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ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ

I

11 «Δημοκρατική Ένωσις» είναι κόμμα δημοκρατικόν. Οι 
σκοποί της καθορίζονται καί οί αγώνες της έμπνέονται από τήν 
θεμελιώδη καί άκαμπτον πίστιν της εις τήν Δημοκρατίαν, υπό τήν 
ουσιαστικήν καί όλοκληρο>μ£νην μορφήν της καί εις δλας της τάς 
έννοιας, δηλαδή τήν πολιτικήν, οικονομικήν, κοινωνικήν καί διε
θνή Δημοκρατίαν. Εις αύτάς πρέπει νά προστεθή, ώς αυτονόητος 
προΟπόθεσις καί συνέπεια, ή κομματική Δημοκρατία.

II

ΜΙ Δημοκρατική Ένωσις ώς τελικόν σκοπόν έχει τήν μετά- 
βασιν από τό σημερινόν καθεστώς οικονομικής εκμεταλλεΰσεως καί 
πολιτικής καταπιέσεως τών εργαζομένων τάςεων εις καθεστώς 
πού θά έξασφαλίση τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην καί τήν λαϊκήν 
ευημερίαν, τήν έλευθερίαν τών πολιτών, τόν σεβασμόν τής ανθρώ
πινης προσωπικότητας καί τήν οικονομικήν, επιστημονικήν, πνευ
ματικήν, ήθικήν καί πολιτιστικήν πρόοδον.



\/./%·. κόμμα τι"ι/ έργαζομένων τάξεων καί μεσαίων στρωμά- 
///; αποβλέπει εί: τήν πολιτικήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν 

/ειοαφέτησί/ των. ’Κποιων-.ι τήν συ/ένωσ·./ καί συνεργασίαν δλων 
των στρωμάτων τον εργαζομένου ///,ον (έργχτών καί υπαλλήλων, 
αγροτών, επαγγε/.ματιών, οιοτεγμνων, οιανοουμενων κλπ) καί τής 
νεολαίας εί: τον Αγώνα διά μίαν ον τι αττικήν αλλαγήν.

ΙΓ

II Δημοκρατική 'Ένωσιςω οιά τήν πραγματοποίησιν των 
σκοπών ττ,ς. εκτός τής κοινοβονλεντικής οράσεως,, θά χρησιμοποί
ηση ο/.ας τάς δημοκρατικάς μορφάς άγώνος, τήν πολιτικήν ¿ργά- 
νωσίν των εργαζομένων, τήν συνεχή προσπάθειαν οιά τήν μόρφω- 
σιν. ίνημέρωσιν καί οιαφώτισίν των καί θά συνδέση τήν καθημε
ρινήν δράσιν της. ο»ς πολιτικού κόμματος, μέ τά άμεσα προβλήματα 
των λαϊκών τάξεων καί τήν κινητοποίησιν οιά τήν έπίλυσίν των.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ή Δημοκρατική Ένωσις διαδηλώνει τήν βαθεΐαν πίστιν 
της εις τή/ λαϊκήν κυριαρχίαν, τά δημοκρατικά μέσα άγώνος καί 
τη / πολιτικήν ελευθερίαν. Λποδοκιμάζει τήν βίαν καί ώς μέσον 
κατακτήσεως τής εξουσίας καί ώς μορφήν οιακνοερνήσεως. Ί Ι κα- 
τάκτησις καί νπεράσπισις τής πολιτικής Δημοκρατίας καί ή διεύ- 
ρννσις τών βασικών πολιτικών ελευθεριών αποτελούν ζωτικήν 
ανάγκην οιά τον λαόν καί πρώτιστον καθήκον. ΊΙ πολιτική Δημο
κρατία αποτελεί τήν προνπόθεσιν καί τβ απαραίτητον πλαίσιον 
τής οι/.ονομικής καί κοινωνικής προβοον.

II Δημοκρατική Ενωσις. θά άγωνισθή ανενοότως οιά τήν 
άπο/.ατάστασ.ν τών συνταγματικών ελευθεριών, οιά τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν τον ΔημακρατικοΟ ΙΓολιτενματος, διά τήν κατάργησιν 
πα/τος άντιοημοκρατικόΰ, άνελευθέοου καί άντι/.αικον μέτρου.



