
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΗ

*Η εργατική πολιτική τής Δημοκρατικής Ένώοεως
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΣΤΟ Α'

Η Δγ;μσχρσ.τική "Ενωσες οέν είναι Ινα στενά έργα- 
τικό Κ ό^ιχ υπό τήν ταξική του Ιννοια.

Κίνα·. Κόμμα όλων ¿κείνων των τάξεων καί των κοι
νωνικών κατηγοριών τού εργαζομένου λαόν, πού ύφί- 
στχνται τήν εκμετάλλευση τού «ιεγάλου κεφαλαίου, ντό
πιου καί Ξένου.

"Ομως αυτό ϊέν  σημαίνει ότι οέν είναι Κόμμα τών 
έργατών καί των υπάλληλων, επί τών όποιων, Οφείλει 
κυρίως νά στηρίξει τήν όργανιφιενη του δύναμη, τούς 
αγώνες του καί τήν κομματική του δράση.

'II έργατική τάξη. λόγω τής θέσεώς τη ; μέσα στή 
παραγωγή είναι ή κατ’ εξοχήν τάξη πού ΰφίσταται τήν 
πιό σκληρή καί ά*ιεση εκμετάλλευση από ¿κείνους πού 
κατέχουν τά μέθα τή; παραγωγής και εκ τού λόγου 
αυτού είναι θέσε; άντικεφαλα:οκρατική καί αγωνίζεται 
όχι μόνον για  τήν κοινωνική καί οικονομική της άνοδο 
μέσα ατό κεφαλαιοκρατικό καθεστώς άλλα καί για τήν 
κοινωνική μεταβολή.

Τπό τήν Ιννοιαν αυτί, ή εργατική τάξη αποτελεί 
τήν πρωτοπορεί χ ατούς αγώνες τού λαού καί συνεπώς 
τό Κόμ|ΐα μας πού αγωνίζεται για τά συμφέροντα των 
εργαζομένων, οφείλει κατά κύριο·/ λόγον να στηρίζεται 
στην τάξη γενικά τών μισθωτών, νά ένδιαφέρεται και 
να αγωνίζεται για  τήν έςυπηρέτηση τών συμφερόντων 
της. ’Οφείλει συνεπώς τό Συνέδριό·/ μας νά ασχοληθεί 
25. ως ιδιαίτερα με τά ζητήματα πού αφορούν τούς μι
σθωτούς τής χώρας μας, εργάτες, ιδιωτικούς καί δη
μοσίους υπαλλήλους, νά καθορίσει ένα σαφές καί συγκε
κριμένο πρόγραμμα, βάσει τού όποιου τό Κόμμα θά χα
ράξει τήν κοινωνική του πολιτική καί θά άγωνισθεί μέ
σα καί Ιξω άπό τή Βουλή.

Οί συνθήκες καί οι όροι κάτω άπό τούς οποίους ζεί 
καί εργάζεται ή τάξη τών έργα τών καί τών υπαλλήλων 
είναι, άπό κάθε πλευρά άθλιες. Γι’ αυτό σωρεία είναι 
τά ζητήματα πού ήν Απασχολούν καί πού επι σειρά 
έτών παραμένουν 5 λυτά. θ ά  χναφερθούμε σε όσα άπο 
αυτά έχουν γ εν ι/" '·-ρη σημασία και ^νσιχ-φειρουν .ο 
σίνολον τών μισθω,ών της χωράς μαΤ, άρχι^οντα. απο 
τό ζήτα/·μα τής άμ σώής -ήί £ρ·γα3ΐ-Μ·
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ίίΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
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"Ας δούμε όμως τό σημερινόν ΰ·{ · .· μ: j“ i«jv καί
ήνμερομισθΐων. σύμφωνα μέ τις ΐτ/··. ·:γ; τυλλογικέ; 
συμβάσεις εργασία;.

α ) Κατώτατα ή'ίερομίσθιχ:
Ανδρών δρχ. 47.50, Γυναικών ξρχ W πΟ 

ρ) Κχτώτατο: μισθοί:
Ανδρών Υπαλλήλων άπό δρχ. 970 115*1 
Γυναικών » 861 -  952
Υπηρετικού προσ κοϋ ·> 708 - 961
Ώ ς πρό; τίς κλαδικές συλλογικέ; συμβάσεις, άπό μιά 

ερευνά έχει διαπιστωθεί δτ: τό «μέσον ημερομίσθιον δέν 
ύπερο αίνε: τί; 50 δραχμές. Αυτοί είναι οί όνσμκστικο! 
μισθοί καί ημερομίσθια. οί πραγματικοί όμως είναι πολύ 
κατώτεροι, όταν λάβουμε ύπ’ όψη μας οτ; επ' αυτών 
ένεργο ινται κρατήσεις για  τί; κοινωνικές ασφαλίσεις, 
τήν ανεργία, τήν Εργατική κατοικία, τήν Εργατική 'Ε
στία καί τά οικογενειακά επιδόματα.

Καί οέν είμαστε μακρυά άπό τήν πραγματικότητα 
ύποστηρίζοντες ότι τό μέσον ημερομίσθιον είναι κατώ
τερον τών 4Γ> δραχ·ιών. 'Από ένα συγκριτικόν πίνακα 
τού Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, γιά τό έτος 1958, 
μαθαίνουμε δτι τό μέσον ημερομίσθιον στις παρακάτω 
χώρες είναι σέ δραχμές:

Νορβη-ρία 204
’Αγγλία 144
Βέλγιο·/ 134
’Ισραήλ 125
Δ. Γερμανία 118
Αίβανος 75
’Ιταλία 69
Ελλάς 52
Καί παραμένουν καθηλωμένα στα τόσον χαμηλά

πεδα. παρά τήν συνεχή ανοοο τού κόστους τή; ι,ωής καί 
παρά τήν αύξηση τού εθνικού εισοδήματος, ή όποια κατά 
τόν κ. Καραμανλήν έφθα«ε κατά κεφ αλήν άπό 200 δολ- 
λάρια κατά τό 1954 σέ 2*0 τό 1959.

