
      Για τη διεθνή ημέρα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ -  8η Μάρτη  

Η γυναίκα, υπήρξε πάντα βασικός κρίκος και θεμέλιος λίθος των 

ανθρώπινων κοινωνιών. Ως  σύμβολο της ζωής και της δημιουργίας, θεοποιήθηκε 

πολύ νωρίς και πολλές από τις θεϊκές μορφές σε όλους τους πολιτισμούς της βαθιάς 

αρχαιότητας ήταν γυναικείες. Με την ανακάλυψη όμως της γεωργίας και την 

δυσκολία της να συμμετέχει στις σκληρές συνθήκες της παραγωγής, έχασε 

σταδιακά την ξεχωριστή θέση της και κάθε δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές 

αποφάσεις, απομονώθηκε στα «οικιακά της καθήκοντα» και στην ανατροφή των 

παιδιών, και άρχισε να  θεωρείται «κατώτερο φύλο». Αυτήν ακριβώς την 

«κατωτερότητα» ενίσχυσαν πλήθος στερεότυπα τα οποία την ακολούθησαν στο 

πέρασμα των χιλιετηρίδων, κατά τις οποίες η γυναίκα εξακολουθούσε να υπομένει 

την απόλυτη εξάρτησή της από πατέρα και σύζυγο, μέχρι που η βιομηχανική 

επανάσταση –στα νεότερα χρόνια- οδήγησε μαζικά τις γυναίκες στην παραγωγή και 

την αγορά εργασίας. Στις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες ζωής και καπιταλιστικής 

εκμετάλλευσης, και στη διπλή ταξική ανισότητα που αντιμετώπιζαν ως φτηνό 

εργατικό δυναμικό και ως «δεύτερο φύλο», οι γυναίκες απάντησαν συμμετέχοντας 

ενεργά στις εξεγέρσεις και τις απεργίες που σφράγισαν το εργατικό κίνημα, 

αντιπαλεύοντας ταυτόχρονα μέσα από το γυναικείο κίνημα την παντελή στέρηση  

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  

Με πολύχρονους και συχνά αιματηρούς αγώνες στη διάρκεια των δύο 

προηγούμενων αιώνων, το γυναικείο κίνημα πραγματοποίησε διεθνώς, αλλά και 

στη χώρα μας, μεγάλες κατακτήσεις, όπως ήταν μεταξύ άλλων, τα ίσα πολιτικά 

δικαιώματα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η είσοδος σχεδόν σε όλα τα 

επαγγέλματα και τα δημόσια λειτουργήματα, η αυτοδιάθεση, η προστασία της 

μητρότητας, η ισότητα των ρόλων στην οικογένεια, στις εργασιακές σχέσεις, στις 

αμοιβές, στην ασφάλιση. Η νομοθετική όμως κατοχύρωση δεν αρκεί για να 

ξεπεραστούν σεξιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις αιώνων, με αποτέλεσμα 

πολλές από τις παραπάνω κατακτήσεις να μην υλοποιούνται στην πράξη, πόσο 

μάλλον που η καταπίεση των γυναικών είχε πάντα ταξικά χαρακτηριστικά, και οι 

γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων είχαν πάντα λιγότερα δικαιώματα 

από αυτές των ανώτερων. 

Ιδιαίτερα σήμερα, στην Ελλάδα της εξάχρονης οικονομικής κρίσης, η 
ημέρα της γυναίκας - ημέρα μνήμης των αγώνων των γυναικών και 
αφετηρία νέων αγώνων ενάντια στην εκμετάλλευση και στις διακρίσεις 
που βασίζονται στο φύλο -  έρχεται για να μας θυμίσει ξανά, πόσο έπληξε 
και τις γυναίκες η πολιτική των μνημονίων και της λιτότητας, και πόσο 
μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη του αγώνα για την  κατοχύρωση και τη 
διεύρυνση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των δύο 
φύλων. 
 

Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, την 
ημιαπασχόληση, την ελαστικοποίηση της εργασίας, και εξακολουθούν να είναι 
χαμηλότερα αμειβόμενες για ίση-ίδια εργασία σε αρκετούς τομείς του ιδιωτικού 
τομέα. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η μείωση έως και κατάργηση 



σειράς επιδομάτων που προβλέπονταν από Συλλογικές Συμβάσεις, που 
κερδήθηκαν για να διευκολύνουν τη ζωή των γυναικών, της οικογένειας και του 
μεγαλώματος των παιδιών, οι παιδικοί σταθμοί που κλείνουν, τα σχολεία χωρίς 
αναγκαίες υποδομές, η εργασιακή ανασφάλεια, η φροντίδα κυρίως από τη 
γυναίκα του σπιτιού, των νεαρότερων και των γηραιότερων μελών της 
οικογένειας  σε συνθήκες κατεδάφισης της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας, κάνει 
ακόμα σκληρότερο τον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης, και καθιστά 
απαγορευτική ακόμη και αυτή την επιλογή της μητρότητας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι εκπροσωπούνται όλο και λιγότερες γυναίκες σε θέσεις 
ευθύνης, θεσμούς και αξιώματα, ακόμα και όταν διαθέτουν αυξημένα προσόντα σε 
σχέση με τους συναδέλφους τους. 

Η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα και η 
συμμετοχή τους στους κοινούς αγώνες των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα για τη διαφύλαξη και τη διεύρυνση των εργασιακών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, είναι η ελπίδα, αλλά και ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί αυτή η 
πραγματικότητα. 

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, και γνωρίζοντας τη συμβολή της παιδείας στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων,  καλλιεργούμε στους μαθητές μας το σεβασμό  
στις αρχές της ισότητας σε όλα τα επίπεδα : στη θεωρία και στην πράξη, στο 
επίπεδο των γνώσεων αλλά και σε αυτό της καθημερινής έμπρακτης συμπεριφοράς 
και στάσης ζωής.   
Καλλιεργούμε τις αξίες του σεβασμού και της αλληλεγγύης, αποδομώντας τις 
προκαταλήψεις, τον κοινωνικό ρατσισμό και τις διακρίσεις όχι μόνο με βάση το 
φύλο, αλλά και με βάση οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφορετικότητα. 
 
Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών καθιέρωσε το 1977 την  8η  Μάρτη, ως διεθνή 

ημέρα αφιερωμένη στη Γυναίκα και στην Παγκόσμια Ειρήνη. 

Αφιερώνουμε αυτή την ημέρα, στο πρόσωπο των γυναικών προσφύγων που 

διωγμένες από τη φρίκη των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, 

φτάνουν στη χώρα μας, έχοντας δει τα παιδιά τους και τους δικούς τους ανθρώπους  

να πνίγονται  στον εφιάλτη του περάσματος σε μια  σιδερόφραχτη – μισάνθρωπη 

Ευρώπη.  

Πλάι σ΄ αυτές τις γυναίκες, αλλά και σε όλους τους πρόσφυγες, στεκόμαστε, 

εκφράζοντάς  τους έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Ταυτόχρονα, αγωνιζόμαστε 

για να έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή,  τη θρησκεία, 

την εθνικότητα, την κοινωνική προέλευση, κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα  

δικαιώματα, στην ειρήνη, στη δημοκρατία, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην 

υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και εν τέλει στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη  ζωή 

και την αξιοπρέπεια! 

 

 


