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ΙΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΠΑτιΚΟΥ 

ΦΙλΕλΕΥθΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΗΙΚΗΣ ΕΗΟΣΕΟΣ 

• Ae6eoY 1.- 'Η Φ ι λeλtυ-ttiρα Δ-ιιμοχρατική ·Ενωσις ιiποτιλeί 
πολιτικόν όργιη• ισμόν διιπόμt\'0\' U;tό βα-6-είαν πίσ-ην ι(ς η)ν 

Εtρ~\t~ντ1!ξα~~6~~~ντ(~~ί"δ~ο~~ρ:~~~δο;η;i~:;~!;ςέ~οχνε~α~l~ 
τ11τ ος τής Έλλάδος κα&ώς καΙ τ;l'' ύπιράσπι σιν τfjς έfhrι xfjς 't'Ι"] ς 
άνεξαρτησίας. 

β) Τήν ~πίτtυξιν πλήρους[καί άδιαταράκτου λtιτουργ(ας τώv 
Δ'ημοκρατικών i)οισμών. 

γ) Τ1,ν {)>εμtλίωσιν τijς οlκονομικijς καί κΟL\'ωνικfjς Δ1Jμοκρα· 
τία ς έν τfi χώρq.. 

τικ;~;~z;~ν~ ~ο;~ ;f'δ~Ζι1~η~~:όι ο~;~~~ω~~~1eΪν~~ά σ~~r~;~~ci~ 
άvrιπροσωπr:~Jτtκά τfjς λα'ίκf]ς βάσεως τοϋ Κόμματος καl α{ρετά. 

'Έδρα 'tής Έηi:σεα:ς ι1 ναι α1 Ά{)ijναι. 'Έ•ιβλημα τfjς 'Ενώ
σεως ε1\•αι 1j 'Άγκυρα. 

ΜΕλΗ 

"Α_eδ-ρο" 3.-Μέλος τijς ΦιλιλενΟiρας Δημοκρατικής •Ενώ
σεως γίνεται πάς •Έλλ'ην πολίτης, άνεξαρτ'ήτ-ως φύλου ή -6-Qη
σκεύμα τος, έχων συμπεπληρωμενον "Ι:ό 18ον Ετ-ος τijς fιλικίας 
του, έφ' Οσον δ'ηλώση δτι πιστεύει εtς τ-άς άρχάς τijς Ένώσεως 
καl -6-ά έρyασΟi] διά τήν έπικράτ1}σίν της . την έyyραφήν έyχρί
νει ;1 διο(χf!σις τijς τοπικής Ένώσιως της περιφερείας τοiί ύπι.r 
ψ1Jφίου μέλους. 

t~~!~~e·i~i~~:.;~!ς y:E:~J~~~~: :ιι;Εέ!:~~λ:~~·~:;~ 
~~~~~ύςτ2~τ ~~~~:~~~~ςν~;;~1~11τδΊυ~fδ~~~~-ιν τής •Ε,•ώσεως 

•AρlJ.eo-ν 5 .- Τό μέλος, ύπο~ρεοϋται ,.α καταβάλη τήν συν
δρομ1ι ν του, νά έρyαζεται δ ι ό. την διάδοσιν τών άρχών καί της 
πολιτικής τής •Ε,•ώσεως καί νd μετlχ11 ένεργ,ί:ις εΙς τ-οiις άγώ
νας της. 

'ΆelJ.eo-ν 6.-Τό μέλος δ ιαγράφεται: α) 'Εάν καταδ ικασ{hj 

~ι;ά:~~~εβ} ?~d;ε~"~~~πtJ;:;ί~ιν ~~~Q~;~Q~~~;~~lι;:r:λ~::ε~~ 
τών κατι'.ι. τό καταστατικόν λαμβανομένων άποφάσεων τών άνω· 
τάτων όρyάνων τοίι Κόμματος. γ) Έάν παραμιι:λ'ft συστηματικώς 
τάς πρός τfιν '"Ε,·ωσιν \ιποχρe:ώσr:ι, -τοv. 



· ~π:~ρe~~ο:ι{·~τ~ά~:~~~ρ~iχ~:έλέ~~~~; ~~~~~(Ρι~ρ;~~~ε~ϊ;{~ 
Α~Ζ~·'' :~ις ~~:~i~~~~: ;~~ iιτ~~~~~ ·~~ώ:=~~η;~~ς~iινκ:~2Υ'~~~ 
άποφάσεως ταVτης τό μΕλος δ ικαιοiίτιη -γ(ι προσφύγη r.lς τό Ιl ο
λιτικδν ['ραφείον. 

ΤΟ 'Ε&,•ικόν Σνμβούλιον τοίι Κόμματος άσκεί 'tijν :ιr.ι-6-αρχι-

~~~.~~;~:~~~Ε~~~iαz!~~:χ~7~~:~J~ ~~i~ν~~~ 
.. λelJ.eo" 8.-Αί :τει.f}αρχ ικαt ποι,•αt εlναι, άναλόγως τfις σο

βα(Ιότητος 'tών παραπτωμάτων, παραη1ρησις, μομφή, :τροειδο
πnίr,σις διαγραφiϊς, π(Ιοσω(Η\';1 διαγραιr{ι, δριστ ικiJ διαγρωρ'ι. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ OPr bΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Α.' ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

.. Aρlteotι 9.-ΚuρίαρχΟ\' όργανον της 'Ενώσεως ε!ναι τό Συ· 
\'t:δ(l t 0\' 1 σ uγκαλούμt\'0\' 'tUΚ'tΙΚίίtς μέν ιi\•(ι. διετίαν, έκτάΥ.'t(Ι)ζ bi: 
Ι)σιίκις ;I πλειοψηq-iα τοίι 'Ε{}οηκοίί Συμβοι•λίου ,'j{}ιλε τό άπo-

~;:~t:~~:;ι~fu~~~~1~:!~oi~~~~:?~;;~i~.~~;.~Ξ~~~~~ 
~~~:~~~~· ' Ε~~:~~; ~~tέ~~":.α~~ϋ ά'·~~~~~~~~~ο~1~~t~ο~π~~ν τ~~~ 
λιίιν των, fκλιγόμεΥοι πρΟς τούτο. Τά τού οεχηχοϋ τρόπου ύπΟ'" 
διίξ.ιοις τίiι\' ά\•τι.ιροσώπω\' τούτω\' {)οά ρυόμισ&ο\ιν δι' άποq-ά· 
σεως τοU ' Ε{)ονικο\ί Συμβουλίου. 

"Ae-θeo'ti 11.-Τό Συνέδριον κρίνει τ;1'' λογοδοσίαν τοϋ Πo-

1ftf~~~:~~~~~~~nκ~~~~~~:~~~lΞfβ5~iff 
τω,~~~~;:~;'~'i.~)1'1Ξιδ~?Ξ:~::::,,ά~~α~::::;.:::~~:ι::~ 
μη,·ας πρό της δριζοιιένης χQονολογίας, &τότε εύρίσκεται ε_,, 

άπα~G~~·~(1''lξ;ρ~~τ~~"{g~?~~0:υ~~~~~~~ντιi~'· σώμα έκλέγον τΟ 
:τροεδριtον του, τα μέλη τοίι 'Ε{}ηκοiι Συμβουλίου καl τού Πο
λιτ ικού Γρα<(είοu {}εωροϋνται αύτομά"tως :ταραιτ11.ο.έντα. 

' Α,·ωτάτη 'Αρχ1Ί κατά τil'' διάρκεια\' τών έργασιώ'' τοiί Συ
νεδρίου εlναι τΟ ΠροιδρεLον, τΟ δποίον διιυ<hίνιι τάς έργασίας 
τοϋ Συνεδρίου βοη{}-ούμενον ύπΟ της τριμιλοϋς rραμματιίας τοϋ 
ΚόμfΗ1τ~. 



nυ,:1~tρτο;, 4:-;ιδρ~:απ;,~~~~rJ~:;α~ρ~άτ~~J~~i;'Ο~ι;(~ι~~α ;.~1 
τών δποίων καλείται τΟ Συ,ιέδριον ν' άποφασίσιl· 

Πtiσα άλλη πρότασις ύποβάλλtται έγγράφως πρΟ μέν της 
έ,'<ίρξεως τών i:ρyασιGη• τοϋ Συ,•εδρίου εΙς τ'ήν Γραμμα-ι:είαν 10ϋ 
Κόμματος, μετ' αύτήν δf: εΙς τΟ Προεδρείον το\ι Συνεδρίου. 

Προκειμέ,•ου περi έκτάκτου Συ,•εδρίου αt ώς ά\•ι6 προ~εσμίαι 
διίνανται νΟ. συ,•τμη-6-οϋν κατ' άπόφασιν τοϋ 'Ε-6-ν . ΣυμrουΗου. 

Β Ό ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

"Αρ-θρο,. 14.-Κατό. τά μιταξύ δUο Συ\'f.δρίων διαστ{ιμιιτα 
τό άνώτατον ύργα,•ον τiις •ε,•ώσιως εlναι τό Έ.fh•. ΣυμβούλιΟ\', 

ιt.-:J~~:~~~l~!iλ~i:~~1~:i;:~f~~~J;~~E~~i.;~~~ 
-.ηςΈνώσεωs- . 

"Αρ{}ρο'Ι' 16.-Τό 'Ε.Ο.,•ικΟν Συμβούλιον άποτελείται έχ 3ύ 
τακηΥ.iiη• μ.ελών καt 7 άναπληρωματικών, έχλεγομένων άπάντων 
δια μυστικής ·ψηφοφορίας ύπΟ τοϋ Συ,•εδρίου, έκπιιοσωπούντων 
κατα τΟ bυνατΟν U:πα,•τα τα διαμερίσματα τής χώρας. Μέλ11 't"Ού 
'Ε.Ο.νικοϋ Συμβουλίου εlναι έπίσης αύτοδικαίως τΟ. τακτικό. καί 
άναπληραιματικό. μέλη τοϋ Πολιτικού Γραq-είου. ΤΟ Έ-ιh•ικΟν 

~ό~f~~λ~~ί 2~~~~~~~~ι έι·φ? δ~~~~ τ~~ξα6:~:~:~,~ρ~~~~1~~C:.~:~ 
καί τακτικης τijς ' Ε,·ώσεως, άσκεί δΕ τt)ν άνωτά'tη'' πιιο{)οαρχικ1)ν 
fξουσίαν. 

"'Aρiieo" 17. - Tb ' Ε.ΟηκΟ'' Συμβούλιο'' ή-ηιrίζιι τΟν έσο •τε· 
ρικόν κανονισμόν του καί lκδίδει άποqάσεις Qυ.Ομιζούσας Πf1ν 
i)οfμα μή {11Jτ~ί ς προβλfπόμε'ο'' {:τό τού Καταστατικοί•. 

Γ' . ΠΟΛΙτiΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

"'Αρ-θρο" 18.-'Ι'ήν Διοίκησιν τού Κόμματος άσκεί τό Πι•λι· 

:~~~ν δΕ~~α~~~ο;:~g~~f~~ζ~~ιν;;~ά;~~ν:~~~:~~ι~~~:ά, τ~:λ~Ζ~~~:~ 
διd μυστικης ψηq-οqορίας {πΟ τοϋ Συ,•εδρίου, Π{Η) της έκλοyής 
τών μελών τοϋ · ~-ονικού Συμβουλίου. ΤΟ Πολιτικόν Γραq;tίον 
flπο{γασίζιι iφ' όλων τών τρεχό,•των πολιτικών {)-εμάτω\' έν τc!) 
πλαισίφ τών άποq;άσεων 'tΟϋ Συνεδρίου καί τοϋ Έ-&νικοiι Σιιμ
βουλίου. 

'1'0 Π ολιτιχΟν ΓραιrείΟ'' συνέρχεται τακτικώς μΕν άπαξ ti\ς 
fβδομάδος, έχτάκτως δέ όσάκις 1:0 συγκαλέσ11 δ 'ΛQΧ11Υός. Τ& 
ll ολιτ ικόν Γραφεί.ον i)οεωρείται έ'' άπαρτίq. παρό,•τος τού J/2 
τιJ)ν μ.ελών του. 

"Αρiίρο'~' 19. -'1'0 ΠολιτικΟν Γραφείον όρίζιι έκ τώ'' μελώ'' 
του Ενα ύπtύfi"U\'0\' έ;τί τi]ς δργω•ώσtαις, g,.α ύπεύitυ,·ον έπί ·ιού 
τύπου καί δ~α<rωτίσtως κ.αi Ε'•α ύ::τtU-fkι,•o'' έπί τών οlκο\·ομ.ιχών 
τού Κόμματος. 0-δτοι ά;ταρτίζου\' τή\• Γραμμα'tεία'' τού Κόμ· 
μα τος, έχουσα ν ώς ά..ιοστολ;1ν τήν έν γέ,·ει έπίβλtψιν τί'Jς όρyσ~ 



'\'ΟΟtικής Πf'(Ιf(ας tO\J καί tij\' fκτfJ.rσι\• Τώ\' όποq-άσΗι)'\' tΟϋ nο
λ ι tΙΚΟίί Γeαq-ιίου. 

ύπι:~~g:ς~ ό~~~~~~ς nδ~~~~i~~δΊ·1;·g:;r:;δ~κό~u~~~7:α ;~ς ?~~~ 
~:::τ~~;7,~~ό~~ιοχδι~:~;:τρi:.Cόο~ f~~\~α~ρ{~~μ~~~τι~~~ε~ο~i~,~ςχ:~~ 
αύτdς iντολ'ijς. 

Δ' . Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 

φρ;t~~ρύο;,.Ι,~ ~-;ρ~;~τ~~~ι;:SΧ~ν τ~~:Εb~~:~%ςν i~~g~~~~ε:~l ::t 
έ;tιβλfπει η'ιν fχτf=λrσιν τών άποιrάσrω\' τοϋ Έ{hιιχοίι Συμβοu
λίου χαί τού Ιlολιηκοϋ Γραφείου. 

"ΛρlJ.ρο11 22.-Ό ΆρχηγΟς έχλiγεται \:πό τοϋ Συνεδρίου. 

φε;:υe~~f11το~3'Ε~~χ·~ρ1:~:~ο~~?:~.ρ~t~~γ:ί~:ι ~ο~~τίζ~~ϋεi~~~~: 
τάς τών διαφόρων it·ιμάτων. 'Ε'' fσoψ'l']q:iQ τιl'η• παρι'ντω\' μελ61ν 

~~! :~~Ξ~gϋ~:ϊ~:1Ί:~~~;~;~:r~~:~~λ~r~~τ~~~~~~~;Ξ 
"'.Λρθρο'ΙΙ 24.-Ό 'Αρχηγός της Έ'•ώσιως ε1ναι χαί 'Αρχηγός 

της Κοι\•οβουλευτικης όμάδος. 

τ;;ς ~:,~α~l~l~lσ~~7·;o: π&~:;:σ~ζ~,~~ο:~ςτο;0~ο;~~χ~hγο~ρ: 
φr:ίου προτάσιι τού Άρχηγοϋ. 

Ε' . KOINOBOY ΛΕΥ1ΙΚΗ ΟΜΑΣ 

κα;:ςe~:f~of~Q-;~~ ::,;~ ;~r:11~i~τ~~~ ~~~~t~~:~f. EJ~~~~r~~ς;, 
;{~~ιΚ1fιβci~~·\ε~~ικ~ι;χ~Ο:,άτδ;;,, τl~~~ci::~~ς~:~ργ~~ν:~ί:~:ά~~~ 
Έ'ΟνικοU Συfιβουλίου καi τoit Πολιτικού Γιιαq-είmι της Έηi"ι· 
σεως άσΚ1JΟις της \'Ομο&ιτικijς Εργασίας καί τού κοι νοβουλεντι· 
κοU Ελέγχου. 

"AρlJ.ρo 'tιl 27.-Της Κοινοβουλευτικijς 'Ομάδος 1Ίγείται δ Άρ· 

χηγ~άτ~~,:Ε~:ώ~i~~ςι. όργάνωσιν καί διεύ{)\ Ι \'σ"' tώ\' fιιγασιών της 
άπαrασίζει 1] Κοι,•οβο,•λευτικ1] 'Ομάς. 

"λρ-θρο" 28.-Ί Ι Κοι,·οβουλtυτικ1J Όμός συνέρχr:τω εΙς 
τακτά χροηκιί διαση'1ματα 1] καί έκτάκτως πρός ά\•τιμr:τώπισιν 
τώ'' σχtτικtίι\' μf τΟ fρyO\' της προβλημάτω'' καi συντονισμΟν 
t('i)\' fγr:ργειώ\' τιiι\' μελUι\' της. 1Ι ροκειμένου περί. Επειγόγτω'' γε· 
ηκωτέρας σημασίας ζητημάτων δύναται νά προσκλη{)fi ύπό τοϋ 
Πολιτικού Γραφ•ίο' ' κοιν1Ί συνεδρίασις τ1ις όμάδος μtt' αύτού. 

"Λρ{}ρο~ 29. - '11 Κοιγοβουλευτικfι όμός δύ\'αtαι νά ε{ση
γη-6-ίj εΙς τΟ 'Ε{},•ικΟν Συμβούλιον τiJ'' διαyQαq"i]ν μfλους της 
fνεκα παραβάσεως τών άρχώ'' της Έ'•ώσεύ.iς ;1 συστηματικ;;ς 
άπιιi)οαρχίας. 



• AρfJ.eo" 80. -0t Uποψήφ ιοι pοuλιuταί της Ένώσεως δQί· 
ζονται \ιπΟ τού Πολιηκοϋ Γραφείου, λαμβάνοντος "ύπ' Οψει τήν 
!ν γένει δράσιν και λα"ίχfιν άπήχησιν τών προσι:)τι;ων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓ ΑΝΩΣΙΣ 

., AelJ.eo" 31 .-Εις πάσαν πόλιν, κωμόπολιν ή,. χωρίο'' tδρύt· 
"Ιcn τοπιχi} "'Ενωσις Vπό -cόv τίτλον cΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΑ ΔΙΙΜΟ · 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣη: χωρίου η πόλεως Α» . . Παρ• έχάστη τοπικfi 
'Ενώσει δUνανται νά iδρύωνται i.διαίτερα γυναικεία τμ{ιματα. 

ΆelJ.eo" 32.-'Όργανα τών το;ι;ικών Ένώσεων εtναι: α) ή 
Γεvι.χη Συνέλευσις τών μελών των, σuy..ιαλουμένιι τακτικώς κατ• 
έ-cος η χαί έχτάκτωS' δταν :ι:αρίσταται άνάy/.η, β) 1ι Έπι'tρο:tή 
τής Έ'•ώσεως, έκλtγομένη ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί 
άπαρτιζομένη έκ 5 Εως 15 μελ<i>ν, άναλόγως τού :τ:λη&υσμού 
κα'tά τήν κρίσι'' τής Συνελεύσεως της τοπικ;;ς .'Ενώσεως. 

"'Aρ6eo'fιl 33.-Άντιπρόσωποι τών τοπικών 'Ενώσεων 'Επαρ
χίας ή Νομού συνερχόμενοι ε{ς Συνδιάσκtψιν έκλέγουν ηiν Πε
ρ ιφερειακt)ν Έπιτροπήν της 'Επαρχίας ή Νομοϋ. 

'Άe6eo'fιl 34.-Προκειμένου περt μεγάλων πόλεων καt flνα-

~~~~~ι ::~αά;~~{~0;τ;ω~ μ~~~;ίς~;;ι:~;:ί~:~α ~υ:.~;~~~~ κ6~ιγ~: 
παγγελματικών κλάδω,•, δπότε, ά\•τi Γενικής Συνελεύσεως, σuγ
καλε't't"αι Συνδιάσκεψις άπαρτιζομένη έκ ηϊ)ν 'Επιτροπών 't"ών 
't"μ1']μά 't"ων, fι δποία έχλέγει ηlν Περ ιφερειακt)ν'Έπι't"ροπήν 't"ής 
Πόλεως. 

να~:~ό~0h~ρ::,~;~ς τ~;ναe:~:f~Χ.~~~εδ~~~~αδιι~·α'(~~~~~~ 
πάσαν πόλιν με-τ' άπό<rασιν τοϋ Πολιτικού !'ραφείου . 

., Αρ6ρο, 35.-Δι' άποφάσεως τοϋ Πολιτικού Γρα<rείου δU'•α
ται νά προβλεφ{);j ή δημιουργ(α χαi άλλων όργάναιν τijς Ένώ
σεωι;, ώc; π . χ. σuvcονισ't"ιχών κατα περ ιοχdς χ.λ.:τ. 

ΝΕΟΛΑΙΑ 

'Εν~~οιi~~~λd.~ι~~:r~~~· t,~jν:~~~λ~~~~~ν~~~ο~~~τιi~~~ 
σαν έποπ,είαν καί κα1}οδ{ιγησιν τού Πολι-τικοϋ Γραφείου, 't"ό 
όπο'tον δι' άποφάσεών του ρυ&μί'ςει -τα της λειτουργίας της. 

".Ae6eo'fιl 37.-Πι1ν κενόν τοϋ παρόvcος Καταστατικού σνμ-

~;~r.Ξ~~ΥΞf€:~{~~~1:~~i{~~:ΣΕ:1~J~~Ξ~l~~r?:ί 
Τό :ταρόν Κατασ-τατικό,, έψηφίσ{}-η ilπό της Ίδρυτ ιχfίς Συνε

λεύσεως της Φιλελευ&έρας Δημοκρατιχijς 'Ενώσεως, συνελ{)οοVσης 
εν 'Α{)οήναι.ς άπΟ μέχρι Ίουνίου 1955. 



ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤ ΑΣΤ Α ΤΙΚ ΟΥ 

"ΦΙΑΕΑΕΥΘΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ1ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ" 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΜΑΤΟΣ 1θ5δ 



ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΠΑτΙΚΟΥ 

ΦΙλΕλΕΥθΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΗΩΣΕΩΣ 

"Αρδρο11 1.-·Η Φιλελευ-&έρα Δ-rιμοκρατιΚ-iΊ "Ένωσις άποτιλtί 
πολιτικΟν όργανισμΟν διιπόμενον απΟ βα-6-εϊαν πίστιν εlς την 
Εtρ1Ίν11Vι ηΊν ι\1]μοκρατία'' καt τήν πρόοδον καί άποβλέποντα είς 

α) την έξασφάλισιν καί όλοκλήρωσιν τής έδαφικijς Ιι.κεραιό
τητος τής 'Ελλάδος κα-&00ς καί την ύπεράσπισιν τής έfhοικijς της 

άνε~)ρ.f~~ίi~(τευξι'' πλήρους[καί άδιαταράκτου λειτουργίας "tών 
Δη~)κ·~·~:ιΥ:ε~ι:i(~~:··της οfκο,•ομικής καΙ. ΚΟL\'ωνικής Δ1)μοκρα-

~~~~Δ~~i~Ψi~~~l'Ξ•;;l~~ι~!~~::~~~!~~:~~~~fi:~~: 
'Έδρα της Έ'•ώσεως εtνα ι αt 'Α{Η'j\•αι. "Έμβλημα τής "Ενώ

σεως εt,•αι ή "'Α:γκυρα . 

ΜΕΛΗ 

WAeiJeo"' 3.-Μέλος της ΦιλUευ{}έρας Δ1)μοχραηκijς "Ενώ
σεως γίνεται πάς "'Ελλην πολίτης, &.νεξαρ"'ήτως φύλου η {}ορη
σκεύματος, Εχων συμπεπλ1]Qωμε:"Ι•ον τΟ 18ον Ετος τής ~λικ(ας 
του, έφ' δσον δηλώση Οτι πιστιύε ι είς τιiς άρχCις της 'Ενώσεως 
καl {}(ι ΕργασΟiΊ διά τήν έπικράτησί'• της. Τήν έγγραφilν έγκρί· 
νει ~ δ ιοίκησις της τοπικής Ένώσeως τής περιφερείας τοϋ ύπο
ψηφίου μέλους . 

.. Ae-θeo" 4.-ΤΟ μέλος δικαιούται νCι μετέ~υ εtς τάς Γενικός 
Συνελεύσεις τής τοπικής 'Lνώσεως eίς τi1ν οπο(αν άvι'Jκει, νό 
έκφράζη έλευ{Μρως tl]ν γνώμ11ν του έντΟς: τοίί πλαισίου τών 

~~t~~\,ς τ2~τι~~~~~~~~;~"lέ;λε1~'\δΊυ~iδ~~~~.ιν τής "Ενώσεως 
'Άe-θeο" 5. - 'fO μfλος ύπο~ρεοϋται νά καταβάλυ την συν

δρομήν του, νά έργάζεται δια την διάδοσιν τών άρχών καl της 
πολιτικης της Έ'•ώσεως καί νά μετfχη έ\•tργώς είς τοίις άγώ
νας της. 

'Άe-θeο" 6.-ΤΟ μέλος διαγράφεται : α) Έόν καταδικασi}fi 

~ι;ά:~~~εβ1 ?~i;~ε~ν~;;fiπfJ~,~;ί:~ ~~~ρι~~ρ~~~;:~tι;~:λ~~ε~~ 
τών κατά τΟ καταστατικΟν λαμβανομένων άποφάσεων τών άνω
τά"'ων 6ργά,•ων τού Κόμματος. γ) ΈΟ.ν παραιιελϋ συστ11ματικώς 
τάς πρΟς τi}ν "Ένωσιν \mοχρεώσειS' του. 



"'λρθ~ον 7.-Τ-ή'' πtι.Ο.αρχικήν έξουσίαv άσκεί ή Πtριφερειακ~} 

ί;~~~Q;~~ ~~~~:i~Ξf3~~~τ~.i~~~~~~~~=~~~ri2·~~3~2~;;~~ 
ά.•τοφάσεως ταύτ11ς τΟ ~ιέλος διχαιοϋται νά προσφύγυ ιι.:Ις τΟ Πο
λιτ ικόν Γραφείον. 

Τό 'Ε{)ονικόν Συμβούλιον τοϋ Κόμματος άσκtί τ1)ν :τιι; ιf}αρχι· 

:~ί ~~οΧ~~~βΟ:l~~~~~.'·ο~α~lρ~ώτ,~~:;;ιfσ::,~~~~ ~:;,~~~~ε~:~~~ 
βο,Ηου χωρεί προσφυγή ένώπιον τού Συνεδρίου τής Έ\•ώσιως. 

"'ΛelJ.eo" 8. - At :τε ι-6-αρχικαi. ποι\•αl ιι.:t,•α ι , ιl,•αλόγως τfjς σο
βαρότητος τω,, παραπτωμάτων, παραn'ιρησις, μομφlι, προειδο
ποίησις διαγραφ-ης, προσωρι'til διαγραrr1l, δριστικiι διαγρω:ρΊ. 

KEHTPIKH ΌΡΓΑΗΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Α .' ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

νFδ~~;.~e;:Y~~~~~~;,:~;yτo~~~~1~'·~~'t,;~~~~~~:~'t(~~~ ~ε:.;ci~τ:Ζς Σδ~ 
όσάκ ις f1 πλειοψfΙ<riα τοίί Έ-f>.,•ικοϋ Συμβοt_•λίου 1']6-ιλε τΟ άπο· 

:;:!~t:~~::.~~~;;;;:·~~.;:,~~έ~~~·.:ργ";:;.:~·~~~,;~ ~~~λ~~~::::.~i 
τών iιποψηφίων τών πρΟ τού Συνεδρίου έκλογών. Κατ' ίσον τού-

~~~~~~ν ·Ε~~~:::~ ~ι:ίέ~~"~α~?ύ άν~λ~~~~~ο~~'&~~~ο~π~~ν ~~~ 
λ<ίιν των, έκλιγόμενοι πρΟς τούτο. Τά τού τεχνικού τQόπου iιπο-
διίξιως τών άντιπροσοJπων τούτω'' {)οά οu&μισi)οούν δι' άποφά- j 
πεως τού Έ{hικού Συμβουλίου. 

;~~~:!:~:iφ~~~.:{~t1~~~~~,l~~:~:::i~~:~(~~:;~Ji~~~τ~~ 
τrίσεως έπ.ί "tής γραμμής τού Κόμματος. ΤΟ Συνέδριον έκλέγει 
διά μυστικής ·ψηq-οφορίας τΟν ΆρχηγΟν τ1ις ·Ενώσεως, τΟ Πολι
τικΟν Γραφείον καί "tό Έ<hιικόν Συμβούλιον. 

τω,~δ~οτ~~ί~~:~α~~~1\~~~ ;~~ό~~~~~ικού απαιτείτα ι πλειΟψψJία 
".Λρθeο" 12 . -Τό ~υ,•έδριον συγκαλείται "tούλά~ιστΟ'' τρείς 

ιιfι,·ας. πρό της όQιζο~ιέν1ις χρονολογίας, δπότ ε ευρίσκετα ι έν 
άπαρτιl} ά'•ιξαρτήτως «Qι{}μοV προσελ-&όντων. 

Εύ{)-ύς ώς τό Συνέδριον συγκροτη{}fι ιlς σώμα έκλέγον τό 
προεδριίον του, τά μέλη τού 'Ε{hοικού Συμβουλίου καl τού Πο· 
λιτικού Γραφιίου {)οεωροϋνται α\'.tτομάτως παραιτη{)ο6•τα. 
Ά νωτάτη Ά~ή κατά τι) ν διάρκειαν τώ'' έργασιώ'' τού Συ

vεδρίου ιl,·αι τΟ Προιδρείον, τό όποίον διtυ01ίνει τάς έργασίας 
τού Συ,•εδρίου βοη{}ούμεvον ύπό της τριμιλούς Γραμματιίας τοϋ 
Κόμματος. , 



συν:1~~ρτ0;ϋ f~·ιδρ~~~α1,~~~~~ig~;α:ρ~ά "'i~:~~~νο~~r:ι~~α }~1 
nUν δποίων καλείτα ι τό Συνέδρ ιον ν' άποφασίση. 

Πάσα άλλη πρότασις ύποβάλλtται έγγράφως πρό μέν τής 
έ\•άρξεως τώ\' έργασιώ\• τοϋ Συνεδρίου είς τi1ν Γραμμα1"tίαν 1.οϋ 
Κόμματος, μtτ' αύη)ν δε tίς τό Προεδρείον τού Συνεδρίου. 

Προκειμένου πιρί έκτάκτοu Συνεδρίου αί ώς ά\'<6 προ{}εσμίαι 
δύναντα ι νά συντμη{)-οϋν κατ' άπόφασιν τού Έ.fhι . Συμrοuλίοu. 

β '. ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥλ\ΟΝ 

".Αρδρον 14 .- ΚατCι. τύ. μtταξύ δύο Σuνεδρίω'' διασ't{ι~ωτα 
τό ά,•ώτατον όργανο\' τής •Ενώσιως tl\•αι τΟ Έih• . Συμβούλιον. 

μ ε,." :ι~6!~~σ,;έ~ή-;a~α·~g~~~~"Σ;:!,?ού{~~ί:~δ~~~~~r~~:%δ~~ 
tδi.ou , έκτάκτως δΕ δσάκ ις τΟ συγκαλt:ση τό Πολιτικόν Γραq>Είον 
τής Ένώσεωs. 

"AρlJ.eo" 16.-'l'ό 'Ε{}νικΟν Συμβούλιον άποτtλtίται ι!κ 35 
τακτ ικών μtλών καί 7 ά\•απληρωματικώ\•1 έκλεγομέ,•ων άπάντων 

~~~Jι~δτιδ~~~α~δ~~~~~α; :0δι:0:ερ7;~~~~~~ς ;.~~~~~~{iλ~;·:~~ 
'Ε#νι κοϋ Συμβουλίου tl,•αι fπίσης αύτοδικαίως τΟ. τακτικit καί 
ιlναπληρωματικά μέλη τοU Ώ ολιηκοϋ Γραφείου. ΤΟ Έ{},•ικόν 
Συμβούλιον {}εωρtίται έ \• άπαρτίq. ά\·tξαρ τ1ιτως άριοΟμοV πρuοελ· 
-ο.όντων καί άποφασίζει έφ' δλων τών -6-r:μάτων τοπο{}tτ1ισι,:ως 
;ι.αt τακτικής τ;;ς 'Ενώσεως, άσκtί δε τ;ιν άνωτάτη'' πtι{}αρχιχi]ν 
έξουσίαν. 

"AelJ.eov 17.-Τό ' Ε-θηκό'' Συμβούλ ι Ο'\' ψηq-ίζtι τό'\• f:σο •τt
ρικόν κανονισμόν του καί έκδίδει άποq-άσεις ρυ-'6μιζο00ας πάν 
{}[μα μ-ή ρητι7:ς προβλεπόμtων {πό τού Καταστατικού. 

Γ ' . ΠΟλιτ ΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

"'AeiJ.ρo11 18.-Τήν Δ ιοί'κησ ιν τού Κόμματος άσκtί τό Πιιλ ι · 
τικόν Γραφείον, άπαρτ ιζόμενΟ\' άπό τ(η• Άρχηγόν τοίt Κόμμα· 
τος, δέκα τ ακτικό. μέλη καί πέντε άναπληρωματικά, έκλεγόμl!:να 
δ ι ό. μυστικής ψηq:οqορίας i:πό τού Συνεδρίου, π(!ό τής έκλΟyf]ς 

Χ~~φ~~~~;~ ~~~ ~~~:~~ο;;" ~~~~ό~;~~"·ποi~ικ~~λ~:ι~Ζ;ω~ρ~~f ί~4; 
πλαι σίrl'! τώ\• άποφάσtων τού Συ,•tδρίου και τοϋ Έi},•ικοV Σuμ· 
βουλίου. 

Τό Πολιτικό\• ΓραφtίΟ\' συνέρχεται τακτικώς μfν r1παξ tijς 
Ρβδομάδος, έκτάκτως δε όσάκ ις τό συγκαλέσ11 ό 'Αρχηγός. Τό 
Πολ ιτικόν Γραφtiον {}εωρείται έν άπαρτίq. παρό,•τος τοϋ 1/2 
τιϊΊν μελών του. 

"AeiJ.ρo, 19.-Τό Πολιτικόν Γραφείον δρίζtι έκ τώ'' μελών 
του Ενα ύπtύ&uνον έπl τής όργανώσtως, g,,α ύπtύ&u\'0\' έπi. τού 
τύπου καί διαqωτ(σtως καί Ε"α ύπtύ&u,•ον έπl. τών οΙκονομικών 
τον Κόμματος. Ούτοι άπαρτίζου'' τή'' Γραμματείαν τού Κόμ
ματος, έχουσαν ώς ά...-τοστολήν τ-ή'\• έ'' γέ\•tι έπίβλεψιν της 6Qyσ . 



\'ωηκής πcρείας του καi τή\• iκτfλrσl\• τών όπ()q'"άσtω\' τοϋ n(J~ 

;;~~4.~Jlitξ~~~;TJ~~,~~~;~~:!:"·~~;~;;:;::.;~~;α ή ;~~i :~:~: 
λεστιχ1Ίν άρμοbιότητα f, τός τώ\' όρίων τijς παρtχομένης εfς 
αύτάς έντολής. 

Δ' . Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 

"Αρδρο't' 21. -Ό 'Αρχηγός τijς Έ'·ώσιftJς ~κπροσωπεί καί fx· 
ιτράζιι αύτt'μ•, προ1στατω όλων τώ,, όQγά,·ων τijς Έ,·ώσεως καi 
έπιβλiπει ηΊν iχτι'λrσιν τών όπ()q-άσrων τοϋ Έ-6>Vικού Συμβοιr 
λίου καΙ τού Πολιηκού Γραq-είου . 

.. .Α.ρδρο, 22.-Ό 'Αρχηγός έκΗγετω \:πό _ τού Συνεδρίου. 

φι~:υe~~f,το~3·~?ικ':Uρ~~~~ο~~~;,~,e:f:~1γ;ί~~ι 1~0~~(ζ~~ύι1;~~~~ 

~~~ ~i~l~i~;~~~:~:;~\~~\~:~~:~~:~i-~~]~~~~~&~;11 
"Αeθροv 24. - '0 'Αρχηγός της Ένώσιως εΙναι καΙ 'Αρχηγός 

τijς Κοινοβο1.1λευτικής όμάδος. 
'Άρθρο, 25. -'Ι::ν πιριπτώσιι άπουσίας τού 'Α(Ιχl')γΟ\ί τά 

-ι:ijς ιiναπλl')(Ιώσεώς του άποφασίζογται iιπό τοϋ Πολιτικού Γρα· 
q-ιίου προτάσιι τοϋ • Αρχ1Jγού. 

Ε'. ΚΟΙΝΟΒΟΥ ΛΕΗΙΚΗ ΟΜΑΣ 

κα;:ςe~:f't'σί2~0;ο~~;::,,;,~ F~r;η~~τi~; ~~'~}~~:~f. έJ~~~:λ:~ς~ 
τi1ν Κοινοβουλευτικήν Όμάδα τi;ς ΈΥ<ι'Jσι<ι ς. "Εργον -ι:f)ς όμάδος 
ι{,•αι lι βάσει τών άρχών, τών άποq:άσεων τοϋ Συνεδρίου, τού 
Έ'fiνιχοϋ ϊυμβουλίου καi -ι:οU ΠολιτικοU Γeαq-είου τi;ς Έν<i'Ι· 
:~~ςέ~~~~~.ις τijς \•ομοi>-ι.τικης έργασίας καί τοϋ κοη•οβουλι:υτι· 

'Άρδροv 27.-ΊΊjς Κοινοβουλευτιχης Όμάδος {JΥι.ίται δ 'Αρ· 
Χ"lγός τής •Ενώσεως. 

Διά τiJν έν γf νει όργά,·ωσι\' καl διεύ{}υ,•σιν τώ'' fργασιών 111ς 
άποιτασίζει Jι Κοι,·οβοιιλr:υτικiJ 'Ομάς. 

".Α.ρθροv 28.-Ί I Κοινοβουλιυτικ1Ί Όμiι.ς συγέρχιται ε! ς 
τακτά χρονικά διαοη'ιματα η καί ~κτάκτως πρΟς άντιμιτώπισιν 
τών σχιτικ6Ί\• μέ η) έργον 111ς προβλημάτων καί συντονισμόν 
τώ\• ένιργειών τώ\• μελujν της. Ώροκειμέ,·ου περί έπιιγό,•των γι· 
''ικωτ{ρας σημασίας ζητημάτων bύναται νiι. προσχλη'(}Ίj ύπό τοϋ 
Πολιτικού Γ'ραΙ.f tίου κοιν1Ί συνεδρίασις της όμάδος μιτ' αίιτού. 

