι oiJUV II,- : (Ι(ι)Π η| ,'ής όσον ’/«i I I, ' ! (Ί f : <)I 1 1 , δΐ· V 1-I.Vítt V0l|O| 
■ ένα λαόν, ο οποίο; ά;ιό αιώνων ;ι προτάςει n ‘|V έλκυθκρίαν 

• r iv τών άλλων Ιδανικών. ' 11 προάσπισις των ελευθεριών το? 
λαού εις το εσωτερικόν κα ι της πλήρους άνεςαρτησίας του εις 
τ ί|ν ο ι: ιΐ νΓ| Κοινωνίαν αποτελεί βασικήν γραμμήν τής πολιτικής 
τί;: Φ.Λ.Κ. Κάθε ιδέα καί κάθε κίνησις πού ιών εξασφαλίζει 
τ.,ν ελευθερίαν, ώς άντιθεμενη εις τά πάγια συμη έροντα του 
Ελληνισμού, αποκρούεται απο τήν *1* \I*..

Αλλα και ή Ειρήνη καί ί] Ελευθερία αποτελούν ουτοπίας 
ιν Λεν συνοδέέ’ωνται ·υ επαρκείς εγγυήσεις άση αλείας. Εϊρηνη, 
Ελευθερία, Ανεξαρτησία καί ’Ασφάλεια είναι κννοιαι πού 

ποέπει άπαραιτ ;τως να συμβαδίζουν.
’Έ ναντι τής διαρκώς εξελισσόμενης διεθνούς καταστάσεως 

ί. ψ. Ε. θά ρνθμί'ζη έκάστοτε την εξωτερικήν πολιτικήν συμ- 
, ο/ν'ως ιι; τας ανωτέρω αρχας /nuilς οωμαντισμον και χωρίς 

ποοκαταλιμι’ε ι Κ ά , ί Ι ε  νέα κατάστασις πού ·Ί<ί προκύψη τυχόν 
από τα: συντελουοένας διεθνείς ζυμώσεις ί)ά κριθή κατά το 
ποαγματικόν πεοιεχόμενάν τη ; άναη υρικώς προς την ειδικήν 
θέσιν τής χωοας μας.
Ή  Ε λ λ ά ς  μραα ε ις  τ ή ν  Δ ιε θ ν ή  Κ ο ιν ω ν ία ν

I. "II Ελλάς αποτελεί μέλος τού ( )ργανισμού Ηνωμένων 
Ε θ ν ώ ν .  I; την ειρηνικήν αποστολήν του οποίου πιστεύει, ί2ς 
μέλος του O . II. 10. ή Έλλας δικαιούται εις πλήρη καί απόλυτον 
ισοτιμίαν με τα μέλη του Οργανισμού. Θεμελιώδης κ.ανων του 
οηιιοκοιτικοΰ αυτού θεσμού είναι ή αμερόληπτος εφαρμογή τών 
οο/~>ν του απέναντι όλων τών λαών. Είναι συνεπώς απαραδε- 
κτον από τό ένα μέρος η Έλλας να άποστέλη τα τέκνα της εις 
την Λ · ι Άναπ,το/.ην ίστηκουσα εί: την ποιίσκλησιν τού (Η ΙΕ 
και ό το ¡ο άλλο μέοος να καταήΊ|<| ίλεται όσιο ο λα σχεδόν τα 
σλη (οΓ) Οργανισμού, όταν ζητι ί τ ί | ν αναγνωρισιν τού δικαι- 

ιό'ΐατο τη. a. ν μ ιίη αθέσι-ΐικ δια γνήσιον μέλος της ελληνικής 
πικογ. ία: »:rn: : ιναι ο Κυπριακός λαός. "II Φ.Λ.Ε. ί)α αγω- 
,ισ 'ή ·:<( την ¡πανόρθωσιν τής καταηοίρου αυτής αδικίας, 
όπως θ<ί άγωνισθή καί διά τήν αποκατάσταση· εις τα δικαιώ
ματα του του Βοοειοηπειοωτικοΰ λαού, πού διατελεί υπό αδυ- 
σιυ πη τον τ υρα ν ν ίαν.

Ί. Η Έλλας ανήκει εις τό ΝΑ ΤΟ, δυνάμει συμφώνου τό 
οποίον απεδέχθη όις έπιδιώκον καί)αρώς αμυντικόν σκοπόν. Ή  
Φ.Λ.Έ.. σεβόμενη τ,ιτς συμβατικάς υποχρεώσεις τής· Ελλάδος, 
διακηο, σσ ι ότι σι ν πρόκειται νά άνεχίΐή κανενός είδους μείωσν 
τής χώρας άπό κανένα, ιδιαίτατα δέ από φίλους καί συμμάχους. 
II παραγνώρισις τής ευθιξίας· του Ε λληνικού  Λαού εις τό 

κεφάλαιον αυτί» τής εθνικής υπερηφάνειας φονεύει τήν φιλίαν 
καί υπονομεύει τήν συνεργασίαν.



II Φ .Δ .Ε .  Ό<λ άξιιίιση -και πιστεύει ότι θά  εύρη εις τούτο 
πρόθυμον άνταπόκρισιν όπως έπανορθωθή παν ό,τι, κατά τήν 
περίοδον της εθνικής μειοδοσίας πού έγκαινίααεν ό  Συναγερμός, 
άπετέλεσε δυσμενή μεταχείρησιν τής 'Ελλάδος είτε έν σχίσει 
προς τά διεθνή νόμιμα είτε εν συγκρίσει προς τήν μεταχείρισιν 
άλλων χωρών. Τοιαύται περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, ή 
παραχώρησες ετεροδικίας μεγαλυτέρας από εκείνην πού ορίζουν 
τό Διεθνές Δίκαιον και αί διασυμμαχικοί συμβάσεις, καί ή 
άνισος κατανομή των στρατιωτικών βαρών μεταξύ τών μελών 
τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας.

Β. Εις τον Βαλκανικόν τομέα πιστεύομεν ότι ή αμυντική 
συμμαχία μετά τής Ί'ουρκίας καί τής Γιουγκοσλαβίας πρέπει να 
απόκτηση περισσότερόν συνοχήν καί ούσιαστικοότερον περιεχό- 
μενον διά νά είναι ή συμφωνία αυτή άνταξία του ονόματος 
καί τού σκοπού της. Μόνον εάν έόραιωθή επί ειλικρινούς και 
άνεπιφυλάκτου συνεργασίας καί εάν έμπνέεται ύπό ενιαίας κα- 
τευθύνσεως ή συμφωνία αυτή δύναται πράγματι νά άποβή 
αποτελεσματικόν όργανον κατΟχυρώσεως τής ειρήνης καί της 
ασφαλείας εις τον τομέα αυτόν.

4. Έ ξ  άλλου ή 'Ελλάς μετέχει τού Συμβουλίου τής Ευρώ
πης. ' I I  Φ .Δ .Ε . πιστεύει εις τήν ανάγκην τής περαιτέρω π ροο
δον τής ιδέας τής ευρωπαϊκής ενότητας, υπό τήν αίρεσιν οτι 
θά άναζητηθούν εύρωπαϊκαί λύσεις τών θεμάτων που απασχο
λούν όλας τάς άνηκούσσς εις τήν Ένωσι,ν Χώρας καί ότι θ' 
άναπτυχθή μεταξύ’ των πνεύμα αλληλεγγύης εις τιήν πρακτικήν 
εφαρμογήν τών από κοινού όιακηρυχθεισών Αρχών.

Γ). ' I I  Φ .Δ .Ε .,  αποφασισμένη νά γίνη πιστός εκφραστής 
τής άφοσιώσεως τού 'Ελληνικού Δαού εις τήν Ειρήνην, διακη
ρύσσει ότι κάθε χάιρα, καί εκτός τών σημερινών συμμαχι.ών τής 
Ελλάδος ευρισκόμενη, επιθυμούσα είλικρινώς και χωρίς υστε
ροβουλίαν να καλλιι ογηση μ: τιήν Ελλάδα σχέσεις αρμόνικας, 
θά εύρη πρόθυμον άνια.ιοκρισι ν Γκ μέρους τ ης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

' I I  Φ .Δ .Ε . έχει θέσει ως πρώτον εκ τών σκοπών της τήν 
έξασφάλισιν τής εδαφικής άκεραιότητος καί τής ανεξαρτησίας 
τής Ελλάδος. 'Επομένως αποδίδει θεμελιώδη σημασίαν εις τά 
ζητήματα τά έχοντα σχέσιν μέ τήν ’Εθνικήν ’Ά μυναν τής Χωράς 
καί προσβλέπει μέ ίδιάζουσαν προσοχήν καί στοργήν πρύς τάς 
’Ενόπλους Δυνάμεις.

Θεμελιώδης άπσψις τής Φ .Δ .Ε . είναι ότι δύο είναι αί βά
σεις επί τών οποίων εδράζεται ή Εθνική ’ Δμυνα. ΙΙρώτον : 
καλώς όργανωμέναι καί έφωδιασμεναι Ενοπλοι Χυνάμπς, ισχύος 
άναλόγου πράς τύις άνάγκας έκάστης στιγμής. Καί δεύτερον : 
εσωτερική σταθερότης,τού ’Έθνους. 'Υπερβολικός όγκος ένοπλων



όυνάαεων καί, επομένως, ΰj t ο|Jr>/.ιχ.<»ν ύψος στρατιωτικών δα
πανών καταλήγει εις ΰπονόμευσιν της Ά μ ύ νη ς  τοΰ ’Ό ν ο υ ς .

ΙΙιστεύομεν ότι το άκολονΙΙούμενον σύστημα άμΰνης είναι 
ίασικώς ακατάλληλον όιά νά εξασφάλιση την άμυνάν εναντίον 

-νδεχομένης έχίΐρι,κής . πιίΙέσεως. I Ιαραλλήλως απορροφά— και 
τούτο κατέστη κοινή συνείδησις την Ικμάδα τον ’Έ θνους  και 
επομένως καταλήγει ις ν.-ιονόμενσιν αντί προστασίας των έλευ- 
it ’ixov ιΊεσιιών. II ιιεταρρύίίμισίς του προβάλλει ώς επιτακτική 
ί)νίκη ανάγκη. Οπως Λέ αναπτύσσεται εις το ειδικόν κεφά- 

λαιον, εκ τής μεταρρνίΙμίσεως αυτής δύνανται να προέλίίαυν ση- 
ιιαντικώταται οίκονοιιίαι εις τος στρατίωτικότς δαπάνας.

