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1. Λt rιρ6ο9ατοι !κλοyα{ άnlδει~αv δτι ή ΕΡΕ i.Jffχtι άrιολίίτως τdς 

lv6ιιλοuς δuvdμι:ιςκαCτdσώμα.ταάσφαλε(ας. Τ6yεyον6ςαύ'ι6!νοuvδuασμίj 

μlη\ν !ιιιτεvχ&ε Lοαvιιαρ'ο.ύτΖ;άιι6λuτονκοιvοβοuλεΙΙτικι1vnλι:ιο'f"Ι9{αvκα C 

τ6νιιο.ρd-,:οίί tδ Cοult6μμα-,:ος&ιι6λu"tοvlλtyχοv"Ι"οi:ίΡc.δ ιοφι.ivοuάιιοδι:ι κvίίει 

δη ή nρώ-,:η 1;1dσις, &λλιί κο.C ~-~~!!!~-~~!!'%~'!.!:.'!!.!:.~1• τf,ι;. ε:tσ6δοu τi'jς χώρο.ς 
ι:tς "1"6v δλοκληρω•ησμ6v lχει ovv-.:ι:λεo&ij. ι.: Urιολι:ιιιόμι:vο.ι οdσΕις διd "1"1\V 

lyκο.Ο{δρvοιν rιλ1\ρως μονοκομμαηκοϋ Kρcf-.:ouι;. εlvαι &nλώζ ~1\"Ι"ημο. χρ6vοu, !ιίν 

δlvι:WδηλωΟή!v"Ι"οvω"Ι" Ιf-.:ηlιv "Ι" {δρασιι;. . 

'l'6 nρ6βλημο. τ6 όrιoLov οV"Ι" ως άvn μt"'"ωrιCtιouv αί δημοκρο.ηκο.( δu· 

νdμεις δlv ι:lvαι ή ό.ιι ο"Ι"ροιι1\ τοϋ κιvb\iνou τής εt66bov τής χ~ρας Εtς -,:6v 

όλιικληρωτισμ6v, &λλ ' ή f~οδος Η αύτοϋ nρCv fΊ ι ... ιβλη&ή δρισηκWς και εtς 
δλας τοv τdς ~κδηλώοe ι ς, 

Λύτ1\ ε ~ να ι ή 9ίίσ ι ς τοίί lιyWvoς τ6v όποLοv καλοίίvτ αι vd δ ιt~αyd~ 

yοuvαίδf!tιοκρaτικa { δuvdμtιι;. σ1\μεροv . 

2. ' Αyώvδμως Ιivεuκc.ταλλ1\λοuόρydvοuαtvαι&δV\•ατος . 

Κσ.(τ6μ6vοvδρyαvον τ6δnοLοv δίίvατaιvd "Ι"6vδιε(α-ydyηΜα(vd 

τ6vι;ιfρηι:lς rιlρας εΙναι/ιΕ . Χ ,, !φ'δσοvδιατηρ1\σητ1\vl.v6η'Ι-.:α"Ι"ηςκαC 

lιιιοκτ1\σητ1\vσvyΜρ6τησιvlv6ςσuyχρ6vοvδημ:>κρπtικοίίΧ6μμιιτος. 

Τ6σίίyχροvονΜ6μμσ.!v-.:οίί-.:οιςδlvlχε:ιΜαμ(ιιvσχlσιvμt-,:d.μtχρι 

σ1\μι:ροv κ6 μp.ατιι κα{ κομμα"Ι"(δια τής κεντρώας nαρατd.~ι:ω<;, "Ι"ά όποία λ6yω τής 

σu~tσεως κα{λtι"Ι"οuρy(ο.ς "Ι"ωv ύrι1\ρ(ανάvCκαvαvάδιι:tα•d-rοuvσuνι:ιιι.Lς κο.( 

σuvι.χι:Lς &yWvo.ς. ΙΗς τ4 tκ6μματα• αύ-.:ά κα( αύτο{ άκ6μη ol βοvλι.uτα{ lnλη

ροφοροίίv"tο κα"Ι"ά καv6vα -.:1\v κομμαη~οι1\v nσλιτι~οι1\ν &n6 τάς lφημι:ρ{δο.ς, ή δt 

σ-.:αδιοδρομ{α -,:ων f~ηρ"Ι"aτο MO."'"d μι:ydλοv βαθμ6v άn6 η'!v ιιροσωιιικ1\v σχfσιν 

nρ6ς -,:6v ' Αρχηy6v kOC "1"6 ntp ι βdλλov -.:ou , 'τιι6-.:!ι;. σuvθ1\κας ο.Uτdς ούδι:μ{σ. 

σuvο. Cσ&ησις κομμαη~οιής ε~ύvηι;.~οια(~vομιμοι;ιροσίίνης~τοδuνατ6v vd. 

δημιοuρyη&ήι:tςτdσηλιχη,μlάrιο"Ι"l λι:σ ιια"Ι"dς σuvεχε tς διασrιcfσε ι ς~οισ.(ό.vο.-

}. Σιfμερον ύrιcfρχouv δλαι o.l nροUnοθtσι:ις δ ι d. τl\ v σuyιφ6τησιv !v6ς 

nραyμο.ηκοίί Κ6μματος . Κα( αύτα{ σuvο'f"C~σvται ι:(ς τl\ v !~.!:.!~~!.!:.~1~-~;f~.!:.~ 

!5S.-~'!.!:.~5S.Δ~~!!!JS_~.!:.~-!1~ . ~~~!!)!~ ώς. Μα ( ttς 't~v καΟολι~Ι\v nι:ρCιιοu σuνι:ι 
δητοnοCησιv nσ.ρd. "Ι"Wv O"'"tλtχWv tοϋ nολιτι~οίί ~οιόσμοu "Ι"Οίi yι:yοv6τος δη δ 

σημι:ριv6s, fσχατος ιιCvδuvος τής δημο~οιρατ(ας 4φι:Cλt"Ι"αι Μα"Ι"ιf μlyα βαiμ6v ι:[ς 



.·· 

'ο nρWτοι; δροι; "ti;ι; μεταβολϊ;ι; τ ϊ;ι; Ε . Κ. εtι; Κ6μμα εlνα~ τ\ ouyχ~. 

νεuσ ~ι; των lιτιαρη t6v,;ωv αVη1ν κομμιί"tων . δlv ε t να~ δ uνa,;6ν \'6. Vnιίρtτι fl 
" 1::νι.ισ ιι; "tοίί Klν"t pou ώι; κ6μμα, i&.ν o t παλαιοί &.ρxrnoC tμφαν{ζων"Ιαι, lιφ'lν6ι; 

μένώι; στελlχτιαύτϊ;ι;,lιφ'!τlροuδlώι;&.ρχηyοίτWνnαλαιWντωνκομμάτ'.Jν . 

Ί::ιίν δlv σuντελεσ~ϊ; τ\ διιίλuσιι; "t οVτων εΙvαι καΧVτερσν τ\ Ε . Κ . νιί τιαρσ.με{ νη 

ι:.ι:_ σuνσ.στιισμ6ς bι6Η άλλως Οά lnιζη"tηΟi; b ι'l v6ι; 'ftVδouι; νά καλu9&f""; rι;JcσκaC

ρuι; τ6 λαt"κ6ν αiτημα Vrιlρ "ti;ι; !vd"tη,;oς , π.ρdyμα τ6 δ1'Ισi"ον o~•blνa δ(v:J:ta ι νlf 

nαραττλαν11ση. 

'ο σuvσ.ο1'Ιιομ6ς ό:φ'!τlροu ~ιί &no"ttλloη ,;f'iν i1'Ι ίοημον όμσλοy(αν τϊ;ι; 

lιvικαv6τη "tος "t1;ι;; π.ολιηκϊ;ι; τ\yεο{αι; νό. ά.ν "tn1'Ισκρ ι~ϊ; εtι; η'lv κρισι μ6-:ητα τUν 

rιtρ ιστιίσει.:v κα( &ιί lιητρlψη ε[ι; ,;ιίι; bημοκρnτικιίς δuνιίμεις δ.νεu άτιι.:λε{αι; 

nολι.ι-:Cμοuχp6·.-'v νιίοuναyιίyσuν τ ιίσuμπ.εριίσματιίτων , 

5. Ή σuyκρ6τησιι; τϊ;ι; Ε . Κ . Ηι; κ6μμα κατιί τιfν nρ~την "tηι; ι;ιdσιν blov 

v& nεριοριο-Di;είι; τιf νκοινσβοuλtu"tΙκιfνόμliδα,κα-D'δηδρydνι.ισιι;!n\εύρu

τlρας βdσtL'ι; nρoi;ίno8lτe ~ χρ6νον , τ6ν δ τι οίον δlν δ ι α&lτομε ν ln C τοίί π.αρ6ντος. 

Ή !nC ε\ιρv-:€ραι; βιίοε ι:ι; όρyιίνιιιιΗς &6. lιnοτcλlοη τιfν δeVτl ραν ι;ιάσιν, >ιατ ά 

τήνόnο{αν-Dάόλσκληρω&ϊ;ήδημσ>ιpαηκήσuyκρ6τησιςτσίίκ6μματσς: 

6 , Τ6κ6μμα1'Ιplnεινιίδιεu&Vνε:ται&.π6τ6ν:\ρχηy6νκαClναΠολ ι τικ6ν 

Σ:uμβοUλιονάττσς:ιαοιο"t ικϊ;ι;&.ρμοδι6τητοι;,lκλε:y6μενονδημοκρα"tικί:iς , Βtβα{ως 

-Dlμa ',\ρχηyοϋσr'jμεροvδlνδύνατcινάτε-Dϊ;. Οtiτεtσωςόλ6κληροντ6ΣuμpοU

λιοv-Dιίιιpl1'Ιηνιίnροlλ-Dη&n6lκλσydι;,δ ι 6τιε:t ι;ο:Vτ6θ6.nρlιιηvdσuμμε1:6.

σχοuνόnωσδr'jnο'Ι:ε:ο t τ'ιylταιτWv>ιομμii'Ι'ων'Ι:ιiόnοίι:ισuνεκρJτησαντήν[;.Κ, 

Εtνο.ι δuνnτ6ν δμωι; >ιο.\ nplnει νιί κα~οριο&ϊ; δτι 5 - 1 μέλη τοϋ Σuμβοuλίοu 

Τ6 Ζι.ιμβοVλιοv αύτ6 ~d l:χη τιfν lιρμσδι6τητο. ιια{ τιtν εύ~ύvην τijι; 

χnρdΊ;.ε:ως τi;ι;ytνικi'iςnολιτικϊ;ι;τοίίΚ6μ.μ.ατος, ! ντ6ς τWνnλι:ιισίι.ιν nοVΟd 

κaθορCtηήδλομlλε ιατQςκοινοβοuλεuη>ιijςόμdδος , 

Τ6 Συμβούλ ι ον ~4 δύνn"t αι vιί δρ ίt'1 !ιιιτροιι&ς διιί τιί διiiφσρι:ι &lματα 

!κιίοτην\ιn6η'ivιιροεδρCαν!ν6ςτώvμελώv τοu.{ Πρ6yραμμa ... τύττος - Ο [>ιοvομικd 

- Όρyιίνωσιι;, κ.τ . λ. ). 

1. Διιί τr'iν σuστημαηκιtv διεtαyωyι'jν τοϋ κοινοβοuλεuτ ικοϋ &. yί:Ίνσς εΙναι 

!ιΗβε:βληιιlvοv !n(οης vιί δρyιtvω&ϊ; κα( ή ΜΟ~νοβοuλtu"f ~ιιι'\ διιιίι; . Πρ6ς τοίίτο 



ι: l να~ &ιιαραCτητον ν4 l:Mλtyή ε t ς " ' Ανατιληρωτ1\ι;; " τοU 'Αρχτιyοiί"Ι'Οi.ί Κ6μμα"Ι'Ος 

ό όπο~ος 34 άν"Ι'~Μ«Ο~σ-rίi αύ,6ν ε'ς 1'1\ν Βοuλ1\ν &τιdν"Ι'αι &λλ4 ΜαC ό όnο~ος 

θιί l:n:οn:Ηύτι ,ης Μανον~JΙης !ηι:tαyωyής ,ων l:ρyασ~ων -τ-ης Κο~νοβοuλεuηJΙης 

' Ομ4δος • ' 0 ' Α ναιιλη pω1'1\ς 34 ε t ν« ~ μ€ λ ο ς "Ι'Οi.ί Πολ ~ -r ~ 1110U Εuμβοuλ C ou • Ε l ν«~ 
ά.n:α.ρ«(,ητον l:π.Cσης δnως οUτος l:π.~JΙοuρεi'τ«~ &nd δύο "Ι'οuλdχ~στσν • Έφdροuς• 

τούς όnoCouς l:ιι(σης 34 l:-.λltη 11 •ο~νοβοuλι:uηιι1'1 όμ4ς. 

Τ6 fρyον -τ-ης 'fρψελοίίς «ίι,ης Έιι~"Ι'pΟπi;ι;; , ή όπ.ο(α δtον ν4 fχη 

yρ«φι: i'ονl; ν,(Ις,ης«[3ούσηςτοUιι6μμ«τοι;;l:ν1'ij tοuλij, 34tπ.ε'ιι11't(νεται&n:6 

,ης n:pσιιαpα.οJΙι:uijς των intpω1'1\οι:ων Μα{ l:pωτ1\οεων μiχp ~ Μα{ ,ης n:α.pαΜσλοιΧI1\4 

σεως ,ης :lαροuο(ας ,ων βοuλεuτων Μα'f4 ,4ς σuνι:δρ~4σι:~ς ι ώι; M«C ,ης οuμμι:

"~'Οχηςτωνι:[ςτ4ς.,φοφορCας. 

Ή JΙo~νoβouλtu'fLMI'\ όμ4ς l:π.Cσης τιρtτιΗ v4 δ~α ιpι:Οiί ι:[ς 'Ιi:ιι~τροndς 

nαραΜολοv3ούο«ς οuyκι:ιιρ ~ μ€ ν« nροβλ1'\ μα η: ι ίνα Η ασφαλ L σοη ή l: t ι: L δ C JΙt uσ L ς 

των μελών της. Όφι:Cλι:ι l:nCσης αίι"Ι'η vά Μο:&ορCοη Μλψ4κια βοvλι:vτWv ο ' 

όnο~ο~ 04 παρα.κολοuθοi.ίv κα( Olf iπ~οΜiπ.τωνται τοδι;; Νομούς ε (ς 1'0\1ς όnoCouς 

δiv ύπlfρχι:~ iιιπροοώπηοις της Ε.κ . 1 ~ Qι οG-τ-η ι:Ιvαι &νετιαρκ1'\ς. 

ούσΜι:::v ::σφ:~: ι:.,~:~βο:~:u~~=~:ρ~~:::: :~d:~~-~: ::::v 'f:~ :~:" δuνα.1'6ν 
νd l:δραιωΟη /ι nι:π.ο C3ησ~ ι; δι;yαν ι κ ης Μα( μου ( μοu l: v6τη-τ-ος -τ- οU ιιdμματσς. 

Βό{Ιύς&μιοωςθdn:ρinηv4διορισ&η" ' Ορyαvω-τ-ικ6ςi"•α.μμα-τ-ιtύ<."-τ-οU 

Κδμμ«-τ-ος, ό όποi'ος 34 &vαλ4βη -τ-1'\ν δρy4uωcnv !v -τ-ij Πρωτι:uούσι;ι •α.C εtς τl'\v' 

' 8n:αρχ(ο:v. ΕΙ να~ &ιιαραCτητον διιω( ιιαί ι: tι;; -τ-{1 -τ-ι:λι:u-τ-α~ονι ι: [ δuνατdv χωpCov 

ύιιάρχη 'Εn~-τ-ροιι:Ι'\ τοU ({Ι}ψα-τ-ος. At nληροφορίαι ά.n6 -τ-1'\v βdο~ν tΗοχι:τι:u6μι:να ι 

nρ6ςτdΧ:Εν-τ-ροvθdδημιοuρΎΙ'\σοuντι'\νtv-τ-ύιιωοιν'fηςιιαν'fαχοίinαροuοCαι;,οίi 

Κ6μμα1'0(.,ιt[ς.-,.τρ6ιιονώοη:οtδn:αδοC-τ-οuνdμl'\α[σ34vων1'αιl;y•α-τ-αλε

~μiνοι ι:Cς τ1\uαό{Ιαιρι:ο(«ν τώνΚuβι:ρuηηκώνδρydvων1ιο:CτWvπορακραηΜων 

δρyανώσιtων. 

Τι:λ ικ1'\ φdο ις τijς δρyα.νώοι:ως 04 ι:lv«L τ6 • Έτ1\σιον Εuνtδρ~ον• 

τοίi Κ6μματος , l:κ τοi.ί όn:ο Cou 04 l:ιιπορι:ύι:τα L κο C τ6 • 'ΕΟν~ Μ6ν Εuμβούλ L ον" 

«ύ'tοiί &τιο'tι:λούμι:uον &n6 ιιο~vοβοuλι:u·η1ι6: 1ιοC μ1\ μiλη. 