".Α.ρ-θeον 29. - 'li Κοι,•οβουλευτικil όμάς δύναται ,.α ε!ση
γη{Ιίι εΙς τiι ' J::{).νικό ν Σ1ψβούλιο\• τil'' bιαγραq-iιν μfλους η1ς 
~~~~~α~~fα~~άσεως τών ciρzών της ΈηUσιι:ιι.ς 1ι συστl')ματικf)ς 



,Aeδ-eo" 80.-0t ύποψήφιοι pουλιυταί της Ένώσιως δρί· 

ί~ν;Χ~ι:Ί~a:~ ~tλλ~~:~ν ~~.:ήφχε~~~~ ~~f~β~~:~~~ύ~~· όψει την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓ ΑΝΩΙΙΙ 

.. λeθeο" 31.-Εlς πάσαν πόλι''• κωμόπολιν ή, , χωρίον ίδρύt· 
-rαι τοπική •Ένωσ ις ύπδ τόν τίτλον cΦΤΛΕΛΕΥθΕΡΑ Δ Ι-ΙΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩ:ΣΙΣ χωρίου 1ι πόλεως Α• . _Παρ' έχάστη τοπιχfi 
"Ενώσει δύναν"tαι νά tδρύωνται tδιαίτιρα γυναικεία τμ1'ιμα-cα. 

Άeθeο" 32.-'Όργανα τών τοπικών Ένο)σεων εtναι: α) fι 

fτ~χ~ ::ιi~~6:~ω~00 'δ~~~~'t"α;i:ι~α~;:;~~~;~~~~νηβ)f:~Ε~ο~\ 
"t1]ς Ένώσtως, έχλεγομένη ύπό τt1ς Γενικής ΣυvελtUσεως καt 
άπαρτιζομένη έκ 5 Εως 15 μελών, άναλόγως τοίi πληitυσμοίί 
κατά 'tfιν κρίσιν τής Σuνελιύσεως τής τοπικής ·"Ενώσεως. 

"'AeiJ.eo" 38.-Άντιπρόσωποι τών 'tΟπικών Ένώσtω\' Έnαρ
χίας .η Νομού συνερχόμενοι εtς Συνδιάσκtψιν έκλέγουν τήν π~~ 
ριφερeιαχήν Έπιτροπήν τής ·'Επαρχίας ή Νομού. 

".ΑρlJ.ροΥ 34.-Προκειμένου περί μεγάλων πόλεων καi. άνα· 
λόγως τοϋ άρ ι·Ογ.οϋ τών μ~λών τής 'Ενώσεως, fι 'Ένωσις όργα· 
νοiίται κατU τμηματα η τομείς, διαμερ(σματα συνοικιών καl έ
παγγeλματικών κλάδων, δπότ~, tiντί Γενικής Συνιλεύσεως, σι.Jγ· 
χαλείτα~ Συνδιάσκεψις άπαρτιζομένη έκ τών 'Επιτροπών τών 
τμημάτων, ή όποία έχλέγει τήν Π~ριφ~ρειαχi]ν " Έπιτροπi]ν τής 
Πόλεως. 

'Η μορφή αύτη της όργανώσεως, ύποχρεωτικfι διό. τdι; Άi}ή· 
νας, τόν Πειραιά χαl τή,, θεσσαλονίκη''• δύνατω νό. δofiii ~ις 
πάσαν πόλ ι'' μετ' ά.."'tόq:ασιν τοϋ Πολιηκοϋ l'ραιrt(ου. 

".ΑρlJ.ροΥ 35.-Δι' άποφάσ~ως οοϋ Πολιτικοiί Γραψιίου δύνα· 
'tαι νά προβλtφ&υ ή δημιουργία χαί άλλων όργάνων τής Ένώ
σtως, ώς π. :Χ.· συντΌνισ'tικών κατά ΠEQLO:X,dς κ.λ.π. 

ΝΕΟλΑΙΑ 

.. .ΑρlJ.ρο,. ,:3θ.-Ή Νεολαία. 'tής~ Φιλtλευσ.έρας ζΔημοκραηκής 
Ένώσtωι; άποτελεί tδιαιτέραν όργάνωσιν τr:λοϋσαν~ύπό 'tfιν άμ~
σαν έποπ"ιία'' καί κα{).οδlιγησιν τοiί Πολιηχοϋ Γραφείου, "t'ό 
δποίον δι' άποc:pάσεών "t'Ου ρυ{)<μ(ζ~ι 'tά τής λειτουργίας της. 

"ΆρlJ.ρον 37.-Πάν κενόν τοϋ παρόν"t'ος Καταστατικοiί συμ· 

πλ'lj;ε~:J;α~~~:~~~:ξ~~~~~;έ;.;{};~~0:ρ~~~~λίl~iοtων μ~"t'~ 
χουν τοϋ Συνεδρίου, πλ1ιν τών έν ύ:ρ~φ 10 άναφ~ροιιένων καt 
ot δια'ttλέσαντες Vποψ)l<rωι κατd τάς Εκλογάς 1950 και 1951. 

Τό παρόν Κατασ'tατικδν έψηφίσ{}η ύπό της 'Ιδρυτικής Συνε
λεύσεως της ΦιλtλευΟ.έρας Δημοκρατικής Ένώσ~ως, συνελο{)οούσης 
έν Άο{)οή νcιις άπό μέχρι 'Ιουνίου 1955. 



ΣΧΕΔΙΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτιΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 

"ΦiλΕλΕΥθΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑτιΚΗΣ ΕΗΩΣΕΩΣ" 



ΣΧΕΔΙΟΗ ΠΡΟfΡΑΜΜΑJΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 

"ΦiλΕλΕΥθΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑJΙΚΗΣ ΕΗΩΣΕΩΣ11 

Ί Ι Φι.λελεuΟΕρα Δημοκρατικ1) 'Ένωσις, δπως χ!ΗJε μεγάλο 
πολιτικΟν κί\'1'\μ«, εlναι γέννημα η'Ίς ίστορι)".ής ώρας. Ταύτσιρό· 
νως δμω; τοποΟετείται μέσα είς τά πλαίσια τής νεοε}J.ηvιχής bη· 
μοκρατιχής παραδόσεως, τής δποίας ?t:τuρχι) εl,·αι 1} Έttvιxi} 
'Επανάστασις τοV 1821 καt φωτεινΟς σταΟμΟς .η ύπΟ τοϋ Έ/..εu· 
{)ερίου Βενιζέλου ~1Jνιχ ι) και προΟΟεuτικlι Εξόρμησις: τοίί 1910. 

ΤΟ 'Ί::Ονο.; !yνώ(ησε fχτοτε στιγμUς λαμπράς άνόδοv, άJλU καt 
ο.J.ιβερUς όπισUοbρομlισεως . Ό Έ/J.ηνικός Λαός άπεδιΗ)η εlς ίι· 
περόzοuς έ-Ωνικοiις καl κοινωνικοUς άγώνας. 'Αλλ' 1} σημεριvf1 
Ποi.Ηικt) και οίκθνΟμιχι) χατάστι'Ι.σις τής zώρας χά{Ιε lίλλο παιι« 
δίδει ~tς τάς λαϊκUς τάξεις τό αίσΟημα δτι δικαιώνει τός τόσας 
Ουσίας των. 

Βεβαίως φέ(Ιομεν καt fJit φέQωμεν έπ' άρκετΟν τό βάρος τοίί 
άπωτέοου και τοίί προσφάτου παρεΗΙόντος. Εlς τΟ παρελtΙΟν i) 
ήγέτις οlκοvομοο) τάξις, παρ' Ολας τιΊς προόδους ποiι έπετελέ· 
σίlησαν, δέν κατώρ3ωσε να {}έση έόQαίας βάσεις πεvαιτέρω έπαρ· 
κοϋς άναπτύξεως. Άvτι{)έτως ι'ιπέδειξε μίαν τάσιν πρός παρασι· 
τιομόν, χαταστρεπτικ1~ν διίι η)ν OiXOVOμLΚ1)\1 πρόοδον. 0t (ίπε· 
λευΟερι.ι)τικοί πόλεμοι τής χώρας, αt κρατικαι dνάγκαι, αt τοχο· 
γλυφιχαι dξιώσεις τών ξένων δανειστών και ό dvτίκτυπος τών 
όιεfJνών κρίσεων ίιπήρ;αν έπίσης π«Qάγοντε; δυσμενείς διά τf)ν 
άνάπτυξι'' τiΊς οικονομίας μας. 

'Εκ πα~J.ήλου δ ΔιχασμΟς και τα άναπτυχΟέντα πάΟη έ· 
κλόνισαν η)ν κοινοβουJ.ευτικiιν παράδοσιν ποiι ήγωνίσ{)ησαν νά 
{)εμελιώσουν πολιτικοt lίνδρες ώς ό Χα(Ιίl.αος Ί'ρικούπης και δ 
' ΕλευΟέριο; Βενιζέ}.ο;. 

ΤΟ πρόσφατον παρελ3Qν π(ΙΟσέ-Οεσε λόγους κuΟυστερ1]σεως 
εlς η)ν πρόοδον τής χώρας. 'l-1 ΔικτατΟQία της 4ης Αύγούστου 
1) ξέvη Κατοzη ποiι συνεσωρευσε οίκονομικU Ερείπια και άνΟρω· 
πίνην άπόγνωσιν, τΟ ~εκεμβριαvΟv κίν1ιμα και 1) άνταρσία έβύ· 
Dισαν τι)ν ;ι.ώραγ ε1ς οtκονομικι.Ίς δυσχερείας καί πολι τικ1)ν &ναι· 
μαλίαν. 

'B 'E.t.t'l"ι>eή .ι:l cfιά 

Εlς πάντα ταίίτα πρέπει vU προστε{)ϋ Ενας ιVJ,ος οUσιωδέστε· 
ρος παρd.γων τής σημεριvης μας κα0υστεQ1ισεως . το γεγο\•ός δτι 
άπΟ της • Απελευ6ερώσεως μέχρι σήμεQον, μέ έλαχίστας διακο· 
πάς, τU κλει'διίι τής lξουσ ίας Ml τής οtκονομι~ης ζωής κατέιει 
ή ΈλJ.ηνικf) Δεξιά. Α\ιτός δ κόσμος, δπΟ τfιν σημαίαν τής άδιαJ •• 
λά.κτου «έΟνιχοφροσύvης», έξεμετWJ.εύΟη τ'Ι)ν έΟνιχfιν περιπέ· 



τειαν. 'Υπηρέτησε τιl συμφέροντα τώ\• Όλίγω\• εiς βcψο; όλο· 
κλ1]ροu τοϋ "ΕΟνους. Συ,οέτεινε είς η)ν &νωμα.λίαν, μf τάς γνω· 
στάς μεθόδους π'Jύ lχρησιμο:~οίησε καί η)ν περιφρόνησιν πού 
άπέδειξε πρΟς τι'ιι; ί.αϊκίις άνάyκα;. 

Έστάfiη άνίκανος νιl &ξιοποιήστι η)ν ξέν'Ι)V βο1]Οειαν διότι 
'i)Οελε νιl 1κανοποι ι]ση τοiις «ι~μετέροuς». Μ Ε τήν ένίσχυσιν τοϋ 
άπιΟάνοο Εμπειρισμού τιίιν ξένων dποστολών, lξεπόνησεlντuπω· 
σιακι'ι. :τροyράμματα άνασυγκροτιiσεως πού Εμεινω• ώς μνημεία 
προχειρολογίας . Καl lιπεστι]ριξε διαδοχικώς άίlΙJί.Οουγχροuομέ· 
να; άπόψεις πού παρέλυσαν κάΗε έ).πίδα σταΗερίίς καί συνεποϋς 
πολιτικ1}ς. 

Ό τε/.ευταίο; και χείριστο; καρπός τής πολιτικl}ς τής Δε· 
ξιίiς ίιπήρξεν δ «μεσσιανισμός• τοίι ' ε/lηνικοίι ΣυναγερμοV. ' Η 
Δεξιιl κατώρΟωσε νιl ύψώσ11 τ)Jν αίγλην το\ι Στρατάρzου εΙς n)v 
Dέσιν Οαυματοποιοίί δυνcίμεως ίκανi]ς νU φέρη εUημερίαν διιl 
τljς χρηστής καl μεγαλοφυους δωικήσεως τής Χώρας. 

' F:πt τρία σχεδόν fτη άπΟ τιίιν Εκλογών το·υ 1902 δ'Ελληνι· 
κΟς ΛαΟς ύφίσταται τι)ν μεγίστη,, διάψευσιν υ.πίδων πού ύπέ· 
στη ποτέ ί.αΟς άπό οtονδι}ποτε κόμμfl. Τοiις δημοσίους ύπαλλ1ι · 
./.ους διεη)ρ1jσε εις dνuστάτωσιν και τριίμον δ έπαίσzυντος Ν. 
:!500. Οι lργάται lστεριΊΙ'3ησαν δλων τ•in• φιλεργατικών νόμων. 
''Όλοι οι μισΟωτοί, έργάτηι 1j ύπcϋJ.η/.οι, ΕψΟασω• εiς τό fσχρ· 
τον δρLΟ\' έ\•δείας. Ot ιlγ(Η)ται και οί μισ1'Jωτοl έφιλοδωρι]Οησαv 
μέ lν «iτος• σuναγερμικijς εiιεργεσίας ποi• διηρκεί 1}διι έπi τρία 
Ετη και τοi.>ς περιiιγαγε εtς Εξου3ένωσιν. 'Όλαι αί έπαγγεJ.μαrι· 
καt τάξεις &σφνκτιοίιν. Αί τελευταίηι φορολογίαι άπετελείωσαν 
τό έργον τής οίκονομικής συντριβής τοϋ Λαου καί ά:τέδε ιξαν 
π,.ήρωι; δτι δ ΣυναγερμΟς εlναι άδιά/λακτος [χ{}ρός τών :ιιτωχο· 
τέρων καl τών μεσαίων τάξεων. 

Άντι χρηστ1ις διοιχ1}σεως, μία άτμόσφαιρα διώξεων καt φο· 
βίας lκαλλιε(φ}{}η έντόνως. Ό πλέον Ορασiις κομματισμΟς ΕφΟα· 
σε καl μέχρι τιίιν Ένόπλω\' Δu\•άμεων. • Απροκάλυπτοι έπεμβά· 
σειςtξεδηλώΟησαν άκόμη καΙ εlς τι)ν Δικαιοσύvην, 8πως εlςη)ν 
περίπτωσιν τή; Προεδρίας του ' Αρείου Πάγου καl τής μεταβο· 
Ηις ηίς σuνΟέσεως του ΆνωΗiτου Δικαστικου Συμβουλίου. εις 
ταίίτα προσετέDησαν αι &vησυχίηι iκ τιίιν δικτατορικών τάσεων 
τών παραστρατιωηκιίιν όιηανώσεων πο\ι ΕξέΟρεψε καl ένισ:ι;ύει 
δ Συναγερμός. 

Εtς τόδιεΟνές, τέλος, πεδίον, Ενψ δ ΣυναγερμΟς (lνijλDενεtς 
η}ν 'Εξουσίαν μέ η)ν δή/.ωσιν δτι {I' &ναστη/.ώιη] τό διε1'Jνές 
χ~ τ1ις χώρας δf.ν fκαμε παρU νU διακηρύξη n)v πολιτικ1)ν 
τοϋ «χοροίι τοϋ Ζαλόyγου» ποiι συνίσταται ούσιι.ιστικώς εtς πα· 
ι;ιαίτησιν τής 'Ελλάδος &πό κά{)ε Έξωτεριχ1ιν πο/,ιτικiιν καΙ άπό 
κ.άDε διεκδίχησιν τ;tς Οέσεώς του ώς άνεξαρηjτου "ΈDνους ποiι 
ΟέλεινUζήστι. 



ΠίΙΙΙη ι;clι; ι-ι),. Έllάδα 

'Έτ σιi:φDάσαμε είς τό σημερη•όν σημείον οΙκονομικής &:το· 
γνώσεως, ποί.ιτικής καταπιέσεως καt μειώσεως τής έlJνικής δσε· 
ρηφανείας. 

Ί·Ι γενική αίιτι) κατάστασις Εκτρέφει η)ν &πογοήτευσιν. " Ε· 
;ι:ομεν δυστυχώς ΙπαvΘ.Οει ε(ς η)ν έπο-ι.1!ν τού 189ϊ , δταν ;) 
«ψωροκώσταινα» δέν έ{)εωρείτο οίίτε iκω-i) νά γίvη &ληΟινΟν 
κράτος, οίίτε ,.(ι Dρέψη τι),. πί.ηflυσμόν της, WJ.U. κατά/.λη},η μό· 
vo\• διά νά έπαιτiί άπΟ τοU; ξέ,·ους καt νά φυτοζωiί. Ό Λαός, 
πού κατέχεται άπό fiέ}.,lσιν νά έργασflή καί νά δημιουργ{ισn. 
ποU εlναι ύπεριjφανος καί Μλει νά εl\•αι δπερl}<pω•ος διά τι),• 
;ι:ώQαν του, ώΟεiται .,ις μα(Ι<lσμόν. *Ενας άρρωστημiνος ρωμαν· 
τισμός κα.ίJ.ιεργεiται. 'Όλοι κοιτάζου'' τί γίνεται &λλοίί, προ· 
σέzουν μ( φΟό,•ον τιίς b•τόvους προσ;ι:αίtεί α:; ι)}.λω,, ' Ε θνών. ' Η 
μεται•άστευσις μεταβά}).εται είς iδανικΟν καl κινδυνεύει ν' ιίπο · 
μυζ,)ση η)ν ιlλκ1)ν τού " ΕΟ,ιοuς. 

' Εvαγτ(ον αfιτijς τής καταστάσεως τού 1)Οικού μαρασμού τού 
"ΈΟνους 1} Φιλελευ/)έρα Δημοκρατικ1ι 'Ένωσις έρχεται νά διακη · 
κηρύξ11 η)ν π ί στ ι ν εtς τήν ' Ε λλάδα. "Ο;τοιο; δΕν 
&ρκείται vά κραυγα'ζη Οτι εΙνηι «Ηi vικόφρωv• 1 άλλ' έπιδιώκει 
εiλικρινώς τ1]'' πρόοδοv τού "ΕΟ"οuς, πείιΊετ αι δτι;) ;ι:ώρα μας 
μποvεί νά έπιβιιύση καί vU. προκό"Ι.Ι'Ίl οίκονομικώς καί πολιτικώς 
καί ν' άσκ1}ιτη τόν ρόλον πού προσιδια'ζει είς η)ν tστορίαν καt 
τήν γεωγpαφικι}ν της {)έσιv. Ί Ι ΈJJ.άς Ε;ι:ει ό.ρκετQ,. πί.οίίτον, 
πού δύναται νά άξιοποιηΟfi καί νά έξασφαλίnn η)ν βωΊμιαίαν 
ά}J.ά συνεχή καl βεβαίω• βελτίωσιν τού βιοτικοίι Επιπέδου τοίί 
Λαοίί. 

• ΑπΟ πολιτικ;ις πλευριίς, lκείνο πού χαρακτηρίζει έvτόνως τήν 
fδιομορφίαν τής χώρας μας εtναι τό άγωνιστικΟν πνείιμα τοίί 
Λαοϋ τη; καί '' δημοκ()ατικ1} της παράδοσις. Κατιl. η)ν τελευ· 
ταίαν πεντηκοvταετίαν συνεχείς καί lπίμονοι εlναι οtάyώvες τοϋ 
Έ/J.ηνικού Λαοίί διU.νάκατακη]σιι καl-f!εμε},ιώση τούς δημο· 
κρατικοUς <tεσμούς. Σ,.jμερα, δπως πάντοτε, fι ΈΙJ.Uς δονείται 
&π' lίκρου εlς dκ(,)OV tiπO η)ν λαϊκι)ν {)έλησιν νά οtκοδομη{)iϊ 
πλ1jρης καl σύyχρο''Ο\; Δημοκpατία. 

'Επά,•ω εlς αUτUς τιJ.ς δύο /kίσεις .Οά στηρι;ι:flίi σ,.jμερα δ άγώv 
Οzι μόνον διU ν' dπα}J.αyfi δ τόπος dπΟ τΟν Σu\•αγqιμόν άλΜ 
καt διά νU. εfσέλ{Ιυ δριστικώς εlς δρόμον οίκοvομικής καl πολι· 
τιχής άναδημιοuργ(ας. Νά δη μιοuρyη'Ι'tοίίν αί πpοϋποΟέσεις δι ίι 
νU. μπορέσουν ot "' ΕλJ.ηνες ,.ά ζή σουν εi'.tτυ ;ι:ι σμένοι είς τfιν πα· 
τρίδα τους. 

Ί-1 Φιλεl.εuDέρα Δ1}μοκρατικ1) "'Ενωσις ·Οεωρεί Wuτήν εi'.tτuχ1j 
δ ιότι έμφανίζεται εlς στιγμ1)ν κα8' fjν αt έλπίδες ;ταγιώσεως τf}ς 
Εtpήvης η\ιξ,.jΟησαν εlς μέγιστ ον βαΟμόν. Ή προοπτικ1) lνΟς 



Α' . ΚΑΠΥθ'/1ΙΣΕΙΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣhΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κά{Jε 'Έλλην κάμνΕL σ1]μερον η)ν {)λιβερiιν διαπίστωσιν, δη 
δ Συναγερμός, Οχι μόνον δέν προσέ8εσε τίποτε είς τΟ γόητρον 
τής Έλλάδος, ά}J.ά δενέστάΟη κlίν tκανΟςνU: διατηρ'Ι]σn η)ν 
διεΒνfj -3έσιν τής χώρας μας εlς τΟ σημείον δπου 1jτο δταν τt'ιν 
παρέλαβε. Διότι καt συμβάσεις μειωτικάς δι ιl η)ν Ηlνικ'J)ν 6πε· 
ρηφάνειαν ύπέγραψε καt βάQη έξοντωτικU διά τΟν ' ΕλληνικΟν 
ΛαΟν dπεδέχ{Ιη καl η]ν πρωτοβουλίαν εlς τΟν βαλκανικόν τομέα 
dφfίκε να έκφύrη τών χειρών του. Τ'Ι)ν δ€ μεγάλην ύπό{Ιεσιν 
τοϋ γένους 1 τi]νύπό8εσιν τής Κύπρου, δένέΥειρίσ{)η κατά τρόπον 



&στε vU η)ν προωΟι'ιση πρΟς n)v :τοΟητ ι),•και δικαίαν λύσιν της. 

τΟ ~~ο~~3αε~ε~l0~ό~~0u~i~ :.l:ςδ~~~~~"v~~~~ ι(~~Υ~~:~~ 
ιίπεμόνωσε διεΟνώr; η)ν Χώραν και η)ν κατέστησε ούgαΎόv τής 
συμμαχ_ικfις παρατάξεως. Δf;ν προσέφερεν εtι; τΟν ΈJJ.ηνικόv 
.\αόν τίποτε tnJ.o άπΟ τ1)ν lyχληματικiιν προοπτικt)ν έvός νέου 
zοροίι τοϋ Ζαλόyyου. 

ΊΊJ :rdOoς αύτΟ τοίι δλοκαυτώματος δΕν Εχει καμμίαν {)έσιν 
εiς η)ν ψυχt)ν ένός i.αοίί ποU Εχη όλην τiιv ζωτικότητα, τ1)ν l;Οι· 
κiιν δύναμιν και τίις Utλw; προϋποΗfσεις διι'ι. vU ύπερασπισfiή 
ιίποτελεσματιχά τU δίκαιά του και YV lξασφα.Ηση η)ν {)έσιν πού 
τοίί U.ν1]κει εiς n)v διεΟvή κοινωνίαν. 'Επάνω εtι; αύη)ν τt'ιν U.ν
τίληψιν Οιl στηριχftfi 1~ lξωτεριχt) πολιτικfι τής Φ. Δ. Ε. 

Ί'1)ν πολιτικt)ν αύη)ν καΟορίζουν αt συμβατικαι ίιποχρεώσεις 
μας άπό τό Ενα μέρος άλλU και τU ζωτικU συμφέροντα και τU 
iδανιχά τοϋ ' f:}J,ηνικοϋ Λ αοίί Οπό τΟ άλλο. ΕΙ ναι άσυμβίβαστος 
μέ τόν χαρακτήρα τοίί "Ελληvος, τι'ι.ς παραδόσεις τ ου και τfιν 
b~νικήν του άξιοπρέπειαν, τόσον 1~ έννοια τοίι &.βούλου f:τεροκι· 
νt]τ ου παράγοντος ίίσον και τοίι παΟητικοίί οιιδετέρου παρατη· 
ρητοίί. 'Η Έλλiις πρέπει νι'ι. κατ αση'ισn ένεργΟν η'ιν πα()ουσίαν 
της εlς τόν διεΟνiί στίβον και vU συμβάλη Επίσης ένεργώς εtι; 
η)ν παγίωσιν τής ΔιεΟνοίίς εlρ1]νης. 

Εlt>ι1"'Ι-'λ•cfαf!τrιι;>lcι- 'λΟ"φιίU'cι 

Ό 'W.tινικΟς /,αός εtναι κατ' lξοχ1'ιν εΙρηνικός. ' Ι-Ι tστΟQία 
τών νεωτ έρων χρόνων μαρτυρεί Οτι δλοι ot άyώνες ε1.ς τοiις δ · 
ποίους άπεδύΟη ήσαε άγώνες ίίμυντιχοι ή &:rεΙ.ευΟερωτιχοί. ' Λν
τί3ετος ποό; κά6ε tμπεQtαλισμΟν άποβλeπει μέ συμπάΟειαν πρΟς 
τ ι'ι.ς άντιαποιχιακι'ι.ς χώρας. ''Αν χάΟε πολιτισμένος λαΟς βλbπ:ι 
ε1.ς τt)ν Εtο-ήνην η)ν &ναyχαίαν προϋπόtιεσιν τής προόδου καl 
τfις: εύψερίας του , 1~ 'Ελλάς βλέπει εtς αUτfιν τΟν όρον ούκ lίνεν 
δια νU δυvιιθfι νι'ι. έπιβιώσn ώς "Έtινος και ώ; Λαός. Διι't τούτο 
κάΟε εtλικοιν1)ς καl r-ντιμος προσπάDεια κατοχυQώσεως τfις εtι11ί· 
νl.ι.ς δΕν μπορεί παρι'ι. vU t-ιη εύμεvίi άπήzησιν ε1.ς τΟν Έλληνι· 
κΟνλαόν. 

'ΛλλU Εtρψ,..ι χωρίς τΟ ι1vεκτίμητοv δώρον τijς υ.εuΟερίας, 
τόσον της Εσωτερική; δσον καl τής έξωτερικfις, δέν εΙνα~ νοητt) 
δι" ~να λαιίν, ό όποίος &πΟ αtώνων Εχει προτάξει τfιν Ελευ3ερίαv 
δλων τών ά}J.ων tδανικών. Ί-1 προάσπι σις τών Uευι:tεριών τοϋ 
λαοίί εt.ς τΟ ΕσωτεριχΟν καί τijς πλήρους άνεξαρτησίας του εtς 
η)ν διεΟνiΊ λοινωνίαν ?ιποτελεί βασικfιν γραμμην τής πολιτικής 
τής Φ.Δ.Ε. Κάflε tδέα καl κάtιε κίνησις ποU δέν έξασφαλίζει. 
η'ιν έλεν3ερ(αν ώς άντιΟεμένη είς τι'ι. πάγια συμφέQΟντ α τοίί Έλ
λψισμοϋ, ?ιποκρούεται &πΟ η'ιν ΦΔΕ. 

Ά}).ά καί ,~ Εlρ1jνη καt 1~ ΈλευΟερία άποτελοϋν ούτοπίας 
lι."ι:νδf:νσι•νοδει~Ι)Vται μ[έπαοκείς(γγι•11σεις ι'ίσφιιλείας. EtQtlVf!. 



'ΕλευΗερία, Ί\ νεξαρτησLα καί 'Ασφάλεια εtναι Εν\•οια ποiι :τρέ· 

πει .. ~~~;ιιτ~~~ςδ~:ρ:.~~~~:::;;~ένης διεΟνοii; καταστάσεως ή 
Φ.Δ.Ε. {)ίι ρυDμtζ11 bιάστοτε τiιν έ'ξωτερικiιν πολιτικι)ν συμφώ· 

::;J:J~;~ 1<:ό:':αd~:~%::αρ~:ς ~:~νΟό~~ό;ο;~~;~~~\ν &":δ 
τάς συντε/.ουμέ,·ας διεΟνείς ζυμώσεις ι% κρι-6ii κατά τό πραγμα· 
τικόν περιεχό~ιε\·όν ηις dναφορικώ; π(Ιός τήν εtδικην Οέσιν τής 
χώρα; μας. 

ι. ΊΙ 'Ελλίι; dποτε/;εί μέλο; τοίί Όρyανισμοίί ' Ηνωμένων 
ΈΟνών, εtςτiινείρηνικηνdποστολή\' τοίίόποίου πιστεύει. Ώς 
μέλο; τοίi 0. 1-1. Ε. tί ΈίJ.ίις δικαιοίίται εtς πλήρη καί dπόλντον 
tσοτιμίαν μΕ τίι μέλη τοίί Όργανισμοίί. θεμελιώδης κανWν τοίί 
δημοκοατικοίί αίιτοίi Ωεσμοίi εlναι tj dμεοόληπτο; lφαρμογη τών 
&ι,ιχών του ('Ιπένανη δ/,ων τών λα.ίΗ•. Εlναι συνεπώς dπιιράδεκ· 
τΟ\' UπΟ τό fνα μέοο; fι 'ΕΗίις νc't ι1ποστέλη τίι τέκνα της εlς 
η)ν "Άπω Άνατολι)ν ίιπείκουσα εΙς η)ν πρόσκλησιν τοίί Ο ΗΕ 
καί iiπO τό Uλλο μέρο; να καταψηφίζεται Uπι'ι lll.α σχεδΟν τίι 
μέλη τοίi 'Ορyανισμοίi, δταν ζητεί τiιν dνα'(\•ώρισιν τοίί δικαιώ · 
τής αίιτοδιαΟέσεω; διίι γνήσιον μέλος τής έΗηνικής οίκογενεία;, 
Οπως εlναι δ ΚυπριακQς λαός. ' Η Φ . Δ.Ε. OU dγωνισΟfί διίι τιΊν 
έπανόQΟωσιν τi'ις καταφόρου αUτij :; dδικία;, δπω; Μι dyωvισOii 
και διά τiιν Uποκατάστασιν είς τίι δικαιώματά του τοίi ΒοQειο
ηπειρωτιχοίi λαοίi . πού διατελεί ίιπίι άδυσώ;τητο\• τυραννίαν. 

'l. Ί-1 ' Ελλiις άνι]κει εtς τΟ ΝΑΤΟ , δuvάμει συμφώνου τ Ο 
όποίον (ίπεδέχΟη ώ; [;τιδιώκον κα{)αρώς dμυντικόν σκοπόν. ' Ι-ι 
Φ.Δ.Ε. , σεβομ.ένη τι.ί.; συμβατικ'ί.ς {οποχρεώσει; τij; 'ε/J.άδο;, 
διακηρύσσει δτι δεν πρόκειται νc'ι dνετ.Οιϊ κανενΟς είδους μείωσιν 
τήι; χώρα; d:τΟ κανένα, Ιδιαίταrα δΕ άπό φίλου; και συ~ιμάy.ου ς. 
' Η πα[Ιαyνώρισι; τή; εΜιξίας τού 'Ε}J.ηνικοίί /.αοίί εlς τό χε· 
φά}.αιον αUτό τij; Μηκijς ίιπερηφU\•εία; φονεύει τήν φιλίrιν καt 
ύπονομεύει η)ν συνεργασία,•. 

Ί-1 Φ.Δ.Ε. OU d~ιώστι-καt πιστεύει Οτι Οίι εϋρη είς τοίίτο 
πρόDυμον άνταπόκρισιν-δπως lπανορΟωΟii πάν δ, τι, κατά τiιν 
περίοδον τ i"ι; έΟνικijς μειοδοσίας ;τοU iγκαινίασεν ό Σuναγερμός, 
ά;τετέλε 1εδυσμενή μεταzείρισιν της < Ε)),άδος είτ εiν σχέσει πρΟ; 
τά διε{)vij νόμιμα είτε Εν συγκρίσει πρό; η)ν μεωzείρισιν ύλ· 
λων χωρών. ΊΌιαίiται περιπτώσεις εlναι, μεταξύ άλλων, 1) παρα
χωρησις έτεροδικία; dπΟ Εκεί\•ην πού όρίζουν τ {Ι ΔιεflνΕ; Δί
καιον καl αί διασuμμαχικα\. συμβάσεις, καl fΙ Uνισο; κατανομiι 
τ ών στρατιωτικών fkιρών μεταξU των μεl.cilν τή; 'Ατλαντική; 
Συμμαχία;. 

3.-Ε[ς τΟν ΒαλκανικΟν τομέα πιστεύομεν δτ ι ή άμυντικlι 
συμμαχία ι.uτU τής ΊΌυρκίας καl τijς Γιουγκοσλαβία; πρέπει vά 



:&~,.Ι~ :ι:~ισσ~τέ~~;~~?:'):~~ d:~~ξΊ~ι~~~~τ.όμ:τε~ε~~ί 

~;.~~~~~σ:~;;:~i::1~!~~~~~;,,~:~Q~~~i"i~~Ξ 
ί.εσματικΟν όργανον χατοιυοώσεως τfις είρήνης καt t i)ς ύ:σφα· 
λείας εlς τΟν τομέα αlιτόν . 