II έξασφάλισις ισορροπίας μεταξύ στρατιωτικών καί κοινοτ
ικών δαπανών ί)’ άποτε/.έση πρωταρχικήν φροντίδα τής Ψ .Δ .Ε .

Η  Ε υ θ ύ ν η  ε ις  τ η ν  Π ο λ ι τ ικ ή ν  'Η γ ε σ ία ν
Ηάσις τής πολιτικής τής Φ.Λ.Η. είναι ότι ή ευθύνη διόι 

τήν Αμυναν τής Χώρας, ανήκει εις την Κυβέρνησιν, ή όποια 
ναι καθορίζει την ΙΙολιτικήν τής ΚίΙνικής Αμΰνης τοΰ Κράτους. 
Κατότ συνέπειαν ή Φ. \ . Κ. άεωρεί οτι ή πολιτική ηγεσία οφείλει 
να άναλιίβη τάς σχετικά; μέ τάς Ε νόπλους Χυνάμεις εΰίΐΰνας 
της από τας οποίας, όιά γνωστούς λόγους, έχει εν μεγάλοι μέ
τριο άποξενωίΐη. 11 μέχρι σήμερον εμπειρία άπύ το ύπάοχον 
σύστημα ιτ.ποδεικνύει ότι τούτο πρέπει έ.τειγόντως νέι μεταβληίΐή.

Ι'.ίς την άποξένωσιν αυτήν τής πολιτικής ηγεσίας από τότς 
ειΌΰνας της οφείλεται εν πολλοί; ή άνάπτυξις ενός μιλιταρι- 
στικοΰ πνεύματος, ίένου προς τό ήθος τού "Ελληνος άξιωμα- 
τικού, ή έκκό/Λΐιγις στρατιοιτικών οργανώσεων καί μία γενι,κοπέρα 
νοοτροπία «κράτους Γν κράτει» όιρισμένοιν στρατιωτικών όργά- 
νων. Ε£ όλων τών ανωτέρω ανακύπτει ί| άνά,γκη μεταβολών εις 
την διοικητικήν ΛιάοιΙροισιν τών Ενόπλων Αυνάμεων.

Δ ιο ικ η τ ικ ή  ό ιά ρΟ ρο ισ ις
Ιό υπουργεϊον Εθνικής Αιιύνης υπό τήν σημερινήν του 

•,ιορψήν, απι ιέ/.εσε να μονολιθικόν οργανισμόν ίδιοι ιέροις δό- 
οκαμπτον, μι «ποτιλεσμα να έκφύγη τού τροορισμού του όις 
συντονιστικού οργάνου τών IΙολεμικών "Υπουργείων. Αόγω δί: 
τής αφόρητου συγκεντρωτικής αρμοδιότητας του δέν ήμπορεί να 
αντεπείέλίΐη εις τής τρέχουσας υπηρεσιακός άνάγκας.

-Ιημειωτέον οτι είς όσα τών ξένων Κρατών έχει ίδρυΙΙή 
X πουργείον ΚίΙνικής Ά μύνης, τούτο ενεργεί όις συντονιστικόν 

οργανον, τότ δε Πολεμικά \  πονργεϊα διατηρούν τήν προτέραν 
των ανεξαρτησίαν.

Καί η διάρί'ρωσις τού I ενικού Ε π ιτελε ίο υ  Ε θ ν ικ ή ς  Ά μ ύ -  
νης χοηίει . πίσης αναπροσαρμογής. Εις τότ άλλα Κράτη τό 
Γ .Κ .Κ .Θ .Λ . άποτιλκϊ τό συντονιστικόν Έ π ιτελε ίον  τών Ε ν ό 
πλων Χυνάμεων.Ι Ια·> ήμίν, όκ.τός τού ότι έξειλίχιΐη εις ύίΧροκέ-



φαλον οργανισμόν διά τής έπεκτάσεώς του εις ξένας προς αυτό 
αρμοδιότητας, μετέπεσε συν τφ χρόνφ και εις διοικητικόν 
δργανον μέ τάσεις συγχωνεΰσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ή παρουσία ξένων

Τά κατά Πολεμικόν 'Υπουργείον Ανώτατα Συμβούλια 
αποτελούν τά εθνικά όργανα τής προπαρασκευής τής Άμΰνης 
τής Χώρας. Αόγφ τούτου πρέπει νά συγκροτούνται κατά απο
λύτως εθνικόν τρόπον καί νά μή εύρίσκωνται υπό οίανδή- 
ποτε επήρειαν μελών άλλης έ.θνικότητος. 'Η  Ελλάς είναι ή μόνη 
Χώρα εκ των Κρατών τού ΝΑΤΟ, εις τά ’Ανώτατα Πολεμικά 
Συμβούλια τής οποίας συμμετέχουσιν, ύποχρεωτικώς μάλιστα, 
οί αρχηγοί τών Ξένων ’Αποστολών.

Τό μέτρον τούτο, τού οποίου είναι φανερά τα μειονεκτή
ματα, πρέπει νά παύση ίσχύον καί παρ’ ήμίν.
Ό  Κομματισμός

Κατά την διακυβέρνησιν τής Χώρας παρά τού Συναγερμού, 
έσημειοτθησαν πλεϊσται επεμβάσεις πολιτικών καί παραστρα- 
τιωτικών επιρροών εις τά διοικητικά ζητήματα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Αί επεμβάσεις αύταί τών «σκοτεινών δυνάμεων», αναφερ- 
θεΐσαι καί άποδειχθεΐσαι έπανειλημμένως εις την παρούσαν 
Βουλήν, έδημιούργησαν σοβαράς αδικίας εις βάρος πλείστων 
αξιωματικών. Αί άδικίαι αύταί, αφού βεβαιωθούν κατόπιν 
ακριβοδίκαιος έρεύνης, θά επανορθωθούν. Οί δημιουργοί τών 
αδικιών θά τιμωρηθούν. Και θά παταχθή πάσα παραστρατιω- 
τική όργάνωσις.

Μέλημα τής Φ.Δ.Ε. θά είναι νά αποκτήσουν οί αξιωματικοί 
τό αίσθημα τής ασφαλείας καί τής ελευθερίας, οπουδήποτε καί 
άν υπηρετούν, οπουδήποτε καί άν εύρίσκονται. Τό Σώμα τών 
αξιωματικών, τό όποιον είναι είς τό ύψος τής αποστολής του, 
παρά τόν τραυματισμόν τού ηθικού του πού ήτο φυσικόν νά 
ύποστή έκ τής κρατούσης σήμερον καταστάσεως καί τού κλί
ματος τής φοβίας πού ίόημιουργήθη, οφείλει νά γνωςιίζη ότι αί 
’ Ενοπλοι Δυνάμεις θ’ απαλλαγούν τού κομματικού καί ιματρια- 
στικοΰ πνεύματος καί θά παραμείνουν αύστηρώς έθνικαί.

Β \ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Β Τ Ι Β
Δεν υπάρχει δυνατότης δημιουργικής προσπάθειας άνευ 

ενεργού καί ενθουσιώδους συμμετοχής τού Λαού. Μία τέτοια 
συμμετοχή προϋποθέτει συνεργασίαν τού Κράτους μέ τούς πο- 
λίτας. Προϋποθέτει Κράτος πλήρως δημοκρατικόν καί λαϊκόν. 
’Από τής απόψεως αυτής έχομεν ενώπιον μας εργον μέγα καί 
δυσχερές. Τό παρελθόν μάς ¿κληροδότησε θεσμούς, συνήθειας 
και μεθόδους διά την εξάλειψιν τών όποιων θ ’ άγωνισθώμεν



σταθερώς. 'Υπεράσπισις τής Δημοκρατίας έν Έλλάδι σημαίνει 
κατά πολύ Ικκαθάρισιν τού παρελθόντος. Εις γενικός γραμμάς 
αί ¡ίασικαι κατευθύνσεις τής πολιτικής μας επί τού σημείου 
τούτου είναι αί ακόλουθοι :
Ιον. Άναθεώρησις τοΰ Συντάγματος

Ίο  ισχΰον Σύνταγμα, καταρτισθέν υπό τής πλειοψηφίας τής 
\,ξιά ; τοΰ 1946, εήιηφίσθη μόνον κατ’ ανάγκην υπό τής Βου
λή; τοΰ 19Γ>1. Γενική είναι ή πεποίθησις ότι τό Σύνταγμα 
τούτο φέρει σοβαρά ίχνη αντιδραστικής νοοτροπίας καί απέχει 
πολύ από τάς αξιώσεις πού δικαίως ή συντριπτική πλειοψηφία 
τοΰ Λαοΰ έχει από ένα σύγχρονον Σύνταγμα. 11 Φιλελεύθερα 
\ημοκρατική Ένωσις θά επιδίωξη σύμφωνα προς τάς ίσχυούσας 
διατάζεις τήν άναθεώρησιν τοΰ Συντάγματος πρύς τόν σκοπόν 
τής προσαρμογής του εις τάς υγιείς δημοκρατικός άρχάς καί 
τάς συγχρόνους άνάγκας τής ελληνικής ζωής.
2ον Κράτος συγχρονισμένου

Όμοίαν ανάγκην ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων εχει ή κρα
τική μα; μηχανή. Βυθισμένη εις τό πνεύμα καί τήν δυσκινη
σία.· τής χειρότερα; γραφειοκρατίας δεν μπορεί νά χρησι,μεύση 
ιός όργανον οίασδήποτε δημιουργικής προσπάθειας. Ό  συγχρονι
σμός τής κρατική; μηχανής και ή προσαρμογή της εις τάς αξιώσεις 
τής αποστολή; τοΰ σημερινού Κράτους αποτελεί προϋπόθεσιν 
διά τήν ΙΙρόοδον τοΰ ’Έθνους.