Ή λι:n'tομι:ρι:στlρα. δμι..ις &vdπ.'tut ι ς των 3ι:μ41'ων ,ης δeu,tρας α6'tης 

φdοεως'tηςδρyαvώσι:ωςl:tt:ρχι:ταιτWvδρCωντοi.ίτιαρ(Ιuτος. Τdο:ύτ6(οχύι:ι 

χα( δ ιd -τ-1\v δ ρ ~στ L w.l'\v δ L ο:μdρφωο ι ν "''Oίi προyρ&μμα'tος, κο:Ο6σον μ4λ LΟ"Ι'α , ι:ύρ ~ 

σχ6μι:νο L "Ιdοον l:yyύς τijς τιροe1ιλοy ιχης ιιι:ρ~6δοu ι fχομι:ν δ ια.τunώσι: ~ "Ι' άι; 

βοο~ χdς προyραμμο,~ w.dς ά.ρχdς 'tOU ιι6μμα'tΟς. 



9. ' Λς:οοU i.to.yycλOii ή σuyw.ρdτηο•ι; της Ε . Κ . είς !vιo.LΌv Κ6μμα w.o.τtf. τd 

άvι.ιτ fρω,&dε!vα ι b uvατ6 v νd nροσb ιοριο&i'ίw.α(ήτσw.τιw.1ΙτοUb ιct αχ&ηοομfvο υ 

' Εvbc ιw."tιw.ϊ:k;ο.Uτη,w.ατdτt\vπρώτηνς:οdσιν,bVvαταιvιf.προσδ ι ορ ισ&ii 

ώι; &ιι.ο:~V~::χ11 lι.π6*vο.ριι.τtlριοv συvcδρ(σ:σιν w. o. L τιf. σuνcbp Lo.ς bC6. τtlν l:w.λo
yr'lvτoUnpocbpε C ou. 

β , Όριι.ω;.ιοσ(α μcτ 'ιπις:ουλd(εωζ, τtlν ήμfρσ:ν κα&'ήv 6 np6cbpoς τ~' 

Κuβερνtlσεωι;&dlιvαyvώοη"tdςπροyραμματικdςδηλώοειςw.αC δ.μtσος 

άποχώρησις . 

y , ' Ι:πισ"tpΟφ'j τtl v lπομfνην w.a& 'ήv δ ' Ιφχη ydς τοU Κdμματος , άπαt ι ί:ιν 

νd ά~σ:ντtlοη είς προyραμμαηw.ιίς δηλώσεις Χuβερνtlσεωι; μtl νομ(μοvj 

άφ ' ! vdς. μlv, &ι"!. άπε:uΟuνΟ iί πρd ς. τdv 'Ανώτ ατον "λρχοvτα όnσγ;>σ:μ

ι.ι C ζωv τι\;ςε6Ούvας.αότοUδιιίτ-.'jνδημιοuρyηΟείσανΗατdοτασ ι v ,l-.ς:ο ' 

~τ ιρ συ δl &6. ιι. ατσ:yyε(λη l:?Ησ-.'jμως τ1Ιν Χυβ{ρνησιν ώς. !yιι.αταση1σασα v 

I •J ' Ελλιf.διδλοκληρωτιw.dνw.ι:Οι;σ"ι"ώς ,τοUδnσ(συήw.α"ι" dλuσις.άπστcλc ί:" 

J. tuμι.;.t'fOX11 ηiς. Ε . Κ , εtι; "tάς l:ρyασ(σ:ι; "ι"οUΣ:ώματοι;διdτι'\ ν&σw.ησ ιν 
Μο ι νοβοuλε υ -: ι κοίί l:λfyχou w.α( w.ριτιw.ijι; τi:iν Ιlο μοσχι;δ(ων , δ.νε:u ~~~~!:!~~~~=- ~~~ 

:!1~_Y!J!~~e~!:~· 

10. Δcδσμ{νι.ιν των δια&fσει.ιν "ι"ijς w.οινijς yνώμης "tι! άνω"ι"fpω 6.ποτελοUν 

"td μινιμουμ τοU σuν6λου των l:νερycιων , α ί δl'lοίαι l:ιηβι!λλονται ctς τJiν " Ενω

σιν ""Ι"ΟU Κfντροu , Έιtν UΙ"Ιιtρ(.οuν τινε:ι; ot δποίο ι lxouν ριζιw.ιt<. 6.ντι ρρtlσειι; 

i:ιιC!νdι;τ ο ι Ού""Ι"ουnροyρdμμσ:τοςεlνι: ιw.αλύτε:ρονάndτώρσ:νdδιαχι.ιρ(σοuντι'\ν 

Θέσιν των κc : ·; ' f ·; :ιlι~ c 'J "' ::t..Ofω<;, τ dι; ε UΟίίvαι; ""Ι"ων b ιd τι'\ v b ι ιfσπαο ι ν, ι: t ι; 

6. v"tC&coι ν τοG !π ιτακ'fιw.ΟU λα'ίκοU σ ίη'\μα"ι" οι; Uπιρ -riiι; l:vdτητοι; . ΉπσροuοCα 

τ:.ιν&λλωοτε: ,&dδημιοuρτfj οuνι:χώι;ζητι'\μα"tακαClι.ντικι:ίμι:νονάΙ'ΙΟ"ttλεσματι-

wωτιfτης l:κμεταλε:ύσει.ις &.116 -rJiv Κυβε:ρνηη>ιtlν παρdτα(ιν. 