~~~ ·,ιi~δtγ;~ϊ;~~i:::~~Υ,~~::.~;~~:~:r~:~~~~'~;~~: 
Dίι dνα~ητt)Οοi"ιν ιίιρωπαϊκαι λύσεις τών {}εμάτων ποι:• άπαnχο
λοϋν lίλα; τίις ίιvηχούσας εtς τ-Ιι'' 'Ένωσιν Χώρας και ϋη {)" d· 
''απτυχΒfι μεταξύ των ;η•εϋμα ά/J.ηλεyγύης εlς τi)ν πρακηκην i· 
φαρμογι')ν τών UπΟ κοινοίι διακηρυχftεισών • Λρχιίιν. 

f). - ' 11 Φ. Δ. Ε ., ά..:οφιισισιι~:,.,l vit γίνη πιστιΊς ~κφραση)ς 
τής U.φοσιώσεως τοϊι 'ΕΗηνικοίι Λαοϋ είς τi]ν F.\ρ{JνlJ''• δ ιακψ 
ούσσει Uτι κάι!ε zώρα, καί lκτΟς τών σημερινών συμμuχιιiη• τi]ς 
' Εί.λάδο; εύQισκομf,•η, Ε:τιΌυμοϊισα εΟ.ικρινώς καl χωQIς ύ nτερο· 
βουi.ίαν ν~'ι ".<αλλ~εργ1]ση με η')ν ' Ε/J.άδα σχέσεις clιφονικιίς, {)U 

εί!οη π~:,ι<ΗiυμΟ\• rl\•τη:τUκρισιν Εκ μέρους της. 

Η ΕθΗΙΚΗ Ι ΜΥΗΑ 

' I I Φ. Δ. Ε. Εχει 3έσει ώ; πρώτον έχ τών σκοπών της την 
έξασφίλισιν τής έδιι~ι οι.1ι; άκεραιότητος καi τής ' Α,·εξαιιτησίας 
τi"1 ς ' Εί.ί.ιί~ο; . ' Επομέ,-ως άποΜδι:ι 3εμεί.ιώδη σημαοίαν εtς τίt 
i:ητl1ματ α τU (χοντα σχέσιν μέ τήν ' Εitνικfιν ~Αμυ,•αν τής Χώ· 
ρας. Συνεπώς προσβλέπει με lbιάζουσα'' προσοzl)ν καί στοργt)ν 
πρός τι'ις ' Ενόπλους Δυνάμεις. 

θεμε),ιώδψ; άποψις τής Φ. Δ. Ε. εt,·αι δτι bύο εl,•rιι α1 βά· 
σεις έnί τών δποίω\• έδράζετηι 1) ' Εθ νικt) •Ί\μυ\•α. Π ρώτον; χα· 
ί.ώς Οι;.γανωμέναι χαί iφοδιοσμέ,αι 'Ένοπλοι Δυνάμεις, tσιύος 
ύ.νοJ.όγουπρΟς τUςάνάγχuςlχάση;ςστιγμiΊς . Καίδεύτερον: έσω· 
τερικ1) σταΟερότης τοϋ "'Ε\Jνους . ' Υ περβολικΟς lίrι.ο; [,·όπλων 
bυ,•άμεων χαί, έπομέ,•ως, ίlπερβολικόν ϋψος στρατιωτικών δα· 
πανών χαταJ.,]γει εΙς ύπονόμευσιν τfις ' Λμύνη; τοίι "' Ει'},•ους. 

Ιl ιστεύομεν l.ί τι τό άκολου{)ούμενον σύστημα ίί.μύvης εlναι 
~uσικώς dκατιίλληλον Οιι'ι νU f'ξασφαλίση τi1ν Uμυναν ε,•αντίον 
b•δεzομένης lzΟριχiις έn ιnfσεως. 1Ι αραλλ1Ιλως άπορροφά · χαt 
τοϋτο κατέστη κοl\•1) συνεί/'ιησις·η)ν lκμάδα τοίι 'Έιtνους και 
έπομfνως 1ιατ αλ1]γει εtς ύ;τονόμευσιν ιJ.\•τl προστασίας τών υ.ευ· 

2~~~~ ~~~~~~'~: ~ ~π~~τ~~~~~~σJ~σ:~:ι ~k~~~~~~~}::;ill:~~~~ 
lκ τiις μεταρQυllμίσεως αύτiΊ; δύνανται νίι ;τροii.{)ουν σημαντι· 
κώταται οt1ιΟ\'Ομίαι εtς τ~ στρατιωτικUς δαπάνας. 

' I l ει,ασφW.ισις lσοοοοπίuς μεταξU στρατιωτικών καl 1ιοινω· 
νικών δωιαν.il\• 11' dποτελf:nη πρωταρχικη,. φροντίδα τiις Φ.Δ.Ε. 
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Η ΕίιfJίι•η cl, r;," Ποl ι ηΜήr 'Hrrrιla• 

Βάσις τίις πο},ιτιχiις τής Φ.Δ.Ε. εlι•αι δη 1} είJΟιjνη διύ τι)ι• 
"ΛμuΙ'ΟI' τiις Χώ (Κtς:, άνήχει εlς n)v Κuβέρν ιισ ι ν , 1) όποία και 
χαΟΟQίζει τι)ν Ιl ολιτιχι)v ni; Έnνικιj; 'Αμύνης τοϋ KQάtOu;. 
ΚαΗΊ σuvfπειαν iΊ Φ.Δ.Ε. Οεωρεί δτ ι 1) πολιτικι'ι i)γεσία 3φεΟ.ει 
νά άnιJ.άlin τ«; σχετικU; ιι i: τU.ς Ένύπi.ου; Δυνάμει; Ε\• llιίνα; 
της, dπύ τιίς όποία;, διι'ι γ ι·ωστοί•ς λόγους, Εχει έν μεyά/.φ μf· 
τρφ άπο~ε\'(ύι:IJi. ' I! μt:.ι.οι σ ι)μειιον [μπει(Ιί« ι1τ0 τό ύπάρχον σύ· 
στημα <iπ οδειχΗiει ίi τι τοί•το πρiπει iπειγόι·τως νίι μετ«/1λη0ii. 

Είς τι)ν ιl:ωξένω<ην uiΊη)ι· τ ή; πολιτικής {)γεσίu; UπΟ τάς 
εtη1U\'ας τι1ς Uιrείi.εtαι έν πoJJ.oiς ί} άΙ·άπτuξις έ1·Ο; μι J.ι τα{tισ τι · 
χοί• ΠΙ'ε ιlματ ο;, ξfι·οu π(Ιiι; τί:ι 1jllo; τοϋ "Ε}).ηνο; <lξιωιιατικοϋ, 
,, Εκκόλαψις στριηιωηκών Οργανιύσεωι• καί μία γενικωtfοα voo· 
τροπ ία «Κ(Ιιiτου; fν κοάτη» ώρισμέι•ων στ (Ιατιωηκών 0(Ιγάνωι•. 
" Εξ ϋλων τών Uνωτfρω ίίνακιi,ηει 1ι &νάγκη μΗαβολών εl.ς η)ν 
διοικητικΙ)ν Οιιiρ D(Ιωσιν τών ' ΕνU:rλωι• Δυνάμεωι· . 
.ιlι ο<κ'Ιηκι} δ ι r.ίeι?eωοι, 

ΤΟ ' Υπουογείο ι• ' Εtl ν ι χ1ις ' Αμύνης ί•πΟ τlιι• mιμεριγι] ι• του 
μο(Ιφι]ν, ίiπετfί.εσ~ν !:να ιω\'Ολιι'ΙικUν ΔιιγανιιηιUι• iδιαιτέ(Ιως: διl · 
σκαμπτον, μ[ ιlποτfί.εσμα ν\ι. iκφύγη τοί• :t(ΙΟΟ(Ιισ μοϋ του ((..; 
συντονιστι κοί• Οργάνου τών I I ολειιικών 'Υ :τουιπ~ίων. Λόγφ δf 
τi'ις ίίφο(Ιι'ιτου συγχεντ(Ιωτιχiις ι:ίρμοδιότητ ός του. /)j.-,. iι~υτορεί νiι. 
dι•τεπεξέΗΙη εi; τι'ι.; τ(Ιεzοι~σ{ι.; ί•πηvεσιακιΊ; ίίνάγκα;. 

!ημειωτέον δτι ε Ι; ι'ίσ<ι τών ξfνωι• Κοατών fχι::ι tδ(lu0ιl • γ. 
πουργΣίον' Ε ι'Ιι•ικiι;'.\ μι;ι.,ις,τοί•τοένεργεί ώ; συντοι•ιστικUνΟρ· 
γανον τι'ι δέ tά Ιl ολιψικιί ' Yπou(lyt:i{l i'Ιιατηροi•ν τι']ι• Π(ΙΟtέραν 
τωι• dνεξαρηισίαι·. 

Kut 1j διάρΟρρωσι; τοί• Γει•ι κοί• Ί:: :ιιτε}.είου Ί~Οη ... i'ι; Ί\ μύ· 
νη; zQι'ι:::ει ~πίmις (ίηι;τροιταρμογiις. Είς τι't WJ.α ΚοJτη τ Ο Γ. 
Ε.Ε.θ .. \ . dποτελεί τό συι•τονιστικόν 'Επιτεi.είον τών ' Ενόπ}.ων 
Δυι·άμεωι•. Ιl αρ" iιμiι·, fκτΟ; τοϋ ϋτι έξειί.ίχltη εl.ς ύδροκέψα}.ον 
6ργανισμόν, διιΊ τiΊ; fπεκτιίσεώς τ ου εΙς ξέι·α; ;τρΟ; αUτό άρμο· 
διόηιτας, μετf;τεσε σi•ν τiίΊ χρόνφκαlείς i'Ιιοικητιχ(Η• Οιηιι\'Ονμέ 
τάσεις συyχω,•εύσεω:= τών Ί~,·ό;ιl.ων ΔuΙ"άμεων. 

'Η nα~οuοία fi ιι ω"ΙΙ 
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ΌΚομμιι. rι ομ.όι; 

Κατά η)ν διακυβέρνηση• τής Χfi'>ρα; παρά τοίί Συναγερμοίί, 
lσημειώΟησαv πλείσται lπεμβάσεις ποί.ιτικών καl π«(Ιαστρατιω· 
τιχών lπιρροών εlς τιί διοικητικά ζ-ηηjματα τών 'Ενόπλων Δ υ· 
\•άμεων. 

Λ1 lπεμ(kίσεις αύταί τώv cσκοτειv.i>ν δυνάμεων» άv11φερitεi· 
σαι χαί άποδειχtlείσαι έπιη-ειλιuψ6•ως εlς τiιν παροϋσαv Bou· 
λtίν, έδημιούιηησαν σοβαpιίς Uδιχίας εlς βάρος π1.είστων • Λξιω· 
ματιχών. At dδιχίαι αύταί, (ιφοίι βεβαιωΟοίίν κατόπιν dχριβο· 
δικαίας lοεtJ\"ης, J)iι έπανορίtωΟοiιν. 01 δημιοuρyοl τών άδιχιών 
1Μ τιμω(Ιη0οίιν. Κ αl Οά παταχ{Jfι πιίσα πuραστρατιωτικt) &ρ· 
γάνωnις. 

i\'lέl.ημα η"tς Φ . Δ. Κ OU εlναι vU &ποκηjσουν ο'ί. dξιωμαη· 
κοl τΟ αϊσ(!ημα τ1-,ς (ίσφαi.είας καl τής ΕλευΟερ(ο..ις, δπουδήJω1ε 
καt Gν ύπηρετοίίν, δπουbψrοτε καl &ν εδρίσκονται. Τό Σώμα 
τών dξιωματικών, τΟ όποίον εΙ να~ εtς tό ϋψο; ti"]ς &.ποσtολής 
tου, παρlι τΟν tραυματισμΟν tοϋ t){J ικοϋ tου ποU 1'μο φυσικόν 
νό. ~ποσηj έχ tής κρατούΟ1)ζ σ-ήμερον καtασtάσεως και tOίi κλί· 
μαως tii; φοβίας πoi.t έδημιουργ1jθη, όφείλεL ν« γνωρίζη δη αί. 
'Ένοπλοι Δυνά,.ιι:ις ~~· άπα/J.αγοϋν toίi κομμαηκοϋ καl φαtρια· 
σηκού πνεύμωος και {JU. παQαμεί\•Ουν αύσηlρώς έt1,•ικαί. 

Β'. Η ΔΗΜΟΚΡΑ!ΙΑ 

Δέν Uπάρzει δυναtόtης δημιουργικής προσπαllείας άνευ iνερ· 
γοϋ και ένΟουσιώδους συμμεtοzής toU Ληοϋ. ~Ιία tέtοια συμ· 
μεtοχ.1) ποοf•ποΟέτει συvεργασίαν tοϋ Κράτους μέ τοiις ποΗτας. 
ΓlροUποΟέτει Κράτος π}.ήρω; δημοκρατικόv κα\. }.αϊκόv. 'Από τής 
άπόψεως αύτ1jς Εχομεν Ενώπιόν μας Εργοv μέγα και δυσχερές. ΤΟ 
παρελΟόv μίίς έχληροδότησε Οεσμούς, συvηllείας και μεllόδου; 
δι« τlιν Εξάλειψιν τών δποίων ll' άyωνισΟώμεv στω'Ιερώς.'Υπερ· 
άσπισις τi"ι r; Δημοκρατίας lv Έ>λάδι σημαίνει κατά πολiι lχκα· 
llάρισιν τοϋ παρελ1'16νtος. εις γενικά; γραμμάς αι βασιχαι κατ· 
ευ6ύνσεις τής πολιτικής μας lπl tοϋ σημείου tούτου εlναι αt 
&.κόλουΟοι: 

Τό tσχϋον Σύνταγμα, καταρησΟέν ύπό τiiς πλειοψηφίας τής 
Δεξιάς τοϋ I Ό·Hi, lήn1φίσllη μόνον κατ' &νάγκην δπΟ τ1ϊ; Βου· 
λής τοϋ 1.951. Γενική εtvαι t~ πεποLΟησις δη τΟ Σύνταγμα toUτo 
φέρει σοβαρό Τχvη άντιδρασηκής νοοτροπίας καl &.πέzει πολiι 
άπΟ τι'ις άξιώσεις ποU δικαίως 1~ συντριπτικlι πλειοψηφία τ οϋ 
Λαοϋ Ε1.ει &πό Ενα σύγχροvον Σύνταγμα. ' Η Φιλελευllέρα Δη· 
μοκραηκfι ·ενωσις Οά lπιδιώξη σύμφωνα πρΟς τι'ις tσzυούσας 
διατα'ξεις η)ν άναDεώρησιν τοϋ Συντάγματος πρΟς tόν σχοπόν 
τ1ϊς προσαομογής του εtς τάς ~γιείς δημοy.ρατικι'ις ' Αρχός και 
tUς συrιοόνους dνάγχας τής 'Ε}J.ηνιχi)ς ζωi)ς. 
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2) K fdt:Of e>V)'~(Io•••Jd•o• 

Όμοίαν άνάyχην οi'.tσ ιαοτικών μεταρου{}μίσεων Ειει ,j κι;κι· 
τικ1ί μας μ1]χανή. Βu6 ισμένη εtς τΟ πνriίμα καί τi]ν δuσκινησίαν 
τlις χειροτέρας γι;ιαφειοκρατίας δέv μπΟ{Iεί νU χρησιμεύση ώς IJQ· 
γανον οtασδιίποτε δημιουιrtικής προσπα3είας. Ό σuπ.ρονισμΟς 
τ1)ς κρατικ;;ς μηJ.ανitς καί 1ί προσαρμογ1j της είς άξιώσεις τής 
άποστο}.ής τοϋ mιμεριvοίi Κράτους άποτελεί προϋπόttεσιν διι'ι τt]'ι> 
Γl ρόοδον τοϋ''Ε{Ινους. 

Έξ ά}J.ou, μΕ τάς άπειραρΗΙμους «διατυπώσεις» πού dπαηεί 
δι' οtονδι]ποτε 3έμα, μέ η)ν άδυναμίαν της ,.α διεχπεραιώνη τα .. 
χέως οίονδt'ιποτε ζ1ιηJμα, ιj γραφει οκρατία τα.Ι.αιπωρεί dντί νU 
έξυπηρετii τΟν πο).ίτην καί τόν μεταβ<ω.ει είς iχiJρό''• άντl συ
vεργάτην, τοίi Κ ράτους. Εlvαι &νάγκη νά Επέ/,{)η συμφιλίωσις 
τοίi ποJ.ίτου μέ τΟ Κρότος, ,.α ΕΗΙη τΟ Κράτος κοντά εtς τόν 
Λαόν. 

Π ρΟς τΟν σκοπΟν αύτΟν πρέπει: 
α) Νcί καταπολεμ1ιΟοϋν αL γραφειοκρατικαί Εξεις, ν' ιί.πλου· 

nτwΟοίιν καl διευκο}.υνnοϋν α1 συναiJ.αγαl μεταξU Κράτους καί 
ποl.ιτών. 

β) Νιi {}εσπισΟii ιlποφασιστικ1) άρμοδιότης χηί εlιΟιΝη έκά· 
στον t'ιπα}J.t'ιl.ου. 

γ) Νiιδιαχοπii 1) πώ.αιό. παράδοσις κατ& ηiνδποίαντό Κρά· 
τοςε{ναι δ σχλ1ιρότεοος δανειστiις χαί δ π}.iον &φερέγγυος όψει· 
}.έτι}ς. 

δ) NU χωδικοποι'}Οοίιν πάση Ουσί~ καί ν' άπ:.λουστεuΟοίιν ot 
'Ελληνικοί Νόμοι. Ί·Ι ΈJJ.ίις: εt,·αι μία <1"'ό τUς 01.ίγας ΧώQCΙ; 
όπου 1) γνώσις καί κατα,•όησις τών νόμων Uποτε}.εί ύπόΟεσιν 3· 
λίγων μεμυημέvων. Κά6ε πολίτης δικαιούται νι'ι. yνωρίζ11 ποίος 
'-όμος Ισχύει καί τί lπιτάσσει. ' Η έyj,αLχευσις τών ''όμων εtναι 
[(lyOν άπα(Ιαίηιτον καί εύχερές. 

ΎπΟ τ Ο Π\'Εϋμα τοίιrο {}' &\'tψετωπισΟii άπό η)ν Ψ.Δ.Ε. 
1) l.t: ιτουργία όλων τών όεσμών καl ίδιαιτέρως τής Δικαιοσύνης, 
'Aρyt) καl πολυδάπανος, μf: τΟ βάρος άιnJρzαιωμέ,·ων χαί έv πολ· 
λοίς dντιδημοχρατικών /'ιιατάξεω,•, 1) Διχηιοσύ\'11 καταντQ. άπρό· 
σι τος διiι τι/.ς }.αϊκιl.ς τα'ξεις, αt δ:τ:οίαι Εχοu\• έν τούτοις έμπιστο· 
σόvηv εtς τΟ ήΟος τών δικαστικών. 

Βασικiι έπιδίωξις εlς τόν τομέα τής Παιδείας πρέπει νU. εl· 
ναι 1) dνύψωσις τοίί πνευματικού έπιπfδου τού Λαοίί. ' Η μόρ· 
φωσις καί τΟ άνοιγμα τών πνευματικών του δριζόηων εΙ ναι tε · 
ρόν δ ικαίωμα τοϋ Λαοϋ. 'Αποτελεί έγγύησιν διi.t η)ν έξασφάλι· 
σι ν τής έJ.ευΟερίας του. Καί καilιστQ. Ε\'α Εκαστον ποΗτψ tκα· 
νώτερον συντελεση)ν ηjς παραγωγιγή;: προσπαΟείας τοϋ .ΈΟvους. 

Κατ« ταVτα πι.ώτο'' μέλημα τiι; Φ.Δ.Ε. Ού. εl\•αι τό κτύπη· 
μα καl 1) άμεσο; έξάλειψις τοϋ Ό.\νώ.φαβητισμοίι, 
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Όλόχ},tlQΟν τΟ ' ~κ;ταιδευτικόν μας σύστημα πρέπει νά χα· 

~:Οτυ;g~ξ~~σ;:ϋ δ:~~·οχ::;δ~~ν τ~~ β:~:"JJ~:'.χής χαJJ.ιεQyείας 

κJ.ασ~:~;;ο~έ:~: ~~vε~π~r;:~Ο~νσι~0Χλί~~:ύ~α:~J.~~ίί ~;2~: 
μάτων» , Οά τεΟiί μία ίιγ ι1)ς άντίληψις τής κJ.ασσιχ1jς μΟQφώσε~ 
χα{)ως χαl 1) φροvτίς διά τ όν έπαyyε}.ματιχόv προσανατο}.ισμΟν 
χαl n)v άνάJ.ογον χατάρτισιν τοϋ πολίτου, χα},Ο1Jμ6'0U να συν· 
τείvη εlι; η)ν παQ<tγωγικ1)ν άνάπηιζιv της χώρας. 

ΠαQuίJ.ήλως OU fkι.δίση τ) περαιτέρω βελτίωσις χαl έξά.;τί.ω· 
σις τών ίtποτ (IΟφιύΙν είς ΟJ.ην τfιv κλίμακα τijς Εκπαιδεύσεως διά 
τf)v ίιποβοι]Οησιν έχείνων έκ τώv πτωτ.ών πο/.ιτών ποU άποδει· 
χνύονται lίξιοι διίι ηΊ ν έπίδοσ ιν εtς τiι γράμματα τj δ ι • dνωτέ· 
οαν έπιστημονιχfι\' σταδιοδρομίαν. 

Έξνπο\•οείται Οτι μΕ η)ν κατεύι'Ιυvσιν αlιηjς τiίς Παιδε(~ 
συμβαbίζει fι έπιβοΗι εlr; δ/.ουι; τοUς βαJ'ΙμοUς τής Έχπαιδεύ· 
σεως, τοϋ γλωσσικοϋ Οργάνου τοίί Λαοίί . 
Ό τεχνικός lξοπλισμός τής ΈκπαιδεUσεως (σιολιχι'ι. κτίρια 

κ.λ.π.) καl1~ ~ελτίωσις τοίί έπιπέδου τοϋ Εχπαιδευτικοίί προσω· 
:ηκοϋ εlvαι απαραίτητοι ίiροι δ ι ό. η'μ• Επιτυχίαv πάσης προσπα· 
{}είας εtς τόν τομέα αδτόν. 

'Η έξωσχολικl} όγωγ1) τής Νεο/,αίαr; lM τ ύ;ι:η θερμής και 
στοοyικής μεταχειρίσεως έκ μέρους τής Φ. Δ. Ε. 'Ιδιαιτέρα προ· 
σοχiι{)ι'ι. δοDii εlς τt)νάvά.."tτσξιν τ οίί Άω.ητισμοίί. 

Τέλος 1}ι( χαταβ1.1J\Jii συστηματικt) προσπtί8εια διι'ι νι'ι φέρn 
τό Κράτος tι'ις Κ α/.{ις ΤέJ.ναr; κοντά εlς τΟν Λαόν, ν' d\•απτ ύξη 
τΟ κα/J.ι τειvιχΟν αίσ8ημά του, δηλαδt) ν' dνεfkίση τΟ L"tίπεδον 
πολιτισμού tοϋ"'Ε{Ι,•ους. 

"Αλl.οtε δπΟ τό πρόσχημα τ1jς διώξεως τών άvτεJ'Ινιχώς lνερ· 
yούντων ίιπαλλήλων χαί μισΟωτών έν γέ\-ει, όJJ.otε ύπό τΟ ποό· 

~~dδ~~:~ν0~\:~έ~:U" ~~τ:π:~ό:~ω:r~~ω:~~η(~~λεf1:1>i;~ 
· Δημο"'(Ιατικ1) •Ένωσις προβαίνει εtς τfιν fΠίσημοv δήλωσιν δτι 
{)ά έπιδιώξη καί έοιομένη εtς η)ν "Εξουσίαν, {}{ι πραγματοποιή· 
στι. η)ν έπανόρδωσιν δ/.ων tών dδικιών, ζητοίίσα ταitτοχρόνωι; 
εΜύνας dπό πάντα έχ δόλου άδικ1]σαντα. 

'Η δ1ίλωσις αδτ1) &φOQQ. πάντα tά {)ύματα &δικίας , είτε στρα· 
τιωτικοt είτε δημόσιοι fιπά)J,ηλοι , είτε ίιπάλληλοι έπι;ιρρήσεωv 
εlναι . Elr; αUτοiις συμπεριλαμβάνονται, φυσικά ot τραπεζιtιχοl 
ύπάλληλοι ποU ύπήρξαν {)ύματα τοϋ γνωσtοίί πρωτοφανούς tρα· 
πεζιτιχο ίί πραξικοπήματος. 

'Α)J,ύ. και yενικώτερον ft Φ.Δ.Ε . {)ό. έξαλείψn &πό τΟ Κρά· 
τος τό χομματικόν του ηιώμα. 'Ολόκληρος δ ΚρατικΟι; μηιανι· 
σμός Οά τε{)ή εtς τfιν ύπηρεσίαν τοίί "Ε{)νους χαt tοίί Λαοϋ. Ί· 
διαιτέρ<ι>ς δσοι έκ τώv &νηκόνtων εtς τά Σώματα 'Ασφαλείας έο 



χΟ\.t\' ά\•(ίγκηντούτοu {)Uάντιληφ{)οίινδτι αtπχέσεις των :τ~ 
τούς :τολίτας δΕν Μι πρέπει Εφεξtjς νά iμ;η•fαινται dJ"tό οtω•δή· 
ποτεκομματικiιν &ντίληψιν .... Οσοι &J"tοδειz3οίιν 4'lνεJ"tίδεκτοιβελ
ηώσεω; χαί έμμέ,•οuν εlς κακiις οννηίlείας ,')ίι. <ίποβi,ηftοίιν τfις. 
'Υπηρεσίας. 

ΔΕν ~ιπάρχει Δtιμοκρατία &ξία τοϋ όνόματο; δταν ot l')εσμοί 
τής ΑιΊτοδιοιχιjσεως έξεuτεl.ίζονται κ~ιίl' δι• τρόπον τοίιτο γίνε· 
ται χαl.. lφΟασε εΙς τΟ χατακόριιφον iJ"tί Κυβερνήσεως τοϋ Σuvα· 
γερμοϋ lv 'Ελί.άδι. Κατiστη σι]tιερον κοη.,'Ι σuvείΟησις δη 'ft &· 
\•άπτuξιr; τής αύτοδιοικιlσεως δΕν εΙναι δuναη) παpίι liν 

α) '1-1 κριιτικι) παρέμβασις, iΊ όποία έσχ(.ίτως μετεβλι]Οη εtς 
καίlαρώς κομματιχiιν Υ.αί ιlφοριjτως πιεστικι}ν, περιορισflϋ εtς 
τόν &παραίτητον, διει')ι•j)ς: J"tαραδεδεγμένον καί Εντός Οεμιτών δ· 
ρίων [λεγχοΙ• (ίποφάσεων ο\,σιώδοuς: σημασίας. 

β) ~ξαnφαλισ/)οϋν έiτιιρκείς πόροι εtς το-ύς Δι'ιμοu; διU νά δύ· 
1•ανται νU U.σκι]σοuν εiς: τι)ν πρcίξι ν καί U;ι_ι μόνον 3εωρηηκώς 
δημοτι;ο)νπολιτικι]ν. 

γ) ~Ιεταβλη/)οίιν ώρισμέναι έπι;ι_ει(Ιι]σεις κοιl"iις <όφεi.είας είς 
δημοτικάς, πράγμα ποi1 Οά έξνπt)ρετήση και το\,ς Δι]μοuς και 

.το~~~b'~;.u;νείιμα τοϋτο πρέπει 5χι μόι•ον νU καταργηΟϊi δ σu· 
ναγερμικός Κώδιξ περl Δήμων καl Κοινοτήτων, ό.Ηά καl νU J.η
φ{)ούν Ι•έα νομοΟετικα μέτρα. ΠαραλΗιλως: πρέπει ,.• άναπτu;ι:Οii 
tj Άποχέντρωσις τών Κρατικών }.ειτοuργιών κατ« τρόποι• ού· 
σιαστιΥ.όν. Αϋη1 όφείλει νU στηριr.Οii είς τl'\ν οlκονομικι)ν ((πο· 
κέντρωσιν καί τiιν έξ dπ6ψεως ποι6τητος lπιJ.ογt)ν τών Εξω τοϋ 
Κέντρον ύπηρετούντων ύπαiJ.ήJ.αιν, σuνοδευομivην ύπΟ άνώ.6· 
γω'' πλεονεκτημάτων. Τέλος αt παρqόμεναι εtς τύ.; περιφε{Ιεια
κί&ς διοικήσεις dρμοδι6τητε; πρέJ"tει νά εlναι ούσιαστικαl διU νU 
παύσιι δ συνωστισμός τών πολι τιi>ν εtς τά Ύ πουργεiα. 

Αύη) αϋτη tj βάσις τών κοινοβοuλεντικών μας {)εσμών xJ.o· 
νίζεται δταν τtDενται ένtσχύϊ lκλογικU συστήματα πο-ύ δbΕχοuν 
σκοπΟν νU έπιτύχουν ηΊν κα/λιτέραν lκπροσώπησιν τών λαϊκών 
ρευμάτων ε1ς η)ν Βοuλ1}ι•, ωJ,U τiιν κατασκεufιν τεχνητής πλειο· 
ψηφίας. ΤΟ lκλογιχΟν σύστημα δΕ:ν εtναι dπλώ; {)έμα lκλογικijς 
δικαωσύνης, &λλU λειτουργίας καt lπιβιώσεως τijς Δημοκρατίας. 
' FJ Δημοκρατία tίVεται lν κινδύνφ UπΟ κάι')ε καταπίεσιν, δ ι • ot· 
οuδήποτε μέσον ιτιτ uγχανομένην, ένΟς μεγάJ.ου μέρους τοϋ Λαοίι 
εlς τό δποίον δΕν δίδεται δ τρόπος τijς άντιπροσωπεύσεως και 
έκφρ<ίσεώς τον είς τΟ Κοινοβούλιον . 'Επιβά}λεται σννεπώς. 

α) NU καταδικασ1}fi ώς δλοκ},ηρωτικόν, Ηlνικώς lπικίνδuνον 
. διΟτι διχ{ίζει όξέαις τΟ 'ΈΟνος, και δημοκρατικώς dπαράδεκtοv 
τΟ έκλογικΟν σύιηημα ποiι έήηjφισεν 'ft συναγερμιχ1ι Boui.t]. 
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β) Νιί ~πιδι<.ιη,flιi δπως fνα δίκι:.ιιον i)Ι'λογικόν σύστημα μετu· 
~λη/Ίfl -.ιατU η)ν ιl,•α1Ίιυ'1{11}σι\• τοi• Συ,·τC:γματc:; εiς Συ,•ταγμαη· 
κ1Jν hι~ταξιν , οiiτως ωστε νιί r1ποφ:υχ(]fι εiς τό μέΗον fΙ 
Ι'!ια{Ικής μεταβω,,j. 

γ) Ti1 ~κλογικόν σύστημα π(Ιέπει νU στηρζεται εiς δι!ο dπα· 

·Κ:~gβfiυ;ο~0~~iι ~ν~1 ~~J~~ον~1 ~:(O:;:;~~.::~ι~t;~,~~~,.~~~~~~~~-r~~ 
σιν τώ\• Ισιυρώ\' μειΟψηφιών, δ11λωτ ικώ'• τών },αiκών τιiσεω\•. 

Μfχvις οίι Ε\•α τοιοίιτον σύστημακα/) ι ε{)ωflιi μΕ:γΕ'\•ιχ1)νσυμ· 
φωνίαν μετα τών Κοιψάτων, iι Φ ιi.Εί.ευ6fρα Δ1}μοκρατιχι'ι •ε. 
\•ωσις, τάσσεται {tπFo τοίι περισσότερΟ\' πλ1JQΟίι,•τος το\ις ιίνω 
ιiρουςσυστιjματ οςτής ' Ενισχυμένης 'Α,·αλογικi}ςπρ{,ςτi)\•δποίαν 
στρfφεται 1~ προτίμησις καΙ ά},/.ων δη μοκρατικών χωιιών. 
7 ) Ό τVπο, καi ~ Έλr: ιιlfr:~la rij, oxiψr:ωs . 

'Όλοι &,·αγνωιιίζοuν η)ν σι1μασίαν τής λειτουργίας τοϊι τ,;. 
:ι:ου εlς τ11ν Δημοκοατίuν. Πιιfπει ϋμως ηl γί·νη Εξ ίσου πά\•δη· 
μος 1~ ι1'ξίωσ ις ίiπως ε1ς η)ν Χώραν μας dποχαταστα3ίi πλίιρως 
η ~λευ{)ερίu τo·ii Τύπου. Ό ' Ι'ι!πος fν ΈλJΔδ ι δ ιατελεί ι'•πό η)ν 
:τίεσιν. 

α) 'Εξαιρετικών διατάξεων ψηφ ισ3εισών δια νιΊ lσι.ύσουν 
κατlι τi)ν διάρκειαν τής 'Αντα(Ισίας, ώς τiι Ψηφίσματα ΛΑ καl 
ΛΒ κω1' ll (1ιταιτεiται προη~ουμέ\'11 άδεια δια τη,. b.δοσιν τής 
[φημε,;ιίδος κ.λ.:π. 

β) "Λλλων δρωιοντεLων διατα'ξεων :ποiι lψηφίσ3ησαν fιπΟ 
τής συναγερμικής Βουλής, Οπως 1~ περί ίίρσεως άτελείας δημο· 
σιογραφικοίι χάρτου κ) .. :τ. 

γ) !! αγίας \'Ομολογίας δι• 1;ς ο\ισ ιαστι κώς fχει χαταρyη:)ή 1~ 
σννταγματικ1) έyγύησις τής άομοδιότψος τώv Δικαστηρίων τών 
iνύQκων προκειμlνου περ'ι άδικημάτωv τοί• Τ ιJ:του. 

' Η Φιλε/.ι.υi)έρα Δημοχρατικiι 'Ένωσις {}(ι lπιδιώξn τι)ν ψ1ί· 
φισιν νέου Κυ'ιδιχος \•όμοu περl Τύπου διlι τoii δποίοu ftlι κο· 
λα1εται μ~· πιίσ(( bιτροπι') Εχ τής ι'i:τοστολής τοϋ ΤιJιτοu, ,% χα· 
ταQY1l0ii ι)μως χαί ;τιίσα Uνεh:υι1έρα διάτ αξις εί; τρόπο\' ώστε 
να διευχολυν6ίi 1~ Uσχησις τijς {ι~πι/.ής αύτiις IΗτουργίας. 

'Εξ liλl.oυ διιί σειράς έξυγιαντιχών μέτρων ,')lι ilπι].Etρη{)fi 1~ 
Εξασφά/.ισις τής βιωσιμότητος τών έφημερ(δων διU νlι χαταρyη
:Ίii {~ ίιποτ Ο.ε ια εtς η)ν δποίιt\' σκοπίμως τ Ων περιι'ιγαγε t'\ κυ· 
βfι:,η•ησις τοίι Σuναγερμοίι. 

' Ι b ια ιη:ρω.ς [Ι' άναζητη:Ίfι τ()όπος έησχύσεως τοίί έπαρχι α· 
κοϋτιiπου. 

Ι l αρα/Ηιλως {~ Φ .Δ. Ε. , lllι χατ απολεμ{ιση μΕ κάftε μlσον τό 
:t\•είίμα μιrτuλλοδοξίας καl πνευματικού σκοταδι σμοi'ι πού πλι'ιττε ι 
και(Ιίως tίιν τελευταίον καιρc\ν ti}ν ΕJ.ευ3ερίαν τ ής σκhΙ'εως έy 
'Ε/jΔδι . 

Ι l ιίς-.ια/.ιίπιστος ίίvflρωπος ι'ίναγνωQίtει δτι, τύσονχQόνονμε· 
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τά η)ν Ι.i'Jξιν τής Uνταρσία;, καί εlς τήν αύγi1ν μ~ι1ς νέα; 'ί.στορι· 
χής περιόδου, ή έκκαι')άρισις τοίί παρελ3όvτος, έν σι,έαει μέ ίi· 

~:~ς ::τ~αμ;~~υδι~χ:ι~~. ~~~αέ~~τ~~::~}ςά~ι:~~:π~.δ~t:α~αι.g:~~ 

:ί~~ο
0

~~:~%ία~ν: ~~~~~;.~~:δ~χνου:Ί:~~δ:~μ:·~~~~~:~~b.~ 
τα κατά τι)ν Κατοχι)ν καί μέχρι τ'ίi; Συμφωνίας τiις Βάρκιζας 
χαl τού; καταδίκους δι' &διχ1}ματα διαπραχftέντα κατά τι)ν διά(ι · 
κειαν χαί μέ1,ρι λήζεωι; τiις &νrαοσίας. Εtς τοUς π~τοuς δΕν πα· 

ρεσχ~f~fε~~~:~α~;Ι~ό πε;~~~ν :!τσηο;ο;[:;ς ~&~~;~ο~~::ω;ί; τάς Φu· 
ί.αχίις έπίΜ.όχi.ηρον δεκαεrίαν, έκτί σα,•rες οϋrω ;Jδη f\αρείαν 
ποιηjν. 'ΛίJ.ίι χαί τής δευτέρας κατηγορίας οί κατάδικοι εδρί· 
σκοvται είς τίις Φuλακ(lς έπί fξ ή καί Επτiι Ετη. 

Μ έ1,ρι σήμερον ποί.Ι.οl ιlπελύΟησαν βάσει τών μέτρων εlρη· 
νεύσεως . Τίι μέτρα ταϋτα περιωρισμένα έκ τi)ς φύσεώς των, &· 
ναφέροντο κατά τΟ πλείστον ατομικώς εtς ;.κάστη'' περίπτωσιν. 
Εlναι σίιμερον 1~ στιγμi1 ν' •1ντιμετωπισ1Jfi τΟ σύνο/.ον τών πε· 
(Ιιπτώσεων διίι γενικοίί μέτρου. 

' Η Οέσις τ;ις Φ.Δ.Ε. έν πιιοκειμένφ εlναι ή άκόλοu\}ος: 
α) Τι'ι. λαμβανόμενα είι; {)έμα ώς τΟ έκ τής άμvηστεύσεως τοίί 

παρεί.Οόντος μέτρα πρέπει νι'ι. μiι φέρουν τόν χαρακτήρα κομμα· 
τικ;ις δημαγωγίας, άλλιl νά έπιβi.1ιηοίtν εί.ι;; τi}ν σ.ινείδησιν όί.ο· 
κ},ή(tΟυ τοίί 'ΈΟνοuς. 

β) •1-f πάροδος τοίί χρόνου σu\'ljγορεί όπΕο τής ιίμvηστεύσεως. 
y) 'Η yενικ1) κατιiστασις συντείνει είι; τΟν μετρητισμΟν παν· 

τΟςείδουςάvησuχίας. 
ΚατU ταίίτα 1~ Φ . Δ. Ε. ίΜ. μεί..ετlι011 τΟν ό(t0ώτερον τ(tόπον 

dμνηστεύσεως. 'Ί·I δη δμως διατυπώ,•ει ώς dμεσον αίτημα καl ως 
yεvικΟν μέτ(tΟV ποU Οιί λάβn ώς Κυβέρνησις τiιν yενικ1]ν άνα· 
στολi}ν τής Εκτ ίσεως τοίί ύπολοίπυu τής ποιvής δι' ι:ϊπαντα τά 
lν λόγφ &δικήματα διίι νόμου, άνευ τής διατυπώσεως «δηJ.ώ· 
σεωι; μετανοίας» ή(ί)J.ης. 

Κ ατ" αύτΟν τΟν τ(tόπον ot φuλακιζόμενοι δέν Dίι 1Ίμπο(Ιοίίν 
νά παραβοίίν έκ νέου τΟν Ι l οινικΟν Νόμον, διότι τούτο ι')ά εt;ι;ε 
σοβαρά; δι' αUτοU; συνεπεί<tς. 

Εtναι αύτονόητον δτι ούδfν μέτρον dμνηστεύ(Jεως au περι · 
λάβη τΎιν lκτός τ<ίη• 'Ε/J.ηνικών συνόρων 1~γεσίαν καt στεί.έχω· 
σ~ν τοίί κ. κ. ε. 

'Εξuπονοείται i'in εiι;; τU αύτό μέτρον άπολύσεως όπάγοντα~ 

~dι ι~~~ξι:δ~~~~ύσ~ς τε~~ο;:;;~~:~:~ r;r;ί~τ~:1φiξ~~ττ~ ~~ 
εl;ι;ον xliν τ1)ν εύχαιρίαν νά άναμιχ\}οίίν εlι;; τήν dνταραί.αν, ή δε 
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lχτόπ ισίς των <ίνα\'ΕΟύται δί;ι.ω; κliν νύ lπανέJ.fiou\• Επ' όλίγον 
!χ τij;lξορί<u;. 

llioαν τούτου, δ {ΙεσμΟς: τής !χτ οπίσεως fuς διοικητικοίί μέ· 
τροu, διχαωί.ογημ[νου εtς στιγμdς &,•ωμαλίας , δtν συμβιβάζεται 
~~έ~1: :'ό'::τν~b:.ημΟΥ.ρατίας είς περίοδο'' όμαJ.ότητ οι; χα\ 

10) ΠιοιοποιιμιΗcί. Φeο"'Ι.Uι:ιiιω ... 

Εtς t1)ν χοι\'1)'' συνείδησιν f:ι.ουν Εκπέσει δρισtικώς τίι. /.εyό· 
μενα πιστοποιητιχι'.ι Κοινωνικών ή 'j~1'}ν ικών Φροvημάτων. Ζη· 
τοϋνται προκειμένου περt ο'lασδ1]ποτε ύπηρεσίας ή έργασία;, lκ· 
δίδονται κατά τρόπον μεροί.ηπ.τιχΟν μέzρι π«(,)«φροσύνη;, χα\ 
προϋποΟέτοιιν τύ; πιεστικίiς χαι όχρήστου; «δηλ<iΊσεις όποκηρύ · 
'ξεως». l\1 ετεβί,ψ')ησαν οϋτω είς Οργανα διώξεως παντΟς όντιπά· 
λου χαl προσβάλλουν χατ ι'ί τρόπΟ\' έ{Ινιχώ; Επικίνδυνον τΟ πρΟς 
Εργασίαν δικαίωμα. Κατέστη έπιβεβλημένοv ,.u καταργηflοίίν. 
~Α/J.ι'.ι χαt περαιτέρω πρέπει ,.· όπαγορευι'tίJ 1ι χορ1lγησις τοιού· 
του πιστοποιητικοίί, ίiστω καΙ. liv ζητηΒίi είτε ύπΟ έργοbότου, 
είτ ε ίιπό Ενδιαφερομένου. 

' Ι-Ι Ι l ολιτ ε(α fχει βεβαίως δικαίωμα χαl κα3ijκον νU :τρο· 
στατεύση τi:ι "' ΕΟνοι; καt τiιν Δημοκρατίαν f'lπr) τ1)ν διείσδuσιν 
εi.ς τΟν ΚρατικΟν ttηχανισμ.Ον ή WJ.ας {)έσεις σχετιζομfνας μέ 
τi]v ' Ει1νιχl)ν ' Ασφάλειαν στοιzείων πού έπιδιώκουν τfιν βιαίαv 
άνατροπfιν τών {)εσμών ή η)ν βi.άβην τών συμφερόντων τ οίi "'Ε· 
Ονους. ' AiJ.' δφείλει: 

α) Νύ προβfi είς ση."'Ι.Ο\' καl συγχεκριμ~ιέ,·ον προσδιορισμΟv 
τής lννοίαι; τοίί dνατ{Ιεπτιχοίί στοιzείου. 

β) Νά συγκεντρώνη κατά τρόπον ύπεύ3uνον τι'.ι; σχετικ(ι; 
πληραρορίας χαl 

γ) ΤUς πληροφορίας αύτίι.; να Οέτη ύπ' Οψει τοίί lνδιuφερο· 
μένου π{Ιός fi.εnoν χαί &πόκρουση·. Μό\'Ον ετσι Οίι παύση δ 
πολίτης ,.u. εiναι εtς τι)ν δι<ί3εσιν τής αύ3αιρέτου κρίσεω; οίου· 
δ1]ποτε κατωτέQΟυ όργάνο\1 . 

J l} Νδ.u•.uο,.'Κ. Κ. Ε . 