’Εξ άλλου, μέ τα; απειραρίθμους «διατυπώσεις» πού απαι
τεί δΓ οίονδήποτε θέμα, μέ τήν αδυναμίαν της νά διεκπεραιώνη 
ταχέως οίονδήποτε ζήτημα, ή γραφειοκρατία ταλαιπωρεί αντί νά 
έςυπηρετή τόν πολίτην καί τόν μεταβάλλει εις εχθρόν, αντί συ
νεργάτην, τοΰ Κράτους. Είναι ανάγκη νά έπελθη συμφιλίωσις τοΰ 
πολίτου μί τό Κράτος, νά έλθη τό Κράτος κοντά εις τόν Λαόν.

IΙρόςτόν σκοπόν αυτόν πρέπει:
α) Νά καταπολεμηθούν αί γραφειοκρατικοί έξεις, ν’ όπλου- 

στευθοΰν καί διευκολυνθούν αί συναλλαγαί μεταξύ Κράτους καί 
πολιτών.

β) Νά θεσπισθή αποφασιστική άρμοδιότης καί ευθύνη 
έκαστου υπαλλήλου.

γ) Νά διακοπή ή παλαιό παράδοσις κατά τήν οποίαν τό 
Κράτος είναι ό σκληρότερος δανειστής καί ό πλέον αφερέγγυος 
όφ ειλέτης.

δ) Νά κωδικοποιηθοΰν πάση θυσία καί ν’ άπλουστευθοΰν 
οί ελληνικοί Νόμοι. Ή  'Ελλάς είναι μία από τάς όλίγας Χο'ιρας 

που τή γνώσις και κατανόησις των νόμων αποτελεί ύπόθεσιν 
ολίγων μεμυηιιενων. Κάθε πολίτης δικαιούται νά γνωρίζη ποιος 
νόιιος ισχύει καί τί επιτάσσει. Ί Ι  εκλαΐκευα ις των νομών είναι 
ίργον απαραίτητον καί ευχερές.



Υπό to  πνεύμα τούτο θ ’ άντιμετωπισθή από τήν Φ .Δ.Ε. 
ή λειτουργία όλων τών θεσμών καί ιδιαιτέρως τής Δικαιοσύνης. 
’Αργή και πολυδάπανος, μέ τό βάρος απηρχαιωμένων καί εν 
πολλοις άντιδημοκρατικών διατάξεων, ή Δικαιοσύνη καταντά 
απρόσιτος διά τάς λαϊκός τάξεις, αί, όποΐαι έχουν έν τούτοις 
εμπιστοσύνην εις τό ήθος τών δικαστών.

3ον· Παιδεία — Νεολαία
Βασική επιδίωξις εις τον τομέα τής Ιία ιδε ίας πρέπει νά 

είναι ή άνύψωσις τού πνευματικού επιπέδου τού Λαού. '11 μόρ· 
φωσις καί τό άνοιγμα τών πνευματικών του οριζόντων είναι 
ιερόν δικαίωμα τού Λαού. ’Αποτελεί έγγύησιν διά τήν έξασφάλι- 
σιν τής ελευθερίας του. Καί καθιστά ένα έκαστον πολίτην ίκανώ- 
τερον συντελεστήν τής παραγωγικής προσπάθειας τού "Εθνους.

Κατά ταύτα πρώτον μίλημα τής Φ .Δ .Ε . θά είναι τό κτύ
πημα καί ή άμεσος έξάλειψις τού αναλφαβητισμού.

Ή  Φιλελεύθερα Δημοκρατική 'Ένωσις απευθύνεται ιδιαι
τέρως προς τήν Νεολαίαν. 'Ολόκληρον τό πρόγραμμά της τείνει 
νά εξασφάλιση ένα καλύτερον μέλλον εις τήν νέαν γενεάν, δικαι- 
ουμένην εις δημιουργικήν εργασίαν μέσα εις τήν χαράν τής 
Ελευθερίας.

'Ως αφορώσα τήν Νεολαίαν προ παντός ή Παιδεία θά είναι 
αντικείμενου ιδιαιτέρας ψροντίδος διά τήν Φ .Δ .Ε .

Ολόκληρον τό ’Εκπαιδευτικόν μας σύστημα πρέπει νά κα- 
τευθυνθή προς τον διπλούν σκοπόν τής πνευματικής καλλιέργειας 
καί τού εξοπλισμού τού Λαού διά τήν βιοπάλην.

Ε ις  τήν θέσιν τών επιβιώσεων τού πνεύματος τού ψευδο- 
κλασσικισμού πού οδηγεί εις μάθησιν ολίγων ή πολλών «γραμ
μάτων» θά  τεθή μία υγιής άντίληψις τής κλασσικής μορφάισεως 
καθώς καί ή φροντίς δ ιά  τον επαγγελματικόν προσανατολισμού 
καί τήν άνάλογον κατάρτισιν τού πολίτου, καλούμενου νά συν- 
τείνη εις τήν παραγωγικήν άνάπτυξιν τής χώρας.

Παραλλήλως θ ά  βαδίση ή περαιτέρω βελτίωσις καί έξά- 
πλωσις τών υποτροφιών εις όλην τήν κλίμακα τής έκπαιδεύσεως 
διά τί|ν ύποβοήθησιν εκείνων έκ τών πτωχών πολιτών που απο- 
δεικνύονται άξιοι διά τήν έπίδοσιν εις τά γράμματα ή δ ι’ άνω- 
τέραν επιστημονικήν σταδιοδρομίαν.

Έ ξυπονοεΐτα ι ότι μέ τήν κατεύθυνσήν αυτής τής Παιδείας 
συμβαδίζει ή επιβολή εις όλους τούς βαθμούς τής Έκπαιδεύ- 
σεως τού γλωσσικού οργάνου τού Λαού.

'Ο  τεχνικός εξοπλισμός τής Έκπαιδεύσεως (σχολικά κτίρια 
κ.λ.π.) καί ή βελτίωσις τού επιπέδου τού εκπαιδευτικού προσω
πικού είναι απαραίτητοι όροι διά τήν επιτυχίαν πάσης προσπά
θειας εις τύν τομέα αυτόν.

' I I  εξωσχολική αγωγή τής Νεολαίας θ ά  τύχη θερμής καί



στοργικής μεταχειρίσεως εκ μέρους τής Φ.Λ.Ε. ’Ιδιαίτερα προ
σοχή θά δ οι) ή εις τήν άνάπτυξιν τοΰ Αθλητισμού.

Τέλος θά καταβληθή συστηματική προσπάθεια διά νά φέρη 
το Κράτος τάς Καλάς Ί'εχνας κοντά εις τον Λαόν, ν’ άναπτύξη 
τό καλλιτεχνικόν αίσθημά του, δηλαδή ν' άνεβάση τό επίπεδον 
πολιτισμού τού “Εθνους.

Ως ποός τήν Εκκλησίαν πριότη μέριμνα τής Φ.Λ.Ε. θά 
είναι ύπέρ τής από πάσης άπόψεως έξυψώσεως τού έφημερια- 
κού κλήρου.

4ον· Κράτος έθνικόν και δχι κομματικόν
“Αλλοτε υπό τό πρόσχημα τής διυϊςεως τών άντεθνικώς ενερ- 

γούντων υπαλλήλων καί μισθωτών έν γένει, ι’ίλλοτε υπό τό πρό
σχημα οικονομιών καί άλλοτε χωρίς ούδεν πρόσχημα, μία σω
ρεία αδικιών αναμένουν τήν έπανόαθωσίν των. Ή  Φιλελεύθερα 
λημοκρατική "Ενωσις προβαίνει εις τήν επίσημον δήλωσιν ότι 
θιί έπιδιώξη καί, ερχόμενη εις τήν ’Εξουσίαν, ί)ά πραγματοποι- 
ήση τί|ν έπανόρθωσιν όλων τών αδικιών, οπωσδήποτε, βάσει 
οίουδήποτε νόμου προσγενομένων, ζητούσα ταυτοχρόνως εύθύνας 
από πάντα έκ δόλου άδικήσαντα.

Ή  δηλωσις αυτή αφορά πάντα τιί θύματα αδικίας, είτε 
στρατιωτικοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε υπάλληλοι έπιχειρή- 
σεων είναι. Εις αυτούς συμπεριλαμβάνονται φυσικά οί τραπεζι
τικοί υπάλληλοι πού υπήρξαν θύματα τού γνωστού πρωτοφα
νούς τραπεζιτικού πραξικοπήματος.

Αλλά καί γενικώτερον ή Φ.Α.Ε. θά εξάλειψη από τό Κρά
τος το κομματικόν του χρώμα. 'Ολόκληρος 6 Κρατικός μηχανι
σμό; θά τεθή εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Έ θνους καί τού Λαού. 
Ιδιαιτέρως όσοι ικ ιών άνηκόντων είς τιί δώματα Ασφαλείας 

έχουν ανάγκην τουτου θιί άντιληη θούν ότι αί. σχέσεις των προς 
τούς πολίτας δεν θα πρέπει ίφεξής να έμπνέωνται από οίανδή- 
ποτέ κομματικήν άντίληψιν. "(Ισοι άποδειχθούν ανεπίδεκτοι 
βελτιώσει»; και εμμένουν είς κακιίς συνήθειας θιί άποβληθούν 
τής Υπηρεσίας.

Ί έλος ή Φ.Α.Ε. θά παιάξη παντός είδους ατασθαλίαν. Τό 
δημιουργηθέν έκ τής μακράς ανωμαλίας κλίμα ηθικής αδιαφο
ρίας πού ένίσχυσε ή Αεξιά πρέπει να μεταβληθή διά νά γίνη τό 
Ελληνικόν Κράτος άξιον τών παραδόσεων του.

