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ΕΜΒΛΗΜΑ
Το κεφαλαίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου Έψιλον εντός κύκλου και
ολογράφως με κεφαλαία η πεζά, σε κυκλική διάταξη εντός του κύκλου , οι λέξεις
‘’Υπέρ Ελλήνων ‘’ . Το έψιλον και ο κύκλος σε χρώμα χρυσό και οι λέξεις σε
οποιοδήποτε χρώμα .
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ο ΔΩΡΙΚΟΣ
Η πρόταση της χειρός

Β

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Ω παίδες Ελλήνων ίτε ελευθερούτε Πατρίδα

Γ
ΤΑΥΤΟΤΗΣ
Παίδες Ελλήνων

Δ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
Υπέρ της αρμονίας της φύσεως
Υπέρ του Ελληνικού Έθνους
Υπέρ του Ελληνικού Κράτους
Υπέρ του Ελληνικού ήθους και έθους
Υπέρ των Ελλήνων
Υπέρ της Ειρήνης
Υπέρ της Δημοκρατίας
Υπέρ της αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων
ΚΑΤΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ –ΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΠΩΣ

Κομμουνισμό, Φασισμό , Ναζισμό , Σοσιαλισμό , Νεοφιλελευθερισμό , Νεοταξισμό ,
Ιουδαϊσμό , Χριστιανισμό , Ισλαμισμό , Μασονισμό , Φριντμανισμό και τα συναφή
αυτών .
ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ Ο ΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΑΙ
ΓΗΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΔΕΝ ΔΙΔΟΜΕΝ

Ε
ΣΚΟΠΟΣ
Η διά δημοκρατικών διαδικασιών ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας

ΣΤ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
1] ΦΙΛΟΣ . Οποιοσδήποτε ενήλικας Ελληνικής ιθαγένειας- υπηκοότητας
2] ΜΕΛΟΣ . Οποιοσδήποτε ενήλικας Ελληνικού γένους τουλάχιστον από τον ένα
γονέα , να αποδέχεται το καταστατικό και να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι
3] ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ—ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οποιοσδήποτε ενήλικας , Ελληνικού γένους και από τους δυο γονείς , να έχει το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι , να αποδέχεται το καταστατικό , να
υποστηρίζει και να προωθεί την ιδέα

Ζ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ [ Τ.Ο.]
4] Κάθε 30 μέλη δύνανται να συστήσουν Τ.Ο. όπου επιθυμούν εντός του Νομού της
κατοικίας των.
5] Μια φορά ανά έτος εκλέγουν δια ψήφου επταμελή γραμματεία δράσης.
α] Ένα εκπρόσωπο της Τ.Ο..
β] Ένα γραμματέα υπεύθυνο αρχείου.
γ] Τρεις διαφωτιστές και δημοσίων σχέσεων.
δ] Ένα υπεύθυνο νεολαίας .
ε] Ένα ταμία.
6] Οι εκπρόσωποι των Τ.Ο. είναι δυνάμει υποψήφια μέλη του Ε.Σ..
7] Τα μέλη των Τ.Ο. δύνανται να κατέχουν περισσότερες από μια
θέσεις—ιδιότητες , εκτός του μέλους του Ε.Σ..
8] Οι εκπρόσωποι των Τ.Ο. έχουν δικαιώματα εισηγητού στο Ε.Σ. και ψήφου επί
σχετικών θεμάτων.
9] Για τις Τ.Ο. Εξωτερικού εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 4 , 5 , 6 , 7 , 8
.