' Εnιβιf.λλt'fα ι ,.{λοι; δριοτιχ6ς. ~;!:~~f~~~~~-!~~-~.:.~.:.- ~!!~-!~~-~.:.-Y!:f • 
~~~f~!!~• "t οίί δποίου α ~ δλωι; b ι αφορετιχα ( l:nιδιώtειι; κατlστησαν ήδη nρ6δηλοι 

διάvιίχι.ιρJiσητ6Κ6μμαάπι:ρ(σnαο"tονκαC άδ ιι:iβλη"t Ονε:ίς'f6νάyί:ινατοu , 



1. λ ί ιιρδοφο.το~ C•λoyo.C &ιιtδc~tο.ν δη ~ ΕΡΕ C}ffxc~ &ιιολU-ι:ω<; τιί, 

Ι:ν6ιιλοuc;δuνιίιιcιc;•ο.Cτιίοι3μο.τιι&οφαλcCο.ς. T6ycyov6c;o.UτιSI:νovνδucιoμ.i 

μfτ1'\ν!nι-ι:cuχ&εtοο.νιιο.ρ'ο.ίιti\ς&n6λu-ι:ον•οινοβοuλcu-ι:ι•1'\νnλειο"f"Ιφ(ο.ν•α( 

τ6\Ιιιαρd.τοίίtδCοuJι::6μμα-ι:οςlι.n6λu-ι:ονlλεyχοντοίίΡαδιο,..1\Ιοu&ιιοδcι•νύι:ι 

δτι ή ιι~η 9ιiοις, lι.λλd Μα( 1.:!~!~~-~!!~~2:2!~~1,τi1ς ctoιSδou τfiς χώρο.c; 
etςτιSνδλοκληρωτιομιSνlχcιοu\Ιτcλcο&fi. λίόιιολcιnδμcναιςιdοcιςδι ιiτ'Ι'Ιν 

l:yMo.&Cδρuoιv ιιλ1'\ρως ΙΚ!ΥΟΜΟ.,..ιαη•οίί Κρι!τοuς ctναι lι.ιιλWς ζ1'\τημι:ι.χρ6νοu, !dν 

δfνclι.δηλωθiϊ i.ντο-τι!τη&ντCδραοις. 

\Ιιίμcις διι!ντ:τ::~β~η:ο::ο~;ο::; :~::"'::'":~:,.:;~::: :~,. δ:~:::o.:~:a:ιS~u· 
δλοκληρωηομιSν, &λλ'ή ltoδoc; 1t αVτοίί rιρCν'ι !nιβλη&ij δριοτικWς κο.C ιι:tς 

2. 'λyώvδμωςδ:vcu•α-ι:αλλι1λοu6ρyιίνοuαlναι&δύνατος. 

Jι::αCτιSιιιSνονδρyαvοvτιSδιιοLοvδύvο.-ι:αιν4τ6vδιιι:tαyιίyηιtο.Cv4 

-ι:ιSvφtρηctc;ιιlραc;ιι:lvαι/ιΕ.Ι.,I:φ'δοοvδιατηρ1'\οη-ι:ι1vl:ν6τητο.-ι:ηςκα( 

&ιι:οκ<r1'\οη Π!ν οuτκρδτηο~ν !νδc; οuτχριSνοu δημο.ιρα<rι.ιοίί Κδ~α-ι:ος. 

Τ6ούτχρονον-.6μμα!ντο\:Ιτοιςδιι!νlχιι:ιιtο.μCανοχιο ινμtτιίμtχρι 

οτ\μιι:ρονκιSμμο.τακα(-.ομμο:ιCδιατfi,•ι:ντρώαςιιαρατd.tιι:ωc;,-ι:ιίδrιοtαλιS-yw-ι:ijς 

οuνΟιι!οι:ωc;κα(λει-ι:οuρyCαc;τω\Ιόn'Ι'!ρtο.ν&νCκανο.\Ιd.διcta,ιίyοuνοvvι:rιcϊ:ςκα( 

ouvcxctς&yWvaς. Εtςτιί fκιSμμο.τα• ο.tιτd.κο.( ο.\ιτοC&κιSμηοίβοuλι.uτο.CI:rιλη• 

ροφοροίίν'tο κο.τ4ιιαν6να τ1'\νΜομμο.η-.1'\νnολιτικι1ν &ιtιS'tιίς CιvrιμcρCδας, ή bl 

ο<rαδιοδρομ!α τωu !tηρ-ι:ίiτο .ιατd μcydλov βα&μ.6v &ιι6 "tι1v ιιροοωιιικ'Ι'!ν οχιι!οιν 

ιιρcSς τιSν 'Αρχητ6ν•α(τ6ιιcριβ4λλον -ι:οu. Ίιι6τ6.ς οuv3'f1:κας αότιίς οUδcμ(α 

οuνο.Cο&ηοις•ομματικi;ςε\ι&\:Ινηςκα(ι8Ιιfνομιμοφροούνηςήτοδuνατ6νν4 

δημιοuρyη&ήc [ςτιίοτcλιι!χη,μt&ιιοτlλεομι:r.τdς οuνι.χc ϊ:ςδιαοιιιίοcιςκα(&vα· 

'· :C'f1:μιι:ρον όιιcipxovv δλαι at ιφοΟnο&tοcις ιncf τ1'\ν οuτκριS-ι:ηοιν Ι:νιSς 

ιιραyμι:r.τικοίί ΧιSΙΨατος. Κα! αύτο.( ouuo.(ζov'to.ι ι.(ς τ'l'lv !~:!~!!!~!!1~-~Η~:~ 

!~S-~2~~S.!~~~!!S. ~~~.!1:!. !~~!!1!~ Δι:. κο.( ι:tς τι1:ν ιιο.&ολι.ιι1:ν ιιερ!ιιοu οuνει
δητοιιοCηοιu ιιο.ρdτWνοτελcχWv τοίί ιιολιτιχοίίχ6ομοuτοίί ycyovιSτoς δη δ 

οημι.pιv6CSlοχο.τοc;κCvδvvοςτi\ςδημο1ιpατCο.ςι..ι.Cλtταικατ4μιι!yαβο.&μ6νεtς 



Ό npbiτoι; δρσι; τi'jι; μεταβολi'ίι; ηiι; Ε.Κ. εtι; Κ6μμα εlνο:ι ~ σuyχώ

νεuσιι; τών άnαρτιt6ντων αύτ1'jν ιιομμιίτων, Δlν εrνο:ι δ uνο:τιSν ν&: ύndρf;η ~ 

·ι::νωσ ιι;τοUΚfντροuώι;ιι6μμα,!dνσίnο:λαιοC&ρχηyο!!μι;ιαν(ζωνται,&ι;ι'!νι1ι; 

μfνώι; στελfχηαύτi'jι;,&φ'έτlροuδlώι;&ρχηyσ CτWνnο:λαιών τωνιιομμ&:τωv , 

Ί:&v δlν σuντελεσtli'j ~ διιίλuσιι; τούτων εlναι ιιαΧύτερον ~ Ε . Κ . νιf nαρο:με(vη 

ώ(. σuνασπισμ6ι; δι6τι &λλωι; t!li !n~tητη{li'j δι'lν6ι; •εύδοvι; νιf ιιαλu~fί n!)οσιια.C

ρωι; τό λcι.Lκόν αtτημcι. ύnlρ τijι; i:νότητοι; , nριίyμα τό δnοίον ούδlνα δ~νατα ~ νιί 

nαραnλαvήση . 

Όσuνασnισμόι; &φ'!τlροv Οά άnοτελfση τ"'iv έn(σημον όμολοyCαν τήι; 

άνιιιαvότητοι; τήι; πολ~τιιιήι; ~yεσCαι; ν&: άνταnοιιριtli'j ε tι; τ1'jν κρισιμότητ α τ ί:iv 

περιστιfσεs-ιvιιαCt!άέnι τp{.ψη ε(ι;τιfι;δημοκρατικιίι;δuνάμε ιι; &νεuάπωλεCαι; 

r.ολu-:Cμοvχρ6\·οuν6.σuναyιfyοuντιίσuμπεράσματάτωv, 

5. Ήσuyιιρότησιι; τήι; Ε.Κ. Ηι; κόμμα ιιατιίτ1'jvnρώτην τηι; ι;ιιίσιν δlov 

ν6.nερ ιορισΟiiεCι;τ1'jνκοιvοβοuλεuτιιι"'iνδμ6.δα,ιια&'δτιδρy6.νωσιι;!πCεύρu

τέραι; βιfσεωι;nροi}nοΟlτε ιχp6νοv,τ6vδnοίοvδlvδιαθfτομεv!n CτοUπαρό\·τοι;. 

'Η έnC ε~ρuτlραι; β&:σεωι; δρyιίvωσιι; Οιί άnοτελιοη τήν δεύτlραv φ&:σιv, κατά 

ττ)v όπο{αv ο&: όλοιιληρωθij ~ δη μοχρατική σvyκρότησιι; τοU κόμματοι;: 

6 , Τ6κόμμαnρfπειvάδιεuΟύvεταιάπ6τ6v1..ρχηy6vιια!lναΠολιτιχι1v 

Σuμβσύλ ιονάnος:ιασιστιιιi'jι;άρμσδι6τητοι;,!χλεyόμεvοvδημοχρατιχί:iι;. Βεβα ίως 

.Ο{μα ' .tιρχηyοUσήμεροvδlνδύvατ•ινιίτεΟi'j, Οίιτεtσωι;όλόκληρον τιSΣuμβού

λιον t16. ιφlιιη vd nρolλtlη lr.nό !ιιλοyιίι;, δ ιόΗ εtι; αύτό Οιί πρlπη νιί σuμμετά

σχοuv όπωσδήnοτε ο ~ ~yfται τi:iv χομμάτωv τιί δnοία σuvεχρ6τησαv τήv Ε. Κ . 

Εtναι δuvατόν δμως κα{ πρlπει vιf χαθορισΟfίδη 5-7 μlλη τοU Σuμβοuλ(οu 

·Μ έκλεyοUv έλεuΟlρωι; ύn6 τiiι; ιιοιvοβοuλεuΗκι'iι; όμ.dδοι;. 

Τ6Σuμβσύλισvαύτό·Μlχητήvό.ρμοbιότητακαCτήν εύούvηvτiiι; 

χαριί(εwι;τi'jι;yεvιχi'jι;nολ ιτικfίι;τοϋΧόμμα1"οι;,έvτ6ι;τώvnλαισCωvnού.Οά 

χ~Οορ(ζη ή όλομfλεια τiϊι; ιισιvοβοuλεuτιχiiι; όμάbοι;, 

Τ6ΣuμβσύλιονθdbύvαταιvdόρCtη!nιτροπ6.ι;bιάτ6.διιίφορα:Οfμα1"α 

έχάστηv ~π6 τήv προεδρ{αν έν6ι; τi:iv μελί:ίv τοu. (Πρ6yραμμαrΤύποι; - Οtκσνομιιιd 

- Όρyάvωσιι;, κ.τ.λ.), 

1. Δ~&: τη.., σuστηματιχ1'jv διε(αyωy"'iν τοU ιιο ινοβοvλεuτιχοU lr.ybivoι; εtνο:ι 

i:πιβεβλημfνον i:π(σηι; vli δρyιηιωθi'j ιια{ ~ ιισιvσβσuλεuτιχ"'i όμ&:ι;. ΠpιSι; τσUτσ 



ε tνοι άrιορο:(τη-rοv v11lκλcyfi εtι;. • 'Λναιtληρω-n'jι;. • -rοίί 'ΛρχηyοV"tοίί Κd;φ.α'tΟ' 

δ δnο;Όι;, !)ι! 6:~τικα&ιο-τίi αύ-τdv ι: !~;. -ττ1v Βοuλτ1v lιrιd\'"tα, lιλλd κο: ( δ δnοiΌς 

Οίi ~rιοn • .ιJ-ιι rfiι:. καvοvικί'iς διι:ξαyωΥί'iι;. -τW-.ι lρyacHi:iν -τί'iς Κοιvοβοuλι:uηκτiς 

Ό1ιdδο.;:. 'ο 'Ιιvαnληρω"t~ς θd ι:!vαι μΟ.οι;. -roίi ΠολιηκοV Σuμβοuλ(οu. Etvoι 

άrιaριι(τη-ιcον f:ιι(σης δnwc; οUτοι;. l:nικοuρι:L:τaι &ιι6 δUο τονλ6χιστοv • 'Eqdρouι;;" 

"tΟJςόιιο(cuςf:n(σηι;,Οdlκλltηι\ κοινοβοuλι:uηκ1'jδμciι;,. 

'!6lρyov τ4ς -rρψελοVς ούτf!ι;. Έιη-τροniiι;., ή δπο(α δlov vd l:χη 

yρι:τφι:L:οvlντ6ςr!ςαt&ο(ο.σηc-rοίίκdμμα"Ι:οι;,ivτίj,οuλ'),&6!ιιι:κ-τι:(νι: -τ αιάπ6 

-τfiι:; nροιιc:φc:σκ ι:uf:ι;. ·.i:iv lιιΓpωτ'Ι'iσtωlο' κaC έρωτ1\σεων μ[χρι w.α( τljι;. naραι.ολονθ'Ι'i ~ 

σrωι;. ·;,jς ii·~ρoU(I( αι;, rώv βo•Jλεuoi:iv Ι<3-ι:6 τι1ς σuνι: δριdσι: ιι;. , ώι;. κσ( -.i'jι;, σuμμι:

'fοχijι;,τωνΓ (ι;,τdς'f11φΟφορCι;u;. 

';ι κοιvοβοuλr.ι•'f ι κ1i δ μ dι;. l:n(σης nρ~nι: ι v6: δια ιρ ι:Οi; ι[ς Έrιι'fροπdι:; 

nαρακολου&ούοαι;. σvyκι:ιφιμfvα nροβλ1'\μn 'fc: , t~·α lξασφαλ ι σ&fi ή fr,ειδ(κι:vοιι;. 

-:ι;"ί,· ~ · ιlι.i:iv 'fηι;,, 'οφ.:tλι:ι !n(σηι:; αδ-τη vιί. ~<.αθορ(στ} κλιμιfκ ιο β οuλι:v...-ών ot 

δnο~~~ Od: naρoκoλouθoVv κα{ Οά ~nLσ~<.t'τιτωvΗΒ 'fΟδι;; Νομο(Ιι;, ι:tς ,col.iι;. δποCοvι; 

~iv :ιτιiίρχt• ~κnροσι3nτισι ς ,η ι;, Ε.κ .,~ .. σV'fη εί να ι &vι:nορ~<.~ι;: . 

Ο, 'Ι.nοφd:σ ι:ιι;.lπC 'fWvό.vω'ft'ρωvδt'ονvdληςΧΙοiινκα'fd:'tι'\νιιρώ'fη\1 

σdσκ:"''" ,ο: ~ης κοιvcβοuλεv-:~~<.ijι;, Ομciδοι;., δι6η δ~η.> μdvον θd: εΙ ναι δvνα'fdv 
νι!. lδραιωΟ=j " rιι:r.ο{θησ ι ι;. δ~·.ανι}(fiς ~<.α ( μον(ι:οu lνdτη-rοι;. 'fOU "Ιι6μμα-τος. 

!:V&ύι;. άμt'σωι;. ~d πρlnη vά δ ι ορισθij • Όρyανt.,)'f\}(6ς ~··αμματι:Uς• 'fΟίί 

J.δ:otm'f~, δ δnο~Ός .Od &ναλdβη 'f1'\v δρylίvωσιv lν τ~ Πρω'fι:uούσ') "Ιια( εtς 'fτ1v ' 

'Βnαρχ(αν. &lνα ιltπαρα(-:η'fονδιιιJοςκα C ι:tι;.τd'ttλtu'fαL:οv , ι:tδvvο'fdvχ:.ιρfον 

δn<!ρχη 'Ι:tΗ'tροπι1' -τοV Κdμμοτοι;,. ,\[ πληρός:ιορ(αι άιι:S 'fι'\ν βdσιν διοχο:τι:u6μενα• 

nρ6ο;τδΚiv'fρο.ιθdδημιοuρτι'\σοvvτ-'jνιv-rύπι.ιcιιν-τijι:;παν'fαχοίίnαροuσ(αι:;'fοίί 

K6μj.L(l't~ ι ctς ,.._ -τρ6ποv ~'fε o t δrιαδοC 'fOv νd μι'\ αtσ~ciνωv'fαι f.τ•α-ταλι:

~μlνο ι ι:(ι; τι'fvαl.ι~αιρι:σ(ι:ιv-tWvΚuβερνηηκί:ivδρydvωvκα('fi:iv ιιαρα•ραη}(Wν 

Τι:λ~κ'Ι'i φ6σις -ri'j ς δρyανώσι:ως &6 ι:lναL -r6 • Έη'iσιον ΣuνlδρLον" 

τοϋ Χ:6μι:α-rο~, l:κ -ro;;i δnoCou &6 ικnορι:Uι:-rαι καC -r6 " 'ΕΟνικ6ν Συμβούλιον ~ 

α\ι"Ι:οi:i&nΟ'\tλο\Jμι:νον&nd κοινοβοuλι:u'tικ6καίμ'Ι'iμlλη. 

Ή λι:ιιτομερι:σ'tlρα δμωι;; άνιfn"Ι:ut ι ς "Ι: ών &εμ6"Ι:ων τfjι;. δtu'tlpo:ι;. αύ-ri'jς 

Qιίσι:ι.ις -:i;ι;. όρyαννοεωι;. Ηlρχε"Ι:αι -r Wv δρ (ων -r οίί nαρdΥ"Ι:οι;,. Td ού-r6 tσχύι:ι 

w.aC διιf 'tf,v δρισηκτ1v δ ιαμdρφωσιv -rοίί nροyρ6:μμα"Ι:οι;,, w.αθdσον μιfλ ι σ"Ι:α, εόρι

σκdμ~νοι τdσον f. yyύι;, -rfiι;. nροι:κλοyικfiι;; nεριdδοu, l:χομι:v διοτunώσι: ι -r6ς 

βασαιfι;. ιτροyραμ.μο:ηκdι;.lιρχιfι;, -roV κ6μμn'tοι;. . 



9 . ' ι.φοU έtο.ττι:λ&iί 1\ σvτ•φ6τησ~ς τijς Ε . ι:. ι:tι; tv~ α. iΌν Χ6μμα κα.τ ιf τlf 

&νωτfρc.ι , &4 t l να.~ bvνo."t"6ν νd προσb ~ο ρ ~σ&ij κ α. C 1\ τακ η"'" τοU b ~ι:tαχ&ησομfνοv 

δ.yi;ίνος . 

Ένbι: ~κτ~κώς αίιτη, κατd 1:1fv πρ4την φdοιν, bύvατcιι νιf nροσbιορ~σ&iί 

Wι;. δ. κο:~ύ~=~Χ" άn6~ρκτ"ρ ~ ον οuvtbρ(ασιν κα.C τd σvvι:bρtας bCιf τ"ν Ι:κλο
ΎΙ'!ντοUΠροι:bρι:(οv. 

β . Όρw.ωμοσ (α μ.ι:τ'Ι:n~φuλιftι:ιιιι;, τ1\ν 1\μfρ α. ν κa&'~ν δ Πρ6ι:b ρος τijς 

Κuβι:ρvι'\σcως &ιf δ.vο.yνώη τdς ηροyραμματ~κιfς bηλώαι: ~ς κα( &μι:σος 

&ποχώρηο ~ς . 

y. Έη ι στροφ1 τ"v Ι:rιομfνην κα& 'ήν δ 'ι.ρχηy6ς τοU Κ6μματος , δ.παtι i:iv 

νdδ.παντ"σηείςπροyραμμα.τικ4ςbηλώαι:ις Κuβcρν1\σεωςμ1'\νομ.Cμοu• 

δ.φ ' !ν6ς μfν, &t'i δ.πeu&uvtHj ηρ6ς τ6ν ' ΑvWτατον " ι\ρχοντα όποyραμ.

μ.Cζων τdς ε{..&ύν cις αύτοU b~d τ"ν bημ~οuρyηΟι:iΌ cιν κατdστασ~ν, l:ιφ' 

l:τ fρou bf &ι:! κ cι ταyyι:Cλη Ι:πισ"μωι; τ"ΙΙ Κuβfρνηc;nΙΙ Wι;. l:yκατα.στ"σασαΙΙ 

l:11 ' Κλλdb ~ Δλοκληρωτι κ611 κ<:.&εστώι;, τοU δη σ Cov 1ι κατdλuσ ι ς &ποτι:λt i' 

τ1\ν πρωταρχικ"ΙΙ !πιbCωt~ν τijς Ε.Χ . 

Ι:uμμετοχτΙ τijςΕ . Κ.ι:tι;τ&ς !ρyα.ο(α.ςτοUtώμ.ατοςb ι 4 τ1\νι!ισκησιΙΙ 

κο ινοβοuλεuτι κο ίί Hfyχov κα.( κριτ ~κi;:ς τi:ι11 Νομοσχι:ΜwΙΙ , δ.ΙΙtu !!!:!ι!ι!~'!!!~S.:- ~!S. 

~1~-!!J~!~e!~~· 

10. Δι:bο μιfΙΙωντWΙΙ b ι α& fσι:ωΙΙτiiςκο ι ΙΙijςyΙΙWμηςτιiδ.ΙΙωτ fρωδ.ηοτι:λοUΙΙ 

-:6 μιΙΙ~μοuμ -ι οU σuΙΙ6λοu τW11 I:ΙΙtpyι:ιώΙΙ, a l δnoi'aι έrιιβdλλΟΙΙτο.ι ι:tι; τ1'\ν Ένω

σ ι ΙΙ τοίί ΚfΙΙτpοv . 'Ed11 ύndρ{,ΟUΙΙ HVC( o t διιοi"οι lΧΟUΙΙ pιζικdς άντιρρ!'jσι:ις 

l: nt l116ς το ~ ούτοv nροyρdμματος ε l 11α ι καλύτερον δ.π6 τWρα νd δι αχωρ tσou11 1:1fν 

ξ)fσι 11 τω11 κ α ! 11' άΙΙαΑdβοuv- cCι&fως τdς eU&ύΙΙc:ις τω11 b ι d τ"11 b ~ dσπασ ι ν, ε (ς 

ά ΙΙτ(&ι:σιν τοU lrιιτακτικΟU λο.tκοίί ο.(τ1fματος Vnfρ τijς lν6τητος. Ήπαροvσ(ο. 

τι.~ 11 &λλωσ τt, &d bη μι οuρ'Υ'l οuΙΙι:χί:ις ζητι'\ ματα κο.( ά.ΙΙηκεCμtΙΙΟΙΙ δ.wοτι:λι:σματι-

' Ειι. ~βdλλι:τα ι τfλος Δρ~στ~κ6ς ~~~!~e~!!~~S.-!~S.-~.:.~.:.-~!!~-!~~-!!.:._Y~e
