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  Η παγκόςμια θμζρα τθσ γυναίκασ είναι αφιερωμζνθ ςτον διαρκι αγϊνα για επίτευξθ 

ιςότθτασ ανάμεςα ςτα δφο φφλλα. Είναι αφορμι για να γίνει μια υπενκφμιςθ των 

αλλαγϊν που χρειάηονται αλλά και να τιμθκοφν οι γυναίκεσ ςε όλο τον κόςμο που με 

αποφαςιςτικότθτα και κάρροσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτισ κοινωνίεσ τουσ.  

  Ιςτορικά κατά τθν διάρκεια τθσ Γαλλικισ επανάςταςθσ οι γυναίκεσ του Παριςιοφ ςτισ 

Βερςαλλίεσ ηθτοφςαν "ελευκερία ,ιςότθτα, αδελφότθτα" . τισ ΗΠΑ οι εργάτριεσ ςτον 

τομζα τθσ υφαντουργίασ και του ιματιςμοφ κινθτοποιικθκαν ςτισ 8 Μαρτίου του 1857 

ςτθν Ν. Τόρκθ για τισ απάνκρωπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και τουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ τουσ. 

  Σο 1908 15.000 γυναίκεσ παρζλαςαν ςτουσ δρόμουσ τθσ Ν. Τόρκθσ ηθτϊντασ λιγότερεσ 

ϊρεσ εργαςίασ, καλφτερουσ μιςκοφσ και δικαίωμα ψιφου. 

  Ενϊ θ πρϊτθ τιρθςθ τθσ θμζρασ τθσ γυναίκασ πραγματοποιικθκε ςτισ 28 

Φεβρουαρίου 1909 ςτθν Ν. Τόρκθ θ 8θ Μαρτίου προτάκθκε από τθν Διεκνι Διάςκεψθ 

Γυναικϊν του 1910 ϊςτε να κακιερωκεί ωσ μια "Διεκνισ Ημζρα τθσ Γυναίκασ " 

  Η άνοδοσ του φεμινιςτικοφ κινιματοσ το 1960 αναηωογόνθςε το ενδιαφζρον για τθν 

Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ και το 1977 ορίςτθκε από τον ΟΗΕ θ 8θ Μαρτίου ωσ 

Παγκόςμια Ημζρα για τα δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ και τθσ Διεκνοφσ Ειρινθσ με αιχμι του 

δόρατοσ τθν ανάδειξθ των γυναικείων προβλθμάτων και δικαιωμάτων. 

  Η ςθμαςία τθσ γυναίκασ κακϊσ και ο ρόλοσ τθσ ςτθν κοινωνία αναγνωρίηεται όλο και 

περιςςότερο. Μια γυναίκα είναι ταυτόχρονα ςφηυγοσ, μάνα, κόρθ εργαηόμενθ νοικοκυρά. 

Οι ευκφνεσ όλο και μεγαλϊνουν. Γιϋαυτό και ςε κάκε γυναίκα αξίηει να αναγνωριςτεί θ 

προςφορά τθσ.  

  τισ μζρεσ μασ ο Γεν. Γραμματζασ των Ηνωμζνων Εκνϊν Αντόνιο Γκουντζρεσ εν όψει 

τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ τθσ Γυναίκασ προειδοποιεί για τθν πρόοδο ςε παγκόςμιο επίπεδο 

για τα δικαιϊματα των γυναικϊν θ οποία «εξαφανίηεται μπροςτά ςτα μάτια μασ».  

  Σα δικαιϊματα των γυναικϊν παραβιάηονται, απειλοφνται και καταπατϊνται ςε 

ολόκλθρο τον κόςμο κακϊσ παρζκεςε μια ςειρά κρίςεων όπωσ θ μθτρικι κνθςιμότθτα, 

κορίτςια που απομακρφνονται από το ςχολείο, νεαρά κορίτςια που εξαναγκάηονται ςε 

πρόωρο γάμο. 

