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ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ                                                 

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ,                                                              

ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

 Τιμάμε αγωνιστικά την 8η Μάρτη, πρωτοστατώντας για να δυναμώσει τώρα ο συλλογικός 
οργανωμένος αγώνας για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών στην εργασία, στην υγεία 
και στην κοινωνική προστασία της μητρότητας. Δίνουμε συνέχεια στην αγωνιστική διεκδίκηση για 
μέτρα προστασίας του εργατικού, λαϊκού εισοδήματος, των εργασιακών, κοινωνικών δικαιωμάτων, 
της υγείας μας. 

Εμπνεόμαστε από τους γεμάτους αυτοθυσία αγώνες των αγωνιστριών των περασμένων 
αιώνων που άνοιξαν τον δρόμο της πάλης για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών. Σε αυτό 
το δρόμο οι εργαζόμενες γυναίκες αντλούν τη δύναμη, το θάρρος, το κουράγιο για να αντιπαλέψουν 
την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, τη βία, ιδιαίτερα την εργοδοτική, κρατική. 

Δεν ξεχνάμε ότι η 8η Μάρτη 1857, όταν οι γυναίκες εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία της 
Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία και διαδήλωσαν απαιτώντας βελτίωση των απάνθρωπων 
συνθηκών εργασίας, μείωση των ωρών εργασίας τους και εξίσωση των μισθών τους με αυτούς των 
ανδρών αποτελεί μια ημερομηνία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τους αγώνες του 
εργατικού κινήματος. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με όλα τα σωματεία και τους φορείς, που στέκονται ενάντια στο νέο 
έγκλημα στην Ουκρανία, στον εισβολή της Ρωσίας, που καταγγέλλουν την εμπλοκή της χώρας σ’αυτό 
και τους ανταγωνισμούς για να ξαναμοιράσουν τους δρόμους της ενέργειας και τις σφαίρες επιρροής, 
αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, ορφανά παιδιά, ξενιτεμένους και φτώχεια. 

Δεν δεχόμαστε η χώρα μας να εμπλέκεται ολοένα και πιο βαθιά σε έναν πόλεμο που διαλύει το 
λαό της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή ο λαός της χώρας μας βυθίζεται στην ανέχεια και δεν μπορεί 
να ικανοποιήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του όπως είναι η θέρμανση και η διατροφή (!), παρόλα 
τα άλματα της τεχνολογίας και της επιστήμης. 

ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΑ 



2 
 

Δεν μπορούμε να συμφιλιωθούμε με την πολιτική που «πλασάρουν» την “ισότητα των φύλων” και τις 
“ίσες ευκαιρίες” ανδρών και γυναικών στην εργασιακή ζούγκλα, ενώ έχουν νομοθετήσει όλες 
διαχρονικά τη γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας, 10ωρη εργάσιμη μέρα, η καθιέρωση με 
νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας. 

Δεν συμβιβαζόμαστε στον 21ο αιώνα να στερούμαστε τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Υγείας, 
ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της μητρότητας.  

Διεκδικούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε κάθε εργαζόμενη να στέκεται στα πόδια της 
χειραφετημένη, χωρίς να εξαρτάται οικονομικά, κοινωνικά από το πλαίσιο του γάμου, της οικογένειας 
ή της διαπροσωπικής της σχέσης. Σ΄ αυτές τις συνθήκες ανασφάλειας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο 
για μια γυναίκα να απεγκλωβιστεί από μια βίαιη παθογόνα σχέση. Αντιπαλεύουμε όλους τους 
παράγοντες- οικονομικούς, κοινωνικούς- που “γεννούν” τους δράστες- τέρατα και αφήνουν τις 
γυναίκες εκτεθειμένες στην πολύμορφη βία, που φτάνει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση, την 
ενδοοικογενειακή βία, το βιασμό, ακόμα και τη δολοφονία. 

Μέσα στο συλλογικό, οργανωμένο αγώνα μπορεί κάθε εργαζόμενη να βρει τη δύναμη ώστε με τη 
δική της αποφασιστική θέληση, στάση, δράση να αντιπαλέψει την εκμετάλλευση, κάθε είδους 
διάκριση, τη βία, την ανισότητα. 

Δίνουμε δυναμικά το παρών στους εργατικούς- λαϊκούς αγώνες, δυναμώνουμε κάθε εστία αγώνα, 
συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις, για τα δικά μας αιτήματα, τις δικές μας ανάγκες. 

 
 

 


