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8 Μάξηε 2021: 164 ρξόληα έρνπλ πεξάζεη από ηε κέξα πνπ νη εξγάηξηεο ζηα ξαθηάδηθα 
ηεο Νέαο Υόξθεο βγήθαλ ζηελ απεξγία θαη ζπγθξνύζηεθαλ κε ηα αθεληηθά θαη κε ηηο 
θξαηηθέο δπλάκεηο θαηαζηνιήο, γηα λα δηεθδηθήζνπλ θαιύηεξνπο όξνπο δνπιεηάο θαη 
ακνηβήο, γξάθνληαο κε ην αίκα ηνπο κηα από ηηο πνιιέο θσηεηλέο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ 
εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. Τν 1910, ην Σπλέδξην ησλ Σνζηαιηζηξηώλ Γπλαηθώλ θαζηέξσζε ηελ 8ε 
Μάξηε σο κέξα ηηκήο θαη αγώλα ησλ εξγαηξηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ. 
 
Σήκεξα, νη εξγαδόκελεο θαη νη γπλαίθεο ηεο βηνπάιεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ην ίδην 
βάξβαξν εθκεηαιιεπηηθό ζύζηεκα, ηνπο κεραληζκνύο θαη ηα επηηειεία ηνπ, πνπ κε δηάθνξα 
ηδενινγήκαηα θαη «εθζπγρξνληζκέλεο» κεζόδνπο πξνζπαζνύλ λα ηηο ρεηξαγσγήζνπλ θαη 
λα ηηο πείζνπλ όηη «ηζνηηκία» ζεκαίλεη:  

 Τζάθηζκα δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ, όπσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε πξνζηαζία 
ηεο κεηξόηεηαο, ε ζηήξημε ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηεο γπλαίθαο. 

 Απνδνρή πσο ε κεηξόηεηα είλαη εκπόδην ζηελ «επαγγεικαηηθή» δσή ή θαη ιόγνο 
απόιπζεο. 

 «Σπκθηιίσζε» ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή κέζσ ηεο 
ειαζηηθήο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο. 

 Να δνπιεύνπλ λύρηα –  κέξα θαη ζε βαξηέο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. 

 Να ζπληαμηνδνηνύληαη ζε όιν θαη κεγαιύηεξε ειηθία. 

 Να «θπλεγνύλ» ηε γπλαηθεία «επηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη ηελ «πνζόζησζε» ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζε νξγαληζκνύο θαη επηηειεία πνπ ζηεξίδνπλ θαη πξνσζνύλ 
ηε ζθιεξή εθκεηάιιεπζε όισλ ησλ εξγαδόκελσλ. 

 Να «πξνζθπλνύλ» ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, ην ΝΑΤΟ, ηελ ΔΔ, λα 
εληάζζνληαη ζηα ζώκαηα θαηαζηνιήο θαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζηξαηνύο πνπ 
καθειεύνπλ θαη μεξηδώλνπλ ηνπο ιανύο, πνπ επζύλνληαη γηα ηε δπζηπρία ησλ 
πξνζθύγσλ θαη ησλ κεηαλαζηώλ, αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 
Βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηα θξνθνδείιηα δάθξπα θαη ηηο εθδειώζεηο «θαηά ηεο θπιεηηθήο 
θαη εξγαζηαθήο βίαο» ησλ αζηηθώλ επηηειείσλ θαη θπβεξλήζεσλ, ηεο Δ.Δ., ηνπ εξγνδνηηθνύ 
θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξώπε θαη δηεζλώο (ΓΣΔΔ, ETUC, 
ITUC), δειαδή όισλ όζσλ πίλνπλ λεξό ζην όλνκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο. 
 
Απηή ε βαξβαξόηεηα, ε πξαγκαηηθή βία, ζήκεξα εθθξάδεηαη γιαθπξά: 

 Με ηελ έθζεζε γπλαηθώλ θαη αλδξώλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ιανύ ζηελ παλδεκία, 
αθνύ ε πγεία, ηα θάξκαθα, ηα εκβόιηα απνηεινύλ παλάθξηβα εκπνξεύκαηα.  

