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Το παρόν τετρασέλιδο εκδίδεται από την “ομάδα ενάντια στην πατριαρχία” της Α.Π.Ο.| Ο.Σ. εν όψει της 8ης Μάρτη 2019.
Tο πρώτο κείμενο είναι το κείμενο που δημοσιεύσαμε ενόψει της φετινής 8ης Μάρτη. Το δεύτερο κείμενο μας στάλθηκε από 

τις συντρόφισσες από την Τουρκία, για να δημοσιευθεί στην Ελλάδα. Από το Μεξικό μέχρι την Τουρκία, ενώνουμε τη φωνή μας 
με τις γυναίκες που αγωνίζονται παγκόσμια, στέλνοντας μήνυμα διεθνιστικής και ταξικής αλληλεγγύης, κρατώντας ζωντανό το 
πρόταγμα της γυναικείας χειραφέτησης και της κοινωνικής απελευθέρωσης.

«Αυτή την 8η Μάρτη, στο τέλος των παρουσιάσεών μας, καθεμιά από μας άναψε μια μικρή φλόγα. […] Αυτή η μικρή φλόγα είναι για 
σένα. Κράτησέ την αδελφή και συντρόφισσα. Όταν νιώθεις μόνη. Όταν φοβάσαι. Όταν νιώθεις ότι ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος ή ότι 
δύσκολη είναι η ζωή η ίδια. 
Άναψέ την ξανά στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, μέσα σου. 
Και μην την κρατήσεις μόνο για σένα, συντρόφισσα και αδελφή. 
Πήγαινέ την στις εξαφανισμένες. Πήγαινέ την στις δολοφονημένες. Πήγαινέ την στις κρατούμενες. Πήγαινέ την στις γυναίκες που βιάστη-
καν. Πήγαινέ την στις γυναίκες που χτυπήθηκαν. Πήγαινέ την στις γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Πήγαινέ την σε όσες έχουν υποστεί βία 
κάθε μορφής. Πήγαινέ την στις μετανάστριες. Πήγαινέ την στις εκμεταλλευόμενες. Πήγαινέ την στις νεκρές. 
Πήγαινέ την και πες σε κάθε μία ξεχωριστά ότι δεν είναι μόνη, ότι θα αγωνιστείς εσύ γι’ αυτήν ότι θα αγωνιστείς για την αλήθεια και τη 
δικαιοσύνη που αξίζει ο πόνος της, ότι θα αγωνιστείς ώστε αυτός ο πόνος που κουβαλά να μην επαναληφθεί ξανά για καμιά γυναίκα στον 
κόσμο. Πάρε αυτή τη φλόγα και μεταμόρφωσέ την σε οργή, σε κουράγιο, σε αποφασιστικότητα. 
Πάρ’ την και ένωσέ την με άλλες φλόγες. 
Κράτα την και τότε ίσως σκεφτείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αλήθεια ούτε δικαιοσύνη ούτε ελευθερία μέσα στο πατριαρχικό καπι-
ταλιστικό σύστημα. 
Και τότε ίσως ξανασυναντηθούμε για να βάλουμε φωτιά στο σύστημα. Και ίσως βρίσκεσαι δίπλα μας, για να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν 
θα σβήσει τη φωτιά μέχρι να μη μείνει τίποτα άλλο εκτός από στάχτες.»

Απόσπασμα από την Ομιλία των γυναικών ζαπατίστας στο κλείσιμο της 
1ης Διεθνούς Συνάντησης Γυναικών που Αγωνίζονται, στο ζαπατιστικό 
Caracol της Ζώνης Tzotz Choj, 10 Μαρτίου 2018, Μορέλια, Τσιάπας, Με-
ξικό.
‘Έναν χρόνο μετά την 1η  Διεθνή Συνάντηση Αγωνιζόμενων Γυναικών  
που κάλεσαν οι γυναίκες ζαπατίστας στην Τσιάπας, οι ίδιες απευθύνουν 
μήνυμα στις γυναίκες του κόσμου, ενημερώνοντας ότι φέτος βρίσκονται 
σε κατάσταση πολιορκίας: Το κράτος του Μεξικού, καπιταλιστικές εται-
ρείες και παραστρατιωτικές ομάδες σχεδιάζουν εκ νέου την υφαρπαγή 
και λεηλασία της ιθαγενικής γης και τον αφανισμό των λαών της Τσιάπας.