5ον. Αύτοδιοίκησις—Άποκεντρωσις
\έν υπάρχει Αημοκρατία αξία τού ονόματος όταν οί θεσμοί 

τής Λ ύτοδιοικήσεως εξευτελίζονται καθ’ όν τρόπον τούτο γίνεται 
καί εφθασε είς τό κατακόρυφον επί Κυβερνήσεως τοΰ Συνα
γερμού έν Έλλάδι. Κατέστη πτήμεοον κοινή συνείδησις, ότι ή 
άνάπτυξις τής αύτοδιοικήσεως δέν είναι δυνατή παρά α'ν



α) Ή  κρατική παρέμβασις, ή οποία εσχάτως μετεβλήίίη εις 
καθαρώς κομματικήν καί άφορήτως πιεστικήν, περιορισθή εις 
τον απαραίτητον, διεθνώς παραδεδεγμένον καί εντός θεμιτών 
ορίων έ'λεγχον αποφάσεων ουσιώδους σημασίας.

β) Εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι εις τούς Δήμους διά νά 
δΰνανται νά ασκήσουν είς τήν πράξιν καί όχι μόνον θεωρητικά»; 
δημοτικήν πολιτικήν.

γ) Μεταβληθούν ώρισμέναι επιχειρήσεις κοινής ώφελείας 
είς δημοτικός, πράγμα πού θά έξυπηρετήση καί τούς Δήμους 
καί τούς δημότας.

"Υπό το πνεύμα τούτο πρέπει όχι μόνον νά καταργηθή ό 
συναγερμικός Κώδιξ περί Δήμων καί Κοινοτήτων, αλλά καί νά 
ληφθούν νέα νομοθετικά μέτρα. ΙΙαραλλήλως πρέπει ν’ άναπτυ- 
χθή ή άποκέντρωσις των κρατικών λειτουργιών κατά τρόπον 
ουσιαστικόν. Δύτη οφείλει νά στηριχθή είς τήν οικονομικήν 
άποκέντρωσιν καί τήν έξ «πάψεως ποιότητας επιλογήν τών έξω 
τού Κέντρου ύπηρετούντων υπαλλήλων, συνοδευομένην υπό ανα
λογών πλεονεκτημάτων. Τέλος αί παρεχόμενοι είς τάς περιφε
ρειακός διοικήσεις αρμοδιότητες πρέπει νά είναι ουσιαστικοί διά 
νά παύση ό συνωστισμός τών πολιτών εΐς τά ‘Υπουργεία.

6ον. Εκλογικόν σύστημα
Δύτή αύτη ή βάσις τών κοινοβουλευτικών μας θεσμών κλο

νίζεται όταν τίθενται έν ίσχύϊ εκλογικό συστήματα πού δέν έχουν 
σκοπόν νά επιτύχουν τήν καλλιτέραν έκπροσώπησιν τών λαϊκών 
ρευμάτων είς τήν Βουλήν, αλλά τήν κατασκευήν τεχνητής πλειο- 
■ψηφίας. Τό εκλογικόν σύστημα δεν είναι απλώς θέμα εκλογικής 
δικαιοσύνης, αλλά λειτουργίας καί έπιβιώσεως τής Δημοκρατίας. 
‘Π Δημοκρατία τίθεται έν κινδύνΐ;) άπό κάθε καταπίεσιν, δι’οί- 
ουδήποτε μέσου επιτυγχανόμενη»’, ενός μεγάλου μέρους τού Λαού 
εις τό οποίον δέν δίδεται ό τρόπος τής αντιπρόσωπεύσεως καί 
έκφράσεώς του εις τό Κοινοβούλιον. ’Επιβάλλεται συνεπώς

α) Νά καταδικασθή όις όλοκληρωτικόν, έθνικώς επικίνδυνον 
διότι διχάζει όξέως τό ’Έθνος, καί δημοκρατικώς άπαράδεκτον 
τό εκλογικόν σύστημα πού έψήφισε ή συναγερμική Βουλή.

β) Νά επιδιωχθή όπως ένα δίκαιον εκλογικόν σύστημα μετα- 
βληθή κατά τήν άναθεώρησιν τού Συντάγματος είς συνταγμα
τικήν διάταξιν, ούτως ιϋστε νά αποφευχθή είς τό μέλλον ή 
διαρκής μεταβολή.

γ) Τό εκλογικόν σύστημα πρέπει νά στηρίζεται είς δύο απα- 
ραβάτους άρχάς. ΙΙρώτον ή εκλογική περιφέρεια ουδέποτε θά 
ύπερβή τον Νομόν. Δεύτερον θά προβλέπη τήν αντιπροσώπευσα’ 
τών ισχυρών μειοψηφιών, δηλωτικών τών λαϊκών τάσεων.

Μέχρις ούένα τοιούτον σύστημα καθιερωθή μέ γενικήν συμ
φωνίαν μετά τών Κομμάτων, ή Φιλελευθέρα Δημοκρατική "Ενω-



σι; τάσσεται υπέρ τον περισσότερον πληροΰντος τούς άνω όρους 
συστήματος τΓ|ς ένισχυμένης αναλογικής προς τήν οποίαν 
στρέφεται ή προτίμησις και άλλων δημοκρατικών //ορών.
7ον. Ό  Τόπος καί ή ελευθερία τής σκέψεως

"Ολοι αναγνωρίζουν τήν σημασίαν τής λειτουργίας τού 
Τόπου είς τήν Νημοκρατίαν. 1 Iρέπει ίίμως νά γίνη έξ ίσου πάν
δημος ή άξίωσις όπως είς τήν Χώραν μας αποκατασταίΐή πλή
ρως ή ελευθερία τοΰ Τύπου. Ό  Ί'ΰπος εν Έλλάδι λιιατελεΐ υπό 
τήν πιεσιν

α) Εξαιρετικών διατάξεων ψηφιοάεισών διιί να ίσχύσουν 
κατά τήν διάρκειαν τής ’Ανταρσίας, ώς τα ψηφίσματα Λ Λ καί 
ΛΗ, καθ’ ό': απαιτείται προηγούμενη άδεια διά τήν εκύοσιν τής 
έφιημερίδος κλπ.

β) Άλλων δρακόντειων διατάξεων πού ίψηφ ίσΟησαν υπό 
τής συναγερμικής Βουλής, όπως ή περί αρσεως άτελείας δημο
σιογραφικού χάρτου κλπ.

γ| Παγίας »ομολογίας δι’ ής ούσιαστικώς έχει καταργηΟή 
ή συνταγματική έγγόησις τής άρμοδιότητος των Δικαστηρίων 
τών ενόρκων προκειμένου περί αδικημάτων τού Τύπου.

Ή  Φιλελεύθερα Νημοκρατική Ένωσις Οά έπιδιιόξη τήν 
ψήφισιν νέου Κωδικός νόμου περί Τύπου διά τοΰ όποιου Οά 
κολάζεται μίν πάσα εκτροπή έκ τής αποστολής τοΰ Τύπου, ί)ά 
καταργηΟή όμως καί πάσα ανελεύθερα διάταξις είς τρόπον όίστε 
νά διευκόλυνσή ή άσκησις τής υψηλής αυτής λειτουργίας.

Εξ άλλου διά σειράς εξυγιαντικών μέτρων ί)ά έπιχειρηίλή 
ή έξασφάλισις τής βιωσιμότητας τών εφημερίδων διά νά καταρ- 
γηίΐή ή ύποτέλεια είς την όποιαν σκοπίμως τον περι-ήγαγε ή 
κυβέρνησις τοΰ Συναγερμού.

Ιδιαιτέρως θ ' άναζητηΟή τρόπος ένισχύσεως τοΰ επαρ
χιακού τύπου.

I Ιαραλλήλως ή Ψ.Λ.Κ., Οά καταπολέμηση μέ κάθε μέσον τύ 
πνεύμα μισαλλοδοξίας καί τοΰ πνευματικού σκοταδισμού πού 
πλήττει καιρίως τόν τελευταΐον καιρόν τήν ελευθερίαν τής 
σκέψεως έν Έλλάδι.
8ον· Αμνήστευσις

ΙΙάς καλόπιστος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι, τόσον χρόνον 
αετά τήν λήξιν τής ανταρσίας καί είς τήν αυγήν μιάς νέας Ιστο
ρικής περιόδου, ή έκκ.αΟάρισις τοΰ παρελθόντος, έν σχέσει μέ 
όσους παραμένουν είς τύις φύλακα; ένεκα αδικημάτων διαπρα- 
χΟέντων κατά τήν διάρκειαν τής εσωτερικής ανωμαλίας, είναι 
απαραίτητο;.

Ό  άριΟμα; τών φυλακισμένων έγγίζει τάς 5.000. Ανήκουν 
είς δύο κατηγορία; : τούς καταδίκους δι’ άδικήματα διαπρα- 
χόέντα κατά τήν Κατοχήν καί μέχρι τής Συμφωνίας τής Βάρκι



ζας και τους καταδίκους δι' αδικήματα διαπραχθέντα κατά την 
διάρκειαν καί μέχρι λήξεως τής ανταρσίας. Εις τούς πρώτους δεν 
παρεσχέθη ουδέ καν τύ ένδικον μέσον τής άναθεωρήσεως.

Οί πλεΐστοι τής πρυίτης κατηγορίας εύρίσκονται εις τάς 
φύλακας έπ'ι ολόκληρον δεκαετίαν, έκτίσαντες οΰτω ήδη βαρεΐαν 
ποινήν. Αλλά και τής δευτέρας κατηγορίας οί κατάδικοι ευρί- 
σκονται είς τάς φύλακας επί εξ ή καί επτά έτη.

Μέχρι σήμερον πολλοί άπελύθησαν βάσει τών μέτρων είρη- 
νεύσεως. Τά μέτρα ταύτα, περιορισμένα έκ τής ψΰσεάις των, 
άναφέροντο κατά το πλεϊστον άτομικώς είς έκάστην περίπτωσιν. 
Είναι σιίιιεοον Γι στιγμή ν άντιιιετωπισθή το σύνολον τών πε
ριπτώσεων διά νενικ.οϋ ιιέτοου.

LLüáau; τής Φ.Λ.Ε. εν προκειμένη» είναι ή ακόλουθος : 
α) Τά λαμβανόμενα εις θέμα ως το έκ τής άμνηστευσεως 

τοΰ παρελθόντος μέτρα πρέπει νά μη φέρουν τον χαρακτήρα 
κομματικής δημαγωγίας, αλλά νά επιβληθούν είς την συνείδηση· 
ολοκλήρου τοϋ "Εθνους.