!!~~!~!1~ • το ίί δπο(οu α ί δλως bιαφορετικα C έιιιδιWtε ~ ς κα-ιfστησαΙΙ ήδη πρ6bηλοι 

bιdΙΙdχωρJ1αητ6 Κ6μ.μ.α ά.περCσπαστονκαCδ.bιιfβλητο ΙΙι:{ςτ6ΙΙ δ.yώΙΙατοv. 



I 
1, At aρ6οφο.τοι i.Ιtλoyo.( άJιιδι;ιξ.αν δη~ ΕΡΕ !~χει &πσλύ"Ι"~ τ4ι;; 

!νιSπλσuι;. δuνcίμι:ις Ιtα( τcί ο~μα'tα &οφ(Ιλι:(ιις, 'l6 yεyoνcSς αό'tcS f.ν οuνδuασμ\i 

μiτιfν1πι'tεuχ&είσο.νιιαρ'ο.Utfiς &π6λu"Ι"ονΙtΟ ι νοβοuλεv"Ι"ιΙtfίνnλειο'f'Ιφ(ανχα( 

τιSνιιαρcί'tοίi tδCοvΚ6μμο.τοςάπ6λuτσνlλι:yχον'tοίίΡαδιο~νοu&Jιοδι:ιΙtuύι:ι 

δ"Ι'ι ή πρώ'fη ~&ο~ς, άλλ4 χα( ~-~~~~!!-~!!~!~2~!:!!~~1• τi'jς ι; [ σ6δοu τijς χώρο.ς 
ι:(ς't6νδλοΙtληpω'tιομ6νlχι:ισuν'Jελι:ο&i'i, Αtόπολι:ιnιSμεναιφ4σειςδιd'tfjν 

i.yκα&CδρuοινπλfjρωςμονοκομμαηκοίίΚρ4τοuςι:Ιναι&~~:λωςι;fj'tημαχρ6νοu , έdν 

δfν iΑδηλω&ij έντσl<'ω1'4τη &ντCδραοις. 

Τ6 nρ6βλημα 't6 δ~~:οίον οUη.ις &νημετω~~:c#οvν αt δημοχρα't~χα( δu
νdμι:ις δfνι:[ναι ή&nοτρο~τοίίκινδύνοu'tijς ι:(b6δοu'tής χώρας ε[ι;. τ6ν 

δλοκληρωηομιSν, &λλ'ή ftσδος lt αό"Ι"ΟU πρ(νfι Ι:~~:ιβλη&ή δριοηκ.Wι; κο.( ι:tι;. 

2. 'Αyών δμως !νι:u ΙtΟ.'tΟ.λλι'iλοu δρydνοu α[ναι &δύνατος. 

Κα[τ6μ6νονδρyανον,ιSδnοίονδύνα:tαινdτ6νδιι:tαydyηκαCν4 

τ6νφfρηι:(ςn:t'ραςι:ΙνοιήΕ.Κ,,i.φ'δσονδιατηρι'iαη'ffίνέν6'fη'fΟ.'f'Ι(ΙtΟ.( 

&~~:οκ,ι'iση τi\ν οuyχρ6ηt<Jιν f.ν6ς σuyχρ6νοu bημοχpα'tικοίί Κ6μμο.1'Ο(. 

ΤιSσύyχρονονχ6μμαέν'fούτοιςδίνl:χειχαμCανσχιοινμt''fάμtχρ• 

σfjμι:ρονχ6μιιατο.κα(Ιtομματ(δια'ti;ςκι:ντρώαςnαρατ4tεωι:;,'tdδ>!:οίαλ6yωτi;ς 

σuv&iι::ιι:ως κο.( λι:ι,οuρy(ας 'fW\1 ίιnι'iρtον &νCκανα ν4 bH:tαrdτovν οuνε~~:ι:ίς καC 

σuνι:χι:ίc;&τώνας, Εtι;.'f41χ6μμα'tο•ο.U"t4χα(α\ι'tοCάκ6μηο[βοuλι:v,ο.Ci.πλη

ροφοροUν'tοκατdκαν6να't1'Ινκομματικι'iνnολιτικfjν&n6'td(lφημι:ρCδαι;.,ήbf 

σ'tαδιοδρομ(α,ωνltηp"Ι'iί'fΟΧα1'cίμι:ydλονβα&μ6ν&ιι6η'Ινπροσωπιχf\"ναχίοιν 

πρ6ς 'tιSν 'ι,.ρχηy6νtι.ο.Cτ6 nι:ριβdλλον 'fOV . ΎιιιS 1'4ς σuν&ι'\κας αότ4ι;. οίοδι:μ(α 

σvνο.Cα&ηαις κομμαηtι.fίι;. ε\ι&ύνηι;. κο( Κα( νομι~οφροούνηι;. ήτο buνατιSν ν4 
δημιοuρyη&ήι:tι;.τ4στι:λ€χη,μf&nοτfλι:σματ4ι;.αuνι;χι:ίι;. ,διασ~~:4σι:ιι;.καC&νο-

}. EιfμtP,OV όΙΙΙcίρχσvν 6λα~ o.t πρσDnοθfοιις ~Hd τfjν οvτ-ρ6τηοιν lνιSς 

προ.yμαηκοU ΚιSμμο.τος. Κα( ο.Uτο.( οvνο..,(ζοντιιι ιCς τfjν ~!!'~!~!!!~~1~-~Η~~~ 

~S-~~~~~S:-!~I:!!!S:-~~~-!1~-!!!~!~!~ ~ κο.( ι:[ς 'fι'iν χα&ολιχι'iν nερ(ποu οuνι:~
δητοJιο(ηοιν Jιο.ρ4 των οτελι:χί:ίν ,ou JιολιτιΙtοU Ιt6ομσv τοU yι:yον6τσς 6η δ 

αημερ~ν6,4 Ιοχατος χ(νδvνος τi'jι;. δημοΙtpατ(ιις ώφι: Cλι:το.~ Ιtο.τ4 μfyo. βο.&μιSν ε [ς 



4, Ό ιιρWτοι; δρος τής μετσ:βολί'jς τής &.ι: . εtι; Κdμμα εlναι ι'Ι σuτχι5-

νι:uσις των &παρηtdντwν σ:ίιτι'iν ιι.ομμάτwν. t.iν ε Ι νcη buνατdν νιi V~ιd.ρtη 1\ 
"t:νwσιι;τοU!Ι:iντροuώςκdμμα ,!ιiνοt~ιαλαιο(άρχrιyοC!μς:οαν(twνται,6.φ'lν6ς 

μt'ν ώι; στtλlχη αίιτi;ς, &φ'lτlροu bl ώι; δ.ρχηyοC των ιιαλαιων των ιι.σμμιiτων. 

' Ι: ιiν blν σuν<t tλtσ&ή ι\ b ι d.λuσ ~ς τούτων ι: Ι ναι ιι.αΧVτερον ι\ Ε. Κ. ν4 ~ιαραμι: (vη 

ώι;, οvvαc:ιιησμ6ς bιdn &λλωι; &4 lπιtητη&ή δι'lν6ς •tVbovς νά ιι.αλuφ&ή ιιροσκα(

ρw<; τdλσ:t'ιι.dναt τημα ίιιιlρτήςlνdτητοι;,πρcfyματdδιιc:ιi"οvοίιbiναδί:νατα ινlf 

ιιαραιιλιινfiστι. 

Ό σuνασιησμ6ς 6.φ'lτlροu &ά άιιο"ι"tλiσ!Ι "Ι"ι'iν !ιιCc:ιημον όμολοy(αν τi'jι;; 

6.ν ικιιν6τητος τi'jς ιιολιηιι.i'jς ι\τεσ(ας νά άνταnοιι.ριΟii εtι; τι'iν Μ.pισψdτητα τi:iν 

nερισηίσεwνιι.α(&ιi!π ιτρint tς"ι" άςδημωφαηΜ.άςδuνάμtιι;άνι:vάπωλι:Cαι; 

nολu-: !μοuχρ6νοuνάσuvαy6.yοvντ6.σ uμιιερt'ίσμa"ι"ιiτων. 

5. Ή σuyΜ.ρ6τησ~ς τής Ε , Κ, Ης Μ.6μμα Μ.ατά τι'iν ιφι:iτην της ς:οάσ~ν bloν 

\•ά ιιtριορ~σ&i'j t(ι; τι'iν Μ.ο~νοβοuλtuηκι'iν δμιίδα, κα&'δη δρydνωσ ι ς !π( tίιρv

τl ρας βιfσtως ιτροΟιιο&lτει χρ6νον, τ6ν όιιοiΌν blν bια&iτομtν !ιτC τοU ιταρ6•·τος , 

Ή !ιιC tVρuτlρσ:ς βάσεως δρylfνωσLς &ά &ποτελlαη τι'iν btύτiραν ς:οάσιν , κσ:τά 

τι'Ιν όιιοCσ:ν &ά δλοκληρω&ή ι\ δημοκρσ:ηκι'i σuyκρdτηι:Ης τοU κ6μμσ:τ ος 7 

6, Td Μ.dμμα ιφlnι:ι νlf διεu&Uνt "Ι"αι &.ιιd "Ι"du 1ιρχηy6ν Μ.α( Ι!να Πολιτικdν 

Σuμβούλιον&ιι ος;ιο.σιο"ι"ι ιι.iiςάρμσb ιdτητος ,!κλtydμενονδημοιι.ρα"Ι"ικί:iι;. Βt:βα(ι,.κ. 

Οiμα ΆρχηyοU 01'\μερον δiν bUνα"Ι"•• νd τι:&ή , ΟCιτι: [σως δλdιι.ληρον "ι"d Εuμβού

λιον &ά ιφiιιη νά ιιροlλ&η &116 !ιι.λοyάι;;, lndn εtς ιι ίιτd &ά ~ιρiπη νd. σuμμι:"Ι"6.

σχοuνόιιwσδfiιιοτι: ο tι\τlταιτWvιι.ομμ6.τwντ6.όιιοtα σuνι:κρώτησαντι'iν Ι:.l. 

Εtvαιbuνaτ6νδμwςκα(πρlπι:ιudιι.α&ορισ&ijδτL5-7μiλητοUΕuμβσuλ(οu 

.06. LκλεyοUν f.λtv.'lρωι; Vnd τi'jς κοινοβοuλtuτιΜ.i;ς δμdδοι;. 

t6 Σ:uμβούλιον αίιτd .Οά (χη τfiv άρμοδ~6"ι"η"Ι"α καC "'1"1'\ν t~Uvηv τiiι; 

χαριi(tως τi;ς yενικής πολιηκi'jς "ι"ΟU Κ6μματc:ις, fντdς τWν ιιλαισ(wν noV.Od 

χα&ορ (tηι\όλομiλtιατijςκοινοβοuλtuτικiiςΔμάδος, 

t6 tuμβούλ ι ον 04 bύνaτ α ~ νά όρ Cζη l:n ι "Ι"ροπάι; δ ~6. τ6. δ ~άφορα Οlματα 

!κιic:ιτην Vιιd τ1'Ιv ιιροεδρCαν ένdς τWv μελών τοu. (Πρ6yρaμμa•Τύιιος - Ο tΜ.ονομ ι κά 

- Όρyιiνωσ ιι;, κ,τ , λ.). 

1. Διά τι'Ιv σuοη1μαηΜ.ι'iν δ ιt(αyωyι'iv τοU ιι.οινοβοvλι:uτ ιχοU &.τWνος tlναι 

!ιιιβeβλημiνονl:πCσηςvάδρyανω&i'iιι.σ.Cι\κοινοβοuλι:uτιιι.1'!6μ6ς . ΠρdςτοUτο 



εtvαι άnαpα C-tη'tov vιf lκλεyii εtς ~ ' Δvαnληρωη1ς • -toU ' ΛpJ('1yoV-coV K6~4ta1:o•. 

δ δnοtος &ιf ά·Jτ ιιια&ιοτiί αVτ6ν ε{ι;, τr'\v Βοuλήv ά.ndι•τα, άλλ4 ιιαC δ δnοiΌς 

.fH! ιnon.~J., τiίς ιιαvοv ι κi;ς διεξαyωyής τώv έpyασιi:iv τής Κοιvοβοuλι:uΗκiiς 

Ό:ι4bο.; . Ό 'r.vαnληρωτ'Ι\'ς &4 εtvιn μι!λος τοU Πολιηw.οV Σ:vμβουλCου . Etva ι 

άnαρα C"Ι:'η-ccοvfw:Cσης δnωςοUτος;έw:ιw.ουρε t,;α,&.w:6δ Vοτοvλ4χισ-ι:οv•'r:φ6ροuς• 

-ι;ο•$ςόw:ο(ουςfw:Cσης&4έκλtξ.η/ιw.οιvοβοuλεuηκι11 δμιfς . 

'16 lρyουτ;ς τρψι::λοίίι;; aG-ι:iiς Έιι ι"Ι:'pοπi;ς, ήδw:oCablou v4lxη 

ypαφε i:ov έv't6ς ·ή'j ς α t&ο(-ση<; 'toU ιι6μμαοο<; έ:v -rij 'οuλ~, 04 έnc~η(νι: -ι:αι 6.n6 

τί'jς nροnαροσιιε υf;ς .Wv έnι:ριιηιllσι::ι.ιν χα{ έρω'tιllσεωv μlχρι κα{ 'tί;ι;, παραw.ολου&,ιι~ 

οtι.ις ·.·.iς ιJ~ροuσ{ας ti:iv βουλι:uτί:ίv χα'Σιf τιfς συνεδριdσεις , ώι; ~α( ,η<; συμμι:

τοχϊiςτwνι:tι;;τιίςψηφοφορ(ας. 

Ήιιοιυοβουλευη κ,ιι δμιίς έπ(σης προ!nε ι vιf llιαιρε&iί ι:(ς; 'E1'1L'fρonιfc; 

nαρα:κολοιι&ο Vσας σuyκι:κριμι!vαnροβλήμα-ι;ο,ίvαέτ,αοφαλισ&i;ήέf;ειδ Cκει.ισιι;: 

τi.i •· ~·ελWv τηι; , Όφι:Cλι:ι έιι:Cσης ο:Vτη υά ιιο:.?ορ(ση κλιμιfκια βουλtυ'fών ot 
Δnoi: .:n .?d παρακολου&οUν κο:C &4 έnιοκlπτων-ι;αι τοδι;: ΝομοVς ι: lς τοGς δnο(ους 

δlν ~ndpχι: • t;χnροσώιτηο ι ς 1:i'jι; Ε.Κ . ώι:; αύτη ι: {ναι ά.νι:nαρκf,ς. 

Β . 'Λn.οφcίσι:ις; έn ( τWv ά.υωηfρωv δι!οv vd ληφ&οUv ιιο:τ4 τήυ nρώ"Ι:'ην 

σ13σnΙ:'fLV _:" τ'1ς κοιυοβοuλεuηκiiς δμ.ιiδοι;;, δι6τι δSow μ6uov &4 ι:i ua ι δυvατ6ν 
υο1ίδραιw-Οί'iΛ nι:nοC&ησιι;:δf,.· ·:ιν ικί'ίςκαίμου{μοuέv6'fητος'fοUκ6μμα-cος. 

Ε63Vςάμι!σως&dnρlnηv6διορισ.:Ιi'ί" ' Ορyανωτ ικ6ς ('pαμμα-ι:ι:Vι;:"τοίί 

i:δμ.,.ια-ι:οι;,δδnοtοc;Ο4 lιvαλ4βη'fl'Ιvδρy4νωοιυέv-ι;ijΠρι.ιτεuοVσ9w.α{ι:Lc;-ι:,ιιν ' 

'εnap):{αv. Ε lv:ιιάΙ'Ιαpα(-::ητοvδrιωςκα(ι:(t;;τ6οι:λεuταtον,ctδvυα"Ι:'6v χι.ιρ(οv 

U-ιc!ρ'Ι(η ' ΣΙ'Ι~ τροm1' τοU Κδ';ιματοι; . .\! Ι'Ιληροφορ {α ι άn6 τ,ιιυ βdσ ι υ b ιοχετεu6μι:υαι 

nρδ-; τ6 Kfυ'tpoν &4 δημ ~ουρΥ'tσοuν 'fl'lv lvτVnωσ ι ν 1:tjς nανταχοίί Ι'Ιαpοvσ {ας τoii 

Χδ'μ;ιατοι;) ct(, .,_ τp6nov ώσ'tt ol δnalloC τοv vιf μ,ιι atσt~4νωu"I:'Q~ .γw.αταλc

~μμι!νο ι ι:(ς τ,ιι •J αό.?αι ρι:οCαv "l:'biv Χυβερνη-ι:ικ~ν δρydνωv κα{ -ι:Wυ l'lαpo:w.ρanκi:i ~· 

δρ,·aJOOtωv. 

Ι'tλικ-ι'j φdσις Πjς δρyαvώσεως &4 ιlναι τ6 • Έτ,ιισιον tuvfδρ ~ ov" 

οοi.ι Χ6;ιμtJ."tοι;,, l '!. 'tοίί δl'!o (ou &4 έκnορι:ι'ίε'Ι:αι κα( τ6 • ΈΟvικ6υ Σ:υμβούλ~οv • 

αi•'tοίίάnο'\tλο6 ;ιε:νοvάn6 κοινοβουλι:υη κ6ιιtJ.(μιllμfλη. 

'Ηλιtn"Ι:'Ομερι.;σ'f€ραδμ.ωςlιv6π"Ι:'utιι;:-ι:bίvθι:μ4τωυ-ι:i'ίςδι:u-cι!ραςtJ.G-ι:iiς 

φ6uι:ωc:; -:fiς bρyαv~σι.;ως ltlpχt-ctJ.ι τbiv δρ(ων τ οU nαρ6υτος . Τ6 αG-.:6 tσχύι:ι 

.,.α { δ ~4 't ι'ίv δ ρ ι ση κfιv b ιαμ6ρc:κ.ισ ι υ 'tοίί προyρ1!μματος, ιια06σοu μιfλισ'tα, εVρ ι.

σιι6μιο:vοι. ,· 6σοvέyy6ς-ι:i'ί<;Ι'Ιpοcιιλοyι.κtj<;Ι'Ιι:pι6δοu,fχομεvδια-ι:unώοtι."Ι:'4ς 

βασι )Lιfς l'lpoypaμμanκdc; &ρxdc; τοίί)L6μμιτ'fος. 



9 . ' Λφοϋ ltαyycλ~ij /ι ουytφ6-τηο~ι; τής Ε.Κ . ctι; !ν~αrον Κ6μμα •οτ4 τd 

άwτfpω , 04 c tνα ~ δυνατ6ν νd: προοδ~ ορ~ σ~ή •αC /ι τα•τ~•-.1 τοU 6~cι:.οχ3ηοομt'νου 

δ.τώνοι;. 

α . ' Ιιποχ-.1&π6 !ν<ιρ•τ-ι1ριονοuνεδρCαοιν•αC-τd5οvνcδρ(αι;6C4τ,ι'ίν!•λο-

yf\ντοϋDροcδρι:(οu . 

β . "Ορ.wμοοCα μcτ'!πιφvλd:Ι;.εωι;, τ,ι'ίν ήμlραν ιια&'~ν Δ Dρ6cδροι; τής 

Κvβcρνι1οcωι; &4 &ναyνώοη 'tdι;. nροτραμ.ιιαη~tdι;. δηλώσcις •αC &μcοος 

&ποχώρηοιι;. 

τ . "Ειιιο'tpοφ!'\' τ,ι'ίν !πομ.lνην •α3'~ν Δ 'Δρχηy6ι; τοU Κ6μμ.ατοι;. , &παtιών 

νd: &παντfiση ctι; nροyραμμι:ιηκdι;. δηλ.ώσcιι; Κuβcρνι1οcωι;. μιf νομCμ.οvι;. 

&φ'!ν6ι; μι!ν, Od &πcu&uν~ή πρ6ι; τ6ν ' ΑνWτ ατον " .Αρχοντα Uποyραμ

μ(Cwν τd:ι;. cΜ!Jναι;. αύτοϋ δι& τι'iν δημ ~ οvρyηοεrοαν κατdοτιχσ~ν, άφ ' 

ιτι!ροv δι ~d ιιαταττεCλrι !πιοι'iμως τι1ν Κuβι!ρνησιν ώι; !τιιαταστι1οασαν 

!ν Έλλdδι δλοκλrιρwηιι6ν κι:Οεοτώι;., τοU δποCοvή κατd:λvσιι;. &πο-τελεi 

τι'iν ιιρwτιχρχ ~κι\' ν !π ι δ Cwι; ι ν τι\ ι;. Ε . Κ . 

J. Εvμ.μcτοχι1 τijι;. Ε. Ι , ctι;. τdι; !ρταο(αι;. τοU ωμ.ο;τοι; διd τ'ιfν &σκησ~ν 
κοινοβοvλι:vηκοϋ !λtτχοv κα( κρ~η•ήι; των Νομοσχιι:δCιι.ιν, Δνεv ~~~~~!~!~S;:_!:fS 

~~::ι _!!!~!!?e!~::ι· 

10. Διι:δομfνιι.ιν των lΗαθfοcων τfϊι;. κοινijι; yνώμηι;; τ6: &wτtρω Δποτιι:λοϋν 

~6 μrνιμ.ουμ τοϋ ουν6λοu των !Υtρyιι:ιων, αt δποrα~ !ιηβdλλονται ctι; τ'ιfν "Ενω
σιν τοϋ ιtιντροu. Έ&.ν ύκιίρtοuν ηνcι; οι δκοίο~ !χουν ριζικdι;; άντιρρι1σι:ιι; 

έπ( l:ν6ι;; το ι οό -ι; ου ιιροyριfμ.μα-ι;οι; ε l να~ καλ(ίτcρον ό.n6 -ι;ώρα νιf 6 ~ αχωρ Coouν τι'Ιν 

Οι!ο ιντωνκα(ν ' άναΑ&βουw•cbοfωι;τ&ι;;εU.Ο!Jνα.ςτwνδιιίτ-.1νδι6:οnασιν,ctι; 

ό.ντ (Οεοιν τοϋ !ιηταιιτικΟϋ λα~κοV α["f1'iματοι;; ύπtρ τiϊι;; !ν6-ι;ητοι;. 'Η ιιαροvσCα 

~ων άλλωστt, θd δη+ΗΟυρy~ σvνεχώι; ι:;ητηματα ιια( ό.ντικε(μcνον &ποτι:λι:σματι-

' Εn ιβd:λλcται τιλοι;; δρ ι στικ6ι;; ~~~JS.:'e~!!~~S;_!~5:- ~.:.~.=.-~!!~-!~::ι -~.=.-Y~e
~!:~f~9::ι• τοϋ δno(ou α: δλωι; δ ι αφορcηκα( !πι δ ιW(ι: ι ι; κατtοτηοαν f\δ rι nρ6δηλο ι 

δ ιdνdχωpfίσητ6Κ6μμαάntpCσπαστονκαίάδιdβλητονctςτdν6.τώνατου . 