*     *    *
Οι ρίζες της 8ης Μάρτη, ως ημέρας μνήμης των γυναικείων αγώνων, βρίσκονται στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες μετανα-
στριών εργατριών που ξέσπασαν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Αγώνες, ριζοσπα-
στικοί και μαχητικοί, που ξεσπούσαν μέσα από τους κόλπους του πιο άγρια εκμεταλλευόμενου κομματιού της κοινωνίας, διεκδι-
κώντας ανθρώπινες συνθήκες και ωράρια εργασίας, αξιοπρεπή μεροκάματα, ίση αντιμετώπιση με τους άντρες εργαζόμενους, 
τη συμμετοχή τους στα σωματεία και σεβασμό στο χώρο εργασίας. 
Η φλόγα της αντίστασης, από την οποία «γεννήθηκε» η 8η Μάρτη, παραμένει ζωντανή και θεριεύει μέσα στους αγώνες των 
εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων που ξεσπούν καθημερινά ανά τον κόσμο, με τις γυναίκες να συμμετέχουν στην 
πρώτη γραμμή. Γυναίκες, που παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ορθώνονται μπροστά τους, δεν σκύβουν το κεφάλι στην 
εξουσία του κρατικού, καπιταλιστικού και πατριαρχικού συστήματος. Εκείνες που δεν σταματούν να αγωνίζονται ενάντια στην 
εκμετάλλευση, την καταπίεση, την εξαθλίωση και τις έμφυλες διακρίσεις. 
Η πατριαρχία, η οποία προϋπήρχε του καπιταλιστικού συστήματος, χρησιμοποιείται από την κυριαρχία για την εδραίωσή της, 
αναπαράγοντας τις εξουσιαστικές ιεραρχικές σχέσεις. Μέσα στην παρούσα συνθήκη, όπου η κυριαρχία προωθεί τον κοινωνικό 
κανιβαλισμό και τον εκφασισμό, επιχειρώντας να χειραγωγήσει την κοινωνική οργή και να τη διοχετεύσει σε έναν αδιάκοπο πό-
λεμο όλων εναντίον όλων εντός της τάξης των εκμεταλλευόμενων, η πατριαρχία εξακολουθεί να αποτελεί βάση του κόσμου της 



Ο Αγώνας και η Αλληλεγγύη μας κρατούν δυνατές!

Είμαστε οι γυναίκες της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας,
Έχουμε ζήσει τις σκοτεινές ημέρες της ιστορίας. Για δεκαετίες οι άν-

θρωποι αυτών των τόπων καταπιέζονται όλο και περισσότερο. Έχουμε 
δει τη φτώχεια, έχουμε δει εκείνους που δραπέτευσαν και επιβίωσαν 
τους πολέμους των κρατών, αλλά δολοφόνησαν στον πόλεμο του καπι-
ταλισμού ή της πατριαρχίας. Έχουμε δει τις αδερφές μας να βασανίζο-
νται, να μαχαιρώνονται, να σέρνονται γυμνές, διαμελισμένες, καμένες 
ζωντανές… έχουμε δει τα παιδιά μας να συνθλίβονται, έχουμε δει τις μη-
τέρες του Σαββάτου να ζητούν δικαιοσύνη, όπως και τους δολοφόνους 
να προσπαθούν να φιμώσουν τις μητέρες μας, επιτιθέμενοι εναντίον τους ή συλλαμβάνοντας τες. Έχουμε έρθει αντι-
μέτωπες με πολλές βαναυσότητες και αντιστεκόμαστε σε όλες και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε μέχρι το τέλος. 
Είμαστε οι γυναίκες αυτών των τόπων. Έχουμε γίνει μάρτυρες της «πτώσης» πολλών κρατών, πολλών μοναρχών, 