Η

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

II ·Δη|ΐ/>κρατική Ένωσις» ω: βασική/ επιοιωςιν τήν 
άνάπτυξιν τής οικονομίας τής χωράς ττρ6ς όφελος τού κοινω/ικοϋ 
•υνδλου καί δχι ττρος εςυπηρέτησιν των συμφερόντων τής οικονο
μική; δλιγαρχίας. ΙΙρός τούτο θεωρεί άπαραίτητον:

Λ) Νά ά/απτυχθή ή πρωτοβουλία τού Κράτους πρός δημιουρ
γίαν των απαραιτήτων φορέο>ν οικονομικής άναπτύςεως καί κινη
τοποίησή του βιομηχανικού, εργατικού, γεωργικού καί εν γένει 
•ίκονομικοΰ δυναμικού τής χώρας.

I?) Νά άναληφθούν υπό τού έθνικού συνόλου Οπό μορφήν δη
μοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων, οί μοχλοί τής έθνικής οικονο
μίας καί οί βασικοί τομείς οικονομικής δράσεως πού καλύπτουν κοι 
νωνικάς άνάγκας ή έχουν χαρακτήρα μονοπωλιακόν.

Ιόίς πάντα άλλον τομέα ή ατομική ιδιοκτησία θά είναι απο
λύτως σεβαστή. ΤΙ δέ ιδιωτική πρωτοβουλία θά ένισχυθή διά ν’ 
άναπτύςη παραγωγικήν δραστηριότητα εντός τών σκοπών καί κα
τευθύνσεων τού γενικού οικονομικού σχεδίου. Οί βιοτέχναι καί 
επαγγελματίαι θά ένισχυθούν αποτελεσματικούς. ΤΙ δέ αγροτική 
οικονομία θ’ άναπτυχθή χάριν τής άςιοποιήσεως τού εθνικού πλού
του καί τής Εκανοποιήσεως τού μόχθου τών άγροτών.

ΠΓ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εις τόν κοινωνικόν τομέα ή A. Ε. Οά άγωνισθή:
1) Διά τήν κατοχύρωσιν τού δικαιώματος τής έργασίας δι’ 

δλους τούς "Ελληνες άνευ ούδεμιάς διακρίσεως.
2; Διά τήν ρύθμισιν τών μισθών, ήμερομισθίων καί τών συν

τάξεων εις έπίπεδα έξασφαλίζοντα τήν ικανοποιητικήν έκάστοτε 
διαβίωσιν τών έργαζομένων καί τών απομάχων τής έργασίας.

3) Διά τήν ΐσην αμοιβήν δΓ ίσην Ιργασίαν τών γυναικών, κα
θώς διά τήν προστασίαν τής μητρότητος καί τού παιδιού.

4) Διά τήν έπέκτασιν τής κοινωνικής άσφαλίσεως εις δλας 
τάς πόλεις καί εις τήν ύπαιθρον μέ τήν συμμετοχήν καί τού Κρά-



σους εις τά; ασφα/.ιστικάς εισφοράς καί το/ έλεγχο·/ ύπό των έργα- 
ξομί/ων τή; λειτουργίας τών φορέων της.

5) Διά. την έπέκτασι / καί όλοκλήρωσιν της κοινωνικής πρό
νοια: καί υγιεινής εις όλα τά στρυύματα της κοινωνίας των πόλεων 
και τή; υπαίθρου, ως και τήν θεμελιωσιν ενός ευρυτατου προγραμ- 
μ.ατος διά. τή/ /.α'κήν στέγην.

*») Αιά τον εκσυγχρονισμόν της παιδείας καί τήν άνάπτυξιν 
τή: επαγγελματικής έκπαιδεύσεως βάσει των άπαιτήσεων της συγ
χρόνου ξωής καί οιά τήν παροχήν δωρεάν έκπαιδεύσεως εις τήν

ή,λ/Ο V- - 7 Ε 0 / . 7 . ’.7.7.
7) Αιά τον σεβασμόν τής ανθρώπινης προσωπικότητος, τήν 

ηίι.κή/ πνευματικήν, επιστημονικήν, τεχνικήν καί πολιτιστικήν 
πρόοδον του Ελληνικού Λαού.

Π Ι ί

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελευθερία καί κοινωνική πρόοδος οέν είναι δυνατόν νά ύπάρ- 
όουν εις ολόκληρον τόν Κόσμον καί εις έκάστην χώραν χωριστά 
ά/ δε/ θεμελιωθή ή διεθνής Δημοκρατία, δηλαδή άν αί διεθνείς 
σχέσεις δέν στηριχθούν εις δημοκρατικάς άρχάς, εις τήν ισοτιμίαν 
με'αόύ τών εθνών, τήν ειρηνικήν λύσιν τών διαφορών διά διαπρα
γματεύσεων καί εντός τών πλαισίων του Ο.Π.Ε. ώς καί τήν μή 
έπέμβασιν εις τά εσωτερικά έκαστης χώρας.