Η
Η ΝΕΟΛΑΙΑ
Η νεολαία είναι από γεννήσεως με τη συγκατάθεση και των δυο γονέων , έως 29
ετών για τους ενήλικες.
10] Η ενήλικη νεολαία ψηφίζει και εκλέγει ανά Τ.Ο. 3 εκπροσώπους της Α , Β , Γ.
Ψηφίζει και εκλέγει όποτε επιθυμεί , υπεύθυνους εργασίας για θέματα νεολαίας
και γενικότερα εντός του Ελληνικού πνεύματος και της ιδέας .
11] Η συνέλευση των Α, Β , Γ. όλων των Τ.Ο. Εσωτερικού και Εξωτερικού ,

είναι το ανώτατο όργανο της νεολαίας . Συγκροτούνται σε σώμα , όταν ψηφίσουν
και εκλέξουν επταμελή γραμματεία , με δικαιώματα και υποχρεώσεις , όπως ο
Ε.Κ. ορίζει .
12] Η Γραμματεία και οι Α των Τ.Ο. Της νεολαίας
εισηγήσθαι στο Ε.Σ..

έχουν το δικαίωμα του

Θ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [ Ε. Σ. ]
13] Το Ε. Σ . είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος . Αποτελείται από 220 μέλη
το ελάχιστο και 330 το μέγιστο .
14] Το Ε.Σ. ψηφίζει , ορίζει , εκλέγει , προτείνει , αποφασίζει , προάγει ,
υποβιβάζει , προσθέτει , αφαιρεί , διαγράφει , παρατείνει , παράγει πολιτική ,
χαράσσει στρατηγική και ότι άλλο υποχρεούται η ενδείκνυται.
15] Εγειρόμενες αμφιβολίες για αρμοδιότητες αυτού και των οργάνων του ,
τίθενται σε ψηφοφορία .
16] Ορίζει , εκλέγει ομάδες και πρόσωπα εργασίας για τις ανάγκες του κόμματος
.
17] Εκλέγει όλα τα μέλη που λαμβάνουν κομματικά αξιώματα .
18] Εκλέγει Πρόεδρο εκπρόσωπο τού κόμματος στις σχέσεις του προς την
Πολιτεία και προς τρίτους .
19] Εκλέγει επταμελές προεδρείο με την ιεραρχία Α , Β , Γ , α , β , γ , δ , με
ισότιμη ψήφο .
20] Εκλέγει επταμελή Γραμματεία , όπως περιγράφεται ανωτέρω , άρθρο 19 .
21] Εκλέγει επταμελή Πολιτική Πρεσβεία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, άρθρο 19
.
22] Εκλέγει η ορίζει Α , Β , Γ , Ταμίες . Ο Α είναι ο Ταμίας και προς τρίτους .
23] Εκλέγει η ορίζει ομάδες εργασίας και πρόσωπα από μέλη του και μη , για τις

ανάγκες του κόμματος .
24] Τα πρόσωπα των άρθρων 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 ,
23 , έχουν

επίσης

δικαιώματα

και υποχρεώσεις , απορρέουσες από τις

ανάγκες και τη λογική για το κάλλιστον .!
Ι
Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
25] Όλες οι ψηφοφορίες είναι ονομαστικές πλειοψηφικού χαρακτήρα .
26] Επί ισοψηφίας το Π.Σ. ψηφίζει δυο φορές . Επί δεύτερης ισοψηφίας , το
Προεδρείο αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση ή ψηφίζει ο πρόεδρος
27] Σε όλες τις ψηφοφορίες , ο ψηφίζων γράφει το όνομα του επί του ψηφοδελτίου
. Η ψήφος του κρατείται μυστική έως ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων .
28] Για ταχύτερα αποτελέσματα το Ε.Σ. ψηφίζει δια ανατάσεως της χειρός η και
δια προφορικής ονομαστικής ψηφοφορίας , εάν λόγοι συντρέχουν .
29] Μέλη του Ε.Σ. τα οποία δεν είναι παρόντα , αλλά επιθυμούν να ψηφίσουν ,
δύνανται δια επιστολικής η ηλεκτρονικής ονομαστικής τηλεψηφοφορίας .
30] Εαν λόγοι ύπάρχουν το προεδρείο κρίνει και διεξάγει τηλεσυνεδριάσεις
και τηλεψηφοφορίες

ΙΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ως παίδες Ελλήνων , εμφορούμενοι με τις αρετές της Σοφίας , της Ανδρείας , της
Σωφροσύνης και της Δικαιοσύνης
ΟΡΚΟΝ ΔΙΔΟΜΕΝ
Ου καταισχυνω τα οπλα τα ιερα . Ουδε εγκαταλειψω τον παραστατην οτω αν
στοιχησω . Αμυνω δε και υπερ Ιερων και Οσιων και μονος και μετα πολλων και την
Πατριδα ουκ ελαττω παραδωσω . Πλειω δε και Αρειω οσης αν παραδεξωμαι . Και
ευηκοησω των αει κραινοντων και τοις θεσμοις τοις ιδρυμενοις πεισομαι και

ουστινας αλλους ιδρυσηται το πληθος ομοφρονως . Και αν τις αναιρη τους
θεσμους η μη πειθηται ουκ επιτρεψω . Αμυνω δε και μονος και μετα παντων και τα
Ιερα τα Πατρια τιμησω .
ΙΣΤΟΡΕΣ ΘΕΟΙ Αγραυλος , Ενυαλιος , Αρης , Ζευς , Θαλλω , Αυξω , Ηγεμονη
.

ΙΒ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
31] Το

Ε.Σ. συνεδριάζει ανά δίμηνο και ανά δεκαπενθήμερο τα άλλα όργανα

των άρθρων , 19 , 20 , 21 .
Εάν λόγοι το επιβάλλουν , το Προεδρείο κρίνει και συγκαλεί έκτακτες
συνεδριάσεις .
32] Το Προεδρείο η Γραμματεία και η Πολιτική Πρεσβεία , είναι το πολιτικό
συμβούλιο του κόμματος με Προεδρεύοντα τον εκάστοτε Α του άρθρου 19 .
Απόντος του Α ο Β και του Β ο Γ .
33] Με το ½ των μελών του Ε.Σ. παρόντων θεωρείται ότι ύπάρχει απαρτία .
34] Παρόντα με δικαίωμα ψήφου θεωρούνται και τα τηλεσυμμετέχοντα μέλη με
όλα τα δικαιώματά των, εκτός αυτό του προεδρεύοντα .
35] Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του καταστατικού και
του Ε.Κ. Ψηφίζει όποτε αύτός κρίνει . Ένημερώνεται για την πορεία του
κόμματος . Εκτελεί αποφάσεις του Ε.Σ. Το Ε.Σ. ψηφίζει και δίδει
υπερεξουσίες στον Πρόεδρο εάν λόγοι προκύψουν .
36] Όργανα , ομάδες, πρόσωπα , συνεργάτες του Ε.Σ. των Τ.Ο. της Νεολεας
, είναι θητείας ενός έτους , έκτός του Προέδρου πού είναι 18 μήνες .
37] Κάθε όργανο των άρθρων, 19 , 20 , 21 , συνεδριάζει και αποφασίζει επί
σχετικών θεμάτων . Με 4 παρόντες θεωρείται απαρτία . Επί ισοψηφίας ο Α
ψηφίζει δυο φορές . Απόντος του Α ο Β και του Β ο Γ . Παρόντα θεωρούνται και τα
τηλεσυμμετέχοντα μέλη , άρθρο 34 .