πολλών σουλτάνων. Ενώ η «ανθρώπινη» ιστορία επαναλαμβάνεται, εμείς ανακαλύπτουμε και γράφουμε μια διαφορε-
τική ιστορία, τη δική μας, την ιστορία της εξέγερσης και της αντίστασης. Γνωρίζουμε τις γυναίκες που παλεύουν ενάντια 
στην πατριαρχία, γνωρίζουμε τις γυναίκες που βάλανε τα χέρια τους στην μέση τους, που είναι έτοιμες να σφίξουν τις 
γροθιές τους. Γιατί εμείς είμαστε όλες αυτές οι γυναίκες, και ενώ δημιουργούμε μια διαφορετική ιστορία, παράγουμε 
μια κουλτούρα. Την κουλτούρα της συναίσθησης, της κατανόησης και της αλληλεγγύης. Αποκλείοντας τις εξουσιαστικές 
και κυριαρχικές σχέσεις, δημιουργούμε μια κουλτούρα ευθύνης, παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, αγωνιζόμαστε 
οι ίδιες για την ελευθερία μας.   
Αδερφές, συντρόφισσες, ο αγώνας μας είναι ο αγώνας των καταπιεσμένων απέναντι στον καταπιεστή. Οπουδήποτε 

εμφανίζεται η εξουσιαστική ιεραρχία, αποτελεί πεδίο αγώνα. Όποια στιγμή ο καταπιεστής χρησιμοποιεί το εργαλείο της 
βίας, δεν πρέπει να διστάζουμε να αντιστεκόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Παλεύοντας ενάντια στις ορατές και αόρατες 
πτυχές της εξουσίας και τις πατριαρχίας, μπορούμε να πραγματώσουμε την επανάσταση στο εδώ και στο τώρα. 
Όπου και αν βρισκόμαστε, αναγνωρίζουμε και κατανοούμε η μία την άλλη, καθώς το ίδιο φως λάμπει στα μάτια μας, 

καθώς οι φωνές μας βγάζουν την ίδια κραυγή.
Οι αγώνες και η αλληλεγγύη μας μας δίνουν έμπνευση και δύναμη. 
Συνεχίστε τον αγώνα σας, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς! 

Anarşist Kadınlar (Αναρχικές Γυναίκες) - Τουρκία

εξουσίας καθώς καθιστά το κοινωνικό σώμα κατακερματισμένο, αλλοτριωμένο και ανίσχυρο απέναντι στους σχεδιασμούς της. 
Παράλληλα, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί τους που διαχρονικά γεννούν, θρέφουν και αναπαράγουν την έμφυλη καταπίεση και 
την εκμετάλλευση τολμούν να παρουσιάζονται ως οι υπέρμαχοι της υπόθεσης της γυναικείας χειραφέτησης. Είναι οι ίδιοι μηχα-
νισμοί που αθωώνουν βιαστές, που απολύουν εγκύους, που διαμορφώνουν ένα ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης των γυναι-
κών, στρώνοντας το έδαφος για την όξυνση των σεξιστικών διακρίσεων και την αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής παρε-
νόχλησης στους χώρους δουλειάς. Εκείνοι που καταστέλλουν, συλλαμβάνουν και βασανίζουν τις αγωνιζόμενες, που κρατούν 
έγκλειστες χιλιάδες μετανάστριες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και που εδραιώνουν το διεθνές σκλαβοπάζαρο μέσω του 
trafficking και που προωθούν τον εκφασισμό και τον κανιβαλισμό στο σώμα της κοινωνίας που μεταξύ άλλων εκδηλώνεται και 
με τη μορφή της έμφυλης βίας με δολοφονίες, βιασμούς και κακοποίηση γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 
Εμείς, ως αναρχικές,  θεωρούμε πως η υπόθεση της γυναικείας χειραφέτησης είναι και θα είναι πάντα κομμάτι του αγώνα 
από τα κάτω για την κοινωνική απελευθέρωση απέναντι σε κάθε μορφή ταπείνωσης, ανισότητας και εξουσίας, απέναντι στην 
αφομοίωσή της από το κρατικό, καπιταλιστικό, πατριαρχικό συστήματος, που την διαστρεβλώνει ως αίτημα «συνδιαχείρισης της 
εξουσίας» με σκοπό τη διαιώνιση και τον εξωραϊσμό του. 
Από αυτή τη γωνιά του κόσμου, στεκόμαστε μαζί με τα λόγια και τις δράσεις των αγωνιζόμενων γυναικών και να χαιρετίσουμε 
τους αγώνες τους σε όλη τη γη. Υψώνουμε τις γροθιές μας σε αλληλεγγύη στις εξεγερμένες ζαπατιστικές κοινότητες που μάχο-
νται για την επιβίωσή τους ενάντια στην ολομέτωπη επίθεση του μεξικανικού κράτους, των καπιταλιστών και των παρακρατι-
κών τους ομάδων, στην αντίσταση των ιθαγενών Μαπούτσε, στους αγώνες που δίνονται από την Τουρκία μέχρι την κατεχόμενη 
Παλαιστίνη.  Συνεχίζουμε να παλεύουμε ανένδοτα μέχρι το γκρέμισμα του κόσμου της πατριαρχίας, του κράτους και του καπι-
ταλισμού και να οικοδομήσουμε στα συντρίμμια του τον κόσμο της κοινωνικής ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και 
της δικαιοσύνης, αυτόν της αναρχίας και του ελευθεριακού κομμουνισμό. 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
ομάδα ενάντια στην πατριαρχία

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων)



Οι ρίζες της 8ης Μάρτη, ημέρας που προτάθηκε το 1910 
για να τιμηθούν οι γυναικείοι αγώνες, χάνονται βαθιά μέσα 
στο χρόνο. Σύμφωνα με μία εκδοχή, στις 8 Μάρτη 1857 
υπήρξε απεργία εργατριών ιματισμού στη Νέα Υόρκη. 
Άλλες πηγές τοποθετούν τις απαρχές της «Ημέρας της 
Γυναίκας» σε μια διαδήλωση απεργών το 1908 στην ίδια 
πόλη, ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι αντλεί την έμπνευσή 
της από περισσότερους από έναν ταξικούς αγώνες. Το 
σίγουρο όμως είναι ότι αυτές οι ρίζες εντοπίζονται σε μια 
εποχή που στιγματίστηκε από κινητοποιήσεις και απεργίες 
εργατριών στην Αμερική, μεταναστριών στην πλειοψηφία 
τους, που αντιπροσώπευαν το πιο άγρια εκμεταλλευόμενο 
κομμάτι στα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες, και οι οποίες 
ήρθαν σε σύγκρουση με τα αφεντικά και την αστυνομία, ενώ 
ταυτόχρονα, μέσα από την απόφασή τους να οργανωθούν 
και να αγωνιστούν, βρέθηκαν σε σφοδρή αντιπαράθεση 
με τους καθιερωμένους και επιβεβλημένους έμφυλους 
ρόλους που τις ήθελαν εξαρτημένες από τις οικογένειες 
και τους συζύγους τους, ανήμπορες να αντιδράσουν στους 
επιστάτες μέσα στα εργασιακά κάτεργα και φοβισμένες 
μπροστά στην καταστολή.

