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Άρθρο 1
ο
  

Ορισμός και στόχοι 

1 -  Το Μπλοκ της Αριστεράς είναι ένα πολιτικό κίνημα πολιτών, γυναικών και 

ανδρών, το οποίο προσλαμβάνει την  νομική μορφή του πολιτικού κόμματος. 

2 -  Το Μπλοκ της Αριστεράς, αναφερόμενο προηγουμένως και ως Κίνημα, 

εμπνέεται από τις συγκλίνουσες συμβολές των πολιτών, από τις δυνάμεις και τα 

κινήματα οι οποίες στην διάρκεια των ετών είναι προσηλωμένες στην  αδιάλλακτη 

υπεράσπιση της ελευθερίας και με την αναζήτηση εναλλακτικών αντί του 

καπιταλισμού. Πρεσβεύει έναν κόσμο οικολογικά αειφόρο. Μάχεται κατά των 

μορφών του αποκλεισμού που βασίζονται στις διακρίσεις με χαρακτήρα που αφορά 

έθνος, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, γνώμη ή κοινωνική 

υπόσταση.  

3 - Το Μπλοκ της Αριστεράς υπερασπίζεται και προάγει έναν πολιτικό πολιτισμό 

συμμετοχής και δημοκρατικής πολιτικής δράσης ως εγγύηση κοινωνικού 

μετασχηματισμού και την προοπτική του σοσιαλισμού ως έκφραση του αγώνα για 

τη χειραφέτηση της Ανθρωπότητας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

Άρθρο 2
ο
  

Σύμβολο 

1 – Το σύμβολο συνίσταται σε ένα αστέρι ερυθρού χρώματος, σε μορφή ανθρώπου. 

2 -  Κατά την κανονική δραστηριότητα του Κινήματος το σύμβολο μπορεί να έχει 

άλλα χρώματα, σε απότιση φόρου τιμής στις διάφορες ιδεολογικές κληρονομιές και 

αγώνες που συρρέουν στο Μπλοκ της Αριστεράς. 

 

Άρθρο 3
ο
  

Μέλη 

1 – Είναι μέλη του Μπλοκ της Αριστεράς όλες και όλοι εκείνοι που εκδηλώνουν την 

επιθυμία να προσχωρήσουν  στο Κίνημα και χαίρουν πλήρως των πολιτικών τους 



δικαιωμάτων, ενώ η προσχώρηση πρέπει να επικυρωθεί από τα αρμόδια όργανα 

εντός μέγιστης προθεσμίας 30  ημερών. 

2 – Παρερχομένης της προβλεπόμενης στην προηγούμενη παράγραφο συμφωνίας, 

η προσχώρηση θεωρείται σιωπηρώς επικυρωθείσα. 

3 – Για τους σκοπούς της παραγράφου 1  θεωρούνται αρμόδιοι οι Πυρήνες ή 

απουσία αυτών, οι αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές, δημοτικές, περιοχικές ή 

περιφερειακές  ή αν δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα όργανα, η Πολιτική Επιτροπή. 

4 – Κάθε μέλος υπάγεται σε μια περιοχή  ή περιφέρεια υπαγωγής, που  αναφέρεται 

στην κάρτα μέλους. 

5 – Η περιοχή αφορά την περίπτωση του ηπειρωτικού εδάφους, ή η περιφέρεια τις 

περιπτώσεις των αυτόνομων περιφερειών των Αζορών και της Μαδέρα ή τους 

κατοίκους εξωτερικού αφορούν  οι κύκλοι Ευρώπη και Εκτός Ευρώπης. 

Άρθρο 4
ο
  

Δικαιώματα των μελών   

1 – Είναι δικαίωμα των μελών του Μπλοκ της Αριστεράς: 

a) Να συμμετέχουν δημοκρατικά στον καθορισμό της πολιτικής του Κινήματος 

και των δραστηριοτήτων του. 

b) Να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα και αξιώματα που 

ορίζονται στην δομή του Κινήματος. 

c) Να ενημερώνονται για την δραστηριότητα του Κινήματος. 

d) Να ασκούν, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα της διαμόρφωσης τάσεων 

στα πλαίσια του Κινήματος. 

2 – Η άσκηση των δικαιωμάτων των μελών του Μπλοκ της Αριστεράς εξαρτάται από 

την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής όταν δεν απαλλάσσονται αυτής βάσει της 

παραγράφου 4 του άρθρου 5
ου

 . 