11 Δημοκρατική Τόνωσις κηρύσσεται ύπέρ τής Ιφαρμογής 
:·.: παγκόσμιο/ κ/.ίμακα τών αρχών του καταστατικού Χάρτου τού 
ο.II.Ιο. και τή: Οικουμενικής Διακηρύςεως τών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου.

Δια τήν Δ.Ιο. οάσεις τής έ/.ληνικής εθνικής πολιτικής είναι α) 
ή συμόολή τού Κ/./.ηνικού λαού ως ελευθέρας καί άνεςαρτήτου έθνι 
κής κο /ότητος εις τήν θεμελίωσιν μ,ιάς διηνεκούς ειρήνης εις δλον 
τθ/ κοσμον καί ή άνάπτυςις φιλικών σχέσεων καί ειρηνικής άμίλ- 
λης και συνεργασία: μέ όλους τούς λαούς.

ό) II ύπεράσπισις τής εθνικής άκεραιότητος, αύτοτελείας καί 
άνεταρτησίας μας έναντι πάσης ξένης δυνάμεως. ΤΤ άπόκρουσις 
παση: εσωτερικής άναμίςεως εις τά έσωτερικά τής χώρας.

11 άποτιναςις τού ήμιαποικιακού καθεστώτος, τό όποιον

ι,



διατηρεί ακόμη τήν χώραν εί; κατάστασιν καθυστερήσει»; καί πτω- 
χείας.

δ) Ί Ι  Ινίσχυσι; κάθε πρωτοβουλίας διά τον γενικόν αφοπλι
σμόν καί τήν καταβολήν κάθε προσπάθεια; προ: διασφάλισιν μονί
μου ειρήνη: εί; τον βαλκανικόν καί τόν μεσογειακόν είδικώτερον 
χώρον.

ε) Ί Ι ελεύθερα καί πρό: τό συμφέρον τή; εθνική; οικονομία; 
ανταλλαγή αγαθών μετά τών άλλων εθνών έν πνεύματι φιλική; 
καί ισοτίμου συνεργασίας ώς μελών τή; διεθνοΰ; κοινωνία;.

IX

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μόνον ή έξασφάλισι; καί εφαρμογή τή; Δημοκρατία; εί; όλα; 
τά; βαθμίδας τή; κομματική; όργανώσεω; εξασφαλίζει τήν σταθε- 
ράν ανοδικήν πορείαν καί αποδοτικήν λειτουργίαν τού κόμμχτο;.

Ί Ι  σημασία τή; λειτουργίας τή; κομματική; Δημοκρατία; εί
ναι θεμελιώδης διά τό κόμμα καί διά τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού του. 
Συμβάλλει εις τήν δημοκρατικήν διαπαιδαγώγησιν τών στελεχών 
καί τήν λήψιν τών ορθωτέρων αποφάσεων.

Βασικαί άρχαί τή; κομματική; Δημοκρατίας είναι:

1. Τό κόμμα διοικείται άπό συλλογικά όργανα, εκλεγόμενα 
διά μυστικής ψηφοφορίας.

2. Τά διοικητικά όργανα τού κόμματος, περιλαμβανόμενη; καί 
τή; άνωτάτη; ηγεσία; του, λογοδοτούν εί; τά; αντιστοίχου; συνε
λεύσεις καί Ιλέγχονται διά τήν οράσιν των.

3. Λί αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, κατόπιν ελεύ
θερα; συζητήσεως, εις όλους τού; σχηματισμού; καί τά; βαθμίδα; 
τής κομματικής Ιεραρχίας.

4. Ί Ι  μειοψηφία υποτάσσεται εί; τήν πλειοψηφίαν.
5. ’Ανώτατο-/ όργανο-/ τού κόμματος είναι τό Συνέδριο-/.



Ο Ι Ί  ·\\ίϋΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Α ''έ/.η
1. Μέλος τού κόμματος γίνεται. όποιος παραδέχεται τάς βασι

κά: άρχας τού κόμματος, κατόπιν ενυπόγραφου αίτήσεώς του καί 
γ.οοτάσεως δύο τουλάχιστον έγγεγρ7.]ψένο>ν από 'διμήνου μελών. 
II εγγραφή μέλους έγκρίνεται από τάς κατά τόπους έπιτροπάς του 

Κόμματος. ή δ: ίδιότν,ς του ώ: μέλους άποοεικνύεται εκ του δελ-

2. ‘Ανώτερα στελέχη άλλων κομμάτων έγγράφονται κατόπιν 
αποφάσε ·<; τή: Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά γνωμοδότησιν τής 
Περιυ. Επιτροπής τής εκλογικής των περιφέρειας. Ί Ι  Εκτελεστι
κή Επιτροπή ορίζει τό ποσόν τού δικαιώματος εγγραφής ό)ς και 
το /.απώτατου δριον συνδρομής τώ/ μελών.

• λ I ά ιι/ .η  ϋποχρεούνται: α) ν’ άνήκουν εις μίαν οργανωτήν 
του κόμμ.ατος, >) νά πειθαρχούν είς τάς κομματικάς αποφάσεις, 
γΙ /α διαδίδουν τάς άρχάς τού κόμματος, δ) νά έργάζωνται διά 
τή/ ανοπτυεί/ τού κόμματος, ε) νά μελετούν καί κυκλοφορούν τά 
έντυπα τού κόμματος καί στ) νά Ικπληρώνουν τάς οικονομικά; των 
υποχρεώσει; προ; τό κόμμα.

I. Διαγράφεται τού κόμματος παν μέλος: α) εάν εκ τής εν 
γ < - ο /τ : >ς του άποδεικνύει ότι έπαυσε νά πιστεύη είς τάς άρχάς 
τού κόμματος, δ) έάν Ινεργή διά λογαριασμόν άλλου κόμματος, 
γ) εάν δεν πειύαρχή είς τάς άποφάσεις τού κόμματος, δ) έάν άδι
κα.ο/, νώτως δεν έκπληροΐ τάς οικονομικά; του υποχρεώσεις πρδς 
-δ κόμμα, ε) έάν τό ήθος του είναι άνάρμοστον διά μέλος τού αόμ
ματο:.



5. Ιίλήν τής ποινής τής διαγραφής είναι δυνατόν νά έπιβληθή 
καί ή ποινή τής θέσεως έκτος κόμματος μεχρις ενός έτους. ο»ς καί 
ή ποινή τής μομφής. Ί Ι  ποινή τής μομφής έπιόάλλεται από τόν 
σχηματισμόν εις τον οποίον ανήκει το μέλος. ΙΤ ποινή τής θεσεως

την ερίφ.
σχηματισμόν εις νυν ν^νινν
εκτός κόμματος ώς καί τής διαγραφής έπιόάλλεται από 
Επιτροπήν.

6. Μέλη τής Κοινοβουλευτικής Ομάοος καί του Εθνικού Συμ
βουλίου δεν είναι δυνατόν νά διαγράφουν παρά μόνον από τό Συνέ
δριου του κόμματος ή τήν Πανελλαδικήν Συνδιάσκεψιν, μετά πρό- 
τασιν του Εθνικού Συμβουλίου.

Μέχρι τής εισαγωγής των εις τά ως άνω ανώτατα όργανα πρός 
διαγραφήν είναι δυνατόν νά τεθούν ΰπό τής Εκτελεστικής ’Επι
τροπής εκτός κόμματος. Κατά τής ανωτέρω άποφάσεως έπιτρέπε- 
ται άναθεώρησις ενώπιον τού Έθν. Συμβουλίου.

7. Έκαστη 'απόφασις περί διαγραφής ύπόκειται εις άναθεώ- 
ρησιν ενώπιον τού Εθνικού Συμβουλίου, αν πρόκειται περί άπο
φάσεως Περιφερειακής Επιτροπής καί τού Συνεδρίου αν πρόκειται 
περί άποφάσεως τής Πανελλαδικής Συνδιασκέψεις ή τού Εθνικού 
Συμβουλίου.

Β ’. Π ερ ιφ ερ ε ια κ α ι ό ρ γα νώ ο ε ις

8. "Εκαστον μέλος τού κόμματος ανήκει εις μίαν όργάνωσιν 
βάσεως (Τμήμα) . Εις τάς πόλεις ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλο
νίκης οημιουργούνται οργανώσεις βάσεως (τμήματα) τοπικαί (κα
τά συνοικίαν) ή καί όμοιοεπαγγελματικαί. Εις τάς μικράς πόλεις 
καί τά χωρία αί τοπικαί όργανώσεις θεωρούνται τμήματα.

0. 'Π  συνέλευσις τού τμήματος εκλέγει κατ’ έτος τήν Επιτρο
πήν Τμήματος άποτελουμένην άπο Γ> μέλη. ΊΙ επιτροπή αμέσως 
μετά τήν εκλογήν της εκλέγει μεταξύ τών μελών της ένα Γραμμκ 
τέα, καί ένα Ταμίαν, εις δέ τά λοιπά μέλη της αναθέτει διαφόρους 
αρμοδιότητας. Ί ο τμήμα εκπροσωπεί τό κόμμα εις ζητήματα πρα
κτικής τοπικής δράσε ως καί έκτελεί τά άνατιθέμενα. εις αυτό καθή
κοντα.

10. Εις τάς πόλεις Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης τά 
τμήματα ενός Δήμου ή μιας μεγάλης συνοικίας δύνανται νά συγ
κροτήσουν έν Διαμέρισμα μέ άπόφασιν τής ΙΓεριφ. ’Επιτροπής.

11. Αί Έπιτροπαί τών τμημάτων πού αποτελούν τό Διαμέρι
σμα συνέρχονται κατ’ έτος καί εκλέγουν τήν ’Επιτροπήν τού Διαμε
ρίσματος άποτελουμένην άπό Γ> 7 μέλη. Ί Ι Επιτροπή τού Διαμε

·.)



τιπροσώπων κχΟε τοπικής όργχνούσεως ορίζεται βάσει γενικού κρι
τηρίου καθοριζόμενου άπό τήν Ε.Κ.

ρ) Οί :ν ένεργείρ οουλευταί καί
γ) Αντιπροσωπεία τή; όργανώσεως Νεολαία.;, τής όποιας ό 

χρΊήιό; καθορίζεται άπό τήν Κ.Ε.
20. Εί; τό Συνέδριου ούνανται να. συμμετάσχουν αν ευ δικαιώ

ματος ψήρου οί Δήμαρχοι, οί πρώην οουλευταί και τά μή έκλεγέν 
τα. ώς αντιπρόσωποι μέλη του απερχομένου Έθν. Συμβουλίου.

20. Τα θέματα του Συνεδρίου καθορίζονται από τό Εθνικόν 
Συμβούλιου νοτερά από είσήγη-σιν τή; Έκτελ. Επιτροπής καί κοι
νοποιούνται ένα μήνα τουλάχιστον πρό τής ήμέρας ένάρξεως του 
Συνεδρίου εις ?λας τά; οργανώσεις τής Λ.Ε.

27. Τό Συνέδριου ούναται να λάβη άποράσεις καί επί άλλων 
θεμάτων εκτός των κοινοποιηθέντων τοιούτων, των όποιων δμως ή 
συζήτησις ενεκρίθη δι άποράσεως τών 3 ,5  των παρόντων μελών 
του.

Δ . Πανελλαδική Συνδιάσκεψις
28. Εις έκτ λ'/.τους ιριστάσεις κατά τό μεταξύ τών Συνε-

ορίων δι 'λ^ΖΊ^ΙΧ VΊΊ%Ζ%\ νχ συγκληθή 11 ανελλαδι κή Συνδιάσκεψις.
Ί1 II αν ε/.λ 7.5 Συ>5:άσκεψις καθορίζει τήν πολιτικήν γραμ-

ί Φ ττϋ κόμΐιχτος τής Λ.Ε. με βάσιν τάς αποράσει ς του προηγουμέ-
νου V.— ν / ΐ5ρ:ου 7.xι αναλόγιο; πρός τήν εκάστοτε διαμορρουμένην
τ:ολ:■τικήν πρχγμα τικοτητα.

20. II σύγκλησι; ΙΙα ,ελ/.άδικης Συνοιασκέψεως άποφασίζέ
~.λ\ από τήν Ε.Ε.

Εις τήν IIαν: ν./.ήν Συνδιάσκεψήν λαμβάνουν μέρος:
7) Ί α μέλη τοΟ ΙυΟν:κοΰ Συμβουλίου.
ή Τά μέλη //ΛΊΓλ βουλευτικής Όμάδος.
Ή Λ /7. τρε- 7 /Ί'.Γ.ρόσιοποι τών ΙΙεριφ. Έπ:ιτροπών τών πό-

λέων Αθηνών, ΙΙειραιώς καί (Θεσσαλονίκης καί άνά είς αντιπρό
σωπο; τών ΙΙεριρ. Επιτροπών τώ/ Νομών καί

δ) Γρεί; αντιπρόσωποι του Κεντρ. Συμβουλίου τής Νεολαίας.

Ε' Ρό 6 νικάν Συυβούλιον
30. Ί ο Εθνικόν Συμβούλιου είναι τό άνώτατον διοικητικόν 

δργα/ον τού κόμματος διά τήν περίοδον μεταξύ τών Συνεδρίων καί 
καθορίζει τήν πολιτικήν τού Κόμματος συμφούνως πρός τάς άπορά



σεις τοΰ τελευταίου Συνεδρίου ή τής τυχόν συνελθούσης Πανελλαδι
κής Συνδιασκέψεως.

81. Τδ Εθνικόν Συμβούλιου έκλέγεται άπό τό Συνέδριου τοΰ 
Κόμματος. Ό  αριθμός των μελών του καθορίζεται έπίσης άπδ τδ 
Συνέδριου.

82. Είς τβ Εθνικόν Συμβούλιο1/ μετέχουν:
α) 'Ο Πρόεδρος τοΰ Κόμματος καί ό Πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ 

Συμβουλίου.
β) Μέχρι δεκαπέντε έκ των εν ένεργεία βουλευτών υποδεικνυ

όμενοι ύπδ τής Κ.Ο. οϊτινες παραμένουν ώς μέλη τοΰ Ε.Σ. καί μετά 
την λήξιν τής βουλευτικής περιόδου, μέχρι των νέων έκλογών.

γ) Οί Γραμματείς των δργανώσεων ’Αθηνών, Πειραιώς καί 
Θεσσαλονίκης, οί Γραμματείς τών Γραφείων Περιοχών καί δ Γραμ- 
ματεΰς τοΰ Κεντρ. Συμβουλίου τής Νεολαίας καί

δ) 10 έως 80 αιρετά μέλη Ικλεγόμενα ύπδ τοΰ Συνεδρίου.
83. Το Έθν. Συμβούλιου συγκαλεΐται τακτικώς κάθε τρίμη

νον ή εκτάκτως κατ’ άπόφασιν τής Ε.Ε. ή άν τδ ζητήση τδ 1/3 
τών μελών του.

34. Ό  Πρόεδρος τοΰ Έθν. Συμβουλίου διευθύνει τάς έργασίας 
του, επιβλέπει την έκτέλεσιν τών άποφάσεών του, προΐσταται τής 
δλης οργανωτικής προσπάθειας τοΰ κόμματος καί ύπογράφει πάσαν 
εγκύκλιον ή πάν έγγραφον άπευθυνόμενον πρδς τάς όργανώσεις τοΰ 
Κόμματος σχετιζόμενον πρδς τά δργανωτικά ζητήματα.

35. Τδ Έθν. Συμβούλιον δύναται νά έκλέςη 1— 2 ’Αντιπροέ
δρους καί 1— 2 Γραμματείς αύτοΰ.

36. ΔΓ άποφάσεως τοΰ Έθν. Συμβουλίου δύναται είς περί- 
πτωσιν έ .(.τροπής άπδ τών αρχών τοΰ Κόμματος ή συστηματικής 
¿πειθαρχίας νά άπομακρυνθή άπδ τήν διοίκησιν Περιφερειακή Έ π ι 
τροπή ή νά άντικατασταθή από άλλην ύπδ τδν δρον τής έντδς τρι
μήνου συγκλήσεως νέας περιφερειακής συνδιασκέψεως πρδς έκλο- 
γήν νέας Π.Ε.

ΣΤ  Ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή

37. Ή  Ε.Ε. διοικεί τό Κόμμα καί φροντίζει:
α) Διά τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεών τοΰ Συνεδρίου, τής Παν

ελλαδικής Συνδιασκέψεως καί τοΰ Έθν. Συμβουλίου.
β) Διά τήν διάοοσιν τών αρχών τής Δ.Ε. σύμφωνα μέ τδ πα

ρόν Καταστατικόν.
38. ΤΓ Ε.Ε. εκλέγει μεταξύ τών μελών της τδν Κεντρικόν



Ταμίαν τού Κόμματος καθώς καί τούς υπευθύνους Ιύπου κλπ. Συγ
κροτεί έπίτης όοηθητικάς Επιτροπάς τού έργου της ή I ραφεία κα- 
τα τήν κρίοιν της καί καθόριζε', την σύνθεοιν των εποτροπών αυτών, 
τήν αποστολήν καί το έργον των.

