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Σπλαδέιθηζζα,  ζπλάδειθε. 
 
Η 8ε ηνπ Μάξηε δελ είλαη άιιε κηα παγθφζκηα κέξα, κηα ηππηθή επέηεηνο αθηεξσκέλε ζηηο γπλαίθεο. 
Σεκαηνδνηεί γηα καο, ηνπο αγψλεο ησλ εξγαηξηψλ, ησλ γπλαηθψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ γηα ηελ 
απειεπζέξσζε θαη ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζή ηνπο απφ ηελ 
θαπηηαιηζηηθή ζθιαβηά θαη ηηο θάζε είδνπο πξνθαηαιήςεηο ζε βάξνο ηνπο. Δίλαη κέξα – δίδαγκα γηα ηε 
δηθή καο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο, πνπ καο δείρλεη ην δξφκν ηεο αγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο φισλ 
απηψλ πνπ καο αλήθνπλ θαη πνπ καο ζηεξνχλ. Δλάληηα ζε έλα ζχζηεκα πνπ καο ζπξψρλεη ζηελ 
αλεξγία γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο  ησλ κνλνπσιίσλ.  
 Οη  εξγάηξηεο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο ην 1857 έδσζαλ ζηε Νέα Υφξθε ην δηθφ ηνπο αγψλα γηα 
θαιχηεξεο ζπλζήθεο δνπιεηάο, αμηνπξεπείο κηζζνχο, λιγόηερες ώρες εργαζίας. Σήκεξα θάπνηνη 
πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηηο απηναπαζρνινχκελεο φηη είλαη γηα ην θαιφ ηνπο λα δνπιεχνπλ απφ λχρηα 
ζε λχρηα γηα έλα θνκκάηη ςσκί. 
Δίλαη νη ίδηνη πνπ καο ιεζηεχνπλ κε ηνπο θφξνπο (Γεκνηηθνχο θαη θξαηηθνχο) θαη ηα ραξάηζηα κε ηηο 
δηαξθείο αλαηηκήζεηο ζην ξεχκα θαη ην θαχζηκα. Δίλαη απηνί πνπ  κε ηνπο θφξνπο ζην πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο «δνινθφλεζαλ» ηνπο θνηηεηέο ζηελ Λάξηζα. 
Δίλαη απηνί πνπ κεηέηξεςαλ ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία ζε παλάθξηβα εκπνξεχκαηα θαη ηα ζρνιεία θαη 
ηα λνζνθνκεία ζε επηρεηξήζεηο. Δίλαη απηνί πνπ καο δεηάλε λα δνπιεχνπκε κέρξη λα πεζάλνπκε ,πνπ 
κεηέηξεςαλ ηηο ζπληάμεηο ζε επηδφκαηα γηα λα ζψζνπλ κε ηνλ ηδξψηα καο ηηο ηξάπεδεο θαη ηα 
κνλνπψιηα.     
Σπλαδέιθηζεο θαη ζπλάδειθνη. Καλέλαο εθεζπραζκφο, θακία αλακνλή. Να απαληήζνπκε 
απνθαζηζηηθά, καρεηηθά, ζηνλ αλεηξήλεπην πφιεκν πνπ καο έρνπλ θεξχμεη ε θπβέξλεζε, ε ΔΔ, ην 
ΓΝΤ, ηα θφκκαηα ησλ πινπζίσλ, γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε ηνπο νη θαπηηαιηζηέο φζν πην αλψδπλα 
γίλεηαη. Να κελ πεξάζεη ε ηζνπέδσζε ησλ θαηαθηήζεσλ  θαη ησλ δηθαησκάησλ καο .  

Σήμερα οι Γσναίκες πρέπει να  ζπάζοσν ηις αλσζίδες ηοσ θόβοσ. 
Με οργανωμένε πάλε, εργαδόμενες ασηοαπαζτολούμενες αγρόηιζζες, ενάνηια ζηα 

μονοπώλια για ηε ριδική αναηροπή ηοσς. 
 
Διεκδικούμε άμεζα: 
 

 Αλψηεξν φξην ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ κηθξψλ κεγάισλ 48 ψξεο ηελ εβδνκάδα 
ζπλερφκελν σξάξην κε ηξία απνγεχκαηα θιεηζηά. Όρη  ζηελ θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθήο αξγίαο. 

 Σχληαμε ζηα 60 γηα ηνπο άληξεο, ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηα 55 θαη 50 αληίζηνηρα γηα ηα 
ΒΑΔ. Να θαηαξγεζνχλ φινη νη αληηαζθαιηζηηθνί λφκνη. 

 Να θαηαξγεζνχλ ηα ραξάηζηα θαη ε θνξνιεζηεία. 

 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο ηνπ επηδφκαηνο 
αλεξγίαο θαη αχμεζή ηνπ. Να δίλεηαη επίδνκα αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο ρσξίο φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο. 

 Πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο άλεξγνπο θαη αλαζθάιηζηνπο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

 Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θχεζε θαη ηεο γαινπρίαο. 

 Κξαηηθνχο δσξεάλ βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, θέληξα νηθνγελεηαθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ. Απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ Παηδεία. 

 
 
Το ΔΣ ηοσ Σσλλόγοσ. 