Άρθρο 5
ο
 

Ευθύνες των μελών  

1 – Να προάγουν τους πολιτικούς στόχους του Κινήματος και να δρούν με πολιτική 

συνείδηση και σε συμμόρφωση. 

2 – Να τηρούν το Καταστατικό 



3 – Να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Κινήματος με την 

πληρωμή μιας τακτικής συνδρομής στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. 

4 – Σε περίπτωση προσωπικής οικονομικής αδυναμίας  μπορεί να υπάρχει 

απαλλαγή από την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής με απόφαση της αντίστοιχης 

Δημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής, ή απουσία αυτής, της αρμόδιας Περιοχικής ή 

Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 6
ο
 

Κυρώσεις 

1 – Για τα  μέλη που παραβιάζουν το Καταστατικό είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, 

κατά σειράν βαρύτητας, τα εξής πειθαρχικά μέτρα: 

a) Προειδοποίηση· 

b) Αποκλεισμός. 

2 – Για την εφαρμογή αυτών των μέτρων αρμόδιο είναι το Εθνικό Προεδρείο, εξ 

ιδίας πρωτοβουλίας ή οι περιοχικές ή περιφερειακές οργανώσεις, με δικαίωμα 

προσφυγής στην Επιτροπή Δικαιωμάτων. 

3 – Η κύρωση του αποκλεισμού υπόκειται σε τελική προσφυγή στο Εθνικό Συνέδριο. 

4 – Της οιασδήποτε πειθαρχικής κύρωσης προηγείται εξέταση, με εξασφαλιζόμενο 

το δικαίωμα υπεράσπισης,  το οποίο διαξάγει μια Εξεταστική Επιτροπή  ειδικώς 

προς τούτο οριζόμενη και η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη που υποδεικνύει το 

Εθνικό Προεδρείο. 

5 – Οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο κυρώσεις δεν ισχύουν εάν ο λόγος είναι οι 

διαφορές πολιτικής άποψης στο Κίνημα. 

Άρθρο 7
ο
 

Όργανα 

1 – Τα όργανα του Μπλοκ της Αριστεράς είναι: 

a) Το Εθνικό Συνέδριο· 

b) Η Επιτροπή Δικαιωμάτων· 

c) Το Εθνικό Προεδρείο  

d) H Πολιτική Επιτροπή· 



e) Οι Συνελεύσεις, Περιοχικές ή Περιφερειακές 

f) Οι Συντονιστικές Επιτροπές, Περιοχικές ή Περιφερειακές· 

g) Οι Δημοτικές Συνελέυσεις· 

h) Οι Δημοτικές Συντονιστικές Επιτροπές 

i) Οι Πυρήνες 

Άρθρο 8
ο
 

Εθνικό Συνέδριο 

1 – Το Εθνικό Συνέδριο, ως ανώτατο όργανο του Κινήματος αποτελείται από τα μέλη 

που εκλέχτηκαν γι αυτό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Εθνικού Συνεδρίου. 

2 -  Η διαδικασίες του Εθνικού Συνεδρίου διέπονται από τον Κανονισμό του Εθνικού 

Συνεδρίου, που έχει επεξεργαστεί το Εθνικό Προεδρείο.  

3 – To Εθνικό Συνέδριο εκλέγει ένα Προεδρείο του Συνεδρίου προκειμένου να 

διευθύνει τις εργασίες του, αποφασίζει επί του Καταστατικού, του πολιτικού 

προσανατολισμού και των προγραμματικών στόχων, ενώ είναι αρμόδιο και για την 

εκλογή του Εθνικού Προεδρείου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων. 

4 – Το Εθνικό Συνέδριο ψηφίζει την προσχώρηση ή την αποχώρηση του Μπλοκ της 

Αριστεράς από διεθνείς διακομματικές οργανώσεις. 