Κυβερνήσει; καί Έογοδότες σέ κάθε απαίτηση τών 
εργατών γιά τή' 
σουν καί ¿πιτών 
τήν καθήλωση δ 
νομισιιατική κυκ 
ρ α τί 1952, σέ

Συνέπεια τή;

, αύξηση TiyV in '/λαυών τι>τ/ άντ.τάσ
ιν τόν κ. ·S’JVC/V τού πληθωρισμού ΙΙκρά
μ ως τιυ - σών «μι σθα*ών, ή
α ,σορώ : φθα σ:: xr. ό 2.527 έκα.τομ·ι·',
7 ώΗ) μ 1959.
πολιτικ·' ;  αυτή¡ς Tf ν.αθην.ώσ:·υς τών
ομιΛίω*·. xxl γενιχιθηρα τή; ά -
,χ.ή; τίφ σαρ,μερ;«>7- Κυβερνήστε ; εί/αι

ικανοτητος των εργατών ναι 
ϋ άρτθμοϋ τώ, από ρω« καί. 

ασ

η μείωση της χγυραττ: 
τώ·. αγροτών. ή αύξηο , .,«  ·μ 
κατ* ίπέκτχση ή ύφεση τή; οίκοτνσμ,κή: 
τος καί ή άνεργίχ.

Ή  θέση καί τό πρόγραμμα τού Κόμματός «μα: στό 
θέμα τής άμσ-όή; τής εργασίας, τΜ τλκ Λ  «Ινα»:
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*
μΐθθ>
άχθρώ». .νη-ϊι ̂ ίω σ η .

β) Κ*·*δι»4ς συλ/.ογ;κες συμβζκις ¡ιί μισθούς κχί
Αβ ρ ^ μ-Λ·*·» άνάλογ* μ£ τδ< χρόνον υπηρεσίας καί τήν 
είδικ· .η;* ΤΦ> εργαζομένων καί ;ΰ  αύτόμα.τον αύξη- 
9 » βά.μ» :ν5 έν-ΛΚοτε πραγματια .λ τιμσοίθιβυ κίστους 
τής ζωή;»

*0; τ,ρ-δ; τους Δημοσίους Ύίτσ/λήλου; τό Κόμμα Βά 
πρέπει Λ  υιοθετήσει χβΐ «  ΰποσττι ;ει λ  ΙνίΧΪσν μι- 
σθαλόγΐ'-ν μ* μισθούς «ναλογζ μ. τό κόστος τής ζωής.

Ίβίαΐτίρτ; προσπάθεια καί ενδιαφέρον οφείλει νά έπι- 
δείξει τό Κόμμα μας. για τό ζήτη,ια τή; ά.μο:βής εργα
σία; ιών γυναικών. Στή χώρα ".α; ή Ιργαζομένη γυναί
κα βρί ιχιτα·. σέ πολύ χαμηλότερη βαθμίδα καί ιός πρός 
τή σταοιοδρομία τη; και ως πρϊς τήν άμοι6ή τής έργα- 
σίας τη;. Ή  έκμετάλλευση τή; έργα αία; τών γυναικών 
είναι καθολική καί ιδίως στην επεξεργασία τών καπνών 
καί στήν υφαντουργία, δπου αποτελούν καί τή μεγίστη 
βλειοψνηφία τών εργαζομένων.

Ή  καθιέριωση τή; αρχή; τής ίσης αμοιβής γιά ίση 
ίργατίχ  μεταξύ ανίρών καί γυναικών» όπως άλλωστε 
προβλέπει και ή Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας έπιβάλ- 
λεται νά έφαρμοσΒεί και στή χώρα μας. Ή  ίσοπολιτεία 
τΛν φύλων έπιβάλλει Ισα δικαιώματα, κοινωνικά» «- 
κον^κκά καί πολιτικά.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Σχετικόν μέ τό θέμα τής άμοιβή; τής έργασίας είναι 
καί τό θέμα τών οικογενειακών επιδομάτων. IIρό ολίγου 
«κροΰ ψηφέσθηκε τό Νομ. Διάταγμα ί’κΗΗ8) 1!)5ί> τιερι 
συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού οικογενειακών 
έπι θαμάτων μισθωτών- καί πρό ημερών χχτέληξεν ή 
Κυβέρνησις »τήν άπόφ-αση νά χορηγούνται γιά κάθε 
έργάσιμη ή}«ρα Δ δραχμές γιά τό πρώτο παιδί καί 2 
γιά τό δεύτερο. ’Από τα ίπιδόματχ αυτά, τά τδσ·νν χαμη
λά, έςαιρούνται ή γυναίκα του έργαζομένου καί οι ά
νεργοι, ίν  καί στό λογκρίπα.ιόν αυτόν εισφέρουν όλοι οί 
μισθωτοί. Κατά τις επίσημες στατιστικές ό -αριθμός τών 
οικογενειών φθάνε: τις 1Η>.ΐΜ·» καί ν. πόροι τού Λογα
ριασμού σέ 16O.00O.iJ0U τό χρόνο Συνεπώς καί μττά 
τήν αφαίρεση τών ίξόδων ϊιοικήσεως. τό ποιόν πού α
ναλογεί γιά κάθε έργα,όμενον γ»ά άϋ.όκλήρον τό χρόνο 
δεν μπορεί νά »Υπερβαίνει τί; ώ»> δραχμές καί συνεπώς 
τό μήνα τί; 6.'» δραχμές!

Σέ μιά έκθεση τού 1ΐί*,·Λ; Γραφείου Εργασίας ανα- 
φέρεται δτ: τά κεφαλαία τών ςίχτρενειακών έπιδομάτων 
προέρχονται αβά ίίσφνρε; ·- ■ εργνεοτων. τν» κρά.ου,, 
τών μ·, μκ»τών ή καί άτό ,σρους Χαράκτη,οισ..-
κώ·: άναφίρεται 5τ- στή.Γαλλία οί έργ'οδότϊί ε.σφέρουν 
Ιβ^  ?πί τών άπολαυών τώ» -ι-σάωτών καί <κήν Ιταλία 
ΐ : ^  Λΐ«Γ, Καί οί πόροι α -.Ππιτρέπονν τήν χορήγη
ση ικανοποιητικών ίπιίκ-*.-* >>-

ΙντΛάλλί ται Τυνοπώς η αυςηση " “>> πόρων του . ·- 
γαρ οαμοΔ σέ ¿όρε; τών Τ.-γ :τ τών κα: τοθ Κρατου», 
ωεΐ} /ά είναι σέ 0:Π| νά Κσχνι·. σικονοξίιν.ά τι» ν·ή· 
γ ί / ; - ; ;  τών Ιργαζο-,ιενων. Ή  ο.ατήρησε, ;ών ση:«ρινων 
πόραν άπττελε! πραγματικόν προς αυτούς εμπαιγμ^/. 
Ο ΝΟΜΟΣ 3239 ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ 
^θΜΒΑΧΚΟΝ ΚΡΓΛΚΛΣ

Γί Κυνίρνηση ΗπΓ,άγ-κν *νύ Ιψήφισι τόν νύμσνπερί 
θ ·βιΜΤΐεθ »**0 -

»»: Ο,-Α

ργοοο-
των.

