4-."υταν αναφέρουμε οτι κατοχυρώνονται, συνταγματικά η κοινωνι
κή καί οικονομική Ισότητα των ούο φύλων, αυτό δέν σημαίνει
έπλα καί μόνο δτι αναγνωρίζουμε στην γυναίκα τό δικαίωμα
της δουλει&ς^σέ δλους ταύς^τομεΐς μέ τήν tòta αμοιβή,
¿ημαίνει πολύ περισσότερο δτ'ι εξασφαλίζουμε τίς ϊοιες δυνα
τότητες στην γυναίκα νά ακολουθήσει καί να κατακτήσει ο
ποιοδήποτε κλάδο της οίκυνομικής, κοινωνικές καί πολιτιστι
κής ζω^ς.
Χωρίς όμως επίσης vá σημαίνει δτι επιβαρύνουμε τήν γυναί
κα μέ^διπλά καθήκοντα, οηλ. vá δουλεύει "που θέλει, αλλά
συγχρόνως vá έχει καί τό |ίάρος του νοικοκυριού καί των
παιδιών. Αυτό* δυστυχώς έχει γίνει μέχρι τώρα, ως ενα βαθμό,
καί έχει έπιμαρυνει την γυναίκα μέ αυτή τήν διπλή δουλεία.
'¿κείνο πού πρέπει vá έπιδίωςουμε είναι va' αναγνωριστεί ή
μητρότητα καί τό νοικοκυριό aáv ίσάςιες, αν οχι ανώτερες,
παραγωγικές εργασίες. Οι γυναίκες εκπληρώνοντας τό ύψι
στο καθήκον προς τήν α>ύση, τό καθήκον της αναπαραγωγής,
Οέν πρέπει vá ζητιανεύουν τήν βοήθεοα των κοινωνικών έργανισμων η έστω των συζύγων τυυς^ αλλά νά έχουν τό δικαίωμα
ζωη*ς μέ πληρωμή μισθού μέχρις ότου τό παιδί τους vá φτάσει στό νηπιαγωγεΐον.
¿Από τήν άλλη μεριά η νοικοκυρά πού συντηρεί μιά οικογένεια
έχει κι αυτή μιαν παραγωγική δουλειά (οημιουργωντας τίς
προϋποθέσεις γιά τά υπόλοιπα μέλη της οικογενείας vá εκτε
λούν τήν παραγωγική τους εργασία), '¿πομένως οικαιοΰται
Ιδιαίτερης μισθοδοσίας καί πρό παντός οικης της ασφάλι
σης καί σύνταξης, α νοικοκυρά μπορεί επίσης στον κύκλο
της να αναλάρει καί άλλα κοινωνικά καθήκοντα, γιά επιτρο
πές κοινής ωφελείας της γειτονίας, του χωρίου, γιά τήν έ»ιβοήθηση και ρελτίωση της ζφής άλλων συνανθρώπων, αδυνά
των, ασθενών, αναπήρων, συνταξιούχων κλπ. Κ.αί θά επιτελεί
αυτά τά κα^κοντα σάν άςιοπρεπής εργαζομένη, μέ τά δικά
της μέσα και δικαιώματα καί δχι σάν δευτέρας κατηγορίας
άνθρωπος πού ζητιανεύει χαρτζηλίκι άπό τόν αμτρα της.

Ζχδ σημερινό καθεστώς η εργασία είναι εμπόρευμα που πουλιέ
ται καί αγοράζεται,. Δω'οαον λοιπόν κυριαρχούν τα μεγάλα καπι
ταλιστικά μονοπώλια και ολιγοπώλια, ή εργασία του άνθρωπου γί
νεται αντικείμενο έκμετάλευσης για την αποκόμιση κεροους.
Ό εργαζόμενος κόσμος ζει συνέχεια με τήν^άγωνια της ανεργίας,
"υλη του η παραγωγική προσπάθεια γίνεται ενα άγχος, ^ α επωψελι]θεΐ 'όσον καιρό ϋουλεύει καί οέν υπάρχει κρίση γιά νά μαζέψει ^
αποθέματα πού θά του χρησιμέψουν σέ στιγμές κρίσης ,r υποαπασχό
λησης καί ανεργίας. Αυτή ή κατάσταση οηλητηριαζει τις σχέσεις
των ανθρώπων καί υημιουργεΐ μιαν ατμόσφαιρα ζούγκλας ανταγω
νιστικής μεταξύ των παμαγωγων για νά εξασφαλίσουν την έπίρίωΟ 71 % Ο V C

Αυτό γιά μας είναι έπαράοεκτο. θέλουμε νά^οργανώσουμε^έτσι
την οικονομία, ώστε ή ικανότητα πού έχει δ καθένας για οουλεΐα,
νά χρησιμοποιείται οπωοοήποτε μέσα οτά πλαίυια της έθνικρς μας
οικονομίας, 'υ καδένας νά έχει την παραγωγική του θέση αυτοοικαίως καί νά παίρνει σάν αντάλλαγμα τό μεράδι του. Η δουλειά
παύει νά είναι αντικείμενο έκμεταλευσης μιας καπιταλιστικής ο
λιγαρχίας πού έπιυιώκει μόνον τό κέροος. Γίνεται κοινή παράγω*
γική προσπάθεια, οΛων των πολιτών, άνορων καί γυναικών, γιά τό
συνεχές ανέβασμα της εθνικής οικονομίας καί του κοινωνικού και
πολιτιστικού έπιπέοου της ζωής.