38] Κάθε όργανο των άρθρων, 19 , 20 , 21 , δύναται να αλλάξει την ιεραρχία
και το χρόνο θητείας των μελών του , συμφωνούντος του εκάστοτε Α .
39] Ως Π.Σ. συνεδριάζουν και οι 21 μαζί . Επί 12 παρόντων , θεωρείται απαρτία .
Επί ισοψηφίας οι παρόντες Α , ψηφίζουν 2 φορές . Απόντων των Α οι Β και των Β
οι Γ . Παρόντα θεωρούνται και τα τηλεσυμμετέχοντα μέλη , άρθρο 34 .
40] ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ . Κάθε μέλος του Ε.Σ. έχει το δικαίωμα να εισηγείται γραπτώς
στο προεδρείο , όποιο θέμα αυτός νομίζει . Πρωτοκολλείται και το προεδρείο
ενημερώνει επί του θέματος όλα τα μέλη του Ε.Σ..
41] Προφορικές εισηγήσεις , μόνον στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. , υπό τη
διακριτηκή ευχέρεια του προεδρείου .
42] Το προεδρείο κρίνει εάν το εκάστοτε εισηγούμενο τίθεται σε ψηφοφορία η
όχι .
43] Το προεδρείο θέτει ύποχρεωτικά σε ψηφοφορία το εισηγούμενο , εαν οι
εισηγητές αριθμητικώς είναι τουλάχιστον όσοι τα 2/10 των μελών του
Ε.Σ.
44] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ . Κάθε μέλος του Ε.Σ. έχει το δικαίωμα του υπέρ και κατά .
Ενημερώνει γραπτώς το προεδρείο αναλύοντας λακωνικά τους λόγους της
ενστάσεώς του .
45] Το Π.Σ. κρίνει την τύχη των ενστάσεων .
46] Το Π.Σ. οριοθετεί τις μεταξύ των οργάνων του υποχρεώσεις .
47] Το Π.Σ. μελετά όλα τα δεδομένα και παράγει πολιτική , χαράσσει στρατηγική
.
48] Το Π.Σ. είναι υποχρεωμένο μετά από κάθε συνεδρίασή του, να κοινοποιεί στο
Ε.Σ. τις αποφάσεις του.
49] Όλες οι κοινοποιήσεις του Π.Σ. φέρουν υποχρεωτικά τη σφραγίδα της
Γραμματείας .
50] Η έκφραση της πολιτικής του κόμματος είναι υποχρέωση της Πολιτικής
Πρεσβείας . Ο εκάστοτε Α του άρθρου 21 είναι ο επίσημος εκπρόσωπος .

51] Το Π.Σ. είναι υποχρεωμένο να διαθέτει στο γραφείο του κόμματος , 2 από τα
μέλη του, επί ημερήσιας βάσεως , ως υπεύθυνους για την ομαλή λειτουργία του .

ΙΓ
ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
52] Μέλη του Ε.Σ. τα οποία θέτουν σε κίνδυνο η προκαλούν ζημιά στην Πατρίδα ,
στο κόμμα , στη κοινωνία, τίθενται στη κρίση του Ε.Σ., με εισήγηση τουλάχιστον
των 2/10 των μελών του .
53] Μέλη τα οποία απέκρυψαν στοιχεία των , για να εναρμονίζονται με το παρόν
καταστατικό και τον Ε.Κ. διαγράφονται αυτομάτως .
54] Μέλη του Ε.Σ. τα οποία ψηφίζουν λευκό , άκυρο η απέχουν της ψηφοφορίας
κατ’ επανάληψη , εγείρουν θέμα διαγραφής , άρθρο 52 .
55] Άλλες περιπτώσεις ασυμβίβαστου, τίθενται στην

κρίση του Ε.Σ. για τα

μέλη του, άρθρο 52 και στο Π.Σ. για όλα τα άλλα μέλη .
56] Μέλη τα οποία δεν δύνανται να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του Ε.Σ.
και προκαλούν ζημία στό κόμμα ενδείκνυται να παραιτηθούν οικιοθελώς από
τις θέσεις τους . διαφορετικά κρίνονται αναλόγως , άρθρο 52
57] Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ. διαρκεί

10 έτη

από ημερομηνίας

έγκρισης του παρόντος καταστατικού .
58] Το 10ον έτος το Ε.Σ. παρατείνει με τη ψήφο του την ιδιότητα σε 100 μέλη του
για 2 έτη και δέχεται αιτήσεις για τα νέα μέλη του , άρθρο 13.
59] Το 12ον έτος λήγει η θητεία των 100 και το Ε.Σ. δέχεται αιτήσεις ,
άρθρο 13 .
60] Πρώην μέλη του Ε.Σ. έχουν πάντοτε το δικαίωμα νέας αιτήσεως .
61] Πρώην και ενεργά μέλη του Ε.Σ. δεν δύνανται να είναι μέλη Τ.Ο. .