ΊΤ διακήρυξη αυτή άπιτίλεσε καί είναι ένα μεγάλο 
ψεύδος. Σέ τελευταία ανάλυση καί σύμφωνα μέ τό αρ- 
Βρεν 2<> τού νόμου οί Ίπσυργοί ’Εργασίας καί Συντσ/ι- 
σιοΰ, έχσυν τό δικαίωμα νά μήν έγκρίνουν ή καί νά 
τροποποιούν τις αποφάσεις τών Δικαστηρίων Διαιτησί
ας καί κατά κανόνα έφαριιόζου-ς τό δικαίωμα αυτό μέ 
ττ,ν περικοπή καί τή μείωση τών μισθών καί ήμερο.;α- 
οΒίων πού ορίζονται από τά. Διαιτητικά Δικαστήρια. 
Πέραν τούτου ο! αποφάσεις τών Δικαστηρίων είναι υπο
χρεωτικές. Συνεπώς ή διατίμηση τής αμοιβής τής ερ
γασίας Ικ μέρους τή; Κυδερνήσεως ύφίσταται καί ή 
έλευθερία τών διαπραγματεύσεων ουσιαστικά έχει κα- 
ταργηθεϊ, παρά τις ύπάρχουσες, στό θέμα αυτό Διεθνείς 
Συμβάσεις ’Εργασίας.

ΚαΒολική είναι ή αξίωση δλης τής έργατικής τάξε 
ως γιά τή ριζική τροποποίηση τού νόμου αυτού, πού 
άποτελε! πραγματικήν τροχοπέδη στό θέμα τής άμβι-
δή; τής έργασίας.

Πολλές είναι οί τροποποιήσεις πού πρέπει νά έπέΰ.- 
Βουν στό νόμο» αυτόν. Ηά περιορισθούμ* σέ έκείνες πού 
έχουν γενικώτερη T itan ia  καί εις όποιες τό Κόμμα, μας 
οφείλε: νά υποστηρίξει.

α) Δικαιΐιηια τών εργατικών άργα'/ιί>σεων νά κατα
φεύγουν ή οχ: στή διαιτησία.

£) Τά Διαιτητικά Δικαστήρια νά συγκροτούνται 4πό 
ίσον άριΟμόν έργαίζομένων καί εργοβοτών μέ Πρόεδρον 
Δικαστήν.

γ) Κατάργηση τού οικαιιίηνατος τιόν ΊΓπουργ'δν νά
έγκρίνουν ή νά τροποποιούν ά ;  αποφάσεις τών Δικαστη
ρίων Διαιτησία;.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Κοινωνική ’Ασφάλιση στή χώρα μας καί πρός
τόν πραγματικό τη; σκοπό δέν άνταποκρίνεται καί στ- 
δαρώτατη οικονομική κρίση άντιμετωπίφει. Οι παροχές 
είναι γιά τό/ μεγαλύτερον apiBjióv τών ά^τφαλι-νιίνων 
εξαιρετικά χαμηλές καί ή μεγάλη πλειοψηφία τώ-ν ουν- 
ταςιουχων πέρνει συντάξεις πραγ·(Λτικής πείνα;. Ε 
πίσης η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί όλους τούς 
εργαζομένους καί συνταξιούχους δέν καλύπτει καί πλημ- 
{ΐελώς παρέχεται.

Τά περισσότερα τών κλαδικών άσφαλιστικών ταμεί
ων. κυρίας καί επικουρικής άσφαλίσεως,^στερούμενα :- 
«αρχών οικονομικών πόρ'·>ν καί κακώς διοινν.μενχ ώ- 
δηγήθτγ/.αν σέ αδυναμία εκπληρώσει»; τών πρό; τού; 
ήσφαλισμένου; ύποχρειόσεών των. Καί άλλα μίν σ>γ- 
χωνεύθηκαν μέ τό ΙΚΛ» ά/.Α«κ/ μειώνονται οί Παροχές 
(Ί'α/ιεΐον Κλωστο'ϋφαντουργών) καί άλλων αναμένεται 

ή οικονομική κατάρρευση.
Ü; πρός τό ΙΚΛ, πού .αποτελεί τόν κύριο ν ασφαλι στι

κό φορέα, μέ tUH> χιλιάδ*. ήοφαλιβμένους καί περί τί; 
85 χιλιάδες συνταξιούχους, είναι γνωστόν άπό ‘πίσημες 
εκθέσεις τού Διοικητσϋ -.ου ότι εύρίσκεται σέ οικονομική 
κατάρρευσή, καί άντιμετ»»»πίζ«ι άδυναμίαν Εκπληρι’νστ-

Χ(Ζ. 17

\ :J±Té-



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ι'Κ ,JTr5K' ilH' u 'W too καί αύτή; άκόμη τή; κατα
βολής τών o o v ri;£n*v.

ΙΙολλές είναι οϊ αίτιες πού συνέβαλαν στό νά ψθάσει 
»εήν πρϊιπμη σημίρινή του κατάσταση. Ά : άναφίρουμε 
τ ι; όασικώτερ»; άπό αυτές.

