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  Προς: Τους Συλλόγους-μέλη μας 

              για την ενημέρωση των συναδέλφων μας    

                                                      

                8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σηματοδοτεί τις 

θυσίες και τα επιτεύγματα των γυναικών όλου του 

κόσμου για πάνω από έναν αιώνα. 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 τις μέρες μας. 

Η ανάγκη καθιέρωσης μίας τέτοιας παγκόσμιας ημέρας μνήμης κι αναγνώρισης, 

οφείλεται στο ότι τα φαινόμενα εκμετάλλευσης, καταπίεσης, ανισότητας και χρήσης 

βίας σε βάρος των γυναικών, εξακολουθούν να συμβαίνουν με την ίδια ένταση και 

την ίδια συχνότητα, παρά τις όποιες προσπάθειες των δημοκρατικών κι ελεύθερων 

κοινωνιών για να τα εξαλείψουν. Οι γυναίκες του σήμερα, συνεχίζουν να δίνουν 

καθημερινές σκληρές μάχες για τα στοιχειώδη κι αυτονόητα, με το πλήθος των 

ταυτοτήτων αλλά και των ιδιοτήτων που φέρουν, ως Μητέρας, ως Συζύγου, ως  

Εργαζομένης, ως Νοικοκυράς, ως Θυγατέρας, ως Αδελφής, ως Φίλης, ως Συντρόφου, 

γεγονός που τις καθιστά στυλοβάτες του Κοινωνικού μας γίγνεσθαι αλλά και του 

Πολιτισμού μας.  

Η γυναίκα ως οντότητα, αποτέλεσε το συστατικό και δομικό θεμέλιο στοιχείο πάνω 

στο οποίο στηρίχθηκε ο θεσμός της Οικογένειας, διαμορφώνοντας τρόπον τινά σε 

σημαντικό βαθμό την ανθρώπινη εξέλιξη.  
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Παρότι στον 21ο αιώνα, έχουν γίνει βήματα προόδου, εξακολουθούν να 

παρατηρούνται  ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες Πολιτείες, στερεότυπα και 

φαινόμενα διακρίσεων στους εργασιακούς χώρους καθώς και σημαντική υπο-

εκπροσώπησή τους, σε πολιτειακούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθιστώντας τες 

πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  

Το γεγονός ότι στο ανώτατο Πολιτειακό επίπεδο της χώρας μας, έχουμε πλέον την 

πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διακόσια χρόνια από την απελευθέρωση 

του Έθνους μας, αποτελεί σίγουρα μία ελπιδοφόρα εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό.  

Όμως, όσο οι γυναίκες θα εξακολουθούν να λαμβάνουν λιγότερα ικανοποιητικές 

αμοιβές σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, να έχουν λιγότερες λόγω του 

φύλου τους ευκαιρίες κοινωνικής κι επαγγελματικής ανέλιξης κι όσο θα γίνονται 

θύματα βιαιοτήτων που θα μένουν ατιμώρητα, ο αγώνας τους για την ουσιαστική 

ισότητα και ισότιμη με τους άντρες αναγνώρισή τους, θα παραμένει ζωντανός, 

δυναμικός, με περιεχόμενο και ουσία.    

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, στηρίζει το διεκδικητικό πλαίσιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

και συμμετέχει στην διευκολυντική Πανελλήνια Στάση Εργασίας που έχει κηρύξει 

για σήμερα Τρίτη από τις 12:00 μ.μ. έως και τη λήξη ωραρίου λειτουργίας των 

υπηρεσιών μας, με ταυτόχρονη συγκέντρωση στις 13:00 μ.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος, 

καθώς επίσης και σε όλες τις άλλες περιφερειακές δράσεις που έχουν αποφασιστεί 

από τα κατά τόπους Νομαρχιακά τμήματα της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής μας 

οργάνωσης.  

Επισημαίνουμε την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών κανόνων 

προστασίας για όσες/όσους παρευρεθούν στις συγκεντρώσεις και καλούμε τους 

πρωτοβαθμίους Συλλόγους-μέλη μας, όπως αναδείξουν τη σημερινή μέρα με την 

ενεργή συμμετοχή τους.  

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