Τον χειμώνα του 1909-1910, ξεσπά η απεργία 
που έμεινε γνωστή ως η «Εξέγερση των 20.000», 
παραλύοντας 600 βιοτεχνίες γυναικείων ενδυμάτων 
της Νέας Υόρκης, οι μεγαλύτερες των οποίων ήταν η 
Triagle Waist και η Leiserson, σε έναν κλάδο που οι 
γυναίκες αντιπροσώπευαν το 70% των εργαζόμενων. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν κορίτσια κάτω των 20 ετών, 
Εβραίες και Ιταλίδες μετανάστριες. Η αποφασιστικότητά 
τους ήταν εκείνη που καθόρισε την κήρυξη της απεργίας. 
Στις 22 Νοέμβρη 1909, στην κατάμεστη αίθουσα του 
Cooper Union στο Μανχάταν, η Κλάρα Λέμλικ άκουγε για 
περισσότερες από τέσσερις ώρες τους άντρες να μιλούν 
για τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που περίμεναν 
τους εργάτες αν κατέβαιναν σε γενική απεργία. Κάποια 
στιγμή σηκώθηκε στο βήμα και είπε: “Άκουσα όλους τους 
οµιλητές και δεν διαθέτω πια άλλη υποµονή. Είµαι εργάτρια, 
µια από όλες αυτές που απεργούν ενάντια στις αφόρητες 
συνθήκες. Κουράστηκα να ακούω τους οµιλητές να µιλούν 
µε γενικότητες. Εδώ ήρθαµε να αποφασίσουµε αν θα 
κατέβουµε σε απεργία ή όχι. Εγώ προτείνω να κατέβουµε σε 
γενική απεργία – τώρα!”.

Η πρότασή της αντανακλούσε τη βούληση των 
περισσότερων εργατριών και ξεσήκωσε κύμα 
ενθουσιασμού στην κατάμεστη αίθουσα. Η απεργία 
διήρκησε τρεις μήνες και ήταν πρωτοφανής για τους 
εργοδότες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάθε μέσο που 
διέθεταν στο οπλοστάσιό τους για να τη σπάσουν: την 
αστυνομία, απεργοσπάστες, μπράβους που χτυπούσαν 
τις εργάτριες στις απεργιακές φρουρές. Αναφέρεται 
ότι οι πατεράδες και οι σύζυγοί τους προσπαθούσαν 
να τις αποτρέψουν από το να κατεβαίνουν στο δρόμο 
«για την ασφάλειά τους», και έτσι οι ίδιες χρειάστηκε να 
συγκρουστούν σε πολλά επίπεδα, μέσα στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον και τις κοινότητές τους, προκειμένου να 
συνεχίσουν τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας 
συνελήφθησαν περισσότερες από 723 κοπέλες και 
19 φυλακίστηκαν. Χαρακτηριστική για το κλίμα, ήταν 
η δήλωση ενός δικαστή, την ώρα που εκφωνούσε την 
καταδικαστική απόφαση σε βάρος κάποιας εργάτριας για 

«υποκίνηση ταραχών»: “Απεργείτε ενάντια στον Θεό και 
τη Φύση, που οι νόµοι τους υπαγορεύουν πως ο άνθρωπος 
θα κερδίζει το ψωµί του µε τον ιδρώτα του. Κάνετε απεργία 
ενάντια στον Θεό!”.

Τον Φεβρουάριο του 1910, η απεργία έληξε με την 
υπογραφή συμφωνίας που προέβλεπε αυξήσεις στα 
μεροκάματα, μείωση των ωρών εργασίας και ίση 
μεταχείριση για τα μέλη του σωματείου, χωρίς ωστόσο 
να μεταβληθούν οι συνθήκες σκληρής εκμετάλλευσης, 
υποτίμησης της ζωής των εργαζομένων και εργοδοτικής 
τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς, με τραγικές 
συνέπειες έναν χρόνο αργότερα.