 Με ηελ αγσλία ησλ παηδηώλ ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ λα κάζνπλ γξάκκαηα ζε έλα 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαηαθεξκαηηζκέλν πνπ νύηε ηα ζηνηρεηώδε δελ ηνπο πξνζθέξεη. 
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 Σηνπο εξγαδόκελνπο ηεο πγείαο, ησλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ, ησλ ζνύπεξ κάξθεη θ.α., 
πνπ δνπιεύνπλ εληαηηθά, κε αηέιεησηεο ππεξσξίεο, κε ιεηςά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηάο ηνπο.  

 Σηηο ρηιηάδεο ησλ αλέξγσλ θαη ζε αλαζηνιή εξγαδόκελσλ πνπ θαινύληαη λα δήζνπλ κε 
ηα ςίρνπια πνπ πεξηζζεύνπλ από ην θαιό «ηάηζκα» ηεο εξγνδνζίαο. 

 Με ηα λέα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε, γηα λα εληζρύζεη ηνπο 
θεθαιαηνθξάηεο θαη λα απμήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδόκελσλ, βάδνληαο ζην 
γύςν ηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηνπο δηεθδηθεηηθνύο αγώλεο θαη ηελ πάιε ηνπο. 

 Με ηελ άγξηα θαηαζηνιή όζσλ ζεθώλνπλ θεθάιη θαη πςώλνπλ ηε θσλή ηνπο, γπλαίθεο, 
άλδξεο θαη παηδηά – καζεηέο θαη θνηηεηέο.  

 Με ηηο επεκβάζεηο θαη ηνπο πνιέκνπο ησλ ηκπεξηαιηζηώλ πνπ δνινθνλνύλ θαη 
μεξηδώλνπλ ρηιηάδεο αζώνπο αλζξώπνπο. 

 
Οη γπλαίθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό 
ζπκθέξνλ κε ηηο γπλαίθεο πνπ ζηειερώλνπλ ηα επηηειεία θαη ηνπο κεραληζκνύο ηεο 
εμνπζίαο ησλ θεθαιαηνθξαηώλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη 
ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Κακηά ζρέζε δελ έρνπλ κε ηηο γπλαίθεο πνπ αζθνύλ 
αληεξγαηηθέο θαη αληηιατθέο πνιηηηθέο, ηζαθίδνπλ εξγαηηθά – ιατθά δηθαηώκαηα θαη 
ειεπζεξίεο, μεδνπκίδνπλ θαη απνιύνπλ εξγαδόκελεο θαη εξγαδόκελνπο. 
 
Γελ έρνπλ ηίπνηα θνηλό κε όινπο απηνύο πνπ ηελ αλζξώπηλε δσή δε δηζηάδνπλ λα ηε 
ζπζηάζνπλ ζην βσκό ησλ θεξδώλ ηνπο. Με όινπο απηνύο πνπ θξύβνπλ όηη ε κήηξα πνπ 
γελλά ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ, αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηελ αληζνηηκία, 
είλαη ε εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ από άλζξσπν. Πνπ απεπζύλνπλ θαιέζκαηα γηα 
«θεκηληζηηθή ελόηεηα» θαη «απεξγίεο θύινπ», αδηέμνδα γηα ηελ πάιε ησλ εξγαδόκελσλ 
γπλαηθώλ. 
 
Η 8ε Μάξηε ηνπ 1857 δείρλεη θαη ζήκεξα ην δξόκν πνπ πξέπεη λα βαδίζνπλ νη γπλαίθεο 
καδί κε ηνπο άλδξεο ηνπ θαζεκεξηλνύ κόρζνπ. Δίλαη ν δξόκνο ηεο ενίζσςζηρ ηος 
ΠΑΜΔ, απέλαληη ζηελ αιινηξίσζε ηνπ εξγνδνηηθνύ – θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, ηεο 
οπγάνωζηρ και ενίζσςζηρ ηηρ πάληρ με κπιηήπιο ηιρ ζύγσπονερ ανάγκερ ηοςρ. Για 
μόνιμη και ζηαθεπή δοςλειά, πλήπη επγαζιακά δικαιώμαηα, Δ με αςξήζειρ. Για 
δημόζια δωπεάν καθολική ςποσπεωηική κοινωνική αζθάλιζη. Για πποζηαζία ηηρ 
ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηοςρ σώποςρ δοςλειάρ. Για δημόζια και δωπεάν ςγεία 
για όλοςρ. Δίλαη ν δξόκνο ηεο πάληρ για να ζπάζοςμε ηιρ αλςζίδερ ηηρ ζιωπήρ, ηηρ 
εκμεηάλλεςζηρ, ηηρ ανιζοηιμίαρ. 
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