*1 Μια «π τΐ» φθοροποιές αιτίες είναι ή έπέ<Μ»ατη 
W  ixsszsnz  Κυβερνήσεων στην έν γένει λειτουργία 
τολ Ιδρύματος. Χαρακτηριστικά άνχφέρουμε δτι Επί 
Κυβερνήσει»; Η ? πάγου, διορίσθηκαν Εκ μέρους δύο Υ 
πουργών τή; "Εργασίας όπερχίλιοι υπάλληλοι, χωρίς 
διαγωνισμέ, σέ πήμείον νά μήν ’υπάρχουν ούτε καθί- 
ηιατα νά ποθήσουν.

3 } Ή έν γίνει κακοδιοίκηση, πού καί αυτή κατά κύ
ριον λίγσν δφείλεται στίς Υπουργικές Επεμβάσεις κα- 
θώ; καί ο! καταχρήσεις πού ¿σημειώθηκαν τόσο στά 
φάρμακα δσο καί στίς κλινικές καί τά σανατόρια.

γ) Ή  εξανέμιση τών κεφαλαίων του, προπολεμικά 
καί μεταπολεμικά λόγηι τής κονιορτοποίησε ως τής 
δραχμής καί τής αργήσει»; τού Κράτους νά Επιστρέφει 
ποσόν βραχειών 600 έκαστη ιυρίων, τί» όποιες τό ΙΚΛ, 
ύποχρεώθη-κε νά δώσει ώς δάνειον στή δι/.τατορική Κυ
βέρνηση Μεταξά.

δ) Ή  μή τακτική καί κανονική είσπραξη τών εισφο
ρών. συνέπεια τής όποιας είναι ή οφειλή πρός αυτό Εκ 
μέρους των Εργοδοτών βΉΟ καί πλέον εκατομμυρίων 
δραχμών.

*) Ή  δέσμευση τών διαθεσίμων κεφαλαίων βλων 
των Ταμείων και τού ΙΚΛ καί ή υποχρεωτική κατάθε
σή των στήν Τράπεζα Ελλάδος μέ τόν εξευτελιστικόν 
τάκον ¥$,.

στ) Ή  συγχώνευση μέ τό 1ΚΑ 17 κλαδικών άσφα- 
λΐΌτιάων Ταμεία» μέ 17 χιλιάδες συνταξιούχους. χωρίς 
ενεργητικόν ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, οι συντάξεις 
των όποιων βαρύνουν τό “Ιδρυμα μέ ?"> Εκατομμύρια 
έτησίως. Είδικώτερα οί συντάξεις των Καπνεργατών τό 
έπεέάρυναν Ιω ; σήμερα μέ 150 Εκατο·ιμύρια. Κατά μί
αν έκθεση τού πρώην Διοικητού τού ΙΚΛ κ. Καραμιδά 
τά σνγχωνευθέντα Ταμεία θά Επιβαρύνουν τό "Ιδρυμα, 
βάσει μι4; άναλογιστικής μελέτης μέ ενα διοεκατομμύ- 
ριον δραχμών, χάρις στήν όλέθριαν αυτήν πολιτικήν 
τών Κυβερνήσεων.

Συνέπεια όλων αυτών είναι ή ση·ιερινή καταστροφική 
κρίση πού άντιμετωπίζει στή χώρα μα; ί  θεσμός τής 
Κοινωνική; Άσφαλίσεως.

Τό θέμα αυτό, ύψίστης κοινωνική; σημασίας, βρίσκε
ται σέ ¿σύτατο σημείο'/ καί τό Κόμμα μας καθήκον Εχει 
νά δείξει έλον του τό Ενδιαφέρον καί νά καταβάλει κάθε 
προσπάθειαν γ ά  την αντιμετώπιση τή; σημερινής κρί- 
σεως και τήν έδρα ίωση τού θεσμού έπί ασφαλών βάσεων.

Τούτο θά Επιτευχθεί:
α) XI έ τήν αυτονομίαν όλων τών ασφαλιστικών φο

ρέων. Τό ‘ Γπβυργςίον Εργασίας θά πρέπει -νά περιορι- 
σθεί εί; τήν c; ο, τείαν καί τόν αυστηρόν Ελεγχον.

3) Μέ τήν καθιέρωση τής π/αιοψηφίας τών ήσφα/.ι- 
σμένων στί; Διοικήσεις τών ασφαλιστικών φορέων, οί δ- 
ποί&ι νά Εκλέγω/ται με Ελεύθερε; Εκλογές παρ’ αύτών, 
βπως γίνεται σί 2λες τίς χώρες.

γ) Μέ τήν καθιέρωση εισφορά; τού Κράτους σύμφω
να ¡ιέ τήν διεθνώς άνπγνωρισμένην βασικήν άσφαλατπ- 
κήν άρνή τή ; τριπλής εισφορά; (Κράτος —  Εργοδό
της —  ’Ησ«σ>ι-υμένος).

δ) Μέ τήν συγχώνευση τών όμοιοεπαγγελματικών
Ι Α .  28

Ταμείων, μ ΐ κατεύθυνση καί τελικό σκοπό τόν Evtxto 
ασφαλιστικό φορέα.

Επίσης τό Κόμιια όφείλει νά άγων-,σθεί γιά τήν ά 
σφάλιοη όλων τών συνταξιούχων στόν κλάδο τής άσθε 
νείας καί τήν παροχή σ’ αυτούς καί τίς οίκογέντιέ; τους

-------o n  - - * w  »
Άμεσον αίτημα καί σύνθημα τού Κλίματος οφείλει 

νά είναι ή βελτίωση τών συντάξεων καί ό καθορισμός 
κατωτάτου όρίου συντάξεως, πού νά Εξασφαλίζει μιά 
στοιχειώδη ανθρώπινη ζωή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έπέρασαν σαράντα χρόνια άπό τής καθιερώσει»; τή, 
όκτάωρης εργασίας, μέ τή γνωστή Διεθνή Σύιιβκση 
Εργασίας τής Ούασιγκτώνος τού 1919, τήν όποιαν άπό 
τού 1920 Επεκύρωσε ν.αί τό Ελληνικό Κράτος. Κατά τό 
διάστημα αυτό οί εργατικέ; οργανώσεις πολλών χωρών 
μέ τούς συνεχείς των αγώνες επέτυχαν τήν Ελάττωση 
τής διάρκειας τι]; Εργασίας σέ 42 καί ai (ορισμένες άν- 
θυγαινές βιομηχανίες σε 40 ώρες τήν έβδομάδα.