5 – Το Εθνικό Συνέδριο συνέρχεται με περιοδικότητα δύο ετών, ενώ είναι δυνατόν 

να συγκληθεί εκτάκτως με πρωτοβουλία του Εθνικού Προεδρείου ή του δέκα τοις 

εκατό των μελών. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Επιτροπή Δικαιωμάτων 

1 – Η Επιτροπή Δικαιωμάτων είναι το όργανο που εκλέγεται στο Εθνικό Συνέδριο 

και που έχει αρμοδιότητες: 

a) Να μεριμνά  για την εφαρμογή του Καταστατικού  σε όλα τα επίπεδα του 

Κινήματος· 

b) Να αξιολογεί και να προγνωμοδοτεί  επί των λογαριασμών της 

δραστηριότητας του Κινήματος· 



c) Να αναλύει και να αποφασίζει επί διαφορών (συγκρούσεων)  που 

σχετίζονται με την τήρηση της καταστατικής ύλης· 

d) Να αποφασίζει επί προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 

3
ου

 και με το άρθρο 6
ο
  

Άρθρο 10
ο
 

Εθνικό Προεδρείο 

1 – Το Εθνικό Προεδρείο είναι το  ανώτατο όργανο στην περίοδο που 

περιλαμβάνεται μεταξύ δύο Εθνικών Συνεδρίων και έχει αρμοδιότητα να διοικεί, 

στα εθνικά πλαίσια, το Κίνημα. 

2 – Το Εθνικό Προεδρείο εκλέγει μεταξύ των μελών του για έργο διεύθυνσης, 

εκπροσώπησης και εφαρμογής των αποφάσεών του, μια Πολιτική Επιτροπή. 

3 – Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Προεδρείου ο καθορισμός του 

ελάχιστου ύψους της ετήσιας συνδρομής για κάθε μέλος. 

4 – Είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Προεδρείου η επικύρωση των καταλόγων 

υποψηφιότητας του Κινήματος για δημόσια αιρετά αξιώματα, με  πρόταση των 

Συνελεύσεων, περιοχικών  ή περιφερειακών, καθώς και ο καθορισμός των γραμμών 

πολιτικού προσανατολισμού των εκλεγομένων,  με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της προηγουμένης παραγράφου. 

5 – Όσον αφορά εκλογές για όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης το Εθνικό 

Προεδρείο μπορεί να καλέσει για κύρωση τους καταλόγους που εγκρίθηκαν από τις 

Συντονιστικές Επιτροπές, Περιοχικές ή Περιφερειακές, επί προτάσεως των 

Δημοτικών Συνελεύσεων.   

Άρθρο 11
ο
 

Πολιτική Επιτροπή 

Η Πολιτική Επιτροπή, όργανο που εξασφαλίζει την καθημερινή διοίκηση του 

Κινήματος μπορεί να εκλέξει μια Εθνική Γραμματεία για έργο εκτελεστικού 

συντονισμού. 

Άρθρο 12
ο
 

Συνελεύσεις, δημοτικές, περιοχικές  και περιφερειακές 

1 – Οι Συνελεύσεις, δημοτικές, περιοχικές και περιφερειακές απαρτίζονται από τα 

αντίστοιχα μέλη και έχουν αρμοδιότητα να διευθύνουν, στα δικά τους γεωγραφικά 

πλαίσια και σύμφωνα με τον γενικό προσανατολισμό του Κινήματος, την πολιτική 

δραστηριότητα του Μπλοκ της Αριστεράς. 



2 - Οι Συνελεύσεις, δημοτικές, περιοχικές  και περιφερειακές εκλέγουν τις 

αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές με θητείες μέχρι 2 έτη. 

3 – Είναι αρμοδιότητα των Συνελεύσεων, δημοτικών, περιοχικών  και 

περιφερειακών  να προτείνουν την σύνθεση των καταλόγων υποψηφιότητας του 

Κινήματος σε αιρετά δημόσια αξιώματα στα δικά τους  γεωγραφικά πλαίσια και 

σύμφωνα με τον γενικό προσανατολισμό του Κινήματος. 

4 - Είναι αρμοδιότητα των Δημοτικών Συνελεύσεων  να προτείνουν στις 

Συντονιστικές Επιτροπές, Περιοχικές ή Περιφερειακές, τους καταλόγους 

υποψηφιότητας για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

5 – Οι Συνελεύσεις, Δημοτικές και Περιοχικές, συνέρχονται υποχρεωτικά 

τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. 

