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8η  ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

 

Στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ως μέρα μνήμης και 

τιμής προς το γυναικείο κίνημα. Είναι η μέρα που  

φέρνει στη μνήμη μας τον αγώνα των εργατριών του 

1857 στις Η.Π.Α. ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες 

εργασίας που επικρατούσαν τότε, στέλνοντας ένα 

ισχυρό και διαχρονικό πολιτικοκοινωνικό μήνυμα που φτάνει μέχρι την εποχή μας. 

  

Αυτός ήταν άλλωστε κι ο λόγος, που τα Ηνωμένα Έθνη, υιοθέτησαν το 1975 τούτη 

τη μέρα ως Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες όλου του κόσμου.  

Η ανάγκη καθιέρωσης μίας τέτοιας παγκόσμιας μέρας, οφείλεται στο γεγονός, ότι  

ακόμα και στις μέρες μας, τα φαινόμενα εκμετάλλευσης, καταπίεσης, ανισότητας 

και χρήσης βίας σε βάρος των γυναικών, εξακολουθούν να συμβαίνουν, κάτι που 

εξαναγκάζει τις γυναίκες ανά τον κόσμο, να δίνουν καθημερινές σκληρές μάχες για 

τα στοιχειώδη κι αυτονόητα.   

 

Ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό μας γίγνεσθαι ανά τους αιώνες, ήταν πάντοτε  

σύνθετος και πολυεπίπεδος, αφού λειτουργεί ταυτόχρονα ως Μητέρα, ως Σύζυγος, 

ως Εργαζόμενη, ως Νοικοκυρά, ως Κόρη, ως Αδελφή, ως Φίλη. Ουσιαστικά 

καλείται και σηκώνει ως να ήταν κάτι απόλυτα φυσικό, ένα ιδιαίτερα ασήκωτο 

κοινωνικό βάρος, χωρίς ποτέ να σκύβει το κεφάλι.  

Για την δε Ελληνική κοινωνία, η γυναίκα ως οντότητα, αποτέλεσε το κυρίαρχο 

δομικό θεμέλιο στοιχείο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο θεσμός της Οικογένειας, 
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δημιουργώντας ιστορικά τον πολιτισμό μας, διαμορφώνοντας την εθνική μας 

φυσιογνωμία.  

Καθώς πρόκειται σε λίγες μέρες, να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της εθνικής μας  

παλιγγενεσίας, έρχονται στη μνήμη μας η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Μαντώ 

Μαυρογένους, η Σεβαστή Ξάνθου, η Βασιλική Τζαβέλα, η Δέσποινα Κανάρη, 

οι γυναίκες του Ζαλόγγου, καθώς και τόσες άλλες ανώνυμες επαναστάτριες, που 

με αυταπάρνηση και γενναιότητα, συνετέλεσαν ισότιμα με τους άντρες αγωνιστές 

στην ελευθερία του Έθνους μας. 

 

Στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, είναι συνταγματικά και νομικά 

κατοχυρωμένη η ισότητα των φύλων. Στην εφαρμογή της, όμως,  συχνά 

παραβιάζεται. Η θέση της γυναίκας σήμερα, ακόμα και στον προηγμένο δυτικό 

κόσμο, παραμένει δυσχερής στους εργασιακούς μας χώρους και οι διακρίσεις 

αντάμα με τις προκαταλήψεις που υφίστανται στην κοινωνία, εξακολουθούν και 

φέρνουν τις γυναίκες σε δεύτερη μοίρα, με λιγότερο ικανοποιητικές αμοιβές σε 

σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους. Αυτό και μόνο το γεγονός, υποδηλώνει 

ότι  η λεγόμενη ισότητα των φύλων, έχει μάλλον «κατακτηθεί» τυπικά παρά στο 

απόλυτό της και ως εκ τούτου, απαιτούνται να γίνουν πολλά βήματα ακόμα για την 

πλήρη εφαρμογή της. 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο. 

 

Όλα κατακτήθηκαν και κερδίζονται με συνεχείς αγώνες και καθημερινές μάχες. Και 

σε ότι αφορά τις γυναίκες συναδέλφους μας, το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, έχει 

ανάγκη από τις τεράστιες ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις, γι’ αυτό και τις 

καλούμε να διεκδικήσουν ενεργά, την μαζικότερη συμμετοχή τους στα θεσμικά 

όργανα του Συνδικάτου μας, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερη πνοή και δυναμικότητα. 

   

Η Π.Ο.Σ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στηρίζει το διεκδικητικό πλαίσιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 

συμμετέχει στην διευκολυντική Πανελλήνια Στάση Εργασίας που έχει κηρύξει για 

σήμερα από τις 12:00 μ.μ. έως και τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας, με ταυτόχρονη 

συγκέντρωση στις 13:00 μ.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος, με την επισήμανση της 

σχολαστικής τήρησης των υγειονομικών κανόνων προστασίας για όσες/όσους 

παρευρεθούν. Ταυτόχρονα, καλούμε τους πρωτοβαθμίους μας Συλλόγους, όπως 

αναδείξουν τη σημερινή μέρα, συμμετέχοντας στις όποιες δράσεις έχουν 

αποφασιστεί από τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..    

 