  Σο κίνθμα αμφιςβιτθςθσ, που ζγινε ςτόχοσ αιματθρισ καταςτολισ με εκατοντάδεσ 

νεκροφσ, εκδθλϊκθκε ςτο Ιράν μετά τον κάνατο τθ 16θ επτεμβρίου 2022 τθσ Μαχςά 

Αμινί, 22χρονθσ που είχε ςυλλθφκεί από τθν αςτυνομία θκϊν εξαιτίασ υποτικζμενθσ 

παραβίαςθσ του αυςτθροφ ενδυματολογικοφ κϊδικα που επιβάλλεται ςτισ γυναίκεσ ςτθν 

Ιςλαμικι Δθμοκρατία. 

 



Οι διαδθλϊςεισ για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των γυναικϊν προοδευτικά 

μεταμορφϊκθκαν ςε ευρφτερο κίνθμα, εναντίον του κλθρικαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ, το 

οποίο εξαπλϊκθκε ςτουσ δρόμουσ, ςτα πανεπιςτιμια, ακόμα και ςτα ςχολεία, παρά τθν 

εντατικοποίθςθ τθσ καταςτολισ. 

    Αιϊνεσ πατριαρχίασ, διακρίςεων και επιβλαβϊν ςτερεοτφπων ζχουν δθμιουργιςει 

ζνα τεράςτιο κενό μεταξφ των φφλων ςτθν τεχνολογία και τθν επιςτιμθ. 

    Ο Γκουντζρεσ ζκανε ζκκλθςθ για ςυλλογικι δράςθ παγκοςμίωσ από τισ Κυβερνιςεισ, 

τθν κοινωνία, τον Ιδιωτικό τομζα προκειμζνου να υπάρξει εκπαίδευςθ, βελτίωςθ ςτθν 

κατάρτιςθ δεξιοτιτων και να υπάρξουν επενδφςεισ για τθν γεφφρωςθ του ψθφιακοφ 

χάςματοσ των φφλλων.  

   Όμωσ και το κίνθμα metoo ζφερε τεράςτιεσ αλλαγζσ και ανατροπζσ ςτθν ςφγχρονθ 

κοινωνία και ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηονται οι γυναίκεσ. Ζδωςε φωνι ςτισ 

γυναίκεσ όλου του κόςμου να μιλιςουν ανοιχτά για όλεσ τισ μορφζσ βίασ που είχαν 

υποςτεί και να υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματα τουσ. Πρόκειται για ζνα ανεξάρτθτο 

κοινωνικό κίνθμα ενάντια ςτθν ςεξουαλικι παρενόχλθςθ, αλλά και τθν βία κάκε μορφισ, 

που ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν προτροπι δθμοςιοποίθςθσ περιςτατικϊν. 

 Είναι μακρφσ ο κατάλογοσ των διακρίςεων λόγω φφλου κατά των γυναικϊν και πολλοί 

οι τομείσ που το γυναικείο κίνθμα κα πρζπει να αγωνιςτεί. Σα αιτιματα για ουςιαςτικι 

ιςότθτα, είναι πάντα επίκαιρα και πρζπει να μασ παρακινοφν για περαιτζρω αγϊνεσ. Ο 

δρόμοσ όμωσ αυτόσ δεν είναι μοναχικόσ. υναντά τισ γυναίκεσ ςε όλο τον κόςμο που 

αγωνίηονται και διεκδικοφν. 

 υνεχίηουμε αςυμβίβαςτα ςτο δρόμο των αγϊνων των γυναικϊν παγκοςμίωσ . 

 Απαιτοφμε μιςκοφσ, εργαςιακά δικαιϊματα και πολιτικζσ για τθν ζνταξθ γυναικϊν που 

βρίςκονται κοινωνικά αποκλειςμζνεσ και χρειάηονται υποςτιριξθ. 

 Διεκδικοφμε ίςθ ςυμμετοχι γυναικϊν και αντρϊν ςε όλα τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

50/50. 
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