Άρθρο 13
ο 

Συντονιστικές Επιτροπές, δημοτικές, περιοχικές  και περιφερειακές 

1 - Οι Συντονιστικές Επιτροπές, δημοτικές, περιοχικές και περιφερειακές, εκτελούν  

την εντολή (ανάθεση) θητείας που τους δίνουν οι Συνελεύσεις που τις εξέλεξαν, 

εξασφαλίζοντας την καθημερινή διοίκηση του Κινήματος στα αντίστοιχα πλαίσια 

και, σύμφωνα με  την πολιτική του Κινήματος, την δραστηριότητα του Μπλοκ της 

Αριστεράς. 

2 - Οι Συντονιστικές Επιτροπές, δημοτικές, περιοχικές και περιφερειακές μπορούν 

να εκλέξουν, μεταξύ των μελών τους, μια Γραμματεία με έργο εκπροσώπησης, 

εκτέλεσης και εφαρμογής των αποφάσεών τους. 

3 -  Είναι αρμοδιότητα των Συντονιστικών Επιτροπών, περιοχικών και 

περιφερειακών, να οργανώνουν την εκλογή εκπροσώπων στο Εθνικό Συνέδριο, με 

βάση τον σχετικό Κανονισμό. 

Άρθρο 14
ο
 

Αυτόνομες Περιφερειακές Οργανώσεις 

1 – Στις Αυτόνομες Περιφέρειες των Αζορών και της Μαδέρα το Κίνημα διαθέτει 

οργανώσεις με δικό τους Καταστατικό. 

2 – Το Καταστατικό  των αυτόνομων οργανώσεων, που εγκρίνεται από τις 

αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις, μπορεί να κληθεί για κύρωση από το 

Εθνικό Προεδρείο και προβλέπει αυτονομία πολιτική, οργανωτική και οικονομική 

στα αντίστοιχα περιφερειακά πλαίσια. 



3 – Οι αυτόνομες οργανώσεις είναι υπόλογες έναντι του Εθνικού Προεδρείου και 

του Εθνικού Συνεδρίου. 

 

Άρθρο 15
ο
 

Πυρήνες 

1 – Τα μέλη, πέντε κατ ‘ ελάχιστον, μπορούν να συγκροτηθούν σε Πυρήνες οι οποίοι 

συνέρχονται σε ολομέλεια, συγκαλούμενοι στις αντίστοιχες περιοχές, και 

οργανώνονται κατά τρόπο που κρίνουν καταλληλότερο. 

2 – Η συγκρότηση των Πυρήνων υπόκειται στην επικύρωση της αντίστοιχης 

Δημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής  ή, εν απουσία αυτής, της Περιοχικής ή της 

Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής. 

3 – Στις δραστηριότητες του Πυρήνα μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη. 

Άρθρο 16
ο
 

Ομάδες Εργασίας 

1 – Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται με απόφαση ενός ή διαφόρων οργάνων του 

Κινήματος, για αναβάθμιση, συζήτηση (debate) και ενδεχόμενη επεξεργασία 

συστάσεων  γύρω από ειδικά ή τομεακά θέματα. 

2 – Στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας μπορούν να συμμετάσχουν και μη  

μέλη  

Άρθρο 17
ο
 

Εθνικές Διασκέψεις 

Το Εθνικό Προεδρείο μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία να συγκαλέσει Εθνικές 

Διασκέψεις προοριζόμενες να προαγάγουν την συζήτηση και την επεξεργασία 

συμπερασμάτων και συστάσεων επί θεμάτων ειδικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 18
ο
 

Σύστημα Ψηφοφορίας 

1 – Οι αποφάσεις του Κινήματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των 

παρόντων μελών, εφόσον είναι μέλη του σχετικού οργάνου. 

2 – Σε περίπτωση  ψηφοφορίας για αξιώματα και όργανα του Κινήματος, η εκλογή 

θα είναι πάντα με μυστική ψηφοφορία. 



3 – Στις ψηφοφορίες σε πλαίσιο δημοτικό, περιοχικό ή περιφερειακό, η ψηφοφορία 

μπορεί να διεξαχθεί με αλληλογραφία, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς. 

4 – Η Επιτροπή Δικαιωμάτων, το Εθνικό Προεδρείο και οι Συντονιστικές Επιτροπές, 

περιοχικές, περιφερειακές ή δημοτικές, εκλέγονται με το σύστημα ψηφοφορίας σε 

καταλόγους, που υποβάλλονται με βάση τους σχετικούς  κανονισμούς, ενώ οι 

αναθέσεις θητείας παρέχονται σε αριθμό ανάλογο προς τις ψήφους που έλαβε 

κάθε ένας από τους ψηφισθέντες καταλόγους. 