Qu{)~·~~ {;~~-~~;~1:,~:~~σ~~~:~\J}:~τ:~~~~-r~r~;~~α~~/::οε~: 

~~~\~{~t~Jt~1~~! 
δι<ί ~·t, ~:~.~'f:~~,~~~πΔ~ι:;~~~~~:iιτί~~~~~σ:~:·η όποία δΕν έπι Ου· 
μεί νά έπωφελήται Ο\JΥJ.ύσεων οϋτε νri ζημιώ,•εται lξ αiιτώνι 
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οlι'δF Uμως ,.u έπιτρέψη εί; τΟ Κ.Κ.Ε. ,.u έπωφε/.1jωι τfις παοα
νομίας του διιί νά. έκτείνη ίιπό λεονηj,•, n)v έπιρροιjv του, τάσ
σεται ύπέρ nίr; Επανόδου τοϊί Κ.Κ.Ε. είς ιι)ν νομιμότητα. 

ΊΌ\ΙtΟ βεβαίως δi:ν συ\ιεπιίyεται Uτι, πfραv ηjς iντΟς τών 
δρίωντοίί νόμου κομματικi)ς Ενεργείας, πρέπει νί'ι yί''1l (ί,..:χη) 
οίαb1ιποτε δQtίσις του b•αντίον τιίιν \•ύμων τοίί Κράτους. 
12) Πgoσraolo rοίί "'Ε/J.ι.ονι;χιιί Πjι;Δ.,μοχρα1:ίοι;. 

Πάντα τι/. ιι έτρα ποU fξαπιω.ει 1j Φι/,εJ.ευ3iQα Δημ(})(ρατικt) 
"' Ενωσιr; άποβl.έ:tοu\• είς πραγματοποίtισιν tοϋ σκο.ιιοiι της ''1! 
άποκαταστι]οη η)ν πλήρη Ι.ειτουργίαν τών δ-ι)μρκρατικών ·Οεσμών 
και ϋλα.;: τίις συνταyιιατικίις έn,ηίσεις τi"ις προσωπικής ιΊσφα
}.είας τών πολιτ(ίJν . ' Λποβ}iπει \•ιί δώοn οίίτω ε'ίς τΟν κα3bοα 
τfιν εύκαιρίαν ηJ ζ1ιση ώς f:J.εύDερος καl νομοταylις ποl.ίτ1];. 

ΊΌίiτο bέν σημαίνει καΒόJ.ου ϋτι 1i Φ. Δ. Κ Εl.ει μειωμέ\•ον 
bοδιαφέρο,, διε'ι η)'' ασφάλειαν τοϋ "Eflνouς και ηjς Δημοκρα
τίας κατιί πιί011ς πα(ηινό~ιοu fπ ιβοuλijς. Πιστεύει lίμως 

α) Uτι ιiποτε}.ι:t lνίσzuσιν οίουδ1'1ποτε /zθροϋ τοϋ "ΕΟνους 
καt τής Δημοκρατίας 1j αl•ΗαίQι:τος Μωξις τι:Ον πολιτών όπΟ 
οίονδlμtΟτΕ πρ<ίσz11μα. 

β) ϋτι πάσα δίωξις ποΗτου πρέπι::ι νιί στηQίζεται ι::ίς συγκε· 
κριμμέvψ διάταξι\• \'όμου τιμωροϋντος ό'zι Ιδέας 11 'f'-ώμας 1] 
φ{Ιον1]ματα, ιί}λι'ι παcανόμονς lνερyείας . 

y) liτι Είς πι.ί\•τα ποl.ίη]\' πρfπει νίι παρέzονται αί lyγu1ίσεις 
ποU προβλiπι::ι τΟ Σ ύ\•tαyμα προκειμέ,·οu περί καη]γορίας δι' 
ofo,oδi']ΠOtE t'yκλημα, καl δ1) 1j κρίσις τijς τακτικ1jςΔικαιοσύνης· 

ΤΟ παρεΗ)Ον «πFδειξε δτι, πι:ίντοπε δσ(ίκις αί έηu1jσεις αi'ι· 
ταl δΕν ύφίστα,•ται )'αl εiδιχώς τj f:yyύησις τi]ς τακτιι-.ής Δικαιο· 
σύνης άvαστέΙJ.εται, 1) ίίδικία εlvαι εϋκοi.ος καί ('i:ποτε}.εί τ όv 
καJ.ύτΕQΟV στQατο/.όyο\• τής 'Λvατροπi]ς. Διίι τ(Ι\• }.όyov τοϋτοv 
1j Φ.Δ.Ε. ι1ντιτtοΕται ποΟς η)ν bιατήρησιν τής ι'ίρμοδιότητος 
τών Στρατοδικείων lπl παντUς άδικ1jματος μη ποοβ},επομένου 
ύπΟ τοϋ Ισχύοντος Κοινού Στρατιωτικοί~ Ποινικού Κώδιχος. 

Ί-1 άντΗtεσις τής Φ.Δ. Ε., 1) όποία πιστεt1ει ι:l\'Ε\'δότως ~ ίς 
τοilς δημοκρατικοiις Οεσμο1iς, πρός πάντα έπιzειροίiντ« νιΊ fπι· 
βιίλη καi διιl ηjς βίας τό κιcΟεστ~>ς ηjς προτιμήσεώς του, δέν 
&φορ~ μόνον τiις άνατρεπτ ικUς Ενεργε ί«; του ΚOμfi0\1\'LOμoit 
<ΊΙJ.iι >:αl πω•τΟς ό όποίος, δπόοlανδψrοτε(δεο/.οyικi}ν ιη]μ«ίαν, 
4']Dε/.εν fπιχειρ1jσΕL ,.u lπιβάλη δικτιcτορικΟν καllεστώς. 

ΔιU η)ν προφύλιιξιν τfΊς πολιτείας Ε\•ιcντι δl.ων dρκΕί ό 
tσχύων ποινικός νόμος. Τulιτοzρόνως ι3μως μέ n)v lφαρμοyi}ν 
τών μέτρων άποκαταστιίσεως τής Δημοκρατίας κ αl ι:lμνηστεύ· 
σεως f1 Φ.Δ.Ε. flί:t μελεηίοη i.:v εlναι ι~Υι:ίyκη νί:ι lν ι σχυ1Ίοϋν 
κάl περαιτfρω αtποιηκιιl bιιιτυ"ξεις πο\1 ύποοκοποϋν είς προ· 
στασί«ν τής Ί~ 11νι ;.ής καl flοi.ιτικής 'F.}.ιυ{lερίιcς τών 'Ε/J.ήνωv. 

Ιl ιί\'tως {) Φ.Δ.Ε. πιστεtίει ι'ίτι ot tοzυρότεροι q-ύ}.ακες τής 
lσωτερικήςκαl Ιξωτερικής ιlσφαλείας ε1ν(ιι 1) ι}:τσόοκοπος }.f:ι · 



19 

τρυργίιι τών fJ.ευίΊέρων Οεσμών κα1. '' l•γι1)ς οiκονομ ικiι Κ(ιl κοι~ 
\•<Ονική πολιτικfι ποi• έξασφαλίζει ηΊν εl•η μερίαν τοiι fργα~ο
μένου Λαοϋ. 

Γ '. Κ ΑΤΕΥθΥΗΣΕΙΣΤΗΣ ΟΙ Κ~ΟΜΙΚΗΣ ΚΑ Ι ΚΟΙΗΩΗ ΙΚ ΗΣ ΠΟΛ ΙΤΙΚ ΗΣ 

Βασιχός σκοπός τi"ις Φιλεl.εuΟέρας Δη~ιοκeαω:ϊjς 'Ενώσtως 
εtvαι f\ «Οεμελίωσις τής οlχοvομιχής καΙ κοινωvικiις bημO>'.(IU· 
τίας• εΙς τiιν Χώραν. Καl βο8εία πίστις ποU τιΊν lμnνέει εt,·αι 
δη οί 'Έλληνες, Μν lργασΟοϋv συστηματικU βάσει ένΟς οεαί.ι· 
στικοϋ προyράμματ~. μ . .-τΟQΟϋν νά ζ-ήσουν εύτυzισμl;·οι εiς τι'ιν 

~"t~τ,:~~δ~η;~Δ.i.π:~·tτ~t ~:~ ;ο~ Κ~:~ςw~ι~α,~~~~~Ή~η~ 
σι ν τ ών οtχοvομικών καl κοινωνικών σχέσεων καl τίις Εν γέ,•ει ι 
ιΊργανώσεως καl dνωττύ"ξεως τής ΈΗνικής 01κονομίας . 

' Η ΦιλελευΟfρα ΔημοκρατικιΊ 'Ένωσις :rιστεύει ι~τι , διό νύ. 
lπιτευχΟοVν ot οtκονομικοl σκοποί της (αίίξησ ις η~ις παραγωγijς 
-δημιουργικt][ργασίrΑκαlεtσόδημαδι ' δ}.ους-ά\•ερχόμε,ιονβιο · 
τικο,. lπίπεδον-κοινωνικΕς άσφαJ.Lσεις), εlναι ιJ,·t.ίyκη νίι. Vπο· 
ταγοϋν Ολα τιΊ. tδιωτικίt σιιμφέρο\ιτα εfς τΟ σuμφfρον τοit σιι· 
νόl.οιι. 

'Η οiκονομικfι παοσπά3εια τού .. εa,•ους <lποτεί.εi ένιαίον 
σύνοi.ον πού πρέπει νίt κα{Ιορίζεται καl ,.α fiιέπεται άπΟ τό Ol· 
κο,•ομικόν Σzέδιο''· Τοϋτο χαράσσει YE\'n:oiς σκοποiις καl σιιy· 
κεκρψμfνα κατά :t.QΟ''ιχά διαστι}ματα :τροyράμματα. ΔιU τΟν χα· 
ταρτισμΟν καl τι]ν παρακο/.ούitησιν τής ΕκτεJiσεως τοϋ Σ;ι.:εδίου 
καl τ ών Προγραμμάτων ε[,'(.[ι dπαραίτητος δ σχ1Jματισμός χα· 
τcUJ.1]i.ων lπιτει.ιχώνόργάνων. 

Όλόκληρος ,, παραyωγικ1] προσ.-τά.Οεια τi'ις tδιωτικ1jς πρω· 
τ ο6οuJ.ίας dνα.;ττ~σσεται lvτΟς τών πJ.αισίω\• καt τών αιιοπών τοϋ 
Οtκονομικοϋ Σχεδίου, βάσει τοϋ δποίοu τό Κράτος DU η.έγχn 
τΟ σύνολον τ-i]ς οiκονομίας. Ί-1 Dεμεί.ιώδης αίΊη] Uντ0.1Jψις δεν 

· Εχει τίποτε τό κοινόν μέ τάς μορφιiς cκρατικοϋ παρεμβατισμού» 
πού lΥ'rώρισαν χαl άvτιπα{Ιοϋν οί 'ΈΙ.λ1ινες. Εί,•αι Ιi\•τί3ετος 
πρός τΟ δλον πνεϋμα τής συ\•1ί0οιις cπροστασίας» συνισταμένης 
είςlνίσχιισιν όλίγων εfς βάρος τοίi συνόλου. Δι' α1ιτίjς τίι. κέρδη 
dν1]κουν εtς τά άτομα, αt δέ ζ1ιμίαι cWνικοποιοίiνται ». 

'Η ,κ μέ(Ιους τοίι ΚQάτους διεύ{)υνσις τi'ις οfκονομίας Οπω~ 
tiιv dντιλα~ι βάνεται ,~ Φ.Δ.Ε. στf!(Ιιζομέvη είς -όγιιί οίκονομικ1ιν 
καl κοινωνικfιν κατεύ{Ιυνσιν τών φορέων τfις ΚρατικiΊς lξοuσίας, 
άποβα(νει οf.tσιόιδης παράγων άναδη μιουργίας τής Χώρας διόη 
lπιστρατεύ11ει τοitς πάντας ε1ς Οφελος τ οϋ συ,•ό/.οιι. 

Εtς μίαν τέτοιον ιa,·ι κt]ν προσπ<Ηlειω•, 1i όποία σηJQίζεtα~ 
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Οχ.ι εις τυφλούς cvόμους• (ί}j.ιί. εί; συνειδητi)ν έ\•έογει«Ι' , τεQά· 
σnov ρό).ον πα ίζει δ άνfi()ώπινος παράγων. ΔιU τιΊv fπ ι τυχίαν 
της εlναι απαραίτητη .η κινητοποίησις, ό ένflουσιασμός, fι έ;ιοιι · 
σία σ\JΙ'ΕQΥ«σία δλοχλήρου τ οϋ πi.η3υσμοίί. ' Από τοiί πρώτου 
μέχρι τοίι τ ελευταίου πο>.Lτου πρέπει Μ.οι νύ. Εyρυν η)ν πεποί· 
<l ησιν δτι συ μβι:UJ.ουν εtς Εογον ποU σώζει τ ι)ν Χώραν d.IJ.ά και 
αi'ιτ οίις τ οUς ίδίους καl τ Uς οlχογεvείας τ ων. 

' Από τijς άπόψεως αi'ιτ ijς πρέπει νά καtανιχηΟιi .η δ ικαία 
δυσπιστία τών ~ιιγαζομένων τ α'ςεων πρός: πάσαν πρωτοβουλίαν 
1ί διαχ{κιυξιν τοϋ Κράτους . ΆJ.η3ώς, κατ« τά τε}.ευτιιία fn1, δΕν 

!~~~~~ά:~~~~- ,;1J!~:;;:~~·~~~z~:~~~~!Ξl~1·E 
πλουσίων. Ή Εμπιστοσύνη χαl ή σιινεpγασία τών lρyαζομέvων 
Έil1]νων δΕν aα έπιτευχ3ii lίv μία συΙ•επl}ς φορο}.ογιχι) χαl κοι· 
νωνιχf] πολιτική δέν d.ποδείξη εlς τόν καΟένα δτι τό Κράτος 
fπαυσε νά κυριαρχείται άπό τά μεγάλα συμφέρον:τα και δτι τΟ 
Οtκονομικόν του Σχέδιον άποβl.έπει είς τ1)ν ε~ημερίαν τοίι 
Λαοίι. 

' Η έχτεΟείσα &ντίί.ηψις τής όρyανώσεως τiίς οiχΟ\•Ομίας δέν 
έ."tιβά}.λει τήν &νά/.ηψιν ύπΟ τοϋ ΚQ<ίτους τής ίδιοχτησία; δλων 
τών μέσων παραyωyiίς. ΆντιΟέτως, iντΟ; τών πλαισ(ω,. τοϋ 
Σχεδtου πρέπει νά ivΟαρρυνΟiί fι άνάπτιι;ις τής tδιωτικής ;ιρω· 
τοβοιιί.ίας και 1'\ τοποΟέτ ησις t1jς ιδιωτικής άποταμι εύσεω; εlς 
παραγωγικά; Επενδύσεις. 

Άν1]κει τψt)είςδσουςδέν μετέχουν τfις λιποταξίας τοϋ με· 
γάλου Κεφαλαίου άπΟ η)ν μάχην τ ijς 'Ανασυyχροη}σεως τ ής 
χώρας. Καt όφείί.εται Ενίσχυσις εlς πάντ α ϋστις έπιΟυμεί νάκα· 
ταστti χρ1ίσιιJ,ος εlς τό ''Ε{)νος συντείνων είς η)ν &νάπtυξιν τής 
π<.ιQ«γωyijς του, είτε εlς tόν γέωργικόν, είτε ε~ τόν βιομηχανι· 
)(()ν χομέα, είτε εlς τόν τομέα τijς ~μπορικής \'Οιιτιλίας. Ε.Ινα.~ 
αi•ττοvόητον δη ii έvίσχυοις αότiι δφείί.εται έφ' δσον {)ά πQόχει· 
ται πεοl ά),ηΟώς wησίμου ~ρyασίας, περ\Όριζομένης εlς λογιχόv 
κέρδος, έν πλΨ~»:ι (Ιεβασμ(ί) τών lργατικών κα1. φοQολογικών 
νδμων. 

Παρα}J.ή/.ως fι Φιλl!λευΟέρα Δημοκρατικiι ''Ένωσις, φροντ ί· 
ζουσα πρωτίστως \Ιά δημιουργ1]ση τά κατάλl.ηλα πρός τοϋτο Ορ· 
yανα, IJά προβii κατά στάδια l!lς έΙJν ικοποίησιν εκείνων μ6νον 
τών μεyά}. •ι.ιν έπιχειρ Ι]σεων αt δποίαι εlναι UπαραίτητΟ\' καl ol• 
κονομικiις συμφέρον νά περιέλ{)ουν εlς τiιν διοίκησιν τοϋ συ· 
νόλου, είτε ύπΟ μορφf]ν δημοσία; είτε ίiπΟ μορφi}ν δημοτικής iJ 
συνεταιριστικής tδιοκτησίας. 

Τοιαϋται εΙναι: 
α) Βασικαl έπιχειιnίσεις ποU πρέπει v.i. δ ΙJμιουοyηΟοϋν δια 



2l 

η)ν περαιτέρω άξιοποίησιν τών πλουτοπ<tQ<Ι.γωγικών mιγών τi)ς: 

XώQU;. 
β) 'Επιχειρt)σεις τιinr δποίων lvδείκννται ή έfJνικοποίησις 

:,~; l~:'(~~ς των σημασίας ώ:; π. 'I.· τών λιπασμάτων η χοι· 

γ) ?l l oχ_λol τής οtχο,•ομίας ώς tί πίστις ή ώρισμένοι κλάδοι 
τοϋ έξαγωyικοii έμπορίου. 

Είς τiιν διοίχιισιν τijς μεγάλtις πΗραγωΎfi~ πρέπει νU lx· 
φ(Ιάζεται tί έργατοiiπu/.λη/.ι ιο) τα'ξις δ ι ' άντιπpοσώπωv της. 

'Η Φ . Δ.Ε. πιστ εύει δη πάσα lίλλη μικρiι ή μεσαία 1j και 
μεγάλη έπιχείρησις χαΟώς ;.:αί 1j άyροηκfι ίδιοχτ ησία, 1'1 βιοτε· 
χνία χλ."t. δφεί/.ι::ι νίι μείνυ dδιαταράκτως εtς χείρας τώτ ίδιωτών, 

δ) Βιωcιι~61' '1f rijι; Έ11ιίδο,. 

At άνωτέρω μεταβοληl έπιβWJ.ονται ταύτοχρόνως μΕ τ1)ν 
ρ ιζιχiιν άλλαγi)ν είς τΟν δλον τρόπον τοίι σχέπτεσΟαι χαl τt)ν 
Q}.ην μέΟοδον ένεργείας ποU ti κολούΟησαν μέχρι σ-ήμερον , άπο· 
τέλεσμα τών δποίων ύπijρξe 8τι βιωτικΟν Επίπεδον τοίι 'Έλλη· 
''ος εΙναι τό χαμ11/.ώτερον τής Είιρώπης, παρlι τ άς lπιτευχΟείσαι; 
προόδους. 

· ι-ι Φιλε/.ευΟέρα Δημοκρατικiί 'Ένωσις πιστεύει άπολύτως 
εtι;; η]ν βιωσιμότητα τής ΈiJ.άδο;. 01 πόρι τής Χώρας (όQυκτU 
χαl μετ α.Ηεύματα, τουριστικul δυ,•ατότητες, παραγωγικότης 
~δάφους διU τής πραγματο:τοοjσεως άρδεύσεων καί έγγειοβελ· 
τικών έργων, δυνατότητες βιομηχανικής ΕκμεταΗεύσεως τών 
γεωQγιχών προϊόντων χί.π.), χαταiJ.1)λω; άξιοποιούμενοι εΙναι 
έ:ιαρκείς διίι νίι έξασφαi.ίσουν έργασίαν χα' εtσό~ημα εtς 0/.ους, 
καΟως καl ίσοtύγιον πληρωμών, δηλαJ ι) ι>ιlι νά τε{}οίιν αί tki· 
σεις τής πο~ίας πQός ο1κοv.>μικi]ν άνξαρτ()σίαν τή; χώρας. 

"'Αν ot πόροι αίιτοί δεν ΕJ.ουν επ«Jκ;>; ίιξιο:ωιη31i τοίιτο 
όφείl.ετα ι Οχι μόνΟ\• εiς τύ.ς έ3νικlι; περιπετείας ά/J.c'ι χαl εtς τΟ 
γεγονός Uτι ΕJJ.ειψε 1' έμπιστοσύv •J πρό; τΟ οίκονομικΟν μέλλον 
τής χώρα;. Καl έπροτιμήΟησαν αί Εφήμεροι καl άμέσως άπο· 
δοτικαl τοποΟεη)σεις Ο.πό τάς μακροπρο8έσμους καl lιλη8ώς 
:ταραyωyικιί;. 'Εν τούτοις, μέ τύ.ς μεταβολάς ποU προτείνει 'fι 
Ψ .Δ.Ε., εΙΥαι δυνατΟν ,.u ~ξασφώ.ισΟή ,, οίκονομικ1] άνάπτυ'ξιι;; 
τής ' Ελλάδος. 

Η θΕΜΕλΙΩΣΙΣΤΗΣ ΒΙ ΩΣ ΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Α Ι ΕΠΕΗΔΥΣΕΙΣ 

ΒασικQ,. καΟf}κον τή; Φ.Δ.Ε. οα lιποτελέση fι πραyματο· 
ποίησις τ ών έπιβα/λομένων Επενδύσεων είς τιΊν Γεωρyίαν, βιο· 
μ1αανίαν χαt τουρισμόν. Τοϋτο σημαίνει καtfί πρώτον λόγον τfιν 
έπ ίμονον έπιδίωξιν έξασφαλίσεως τών άναγκαιούντων διά τΟν 
σκοπΟν τοϋτον πόQων. Τοιούτοι προερχόμενοι Εκ τοϋ έσωτερι· 
κοU ε1ναι: 



l) 'Ν iδιωrικι)ά."ΙυΗψίευσις. 

' Ι! χώρα διαDέτει ση μανηκιi; 1καvό τητας &ποταμιεVσεως. 
Μολονόη δέv πρέπει νά fιποτιμηΟiϊ τό μέγεΟο; τής μέχρι σιίμε· 
ρον πραyματοποιηί'tείση; lπενδύσεως, Οφείλει lν τούτοις νά δια · 
πιπτωΟiΊ δτι 1\ 1διωιικiι άποταμίευσις είτε χάνεται π}.τjρως δι' 
E~oyωyiι ; κεφα}.αίων r:lς τό fξωτεριχόν, είτε lξουδετερώvεται μ! 
τi}v στείρην ι1πο0ησuιiρισιν χρυσά)\• ί.ιρών, ή κατευΟύνεται π{)ός 
Uvτιπ«:?<ιγωyικUς FπεvbUσεις, ώς τί κατασκευ1) πο}.υτε}.ών πολυ

κq.τpικιώ\•. 
~ημειωτfο\• δτι καί τό μiyεDo; τής <lποταμιεύσεως μειοίίται 

διι't τlις προκλητική; σ.τατάλης εlς καταναλωτικά ι~yαDά lκ μ t· 
ρου; ώρισμένων τάΕεων. 

' 11 1διωτικiι ιίποταμίευσις π(Ιέπει νiι κη•ητοποιηΟii διU σει· 
Qίί; 1'Jα ?ραλέφ1• ιι έτρων ώ; π. χ. ή μεταρρύΟμισις τοίί νόμου 
περl ' Λνω νιiμωΙ• ' Εταιρειών, οϋτω; ώστε ή μετοχι) νά χαταστιi 
ΟργανΟΙ• fΙUΥΚΕΙ'tρt~σεω; τή; αποταμιεύσεως, 1'] και ή &ναγνώρι · 
σις τiι ; ιη'ιτρα; χρυσοίί προκειμένου περl παρrJγωγικών τοποDε· 
η}σεων. 'Εκ τiΊ; χ ινητοποοjσεω; αbτlϊς θU έπι τευ;ι.1~ίί καl ή 
μ είωσις οίί fξωτ(Ιαπεζιτικοίί τόκου. 

βj Ol XOI>'QJJ&NOί Π6(ΙΟI . 

El; χιύρα; μιχροU κατίι κεφα).l)ν είσοδι]ματο;, τό μέγ~στον 
μέρο; τij; (0Ι•ιχiι; (ίποταμιεύσεω; δέον v' &ναμένεται οίJχlέχτΟίί 
lδιωτιχοU τομι'ω;, (ίλλά έκ τοίί χρατικοίί προϋπο}.ογ~σμοίί και 
τών όργανιnμi>ν Κοινωνικii; 'Ασφαλίσεως. Ή χρησιμοποίησις 
εί.ς πα?αyωγικirς έπενδύσεις μεγάλου μέρους τώ'• προσόδων τών 
8ρyαησμ•λιv τούτωl', δηλαδi} τοίί πέραν τοίί &παιτουμένου διά 
τίις ((μέσου; <1\•άγκας των ποσοίί, OU συντε.Ι.έσ11 μεγάλως εlς τi}ν 
λί•σιν τοίi βα'Jικοίί ' ΕΗ1}Vικοίί προβλ1)ματος. Ταύτοχρόνω; OU 
διαφυλιίξ11 τι't χεφά).αιά των &πΟ τοUς κι\·δVνους ot δποίοι συ;ι.νiι 
χατ.ί. τό Πιt}ι.}.ίt(ΙΙ• ιiι~ι]γΙJσαν είς n)v έξα,οέμισίν των. 

y) Πgοiiποlιηιομ.ό' 

b) z~ι:ιt .ω~;χ:ιί διιn:&•ιιι 

'Ε JV fΞ ίί 1.ω: τλιν Πf}y.;,v τοiί προίίιτοi.οyισμοίί δVvαται να 
ι.ιιτευι. ilίΙ .ι η .ι Ι Ι' ηχη σuμ)ολή είς τiιν Επίλυσιν τοίί προβλήμα· 
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τος τών iπΙ:Ύδιiοεωι·, παραμένει πιιιιφαιi; Οτι f} σπουδα~οτέρ<ι 
τοιαύτη πηγι) εlνuι f} προει:.ιzομέν"ΙJ έκ τiίιν στρατιωτικών δωτα· 
Ι•ών. ΌΙ::ίιν δfv κατέστΙ} δυνuτUν ,.u α;ιοπΟL1J0ή 1] • Αμερικανικiι 
βοι'ιDεια εΙς: έπι:ι•διiσεις τούτο Οφείλεται ε!; τiιν [J.Ι.ξ ιψιν δQα· 
χμιiΗ·, είς τΟ γεyοιιό;: δηl.αδ1)Οτι ό :τροί•πολοyισμό; bέν i]δύνατο 
νά lξασφαΗση κεφά.Ι.αια δι ' l:τενδύσεις, καίτοι ύπiιρzον διωΊέ· 
σψα τιl t'ί\'αyκαιοί•ντα εiς ξfΙ'Ον συνάί).αy~ια. ΕΙς n)v στρατιω· 
τικι'ιν ιίμυνω•Η.ΙυσιάσιΊ11 1j οίκονομιχ1) lίμυ ι•α ώς χαί 1] οtχονο· 
ιωο) Επ ι βίωσις τού Ί.;JJ.ψιχρίί Λαοί•. ΊΌUτο ύπf}ρξε τοiJJ.ά1.ι · 
στον παριί}.ογον εlς i'ιv fχταΟΗ' /γέι•ετο, εlναι δέ άJωράδεχτον 
'\'tί ουνεχισDfι χαi εΙς τό μέΗοι•. Κατ« ταύτα 1] μείωπις τών 
στρατιωτικι'όν δαπανών είς εύρυτάτ ιιν κλίμακα ιlποτε/.εϊ Εν άπΟ 
τίι βασικiι ιτημεία τiις πο/,ιτικiΊς τ1ις Φ. Δ. Ε. 

~lε(ωσις τών bαιιανών διi1•ηται νίι προiΗΙη fπίσης καί εk 
τιΊ Σώι .ι ατα ' Ασφα.J.είας, τών όιιοίων ,j διόγκωσις δφείl.εται εl; 
τ 1)ν λ ιΊξασιcν έσωτερικl)νι1Ι•ωμαλίαν. 

Εtς μίαν χώραν ιι it έπαρκώς ~lνεπτ υγμfγιι ν μΕ dδρανοίίν τε· 
ράστιον lργ(ιτικΟν bυνιψικUν Υ.αί φυσιΥ.οi.-ς πδρους 1ί Ενάσκη · 
σι:; καταJ.Ι.ιjλου πιστωτικiις πολιτικής είνηι δυνατΟν καl iπι/h: · 
fi/.ημέιιον Ι•ίι συ~ιβάλη σι}μαντικώς εlς τι)ν &ντψετώπισιν τή.:; ύ· 
φισταμfι•η; Ινδείας κεφαλαίωι•. ' Αναμφισβηηίτως 1Ί νομισματι· 
κ ι'ι στα{Ιεικ)τ1'}ς είναι προί\πόΟεσις τij; Επιτυχίας t'itς προσπα· 
ι'Ιεία; nρQς οlκοΙ•οιιικι)ν έπέΥ.τασιν. Άί..J.' {~ ι)ρΙΗι αUn) dι•τίλη· 
ψις δέν πρέπει νύ. φ{Ιάνη, δσον &φορQ. τι)ν πιστωτικiιν ποί.ιτι· 
-ιοjν, ~ι έzΙJι ψυτ.ώσεω; Υ.«Ιύ. τι)ι• δ;τοίαν, πρΟς διαφύJ.αξιν τοiί d· 
σ3ει·οί•; άπό τU ιιειοι•<:Υ.τιjματα τής ύπο8εταij; παχύνσεώ; του, 
ιlφίινετcι ι ούω; ι.' iί;τοΟάντι έξ iίσιτίας. 

'.\ πό τi}; συστάσεώς του τΟ 'Ε/J,ηνικόι• ΒασΟ.ειον ύ:πέκτησε 

;)κ~~:.ε~:~1~''.-r~~· τ~"Κ~~iτ~:ω;v7:εέσκε;::: '~t τ,~~~~~νκ::~~g;~ 

§~~~~~~~~f§~ 
τUν οΙκονομικώς Εκμι:Ηιλλευτικόν χαρατ.τήρα, 1] ' Λμεσικανικι) 
Βοι] Οεια ι• τών τελευταίων έτών κατηνα.J.ώι't η κατά τό μέγιστον 

::::.~ ~~~: .. ~~;~iΞ;;Ξ~~;,δ~~;Ξ~,,:;~σ:~!:-~;~ :~~:.:·~~ν~~: 
νατοποί11σι; tώ\• Εσωτερικών πό(ΙΟΟ\' άποτ ελεί τΟ πρώτιστον Υ.α· 



itήκον, 1~ εtσQOl) ξένων κεφαλαίων δύναται ν' dποβfι οίισ ιώδης 
παράγων τ;ις οlκονομικής έ:τεκτάcn:ως . ΠρΟς τΟν σκοπΟν τοUτοv 
'I') Φ.Δ.Ε. {)U καταβάJ.tι πάσαν προσπά~'tειαν. 

α) θίι έπιδιώξtι η)ν συvέ7.ισιv καl αϋ;ησιν tής 'Αμε{Ιιχανικής 
Βοηfiε(ας. ' Η βοήΟεια αίιτή έl.ΟQηyήθη είς πλείστα Κράτη διύ.. 
vd l;vισχuOii τόσον 1ί 'Αναιruyκρότησις δσον χαl 1ί δμυvά των. 
Δεδομένου Οτι μέχρι σήιιεροv τό μέγιστον ποσόν niς ΒοηΟείας. 
ποΟς η)ν 'Ε}J.άδα έδαπανή{},ι είς σκοποiις ύ.μύνης, δ (J).).ος σχο· 