<

7,'y συνόικαλισμός αποτελεί οικαίωμα κάθε εργαζόμενες όμάυας
μέσα στην κοινωνία, ¿κοπός του είναι, vá άγωνίζεατι συνεχώς γιά
την βελτίωση των δρων της ζωής. Αυτό σημαίνει $τι οί έργαζόμεvot συμμετέχουν μέ αντιπροσώπους τους σε κάθε οικονομική, πολι
τική και κοινωνική οραστηριότητα. 'επισημαίνει πάντα την θέση
των εργαζομένων καί τά" συμφέροντα τους απέναντι οέ όποΐαόήποτε προσπάθεια καταπάτησης τους, μέ δποιοόήποτε πρόσχημα, té.
συνοικάτα παύουν νά είναι οργανισμού πού εξαρτώνται άπό τους
πράκτορες των καπιταλισι ικων συμφερόντων. Ακόμα 7&αύουν νά ε
ξαρτώνται &7CÓ έναν κρατικό μηχανισμό πού τους οεσμεύει μίαια
στην εφαρμογή^μιας οικονομικής πολιτικής η οποία έςυπηρετει
τήν οικονομική ολιγαρχία, ΐά αυνυικάτα παύουν νά είναι ò γράφε
φειοκρατικός μηχανισμός κονιορτοποίησης καί ουσιαστικά οιάλυσης των εργαζομένων. Αντίθετα γίνονται τά κέντμα συγκέντρω
σης οπού συζητιούνται καί αποφασίζονται οι ενέργειες γιά τήν
εξυπηρέτηση των έργαςομένων.
Ακόμα γίνονται τά δργανα ενεργητικής καταπολέμησες κά^ε γρα
φειοκρατίας πού^οημιουργεϊται συνεπώς καί γίνεται καρκίνωμα πά
νω στή ζωή τοΰ^εθνου^. ά τάση των κλειστών γραφειοκρατικών
κύκλων που νομίζουν Ότι αυτοί ςέρουν τςως θά καθοοηγήσουν τους
ανθρώπους, καταπολεμείται συνεχώς άπό τά συνοικάτα στά ¿ποια
πέρνει μέρος τό σύνυλο των εργαζομένων.

8.Τό δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας αναγνωρίζεται σε ϋλους τ'
τους πολίτες καί ομάοες πολιτών. *υ καθένας μπορεί να πιστεύει
σέ οποιαδήποτε θρησκεία θέλει. Άλλα και ò καθένας εχ,ει τό
δικαίωμα νά μην πιστεύει σέ καμμιά* αν θέλει.
"ϋλοι οι πολίτες είναι ΐοοι ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους
πεποιθήσεωνκαί είναι απαράδεκτη η διάκριση μεταςύ πολιτών
γιά τίς θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.
Οι πολίτες μπορούν νά οργανώνονται σύμφωνα με το θρησκευτικό
τους πιστεύω, νά οιατηροϋν το λειτουργικό τους, χωρίς νά εμπο
δίζουν τους υπολοίπους και χωρίς νά ζητάνε την προνομιακή τους

μεταχείριση. ^

Η εκκλησία παύει νά είναι προσκολλημένη στό κράτος και γίνεται,
ελεύθερος οργανισμός πού η λειτουργία του αποφασίζεται από τους"
ίδιους τους πιστούς της.
'h εκτέλεση των κοινωνικών υποχρεώσεων γάμου, μαπτίσεως, κη
δείας κλπ. ανατίθεται στους οήμους καί κοινότητες καί εκτελεί
ται δωρεάν, ααύουν νά είναι αντικείμενα έκμεταλαέσης καί κοι
νωνικών διακρίσεων.
'.¿φ'οσον ή εκκλησία είναι ή ελεύθερη οργάνωση των πιστών της,
δέν έχει καμμιά ανάγκη αποθησαύρισης, .ρ. λειτουργία της εξα
σφαλίζεται από τους ίδιους τους πιστούς της. '¿πομένως η ουσωρευμένη περιουσία περνάει στά χέρια του ουνόλου γιά την ε
ξυπηρέτηση κοινωνικών σκυπων, πραγματικών σκοπών άλλωστε καί ε'
εκείνων πού κάθε φορά τά οώριζαν.