5 – Οι υποψήφιοι κατάλογοι για τα όργανα που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο μπορούν να καταρτίζονται από αριθμό στοιχείων κατώτερο του 

αναγκαίου για την πλήρωση όλων των χηρευουσών (κενών)  θέσεων  που υπάρχουν 

σε κάθε ένα από τα αντίστοιχα όργανα, ενώ πρέπει ωστόσο να τηρείται το κριτήριο 

ισότητας των δύο φύλων. 

Άρθρο 19
ο
 

Οικονομικά 

1 – Τα έσοδα του Μπλοκ της Αριστεράς προέρχονται από τις εισφορές των μελών  

και συμπαθούντων, από δημόσιες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα 

ή δωρεές, που του εκχωρούνται  και γίνονται ρητά αποδεκτά από το Κίνημα, από 

ίδιες πρωτοβουλίες, από εισοδήματα στοιχείων ενεργητικού, από αποθεματικό 

ταμείο ή κατατεθειμένα κονδύλια. 

2 – Τα έξοδα του Μπλοκ της Αριστεράς είναι αυτά που προκύπτουν από την άσκηση 

των καταστατικών δραστηριοτήτων του και τα επιβαλλόμενα σ ‘ αυτό κατά νόμον. 

3 – Η οικονομική διαχείριση του Μπλοκ της Αριστεράς αποτελεί αντικείμενο ενός 

Οικονομικού Κανονισμού που εγκρίνεται από το Εθνικό Προεδρείο. 

4 – Για τους σκοπούς των διατάξεων του Νόμου περί Χρηματοδότησης των 

Πολιτικών Κομμάτων καταλογίζεται στον Ταμία η ευθύνη των λογαριασμών.  

a) Είναι αρμοδιότητα της Πολιτικής Επιτροπής ο διορισμός του Ταμία, που 

υπόκειται στην επικύρωση από το Εθνικό Προεδρείο· 

b) Οι ταμίες των τοπικών δομών είναι υπόλογοι, στα αντίστοιχα πλαίσια, βάσει 

του Οικονομικού Κανονισμού. 

5 – Το Μπλοκ της Αριστεράς είναι υπόλογο (αποδίδει λογαριασμό) σύμφωνα με τον 

Νόμο. 

Άρθρο 20
ο
 

Παραλειπόμενες Περιπτώσεις 



Οι παραλειπόμενες περιπτώσεις στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται με απόφαση 

της Επιτροπής Δικαιωμάτων η οποία οφείλει να υποβάλλει αυτές τις αποφάσεις στο 

αμέσως επόμενο Εθνικό Συνέδριο προκειμένου να επικυρωθούν ή να 

τροποποιηθούν. 

 

Καταστατικό εγκριθέν στο 1
ο
 Εθνικό Συνέδριο του Μπλοκ της Αριστεράς, στις 29 

και 30 Ιανουαρίου του 2000, στην Αίθουσα Τελετών της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου της Λισαβώνας. 

Πρώτη αναθεώρηση του Καταστατικού εγκριθείσα στο 3
ο
 Εθνικό Συνέδριο  του 

Μπλοκ της Αριστεράς, στις 10 και 11 Μαϊου του 2003, στο Forum LIsboa 

Δεύτερη αναθεώρηση του Καταστατικού εγκριθείσα στο 4
ο
 Εθνικό Συνέδριο  του 

Μπλοκ της Αριστεράς, στις 7 και 8 Μαϊου του 2005, στο Forum LIsboa. 

Τρίτη αναθεώρηση του Καταστατικού εγκριθείσα στο 5
ο
 Εθνικό Συνέδριο  του 

Μπλοκ της Αριστεράς, στις 2 και 3 Ιουνίου του 2007, στο Forum LIsboa 

Τέταρτη αναθεώρηση του Καταστατικού εγκριθείσα στο 6
ο
 Εθνικό Συνέδριο  του 

Μπλοκ της Αριστεράς, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2009, στο Forum LIsboa 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφράστηκε από τα πορτογαλικά από την Πρωτοβουλία για την Αντι-Συστημική 

Αριστερά (http://dosepasa.wordpress.com) 

 

 


