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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση της Γραμματείας Ισότητας της ΟΤΟΕ, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας που – όπως κάθε χρόνο 
– είναι πολύ μεγάλη. 

Τρεις παραστάσεις και πάλι … 

Αν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει το ημερολόγιο με τις παγκόσμιες 
ημέρες – αφιερώματα, μάλλον θα εκπλαγεί από τον αριθμό τους. Μάλιστα 
υπάρχουν μέρες που είναι αφιερωμένες σε περισσότερα από δύο ή και τρία 
γεγονότα και παγκόσμια προβλήματα που χρήζουν επίλυσης! 

Ποιό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα της 8ης Μαρτίου, η οποία έχει 
αφιερωθεί από τον ΟΗΕ στα Δικαιώματα της Γυναίκας; 

Έχει επικρατήσει η τάση αυτήν την ημέρα να κάνουμε ένα ακόμη πανηγύρι 
– γιορτή, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μια γιορτή με λουλούδια, σοκολατάκια 
και γυναικείες εξόδους διασκέδασης κλπ. Το αποτέλεσμα είναι να κοντεύει να 
χαθεί το πραγματικό νόημα της ημέρας. 

Γιατί, τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν την 8η Μαρτίου ως 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, προκειμένου να θυμίζει σε 
όλον τον πλανήτη, πόσο ακόμη δουλειά χρειάζεται, προκειμένου άνδρες 
και γυναίκες να είναι ισότιμα μέλη της ανθρώπινης κοινωνίας και να 
απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής. 

Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε προς τιμή των μεγάλων γυναικείων απεργιακών 
κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων στις 8 Μαρτίου 1857, στη Νέα Υόρκη. Οι 
εργαζόμενες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της Νέας Υόρκης, λευκοντυμένες, 
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διοργάνωσαν μεγάλη πορεία και πικετοφορία, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες 
εργασίας, μείωση του ωραρίου τους στις 10 ώρες από τις 16 που δούλευαν, 
υγιεινές συνθήκες εργασίας, κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, άρση της 
ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών, μεροκάματα ίσα με των κλωστοϋφαντουργών 
και των ραφτών ανδρών. Η διαδήλωση αυτή χτυπήθηκε άγρια και βάφτηκε στο 
αίμα… 

Η απεργία της 8ης του Μάρτη 1857 ήταν απ’ τις σημαντικότερες 
στιγμές του εργατικού κινήματος διεθνώς, αφού έβαζε στην πρώτη 
γραμμή τα ζητήματα κατά της εκμετάλλευσης, κατά των φυλετικών 
διακρίσεων, καθώς και κατά της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών. 

Η ημέρα αυτή ήταν απλά η αρχή. Το μύνημά της κατέκλυσε όλη την 
Αμερική και πέρασε στην Ευρώπη. Οι γυναίκες δημιούργησαν σωματεία για να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ως εργαζόμενες. Δημιούργησαν γυναικείες 
οργανώσεις και απαιτούν ισότητα και ισοτιμία. 

Παρά την πρόοδο, όμως, που έχει επιτευχθεί, παρά τους νόμους που 
έχουν θεσπιστεί, παρά τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης των γυναικών και την 
έξοδό τους στην αγορά εργασίας, επιμένουν οι βαθιά ριζωμένες ανισότητες 
των φύλων. 

Φανταστείτε, πως χρειάζονται 170 χρόνια μέχρι να υπάρξει οικονομική 
ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες. 

Γι’ αυτό είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. 

Ίσως σε κάποιους να μην αρέσει ο τόνος της φωνής μας ή να μην 
συμφωνούν απόλυτα μ΄ αυτά που λέμε. 

Αλλά είμαστε εδώ για σας και για μας. 

Είμαστε εδώ κάθε μέρα για να χτίσουμε ένα διαφορετικό κόσμο. 

Ένα κόσμο με δικαιοσύνη. 

Ένα κόσμο χωρίς βία. 

 

Παλεύουμε, όπως και άλλες πάλεψαν πριν από μας. Γυναίκες που 
σημάδεψαν την εποχή τους, την άλλαξαν και γι’ αυτό ήταν, είναι και θα 
παραμείνουν για πάντα στην κοινωνική μνήμη και συνείδηση. 

Και παλεύουμε μαζί τους. Είναι εδώ μαζί μας, επειδή ζουν μέσα από τα 
ιδανικά τους. Που είναι και δικά μας ιδανικά. 

 

Παλεύουμε για μια καλύτερη παιδεία για τα παιδιά μας. Για όλα τα παιδιά. 

Παλεύουμε για δημόσιες, κοινωνικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, για όλους. 
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Παλεύουμε για αξιοπρεπή εργασία. Για αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή χωρίς 
φόβο. 

Είμαστε εδώ όρθιες, επειδή η ζωή μας έχει αξία. 

Η ασφάλειά μας έχει αξία. 

Εμείς έχουμε αξία!!! 

Έχουμε αξία, ανεξάρτητα από το ποιες είμαστε. Πως μοιάζουμε.  

Σε τι Θεό πιστεύουμε ή αν δεν πιστεύουμε.  

Ποιόν αγαπάμε ή με ποιον επιλέγουμε να ζήσουμε. 

Είμαστε εδώ όρθιες και παλεύουμε.  

Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. 

 

Ειδικά τώρα, κυρίως τώρα, που η κοινωνία βιώνει για περισσότερα από 
επτά χρόνια μια ανελέητη κρίση. Μια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά 
πολιτική και κοινωνική. Είναι μια κρίση αξιών και αρχών. 

Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν το λαβύρινθο, χωρίς το 100% της 
δύναμης της κοινωνίας μας. 

Στο φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας, ας μη μείνουμε στο τυπικό 
του σκέλος. Χρειάζεται να περάσουμε άμεσα από το συμβολισμό στην 
πράξη. Γιατί ο σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στα φύλα 
δε θα εμπεδωθεί με αυτονόητο τρόπο στην κοινωνία.  

Ας είναι λοιπόν αυτό το μήνυμα του φετινού εορτασμού. 

Θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας.  

Επειδή είμαστε περήφανες για τον αγώνα αυτόν. 

Παλέψτε μαζί μας!!! 

 

 