~~~τ~~· ~:~Χ~~γ:.~τ~Ζξ~{)~~~;ν~,~-~~;ε:;· f.:~J:\:~ιι:~~ 
δι ιl: τ Ον σκοπόν τής 'Ανασυy.<QΟt1]σεως τής :ι.ι:Jρας. 

β) θU &πwDυvOii πpός τοUς διrilνείς πιστωτικού; όργανι
σμο~ και πQΟς έχείνους ποiι tδρύονται πρός lvίσχuσιν μ1) άν
πtυγμένων χωρών, tών δποίωv τό Η}νικόν αίσDημα dποκρούει. 
τι'ις παρεχομένας ύπό δεσμευτικοiις πολιτικοiις tί οtχονομικοiιςδ· 
ιJΟυς ~πενδύσγις καl ~πιδιώκουν διεΟνή βοl]{Ιειαν 1ιπό έντίμους 
;τροϋπο,'}fσεις . 

γ) θU lπιδιώξη δπως dξιοποιήστι τt]ν συμμετοχ1}ν της εtς 
ηlv είιρωπαϊχ1]ν κοινότητα καl οα ζητiΊση είιρωιιαϊχ1]ν Ι.ύσιν 
ώρισμένων οtχονομιχών -θεμάτων. 

δ) θU tνΟαρρύνη διiι σοβαρών μέτρων η]ν τοποΟέτ ησιν ξέ· 
νων ιδιωτικών κεφαλα(ων lν 'Ελλάδι. θ' άδιαφορήστι διά η]ν 
l0νικ1ιν προέl.ευσιν τών κεφαλαίων και δεν ο · άποβλέψn παρά 
εt; τοUς συμφέροντα; οΙκονομικούς δρου;, ύ:τΟ η]ν ά."tαQάβατοv 
:τροϋπό-θεσιν δη fiU ίιπάQξη άμοιβαία σαφfι; ~ξ1}yησ ις δτι χάΟε 
ίχνος άποιχιαχής ~κμεταλλεύσεως εΙναι ά:rαριίδεκτον εtς τι]ν Έλ· 
λάδα. 

ΚΑΤΕΥθΥΗΙΕ\ ΣΤΗΣΠΟλ\1\ΚΗΣΕΠΕΗΔΥΣΕΟ Σ 

Δι' ,,μίiς χάΟε σuζt]τησις έUν :-ιρέπει 1) 7.ώρα νU χατευΟννΟfi 
πρΟς η]ν βιομη7.ανίαν ή η]ν yεωργίαν καl ,, τοποΟέτησις τοί} 
11έματος \ιπΟ μορφi}ν διλ1]μματος εlναι άπαράδεχτο;. ΕΙ ναι iί· 
ναμφισβ{ιτητον ίίτι t) τυχόν όποτίμησις τοίί παράγοντος τής 
γεωργίας εtς 7.ώραν ώς ή lδικ1\ μας ·Οι'ι. ήτο Εγκληματική. ' Αλλ' 
εtναι έξ ίσου fχδηλον δτι dπαραίτητο; προϋπύΟεσις χάΟε πραγ
ματικής οtχονομιχiίς έπεχτιίσεως εlναι έχβιομηJ.άνισις. ΌρΟι] 
πολιτιχ"ι έν 'Ελl.όδι εlναι ,, παράJJ,ηλο; προσπάΟεια εtς τΟν τρι· 
πλοίιν τομέα βιομηJ.ανίας, γεωργίας καl τουρισμοίι χατ ' άναλο· 
γίαν τών δυνατοτήτων. 'Εκ τiΊς άπόψεως τώ1• ιlμέσων δυνατο· 
τ ι] τ ων εtναι φανερΟν Οτι i\ προτεραιότης άνήχει εt.; τι]ν yεωο· 
yίαν, άλλίi τΟ μέiJ.ον τής 7.ώρας έξαρτάται lx τή; προόδου εtS 
τΟν βιομηχανιχΟν τομέα. ΠρΟ; καΟοδήγησιν τής τοιαύτης άνα· 
πτύξεως .Οό. tδ(ΙνΟfι ' Ινστιτοίίτον Βιομ1jχανιχής καl ΊΈ;ι_νιχής 
' ΕQεύνης. 

At κοινωνικαl bτενδύσεις καl είδικώτερον α'ί έκ τοίί πQOii· 
:; Jλοyισμοίί ιΊU στραφοίίν πρωτίστως εlς τιΊν γεωργίαν διι'ι. τ;,ν 
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iξασφάλισιν τοίi {:δατο;: δι' Cίρδειίσεις, διά ηΊν Εκτέλεσιν προ· 
γράμματ ος μικρώ\• έργων κ.λ.π. καΟώς; καί τών ύποi.οιπομένωv 
μεyα/.υτέοων trΥειοβελτιχιίιν l(lyωv ώ; τοίi 'ΈβQου, τ ή; Μακεδο· 
νίας χ.λπ. Kαnl δεUτερον λόγον Ω« στραφοίιν πρΟς η'Ι'' συμ· 
πί.ι}pωσιν τοϋ δικτ ύου έξηί.εκτρισμοίί εlς τρόπον ώστε δ/.όκληρο; 
1) ϋπαιΩρος νιΊ έπωφεi.ηΟή τού εUΟψοϋ ρεύματος. 

Τέ}.ος Οά στQ«φοίίv πρΟς τά; βασικά; βιομ,Jzαvία;. ΑtJταί Οίι 
f:ξασφιJ.ίσουv εlς η)ν yεωργίαv εύσηγά έφόδια και έ(Ιyαλεία, τ ά 
βασιχώc χαΟορίζοvτα τΟ χόστο; παραγωγή; ώς λιπάσματα χα~ 
δfι τiι dζωτοίίχ.α, καl γεωργικά έρyαλεία καt μηχανάς. 'Αφ' lτέ· 
ρου Οι'ι δημιουογ.Jσουν τόύπόβαi)(Ιο\• διιl τιΊv περαηέρω όρ/Ίο· 
i.ογιστιχ1Ίν βιομηχανικiJν iίvάπηιξιv. 

Αί έχ τών προσόδων τών όργαvισμών χοινω\•ικιίlν ι:lσφα.λί· 
σεων lπενδύση~ Οι'ι στραφοίιν πρΟς υ.υ.ους παραγωγικούς τομείς 
χα{)~>ς καί τΟν tουρισμόν, είς τρόπον &ιrτε Οχι μόνον νά συμ · 
βά}λου\' εlς η)ν dνάπτυξι\• tοίι παραγωγιχοίι δυναμισιιοίι τii:; 
χώρας <ΊJJ.lι καt νcl. Εξασφαλίσουν η)ν ίερίη• αUτi}ν περιουσίαν 
τών Εργατικών καί lπαγγελμαηκ:Ον τάξεω'' κατίι τ ών κινδύνων 
ot δποίοι συχνό κατίι τΟ παρεl.tΙΟν ί•πfιρξω· {)ανάσιμοι. 

Ί-1 lδιωτοο) dποωμίευσις κιννητοποιουμέν1ι ώς ί.έχιΊη i]δη 
διά σειράς Οαρραλiων ι•fτQων , Μι γί,·η προσ:Ηίσεια ίiπως στ(Ια
Ψii πρΟς tι'ις κατευΟιJ,·σεις ποU προιιιδια'ζουν είς τtιν i.διωτικ1)ν 
πρωτοβουi.ία\•. ΟfJτω, {)ίι ί.ηψΗοi•ν μέτρα προκειμένου περt έπεν· 
δύσεων εl.ς βιομηχω•ίας καt Ίδίως εlς βιομηχανίας Επεξεργασία:; 
γεωργικών προϊόηω\'. 

Ο Ι ΜΟΧλΟΙ ΤΗΣ OI!OIIOMIAΣ 

α) 'Η πLcrn~ 

Ί-1 F:ητυχiις Ενάσκησις τϊις πίστεως ιί.ποτελεί τι)ν προί•πό· 
Οεσιν Οχι μύ,•ον τiι; lξασψαλίσεως τής κανονιχ1'}ς λεΗΟυQγία; 
τiΊς οΙκονομία; (ί}J.ίι καί τlις πραγματοποιήσεως τοίι dναγχαιοUν· 
τος βαΟμοίι τ1Ί; οtχο,•ομικίjς άναπτύξεως. Ό κω"ΙορισμΟς της 
Ενδεδειγμένης πιστωτικiις πο}.ιτικής καl 1j μεταοούΟμισις τοίι 
τραπεζιτικοί• συστι)ματος 3ίι dποtελέση dηικείμΕ\'0\' βασικοi• 
iνδιαφέροντος διίι n)v Φ.Δ.Ε. 

1 .-Ί Ι ΝομισματικιΊ ' Επιτροπiι ,'}ιJ καταση] tό άποφασι· 
στιχό\• Ορyανον χαρri'ξεως τή; γενικl'j; Jηστωτικijς πολιτικίΊς καί 
[Ι ' &ποξε\•ωΟί'i ιτfίσης άρμοδιότητος ιlμέσου διανο~ηlς πιστώ· 
σεων έξ 1ι; προfχυψαν τιiσαι π«!JΦιγιίσει:; U.IJ.rΊ χαί σκανδαλώ
δεις ίΙ:τΟστησίξεις lδι:ύτικ ·:Ον συμφερόντων ~1ς βάρο; ίίλλων. Αι 
όχοφάσεις τiις Νομισματιχ1]ς {Ιι( εtναι δημόσιοι. Ί-1 πιστωτιχι) 
πο).ιτικl) flίι χαράσσεται βάσει γενικοί> σχεδίου, κατύ. τρόπον 
σαφiΊ καl μί; ιt(ΙΟΟ;ττιχ ιΊν χρόνου, ώστε νίι ~η) ~;τηρεάζεται &πΟ 
προσχαi(Ιους σκέψεις καt πρuί)έσεις . Διίι τη,, &ξιοπρέπειαν καl 
U.\•εξαρτησίαν τής χώρας 1% κηταρyηιJή ή συμμετοχιΊ ξένων με· 
λών εtς τ'f)ν Νομισματικι)\' 'Επιτροπήν. 
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2.-Ί-Ι Τράπεζα τiις ΈίJ,(ίδος ,')' &σκίi δι ' ε1δ ιχοϋ όργάνοu 
τΟν f}.εγχον τώv Τραπεζών εiς τρόπον ώστε νά έξασφαΗζεται 
ή πιση) lφαρμογ1) τώ'' UπΟ τής Νομισματικi]ς 'F:πιτροπής τιflε· 
μένων γενικών κα,·όvω\' καί νά πω:ση 1ί ί'ισυδοσία τοϋ τραπε· 
ζίτου. 
Ή Ί'ρ&τεζα τής 'Ελλάδος {)U δύναται νά Χ.Oi?1Jηl Jπ' εb· 

{)είας πιστώσεις, πρΟς άπαρνγiιν οίασδ1!ποτε μονοπωλιακής 
τάσεως. 

3.-Διd τή; πραξικοπηματικiις συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
Έ-ftνικiις καί 'Atlψώv, ή Κυβέρνησις τοi• ΣuναγΕ(Jμοϋ lδημι· 
ούργησε Ενα τεράστιον lδιωτικΟv b τii πραγματικότηη πιστω· 
τικόν μονοπώ}.ιο,•, πού καταδυναστεύει σ1ιμερον τiιν JγοοUν καΙ. 
lκτεί,•ειάνεξελέγκτως τοUςπλοκάμους του. Τό μομοπι{)/.ιον τοίιτ ο 
εlναι ώρψον πρΟς έ·llνικοπο(,}σιν. Πρέπει ν' άφαιρε{}f1 άπU τUς 
tδιωτικU.ς τοκογλuφιχι(ς χείρας και νU.χρ1Jσιμεύση πρΟς fπ(τt-υξιν 
τών γεvικωτέρωv ~πιδιώξεων τής κρατικής οtκο,•ομικής πολιτ ικής . 

.f .-Διά η)ν Uσκ1ισιν τfις βιομηχανικής πίστεως και τf)ν συσ· 
τηματωτο(1Jσίν της fliι tδρullή εtδικόν ίίργανον, άνευ δημιοuρ· 
γ(αςνέων γtνικών lξόδω''• εtς τρόπον ώστε vU έξασφα},ισfJοϋν στε· 
ρεά {)εμέλια τής βιομηχανικiις αναπτύξεως τijς χώρας. 

i'>. - ' H •Λγροτικ1) Τράπεζα 11ά. :τρο ικοδοτηθ1l διU vU. δu· 
νηΟ1l νι'ι ένασκ1]ση τiιν άπαραίηιτον διίι τf)v γεωργικη,. άνάπτυ· 
ξιν μεσοπρ68εσμον και μακροπ(Κ)flεσμον πίστιν. θίι τροποποι-οη 
δέ κατU. τοιοϋτον τρόπον δ όργανισμός της ώστε νά άποβή δ 
δ συμ.ιταραστάτης τών γεωργών ώ; τήν 1ιfJέJ.ησε δ μεγαλουργΟς 
tδρυηjςτης. 

6, Τέ}.ος {)U καταβλ,ι31l tδιαιτέρα φ(IΟ''τίς νίι διατεΟιl tκα· 
νΟν μέρο; τών πιστώσεων εlς τούς έπαγγε).ματίας καί βιοτέχνας, 
διίι νά σταμαη)σrι δ σημερινΟ; κατήφορος πρΟς η)ν καταστρο· 
τών μεσα(ων τα'ξεων πού δι' ϋλης τοu τή; πολιτικής άπε(Ιγάζε· 
ται δ Συναγε11μός . 

ΣκοπΟς τής Φιλελευ{)έρας Δ1ιμοκρατικi)ς 'Ενώσεως ε[ναι νι:C 
καταση]ση tόν Ιl ροϋπολογισμΟν τοϋ Κράτους κα{)ρέπηιν τijς 
νέας δημιοuργικijς οικονομικής και κοινωνικiις πολιτικijς. Κ ύ· 
QLOν στοιχt;ίον της εlναι ή φορολογικ1) πο/.ιτικ 1j. 
Ή 01Jμεοιν1) πραγματικότης εlναι , εtς γενικUς γραμμάς, 1j 

dκόλουυος, 
1) Τό έΟνικΟν εtσόδ1ι μα βαρύνεται δπερμέτρως δι ' έμμέσων 

φόρων, Qf. φόροι αύτοt έπιβαριh•ου'' μέ κολοσιαίον ποσοστΟν 
τU.ς πτωχοτiρας κυρίως τα'ξΗς. 2) • ΑΊλίι καl οι άμεσοι φόροι 
συντρίβουν τUς μεσαίας τάξεις καt άφίνουν ιϊΟικτα τU. μεγάλα εt· 
σοδ1]ματα, Εtς τiιν ΈJJ.άδα :ιαρατ1)ρείται τό άπαρ{ίδεκ\•Ον φαι· 
νόμενον νίι καταβάλλεται συv{)ετικός φ{ι(ιος μόνο'' άπΟ 2.000 
:τl)όσωπα πού δηί.u'η•ουν εtιη)δ1J!Ι« άνω τών ϊύ,(Ι(\1). Κατ · <t{•τΟν 
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τόν τρόπον σuJJ.αμβάνεται ποσοστόvμόνον li) ο/ο τής φοQΟ}.ογη-

τέ~~;:κκ~~;;:ιξ~:~~~:~~~{Jμοϋ i} χατάστασις αύηj, διά η)ν 
μεταβολι)ν τής δποίας εlχαν i.ηφ{)ϊi τΟ: πρώτα dποδοτιχU μέτ()α 
lπί κυβερνtίσεως Κέντpου, έπεδεινώ{)η εfς βαΗμόν ποiι προεκά· 
λεσε η)ν γενικ1)ν άyα\•άκτησιv. Ένι:ίι, ύ:πό τi}ν μίαν π}.ευpάν, 1Ί· 
λαrιώΟη tj ύ:.'!όδοσ ι ς τοίι σι/\•Οετιχοίί, ύ:πΟ τi}ν ύ'}J.ην π}.ευράν, 
διά ν/ι χαλuφ{)οUν τU τl(Ιάστια lλλείματα :ι:οiι προεκλή<lησαν εlς 
τόν Ποοϋπολογισμόν ιlτό η),. συναγερμικfιν διαzείρισιν τής ι~ 
ξουσίας, !που.απ},ασιιίσΟη 1j Επιβάρυνσις τών κατωτέρων καl 
τών μεσαίων τα'ξεων . 

Οϋτω α) Λ 'πΟ τής άπόψεως τής φοροί.ογιχ;ι; δικαιοσύνης, 
εύιησχόμεΟα π()ό σχfινδαλωδώ; εύνοϊκής μεταzειρίσεως τών ot· 
κονομιχcί:ις lσχuράη•, β) 'Λ πό τής άπόψεως njς οfκονομιχής δρα· 
στηοιότtιτος τοίι πλ1}3υσμοϋ, tί φορο/,ογαr) έπιβιίρuνσις συντο(· 
βει τίις κατωτέρας καί μεσαίας τα'ξεις, γ) 'Απ.Ο τής tlπόψεως τής 
' F.{ΙvικήςΟtκονομία;(i:ν γένει 1j άσκουμένη φορι;ιλογι>ο'ι πολιτική 
δΕν έξασφαΗζει άοκετούς πόρους διU παραγωγικUς ~πενδύσεις 
καί Uσκησιν γονίμου κοινωνικής πο}.ιτικής. 

Ί-1 Φ. Δ.Ε., tlδέσμευτ ος πρός κάflε οίκονομικΟν συμφέρον 
[}ιllπιδιώξη η)ν δι' άποτελεσματικών μέσων είσπραξιν τών άμέ· 
σων φόρων. θιl lπιτιlzη η)ν δικαίαν καt ύ:ποδοτικfιν φορολοyίαν 
τών μεγάλων εtσοδημάτω\•. Κ ατ' ιιbτΟν τΟν τρό:τον ό7.ι μόνον 
3U έξοικονομίση κεφW.αια δι' έπενδύσεις, ύ:JJ.ά D' άποκατασηί· 
ση η)ν ίη>Οι<ιν τής φΟQΟ}.ογικής δικαιοσύνης καί HU άνftκουφί· 
τt1; πτω:ιοτέρας καί τUς μεσαίας τα'ξεις . 

Τά «tεκμtίρια», :toiι zρησιμεύοuν &ποκl.ειστικώς είς σχi.ηρUν 
μετα7.είρισιν τών μικρών χαl μεσαίων εiσοδημάτω\•, OU καταρ· 
γηΟοίιν. 

~Ι iσον πρΟς έπίτευξιν τώ'' σκοπών τής φορο},ογικtjς πο).ιτι· 
κijς τής Φ . Δ.Ε. Οι! εt,•αι δ fνιαίος χαί προοδεuτικΟς φόρος. 

ΗΠΡΟΣ!Α!ΙΑΤΗ!ΠΑΡΑΤΟΙΗ! 