β) Ή  πάροδος τοΰ χρόνου συνηγορεί υπέρ τής άμνηστε.ύ-
0[εως.

γ) Ή  γενική κατάστασις συντείνει εις τον μετριασμόν 
παντός είδους ανησυχίας.

Κατά ταΰτα ίί Φ,Α.Ε, θά μελετήση τον όρίίώτερον τρόπον 
άμνηστευσεως. "Ηδη όμως διατυπώνει ως αιιεσον αΐτυιια και ως * 
γενικόν μέτρον που θά λάβη ως Κυβέονησις τίιν νενικτιν ανα
στολήν ττις εκτισέως τοΰ υπολοίπου τής ποινής δι* άπαντα τά 
έν λόνω αδικήματα διά νόμου, άνευ τής διατυπώσει»; «δηλ(ίι~

Κατ’ αυτόν τον τρόπον οί φυλακιζόμενοι δέν θά ήμποροϋν 
νά παραβοΰν έκ νέου τον Ποινικόν Νόμον, διότι τούτο ί)ά είχε 
σοβαράς δι’ αυτούς συνέπειας.

Είναι αυτονόητον ότι ουδόν μέτοον άμνηστευσεως θά π$οι- 
λάβη την έκτος τών ελληνικών συνόρων ηγεσίαν καί στελέ/ωσιν
τοΓ Κ Κ .Κ .
9ον. Ή έκτόπισις

Έξυπονοεΐται ότι είς τύ αυτό μέτρον άπολόσεως υπάγονται 
καί όσοι διατελοϋν έν εκτοπίσει βάσει νόμου ψηφισθέντος διά 
νά ίσχυση «διαρκούσης τής ανταρσίας». Πλεΐστοι έξ αυτών δέν 
είχον καν την ευκαιρίαν νά άναμιχθούν εις την ανταρσίαν, ή δέ 
έκτόπισίς των άνανεοΰται δίχως καν νά έπανέλθουν έπ’ ολίγον 
έκ τής έξορίας.

ΙΙέραν τούτου, ό θεσμός τής έκτοπίσεως ώς διοικητικού 
μέτρου, δικαιολογημένου είς στιγμάς ανωμαλίας, δέν συμβιβά
ζεται μί την έννοιαν τής Δημοκρατίας είς περίοδον όμαλύτητος 
καί πρέπει νά καταργηθή.



ΙΟον. Πιστοποιητικά φρονημάτων
Κι; τήν κοινήν συνείδησιν έχουν έκπέσει ύριστικώς τά 

λεγάμενα πιστοποιητικό κοινωνικών ή εθνικών φρονημάτων. 
Ζητούνται προκειμένου περί οίασδήποτε υπηρεσίας ή εργασίας, 
'/.δίδονται κατά τρόπον μεροληπτικόν μέχρι παραφροσύνης, 
και προϋποθέτουν τός πιεστικός καί αχρήστους «δηλώσεις άπο- 
κηρύίεως». Μετεβλήθησαν ούτω εις όργανα διώ’Ξεως παντός αντι
πάλου καί προσβάλλουν κατό τρόπον έθνικώς επικίνδυνον τό 
προς εργασίαν δικαίωμα. Κατέστη έπιβελημένον να καταργή
σουν. Άλλέι καί περαιτέρω πρέπει ν’ άπαγορευθή ή χορήγησις 
τοιούτου πιστοποιητικού, έστω καί αν ζητηθή, ε’ίτε υπό εργο
δότου είτε υπό ενδιαφερομένου.

Ή  Πολιτεία έχει βεβαίως δικαίωμα καί καθήκον νά προ- 
στατεύση το ’Έθνος καί τιήν Δημοκρατίαν από την διείσδυσιν 
εις τύν κρατικόν μηχανισμόν ή αλλας θέσεις σχετιζομένας μέ 
τήν ’Εθνικήν Ασφάλειαν στοιχείων πού επιδιώκουν την βιαίαν 
ανατροπήν τών θεσμών ή τήν βλάβην τών συμφερόντων τού 
"Εθνους. Ά λλ’ οφείλει :

α) Νό προβή είς στενόν καί συγκεκριμμένον προσδιορισμόν 
τής έννοιας τοΰ ανατρεπτικού στοιχείου.

β) Νι'ι συγκεντρώνη κατά τρόπον υπεύθυνον τός σχετικός 
πληροφορίας καί

γ) Τάς πληροφορίας αυτός νά θέτη ΰπ’ ό'ψει τοΰ ενδιαφε
ρομένου προς έλεγχον καί άπόκρουσιν. Μόνον έίτσι θά παύση ό 
πολίτης νά είναι εις τήν διάθεσιν τής αυθαιρέτου κρίσεως 
οίουδήποτε κατωτέρου οργάνου.

11 ον. Νόμιμον Κ Κ.Ε.
Τήν πολιτικήν ατμόσφαιραν τοΰ τύπου καί τήν έν γένει 

εύρυθμον λειτουργίαν τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος νοθεύει 
ή εκτός νόμου διατήρησις τοΰ Κ.Κ.Ε.

Τοί όο έχέθη εκτός νόμου, διότι σύμφωνα με: τόν Λ.Ν. Γ)Οί), 
ώργάνιοσε τί|ν ανταρσίαν καί όχι διά λόγους γενικούς, άναφε- 
ρομένους εις τό δόγμα τού κομμουνισμού. Εις τάς πλείστας 
δημοκρατικός Χώρας λειτουργεί νομίμως τό Κ.Κ. Σήμερον έν 
Έλλάδι ή διατήρησις τοΰ Κ.Κ.Ε. εκτός νόμου χρησιμεύει είς 
μέν τό Κ.Κ. διό νό «καμουφλάρεται» καλύτερα, εις δε τήν 
Νεςιόν δια νό καθιστά ύποπτον κάθε αντίπαλόν της.

II Φιλελεύθερα Δημοκρατική Ένωσις, ή οποία δέν επι- 
θυιιεΐ να έπωφελήται συγχύσεων ούτε να ζημιώνεται έξ αυτών, 
ούδε δμον; νό έπιτρέφηι είς τό Κ.Κ.Ε. νό έπωφελήται τής παρα
νομίας του διά νό έκτείνη, υπό λεοντήν, τήν επιρροήν του, 
τάσσεται υπέρ τής επανόδου τοΰ Κ.Κ. Ε. είς τήν νομιμότητα.

Τούτο βεβαίω: δέν συνεπάγεται ότι, πέραν τής εντός τών



ορίων τού νόμου κομματικής ενεργείας, πρέπει νά γίνη ανεκτή 
οίαδήποτε δράσις του εναντίον τών νόμων του Κράτους. 
ΐ2ον· Προστασία τοΰ ’Έθνους καί τής Δημοκρατίας

Πάντα τα μέτρα που εξαγγέλλει ή Φιλελεύθερα Δημοκρατική 
Έ νωοις άποβλέπουν εις πραγματοποίησην τοΰ σκοπού της νά 
αποκαταστήση την πλήρη λειτουργίαν των δημοκρατικών θεσμών 
και όλας τάς συνταγματικάς εγγυήσεις τής προσωπικής ασφα
λείας τών πολιτών. ’Αποβλέπει νά δοόση οΰτω εις τον καθένα 
τήν ευκαιρίαν να ζήση ως ελεύθερος καί νομοταγής πολίτης.

Τούτο δεν σημαίνει καθόλου δτι ή Φ.Δ.Ε. έχει μειωμένον 
ενδιαφέρον διά τήν ασφάλειαν τού "Εθνους και τής Δημοκρα
τίας κατά πάσης παρανόμου επιβολής. Πιστεύει όμως

α) ότι αποτελεί Ινίσχυσιν οίουδήποτε εχθρού τού ’Έθνους 
καί τής Δημοκρατίας ή αυθαίρετος δίωξις τών πολιτών υπό 
οίονδήποτε πρόσχημα.

β) ότι πάσα δίωξις πολίτου πρέπει νά στηρίζεται εις συγκε- 
κριμμένην διάταξιν νόμου, τιμωρούντος όχι ιδέας ή γνώμας ή 
φρονήματα, αλλά παρανόμους ενεργείας.

γ) ότι εις πάντα πολίτην πρέπει νά παρέχωνται αί έγγυήσεις 
πού προβλέπει τό Σύνταγμα προκειμένου περί κατηγορίας δι’ 
οίονδήποτε έγκλημα, καί δή ή κρίσις τής τακτικής Δικαιοσύνης.

Το παρελθόν απέδειξε ότι πάντοτε οσάκις αί εγγυήσεις 
αύταί δεν ύφίστανται καί είδικώς ή έγγύησις τής τακτικής Δικαι
οσύνης αναστέλλεται ή αδικία είναι εύκολος καί αποτελεί τον 
καλύτερον στρατολόγον τής ανατροπής. Διά τόν λόγον τούτον ή 
Φ.Δ.Ε. αντιτίθεται προς τήν διατήρησιν τής αρμοδιότητος τών 
Στρατοδικείων επί παντός αδικήματος μή προβλεπομένου υπό 
τού ισχύοντος Κοινού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.

'Η  άντίθεσις τής Φ.Δ.Ε., ή οποία πιστεύει άνενδότως ε!ς 
τούς δημοκρατικούς θεσμούς, προς πάντα έπιχειροΰντα νά έπι* 
βάλη διά τής βίας τό καθεστώς τής προτιμήσεοις του, δέν 
αφορά μόνον τάς άνατρεπτικάς ενεργείας τού κομμουνισμού 
αλλά καί παντός ό όποιος, υπό οίανδήποτε ιδεολογικήν σημαίαν, 
ήθελεν επιχειρήσει νά έπιβάλη δικτατορικόν καθεστώς.