Στις 25 Μάρτη του 1911, ξέσπασε φωτιά στο 
πολυώροφο κτήριο όπου στεγαζόταν το εργοστάσιο της 
Triangle Waist – μία από τις επιχειρήσεις που είχε βρεθεί 
στο επίκεντρο των καταγγελιών της πρόσφατης απεργίας 
για τις άθλιες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν. Εκεί 
εργάζονταν για περισσότερες από 10 ώρες την ημέρα, 
έξι ημέρες την εβδομάδα, περίπου 500 γυναίκες, κυρίως 
μετανάστριες, ανάμεσά τους πολλά κορίτσια ακόμα και 
13-14 ετών, με τις ραπτομηχανές τους. Όταν ξέσπασε 
η φωτιά στον όγδοο όροφο του κτιρίου, οι εργάτριες 
ήταν κλειδωμένες μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή η τακτική 
ήταν πάγια ώστε να εμποδίζεται η είσοδος μελών του 
σωματείου, αλλά και η έξοδος τωνεργατριών κατά τη 
διάρκεια της δουλειάς. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία, 
με αποτέλεσμα τον θάνατο 146 γυναικών. Οι ιδιοκτήτες 
της εταιρείας που δικάστηκαν το 1914 αθωώθηκαν. Η 
ευθύνη τους περιορίστηκε στην καταβολή μιας ελάχιστης 
χρηματικής αποζημίωσης. Η τραγωδία συγκλόνισε την 
πόλη και οι εφημερίδες έσπευσαν να εκφραστούν με 
συμπάθεια για τα θύματα. Ωστόσο, για τις εργάτριες που 
αντιμετώπιζαν λοιδορίες και απειλές λίγο καιρό πριν, όταν 
απεργούσαν ενάντια στις ίδιες συνθήκες που οδήγησαν 
στο θάνατο τις συντρόφισσές τους, η οργή ξεχειλίζει. Σε 
μια τεράστια επιμνημόσυνη τελετή, η Rose Schneiderman, 
εκφωνεί τον ακόλουθο λόγο:

“Θα ήµουν προδότρια απέναντι σε εκείνα τα απανθρακωµένα 
σώµατα αν ερχόµουν εδώ να µιλήσω για αδελφοσύνη. Εσάς 
τους καλούς πολίτες σας δικάσαµε και σας βρήκαµε λειψούς. 
[…] Δεν είναι η πρώτη φορά που κορίτσια καίγονται ζωντανά 
σε αυτή την πόλη. Κάθε βδοµάδα µαθαίνω πως µία από τις 
συναδέλφους µου πέθανε πρόωρα. Κάθε χρόνο χιλιάδες 
από εµάς ακρωτηριάζονται. Η ζωή αντρών και γυναικών 
είναι τόσο φτηνή και η ιδιοκτησία τόσο ιερή. Είµαστε τόσοι 
πολλοί για µια θέση εργασίας που και να καούν 146 από 
εµάς µικρή σηµασία έχει. […]

Σας έχουµε δικάσει, εσάς τους καλούς πολίτες. Σας 
βλέπουµε τώρα, που έχετε λίγα δολάρια να δώσετε σαν 
φιλανθρωπία στις µητέρες και τα αδέρφια που θρηνούν. 
Αλλά κάθε φορά που οι εργάτριες απεργούµε για να 
αντισταθούµε µε τον µόνο τρόπο που ξέρουµε απέναντι σε 
συνθήκες αβάσταχτες, τότε έρχεται το χέρι του νόµου να µας 
καταπνίξει. Οι αξιωµατούχοι του κράτους έχουν να µας πουν 
µόνο προειδοποιητικά λόγια. Μας προειδοποιούν ότι πρέπει 
να είµαστε φιλειρηνικές, αλλιώς υπάρχει και η φυλακή. Κάθε 
φορά που ξεσηκωνόµαστε, η πυγµή του νόµου µας σπρώχνει 
µε τη βία πίσω σε αβίωτες συνθήκες ζωής.
Δεν µπορώ να µιλήσω για αδελφοσύνη σε εσάς που 
µαζευτήκατε εδώ. Έχει χυθεί πάρα πολύ αίµα. Από την 

Στιγμιότυπα από γυναικείους εργατικούς αγώνες
στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ



εµπειρία µου γνωρίζω πως η σωτηρία των εργαζόµενων 
είναι δική τους υπόθεση. Και ο µόνος τρόπος γι’ αυτό είναι 
ένα ισχυρό εργατικό κίνηµα”.
Ψωμί και τριαντάφυλλα. Το 1912 ξεσπά η απεργία των 
κλωστοϋφαντουργών στο Λώρενς της Μασαχουσέτης, 
αψηφώντας τα συντηρητικά συνδικάτα της Αμερικανικής 
Ομοσπονδίας Εργασίας (AFL), τα οποία υποστήριζαν 
ότι θα ήταν αδύνατον να οργανωθεί ένα μεγάλο πλήθος 
μεταναστών εργατών, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
ήταν γυναίκες. Εξάλλου, εγγεγραμμένα μέλη στην AFL 
ήταν μόνο λευκοί άντρες. Δεν δεχόταν στους κόλπους της 
Μαύρους Αμερικανούς και μέχρι το 1918 απαγορευόταν 
η ένταξη γυναικών στα συνδικάτα της – ακόμα και σε 
κλάδους όπως η υφαντουργία όπου αποτελούσαν την 
πλειοψηφία. Η AFL αντιτάχθηκε στην απεργία, την οποία 
στήριξαν οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (IWW), 
αποκαλώντας την «επαναστατική και αναρχική».
Η απεργία είχε πράγματι αυθόρμητα χαρακτηριστικά 
και ξέσπασε σε μια πόλη που ελεγχόταν πλήρως από τις 
μεγάλες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας, όπου με την 
είσοδο των μηχανών είχαν προχωρήσει σε απολύσεις 
και χρειαζόντουσαν κατά βάση φτηνό και ανειδίκευτο 
προσωπικό, με αποτέλεσμα να εργάζονται σε μεγάλο 
βαθμό νεαρά κορίτσια και παιδιά, και σε εξαντλητική 
εντατικοποίηση της παραγωγής, οδηγώντας τους σε 
ασθένειες και σε θανάτους. Οι εργάτες διέμεναν σε κτήρια 
που ανήκαν στις επιχειρήσεις, όπου αποτελούσε συνήθη 
πρακτική να στοιβάζονται πολλές οικογένειες σε κοινά 
διαμερίσματα, προσπαθώντας να επιβιώσουν σε ακραίες 
συνθήκες πείνας και ανέχειας.
Χαρακτηριστικά, το ποσοστό θνησιμότητας για τα παιδιά 
κάτω των 6 ετών ήταν 50% και το 36% των αντρών και 
των γυναικών κλωστοϋφαντουργών πέθαινε πριν την 
ηλικία των 25.
“Η συγκεκριµένη απεργία είχε δύο καινοτοµίες: την 
οργάνωσαν και πρωτοστάτησαν σε αυτήν γυναίκες, 
καθώς επίσης υπήρξε συνειδητή απόφαση να ενωθούν 
στον αγώνα εργάτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Κάθε 
συνέλευση και συνεδρίαση του σωµατείου µεταφραζόταν 
σε 25 διαφορετικές γλώσσες. […] Οι απεργοί του Λώρενς 
σχηµάτιζαν κινούµενες ανθρώπινες αλυσίδες µε τα σώµατά 
τους µπροστά στα εργοστάσια για να εµποδίσουν την 
είσοδο απεργοσπαστών και τις εφορµήσεις της αστυνοµίας 
που επιχειρούσε συλλήψεις. Οι γυναίκες ήταν ιδιαίτερα 
µαχητικές και αποτελεσµατικές στην παρεµπόδιση των 
απεργοσπαστών. Όταν συλλαµβάνονταν, αρνούνταν να 
πληρώσουν εγγυήσεις. Μόλις έβγαιναν από τα κρατητήρια, 
επέστρεφαν στις απεργιακές φρουρές. Ένα παγωµένο 
πρωινό, η αστυνοµία τις κατέβρεξε µε µάνικες νερού. 
Εκείνες κατάφεραν να πιάσουν έναν µπάτσο πάνω σε 
µια γέφυρα, του αφαίρεσαν τη στολή και παραλίγο να τον 
πετάξουν στο ποτάµι. Στη δίκη που ακολούθησε, κάποιος 
δικηγόρος ανέφερε: ένας αστυνοµικός µπορεί να καταφέρει 
δέκα άντρες, αλλά χρειάζονται δέκα αστυνοµικοί για να τα 
βγάλουν πέρα µε µία γυναίκα”.
Οι απεργοί απαντούσαν στις επιθέσεις της αστυνομίας 