:>!t. 'J 'i μέλη τής Ε.Ε. (7 11 καί 3— 5 αναπληρωματικά)
εκλέγονται υπό τού Έθν. Συμβουλίου μεταξύ των μελών του. Ο 
ΙΙρόεόοο: τού Κόμματος καί ο Πρόεδρος τού Έθν. Συμβουλίου με
τέχουν μετά ψήφου τής Ε.Ε. Επίσης μετέχουν των συνειδριάσεο)ν 
τής Ε.Ε. άνευ ΰήφου οι Γραμματείς των περιοχών έφ’ όσον παρευ- 
ρίσκονται εν Λθήναις.

tO. Τήν θέσιν τών δΓ οίανδήποτε αιτίαν έςερχομένων τακτι- 
κώ/ μελών τής Ε.Ε. λαμβάνουν τά αναπληρωματικά μέλη της. Εις 
πεοίπτω"ον άποχωρήσεως αριθμού μελών έκ τής Ε.Ε., μη συμπλη- 
ρουμένου διά τών αναπληρωματικών, γίνεται έκλογή άπό τό Έθν. 
Σν.ιβούλιον πρός συμπλήρωσιν τού αριθμού τών άποχωρησάντων.

41. ΤΙ Ε.Ε. λογοδοτεί εις το Εθνικόν Συμβούλιου.
t'J. Η Ε.Ε. ανέρχεται τακτικώς κάθε εβδομάδα καί εκτάκτως 

όταν αληθή άπό τον Πρόεδρον τού Κόμματος ή δταν τό ζητήση τό 
1 3 τών μελών της.

43. Λί άποφάτεις τής Ε.Ε. είναι ύποχρεωτικαί δΓ ολας τάς 
όργανώσεις τή: Α.Ε.. τά μέλη καί τά στελέχη της. Εις περίπτωσιν 
άντιτρήσεων τών οργάνων τού Κόμματος έναντίον μιας άποφάσεως 
τής Ε.Ε. αί ά/τιρρήσεις αύταί μεταφέρονται προς μελέτην είς τήν 
Ε.Ε.. χωρίς όμως ν άναστέλλεται εν τώ μεταξύ ή έκτέλεσις τής 
ά.π οφάσεως.

Ζ ΙΙούεόρος τοϋ Κόμματος
4Κ Ο ΙΙρόεορος τού Κόμματος εκλέγεται άπό τό Συνέόριον. 

Διευθύνει τάς εργατιάς τής Εκτελεστικής Επιτροπής, Ικφράζει έν 
τή Βουλή καί έκτο: τής Βουλής τάς απόψεις τού Κόμματος, ιός αδ- 
ται οια.μορφούντα·, υπό τών αρμοδίων τυλλογικών οργάνων. ’Εκθέ
τει προς τό Εθν. Συμβούλιο“/ τά τής πορείας τού κόμματος καί 
ν. α Η οδηγεί όλα τά όργανα τού Κόμματος.

1). Ιόν Πρόεδρον τού Κόμματος άπόντα ή κωλυόμενον άνα- 
"κηροί εις τήν Προεδρίαν τής Ε.Ε. ό Πρόεδρος τού Ε.Σ., εις δέ 
τήν κοινοβουλευτικήν εκπροτώπητιν βουλευτής βριζόμενος υπό τής
κ . υ .

Η’ Κοινοβουλευτική Ό μός
Μι Ο. οου/.ευται τής Λ.Ε. αποτελούν τήν κοινοβουλευτικήν



ομάδα. ΙΙρόεδρος τής όμάδος καί εκπρόσωπος αυτής κατά το άρθρον 
7 του Κανονισμού τής Βουλής είναι ό ΙΙρόεδρος του Κόμματος. Αιά 
τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ό ΙΙρόεδρος του Κόμματος οεν Ιχει τήν 
ιδιότητα του βουλευτοϋ, εκλέγεται εκπρόσωπός του Κόμματος ύπο 
τής Κ.Ο.

47. Ή  Κ.Ο. εκλέγει μεταςύ των μελών της Γραφεϊον εκ τριών 
έως επτά μελών. Οί βουλευταί του Κόμματος δύναται νά έκλέγων- 
ται ώς μέλη τής Ε.Ε. καί του Ε.Σ. σύμφωνα μέ τδ παρόν Καταστα
τικόν.

48. Ή  Κ.Ο. είναι αρμόδια διά τόν καθορισμόν τής τακτικής 
του Κόμματος εν τή Βουλή τόσον εις τα γενικά, δσον καί εις τά 
ειδικά θέματα έ-ντός του πλαισίου τών αρχών του Κόμματος καί 
τών αποφάσεων του Συνεδρίου καί του Ε.Σ.

49. Βουλευτής ούτε γίνεται δεκτός, ούτε διαγράφεται, ούτε 
τίθεται εκτός του Κόμματος άνευ γνώμης τής Κ.Ο. Κατ' αποφά
σε ως διαγραφής από τήν Πανελλαδικήν Συνδιάσκεψιν δ βουλευτής 
δύνεται νά προσφυγή εις τό Συνέδριον.

Θ '. Ν εολα ία  τή ς  Δ. Έ ν ώ σ ε ω ς

50. Εντός τών όργανωτικών πλαισίων τής Α.Ε. συνιστβται 
ειδικόν τμήμα υπό τήν επωνυμίαν «Δημοκρατική Νεολαία» (Όργά- 
νωσις Νέων τής Α.Ε.), τό όποιον λειτουργεί βάσει τών καταστατι
κών αρχών τής Α.Ε. καί του ’Οργανισμού της, ό όποιος ψηφίζεται 
άπό τήν ’Εκτελεστικήν Επιτροπήν.

51. Οί νέοι άπό ήλικίας 1(> ετών γίνονται μέλη τής Νεολαίας 
τής Α.Ε. Τό άνώτατον οριον ήλικίας μέλους τής Νεολαίας είναι 
τό 25ον έτος. Διά τήν καλλιτέραν όργάνωσιν τής Νεολαίας δύναν- 
ται ή Ε.Ε. καί αί κατά τόπους II.Ε. νά αποσπούν μέλη τού Κόμμα
τος εις τήν όργάνωσιν τής Νεολαίας.

52. II όργάνωσις τής Νεολαίας τής Α.Ε. καθοδηγείται άπό 
τήν αντίστοιχον κομματικήν όργάνωσιν.

Ιλ ΓενικαΙ Διατάξεις

53. "Ολα τά διοικητικά όργανα τής Α.Ε. είναι συλλογικά 
αιρετά καί μετακλητά. "Οταν λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει νά εύ- 
ρίσκονται έν άπαρτία, παρόντος τού ήμίσεως τών μελών των. Διά 
νά εύρίσκεται τό Ε.Σ. έν άπαρτία, άπαιτείται ή παρουσία τών 2 '5 
τών μελών του. Λί αποφάσεις τών διαφόρων όργάνων καί σχηματι-



σμΛν λαμβάνονται διά Απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Ή  
μειοψηφία ΰποχρεοϋται να πειθαρχώ και νά ¿ατελή τάς διά πλειο
ψηφικέ ληφθείσης αποφάσεις.

ΙΑ'. Μεταβατική! Διατάξεις
Γ>1. Μίχρ·. τού Δευτέρου Συνεδρίου του Κόμματος καί έν δψει 

τής καλυτέρας όργανώσειός του τό Εθν. Συμβούλιου δύναται νά 
ίδρύση καί άλλα, πλήν των προολεπομένων, όργανα τοϋ Κόμματος 
συμβουλευτικά τ; εκτελεστικά.

55. Κατά τό αυτό διάστημα δύναται τό Ε.Σ. δι’ άποφάσεως 
λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων, πάντως δέ 
τού 1 2 τοϋ συνόλου αριθμού των μελών του, νά αύξηση τον αριθμόν 
τών μελών του μέχρι του 1 3 καί τούτο μόνον εις περίπτωσιν προσ- 
χωρήσεως ατόμων ή ομάδων, τών όποιων είτε ή εκλογή είτε ή !κ- 
προσώπησις εις τό Ε.Σ. ήθελε κριθή απαραίτητος.

50. Ή  Εκτελεστική "Επιτροπή άμα τή έκλογή της δύναται 
να διορίση οργανωτικά: έπιτροπάς εις τάς περιφερειακός οργανώ
σεις όπου δεν έχουν έκλεγή τοιαύται, μέ τήν εντολήν νά συγκαλί
σου ν ; /τό: τριμήνου Περιφερειακός Συνδιασκέψεις πρός δημοκρα
τικήν άνάδειξιν τών τοπικών διοικήσεων. Επίσης καί αί έκλεγμί- 
ναι Ηεριφ. "Επτροπκί πρέπει έντός τριμήνου νά καλέσουν περιφέ
ρειαν/: συνδιασκέψεις πρός άνάδειξιν νέων διοικήσεων.

57. Λί λεπτομέρεια·, τοϋ παρόντος ρυθμίζονται δι’ αποφάσεων 
τής Εκτελεστικής "Επιτροπής.

"Ηψηφίσθη ί/  \θήναις τή 7 Νοεμβρίου 195!) ύπό τοϋ πρώτου 
(ιδρυτικού) Συνεδρίου τής Δ.Ε.

ΤΟ ΙΙ Ι’ΟΕΔΙΈΙΟ.Ν ΓΟΕ ΣΓΝΕΛΙΊΟΓ