Διά τήν προφύλαξιν τής πολιτείας έναντι όλων αρκεί <5 
Ισχύων ποινικός νόμος. Ταυτοχρόνως όμως μέ τήν εφαρμογήν 
τών μέτρων άποκαταστάσεως τής Δημοκρατίας καί άμνηστεύ- 
σεως ή Φ.Δ.Ε. θά μελετήση εάν είναι ανάγκη νά ένισχυθούν 
καί περαιτέρω αί ποινικαί διατάξεις πού άποσκοπούν εις προ
στασίαν τής εθνικής καί πολιτικής ελευθερίας τών Ελλήνων.

Πάντως ή Φ.Δ.Ε. πιστεύει ότι οί ισχυρότεροι φύλακες τής 
εσωτερικής καί εξωτερικής ασφαλείας είναι ή απρόσκοπτος λει
τουργία τών ελευθέρων θεσμών καί ή υγιής οικονομική καί κοι- 
νηινιντι ιτηΐιπνϊΐ τηί, ¿^ασφαλίζει τήν ευημερίαν τού έργαζο-



Γ .  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βασικό: σκοπό; τη; Φιλελευθέρας Χημοκρατικής Ένώσεως 

είναι η «Οεμελίαισις τής οικονομικής κα'ι κοινωνική; δημοκρα- 
τίας» εις την χώραν. Καί βαθεία πίστις .τοίι την εμπνέει είναι 
ίίπ οί "Ελληνες, εάν εργασίΙοΰν συστηματικά βάσει ενός ρεαλι
στικοί' προγράμματος, απορούν νά '¿ήσουν ευτυχισμένοι εις την 
πατρίδα τους. Επομένως πρέπει προ παντός νά καί)ορισί)ή ή 
ά'ποψις τής Φ. λ.Η. επί τού ρόλου τού Κράτους εις την ρύί)μι- 
σ;ι τιίιν οίκονοιιικών καί κοινωνικών σχέσεων καί τής έν γένει 
όργανιόσεως και άναπτύξειος τής ’ Ιόί)νικής Οίκ.ονομίας.
α) Τό Οικονομικόν Σχέδιον

II Φιλελεύθερα Χημοκρατική Ενωσις πιστεύει ότι, διάνα 
επιτευχθούν οί οικονομικοί σκοποί της (αύξησις τής παραγωγής 
— δημιουργικι’ι εργασία καί εισόδημα δι’ όλους—άνερχόμενον 

βιοτικόν επίπεδον κοινωνικοί ασφαλίσεις), είναι ανάγκη νά 
ύποταγούν όλα τά Ιδιωτικά συμφέροντα εις τό συμφέρον τού 
συνόλου.

Ή  οικονομική προσπάθεια τού ’ Εθνους αποτελεί ένιαιον 
σύνολον πού πρέπει νά καθορίζεται καί νά διέπεται από τό Οι
κονομικόν Σχέδιον. Τούτο ίΐά χαράσση γενικούς σκοπούς καί συγ- 
κεκριμμένα κατά χρονικά διαστήματα προγράμματα. Αιά τον 
καταρτισμόν και την παρακολούτΙησιν τής έ.κτελέσεως τού Σχε
δίου καί των Προγραμμάτων είναι απαραίτητος ό σχηματισμός 
καταλλήλων επιτελικών οργάνων.

'Ολόκληρος ή παραγωγική προσπάθεια τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας αναπτύσσεται εντός τών πλαισίων καί τών σκοπών 
τού Οϊκονοαικού Σχεδίου, βάσει τού οποίου τό Κράτος θά 
έλέγχη τό σύνολον τής οικονομίας. II -θεμελιώδης αυτή άντίλη- 
ι,Ίς δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τάς μορφάς «κρατικού παρεμβα
τισμού» πού ¿γνώρισαν καί αντιπαθούν οί "Ελληνες. Είναι άντί- 
ίίετος.πρός τίι όλον πνεύμα τής συνήθους «προστασίας» συνιστα- 
μένη; εις ίνίσχυσιν ολίγων εις βάρος τού συνόλου. Λι’ αυτής τύι 
κέρδη άνι'ικουν εί: τά άτομα, αί δί ζημίαι «εθνικοποιούνται».

II εκ μέρους τού Κράτους διεύίΐυνσις τής οικονομίας όπως 
τί|ν αντιλαμβάνεται ή Φ. \.Ε . στηριζομένη εις ύγιά οικονομικήν 
καί κοινωνικήν κατεόθυνσιν τών φορέων τής κρατικής εξουσίας, 
αποβαίνει οίσιιόδης παράγων αναδημιουργίας τής χάιρας, διότι 
έπιστοατεύ'ει τούς πάντας εις όφελος τού συνόλου.
β) Ό  ’Ανθ ρώ π ινο ς παράγων

Εις μίαν τέτοιαν εθνικήν προσπάθειαν, ή οποία στηρίζεται 
οχι εις τυφλούς «νόμους», αλλά εις συνειδητήν ενέργειαν, τερά
στιον ρόλον παιύει ό ανθρώπινος παράγων. Χιά τ ή ν επιτυχίαν 
της είναι απαραίτητη ή κινητοποίησις, ιί ενθουσιασμός, ή εκου-



σία συνεργασία ολοκλήρου τοϋ πληθυσμοί). Ά ι ί ι  του πρώτου 
μέχρι τοϋ τελευταίου πολίτου πρέπει όλοι να έχουν την πεποί- 
θησιν ίίτι συμβάλλουν εις έργον πού σοόζει την Χώραν, άλλα καί 
αυτούς τούς ίδιους καί τάς οικογένειας των.

Ά πο  τής άπόψεως αύτής πρέπει νά κατανικηθή ή δικαία 
δυσπιστία τών εργαζομένων τάξεων προς πάσαν πρωτοβουλίαν 
ή διακήρυξιν τοϋ Κράτους. Αληθώς, κατά τά τελευταία έτη, δεν 
έπαυσε νά γίνεται εξακολουθητικός λόγος περί «θυσιών» όλων 
υπέρ τοϋ συνόλου. Τοϋτο μεταφράζεται εις καθήλωσιν ή μείωσιν 
τών μικρών εισοδημάτων καί καταναλωτικόν ό'ργιον τών πλου
σίων. ΓΙΙ εμπιστοσύνη καί ή συνεργασία τών εργαζομένων Ελλή
νων δεν θά έπιτευχθή άν μία συνεπής φορολογική καί κοινωνική 
πολιτική δεν απόδειξη εις τόν καθένα ότι τό Κράτος έπαυσε να 
κυριαρχείται από τά μεγάλα συμφέροντα καί ότι τό Οικονομικόν 
του Σχέδιον αποβλέπει εις την ευημερίαν τοϋ Λαοϋ.
γ) 'Ιδιωτική πρωτοβουλία και ¿{Κακοποιήσεις

'I I  έκτεθείσα άντίληψις τής υργανώσεως τής οικονομίας δεν 
επιβάλλει τήν άνάληψιν υπό τού Κράτους τής ιδιοκτησίας όλων 
τών μέσων παραγωγής. Άντιθέτως, εντός τών πλαισίων τού 
Σχεδίου, πρέπει νά ένθαρρυνθή ή άνάπτυξις τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας καί ή τοποθέτησις τής ιδιωτικής άποταμιεύσεως είς 
παραγωγικός επενδύσεις.

Ανήκει τιμή είς όσους δεν μετέχουν τής λιποταξίας τού 
μεγάλου κεφαλαίου από τήν μάχην τής Άνασυγκροτήσεως τής 
χώρας. Καί οφείλεται ένίσχυσις είς πάντα δστις επιθυμεί νά κατα- 
στή χρήσιμος είς τό “Εθνος συντείνων είς τήν άνάπτυξιν τής πα
ραγωγής του, είτε εις τόν γεωργικόν, είτε εις τόν βιομηχανικόν 
τομέα, είτε είς τόν τομέα τής εμπορικής ναυτιλίας. Είναι αύτονό- 
ητον ότι ή ένίσχυσις αυτή οφείλεται έφ’ όσον θά πρόκειται περί 
αληθώς χρησίμου εργασίας, περιοριζομένης εις λογικόν κέρδος, έν 
πλήρει σεβασμό) τών εργατικών καί φορολογικών νόμων.

ΙΙαραλλήλως ή Φιλελεύθερα Δημοκρατική "Ε.νωσις, φροντί- 
ζουσα πριοτίστως νά δημιουργήση τά κατάλληλα προς τοϋτο 
όργανα, θά προβή κατά στάδια εϊςέθνικοποίησιν εκείνων μόνον 
τών μεγάλων επιχειρήσεων αί ύποίαι είναι απαραίτητον καί 
οίκονομικώς συμφέρον νά περιέλθουν εις τήν διοίκησιν τοϋ συ
νόλου, είτε υπό μορφήν δημοσίας είτε υπό μορφήν δημοτικής 
ή συνεταιριστικής έπιχειρήσεως. Τοϋτο ουδόλως σημαίνει ότι ή 
Ψ.Λ.Ε. θά έπιδιώξη τήν μεταβολήν οίασδήποτε οικονομικής 
έπιχειρήσεως εις κρατικήν υπηρεσίαν, αλλά τήν δημιουργίαν 
οργανισμών οί οποίοι θά τελοΰν υπό τόν απόλυτον έλεγχον 
τοϋ Κριίτους προς έξυπηρέτησιν τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Τοιαύται είναι :
α) Βασικοί επιχειρήσεις πού πρέπει νά δημιουργηθοϋν διά



την περαιτέρω άξιοποίησιν των πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 
Χιύρας.

β) ’Επιχειρήσεις των οποίων ένδείκνυται ή έθνικοποίησις 
λόγιρ τής κοινωνικής των σημασίας.

γ) Μοχλοί τής οικονομίας ώς ή πίστις ή ώρισμένοι. κλάδοι 
τοϋ εξαγωγικού εμπορίου.

Εις την διοίκησιν τής μεγάλης παραγωγής πρέπει νά εκφρά
ζεται ή έργατουπαλληλική τάξις δι’ αντιπροσώπων της.

