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                                                                          Προς: Τους Συλλόγους-μέλη μας 

                                                                            για την ενημέρωση των συναδέλφων μας    

                                                      

                8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

Η καθιέρωση εδώ κι έναν αιώνα, της Παγκόσμιας 

Ημέρας της Γυναίκας, είναι η ελάχιστη αναγνώριση για 

τις θυσίες και τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλο τον 

κόσμο. Ταυτόχρονα, είναι και μέρα μνήμης για τον 

αγώνα που έδωσαν στην Ν. Υόρκη των Η.Π.Α. οι 

εργάτριες των κλωστοϋφαντουργείων, ζητώντας το 

στοιχειώδες κι αυτονόητο, που δεν ήταν άλλο από το να απολαμβάνουν τα ίδια 

εργασιακά δικαιώματα και τις ίδιες αμοιβές με τους άντρες συναδέλφους τους.   

Δυστυχώς, παρά τα όσα θετικά βήματα προόδου έχουν συμβεί από τότε, το 

«αυτονόητο» αυτό αίτημα εκείνων των γυναικών, εξακολουθεί μέχρι τις μέρες μας 

να είναι ζητούμενο, αφού τα φαινόμενα περιθωριοποίησης, εκμετάλλευσης, 

καταπίεσης, ανισότητας, αλλά και βάναυσης κακοποίησης των γυναικών, 

εξακολουθούν να συμβαίνουν, χωρίς να έχει μετριαστεί η ένταση αλλά και η 

συχνότητα τους. Μπορεί η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί 

από τη μεριά της δημοκρατικής κι ευνομούμενης Πολιτείας, να έχει στα «χαρτιά» 

δημιουργήσει μία επίπλαστη και ωραιοποιημένη εικόνα, δυστυχώς, όμως, η 

πραγματικότητα συνεχίζει να είναι σκληρή και πολλές φορές απάνθρωπη ως προς τις 

γυναίκες, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά σκληρές μάχες, 

εναλλάσσοντας ρόλους και ταυτότητες, ως Μητέρες, ως Σύζυγοι, ως Επιστήμονες κι  

Εργαζόμενες, ως Νοικοκυρές και Θυγατέρες, ως Αδελφές, Φίλες και Σύντροφοι.   
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Αποδεδειγμένα θα λέγαμε, η συνεισφορά τους αποτελεί δομικό συστατικό και 

θεμέλιο στοιχείο για τον ανθρώπινο πολιτισμό μας αλλά και για την εξέλιξη των 

Κοινωνιών μας.  

Γι’ αυτό και είναι για το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, θέμα αρχής αλλά και ύπαρξης η 

αναγνώριση και προάσπιση  του συνόλου των δικαιωμάτων τους, αλλά και η 

διασφάλιση της ισότιμης συμπεριφοράς απέναντί τους, σε όλο το εύρος των 

κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.  

Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ στηρίζει εμπράκτως το διεκδικητικό 

πλαίσιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συμμετέχει στις προγραμματισμένες δράσεις κι 

εκδηλώσεις της  για την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, με αποκορύφωμα αυτών,  την 

συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12:30 μμ   στην πλ. Κλαυθμώνος.  

 

                                                              

 

 