Καί στή χώρα μα; ισχύει τό δκτάωρον τής Εργασίας, 
τού όποίου o;wi»; γ.νιται συστν^μαΓ.κή καταστραχήγηση, 
είτε ]i¿ τήν εφαρμογή τού μέσου τών υπερωριών 
είτε μέ τήν πληρωμή ανάλογα μέ ττ;ν απόδοση τού πα- 
ρα-ρομέ'/ου εργσ; είτε καί κατά τρόπον αυθαίρετον, ό
πως γίνεται στους σιδηροδρόμους οπού τό πρσσωβοκόν 
Εργάζεται καί πέραν τών 14 ώρών ήμερησίως.

Τό θέμα τή; διάρκειας τής Εργασίας, Ενα άπό τά ζωτι- 
κώτχρα ζητήματα πσύ άπησχ άλησαν καί άπασχολοθν 
τήν τάξσ/ τών Εργαζομένων μισθωτών, δέν Ιχει μόνον 
άμεση σχέση μέ τό ζήτημα τή; ύγείας καί τής άνατααύ- 
σεώς των άπό τόν καθημερινόν μόχθον τής Εργασίας 
των, σχετίζεται καί |ΐέ τό θέμα τής αμοιβής των καί 
Επίσης μέ τό θέμα τή; άνεργίας.

'JI πιστή καί αυστηρή Εφαρμ&'ίή τής όκτάωρης Ερ
γασίας πρέπει νά άποτελέσει Ενα άπό τά καθολικώτερα 
α,ίτήματα τών Εργαζομένων, μέ παράλληλη απαγόρευσα; 
τών υπερωριών, πού ή εφαρμογή των αποβαίνει πρό; 
όφελος τών εργοδοτ'υν.

Τό Κόμμα μας πέραν αυτών θά πρέπει νά προγραμ
ματίσει την καθιέρωση τής Επτάωρης Εργασίας στίς 
βαρειέ; κα! άνθυγβινέ: Εργασίες καθί»; Επίσης καί ττ/ν 
απαγόρευση τής πληρωμής μέ τό κομμάπ ή τήν κατά 
άπόδοση πού αποτελεί Ενα ακόμα μέσον Εκμετακλεύσεως 
καί μάλιστα τή; πιό χειρότερης μορφή; σε βάρος ιδίως 
τή; Εργχ'ζηιένης γυναίκας.

Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλει νά πάρει τό Κόμμα μας 
γιά τού; μάθτγευομίνου; καί γενικώτερα γιά τούς νέους 
Εργάτες ώς πρός τίς ώρες τής Εργασίας των. Και ώς 
πρός τό σημείον αυτό δεν Εφαρμόζεται ή ύπάρχουσα 
προστατευτική -/ομοθεσία. Τό έξάωρον τής Εργασίας 
πρέπει νά τύχει γενικής έφαρμσγή; καί είδικ.ώτερχ στο 
βιομηχανικό κκάβο καί γιά λόγους προστασίας τής -υ
γείας τών νέων καί -γιά νά τού; παρέχεται δ «ταιτού- 
μενο; χρόνος γιά  τήν τεχνική του; μόρφωση στίς τεχνι
κέ; καί Επαγγελματικέ; σχυλέ;.

Η Π Ο ΛΙΤΙΚΗ  —  Μάιος I W
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ΚΟ Ι\Ω \ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Μ Έλληνες :ργ*ζί»»γν. προσφέρουν τήν έργχσία 
τους κάτω άπρ τ>νθή%ε:. Ε λ ά χ ι
στοι είναι οι Ιργοδοτες που .- »·ι«.ορφώνονται καί Ιφαρ- 
μάζουν τήν πληθώραν τών ·Λ ■» περί υγείας καί ασφά
λειας τήτ ζω ή; ‘sy·' ποοσωπ· /«ΐυ το»ν. Τούτο κυρίως οφεί
λεται στήν έλλειψη Αναλογν, ίνδιαφέροντο; έκ μέρους 
τών ’(άργανώστΜ* των έργω-**, χ*ι χα.τά κύριον λόγον 
στήν Ανεπάρκεια τών οργάν·/ Επιθεωρήσει»; Ε ρ 
γασίας ή «τήν βαημμίλή ετη τών καθηκόντων πού 
τούς ϊχουν Ανατεθεί.

Συνέπεια τής καταστάο·.^. χυτής, πού προσβάλλει 
καί αυτήν τήν Ανθρώπινη άμλτερέπεια είναι τά σημει- 
ουμενα Απηχήματα. τών όποιων ό Αριθμός αυξάνεται 
συνεχώς καί σέ σημείου που ποοκαλεΐ ταμ εξέγερση τής 
κοινής γνήμης καί οί καλούμε /ε; έπαγγελματικές Αίθέ- 
νειες Από τις όποιες πάσχει ;χ μεγάλο μέρος τών έρ- 
γαζο]ΐένο>ν σέ Ανθυγιεινέ; '-γατίες. Στήν κατάσταση 
αυτή έπιβάλλεται νά δοθεί ΐ ,α  όριστικόν τέρμα. Τούτο 
μπορεί καί πρέπει νά γίνει·

α) Μέ τόν επαρκή αραιών τού προσωπικού τής Ε 
πιθεωρήσεις ’Εργασίας.