9.'υλες ol συνθήκες πυύ έχουν γίνει μέχρι τώρα καό πού οεσμεύουν
την χώρα μας απέναντι, σέ συνασπισμούς, ήταν προϊόντα βίας καί
συμφερόντων μιας όλι/αρχίας. ουσιαστικά οέν εξασφάλιζαν τα συμ
φέροντα της χώρας, άλλα τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ι^ιά
την υποστήριξη του έκμεταλευτικοΰ κοινωνικού καθεστώτος πού
υπάρχει.
Μέ τό πρόσχημα οτι η χώρα μας είναι μικρή %αζ χρειάζεται πάντα
προστασία, η ανεξαρτησία της είχε σβύσει, ο ελληνικός Xuoç
ήταν υποχρεωμένος νά υφίσταται τρομερές οικονομικές θυσίες
καί εθνικούς εξευτελισμούς. Ή ένταξη σέ τέτοιους συνασπι
σμούς έμ^όοιξε την πρόοοο της χώρας καί την κρατούσε Οεσμια»
Αυτό τό άπυοει^,ε καί η τελευταία κρίση της Κύπρου η ¿ποία α
ποκάλυψε τόν πραγματικό ρ,'λο του ËkTQ, 'ri οποία αποκάλυψε οτι '
ουσιαστικά η χώρα ήταν απροετοίμαστη καί οιαλυμένη μπροστά σέ
μιαν εθνική κρίση καί ή υποτιθέμενη προστασία των ουμφώνων
οέν ήταν τίποτε 'άλλο άπό μιαν συσχηματική οιατήρηση της άουναμίας του ελληνικού έθνους,
'ri άποοέομευση άπό τους στρατιωτικούς *«+ πολιτικούς καί οι
κονομικούς συνασπιυμούς, οίνει την ουνατότητα στην ώλλάοα
νά αναπτυχθεί ελεύθερα, δημοκρατικά, στηριζόμενη στην ούναμη
ολόκληρου του λαοΰ της. Απελευθερώνει απίθανες όυνάμεΐζ,
πού μπορούν νά κάνουν την χώρα μας 'ικανή νά παίξει έναν σημαντι
κό ρόλο στην νευραλγική περιοχή πυύ ρρίσκεται.

10*Η χβφαξη_μι3ς^ουναμικής ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής
δημιουργεί πολύ περισσότερες φιλίες καί θεσμούς άπό την έξα^τηση^σέ ορισμένα σύμφωνα. *¿να εσωτερικό κοινωνικό καθε
στώς που στηρίζεται στό σύνολο τού εργαζομένου λαοί; είναι ή
καλλίτερη^έξασ<£άλιση γιά την έοαφική μας ακεραιότητα. Σύσσωμος
ο ελληνικός λαός υποστηρίζει την χώρα του καί οίνει την βε
βαιότητα σέ οποιονδήποτε θά ή^ελε νά επιβουλευτεί την ανεξαρ
τησία του οτι θά κάνει κάθε σπίτι, κά^ε' πέτρα, κά^ε οέντρο
ανίκητο ταμπούρι της λευτεριάς του. "*νας λαός κυρίαρχος καί
ανεξάρτητος είναι ανίκητος καί γίνεται σεβαστός άπό όλους.
ö λόγος του στην εξωτερική πολιτική αποκτάει τό βάρος του
λογού ενός ολόκληρου έθνους καί δχι μιας ¿λιγαρ>ίας.
Μέ ενα τέτοιο Ουναμικό εσωτερικό καθεστώς μπορεί η χώρα μας
νά παις,ει^τόν ρολό της στό σπουδαίο αυτό σταυροορύμί του
κόσμου^που βρίσκεται καί νά βοηθήσει στην λύση των προβλημά
των που έχουν συσσωρευτεί, μέ γνώμονα πάντα τά συμφέροντα
των λαων^τουτης της περιοχής.
Οι Λαοί της μεσογείου έχουν αρκετά υποφέρει άπό τους ανταγω
νισμούς των συμφερόντων των μεγάλων πού μάζουν τους μικρούς
να χτυπιωνται μεταξύ τους γιά νά οιατηρήσουν τήν κυριαρχία
ΓΑ
τους.
'fi επιόίωςη της άποπυρηνοπο ίησης καί ουδετεροποίησης του
χώρου της Μεσογείου φέρνει κυντα'τούς λαούς καί οίνει
λύσεις πραγματικές, φιλικές, σέ "λα τά προρλήματα πού οημι^ουργησε η Ιμπεριαλιστική* παρουσία μέχρι τώρα. ¿Ιναι φανερό
οτι οι τοπικοί πόλεμοι οέν εξυπηρετούν τά συμφέροντα των
μικρών λαών, άλλα τά συμφέροντα των μεγάλων ιμπεριαλιστών
πού εκμεταλλεύονται τίς χώρες μας καί μας πουλάνε οπλα γιά νά
σκοτωνόμαστε, ένω πολύς κόσμος μας πεινάει.
ώρ^όμενοι σέ φιλική συνεργασία μέ όλους τους γειτονικούς
λαούς, με βάση τόν σερασμό στην άνεξαρτηοία του καθενός,
δημιουργούμε μιαν ειρηνική ζώνη πού απελευθερώνει τους λα
ούς άπο τήν έκμετάλευση. Συμβάλουμε έτσι στην θεμελίωση ενός
κόσμου συναοελφωμλενου, ειρηνικού, πού σέβεται πρίν άπ'ολα
τόν άνθρωπο και τά οικαιώματά του.