ΙΔ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Σε όλες τις εκλογές τα μέλη του κόμματος έχουν το δικαίωμα του υποψηφίου . Το
Ε.Σ. αφού λάβει υπ’ οψιν του τις εισηγήσεις των Τ.Ο. αποφασίζει για τα
υποψήφια πρόσωπα . Για τη θέση του μέλλοντα Πρωθυπουργού το Ε.Σ. εκλέγει 3
μέλη του ή μη , υπό την ιεραρχία, Α , Β, Γ, . Ο Α είναι ο επικεφαλής του
συνδυασμού του κόμματος για τις συγκεκριμένες εκλογές και για όποιες άλλες
διεξαχθούν εντός δεκαοκταμήνου . Οι Β και Γ , είναι αντικαταστάτες του Α , εάν
λόγοι προκύψουν . Για το σχηματισμό κυβέρνησης , τα ενδεικνυόμενα πρόσωπα για
αξιώματα , είναι στη διακριτηκή ευχέρεια του Ε.Σ., άρθρα, 3 , 14 , 40 .
ΙΕ
ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ
Την ίδρυση και ολοκλήρωση του κόμματος αναλαμβάνουν τα πρώτα 30 ενεργά
ιδρυτικά μέλη . Ψηφίζουν η ορίζουν Πρόεδρο και 20μελή Γραμματεία , με όλες
τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, υπό το πνεύμα του παρόντος καταστατικού .
Συντάσσουν τον Ε.Κ. . Επιλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα για τη σύσταση του
Ε.Σ.. Συγκαλούν συνεδριάσεις , θέτουν σε λειτουργία το καταστατικό και
διαλύονται όταν το κόμμα ολοκληρωθεί σε σώμα , όπως
το παρόν καταστατικό ορίζει . Ο Πρόεδρος παραμένει πρόεδρος για 6
μήνες από ημερομηνίας ολοκληρώσεως του κόμματος σε σώμα , με
υποχρεώσεις και δικαιώματα όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 35 .

ΙΣΤ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Το Ε.Σ. ψηφίζει 3 μέλη του, τα οποία λαμβάνουν από ένα αντίγραφο του αρχείου
το κάθε ένα προς φύλαξη, για ιστορικούς λόγους . Αρχείο προς φύλαξη, είναι τα
ψηφίσματα του Ε.Σ. , οι αποφάσεις του Π.Σ. και ότι άλλο το Π.Σ. κρίνει . Η
γραμματεία είναι υποχρεωμένη κάθε μηνά, στην έκδοση αντιγράφων του αρχείου,
εντύπων και ηλεκτρονικών .

ΙΗ
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [Ε.Κ.]
Ο Ε.Κ. είναι υποχρέωση των τριάκοντα . Βελτιώνεται και ψηφίζεται από το Ε.Σ. .

ΙΘ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Το
παρόν
καταστατικόν
αφιερούται
μεγάλους νεκρούς της ιστορίας μας .
Συνετάγη βάσει του πνεύματος και της ιδέας, δια μια πατρίδα

εις

τους

ελεύθερη και

Ελληνική . Ελεύθερη από εχθρούς , ελεύθερη από εαυτούς . Μια Πατρίδα
εμφορούμενη από το Ελληνικό πνεύμα, διοικούμενη από Έλληνες .
Επιδέχεται βελτιώσεις , αλλαγές , προσθήκες , με εισήγηση του 50% των μελών
του Ε.Σ., άρθρο 14 και ψηφισθέντων από το 67% των μελών του
και

εννοουμένων

Πλην απάντων των γραφθέντων
εν
τω
καταστατικώ

τούτω , τα λοιπά λειτουργούν εντός των πλαισίων του συντάγματος και τ
ων θεσμών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας .

