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                   Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί την γιορτάζουμε;  
                           Τι συνέβη στις 8 Μαρτίου 1857; 

                               
Πότε εορτάστηκε για πρώτη φορά; Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 

1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια 

αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Το 1911, η Ημέρα της Γυναίκας διοργανώθηκε στη 

Γερμανία με πρωτοπόρο τη θεωρητικό Κλάρα Τσέτκιν, μαζί με 100 εκπροσώπους από 17 χώρες. 

Στη Ρωσία, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ο Λένιν πείστηκε από τη φεμινίστρια Αλεξάνδρα 

Κολοντάι και καθιέρωσε την 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία στη χώρα, ωστόσο σύντομα                              

το πολιτικό υπόβαθρο της γιορτής ξεθώριασε και πλέον η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται σε όλο 

τον κόσμο ως έκφραση αγάπης και εκτίμησης προς το ωραίο φύλο. Από το 1975 η Ημέρα της 

Γυναίκας τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για την ανάδειξη των γυναικείων δικαιωμάτων σε όλο 

τον κόσμο. 

Γιατί θεσμοθετήθηκε; Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας                            

σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857                       

από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες 

συνθήκες εργασίας. Ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων από γυναίκες 

Όταν για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η ημέρα αυτή, γυναίκες από διάφορα κράτη απαίτησαν  να 

έχουν δικαίωμα ψήφου, το οποίο πρώτες οι γυναίκες της βρετανικής αποικίας της Νέας Ζηλανδίας 

απέκτησαν επισήμως το 1893. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκε περισσότερο από έναν αιώνα για να 

αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία, καθώς πέρυσι τους δόθηκαν 

δημόσια αξιώματα και ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους άντρες. Σήμερα, όταν μόνο   το 1/5 των 

κοινοβουλευτικών εδρών καταλαμβάνονται από γυναίκες και υπάρχουν μόνο 19 αρχηγοί κρατών 

γένους θηλυκού (από τις περίπου 196 υποψηφιότητες), γίνεται αντιληπτό ότι μπορούν να 

αλλάξουν ακόμη πολλά πράγματα. Να σημειωθεί πως ο αριθμός των γυναικών μελών του 

υπουργικού συμβουλίου έχει τριπλασιαστεί μεταξύ του 1994 και του 2014, ωστόσο παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το ανδρικό φύλο. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας 

Independent, σε περίπου 118 χρόνια θα λυθεί εντελώς το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

γυναικών, ενώ σήμερα από τους 500 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, μόνο οι 55 είναι 

γυναίκες.  

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σηματοδοτεί τις θυσίες και τα επιτεύγματα των γυναικών όλου 

του κόσμου για πάνω από έναν αιώνα. Τα τελευταία 15 χρόνια, στόχος της Ημέρας είναι μας 

υπενθυμίσει πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, σε όλους τους 

τομείς... 