Ρ) Μέ τή σύσταση έργατικων δικαστηρίων, καί *ιέ 
βαρύτατες καρώσεις σέ βάρος το» εργοδοτών πού δεν 
συμμορφώνοντα* και δέν λαμβάνουν τα μέτρα ¿κείνα πού 
προΑλέποντα*. από ττ, σχετική νομσθεσίχ καί 

γ) Μέ τή σωιμετοχή στην Επιθεώρηση Εργασίας 
έχπροσώπων τών οικείων εργατικό» όργχ-Λί>σεων, δπως 
γίνεται «* «λες τ»; χώρες.
Α Π ΕΡΓΙΑ

Τ4 φαινύρεν'ν τή; Ανεργία; αποτελεί αναπόσπαστο·/ 
συνέπειαν τού κεφαλα; τκφατ.κοϋ καθεστώτος καί τή; 
ύφιαταιιένης αναρχία: στήν παραγωγή. Είναι ένα Από 
τά όατ.κώτιρα οικονομικά καί κοινωνικά προύλή^ιατα 
πού απασχολούν δ α ;  τί; χώρες πού έπικρατεί τό καθε
στώς τής Ατομικής ιδιόκτητός. Συνδέεται άμεσα καί 
έξαρ-.α «  *πύ τή. π κ ε ία , 'ή ;  οικονομίας σέ κάβε χώ
ραν κα Από τήν πολετιχή . σίκονομικήν καί κοινωνι
κήν, « ν , Ασκό» κ>. £.-„* εξουν οί Κυβερνήσεις άλλα

, τ’ αύτήν τών όργανωμέ- 
; τάξεως.
χχ’ϊ ι ;  καί ή ύποαπκσχόλη 

τ διαρκές φχινόμενσν ¡ιέ i
»•■fei. τή: οικονομία; τον τό·

ι .-->ού τών άνεργων και ή 
, Ην εί.χ ι σε θέση νά όρ'σιι

.χπαραετήτων τ-χτισηκΑν

·\ δίνουν τα Ι*ρκ·εεΙ·» Εύ-

ίνω γίας. κ

καί Από τη* ίπίΟρκση- τ 
ν**ν δ V- i'Ui·» τής ¿-.γατιν 

Ή  ανεργία στη ν .-ρχ ρτ 
ση ΑηοτσλεΓ Ι»χ ιε; νιρον 
|ΜΛ; ·***>«;*.«; ii ίάρ.,·; γ 
που.

Ik  0 «νεε Ti v;Vi  τά>

ίπα /j. ή-γ; «-* τ 
ττοη ,ε.;>ι

» 4 τττ-χ:!ϊ Τ
ρ ίσ ε ^  'Χ-=·^5Ϊ3. 
■ W fÄ lS iL  Γε
δ άη, 
νονί
•ή «=>/*

τικίς ώ.

Ί | «
άνί{, <·ρρ
η ει£

> .·, ν τ ί  ΐ^ ρ γ - ί  
κ"

'.Vif. η ή γν . ο.
•Τ Jf&ä-Ä.

. ;Τ > - >vC» iVSJVΤ 'Xi ^ “V- Γ-:·'
.β» ά-α·ιφισόήτιπτυ είναι >τι

άυν«χώς. Σέ ώρ: 1 |ξ  ■
-.4̂ ·'·'.■>«. Α *4 * V-̂  X:, τνυτ μ α .

Cix^ -*·η" 1
; ;*?> ί ργαΤΤ'ί.νύ

* **·* 2ί#«ν>ί' ·*■* "--V,; Τβ 
¥Τ*?« - W?

ιν*·η τρού/^νχτος τή;
σημχ,ηνή Κυβέρνηση- ‘Η

αίκο'νομική της πολιτική δδηγεΐ σέ χειροτέ ρ τ ·τ)'Ι ‘ ήε 
καταστάαεως. Ή  διάθεση 1ΘΟ έκατηιμυρίι·» άτ ’ τΑ έ-».
με.ίον ανεργίας, πού τρο·φοδοτεΐται μέ είσφαρές ·""  
γοδοπιύν καί τιΤ» έργαζομένων, δέν Αποτελεί λύση ^α1 η 
ύπόσχεσή της δτι μέ τήν έκτέλεσ: τού πενταετ';'*·- 
γράμματος, θά δβθεϊ εργασία σέ 380 χιλιάδες λ ην* ά· 
ποτελει παραπομπή τού Θέματος στις Ελληνικέ, κάλέν 
δες. Αντίθετα ή  προσεχής ένταξη τής 'Ελλάδος τ  ή; 
Κοινή ΐ/ύρωπαϊκή Ά γτρά, παρά τϊς άντίθετες 4πάφ*ές, 
θά οδηγήσει σέ μεγαλύτερη επιδείνωση. Μόνον μέ ίήν 
έκτέλεσ-η μεγάλων παραγωγικών έργινν καί ιδίως μ: 
τήν άξιοποίηση τού υπογείου πλούτου πού διαθέτει ή 
•χώρα μας, καί μέ παράλληλη Ανάπτυξη τών έξαγ«ή'ών 
μας πρός ίλες τίς χώρες, θα καταστεί δυνατά; ή άντιμε- 
τώπιση τής άνεργίας καί τής ’ύποαπασχολήσεωε. "Οσοι 
Ιχουν ασχοληθεί καί έχουν μελετήσει τό θέμα «Λ ¡ικ- 
ταλλευτικού πλούτου τής χώρας μας, ύπσστηρίζουν δτι 
μέ τά, 6ιομηχανοποίηεητ; τών μεταλλευμάτων, τά όποία 
σήιερα έξάγονται ακατέργαστα, θά δοθεί έργαοία σέ 
500 χιλιάδες καί πλέον άτολμα. ’Επιτακτική συνεπώς 
καθίσταται ή Ανάγκη τής δημιουργίας δαρειάς βιομη
χανίας καί τής παράλληλους Αναπτύξει»; τού έξαγ»>γικοδ 
μας έμπορίσυ. 'ίίς  πρός τήν προστασίαν τών Ανέργων 
οι Αριθ)ΐοί ποι> παρέχσυν τά αρμόδια Γραφεία πιστοποι
ούν δτι μάνον ένας έλάχιστός Αριθμός έξ αύτιών έπιδο- 
τεϊται μέ αντάξια λόγου έπιδάματα. Έ ξ  αύτών έξάγε- 
ται:

α) "Οτι οί έκατοντάδες χλιάδες τών ύποαπασχολσυ- 
«ιένων δέν λαμβάνουν έπίδομα άνεργίας.

•β) ’¿Υπό τούς δλακληρωτικά ανέργους λα*«4νουν Ιπί· 
δομα {νάνον τά 22% καί

γ) "Οτι τό μέσον έπίδομα «αργίας δέν υπερβαίνει 
τίς 18 δροσιές ήμ£ρτ;σίβ»ς.

Τό Κόμμα μας οφείλει νά προγραιιματίσει καί νά
υποστηρίξει:

α) Τή δημιουργία παραγωγικό» έργων, 
β) Ί’ήν ά'/άπτυξη βαρείας βιομηχανίας καί Ιδίως έ- 

κείνητ πού θά Α'/αλάβει τήν έκμετάλλευση καί μεταποί
ηση τού υπογείου μεταλλευτικού πλούτου.