II Φ.Δ.Ε. πιστεύει ότι πάσα άλλη μικρά ή μεσαία ή καί 
ιιεγάλη έπιχείρησις καθώς καί ή αγροτική ιδιοκτησία, ή βιοτε
χνία κλπ. οφείλει νά μείνη αδιαταράκτως εις χειρας των ιδιωτών.
δ) Βιωσιμότης τής 'Ελλάδος

Αί ανωτέρω μεταβολαί επιβάλλονται ταυτοχρόνους με την 
ριζικήν αλλαγήν εις τον άλον τρόπον τοϋ σκέπτεσΟαι καί την 
ύλην μέθοδον ένεργείας που ήκολουθήθησαν μέχρι σήμερον,απο
τέλεσμα τών όποιων ύπήρζε ότι το βιοτικόν επίπεδον τοϋ 
Έλληνος είναι τό χαμηλώτερον τής Εύροόπης, παρά τάς έπι- 
τευχθείσας προόδους.

II Φιλελεύθερα Δημοκρατική Ένωσις πιστεύει απολύτως 
εις τήν βιοισιμότητα τής Ελλάδος. Οί πόροι τής Χιόρας (ορυκτά 
καί μεταλλεύματα, τουριστικοί δυνατότητες, παραγωγικότης 
εδάφους διά τής πραγματοποιήσεως αρδεύσεων καί έγγειοβελτι- 
κών έργων, δυνατότητες βιομηχανικής εκμεταλλεύσεως τών γεωρ- 
γικ.σ»ν προϊόντων κλπ.), καταλλήλως άξιοποιούμενοι, είναι επαρ
κείς διά νά εξασφαλίσουν εργασίαν καί εισόδημα εις όλους κα
θώς καί ίσοζΰγιον πληρωμών, δηλαδή διά νά τεθούν αί βάσεις 
τής πορείας προς οικονομικήν ανεξαρτησίαν τής χώρας:

“Αν οί πόροι αυτοί δεν έχουν έπαρκώς άξιοποιηθή, τούτο 
οφείλεται όχι μόνον ε:1ς τάς εθνικός περιπετείας άλλα καί εις τό 
γεγονός ότι ελλειφε ή εμπιστοσύνη πρός τό οικονομικόν μέλλον 
τής χώρας. Καί επροτιμήθησαν αί εφήμεροι καί αμέσως αποδο
τικοί τοποθετήσεις από τάς μακροπροθέσμους καί αληθώς παρα
γωγικός. ‘Εν τούτοις, μι τά μεταβολάς που προτείνει ή Φ.Λ.Κ. 
είνε δυνατόν νά έςασφαλισθή ή οικονομική άνάπτυξις τής'Ελλάδος.

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΙΥΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ! ΠΟΡΟΙ

Βασικόν καθήκον τής Φ.Δ.Ε. θά άποτελέση ή πραγματο- 
πόίησις τών επιβαλλόμενων επενδύσεων εις την γεωργίαν, βιομη
χανίαν καί τουρισμόν. Τούτο σημαίνει κατά πρώτον λόγον τήν 
έτίιιονον επιδίωξιν έξασφαλίσειης τών άναγκαιούντων δια τον 
σκοπόν τούτον πόρων. Τοιοΰτοι προερχόμενοι εκ τού εσωτε
ρικού είναι :



α) Ή ιδιωτική άποταμίευσις
Ή  χώρα διαθέτει σημαντικά; ικανότητα; άποταμιεύσεω;. 

Μολονότι δεν πρέπει νά ύποτιμηθή τό μέγεθο; τη; μέχρι σή
μερον πραγματοποιηθείση; επενδύσει»;, οφείλει έν τούτοι; νά 
διαπιστωθή ότι ή ιδιο)τική άποταμίευσι; είτε χάνεται πληρώ; 
δι’ εξαγωγή; κεφαλαίων εΐ; τό εξωτερικόν, είτε έξουδετερώνεται 
μέ την στεΐραν άποθησαύρισιν χρυσών λιρών, ή κατευθύνεται 
προ; άντιπαραγωγικά; επενδύσει;, ώ; ή κατασκευή πολυτελών 
πολυκατοικιών.

Σημειωτέου οτι καί τό μέγεθο; τη; άποταμιεύσεω; μειοϋται 
διά τη; προκλητική; σπατάλη; εί; καταναλωτικά αγαθά έκ μέ- 
ρου; ωρισμένων τάξεων.

Ή  ιδιωτική άποταμίευσι; πρέπει νά κινητοποιηθή διά σει
ρά; θαρραλέων μέτρων ώ; π.χ. ή μεταρρύθμισι; του νόμου 
περί ’Ανωνύμων 'Εταιριών, ούτως ώστε ή μετοχή νά καταστή 
ό'ργανον συγκεντρώσει»; τή; άποταμιεύσεω;, ή καί ή άναγνώρισι; 
τή; ρήτρα; χρυσού προκειμένου περί παραγωγικών τοποθετή
σεων. Έ κ  τή; κινητοποιήσει»; αυτή; θά έπιτευχθή καί ή μείω- 
σι; τού έξωτραπεζιτικοΰ τόκου.
β) Οί κοινωνικοί πόροι

Εις χώρα; μικρού κατά κεφαλήν είσοδήματο; τό μέγιστον 
μέρο; τή; εθνική; άποταμιεύσεω; δέον ν’ άναμένεται ούχί έκ τού 
ιδιωτικού τομέως, άλλα έκ τού κρατικού προϋπολογισμού καί 
τών οργανισμών Κοινωνική; ’Ασφαλίσει»;. 'Η  χρησιμοποίησι; 
εΐς παραγωγικά; επενδύσει; μεγάλου μέρου; τών προσόδων τών 
οργανισμών τούτων, δηλαδή τού πέραν τού άπαιτουμένου διά 
τα; άμέσου; άνάγκα; των ποσού, θά συντελέση μεγάλο»; εις τήν 
λύσιν τού βασικού ελληνικού προβλήματος. Ταυτοχρόνω; ί)ά 
διαφυλάξη τά κεφάλαιά των άπό τούς κινδύνου; οί όποιοι συχνά 
κατά τό παρελθόν ώδήγησαν εΐ; τήν έξανέμισίν των.
γ) Προϋπολογισμός

Σήμερον τό ήμισυ τών εσόδων ιού ϊΐροΙοιολδγιομοΠ διατί
θεται εις στοιχειάιδεις κρατικά; άνάγκας, τό δέ έτερον ήμισυ εις 
τήν διασφάλισιν τής εσωτερικής καί εξωτερική; άμύνης τής 
χώρας. Έ κ  τής μειώσει»; τών τελευταίων τούτων δαπανών δύ- 
ναται νά έξοικονομηθή ικανόν κεφάλαιον δι’ επενδύσεις. ’Επί
σης δύνανται τοιαύτα κεφάλαια να έξασφαλισθοΰν έκ τή; καταλ
λήλου φορολογίας τών μεγάλων εισοδημάτων τά οποία μένουν 
ουσιαστικό»; άφορολόγητα, όπιο; έκτίθεται εΐς τό περί φορολο
γικής πολιτική; κεφάλαιον. 
δ) Στρατιωτικά! δαπάναι

Έ άν έξ όλων τών πηγών τού προϋπολογισμού δύναται νά 
έπιτευχθή σημαντική συμβολή εί; τήν έπίλυσιν τού προβλήμα-



την Φιλελεύθερον Δημοκρατικήν "Κνιοσιν ώ; σκοπόν όχι μόνον 
τήν άνάπτυζιν τη; παραγωγή; καί την γενικήν βελτίωσιν των 
όρων διαβιώσεως τον πληθυσμού τής Χοίρας αλλά κυρίως, την 
πραγματοποίησιν τή; οικονομικής καί Κοινωνικής Δημοκρατίας 
μι τήν συνεχώς πληρεστέοαν ίκανοποίησιν των κοινωνικών αιτη
μάτων των εργαζομένων 'Κλλήνων.

Λυτά είναι εις γενικά; γραμμή; τά ακόλουθα :
1) Ίο  δίκαίοιμα προς εργασίαν και τό δικαίωμα προς οικο

νομικήν προστασίαν των ανέργων.
2) Τό δικαίωμα προς δικαίαν αμοιβήν τής εργασίας. Κα

θημερινώς οί μισθοποί-έργάται ή υπάλληλοι, ιδιωτικοί ή δη
μόσιοι- ακούουν τό μάδημα οτι ή αυςησις των μισθών, με
τά; «πληθωριστικός πιέσεις» πού προκαλεί, επιφέρει ύψιοσιν 
τών τιμών καί ότι επομένως πρέπει οί μισθωτοί νά στέργουν 
ει; ακινησίαν τών μισθών, διότι μύτός είναι 6 μόνος τρόπος 
διά νά βελτιωθή κάποτε τό βιωτικόν των επίπεδον.

Ά λλ’ οί. μισθωτοί βλέπουν εκάστοτε τάς τιμάς άνερχομένας 
καί τού; μισθούς των καθηλωμένους. Ό  «φαύλος κύκλος τιμών 
— μισθών», εις τά όμματα τών 'Ελλήνων εργαζομένων, ομοιά
ζει προς μύθον ιφευρεθέντα διά νά τού; παραπλανά.

Οί εργαζόμενοι δικαίως άξιούν : α) τον καθορισμόν κατω- 
τατων ορίων μισίΐών καί ήμερομισθίτυν με: κριτήριον τάς λελο- 
γισιιένα; άναγκα;. Μόνον μί: τήν νόμιμον κατοχύρωσιν τού κα
τωτέρου ορίου δυνανται νά είναι ωφέλιμοι αί έλεύθεραι συλ- 
λογικαί συμβάσεις, β) Τήν προσαύςησιν άναλόγως τής ειδικεύ
σω γ) Ί ί]ν παροχήν οικογενειακών επιδομάτων καταβαλλόμε
νων υπό το ' ΙΚΑ εκ πόρων προερχόμενων από εισφοράς τών 
εργοδοτών.

Τό δικαίωμα τής γυναίκας νά. είναι ’ίση προς τον άν- 
δοα, όχι μόνον ό>; προ; τά πολιτικά δικαιώματα αλλά καί ει; 
π 'σ ι, εκδήλωσιν τή; κοινωνική; ζωή;. ’Ιδιαιτέρως τό δικαίωμα 
να εχη ϊσην αμοιβήν δ ι’ ΐσην εργασίαν.