Jι t Ι'Ιpδσφατο ~ ~Μλοyο:( άπlbι: ~(ο: ν δ τ ~ ή ΕΡΕ lλdχε 1 &Ι'ΙολUτως τcίς 

lνdπλοvςδuvcίμtLςΜα( τcίσώματα&.σφαλείαι;;, Τδyεyον6ςcι.Vτ6lνοuνδuασιιΥ 

μl τ:tν !ιι ~ τι:uχθε ί σαv Ι'Ιcιp' αUτi'k; &.ndλuτov ΜΟ L νοβοuλεuτ L MJ1v π λ ι: L ΟΥ"Ιφ(αν Μα ( 

τ6ν ιιο:ρcί τοίί tδCou Ιδμματος άn:όλuτοv lλεyχον τοU Ρσr:ηοφώνuu άn:οδι:ιΜνUι:L 

δτι ή 11ρώ-τ-η qιiσLς , &λλcί Μα( ~.~~!~~-~!!~!~~~~!~~1,τiίς εtodδou τής χώρσς 
εtς τδν όλοΜληρwησμδν fχι:L σuντελεσ&ij, A.t όnολtΙΙ'Ιδμι:ν ο:ι qιiσι:Lς δ~cί τ1'Ιν 

ly~ιαθ(δρΙΧΗν πλ1Ιρως μοvοΜομμcιηΜοU Κρcίτοuς ε tve.• &Ι'Ιλώς ζJ1τημcι χρ6νοu, lcίv 

δlνtlLδηλωθii! vτο vwτd.τηάvτ(δρασLς. 

Τ6 r.ρ6βλημα τ6 δποίον οίιτως άνnμετwπί~οuν αί δημοΜpΟ:'fΙΜα( δu· 

νιiμΗς biv ι:Ιvαι ή &noτρonJ1 τοU Μιvδύνου τijς εtδdbou τiiς χι:Ιρας ε(ς τ6ν 

Δλuιιληρωηομδν, &λλ'ή f(οδος l( αUτοU πρίvfιlnιβληθij δριοηιιWς ιιαί ε[ς 

δλαςτοuτιiςLκδηλώσεις. 

Jι~τη εινο:~ ή φύσ~ς τοϋ ά.yi:ινος τδν όποίον Μο:λοίίντο:Ι νcί δ~ι:(αycί~ 

youν σί δημοιιρσηιια( δuνdμtL<; σJ1μι:ρον. 

2, Άyώv δμως &vι:u ιιιr.ταλλ1'lλου δpycίνou σιναL &δU\·cιτος , 

Κα(τ6 μ6νοvδρyανον τ66nοi:'ονδ Uνο:'tα ινιiτ6νδ ι.ε(αycίyηιια(νιί 

τ6νφlρηc[ςnιfραςι:ΙvαιήΕ.Χ.,lφ'δσοvδLατηρJ1οη τι'iνlν6τητα τηςΜα( 

&nοιιτr\οητr'\vοuyΜρ6τησινlν6ςσuyχρ6νοιιδημο::ιιιρατιιιοUΚ6μματος . 

Τ6σUyχρονοvχ6μμαlντοUτοιι;;δlvfχεLχαμ(ανοχlσιvμιfτcίμlχρ• 

σ1'Ιμι:.ροvχ6μpα'tο:Μα(χομματίδιατijςΜtντρώσςnο:ρατcί(ι:ως,τd.Δποίcιλ6yωτiiς 

σull'&lσεως ΜΩ ( λ ι:. 1 τoupy (ο.ς των όi'IJ1 ρ.(αν &ν ίΜο:να νιi δ~ ε(ο:,ιίyοuν οuνι:.πι: ίς ιια( 

οuνι:χι:ίςάyWvας . Εlςτ6.fιι6μμιιτα•αύτιiιιο:ίο:Vτο(άιι6μηοtβουλcuτο:(ll'lλη · 

ρο,οροϋvτο ιιο:τd. xαvdvo: τr'\ν κομμσ.ηκ1'Ιv πολ~nκτ'Ιν &n6 τcίς lφημ.ι:ρ(δας,, ή δl 

σταδιοδρομ(ο:τωνl(ηρτaτοχατcί μι:.ycίλονβα&μ6ν&π6τJ1vΙΙρΟσωΙ'ΙLΜ1'Ιvσχlσιν 

nρ6ς τ6ν '!.ρχηy6ν χσ.( τ6 Ι'Ιtp ιβιίλλον τοu. Ύnd τCι;; σuνθτ'Ικας, αUτcίς οUδεμ(ο: 

σuνο:Cσθησιςκομιιο:nχiiςι:VθUνηςχσ(χο:ίνομ ι μος:ιροσUνης,/ιτοδuνατtSνvcί 

δη μι οιιρyηθiί ι: tς. τcί στελlχη, μl &Ι'Ιοτlλεσμα τdς ι:ιuνι:χε i:' ς δ 1 o:ondot ~ς κο: ( άνσ.

χο:το:τd.ttις. 

3. Στtμι:ρον όl'ldpxouv δλαι αt προGπο&ι!σΗ(. δι6. τ1'Ιvσuyκρ6τηοι νlν6ς 

n:ρο:yμαnκοϋ Κδμμ ο: τος,. Κα( σ.ύτα ( σuvο..-Cζοvτο:ι ε(ς ττ1ν !~~! ~~!~~~~.~~!~~~ 

!~S-~~~~S:.!~~~!!S:.~ ~~.!~ ~ .!~~!!!!~ ώ:; ιισ.ί εtς ττ'Ιv χο:θολιχ1'Ιv nι:.ρ(n:ou οuνι:ι
δητοπο(ησιvιισρcίτWνστελι:χWντοUπολι τ ικοUΜ6σμοuτοUyι:yον6τοςδτιδ 

σημι:.ριv6yfσχο:τος,κ(νbιιvοςτiίςδημοκρο:τ(ο:ς.4φι:ίλcτο:ικσ.τιiμlyαβα&μ6νι:tς 



4 . Ό nρωτος δρος τής μεταβολής τi'jς Ε.Κ . r:ίς Κdμμα εlνα~ ή σuyχώ-

νεuσ~ς των ά.nαρτ~ζόντwν αύτliν "ομμdτων . Δ{. ν r: tναι δuνατdν νcf όndρ(η ~ 

' t:vι.ισ ι ς τοϋ Κt.ντρο u ώ( "όμμα, ldν ο( nαλαιο( δ.ρχηyο( lμ.ι:;ιαv(ζωνται, 6:9 ' ~νός 

μ{ ν c:w; σηλt.χη αύτής, δ.ι:;ι ' ~τ{ροu δ€ ώς &ρχηyοC των nαλαιων των "ομμcfτων . 

' t:<fv δlν σuνHλtoOi'j τ\ δ~<fλvο ι ς τούτων εlναι "αΧ:ύtερον ή Ε . Κ . νd nαραμεCνη 

c:w; CΗιν{ισn ι σ μός δ ι όη &λλως 06. I; n ι ζηtηΟi'j δ ~ ' I; νός .ε ύδοuς νd: κaλuQ&i'j nj)Οσ"α ( 

ρ:.:ςτό λα!ιιόναtτημcιύnlρτijςΙ:νότητος , nρdyματ66nοίον ο.'•δf.να δί:ναtα,νιί 

ncιρα-τλανlicιη , 

Όσuνασnισμός ά.φ'lτlροuΟιί δnοτελlση η'Ιν inLοημον δμσλοy(αν τi'jς 

Cvικανόtητοςτiiςnολιτιιιi'ίςτ\yεσ(αςνdC.ντα.nο~ιρι Οi'ί εtc;τι'iνΙΙρ ισ ιμότη >α τUν 

r.tp ιCΙτdoεωv κα( Od l:nιτρ{.vη εtc; •6.c; δημοιιρατικdc; δuνιίμειc; δ.νr.u δτιωλtCαc; 

r.oλ•J .Cμouχp 6·.-ouνdσuvα.y6.youv -ι;douμntριίσμ.ατd-:uν. 

5. Ί~ σΙιyκρότησιc; τi'jc; Ε.Κ . ~ fι: κόμμα. "ατd τι'! ν nρώτην της ι;ιdσιν bt.oν 
ν&nεριορισΟijε (ςττ'ΙνκοινοβοuλtuΗκι'iνδμιίδα. , καΟ ' δηόρydvωJ ιςl:nCεύρu

"Ι'l ραc;βιfσε!<'ςnr.ισUnο(){.τειχρόνον,τόνδποίονδlvδιαΟt:τομεv!nCτοϋτισρόvτοc;. 

Ή l:nC ι:ύρu;{ρα c; βιίσtr.ι.:c; όρydνωσις. &άά.nο"ttλιfοη τι'Ιν δtύτι!ραν Qfσ ιν, ΙΙατ.1 
ττjνόπ.ο(ανΟάδλοκληρωθi'jτ\δημο"ρατιχτ'Ισuyκρότηοιc;τοU"όμμ.ατοc; : 

6, '!'6 κόμμα nρt:nει νά διεu&ύνετα~ άnό τόv ~φχηyόν καC fνα Πολιτικ6ν 

Σ uμβοUλ ι ον άr.οι;ιασ ι στ ι κi'jc; δρμοδ ι6τητος, lκλεyόμενον δημοκρcιτ ~ κώς . Βr:βαCω< 

.Οlμα 'ιιpχηyοϋ <rι1με ρον δlv δύvο.τcι ν6. τε.Οi'j . Οί.iτε tσω( δλόκληροv τ6 Σuμβού

λιοvΟcfnρt'nηvcfnροlλΟηά.nόl:κλοy6c;,διότιείc;αύτό&dnρlnηvdσuμμετιί

oχouv δnωσδτ'Ιnοτε σ ~ /ιτt:τα ι των κσμμιίτωv τd δnο ία σuvι:ιcρώτησcιv τι'! ν Ι: . Χ. 

Εlναι δυνατόν δμως καC nρlnει vd κα&ορισ.&ή δη 5 -7 μt:λη τοϋ ΣυμβοuλCου 
06 !κλεyοϋv !λt vOlpW( ύnό τi'jc; κοινοβοuλεuτικi'ίc; δμdδοc; . 

Τό Ι:uμβούλιοvαύτόΟdlχητι'Ινδρμοδι6τηταΙΙαCτι'iνεύ()ύνηντής 

χαρd(tω( τής yr:v ικi'jς noλιHMiic; τοϋ Κόμματοι;, lv-.όc; τWν nλαισCων nού ()d 

κc..&ορ(ζη /ι δλομt:λεια τiic; κοινοβουλεuτικiic; όμόδοc;, 

Τ6Σuμβούλ ι ονΟdδύναταινάόρCζηlnιτροnάc;διdτdδιcfι;οορα(){.ματα 

l:ΙΙόστηνύnότ1'jvnροεδρ(αvl:vόc;τWνμελωντου.(Πρόyραμμa ... τύnος - Ο ίκοvομικιί 
- Όρyιίνωσιc;, κ . τ.λ.). 

1. Διdτι'Ινσυστημ.αηκ1'jνδιι:(αyωyι'ivτοϋκοινοβοuλtυΗκοϋά.yWvοςεlνα ι 

l:nιβεβλημ.lνονl;n(οηι;νάδρyιιvω&i'ίκαCήιcοιvοβοuλευτιΜ1'jδμ.ιίc;. Πρ6ς τοUτο 



εtvα~ ό.nαρα(τητοv vd l:w.λεy~ c1c~ • Άvαnληpωη'\ς "τοϋ 'Αρχηyοϋτοϋ ΧcSμμα-ι:ος 
ό όnοtος ~d ό.νΗw.αΟ~σ -ι:ii o. ύ-ι:cSv εtς tιfv Βοvλιf\1 άιιcSΙΙ -ι:α, ό.λλιf w.o.( δ διιοtος 

θd Ι:nοιιτειίη -ι:i;ς Μ«ΙΙΟΙΙ~w.ijς ln εtαyωyijς -ι:W11 #;ρyασιών -ι:ijς Κο ~ΙΙοβοvλεvηw.i;ς 

'ομιfbος. Ό 'ΑΙΙαιιληρω-ι:-.1ς &d e~ΙΙCIL μfλος -ι:οϋ Πολ~ηw.οϋ EvμβovλCov. El11o.~ 

lιιιο.ριι(-ι:η-ι:ΟΙΙ l:ιι(σης IIm.)( οU-ι:ος !πηιοvρεt-ι:αι lιιιcS bύο -ι: ούλ4χ~ο-ι: ον • ΈφcSροvς• 

-ι: ούς 6ιιο(ους l:ιι(οης θd !κλltη,lι ΜΟLΙΙΟβουλcυηκιf 6μdς . 

TcS fρyo11 -ι:i;ς -ι:ρψελοiίς aUti;ς Έιιηροmlς , ι\ 6ιιο(cι bl011 11d fχη 

yρο.ι;ιet"ο11 !11τcSς -ι:i;ς ιιt~ούοης -ι:οϋ κcSμμα-ι:ος έ11 -ι:ή touλfj , ~6: l:ncw.-ι:ε (ΙΙε-ι:ο.~ 6.ιιcS 

τijς ιιροιιιιραοκευiϊς -ι:W11 !ιιερω-ι:ιfοεωΙΙ κιιC l:ρωτιfοtωΙΙ μfχρι κα( -ι:ijς ιιιιρακολο~-.1-

οεως τfiς Jl.αρouo {ας -ι:W11 βουλεu-ι:ώ\1 κιι-ι:d -ι:ιfς οuνεbρ ι dοε ~ς, ώς κ α C τfiς ουμμε 

-ι:οχfiς -ι:ωΙΙε(ςτ 6:ς'4"1φΟφορCας . 

Ήκοι\ιοβοuλεvtικιf όμdς l:n(σης nρfnει 116 όιαιρεΟ!} εtς Έnι-ι:ροιιdς 

πο.ριικολο~ούσας οvyκεκριμlΙΙα ιιροβλι1μιττc, ί11α Ι:tασφαλ~σοi; ,Ιι Ηε ι b(κευσις 

-ι:ί:i11 μελWΙΙ της. Όφειλε ι l:nCoηι;. ιιV-ι:η 116: ΙοΙα~ορCση κλιμιίκ~α βουλευ-ι:WΙΙ ot 

όnοtοι Od ιιαρακολοu.ΟοiίΙΙ κιι( θ6: i.ιιισκftι'fωΙΙtαι -ι:Ο~( Νομούς ε(ς τούς Δπο(ουι;. 
bl11 δnd:ρχε ~ l:κπροοι:ίιιηο L( tfiι;. Ε .Κ. ώς ιιVτη ε t 11α.ι δΙΙι;ιιιιρκτ1ς. 

θ. ' ;\ιιοφdσειι;!ιι C -ι:WΙΙάΙΙω-ι:lρωΙΙδfοΙΙΙΙιfληφ&οiίΙΙκα.-ι:ιftτ1ΙΙιιρώ-ι:η\ι 

σύσκε-.LΙΙ φ -ι:i;ς κο~νοβοvλεvt ικi;ς όμdόος , όιcSn δ~τω μcS\1011 &d εrΙΙα.ι όuνα-ι:cSΙΙ 

νd !δραιωΟij ή ιιειιο (θησ ~ς όι:-yιιΙΙ ι κijς κα( μο11 (μου l: 11cS-ι:η-ι:ος -ι:οiί κcSμμιι-ι:ος . 

Εύ&ύς άμlοως θd: nρlnτι "d. ό~οριο&ii "Όρyιιιιωtιw.cSς l'yιιμμα-ι:ε;,jς• -ι:οiί 

Jι:~μ.μο.τος, δ διιοiΌς Od. &ναλdβη τι'\ΙΙ όρyd:ΙΙωσιΙΙ l:11 -ι:fj Πρωτeυούσι;ι κα( εtς -ι:'Ι111 ' 

' iιιαρχ(αΙΙ . Et\la~ lιnα.ριι(-ι:η-ι:ΟΙΙ δκωζ κιιC εtς -ι:cS -ι:cλeu-ι:αiΌν, et bυνιι-ι:cSΙΙ χωρ(ΟΙΙ 

ύιιdρχη 'ΕtΗ-ι:ροιι-.1 -ι: οU ΧcSμμιι-ι:ος . λί ιιληροφορ(α~ διιcS -ι:ιfΙΙ βd.ο~ΙΙ ό ιοχε-ι:eucSμεΙΙα.L 

ιιρcSς-ι:cSΧ(ΙΙ-ι:pοΙΙ&d.όημιουρΥ1'\οοuΙΙτι'\ΙΙl:ν-ι:ύ ιιωσιν-ι:i;ς"ΙιιΙΙ-ι:ιιχοϋnιιροvσCας-ι:οίί 

ΚcSμμα-ι:ος, ε (ς ..._ -ι:pcS"ΙΟΙΙ ώστε ο ί όπιιόο( του νd μιf ιιtσ&dνωΙΙ-ι:ιι ~ tyΜα-ι:ιιλι:

λfιμμlνο~ etς -ι:ιfν αΜιι ~ ρεσ(ο.ν -ι:i:iν Κuβcρvηηκi:ίΙΙ όpyd.vω\1 κο.( -ι:W11 nιιριικραηΜi:iΙΙ 

δρyαΙΙώσtων. 

Τι:λικι1 φd.οΗ; -ι:i;ς δρyιιΙΙώσεωι; .Οιf ctΙΙαι -ι:cS • Έ-ι:ιfσ~ΟΙΙ EvΙΙlbpLo\1° 

-ι:οϋ Κdμμιι-ι:ος, !κ -ι:οiί διιο Cou θd Ι:κπορeύeτιιι καC τcS • 'ΕΟν ι κcS11 Συμβούλ ~ οΙΙ• 

αύτοϋ διιο -ι: eλούμcΙΙον διιcS κο~ΙΙοβουλtvηΙοLιf ΙoLaC μιf μt'λη, 

Ή λειι τ ομερι:σ-ι:lριιδμι.ις 6:11dιιτvtις tWΙΙ θε μdτω11 -ι:i;ς όε υ-ι: lριις ιιύ-ι:ijς 

ι;ιdσeως-ι:ijςδρyαvώσεωςΙ:f;lρχc -ι: ο. ιtWΙΙδρCωΙΙ-ι:ΟίίιιιιρcSΙΙ-ι:Ος. TcSo.ύτcS f oχύt ι 

1οιιιC δ L d t-.111 δ ρ ι σ-ι: ι ΙοLιfΙΙ ό ~ ιιμcSρφωσ ι"' -ι:οίί ιιροyρdμματος, ΙοLαΟcSσοΙΙ μdλ ι ο -ι: α , εδρ ι

ΟΙοLcSμtΙΙΟι-ι:cSοοΙΙ!yyύςτi'jςιιροεΙοLλοyιΙοLijςιιεριcSδου,fχομtΙΙδιιιτυιιώσeιτdς 

βασιΙοLdς7LpοyραμμιιτιΙοLιfςάρχdς-ι:οUΙοLdμμα-ι:ος. 



9. 'ιιφοii έ(ιιyyε:λΟή ή σuyκρ6"t"ησ ~ ς τής Ε . Κ. ε:ίς ~νιαiΌν Κ6μμα ιtατd τd 

lηιωτt'ρω , Od ε: t να~ δuνατ6ν νd προσδ ~ο ρ ~σοή κ α( ή τακτ ι κι1 τoii δ~ εtσ.χ(Ιησομlνοu 

&~νος . 

' Βνδειιtτ~ιιώς σ.tτη, ιttt't"d 'n'\v nρώτηv Qcfσιν, δ\iva"tσ.ι v4 προσδιορισ(Ιfj 
ώςlι:κολο6&ω(: 

α . ' Ιιποχ11 lιn6 ~vσpιt't"Jip~ov σuvεδρ(ασιv κα{ "tcf σvνεδρ{ας δ(cf "tt'\ν ~ιtλο

rι'ίν"tοiiΠροεδρεCοu . 

β . Όρκω;.ιοσ Cσ με't'~nιQuλdξεω(, "tt'\ν ήμt'ραν καΟ '~ν Δ Πρ6εδρος "t ίl' 

Κuβερνt'\σtω( (lcf άvαyνώση "tcfς; nροyραμμαηιt6ς δηλώσεις ιtaC άμεσος 

ό.τιοχώρησ ~ς. 

y. ' Ι:nιστροQt'\ "t"ι'ivtnοιιt'νηνκαΟ ' i'ινδ'Αρχηy6ς't"ΟiiΚ6μιια"tΟς , άnαΕ;ιi:ίν 

ν ι'i δ.nσ.v ,;Jioη εtι;; nροyραιιμαηκcfς δηλώσεις ΚuβερνJiσεως ιιι1 vο μ (μοvς 

δ.Q ~ tv6ς ιιf ν, {)ιli. άnεu{)uvOi'j nρ6ς ,;6v ' Λνώ"tσ.τ οv • Λρχοv'tα δnοyραμ

μCζων τ&ς ε:Μ-6vας oύ "t oii δι6 τι'iν δημιοuρyηΟείσαv ~ατ4στασιν , f:.. 9' 

ί:'t"lpov δt' {)lf ιt tt't"αyyε(λη ~ιησι'iμωι; τt'\v Kuβt'pvησιv ώς !τιtα't"ασ "t"Jiοασαv 

l:v Έλλcfδι δλοιtληρωτιιt6ν κc:Οεσ"tώι;;, "toiiδτιo (ou ή ιtα"tcfλuσις lιr:οτελεί 

10. Δεδοιιlvων "ti:ίv δισ.Θt'σεων τfjς κοιvίiς yνώιιης τd lιvω"tt'ρω lιno'ttλoUv 

"t6 μ~ νι ιιοuμ τοU σuv6λou -ri:ίv ~vερyε ιWv, α~ δ ποία ι !nιβcfλλΟν"tα ι ε: tι; "tι'iν " Ενω

σιv 't"Oii Κ:t'v-::pou . Έttv δ:rι:4ptouv ηvε:ς ot όποίοι έχουν ριζικdς δ.νΗρρι'iσeις 

~n( l:v6ς το ιοV,;οu προyρ4ιιιιατος ε:fνα ι καλύτερον lιιι6 τώρα vcf διαχωρCσοuν τJiv 

.(Ιfσιντων t:α.{ν 1 ά:vο.λcfβσ υ.,• t:U0t'ω("tdςε&&ύναςτωνδιcfτι1vδιdσnαοιν , ε[ς 

δ.ντ (&ε:σ ιν τοU !ιητακτιιt3U λαΊ:κοU α[ "t"JiJlα't"Oς .'..nfp "tής !v6τητος. 'Η n:αροuσ(α 

τωv &λλι.ιστε, {)ι1δημ ι οuρyV σuνεχώι;tητι1ιιατακαCάvτικεCιιενοvάnοτc:λεσματι -

' Εnιβ δ.λλετα ι τiλος όριστικ6ς ~~~~~f~~!!~S_!~S -~.:~ .:- ~!!~-!~~- ~ :. _J.:.I~e 
~~~f~!!~• τοU δ:rι:ο(οu αt δλως διαφορε:ηκα( έn~διώΕ;ει ς ιtα"tt'οτησαν /ιδη nρ6δηλοι 

