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Αλαθνίλσζε 
 

Η Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάδεηαη ζηηο 8 Μαξηίνπ, θάζε ρξόλν, σο εκέξα κλήκεο 

ησλ αγώλσλ ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη θαζηεξώζεθε, σο εκέξα ηεο 

γπλαίθαο, ζε αλάκλεζε κηαο κεγάιεο εθδήισζεο δηακαξηπξίαο, ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1857, από ηηο 

εξγάηξηεο θισζηνϋθαληνπξγίαο ζηε Νέα Τόξθε, νη νπνίεο δηαδήισλαλ δεηώληαο θαιύηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ήηαλ κία από ηηο πξώηεο θηλήζεηο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ από γπλαίθεο. 
 

Σν 1977 θαζηεξώζεθε από ηνλ ΟΗΕ σο Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο κε ζθνπό ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, αιιά θαη ηε κλήκε ησλ 

αγώλσλ ηεο γηα ηζνλνκία. 
 

ήκεξα, νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

πγεία, ζηελ πνιηηηθή δσή. πλερίδνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν επάισηεο ζηε θηώρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθό απνθιεηζκό, ζπλερίδνπλ λα είλαη πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλεο ζε όιεο ηηο κνξθέο βίαο.  
 

Με ηελ έιεπζε ηεο παλδεκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη γπλαίθεο βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν 

εθηεζεηκέλεο ζηελ αλεξγία, ζηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία. Δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη θακία αλνρή ζηελ παξελόριεζε, ζηε βία θαη ηελ απζαηξεζία ζηνπο εξγαζηαθνύο 

ρώξνπο. Απαηηείηαη άκεζε δηθαίσζε ζε πεξηζηαηηθά ζεμηζηηθώλ, εξγνδνηηθώλ απζαηξεζηώλ, εζηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο παξελόριεζεο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο θαη λνκηθή αλαγλώξηζε ηεο 

γπλαηθνθηνλίαο, πνπ, δπζηπρώο, ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ε ρώξα καο ζηηγκαηίζηεθε από ηνλ ρακό 

17 γπλαηθώλ, θαζώο ππήξμαλ ζύκαηα εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο. 
 

Θεσξνύκε όηη είλαη απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε ζέζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσλία, θαζώο θαη ην 

δίθηπν ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ δνκώλ γηα ηελ ππνζηήξημε γπλαηθώλ, ζπκάησλ έκθπιεο, 

ελδννηθνγελεηαθήο, αιιά θαη θάζε κνξθήο βίαο ή/θαη πνιιαπιώλ δηαθξίζεσλ. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ζηε ζπγθέληξσζε γηα ηελ 

Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 8 Μαξηίνπ θαη ώξα 13:00, 

ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο. Για ηη διεςκόλςνζη ζςμμεηοσήρ ζηη ζςγκένηπωζη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

έσει κηπύξει ζηάζη επγαζίαρ από ηιρ 12:00 έωρ ηη λήξη ηος ωπαπίος. 
 

 

  Γηα ην Δ.. 
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