
8  ΜΑΡΤΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Ηµέρα αφιερωµένη στη γυναίκα η σηµερινή. Η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, 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. 

Η πρώτη Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 µε πρωτοβουλία του 

Σοσιαλιστικού Κόµµατος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα από τη 

Σοσιαλιστική ∆ιεθνή. 

Ιστορία της 8ης Μαρτίου 

 Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ως Παγκόσµια 

Ηµέρα για τα δικαιώµατα της Γυναίκας και τη ∆ιεθνή Ειρήνη. 

 Η ιδέα για τον εορτασµό της προέκυψε κατά το πέρασµα στον 20ό αιώνα, το οποίο 

σηµατοδοτήθηκε από την εκβιοµηχάνιση, την πληθυσµιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές 

ιδεολογίες. Το έναυσµα, όµως, είχε δοθεί αιώνες πριν, µε τη Λυσιστράτη να πρωτοστατεί 

σε µια ιδιόµορφη «φεµινιστική» απεργία, προκειµένου να τελειώσει ο πόλεµος των 

ανδρών. 

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν 

«ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η γιορτή ουσιαστικά αφορά στους 

αγώνες συνηθισµένων γυναικών, που µε το θάρρος και την αποφασιστικότητα τους 

έγραψαν ιστορία. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι εργάτριες στο τοµέα της υφαντουργίας και του ιµατισµού 

κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις απάνθρωπες συνθήκες 

εργασίας και τους χαµηλούς µισθούς τους. Η αστυνοµία επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το 

πλήθος των λευκοντυµένων γυναικών, όµως το εργατικό κίνηµα είχε ήδη γεννηθεί. ∆υο 

χρόνια αργότερα, οι γυναίκες που συµµετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο 

εργατικό σωµατείο γυναικών και συνέχισαν τον αγώνα για τη χειραφέτηση τους. 

 
  

 

Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες στους δρόµους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες 

ώρες εργασίας, καλύτερους µισθούς και δικαίωµα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθηµα «Ψωµί 

και τριαντάφυλλα», µε το ψωµί να συµβολίζει την οικονοµική ασφάλεια και τα 

τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής. 



 

  

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. 

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, η φεµινίστρια Alexandra Kollontai έπεισε τον 

Λένιν να επισηµοποιήσει τη γιορτή στη Σοβιετική Ένωση, όµως µέχρι το 1965 αυτή 

παρέµεινε γιορτή των εργατών.  Η άνοδος του φεµινιστικού κινήµατος το 1960 

αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 

 

Στις µέρες µας, όµως, σε πολλές χώρες η ηµέρα αυτή έχει χάσει το πολιτικό της µήνυµα: 

Αφενός εµπορευµατοποιήθηκε και αφετέρου εκλήφθηκε ως ευκαιρία για να εκφράσουν οι 

άνδρες την αγάπη τους στις γυναίκες, όπως κατά την Ηµέρα της Μητέρας και του Αγίου 

Βαλεντίνου. 

  

Ωστόσο, περιστατικά που σηµειώνονται µε αφορµή τον εορτασµό της Ηµέρας τη 

Γυναίκας, αποδεικνύουν την ανάγκη προβολής και τίµησης, αν µη τι άλλο, των αγώνων 

των γυναικών. 
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