δι4v6.χωρι'iσητ6Κ6ιιιιαάnε:ρ(σnαστ οvκσ.Cάδι4βλη,;ονε[ς"t6νάyWνα't"ΟU. 



1. Α ~ nρ6σφατο~ k"ΙtλΟΎαί &rιlδει(αv δη ~ ΕΡΕ lλιfχε ι δ.rιολιίτως τιfς 

!ν6nλοuς δuνιίιιιr: ~ς Μα( τιί σώματα δ.σφαλιr: ι ο ς. Τ6 τιr:Ύον6ς αV\"6 ! v σuvδuασμ.;;ι 

μl τ1'jv ln ~ τcux&c i"oαv rιαρ' α\ιτ1;ς δ.r.6λvτοv MOL vοβοuλ.ιr:uτ ~ M1'iv rιλι: ι ο .-η φ( α. ν Μιι.( 

τ6v nαριf τοίί tb ίοu Κ6μματος &rι6λ.uτον έλεΎχοv τοίί Ρι:ιδ ~οφώνοu &ιο:οδιr: ι Mvύc ι 

δη~ rιρώτη οιfσ ις, &λλιί "Ιtαί ~-!!~~~~-~!!~'?~~~~!~~~,τiίς εto6bou τiίς χώρας 
εtς τ6v 6λοΜλ.ηρω-.:ιομ6v lχΗ οvvτελεσ&f'ί. At δrιολει>~;6μεvαι ςιιfσιr: ις διιίτ1'Ιν 

lΎw.αtΗδρ1JΟιν nλ1'jρως μοvοΜομμαηw.οίί Κράτοuς είνι!.ι &ιο:λWς :~τημα χράνοu, kdv 

blv C•δηλ.ω&ή ~ντcvω-.:ιί-.:η άvτ ίbρασις. 
Τ6 r.ρ6βλημα -.:6 δrιoi"ov οίίτως &νημετωrιC~οuv αt δημοχρα"Ι:ι "Ιtα( δu

νdμcις δlv εlνα ι ι\ lιrιοτροnf\ -.:oU "Ιtινδίίvοu τής ct66δou -.:ii ς χJρας ιr:[ς τ6v 

δλοχληρωησιJ6ν, &λλ'ι\ fιοδος lι αύτοίί rιρ ίν fι lrιιβλη&ή δρισηχώς "Ιtα( ε ( ς 

δλ.αςτοuτdςlw.δηλώσεις. 

τοuνα 1 δημΟ"Ιtρ.χτιχα ( δvνdμεις σJ1μερον. 

2. 'ΑΎώνδμωςδ.vtu"Ιtαταλλ.1'iλ.οuόρτιfvοuαίvαιlιδVνατος . 

Κα(-.:6μ6vοvδρΎαvον-.:6δnοίονδύναταιvdτ6vδιt(αΎΙfΎ'\"Ιtα(vιi 

τ6vφlρηε[ςrιlραςιr:Ιναιι\Ε.Κ.,lφ'δσοvδιατηρJ1ση τf\vlν6τητα τηςΜα{ 

ό.ιο:οΜ-.:f\οητf\νο uy"Ιtρ6-.:ηοινlν6ςοuyχρ6νοuδημσκρπτικοUΚ6μματος. 

f6 σUΎχpovov Μ6μμα lv -.:οU-.:ο~ς blv (χε ι "Ιtαμ( αν σχlσ ι ν μl -.:lf μlχρ ι 

ο1'Ιμcρονw.6μρ.ατιιΜα{ΜΟμματίδιατ1jς"Ιtεντρώαςnαρατιi(ιr:ως , τιfδrιοίαλ6-yωτής 

σuvtΙlσεως"Ιtο(λειτοuρΎίαςτωvύιο:f\ρ(ανάvίκανιι vάb ιεtο.Wifτοuv σuνεnείςΜο. C 

σuvεχείςlιyWvας . Ε tςτιif"Ιt6μματa •aύτd. Μαί αVτοC&Μ6μηο/βσuλεvτα {lrιλη

ρσφοροίίντσw.ιιτdΜαv6νατ1'Ιvκομματι w.ι'\vnολιτιw.1'iν&rι6τdςlφημcρ{δας,ι\δl 

Ο"fαδ ~ οδρσ μ C α 'tων ftηρτίiτσ Ματ& μtΎdλ.οv βα3μ6ν &rι6 τ 'Ι'! ν rιροσωrι ι "Ιt'l'\v σχlο ι v 

rιρ6ς τ6v ' Αρχηy6ν w.α{ τ6 rιιr:ριβdλ.λσv -.:ou . Ύn6 -.:t.ς σuv&f\"Ιtιις ιιVτιfς σύδεμCα 

σuvα(σ&ησις "ΙtσμμιιΗw.i\ς ε\ι&ύνης Μαί χιι.C vσμιμσφροσιίvης i; τ σ δvνατ6ν vd 

δημιοuρyη&ήε tς -.:dστελ.lχη ,μllιnοτ lλεσ ματιfςσuνεχείςδιασndσtις w.αC&:να-

3 . Σf\μεροv ύrιdρχοuνδλαιιι. trιροUnο&lσειςδιd τι'\vσuΎΜΡ6τησιv!v6ς 

rιραΎμαΗw.σίί Κ6μματος. Καί αύτα( σuvο.-Cζσνται ε(ς τι\v ~!!~!~~!~~1~-~Ε~~~ 

!~S-~~~~~S-!~~~%-~~~-!1~-~~~!!!!~ ώς Μαί εt ς -.:ήν κα&ολ.ικτ'ίv rιερ(rισu σvvει
δητσπσ(ησιv nαρdτWv οτcλεχWv τοίί rιολ.ιηχοίίχ6σμοu τοίί Ύtτοv6τσς δτι δ 

αημεριv6ιlσχιι.τοςΜ(vδuνσςτi\ςδημοκρατίαςώι;ιε.Cλεται"Ιtατ6μlΎαΡα3μ6νctς 



4 . 'ο πpW"t:σς δρας ηiς με"t:αβσλijς τijς Ε.Κ . εtς Κ6μμα εtναι ι\ οvηιι:ί-

νεvοις τών &παρΗζ6νη.ιν αύτ,ιjνκσμμd"t:ων . Δtν ε:ναι δvνα."t:6ν ν6. ύπd.ρ(η 1ϊ 

" t:νωοις "t:OU Κ tντροu ώς κ6μ.μ.α, l;dν ot παλαιοί &ρχηyοC ~μςιαν(ζων τcη, άςι'~ν6ς 

μ! ν ώζ σηλtχη αύ,.ης, &ςι ' ~'ttpou δt ώζ &ρχηyο( ,.ων παλαιών 'tων κομμd.'tων . 

' t:d.ν δtv oυv'ttλεoOij ι\ (Ηdλvοις 'tΟύ'tων εtvαι '!Hι:Xύ'ttpOv ι\ Ε . Κ . νιf παραμε(νη 

ώc; CΙuνασπ ι ομ6ς δι61'ι &λλω<; Od. ~πιζητηΟij δι 'tv6ς •εύδσuς ν.1 καλuφ&iί Ιt9ΟΟκαC 

ρ~ς τ6 λαtκ6ν αtτημα ύntρ τijς l:v6'tητσς, nρ6.yμα τ6 δπσϊ:ον ο(ιδιfνα δCναται vιf 

παpαπλανl1αη. 

Ό σuνασπ ιομ6ς &ςι'l:τtροu Οά άπο"t:ελtοη τl'j v ~π(ση μοv δμολοyCαν τής 

&:νικαν6τητοι:; "'1r. πολιτικής ι\yεοCας νά δ:v'tαποκρ ιΟ-ij εtς τ1'jv κρισιμ6ηt ο.::ι: τiiv 

περ •.στάσcων κr:ι.C 06. ~πι'tρt'\;ΠΙ ε t ς τάς δημσκpατιw.άι:; δuν6.με ι ς &\•ευ άf'Ιιι:λε C αι:; 

nολυ-;:Cμοu xp6·;~u νd ouν ayC.youv 'td. οuμπcράσμα'tά 't(ιiV . 

5 . Ή 0'JΥκp6'tηοις τής Ε .Κ . ltι; w.6μμα w.ατ 6. τl'jv nρι:ίτην τr,ι; ςι6.οιν ό t'ov 

ν&περ ισριοΟΙiι:Cι:. τl'\νκσινοβσuλεuτιw.Ι'\νδμ4δα,w.αΟ'δτιδρy6.νωοιι:.tπCεύρu 

τlpας β6.σε~·ι:. npOU!:oOt:τε ι χρ6 νσν, τ6ν δ:ισϊ:οv όtv διαΟt'τομι:•ι l:nC τοU παρ6~·τσς. 

Ή !π{ εύρuτlρας β6.σει;ς δρydνωσις 06. άποτι:λlση τ11ν δεύ,.[ρ αν 9iσιν, κa'ti 

ηiν δno(avOd δλοw.ληρω&ίi ι\ όημοw.ρατι w.1'ί οuy~ι.ρ6τησις τσVκ6μματ ος : 

6 , Τ6 κ6μμα πρlnι:ι v6. όιεu.Sύvεται &π6 τ 6v J\pχηy6v κα ι lναΠολιηw.6ν 

.Σ: uμ.βούλ ι ον &r.οι;ιασιστικίiι:.&ρμοδι6'tητσς,l:κλεy6μι:νονδημσκρατικι:!ς. Βι:βι:t(ως 

θtμα 'Αρχηyο~ σr']μι: ρον δt v δύνατ•ι vd τε &ίi. ΟVτε tοως δλ6κληρον τ6 .Σ:uιιβού

λισν Od πρfπη v6. πρσtΑ.Οη &n6l:κλoydς, δι6η ctς cιύ't6 θιf nρtπη vd. σuμμετιf

σχοuvδπωοδήnοη:οtι\yιfτα ι'tώνw.ομμιfτων 'td.δποϊ:ασuνεκpώτησαν η'Ιν t . Κ . 

Ε l ναιδuνατ6νδμως καCπριfnεινdκο..Sοριοθίiδτι5 -7μιfλητοU ΣuμβοuλCσu 

Οιf l:κλεyοUν έΑ.ευ.Slρως ύπ6 'tίiς κοινοβ οuλεuηw.ίiς δμdδσι; . 

Τ6 Σ•Jμβσύλ ι οvο.ύτ6.0ιf lχητήν&ρμοόι6'tηταw.cι(,.,ιjνεV.Sύνηντijς 

χαpd.(εως τίiς yεν ικiiι:; πολιηκiiς 'toV Κ6μματοι:;, l:ντ6ς 'ti:iv nλαιοCων πούΟιf 

κα&ορ Ctηι\ δλομlλι ια'tijςw.οινοβουλεuτικi;ςδμdδοι;. 

Τ6 Σu ι~βούλ ισν Od. δ ύνα'tαι vιf δ ρ (tη έπ ι τpol'ld.ι:; δ ι d. 'td. δ ι d.φορα Οtματα 

έκ6.οτην ύπ6 τ,ιj ν προεδρCαν ~v6ι; τWv μι:Α.Wν τοu. (Πρ6yραμμα .,. Τύf'ΙΟς - Ο tκοvομιw.ιf 

- Όρyd.νωσιι;, w..τ .λ.). 

1. Διdτ,ιjvσuσ,.ηματικ,ιjvδιt(αyω'rfiν'tοUκοινοβονλι:uτ\κΟU&yWνοςεΙναι 

l:πιβεβλημlνον l:πίσης νd. δρyαvω&i; καC ή κοινοβουλευΗιι,ιj δμdι;. Πρ6ς τοίί'tο 



ε t να~ &rιαρα {τητον νd lκλtyi'i ι: [ι;; • ' Αναrιληρωη'\ι;; • ,;οϋ ο λρχηyοϋ,;οϋ Κdμμα,;οι;; 
δ δrιοL'οι;; &d &νηκα~~στii αύτdν είι;; "Ι11ν ΒοuΜν &π6ντα, &λλd κα{ δ δrιοL'οι;; 

&ι1!rιοrιτεVη,.ηςκανονικiίι;;διεf;αyω'fiiι;;τi.ίνlρyασιί:iντiίι;;Κοινοβοuλι:uτιιιiίι;; 

'ομι1δοι;;. Ό Άναπληρω,;-ι1ς &6. ctναι μlλοι;; τοϋ Πολιτικοϋ tuμβouλ{ou. Εlναι 

&παρα(τητον έιιCσηι;; δrιως οUτοι;; έπικοuρεLται &rι6δUο τοuλ6.χιστον • 'Εφ6ροuι;;• 

τούς διιοCοuς ln(σηι;; 8ιί!κλltrι1ι κοινοβοuλεuηκ-ι1 δμι{ζ. 

Τ61:ρyον,.,;ι;;τριμι:λοϋ(.αύτijι;; ο Εrιιτροιri;ι;;,ήδrιοCαδlοννd!χrι 

yραφι:L'ον lντ6ι;; ,.,;ι;; αί&οUοηι;; τοU ιι6μματοι;; έν τ~ 8οuλ~, .fld έrιι:κτι:Cνι:ται &rι6 

τijι;;ιιροιιαρασκι:uijι;;τi:Ίνlπι:ρωτ-ι1σεωνκα C!ρωτ11σεωνμlχρικαCτijςπαρακολοu&-ι1· 

σι:ωι;; τijι;; ;&αροuσ(αι;; τών βοuλεuτi.ίν κατιί τιίι;; σuνtbpιιίσι:ιι;;, ώς κα( τijι;; σuμμr.· 

τοχiίι;;τωνείς,τdι;;.-rιφοφορC αι;; . 

Ήκοινοβοuλr.uηκ11 δμdι;; l:ιιCσηι;; ιιρlιιει νd bιαιpcOij ε(ι;; Έrιιτροιιιίι;; 

rιαρακολοu&ούσαι;; σuyκεκpιμlνα ιιροβλι'jματ~, ίνα Ηασφαλ~σ~ij ή ltε ιb(κcuοιι;; 

τWν μελi.ίν τrιι;;. 'οφc(λι:ι !π(σηι;; α~τη νd κιtΟορ(ση κλιμdκια βοuλtuτών oi 

δποLοι04nαρακολοu&οϋνκαC8ιί!nισκlπτωνταιτοιfι;;Νομούι;;r.tι;;τούι;;δπο {οuι;; 

δt'νδπιίρχι:ι!κπροσcΖπησις.τijι;;Ε.Κ. ώι;;αVτηι:tναι&νι:ιιαρκ'l1ι;;. 

θ. ο Αrιοφ4σι:ιι;;!rι( τών&νωτlρωνδlοννιίληςι&οϋνκα,;4τ'Ι1νrιιχ5τrιν 

σύσκι: ... ιν oui. -:ijς κοινοβοuλι:uηκijι;; δμdδοι;; , bιdn Μ~τω μdνον 84 εtναι δuνιι.τ6ν 

ν4έbριι.ιωΟijήrιεπο{8ησιι;; δΗανικijι;;κα{ μον(μοu!ν6τητοι;; τοϋκdμμα,;ος,, 

EU&Uι;; &μiσως &d rιρι!rιη νdbιορισ&ij •Όρyανωτικdι;; ί' •α μματtύι;;• τοϋ 

lδμματοι;;, δ δrιοL'οι;; &d δ:ναλdβη τ-ι1ν δρyιίνωσιν !ν τ~ Πρωτι:.uούσ~ κα( r.\ι;; τiiν ο 

ΈrιαρχCαν. Εtνσ. ι &ιιαραCτητον δπωι;; κα( είι;; τ6 τι:.λι:uταίον, εt δuνσ.τ6ν χωρ{ον 

ύπι1ρχrι' Βπ ιτρο'ΙiiτοϋΚ:6ΙΨατΟ<. ΑtnληροφορCαι&πdτι'jνβdσινδιοχι:.τι:u6μεναι 

ιιρdι;; τ6 Κiν'ΙpΟν 84 δrιΙΗΟuρ'(1'\σοuν τr'jv !ντύnωcΗv ,;ijι;; ιιανταχοϋ rιοροuο(ας τοίi 

Κdμμα'Ι οι;;,ι:tς. αι.tτp6Ι'!οvώατtοίδπαδο( 'Ιοuνιίμ-ι1αtσ.Οdνωνται!yκαταλt· 

λ't\μ.μlvοι εCι;; τ11ναύ.οαιρεσ(αν τi.ίνΚuβερvηηκί:ivδρy6νων κα C τi.ίν η:αρακραηκi.ίν 

δρyανώσεων, 

Τι:λικii φdσιι;; τijι;; δρyαvώσεωι;; θdε{ναι τ6 • Έτiiσιον tuνlδρ ι οv• 

τοU Κ6μματοι;;, Ι;., τοϋ δnoCou .06 έκrιορtUεται καC τ6 • 'Β&νικ6ν tuμβοUλιοv• 

αύτοϋ&nοτtλοUμενοv&ιιdΜοιvοβοuλεuηκdΜα(μ11μι!λη . 

Ή λtπτομcρεστfρα δμωι;; &νιίrιτutι ι;; τί:iν &εμdτωv τijι;; δεuτiραι;; αGτί;ι;; 

φιίσεωι;; τijς, δρyανώσcωι;; έtlpxc ,; o.ι τWν δ ρ Cων τοϋ naρdv,;oι;;. t6 ο.ύτd toxύt ~ 

Μα{ διdτ11v δρισηκ'Ι1ν διαμdρφωσιv τοϋ προyριίμμο.τοι;;, καθdσον μdλισ,;ο., cύρι

σΜdμενο ι τdσον l:yydι;; ,;ijι;; nροεκλοy ι κfiι;; πι: ρ ιdδοu , fχομι:ν δ ~ατuπώσε ι τdι;; 

βασικιίι;; προyρσμμαηκιfι;; &ρχdι;; τοϋ κ6μματοι;;. 



9 . ' ΙιφοV ~{,ayycλOij ή σuy"Μ.p6"Ι"ησιc:. '"ic:. Ε . Κ. c Lc:. !νια ίον Κ6μ.μα ιtα"Ι"4 "1"4 

&νω"Ι"fJΧ>Ι , &cfctναιδuνα"Ι" 6νν4nροσδ ιaρισΟijw.αCή"Ι"αιt"Ι"ιιt1'\"Ι"ΟUδιε{,αχΟησομlνοu 

Ένδcι~tη ιtωι;. αt"Ι"η , ~tα"Ι"4 την rιρώτην φ6σιν, δύνα"Ι" αι ν4 rιροσδιορισ&iϊ 

ώςl:~tολού&ως: 

α, ' Λrιοχ1'\ άrι6 !ναp~tτι'\"pιον σuvεδρ(ασιν ιια( "1"6 σuνεδρ(ας δ(6 "1"1'\V ~•λο-

yι'iν"Ι"OUΠpocδpcCou . 

β . Όp~tωμοσCα μ.c"Ι"'ιrιιςtuλ4{,εως , η'iv ήμlραv ~ta& ' f\ν δ Πρ6cδρος "1"~ς 

Κuβ cρνι'\σcως 36 άvαyvώση "Ι" άς rιροyραμμαη~t4ς δηλώσεις ~tαC δ.μ.εσοc:. 

y . ' Εrιισ"Ι"ροφ1'\ "Ι"ι'\ν!rιομfνηv~tαΟ'f\vδ' Δρχηy6ς "Ι"οVΚ6μ.μα"Ι"ος , άnα(ιWv 

vt'ίάrιαν"Ι"ι'\ση ctς nροyραμμ.αη~tcfς δηλώσεις Κuβερv1'\σt:.ιι; 111'1 vo μ.Cμou c:. 

άφ'lv6ι; μ.t:ν , ΟιC. άntuO uvOij rιρ6ι; "1" 6v Άνώ"Ι"α"Ι"Ον ·ΛρχΟν"Ι"α VΗοypαι~

ι:Ctι.:•J"Ι"ι!.ςεUΟύvαc:.σ..", "Ι"οϋδιιί "Ι"ήνδημ ιοuρyη{Ιείσαv~tα "Ι" &σ "Ι"ασιv,!_..Q ' 

έ η:!ιιοuδf06~tα"Ι"αyyεCλη !rιισ1'\μωι; "Ι"ήv Κuβfρvησ ι vώς!y~tα"Ι"ασ"Ι"ι'\Οασαv 

l·•J Έ~.λιίδ ι δλοιιληρωη~t6ν ~tc:.Οεσ"Ι"ώc;, "Ι"οϋ όno(ou ή w.α"Ι"ιίλuσιc:. άnοηλtί 

"1" 1'\ vπpω"Ι"αρχιιc1'\v!nιδCωtιv "Ι"iϊC:.Ε . Κ . 

δ . Σuμμε "Ι"οχή η'ic:. Ε . Κ , εtι; "Ι"ιίς !ρyασ(αι; "Ι"οϋ :ωμα"Ι"Ος δι6 "1"1'\ ν &σκηοιv 

ιco ινoβouλcunιco:::i Hfnou w.α( ~tpιn>ιfiC:. "Ι"ών Νομοσχεδίων , δ.νεu ~~!!!!!:!~~~~=-~iS: 

!~~-t2~!~e!~~ · 

10. Δtδομfνων"Ι"ώνδια0lσεων"Ι"?jι;>ιοιν1;ι;yvώμης"Ι"4άνω"Ι"fpωάrιο"Ι"cλοUν 

"1"6 μινιμοuμ τ οU σuν6λον τών ~νcρyειών, α : όrιοίαι !πιβdλλον"Ι"αι εlι; "Ι"τ1ν ' Ενω

σιν τοϋ Χfντροu . 'Eiiv Vrι6ptouν ηνει; oL δrιοi:οι lxouv ριtιw.4ς άνηρρ1'\σεις 

έrι( ~ν6ς "Ι"Οιούτοv nροyρdμμα"Ι"Οι; εtνα ι >ιc:.λύτερον άrι6 τώρα ν4 διαχωρ(σοuν τ1'\ν 

Οfσ ι ντωνκa.tν ' άνιιλdβοu'ΙΙ'::VΟfως τιίι;εύ-&ύναζτωνδιιί"Ι"1'\ν δι6σnασ ι ν,ctι; 

άvτ{&cσ ιν "Ι" ΟU ! πιταχηκΟU λα~>ιοV αl"Ι"1'\μα"Ι" Οζ ύnfp "Ι"ijς: l:v6"Ι"ητοι; , 'Η παροuσCα 

"Ι"ων δ.λλωατε, Οιί δημιοuρy~ σuvεχώι; tη"Ι"1'\ματα κα( άνηκε(μενον άnο"Ι"tλεσμαη -

' Εnιβιίλλc"Ι"α ι τlλοι; όρ ισ"Ι"ι κ6ι; ~~~!-~e~~!!~S:-!5S:-~.:~ .:. -~!!~-:!~~- ~.:-Y~e 
!!~~i~!!~• τοϋ όπο (οu α[ δλως δ ιαφορεηw.α( !nιδιώζειc:. κα"Ι"fσ"Ι"ησο.ν ήδη rιρ6δηλο ι 

διιίν6χωρ1'\οη"Ι"6Κ6μ.μ.αάnερCσπασ"Ι"ον~tαCάδ ιιfβλητονεlι;"Ι"6vάyώνα τοu . 



Λί ιιρ6σφατο\ fΜλοyα( άnlbt\f,αv δη 1'1 ΕΡΙ: έλ6χι:ι lr.noλVη~ς ηiς 

fv6nλους bυvdμr:\(Mα ( τdοώμ.α1:αάαφαλι;(ας . t6ycyov6ς αύτ6fvσυvδvασ~ 

μt 1:1\v fn\τr:uχ~r;~σαv παρ' αύτ~~ άn6λu1:ov MOιvoβouλcuτ\M1'\U nλι;ιο.,rιο:;ιCαν Μα ( 

τ 6ν παρd τοV [δ(οuΚ6μμcι1: Ο( &n6λuτov lλtyχον 1:0U Ραδιοφώνου ά"οδι; ιιινUΗ 

δΗ 1'1 "ΙΙρώτη ο:;ιdσις, &λλιi MO.C 1_ !!~!~~-~!!~~~':~':!~~~,,;J:r; c\odbou τijς χώρος 
r;[ς1:6νδλοΜληρωτισμ6νfχcισuν1:tλεσ&i'j. ι.:\ιnολειπ6μενcιιοdσcιςδιdτ1'\ν 

fyιιcι.Ο(δρuσιν ιιλ1'\ρως μονοΜομμcιnΙLοV Κρdτ οuς εlναι &nλUς C~τημcι χρ6νοu, έdν 

8 blν t'δηλ~: ~:;::~::τ:6 &;:~~::σ:~~ως άντιμετωnC\ουν αί δημοιιρατιΙLα( δv-
νιiμε ι ς blν ι:lναι ή &ποτροnι1 τοV κινδύνου τi'jς t [CRίbou τήr; χ~ρας ctς τ6ν 

ΔλοΜληρωηομdν , &λλ'J'ι ltoboς !r, αύτ οU πρ(νf] !nιβλη&i'j όριοηκWς ιια( ε[ς 

Λύτη clνcιι ή φύσ ιr; τοV άyWνor; τdν όnο~ον καλοVν-tαι νd bιr;ξαyd

youν αί δημοιιραηιια.C δυνιiμεις σι1 μcρον. 

2. 'Αyώνδμως&νι;υκαταλλ'iλοuδρyιiνουαlναιlι.bUνοτος. 

Κο( τd μdνον δρyιιvον τ6 δnο~ον δύvοτ ιι.ι νd τ6ν lnεtoydyη Μα{ νd 

,;6ν φlρη ε[ς πlρας clνιn ή Ε.Χ., !φ ' δαον bιοτηρ1'\ση τ1'\ΙΙ έν6τητο της ΜΟ( 

lι.nΟΜ"tήοητι'\νουyκρ6τηοιν ! νdςοuyχρdνοuδημοιιριι'Ι ιΜΟVΚ6μματος . 

Τ6ούyχροvονκ6μμαέν 1:ΟU1:οιςδlνfχcικαμ(ανσχlσινμ€1:dμlχρ ι 

8 σfiμερον ιι6μματcι ιιαC ιιομμα1:Cbιcι τi'jς χεντρώιις nο.ροτdtεως, τd όnσ~ο. λ6yω τi'j ς 

συνΟlοcως κο( λειτοuρy(ας των ~ιrι1'\ρtον άνίιιανα νd διεr.α.6.yουv συνεntϊ:'ς ιιιι.C 

συνcχcϊ:'ς &yί:Ίνας . ΙΗς 1:d fιι6μμα1:ο.• αV1:ά ιιαC αV1:of &ιι6μη ο ί βοuλι;u,;α( έnλη

ροφοροiίν"Ι:Ο ιια1:dιιαν6να τ1\ν ιιομμαηχ1'\ν nολιτιιι1\νάn6 τdς !φημ.Ε:ρ(δcις , ή δ€ 

στο.bιοδρομ(ατων!r,ηρτiiτοιιατιiμcyάλονβο&μdνάndτ1\νnροοωιtιιιfiνσχlοιν 

nρ6ς τ6ν ' /ιρχηy6ν ιια( τ6 περιβιiλλον του . Ύnd τ ~ς σuv&1'\ιιας αU"t6.ς ούδεμ(α 

σuνιχ(σΟηοις ιιομμοτιιιijς εύ&Vνης ιιo.C11Eff:i νομιμοφροσVνης ήτο δuνατ6ν νd 

δημιοuρyηΟij ε [ς "t d Ο 'f tλfχη, μ€ &nοτlλεσμα τιiς ouνcxc~ς διασndσεις ιι ιχ( lι.νcι -

}. Σfiμερον\ιndρχοuvδλοιαίnροϋnο&tσ cι ςδιd,;1\νσuyχρ6τησιν!ν6ς 

nροyμαΗχοUΧdμιιιι.τος . Κα( αύτα ( συνο,.Cζον"tο ι ε{ς τf,ν !nιταιιτιιιτ1ν άtCωσιν 

!~S-~~~:!5S-!~~~'2S - ~~~-!~ ~ -~~~!!!! !! ~ xoC εtς τ1'\ν Μα~σλ::~~-;;;c;~:-;:~;:: 
δητοnο(ησινnο.ρdτWνστcλcχί:ΊντοUπολ ι"ΙLΜΟiίιι6σμου τοiί ycyον6τοςδ"tι δ 

σημεριν69' fσχοτοςιι(νδuνοςτij:ςbημοιιρατ Cαr; Qφε(λε τ αιιιατ ιiμlyιιβιι.θμdνttς 



'οnρωτος δρος τ ϊ;ι;. μtταβολijι;. τiiι:. Ε.Χ . ε:ίι;. Κόμμα ε:lναι ι'ι ουτχι5-

νε:υσιι;. των άnαρηζόντων αUτι'\ν ~ομμάτων . όlν ι:tναL δυνατόν νά Unάρξ.η ~ 

- k:νwσ ιι;. τ ο\i Κlντρου ~~όμμα, l:άν ο: nαλαιοC lr.ρxη':'oC l: μφαν(tωντα ι , άφ'l:νόι;. 