4) Τό δικαίωμα δι’ όλους τούς εργαζομένους, μισθωτούς ή 
επαγγελματίας, εϊ; τήν άσφάλισιν κατά τής ασθένειας καί τού 
γήρατος, τής αναπηρίας καί τον θανάτου.

! I βελτίοισι; καί έπέκτασις τού κρατούντο; συστήματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί σκοπόν τής Φιλελευθέρας 
Δη οκραι.κή; 'Κνώσεως. Μόνον διά τής άρτιας όργανώσεως τού 
συστήματος αστού θά κατορθωθή καί ή ένοποίησις τών άσφα- 
/ τε-ων διότι μόνος δικαιολογητικός λόγος τής ύπάρΐεως ποικί
λων ίδιαιτεριυν ταμείων είναι ή ατέλεια τού βασικού συστήμα
τος. Οϋτω θά καταστή δυνατή ή κατάργησις τών μή αύτοδυνά- 
μων οικονομικώς Ταμείων καί τών υπέρ τρίτων φόρων.

ϊ>) ΙΙρός Ικανοποίησιν τορ δικαιιίμιατος είς περίθαλψιν επι
βάλλεται ή κατά τό δυνατόν ένοποίησις τών 'Υγειονομικών μας 
'ι πηρεσιών καί άπαραιτήτως δ ουσιαστικός συντονισμός τών



παντός είδους υγειονομικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, κατα
στημάτων καί ιδρυμάτων προς τον σκοπόν έπιστημονικωτέρας 
καί άποδοτικωτέρας αναδιοργανώσειός των καθώς καί περιορι
σμού τής σημερινής σπατάλης.

(¡) Το δικαίωμα εις στέγην στοιχειωδώς Ικανοποιούσαν 
τάς ανθρωπίνους άνάγκας, υγείας, οικογενειακής θαλπωρής καί 
πολιτισμού.

Ή  ΦΔΕ υπόσχεται να υλοκληρώση την στέγασιν τών σει
σμοπλήκτων, καθώς καί νά λάβη παν μέτρον κατάλληλον πρός 
άποκατάστασίν των. Επίσης θα διεξαγάγη αυστηρόν έλεγχον τής 
μέχρι σήμερον διαχειρίσεως ώστε αί τυχόν άτασθαλίαι εις τύν 
τομέα τούτον νά παταχθούν αόστηρώς.

’Ιδιαιτέρως θά επιδιωχθή ή δλοκλήρωσις τής προσφυγικής 
στεγάσειος διά τής ρευστοποιήσεως τής προσφυγικής περιουσίας.

Επίσης θά ρυθμισθή διά νομοθετικού μέτρου το ζήτημα 
τών προσφυγικών χρεών, διαγραφομένων τών σχετικών οφειλών, 
ως τούτο έγένετο διά παν χρέος Οφειλόμενον προ τού 1944.

7) Τό δικαίωμα υλών τών εργαζομένων νά διεκδικούν δι’ 
ειρηνικού άγώνος, εντός τών πλαισίων τής Δημοκρατίας, την 
ίκανοποίησιν τών οικονομικών καί κοινωνικών των αιτημάτων.

Πρός τον σκοπόν τούτον ανένδοτον άπόφασιν τής Φιλελευθέ- 
ρας Δημοκρατικής Ένώσεως αποτελεί ή άποκατάστασιτ καί προ
στασία τών Συνδικαλιστικών ’Ελευθεριών καθώς καί ή κατάργη- 
σις πάσης άναμίξεως τού Κράτους ή τού Κόμματος εις τά ελεύθερα 
Συνδικάτα Εργατών καί εις τάς Συνεταιριστικός ’Οργανώσεις.

Τά Εργατικά Συνδικάτα, έξυγιαινόμενα καί ελευθέριος έκ- 
φράζοντα την εργατικήν τάξιν, δέν θά καταστούν μόνον μέσον 
άγώνος τών εργαζομένων αλλά καί θά παίζουν ουσιώδη ρόλον 
εις τον καταρτισμόν καί την εκτέλεσιν τού ()ικονομικ.οΰ Σχεδίου.

Ή  άνάπτυξι,ς τών Συνεταιρισμών παντός είδους, πιστωτικών, 
παραγωγικών ή καταναλωτικών,θ’άποτελέση βασικήν προϋπόθεση1 
τής μεταβολής εις την διάρθρωσιν τής Εθνικής μαςΟικονο ίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
Οί ίδρυταί τής Φιλελεύθερος Δημοκρατικής Ένώσεως πι

στεύουν ότι εκφραστής τής νέας ιστορικής στιγμής καί φορεύς 
τής νέας Εθνικής Λαϊκής Πολιτικής δέν δύναται νά είναι 
παρά ένας πολιτικός οργανισμός, τού οποίου ή μορφή καί ή 
ουσία ν’ άνταποκρΐνωνται εις τάς άνάγκας αυτής τής πολιτικής.

"Οποτς ήλθε ή ώρα τής Αναδημιουργίας, ήλθε καί ή ώρα 
τού δημοκρατικώς οργανωμένου Κόμματος. ’Ανήκει εις τό πα
ρελθόν ή πολιτική τής Δεξιάς. ’Ανήκουν εις τό παρελθόν τά 
προσωπικά κόμματα.

Διά νά ξεπεράσωμεν τό σημερινόν στάδιον πτώσεως καί νά 
είσέλθωμεν εις περίοδον άνυδυυ χρειάζεται ή ενεργός καί εν
θουσιώδης συμβολή ολοκλήρου τού Ααού. Πρός τούτο όμως οί



Εθνικοί καί Λαϊκοί σκοποί τής προτεινομένης πολιτικής πρέπει 
να είναι φανεροί; Καί, πρέπει νά δοθή ύ τρόπος εις τον Λαόν 
νά συνεργάζεται καί νά έλέγχη την πολιτικήν αυτήν.

Ή  Φ .λ.Ε . συγκροτηθεΐσα κατά τρόπον πλήρως δημοκρατι- 
κάν, παρέχει εις τον Λαόν ένα όργανον πολιτικής δράσεως που 
μεταβάλλει άρδην την μέχρι σήμερον κατάστασιν. Τό πρόγραμμά 
τη: δέν ϋά «ποτελέση «ΰπόσχεσιν» ενός ή ολίγων προσώπων 
μέ μόνην έγγύησιν την αξιοπιστίαν τών ΰποσχομένων. Θά είναι 
κτήμα τής λαϊκής βάσεως τοΰ Κόμματος,ή οποία θά μετέχη ενερ
γώ; εις την κομματικήν ζωήν, θά έλέγχη τήν διοίκησιν, θά είναι 
συνεργάτης καί εγγυητής τής έκτελέσεως τών προγραμμάτων.

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ !
Τό σύνθημά μας είναι «ήλθε ή ώρα!»
Ή λθε ή ώρα νά άποστρέψουν όλοι τό πρόσωπον από τάς 

ιιεγαλοστόμους καί αορίστους κοινοτυπίας τών δημαγωγών καί 
νά πεισθοΰν ότι βάσι: τής Προόδου είναι—μέ σταθερόν πυξίδα 
τήν Οικονομικήν καί Κοινωνικήν Δημοκρατίαν προς τήν οποίαν 
πρέπει νά βαδίσωμεν ό επιμελημένος, σοβαρός καταρτισμός 
ρεαλιστικόν προγράμματος, συμφώνου προς τάς δυνατότητας 
πού μάς παρέχει ή.πραγματικάτης.

Ή λθε ή ώρα νά άποκτήσωιιεν βαθειαν, πλήρη καί αδιάλ
λακτον συνείδησιν ίίτι ή Ελλάς αποτελεί ένα "Εθνος μέ ίδια 
συμφέροντα, ¡δανικά καί μοίραν τά όποια υποστηρίζει έναντι 
παντός καί δέν θυσιάζει εί; ούδένα. Ενα ’Έθνος μέ τή/ ιστορίαν 
καί τι,ν παρα'δοσιν τής Ελλάδος δέν επιτρέπεται να διαφθείρεται 
καί να αποκτά τό ήθος επαίτου ή μισθοφόρον, άλλ’ οφείλει νά 

ιατηρηση το νι,-ηλόν φρόνημα τοΰ εργάτου που θέλει νά κο- 
πιάζη διά νέι είναι ανεξάρτητος, ελεύθερος καί υπερήφανος.

Ή λθε ή ώρα να βαδίσωμεν πέραν τών διχασμών, τών 
παθών καί τών ανησυχιών τον παρελθόντος, νά στρέψωμεν 
ολόκληρον τήν προσοχήν μας πρός τό Μέλλον διά νά κατορθώ- 
σωοεν, μι συνεχή καί σκληρέιν εργασίαν, νά δημιονργήσωμεν 
ανεκτήν ζωήν δι' όλους του: Ελληνας.

Ή/ θ ε  ή ιιιοα να νικήσωμεν τον μαρασμόν καί νέι βαδίσωμεν 
προς τήν άναγέννησιν.

ΙΙλθε ή ιίίρα νά συγκεντρωθούν όλοι οί "Ελληνες που πο- 
θ ώ τήν ίίρόοδον κάτω από τήν σημαίαν τής Φιλελευθέρας 
λημοκρατικής Ένοόσεως διά νά δυόσουν, ενωμένοι, τήν τελικήν 
μάχην ε>. οτ ον τών ολιγαρχιών που εκπροσωπεί ό Συναγερμός. 
Καί νά δημιουργήσουν τάς πολιτικός καί οίκονομικιίς προϋπο- 
θέσεις δκί μίαν Χέαν Ζωήν. Ή λθε ή ώρα νά μπορέσουν οί 
Έ λ λ η ν ε ς  νά ζ ήσουν ευτυχισμένοι στήν Ελλάδα.

Έψηφίσθη υπό τή; Ιδρυτικής Συνελευσειος 
σής Φιλελευβέρας Δημοκρατικής Ένώσεως

Έ ν ’Λθήναις τή 20 ’Ιουνίου 1955


