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8 ΜΑΡΤΗ 
 

Η Βία στις μέρες μας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλο τον 
κόσμο καθώς η πρόοδος προς την ισότητα των 2 φύλων είναι κάθε άλλο παρά σταθερή. 
 
1 στις 3 γυναίκες έχει υποφέρει από σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής της ενώ το 
50% των γυναικών που είναι θύματα ανθρωποκτονίας δολοφονούνται από τους συντρόφους τους ή 
μέλη της οικογένειάς τους. 
Περίπου 120 εκατομμύρια κορίτσια παγκοσμίως, σχεδόν 1 στα 10 έχουν υποστεί σεξουαλική βία. 
 
Προφανώς η τάξη και η περιοχή βοηθούν κάποιες γυναίκες να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό 
διαφορετικά, όμως παντού σε όλο τον κόσμο το μεγάλο θέμα της βίας κατά των γυναικών είναι μια 
πραγματικότητα είτε είναι πλούσιες ή φτωχές, είτε ζουν σε μια «ανεπτυγμένη» ή σε μια 
«αναπτυσσόμενη» χώρα. Καμία χώρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πετύχει την ισότητα των δύο 
φύλων, με κάποιες να σημειώνουν προόδους σε κάποιους τομείς ενώ παράλληλα να υποχωρούν σε 
κάποιους άλλους. 
 
Όσον αφορά τις αποδοχές ή διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως είναι λιγότερες κατά 
24% για τις γυναίκες . 
 
Η 8 ΜΑΡΤΗ είναι ημέρα μνήμης για τις εργάτριες της Νέας Υόρκης που στις 8 Μάρτη του 1857 
αψηφώντας το φόβο, τόλμησαν να βγουν στους δρόμους απαιτώντας μείωση των εξαντλητικών 
ωρών εργασίας, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ίσα μεροκάματα με τους άνδρες. Η εξέγερση 
αυτή πνίγηκε στο αίμα μετά από επίθεση της αστυνομίας. 
Η 8 ΜΑΡΤΗ είναι ημέρα υπόσχεσης ότι ο αγώνας σε πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο 
συνεχίζεται για την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων. Το σύνθημα των 
εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης «ψωμί και τριαντάφυλλα» είναι επίκαιρο όσο 
ποτέ στα χρόνια της μνημονιακής εποχής.     
  
Άνδρες και Γυναίκες αγωνιζόμαστε μαζί για ισοτιμία, ισότητα, συμπληρωματικότητα, 
αλληλοσεβασμό, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα.  
Άνδρες και Γυναίκες αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στις συνέπειες της κρίσης, της ανεργίας, της 
ανασφάλειας. 
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