γ) Τήν ανάπτυξη τών έμπορικών έξαγωγικών μας 
σχέσεων μέ δλες τίς χώρες καί 

ο) Τήν έπιοότηση δλων τών ανέργων και -ήν αύξη
ση τού χρόνου έπιδοτήσιιυς καί τών έπιδηιύ ·,».

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΊΓ /ΐς  οί χώρες, ύστερο. Απ' τίς κατατρο,-ίς πού ί- 
πρ*κ0Λεσί. ό δεύτερος »κγνκύηΐίος πόλ^ικ-ς, άσκησαν
*·>ρ>τ*τη πολιτική στεγάσ?*'»;. Ιδιαίτερη νοοντιδι έ· 
τ ίόιιςκν γιά  τή στέγαση τ ί»  έργκξομί/ιυ, Ιναιυμ 
ΐ-υοία Ιργατικών κατκκιώ , Ικτίοθγκ*, ·α ή υσάθ^ικ
τού Κράτους, τών Αήμων κκέ άνύων Ι ίρ μ Ι ι ι τ /  Σ:ή
χώραμΛ; ή πν.ΐίικτ: τής έργερκκή; στέγης, (ΐΜΟΜά*^ 
κ , ,υ ,  τ-*ι, '.ν...¿ν - ,κ  έργο .η» ,  λ  .'4 -ΐ^.εμ-

Μ ίσα στά πέντι χρον.α, Από τής εφαρμογή; τ ν »> 
μσ, πτρί ίρ-ρατική, κατοικίας Ιχ /Λ  κτ. ¿ ί ;  '5 λΓ»* · » 
ττ.κί:;. ίνφ  ί  κο.θνΐ,. ιών ϊ;χα;τ*ηνίν«·, κα— 
κ κ "  τού; ύ τα  ογισίνσ*; κ 5  ’»ήτγ»«»ιτύ, '> » -* ν'*«1 

+6 χιλιάδες. ΤΙ παροχή *αχά-»ς κρ*τταή; ι ί « ^ * »  
I*  Τ»* Ικκττ|υευρέ«υ δραχμι’»  ¿ ϊή ^ ω ς, Α κ ^ ε Φ  
ρι^μός τή; άκγίρΛ'·>ν έργαπκώ» κατοικ.ώ
μ  σχεδόν ό *4τας. ----- -"
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΐνγονό; είναι ότι όί πόροι τού Ηίργανιβμού Άνεγέρ- 

σεως Εργατικών Κατοικιών, πού βαρύνουν τό σύνολον 
τών μισητών είναι πλέον ή ανεπαρκείς.

Γιά νά άντιμετωπισθεΐ, έστω καί μερικώς, τό ¡ιέγχ 
πρόβλημα τής ίργατικής στέγη. Ιπιϋάλλεται:

*) ΝΑ αδξηθεΤ ή εισφορά τού Κράτους καί νΑ επιβλη
θεί ιίσφβρά σ' βάρος των Εργοδοτών.

€) ΝΑ καρχχιοροΟνται δωρεΑν οΐκόπτδχ χνήκοντα στό 
Δημόσιον καί -λ ·,; Δήμους.

γ) Ν λ^ χρμοσθεί ύπέρ τού 'Οργανισμού τό δικαίω
μα τής άπαλλοτριώσεως μέ Αν άλογον άπσζημίωσιν.

ο) ΝΑ έπιτραητεί ή διάθεση ίων κεφαλαίων τών 'Α
σφαλιστικών Γαμείων πρός χορήγησιν στεγαστικών δα
νείων πρός τούς ήσφαλισμένους.

ε) ΝΑ καταργηθεΐ ή  διάταξη τού νόμου περί κοινω- 
νωνικΑν φρονημάτων.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΙΙιριγράψχμε σέ γενικές γραμμές τήν κατάσταση 
στήν όποιαν βρίσκεται ή τάξη των μισθωτών καί τά 
γενικής σημασίας ζητήματα πού αντιμετωπίζει.

Ή  κάυε άλλο παρά ευχάριστη αυτή κατάσταση οφεί
λεται κυρίως στις συνθήκες κάτω Από τις όποιες βρί
σκεται έπ; μιΑ δεκαπενταετία τό ελληνικό συνδικαλι
στικό κίνημα.

Τ 4 δραματικά γεγονότα πού αντιμετώπισε ή χώρα 
μα; έπέδρασαν κατά τρόπον αποφασιστικό ατήν έςέλιξη 
καί διαμόρφωση τού συνδικαλιστικού κινήματος τής 
όργχτική; τάξεως.

Μέ τήν απροκάλυπτη ήθική καί Ολική οοήθεια καί 
τις επεμοάσεις τιθν έκάστοτε Κυβερνήσεων καί τών 
'Εργοδοτών, ή ηγεσία τού κινήματος «εριήλθε κατά τρό
πον ωμόν καί αυθαίρετον στα γνωστά πρόσωπα πού ύπη 
ρέτησαν τή Μεταξική δικτατορία καί τον ξένο κατα
χτητή και σε άλλα πού έμφανίσθηκαν κατά τό διάστημα 
τού πολέμου καί τής έσωτερικής ανωμαλίας, χωρίς τήν 
ανάλογη πείρα καί τήν απαραίτητη συνδικαλιστική κα
τάρτιση.

Ή  με τά μέσα νοθείας καί βίας κατάληψη τού άνω- 
τάτου συνδικαλιστικού όργανισ*ιού τή ; εργατικής τά- 
ξεω; άπό τά πρόσαπτα. αυτά καί ή χωρίς κανένα πρόσ
χημα ενίσχυση τών Κυβερνήσεων καί των εκπροσώπων 
τού μεγάλου κεφαλαίου, τούς έδωσε τή δυνατότητα νά 
καταργήσουν κάθε δημοκρατικό συνδικαλιστικό δικαί
ωμα των εργατών, 'νά βάλουν δικτατορικές διατάξει; στό 
καταστατικό τής Συνομοσπονδίας, νά κάταργήσουν τήν 
ελευθερία καί τό δικαίωμα τή ; ψήφου στήν εκλογή 
των εκπροσώπων τών εργαζομένων στκ Συνέδρια καί 
έτσι νά ¿¿ασφαλίζουν τήν Επανεκλογή τους, χωρίς κα 
νέναν Ελεγχον ή εποπτείαν.