πετώντας κομμάτια πάγου και σπάζοντας τα παράθυρα των 
εργοστασίων. Στην καταστολή της απεργίας αναφέρονται 
τρεις τουλάχιστον νεκροί εργάτες. Ανάμεσά τους η Anna 
LoPizzo, μετανάστρια από την Ιταλία, που δέχτηκε μια 
σφαίρα στο στήθος όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά 
των απεργών, στη διάρκεια συγκρούσεων.
Λάντλοου. Το φθινόπωρο του 1913, κατεβαίνουν σε 

απεργία οι ανθρακωρύχοι στα ορυχεία του Ροκφέρλερ 

στο Κολοράντο. Οι απεργοί εκδιώκονται από τα σπίτια 
της εταιρείας και στήνουν καταυλισμό, όπου για μήνες 
οργανώνουν τη ζωή και τον αγώνα τους εκατοντάδες 
οικογένειες μεταναστών εργατών. Τον Απρίλη του 1914 η 
Εθνοφρουρά καλείται να καταπνίξει οριστικά την απεργία. 
Επιτίθεται με όπλα στον καταυλισμό και βάζει φωτιά 
στις σκηνές, αφήνοντας πίσω της 25 νεκρούς, γυναίκες, 
άντρες και παιδιά.
“Με το ξέσπασµα της απεργίας κάτι άλλαξε στις γυναίκες 

των οικισµών. (…) Σύµφωνα µε την United Mine Workers 
Journal της 16ης Οκτωβρίου, στο Σόπρις οι γυναίκες ήταν 
οι πιο µαχητικές και µε πολλή προσπάθεια τις εµπόδισαν 
να «καθαρίσουν» τους «κίτρινους» εργάτες. Και στις 30 
Νοεµβρίου, όταν κατέφθασαν οι απεργοσπάστες στο 
Λάντλοου, γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή του 
πλήθους και τους γιουχάιζαν, κραδαίνοντας µπαστούνια του 
µπέιζµπολ, ενισχυµένα µε καρφιά. Οι γυναίκες πρόβαλαν τη 
σθεναρότερη αντίσταση στον αφοπλισµό του Λάντλοου (…).
Στην καλύτερη στιγµή της απεργίας, οι φιλίες, 

απελευθερωµένες από την περιοριστική καθηµερινότητα 
των οικισµών, ανακάλυπταν τη δυνατότητα να ανθίσουν, 
γίνονταν γενναιόδωρες. (…) Και τώρα δεν αµφισβητούσαν 
προκλητικά απλώς το παρελθόν και τα αγκυλωµένα έθιµά 
τους, αλλά τη βαθύτερη δοµή του ίδιου του βιοµηχανικού 
κόσµου. Στις απρόσµενες δυνατότητες που εµφανίζονταν 
στην απεργία, στις ευκαιρίες που έδινε για δράση και για 
έκφραση, οι γυναίκες αυτές ίσως είχαν πολύ περισσότερα 
να κερδίσουν σε σχέση µε τους άντρες τους. Με κάποιο 
ανεπαίσθητο αλλά ουσιώδη τρόπο, η πορεία της απεργίας 
είχε µεταβάλει ριζικά την ίδια τη φύση των σχέσεων αντρών 
και γυναικών”.

______________________________________________

1http://trianglefire.ilr.cornell.edu/primary/testimoni-
als/ootss_RoseSchneiderman.html

2 http://www.workers.org/ww/1998/bread0129.php

3 Zeese Papanikolas, «Αμοιρολόιτος, Ο Λούις Τίκας και η 
σφαγή στο Λάντλοου»
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