μ;:!:ν ~ οτε:λtχη αUτiiι;., ιlφ"l:τfρου δl ώ( άρχητο( των nαλα ιων των ~ομμdτων . 

Ί::άν δlν ouντtλtoOij ~ διάλυοιι; τούτων ι:tνα• ~α;(ύτι:ρον ~ Ε.Κ . νd nαρομι;(vη 

ώc; συνι:.σιΙLσμdι;. δ ιόη δ:λλlοl(. Οά l:nιtητηOij δι 'l:νdι;. •ε:Vδο υι;. vά ~αλυφ&ij n (ΙΟΟ>tαC

ρ ωι;. , ό λαϊ~ιSν αt τημα Un: lρ τiiι:. ι .. ότητοι;., nρ&τμα τcS δnοίον οlιδlνα δύνατα ι νd 

ncι.ρ cι.nλανι'\οη. 

8 Όσυνασnιc:ι μ6ι;.άφ'l:τlρουΟάάnοτελlσητι'\νl:nCση μονδμολοy(αντfiι;. 

άνι"Μανdτητ οι;. τ ιϊ ι;. noλ ιn ~iiι:. ~yε:σ(ας νά άνταnο~ριΟij ε:tι;. τι'\ ν ~ρισιμότητ α των 

nt:ρ ιστάσι:ων ~α ( Ο& !nιτρlvη ε[ς τ άι;. δημο>ιρ cι.η>ιd:ι;. δυνάμι:ις ltvι:u άnι.:λι:(αι;. 

πολυ~ Cμσu χ ι;ό •:σ 'J νά συναyάyσυν τά c:ιuμπερ&σματά -:ω11 . 

5. Ή αvτιιρdτησι ι;. τfiι;. Ε .Κ . Ηι;. ιιόμμα>ιατάτι'\νnρώτην ...-ηι;. ι;ιάσιν δlον 

νά n ιι ρ ιορισΟϊ; ι: Cς τι'\ν ~σ ινοβουλι:υη~ι'\ ν δμάδα, ~αΟ ' δη δρyάvι.ισις l:nC ι:Uρυ

τlραι;.βάσι:ωςnροΟnο&l...-ε ι χρόνον,τdνδnοίονδlνδιαθl'fΟμι:νl:nCτοVncι.ρό\·τος. 

Ή /:n( εUρ u τlρας βιl:σι: ι~ ς όρyάνωσις &ά άnοτι:λfση τι'\ν δεύτ lραν ι;ιdσ ι ν, κ ::ιτά 

τf,νόnο(αν Οάδλο>ιληρω&ijήδημοκρατι>ιι'\ουrιιρότησιc;τοVκόμματοι;. : 

6. ':' ό ~όμμα n:ρfntL νά διε:υiύνε:ται &n6 τόν f.ρχηyόν ~α( fνα Πολιη~6ν 

λ ιονΟά nρinηνdnροlλΟηάπ6lκλοyάς , δ ιότι ε(ςο.Uτdθdnρfnηνdσυμμετά

σχουν δnωσδι'\ιιοτι: ο { ~ylται των κομμdτων τά δnοία ουνt>tpι6τησαν τι'\ν Ε .Χ. 

Εtναιδvνατόνδμως >ια(nρlπι:ινάκαθοριοθijδη5 - 7μlλητοVΣυμβουλ(ου 

Οάi1ΙλtyοVνiλtυθlρωςUπότiiι;,'ΜΟ L νοβουλευτικiiςόμdδοι;. . 

Τό Συμβούλ ιον cι. ύτό Οά lχη 'fι'\ν άρ μοδιότητιι ~α.C 'fι'\ν ι:ύΟύνην τijς 

χαρ άξ.ι:ως τiiι:. yενικίlι;. ιιολιη~ijς τοU Κόμματος, lντόι;. ...-ων ιιλαισ(ων noU 06. 

ιιcι.Οορ(tη ή δλομlλι:ια τijς ~οινοβοuλι:υη>ιijς όμάδοc;. 

Τό Σ:υι~βούλ ι ον Od δύνcι....-αι νd δ ρ ίζη l:n L τροπd:ς δ L d τ d δ ιdφορα Οlματ α 

l>td:σ'fηνUnότι'\ vnροι:δρ(ανl:vός'fWνμι:λωντου.(Πρόyραμμα ... Τύnος-Ο[κονομιιι.d 

- 'Cpyάνω,L( 0 M .'f.λ . ). 

1. Διd 'fι'\ν συστημαη~ι'\ν διεtcι.τωτι'\ν τ ο\i κοινοβοuλε:υτι~ο\i &τωνος ι:lναι 

έπιβε:βλημfvονέn(σηςνdδρynνω&ijκα(ή>ιοινοβουλευη>ιι'\δμdς. Πρός'fΟίί'fΟ 



ε t ναι &n cι ρα (τητ ον vd έ~ο~.λε ΎJi εlς • ' !ιvαιιληρωτ~ς • τοU ΆpχηyοUτο ίί Κ6 :~ματοι; 

δ δπο!ος & ιf &·,·η καΟ ισ τ iϊ αότ6v εt ς τήν Bouλ~v &rι6vται &λλd ~ο~.α ( δ δrιο !ος 

Od ι nοrιτι:ύη 1'1iι; καvοv ικfiς δ \tf;αyωyi'jς τi:iv έρycισιWv cijς Κο\ vοβουλευ"Ι:ΤΜ1iς 

' Οιιιfδ ο;;. . 'Ο ' /,vαrιληρωτ·.1ς ~d εΖvα ι μlλος τοίί ΠολιτιΜοU ΣυμβοuλCοu . Β tνα ι 

δ.ιι ::ι.ραCτητονfrι {ι;rη ς δnωςοUτοςέn ι Μοuρε!τα ι &ncSδ-ύο "Ι: οuλdχ ι στοv "' Εφ6i)Οιο(a 

"Ι:ΟJς όnο(οuς έ ιι Cσης θd έκλlξη "'ι ΜΟι vοβοuλευη κ1'1 ~μdς. 

Td lρyov τi'jς 'Ι:pψt λοίίς αόcijς 'Ειιι"Ι:ρ οτti'ίς ι "'ιδιιοCαδι!οvvcS:lχη 

yρα~ε!οv έv"Ι:6ς -ri: ς α(Οοί-σης "Ι: o ii •cS μματος έv τ1) 'ouλijι Od έ nεκτε (νι. "Ι: α ι 6n6 

τijς rι ρc ιιc:ι ραc•ευϊ:ς τWv έnι +Ιω tήσεων ~ο~. α( l:ρωτ~σες.:v μfχρι ~ο~.αC τής nαρακολοιο&J'f 

σrως -.--;jς Jl'.ιρουσ( ::ι.ς τών 6ουλευ-:ώv ν.α"tιί -:6ς συνεδρ ιάσεις ι ώ~ Μα ( τής σ υμμο:-

• "tο χfi ς τωvrtςτι:iς~φοι;ιορ Cc:ις . 
'Η κοινο~οuλΕ\>'Ηι:ι'! δμdς LπCσος ιιρfn ι:: ι ν ιί δ ι α ιρεΟίj ε( ς ' Εrι ι τροn:άς 

nαρακο .\ου{'ούσι:ις σuyκε ιφιμι!vα nροβλι'\ μα-; c. , ίνα έ ξ:σσφαλισΟή ,!ι fl; ει δ (~ο~. εuσις 

"ti:iν ι•ε λί:iν -.:ης. ΌφεCλε ι ~ιι (σης c:ιίι"tη vά ~ο~.α.Οορ(ση ~ο~. λιμά>ΙΙ α β ο uλ εuτι~ ·ι ot 

δno~ J\ Od ιιαpαιcολοuΟc ίίv κι:ι.C {ί 6. έ n ι σ• ι!nτωνται τοδς Νομούς εtr, "t Ο ύς δnο(ους 

~ ι!v όπ.ιfρχε . "Μροσ~nτ:σ ι ς τ ίiς Β . Κ . ·:, ~ αUτη ε{ vαι άvεncφκ:1ς. 

S, ι Λ~οφciσ ε ις I. π { τC.•ι άvwτlρων δ lov vd ληςΧΙοίίν Μα-:: 6. τι'jν n pUτηv 

ΟύσJιι:ψ ι ν 'ιΙΙΙΙΙΙι. .!'jς MO L VOΙJO'..'\C U"HΙΙ.i'j ς δμ:fδΟ(ι δι6"Η δ-6τω 116 \•Ον ~d εr ναι δuν α"Ι:"6ν 

νd l~ραιω09 1\ ιι ι:~σ Cerισ ι ς δ~·::χ v ικίiς v..αC ι.ιοv(μου έv6"tη"Ι:" ος τοU •dμματος . 

Ε:U:!-•ίς &μlαως &4πρtnη νdδ ι ορ ισetϊ • ' οi) yσvωτι ~ο~.6ς r'f1 α ι,ιμ.ατεύς"τοίί 

Jιδ'μ;.ια"Ι:"ος , δ δnο ~σς Oci lινσλdβη τι'\ ν 6ργ6.νwοιν L ν τij Πρωτε υο6σ'J ιια C c: \ ς τ 1'\v ' 

8 'Βιισρχ(αν . Ε {ναι ά ιιαρα (-::ητοv δrιως ιια( εtς τ6 'i t λευ"tσ.~ον ι ε [ δuνατ6ν χωρ Cσν 

όnιίρχη ' Εn ι"Ι:"ρο ιι1\ "Ι:"Ο ίί Κ6μματος . Δt rιληpο9Qρ (ο.ιιin6 τ1'\v β4ο ινb ι οχε "tev6μtvα ι 

n:ρ6~ τ6 Kfvτpoν ~ci δημ ~ οuρτήσοuν τι'\v έ vτύn:ωcn v τi'j ς ιιαvταχο ίί ιιαροuσ Cας τσ ίί 

Κdμματcςι etι; .._ τρ6nσv ώστε ot δncιδοC του vci μJ1 αtσOdvwvτα ~ ly~ο~.αταλε

λ'ίιμμlvο ι ε Cςτ1ναόΟα;ρεσ {αv τώv Κuβερvητοιί:iv όρ yd.vωvκα{τώvnαρακρατ\κί:iv 

bρyα"Jώσ tωv 

Τeλ ι~ο~.ι'j φdσιι; τη~ bρyαvώσεωι; Od εlνο.ι τ6 • Έτrtσ ι σν Σuνlδρι οv • 

-:o\.i Κ6μματοι;, l κ "tOi:ί δnoCou 04 έκnορεύt"tσι ιι. α ( τ6 " 'ΕΟv ι Μ6ν Συμβούλ ιον• 

αότ οV άnοτ ελσ6μ.ι:: vοvάιι6 κο ι vοβσυλι:νηκd κcι( μrf μlλη. 

Ή λt n rομeρεοτlρα δ μως &vιί >1τutιι; τWv &εμιί"Ι:"ωΙΙ τίiς δευτlρας cιό"tής 

<;>4σtως "Ι:"ή ς 6ρyανώσeως Ι:(lρχετα ιτWνδρ(ωvτοUnαρ6-.ι"Ι:ος. Τ6αότ6[οχ6ει 

κα ( δι&. τrfvδρ ι στικrfv διαμ6ρφωοιν"r ο ίίn:ρσyρ6.μ.ματο ι; ικcι06σοvμ4λιστα ιεδρι

uκ6με νο ιτ6σον lyyύςτίiςn ρ οεκλοyικίiι; nερι6δσuιfΧΟΙοΙCν δ ι ατυrιώσειτ d ι; 

βαοικ6.ςnρσyρ:χμ.μα"tιΜciςό.ρχ4ς τοU~ο~.6μ.μ.ατσς. 



• 

9. ' Λqοίί l(ayycλ{)ij ή οuyw.ρ6τησ~ς τί;ς Ε . Κ. εtς Ι:νιαiΌv Κdμμα χατd "Ι"ιί 

άvωτlρω , &d ε:rνaL 6uvaτ6v νd tιpοσδι aρ ιο&ii ιtaC ή τιιwτιw.1\ τοV lnι:taχ&ησoμlvou 

δ.yi;ivoς . ' Εvδι: ικτικώς~'t'η,κα-ι;ιfτηvnρώτη,.ς;οcίσιv,δύvα'Ιαινdnροσ δ ιορισθ ii 
ώςi:w.ολού&ωι;: 

α . ' Μιοχ'/1 άιιcS Ι:vσρχτι'jριοv σuvtδρCασιν χα( τdσυνι:δρ(ας δCcf τ'/Ιν I:Μλο

y-ι1ν"Ι"οϊ:ίΠροι:6ρι:Cου, 

β, Όρ~μοοCα μι:τ'lnιφuλcίtι:ωι;, τι1ν ήμt'ραΙΙ κα.Ο'i'\vδ Πρ6tδρος τf'jς, 

Κυβερντ1σι:ως θd άναyvώση "tιfς προyραμμαη"Ιι6.ς δηλώσ εις ιtaC &μtοος 

άποχι5ρησ ~ς • 

y, ' Ι:π ι οτροφ1'ίτ1\νl:πομlvηvκα& 'i'\ νδ ' Δρχηy6ς'fΟiίΚ6μματος,άnαt ι Wv 

νιf άπαvτιfοη ι:tς προyραμματιw.dς δηλώσεις Κυβtpνι\σι:ως μι'\ vομ{μου• 

&φ 'lv6ς μtν , {)(1, άnι:u{)uv{);; πρ6ς τ6ν Άvώτατοv " Λρχοvτα ό::οyραμ

μCζωvτιiς ι:Μύνα( οVτοίίlωίτ1'ίvδημιουρyη{)ι:ίσαvιtατ6.στασιv, &ι;ι ' 

Cτtροuδ l &d ΙΙο:το:yyι:Cληέnισ1'\μωι;τ1'\ΙΙΚvβ€ρvησινώςέyΙΙο: το:σ τ1'\σασαν 

Ι:ν Έλλιib1 Δλο~ιληρωηΙΙ6ν~ιc&εστώι;, τοV δMCou ~ χο:τιtλvσιι; lιποηλεϊ:' 

η'iνnρωτο:ρχι~ι1'\νέπΙbCω(ινη)ι; Ε .Κ . 

δ Εuμμετοχ1'\ 't1)ς Ε . Χ. εlς τ ιίι; έρyαοCας τοV εώμο:τος fHii τι1ν δ.οχrσιν 

ΙΙΟινοβοuλεuη~ιοiί έλtyxou χα( ΙΙΙΗΗΙΙfiς τ i:ίν l!ομοσχεb(ων, δ.νεv ~~~ι!-~! !!~5S::-~!S 

~~~-~~!!!ef~~ -

σ1ν τοV Jtlντpou . Έιί11 Vntiρ(ouν ηνες οί όnοϊ:'οι !χοvν ρΙtιχdς άνηρρ1'jσrις 

έn C ένcSι; τοιοUτοu rιροyρdμ.ματος εlνιη ΙΙαλUτερον &n6 τώρα νιt bΙαχωρ(σοuν τι1v 

.:> €σ1ν των κc~ ν ' Cvc.tι;σuv• ι:ύ{)lι,.κ τdς είο&Uvας των δ ιιί τι1v διdσrιασ ιv, ε ( ς 

&vτC&εσιv τοiί έnΙτα~ιηιιΟV λαt~ισV ο: ίτJ1μο:τος Vntp τiiι; έv6τητος . ' Η rιο:ροuσ(α 

·;:.ιv δ.λλωστε, Θd δημιοuρy~ οuνεχί:ίς ζητJ'Ιματα ~ιαC άντικεCμενον άrιοτελεομο:η-

κ:.~τdτηι;έιιμετο:λεUοεωςάτιcS τι1vΚuβερvητιΙΙ1'\ΙΙπο:ρdτα(ιv , 

'Εnιβdλλεται τlλος όριστ ιχcSς ~=~!-~E~ c:!~~S_:!5S_~.:!.:_~!!~-! ~~-~.:_Y~E
~E~f~9~ · τοiί όno(ou αί δλως δ ι αφορετιχο:( έnιδιώtε ι ι; ~ιο:τιστησαv fιδη nρcSδηλσι 

δι4vιiχωρJ1ση-ι:cSΚ6μμαάιιερCστtασ-ι:ον~ιαCάδιι!βλη-ι:ονείι;τcSvδ.yWvα"tΟU. 
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~•'A}..!.I!!AI.\'rcιιC11coΣ.Πaιr.-o).(<ςηc;•!)c, 

~.ος;,' Τd&ρψι:ιιος, 

llaρaaaUI ν •.»<..»<~ 5ιr.ς χροιΙφιδdJ 

'<1\C'I!a&'rρoιι'!\c. 

φ,ι,ιιδι;crra 

J.iirvt-ΓΓ~ -
• 