ΙΙέρχν τών ανελεύθερων καί χντισυνδι/.χΛίστικών αυ
τού/ μέτρων, πού άσκησε καί ασκεί σέ βάρος τής εργα
τικής τάξεως ή ανώτατη «ηγεσία, . τό Κράτος έρχεται 
σ>ο επίκουρον," ;ά τήν εφαρμογή σέ βάροε των σ-ελε- 
χών ίλών των γνωστών ανελευθέρων εκτάκτων μέτρων, 

■ μέ τις άπολύκητ. τις συνεχείς έκτοπίσεις καί τι; Επεμ
βάσεις τών Αστυνομικών καί Κρατικό» οργάνων στή 
ζωή καί τή / ειτουργία τών εργατικών οργανώσεων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε εδώ τήν παραπομπή 
στό Στρατοί! νείο πέντε Συμβούλων τού Σωματείου άρ-

τεργατών Αθηνών, γιατί άκυκλ^γησ*» πρός τιΛ: 
συναδέλφου; των μιά πρ-νήρυξη ν ν  ■ ς τήν Ιγκριση τών 
'Αστυνομικών ‘Αρχών.

'Εσχάτως δπω; sîvs; γνωστόν. r»‘ Χσμάργτς κχθχι- 
ρούν τά Συμβούλια τών Σωματείων ή μέλη τών Διοική
σεων καταργώντας έτσι ώ πο,-Α ιίς άνν>ΐτε> Απο
φάσεις τού Συμβουλίου Επι -φάτε ις ιό άναφαιοίτσν 
συνταγματικόν δικαίωτια τού r  vî' i ‘.ρΐζεσθαί.

ΙΙαράλληλα καί επί σειράν τώρα ετών, καταβάλλεται 
μια μελετημένη καί όε·; τ· ωμίνη προσπάθεια διαφθορά; 
τών συνειδήσεων τών ττελ-εχών ;λ;  μέ τό μίσον τή; 
’Εργατικής 'Εστίας.

"Ενα ¡ιίρος τών κεφαλαίων τής Εστίας, πού προέρ
χονται άπό τήν υποχρεωτική εισιερί τών εργατών. *.Α 
οιαθέτε: κατά τή βούλησή του ό . εχστοτε Υπουργός 
τής Εργασίας, έξαγοράζων ντί διχε >»ΓΪρων συνειδήσεις 
ή πρός σκοπούς πού Ιξυπηρετούν τά κόμ^ιατικά τνυ συμ
φέροντα.

Και αυτό όμως Ακόμα τό δικαίωμα .τή; απεργίας τό 
έχει καταργήσει ή σημ-îpivô, Κυβέρνησι; ιιέ τήν Εφαρ
μογή ενός νόμου τή; Μ: αξ-.κής δικτατορία; περί έπι- 
στρατεύσεως χρήση τού ¿ποιου ,κ.τμε ν.ατΑ τις τελευ
ταίες απεργίες τών Σιοτ^οδρομικών καί τού π,οσσ««*πι· 
κού τού O.T.É.

Τπό τούς δρους αυτούς. ;ιέ τήν τόσον κατάφ»βρη 
καταπάτηση τ(7,ν συνδικαλιστικών Ιλσυθεριών ix  μέρους 
τών Κυβερνήσεων,τήν κατάρ-γηση τής δημοκρατίας καί 
τών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τών έργατών άπό 
αυτήν τήν ϊδιχ τήν -ηγεσία καί τόν έκ μέρους της, μέ 
κάθε μέσον καί τρόπον, ευνουχισμό της αγωνιστικής 
προσπάθειας τής έργατικής τάξεως, τό συ·/δικαλιστιαό 
κίνημα τής χώρας μας παρεμποδίζεται στην επιτέλεση 
τού ρόλου καί τού σκοπού του, πού σάν συνέπεια έχει νά 
παραμένουν άλυτα όλα τά ζωτικά της ζητή^ιατα καί οί 
διεκδικήσεις.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή καθήκον τού Κόμ
ματός μας είναι να άγωνισθεΤ ·ιίσα καί Ιξω άπό τή 
ϊίουλή:

α) Για τήν πλήρη αποκατάσταση τών συνδικαλιστι
κών Ελευθεριών.

β) Γιά τήν κατάργηση δ?.ων τών άνελευθέρων νόμων 
καί έκτακτων μέτρων (Γ ' ψήφισμα — Εκτοπίσεις —  
Κοινωνικά φρονήματα).

γ) Γιά τήν κατάργηση τής υποχρεωτική; εισφορά; 
πρός τήν ’Εργατική 'Εστία.

ΙΙαράλληλα τά συνδικαλιστικά μέλη τού Κόμματος
οφείλουν νά αγωνίζονται μέσα στά Συνδικάτα πού α
νήκουν, γιά τήν αναδιοργάνωση, τήν Ιξυγίανση καί 
τήν ενότητα τον συνόικολιστ-.καΟ κινήματος. Έ*υό; κι
νήματος άγωνισ-.κού πού νά στηρίζεται στις παρακάτω 
βασικές αρχές τού δημοκοασκού συνδικαλισμού.

α) Στή δημοκρατική λειτουργία τών Συνδικάτων.
ό) Σνήν Ανεξαρτησία τών Συνδικάτων άπό τΐ; Κυ-

VrJ.'f *7j / X' . .
γ) Στη / Ιλευθερία τού λόγου κα; τής κριτικής.
δ) Σ το σεβασμό -,ών άποφατεων τή; πλειοψτ,φία; καί 

στα δικαιώματα τή. μτ.οψη. ίας.
Τέλος καθήκον τών -σύ-Λίκαλαστ.κών με?Λ» τού Κόμ

ματος είναι νά συμμετέχουν στα Συνδικάτα τού κλάδου 
των καί νά άποτελούν τή. πρωτοπορείαν στούς κζ<Ιημί-
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