· εu,. ή ποαγματοποίησις τών !πιβα)J.ομένων έπ.ενδύσεων διά 
tt)\• πλ1jρη dξιbπόίησιντοίί fλί.ψικοίί χώρου &ποτιλεί τΟκεντρι· 
κΟν έλληνικΟν πρόβ}.ημα, πρΟς τό δποίον {)ά στ ρέψη πρωτα07.ι· 
χώ; η)ν προσΟ7.1}'' της 1) Φ.Δ.Ε. δΕν ε1ναι δuνατΟν φuσικU: νά 
dγνο1jση τό ζ1jτημα τής προσταιτίας τών παραγωγικών τάξεων, 
lκ τοϋ μόχ:Οου τών δποίων Εξασφαλίζεται 1j σημερινr) μορψt) 
διαβιώσεως τοϋ "ΕΟνοίις. 

α)Έlααyωyαί-'Εtιιyωyαi 

'Η Φ.Δ.Ε δ6,, πιστεύει εΙς τ-ήν dπόλυτον υ.ευDερίαν τών εtσα· 
γωγών ώ; μονίμου συντεJ.εστοίι τής οικονομικής μας ποJ.ιτικής. 
Δέν εlναι έπιτοεπτΟν νά 11υσια'ζεται εiς ξεπερασμένα; {lεωρητι· 
κάς άντιλΨι•εις 1j τύχη τής Εσωτερικής παραγωγής, γεωργικής η 
βιομηχανικfiς. οίiτε να σπαταJ.άται ποi.ύτιμον συνάλλαγμα εί~ ει 
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σαγωγι'ι; εΙδών πολυτελείας. Ί-1 ΦΔΕ 8ά φροντίση ~πίσης, διά 
μεταρρνflμίσεαις ταϋ δασμοi.ογίοu και liiJ.ωv μέτρω''• vU ~ξασφα· 
λίστι nΊv λελογισμfνην προστασίαν τής iyιωρία; βιωσί.μοu βιο· 
μηχανικής παραγαιγ;ις, χο>Qίς νίι :rαραβ/iψη n)v έπl τών τιμών 
έπίδρασιν τών προστατευτικών μέτρων. 

Μέγισται εlναι αt δυ,·ατότητες τής έξα:γωγ-1")ς τών Ι:JJ.ηνικών 
προϊόντω\• . ' Η άνάκτησις τών άπωί-.εσΟεισώ'' άγορών τiις 'Α να· 
τολικής I::UQώmι; {)iι άποτελέση ίδικη,. μέριμναν διiι η)ν ΨΔΕ. 
Εt,•αι άπ«Qάδεκτον δπαις μόνη Εξ δί.ω\' τών είι()(Ι)παϊκών χωρών 
1) ΈΗUς στερή έαυη)ν τών π.Ι.εοΙοεχτημάτων τών έμ.."tορικών συ· 
ναλλαγών μέ τά άvατολικU κράτη. 

' Η ΦΔΕ πιστεύει δη δέν Εχει άvημετω:τισΟlϊ μέJ.QL m)μερον 
τό πρόfi/,,ιμιι τών f:ξαγωγών τiις χώρας μέ τό έπιβα/J.όμ ενον έκ 
τών στιμι(Ιινών διεθνών οlκο,·ομικών συνΟηκών πνεiίμα. 'Επιμέ· 
νομεν ίίπαις π(ΙΟσφέρωμεν τiι προϊόντα μας κα{)' δν τρόποΙ• έγίνε· 
το τοϋτο κατά τΟν δέκατον ίννατοναlώνα περίπου καt άρνούμε· 
{)α νά προσαρμόσωμιΎ τiις fξαγωγάς μα; πρΟς τUς άπαιηίσεις 
τής διει1νοϋς <lγοράς Uσον άφορ~ τή\• μορφ1)ν κnl η)ν ποιότητα. 
'Αποτέλεσμα τούτου αt μικρηl ημαl ;ο:αί αt nεριωρισμέναι πο· 
σότητες τών έπιτυnανομένων Εξαγωγών. ' Ακόμη χειρότερα ά· 
φ1)νομεν εί.ς μερικοUς dσυνειδ1]του;, fχο,·τα; ώς μόνην έπιΜω· 
ξιν τό έφ1]μερον κέρδος, ηΊν δυσψήμηση• τών ΈΗηνικώ\• π(Ιοϊ· 
όντων διiι τής \•οι1είας των. 

· ι-ι Φ. Δ. κ Ι~ά Κ(ΙταβάλΊι πάσαν Π(ΙΟσπάι1ειαν Οπωι; τά υ.
l.ψιχiι προϊόντα :ι(ΙΟσαρμοσΟοϋν εl; τάς dπαιτι]σεις τή; διεΟνοίί; 
άγΟQάς άπΟ iίπόιι•t:ως μορφήc, ποιοτικής ταξινομήσεως καί στα· 
{)ερόηιτο; ποιότητος κατά zρόνον. Π ρΟς τΟν σκοπόν α\,τΟν 6ά 
ψηφι('Ι'{) ίj Κώδιξ Εξαγωγών και ,')iι ίδρυ3fι τό κατdJJ.η/.ον δργα· 
νον διU. η)\• έποπτείαν τής έφαρμοyίις του. 

β) ΤcωργιΗή παρcιγαη-ι) Ηαl ' λγρ6.-αι. 

' 11 γεωργικ1) παραγωγι], παρ' δλο\• δη ηύξ1]8η σημαντικά 
κατiι. η'ι τελευταία Ετη, συνετέλεσε έl.άχιστα είς τi)ν βεί.τίωσιν 
τής ι1έσεως τοϋ Uγρότου. ΊΌVτο /.όγφ τής δυσαναλογία; μετα;ύ 
τοίί κόστους παραγωγής καί τών τιμών τών γεωιιγιχών προϊόν· 
των και τής σχέσεως τών τελευταίων πρΟς τά; ημι'ις τώ\' βιο · 
μηχανικ<ί>ν εtδών. 

' I-I Φ. Δ. Ε. ,'}ι'ι {)εσπίσn σύστημα σuγκεντρώσεως καt τιμών 
προστασίας, τοϋ δποίου βασικό\• χαρακτηριστικΟν 8iι εlναι ,, 
[γκαιρος, π(ΙΟ τi'ις συγκομιδi'ι ς, lξαγγελία τών τιμών πού Οιι. κα· 
ταβ/,1lflοίiν. Διι'ι η)ν ση'ιριξιν τών τιμών τών φΟαρτών προ"ίόν· 
των, Οπου γίνεται καί 't) μεγαλυτέρα έκμετάλλευσις τοiι παοαγω· 
γοϋ lκ μέρονς τώ1• lνδιαμέσω''• {Ι(ι προωΜιση πάν κατάlJ.η/.ον 
μfσον προστασίας τοϋ παριιγωγοϋ, δπως :;r. χ. συγχρονισμένα 
μέσα μεταφοpώ,•, ψυγεία και εΗ'ιικ(!ς λαχανογοράς εlς τU &στιχiι 
χέvτρα. 

θiι καταβλη{Ιή ϋ/.ως ιδιαιτέρα προσπ(ωεια διiι tt)ν άνάπτυ· 
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Ή'Επαeχlα. 

'Η ΦΔΕ &ποβλέι"tει πρός τiιν έπαρχίαν ώς πρΟς η)ν άκένω· 
τ ον πηγ1)ν τijς ζωτικότητος τοϊί 'Έ<tνους. θά στρέψη έπομέvως 
πρΟς αίιηΊν τ i}ν κρατικiιν φροντίδα, &vτt πάσης πολυτεl.οϊίς καί 
πρΟς σχοπΟν Επιδείξι:.ω;: δαπάνης εi.ς τiι μεγάλα ά.στικά κέντρα. 
ΤΟ πρΟς τά τε}.ευταία ένδια3έρον t'lς {)iι στραφίi δω. τiιν έξυ' 
ρηρέτησιν τών μεγάλων μαζών τών έρyαζομέ,·ων και o\ιzl πρΟς 
περαιτέρω προαγωγiιν τijς εύμαρίας tών δλίγαιν. 
Ή άνάπτυξις τi;ς Αδτοδιοικήσεως καl 'Αποκεντρώσεως καt 

-ή προστασία Καί έπέκτασις τijς γεωργικijς παραγωγής , δπως 
έξετέD11 &νωτέρω, ,~·αποτελέσουν την βάσιν τής &ναζωογονήσεως 
τijς έπαρχίας. 'Η Ενίσχυσις τijς έπαρ;ι.:ιακής βιομηχανίας και δ 
Εξηλεκτρισμός {)ά συντείνουν έπίσης σημαvτικU εlς τΟν σκοπΟν 
τοίίτον . Τέλος η προσπά3εια δι& νι'ι μη παραμένουν κτήμα τής 
Πρωτευούσης Ολαι αι έκδηλώσεις τοiις πηουματικοίί πολιτισμοίί 
3d χρησιμεύση lπίσης δια τΟ σταμάτημα τής φυyiiς πρΟς τΟ 
κέντρον. 

'Η έγκαταλε}.ειμέvη Όρεινi] καl Νησιωτικi] Έλλύ.ς 3' άπο· 
τελέση (ίντικείμενον Ιδιαιτέρας σωργής είς τρόπον ώστε. ν' άπο· 
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σοβη3il 1) άπειλοuμέvη έο{ιμωσίς τη;. Διiι σειράς μέτρων, με· 
τιιξύ ςών δποίων f} ((ναδάσωσις , 1j πλ1ί(Ι11ς άξιοποίησις τοίί δα
σικοίί π}.ούτου χαΟώ; και τοϋ πλούιοu tij; ΟαJ.άσσιις, i} dνά· 
πτυξις τής οtχιαχijς βιοτεχνία; Χαι τών λαϊκών τεχνών yεvικώ· 
τερον, OU lπιζ ιιτηUιi ή οίχονομικ1) άι•αζωοyόnισίς τ ης . 

ΤΑ ΚΟΙΗΟ!4 ΙΚΑ AITHMATA 

Όλόκί.ηρη 1ί οίκονομ ικiι προσπά1Jεια κα/Μι; καί 1j έξασφά· 
.i.ισ ις τijς πλ1jρου; λειτουργίας τών έλευΟέρων Dεσμώι• Εχουν διά 
τlιι• Φιλε}.ευΟέραν Δημοχραηχ1)ν 'Ένωσιv ώ; σκοπόν 5;ι.ι μόι·οv 
τήν dνάπτuξιv τής παραγωγής χαi η)ν γενικ1)ν βε/.τίωσιν τών 
δρων διαβιώσεως τοU πl.ηθυσμοίί τii; Χώρας, άίJ.ά, κυρίως, τι)ν 
πραγματοποίησιν tij; οtχονομικi}ς καί Κοινωνικfις Δημοκρατίας 
μΕ η)ν συνεχώς πληρεστέραν tκαvσ;τοίησιν τών κοινωηκών ui· 
τημήτων τών ~ργαζομέ,•ων ' EIJ.tίνωv. 

ΛUτίιεtναι εΊς γενικίις γραμμίις τά Ο:κόλου3α: 
ι) ΤΟ δικίωμα πρΟ; tργασίον καί τΟ δικηίωμα πρΟς οlκο· 

νομικι)ν προστασίαν τών άvέργων. 
:!) ΤΟ δικαίωμα πρΟς δικαίαν άμριβ1]ν τ1ϊς iργασίας. Κα3η

μερινώς ot μισDωτοl· tρyάται 11 ίιπά)J.ηλοι, tδιωτικuί 11 δημό· 
σιοι · dκούουν τΟ μάθημα δη 1) αϋξ-ησις τών μισ3ών, μΕ τιίς 
«πί.η-Dωρισηκάς πιέσεις• ποU προκαλεί, έπιφέρει ϋψωσιν τών τι· 
μών καl Οτι έπομέvω; πρέπει οι μισDωτοl vU στέργουν εtς ύ:κ ι· 
νησίαν τών μισΟών, διότι αύτός εΙναι δ μόνος τρόπο; bιίι vίι 
βe}.nωOii κάποτli τΟ βιοτικΟν των έ,'tiπεδΟΙ'. 

• Α}λ' ο~ μισΟωτοl βλέπουν lκάστοτε τάς τιμU; ύ:vερ;ιομέvα; 
καt τοiις μισΟού; των καDηλωμένοuς. Ό «φu.Uλο; κύκλο;; τιμών 
-μισ3ώv•, εtς τα όμματα τών ΈJJ.t]νωv έρyαζομέvων, δμοιά· 
ζει πρΟς μUΟον έφενQΕΟέντα διά νά τού; παρα;τλαyfi. 

Οι έρyαζόμενοι ά'ξιοϋν δικαίως vά τού; έξασφαλισΟyj tv έJ.ά· 
χιστοv Οριον μισΟών καl f}μεpομισΟίων σύμφωνον πρΟς τόν ύ:· 
λη1Ίή τιμάρι1Ίμον. Μόνον μΕ τiιν νόμιμον κατο;ιύρωσιν τού Uα
χίστου αύτοϋ, δύνανται νά εiναι ώφέ}.ψοι αίΕ.λεύΙ.Ιερuι συ}J.ο· 
γικαt συμβάσεις. 

3) ΤΟ δικαίωμα τής γυναικΟ; ,.α εΙ ναι ίση πρΟ.; τΟν άνδρα, 
όχι μόνον ώ; πρός τά ποJ.ι τικά όικαιώμωα Μ.ίι καt εlς πάσαν 
tκδiιλωσιν τή; κοιΙ•ωνική; ζωή;. 'Ι όιωτέρω; τΟ δικαίωμα νiι 
lnι iσην άμοι~ι)ν δι ' ίσην έργuσίαν . · 

4) ΤΟ i)ικαίωμα δι' ΟJ.ου; τuύ; έργαζομfνοu;, μισθωτού; 1i 
έπαyγελματίας, είς η)ν dσφάλισιΙ' κατά τ1ϊ; Ο:σi:Ιενείας καί τού 
γήρατο;. 

Ί-1 βελτίωσις καί 11 έπέκτασις τοίί κρατούντο; σvσηjματο; 
Κοινωνικών 'Ασφαλ~σεων άποτεί.εί σκοn:Ον τ ή; ΦιλελεuΟέρα; 
Δημοχρατικiις ' Ενώσεως. ~Ι όνον διi.ι τής άρτία; δργανώσεω; τού 
σuστ ιjματο; αίιτο\ί Οiι κατορ3ωDyj καί 1) έ\•οποίησις τώ1· άσφα
λίσεων διότι μόνο; δικαιο).ογητικΟ; λόγο; τής ύπάρξεω; ποικί · 
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}.ων tδ~αιτέρων τ αμείων εί\•αι ιj (Ιτέ).fι<.ι τοϋ βασικοϋ συσηjμα· 
τος. Οϋτω Οtί κατ<ιστtΊ δυνατiι f} κατάργησις τών μ1) αίιτοδuνά· 
ιιων οίχονομιχώς Ταμείω\• καί τών ύπέρ τρίτων φόρων. 

5) Τό δι χαίωμu εtς στέytJν στοιχειωδώς ίκαvοποιοϋσαν τίι; 
άvί}ρωπ ίνου; ιίν<ίγκας, ύγείας, οtκοyεvειακijς {}α),πωρijς και πο).ι· 
τισμοϋ. 

ΊδιαtτέιΗ~ {tιί 1πιδιωχ0ιi f} δ}.οκ}.,jρωσις τfι; προnψυyιχ1)ς 
στεγάσεως διιί. niς οευστοποι1]σεως τής Π()Οσφυyικής περιουσίας. 

6) Ί'ι) δικαίωμα IJ/.ων tώ\• έργαζομένΟΟ\' νά διεκδικούν δι• εί· 
ρηηκοϋ άγώνος, έντΟ:;; τών .;τλαισίων τής Δημοκρητίας, η)ν fχα· 
\'Οποίησιν τ ών ΟΙκονομικών χαt Κοη·ωτικών των αi.τημάτων, 

Πρό; τΟν σχοπ(η• τοίίτον άη:vδοτον άπόφασιν η) ς: Φι/.ε}.ξ\1" 
Ηέρας Δημοκραωι1)ς ' Ενώσεως dποτ ελεί η dποκατάστασις καί 
προστασία τών Συ\•δ ικαλιστικών ' ΕλευΗερLών καηω; καt fι χα · 
τάργησις πάσης αναμίξεως τ οίί Κράτους 1] τοίί Κόμματος εtς τ ύ. 
έλεύΟερα Συνδικάτα ' l~ργα τιίιν καt εlς τύ.ς Συνεταιριστικάς ' Ορ· 
γανuΊσεις . 

Τύ. ' Εργατικά Συνl:ιικάτα f:ξυyιαινόμενα καί έλευflέρως iκ· 
φQα'ζοντα η)ν έ(Ιγατικ ι)ν τα'ξιν, Ι:ιΕν {}ύ. καταστούν μόνον μέσοΙ• 
(ίγώνος τώv iργαζομέvωv άλλά καt /}ύ. παίζουν οUσιώδη QόJ.ov 
εlςτΟνκαταρτισμόv και τiιv έκτέ.Ι.εσιν τοίί Οtκοvομικοϋ Σχεδίου. 

Ί Ι &νάπτυξις τιίιν συνεταιρισμών παντός είδους, πιστ ωτικών, 
παραγωγικών ή καταναλωτικών D' &ποτε/.έση fktσικι)ν προϋπό· 
/Ιεσιvτίj;μεταβολijς εlς τlινδιάQΟρωσιv τής ΈΟνικ1jς μας Οt· 
κονομίας. 

ΤΟ ΠΡΟfΡΑΜΜΑ , Ο λΑΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

OL ίδ[ιυταί τi"ι; Φιλε}.ευφέρα; Δ11~ιοκρατικής 'Ενώσεως πι· 
στεύουν δη έκφραση)ς:τljς "'Ξrις ίστορικής στιγμής καί φορε~ 
τής νέας ΈΗvικής Λαϊκής Γl ολιτικijς: δέν δύνατα• νci. εlναι παρά 
Ε'νας ποJ.ιτικός όργανισμός, τοϋ δποίου 1~ μορφ1Ί καl 11 οUσία ν' 
&vταποκρίνωνται εtς τύ.ς &νάγκα; αiιτής τής πολιτικίjς. 

""Οπως 1jλΟε η ώρα τής 'Α,·αδημιουργίας, ;'jί,\Jε καt η ώρα 
τοϋ δημοκρατικώς δργαvωμfνου Κόμματος. Ί\ γι}κη εlς τό πα· 
ρεΗΙΟν fι ποJ.ιτικlι τής Δεξιάς. 'Α,•ι]κουν εtς τΟ παρε}.ίJΟν τ ύ. 
πρωσωπικύ. κόμματα. 

Διύ. νά ξεπεράσωμ~·v τό σημερινΟν στάδιον πτώσεως καί νά 
εtσέJ.,'}ωμεν εtς περίοδον &νόδου zοειάζεται 1Ί fνεργΟς καί tvtloυ · 
σιώδης συμβοi.1) δλωι}.ljQΟυ τοίί Λαοίί. ΠρΟς τοίίτο δμως ot 'E{I· 
νικοl καί Λ α'ίκοί σκοποί τής ποοτεινομένης πολιτικής πρέπει νιΑ. 
εlναι φανεροί. Καί πρέπει νά δo3ij δ τρό;το; εΙς τΟν ΛαΟv νά 
συνεργάζεται καί νά Ν.έnη η'ιν πολιτικiιν αUη)ν. 
Ή Φ.Δ.Ε. συγκροτηΟείσα κατ« τοόποv πλ1ίρω; δημοκρατι

κόν, παρέχει εlς τΟ\' Λαόν ίνα Οργανοv πολιτικής δράσεως ποiι 
μετα(kί)J.ε ι άρδην η'}ν μέχρι σι)μερον κατάστασιν. ΤΟ πQόγοαμ· 
μά της δi:ν OU άποτε/.έση cύπόσχεσιν» έvός ή όJ.ίγων πQοσώπωv 
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μέ μόνην έyyύησιν η)ν άξιοπιστίαν τών ύποσzομένων. θι:Ι. εtναι 
κτήμα τής }.αϊχiiς βάσεως τ οiί Κόμματος, -iJ όποία {)Q. μετέχη έ· 
νεοyώς εlς η)ν κομματικ1)ν ζω1ίν, {)d lJ.έnη τfιν διοίκησιν, {)(ι 
~~:.ι συνεργάτης χαl l'ΥΎ"ητ-ijς τής b.τελέσεως τών προγραμμά· 

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ! 

Τό σύv3ημά μας εΙναι «fjλΟε 1ί ώρα•. • ι-ι J.{)ε 1j ώρα νU άπο· 
στρέψουν ln.oι τΟ πρόσωπον άπό τίις μεγώ.οστόμους καl dορί
στους κοινοτuπίας τών δημαγωγών καl νΟ. πεισ{)οϋν δη βάσις 
τής Προόδου εtναι-μέ στρα8ερUν ;τυξίδα τlιv ΟίχονομιχtΊν χαl 
Κοινωνιχ1)ν ημοκρατίαν πρός τ'i)v όποίαν πρέπει νιl. βαδίσωμεν 
-δ έπιμελημένος , σοβαρΟς καταρτισμΟς ρεα}.ωτικοϋ προγράμ
ματος, συμφώνου πρΟς τάς δυνατότ ητας πού μάς παρέχει 1j 
πραγματικόηις . 

• J-Ι λ{}ε f~ ώρα vιl άποκη'ισωμεν βα{)είαν, πλ1]ρη καl dδιW,· 
ί.ακτον σuνείδ1ισιν ϋτι 1ί ΈJJ.άς άποτε}.εί Ενα 'Έ{)νος μέ !δια 
συμφέροντα, ιδα,•ικα και μοίραν τU όποία όποστηρίζει Εναvτι 
παντΟςκαtδέν,'}υσια'ζειείςοίιδένα. ·Ένα "'Ε-{),•ος μέ τiινtστο· 
ρίαν χα ι η)ν πUQάδοσιν τής 'Ε}).άδος δέν Επιτρέπεται νU δια· 
φ{}είρεται και νU άποκτ<J τό tjOoς έπαίτοu 1j μισΟοφόQοu, lιλλ' 
Δφείλει νU διατηρ1]ση τό όψηi.Ον φρόνημα τοiί Εργάτου πού {)έ
λει να χοπια'ζη διU νU εlναι (}νεξάρτητος, υ.εUΟερος καt ύπερή
φανος. 

ΉJ.Οε 1~ ώρα νά βαδίσωμεν πέραν τών διzασμών, τών πα· 
{)ών καί τών &νησvχιών τοϋ παρε).1Jόντος, vU στρέψωμεν δλό· 
κληρον η)ν προσσ.ι1]ν μας πQός τΟ MVJ.ov διU νά κατορΟώσω· 
μεν, μf: συvεχή χαt σχ}.ηράν έQγασίαν, νά δημιουιrrήσωμεν &νε· 
χη)ν ζω1)ν δι· δ:J.ουι; τούς ευ.ηνας. 

~ Ηλflε 1j ώρα νU νιχ1}σωμεv τΟν μαρασμΟν καί νά βαδίσωμεν 
πQΟς την άναyέννησιν. 
ι 'ΗλΟε 1j ώρα νU συγχεντ ρωflοϋν Ολοι ot 'Έilηνες πού πο· 
-θοϋv τ1)ν ΠQόοδον κάτω &πΟ η)ν σημαίαν τiϊς ΦιJ.ελευΟέQας Δη· 
μοκραηχiϊς Ένώσεως διU. νc'ι. δώσουν, Ενωμένοι , την τελικ1)ν μά· 
χην έναντ(ον τών Δλιγαρχιών ποiι έχπροσωπεί δ Συναγερμός. 
Κ αι νc'ι. δημιουργ-ήσουν τUς πο}.ιτικUς καί οίκονομικc'ι.ς προGπο· 
itέσεις διU μίαν Νέαν Ζωήν. 

•ΗλΟε .η ώρα να μπορέσουν ot "'Έλληνες νc'ι. ζ-ήσουν εύτ υχι· 
σμένοιστfινΈJJ.άδα. 

'Εν Ά{){ιναις τ fi 'Ι ουνίου 1955 

I T\noιc;: IC . ΜΕΙΟΛΟΓΓΙΤΗΙ 6. Ι. ΠΟ ΛΙΟΙ rαμβitul'> 
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