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Η παγκόσµια ηµέρα της 
γυναίκας (διεθνής ηµέρα των δικαιωµάτων 
των γυναικών) εορτάζεται στις 8 
Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες της στις 
διαµαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του 
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 
που ζητούσαν ίσα δικαιώµατα, καλύτερες 
συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωµα 
ψήφου. Θεσµοθετήθηκε το 1977 από 
τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες 
του κόσµου να γιορτάσουν την ηµέρα για 
τα δικαιώµατα των γυναικών. 
 
 

 
 
 
Είναι µία µέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον 
κόσµο για την υποστήριξη της ισότητας και 
την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών 
στην κοινωνία. Ακτιβιστές, ενώσεις για τα 
δικαιώµατα των γυναικών διαδηλώνουν σε 
ολόκληρο τον κόσµο προκειµένου να 
γνωστοποιήσουν τα αιτήµατά τους για τη 
βελτίωση της θέσης των γυναικών και να 
γιορτάσουν τις νίκες και τα επιτεύγµατα 
του κινήµατος. 

 
 
 
 
 
 



Η παγκόσµια ηµέρα των γυναικών 
ξεκίνησε ως ένας εορτασµός στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας, 
καθώς και του πρώην σοβιετικού µπλοκ. 
 
      

 
 
 
 
Στις ΗΠΑ εορτάζεται σε ανάµνηση µιας 
µεγάλης εκδήλωσης διαµαρτυρίας που 
έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από 
εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα 
Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες 
συνθήκες εργασίας. 
 
 

 
 
 
Πενήντα ένα  χρόνια µετά, στις  8 Μαρτίου 
του 1908, χιλιάδες εργάτριες των 
εργοστασίων υφαντουργίας απαίτησαν 
δικαίωµα ψήφου, λιγότερες ώρες εργασίας 
και καλύτερους µισθούς. Το σύνθηµα που 
υιοθέτησαν είναι «Ψωµί και 
τριαντάφυλλα», µε το ψωµί να συµβολίζει 
την οικονοµική ασφάλεια και τα 
τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα 
ζωής. 

 

 

 
Στις 22 Νοεµβρίου1909 µετά από συνεχείς 
απεργίες και κινητοποιήσεις τα σωµατεία 
των εργατών καλούνται  να αποφασίσουν 
για το µέλλον των αγώνων τους µε 
αφορµή την απεργία που έλαβε  χώρα στο 
εργοστάσιο της Triangle Shirtwaist 
Company. 
 
 

 
 
Οι πορείες και οι συγκρούσεις µε την 
αστυνοµία κράτησαν έως τις αρχές 
Φεβρουαρίου του 1910 και κατέληξαν σε 
καθολικές υπογραφές συλλογικών 



συµβάσεων µε όλες τις εταιρείες εκτός 
όµως της Triangle Shirtwaist Company. 
Ένα χρόνο αργότερα, ενώ ήταν µία 
απεργία στα σκαριά, άγνωστοι κλείδωσαν 
τις πόρτες του εργοστασίου και έβαλαν 
φωτιά. 
 

 
 
 
Η Ηµέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά από το Σοσιαλιστικό Κόµµα 
των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 1909. Ο 
εορτασµός της καθιερώθηκε το 1910 µε 
πρόταση της Γερµανίδας σοσιαλίστριας 
Clara Zetkin κατά τη διάρκεια της 
∆εύτερης ∆ιεθνούς. 

 

   
                 Clara Zetkin   
  
Ήταν η τελευταία Κυριακή του 
Φεβρουαρίου του 1913 όπου άλλη µία 
∆ιεθνή Ηµέρα για τη γυναίκα βάφεται µε 
αίµα. Οι Ρωσίδες βγήκαν στους δρόµους 
απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

 

 
 
Στις 23 Φεβρουαρίου 1917 ξεσπά στην 
Αγία Πετρούπολη η απεργία για «ψωµί και 
ειρήνη», ως απάντηση στις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης κι εργασίας, και στα 
δύο εκατοµµύρια Ρώσων νεκρών του 
Πολέµου. ∆ιαρκεί για 4 ηµέρες ώσπου 
τελικά ο  τσάρος Νικόλαος παρείχε στις 
γυναίκες δικαίωµα ψήφου. 

 

 
 
 
 
Μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής 
Επανάστασης στη Ρωσία, η φεµινίστρια 
Αλεξάνδρα Κολοντάι έπεισε τον Λένιν να 
καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως επίσηµη 
αργία. 
 



  
    Αλεξάνδρα Μιχάιλοβνα Κολλοντάι 
 
   
 
Η άνοδος του φεµινιστικού κινήµατος στη 
∆ύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε 
τη ∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, που από το 
1975 διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, 
µε αιχµή του δόρατος την ανάδειξη των 
γυναικείων προβληµάτων και 
δικαιωµάτων. 
 
 
 

 
 
∆ύο χρόνια µετά, η Γενική Συνέλευση του 
Οργανισµού έδωσε το δικαίωµα σε κάθε 
χώρα-µέλος να τιµά τη µνήµη των 
γυναικών που αγωνίστηκαν για τα 
δικαιώµατά τους όποια µέρα εκείνη το 
επιθυµεί ανάλογα µε τις ιστορικές της 
µνήµες. 

 
Σήµερα, σε πολλές περιοχές, η ηµέρα έχει 
χάσει το πολιτικό της νόηµα, και έχει γίνει 
απλώς µια ευκαιρία για τους άνδρες να 
εκφράσουν τα συναισθήµατά τους για τις 
γυναίκες.  
 
Η 8η Μαρτίου είναι µία ηµέρα που πρέπει 
να αφυπνίσει ξεχασµένες µνήµες και να 
ενεργοποιήσει όλες τις γυναίκες του 
κόσµου για να υπερασπιστούν  

    - το δικαίωµα για ίση µεταχείριση 
αντρών και γυναικών στο οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτικό στίβο.  

    - το δικαίωµα για ίση αµοιβή για εργασία 
ίσης αξίας. 

    - το δικαίωµα για ισόρροπη συµµετοχή 
ανδρών και γυναικών στις θέσεις  εξουσίας 
και λήψης των αποφάσεων. 

 

Ας ελπίσουµε, λοιπόν, πως κάποια µέρα 
οι γυναίκες θα αντιµετωπιστούν σε κάθε 
γωνία της γης µε σεβασµό, ισότητα και 
καλύτερες συνθήκες ζωής, όπως δηλαδή 
αξίζει σε µία σύζυγο, εργαζόµενη γυναίκα 
και µητέρα. 
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