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Μήνυµα της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, Φανής Παπαθωµά για την 
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας υπενθυµίζει τους 
αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώµατα µε δηµοσιεύµατα, οµιλίες και εκδηλώσεις. 

Για πολλές δεκαετίες οι γυναίκες αγωνίζονται για το δικαίωµα της ισότιµης 
συµµετοχής τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Μέρες σαν την 8η Μαρτίου όµως δεν είναι µέρες γιορτής αλλά µέρες περισυλλογής, 
που πρέπει να µας προβληµατίσουν για το µέλλον του κόσµου.  

Πώς µπορούµε να γιορτάζουµε τις µάχες που έχουµε κερδίσει, όταν υπάρχουν 
ακόµα ανοιχτές πληγές που αιµορραγούν; Όταν εκατοµµύρια γυναίκες, γίνονται 
θύµατα πολιτισµικών και κοινωνικών «εθίµων»;  

Πώς µπορούµε να γιορτάζουµε την ίδια στιγµή που χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον 
κόσµο επιβιώνουν κάτω από τραγικές συνθήκες εξαθλίωσης, γυναίκες που  
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν τον πόλεµο και τη 
δίωξη». 

Πώς µπορούµε να µιλάµε για ελευθερία, ισότητα, ιδανικά και πάνω απ’ όλα, για 
ανθρώπινα δικαιώµατα, 

Ας παραδειγµατιστούµε από τις νίκες των προηγουµένων γενιών  γιατί στα βάθη της 
Ιστορίας της ανθρωπότητας, υπήρξαν γυναίκες, οι οποίες µε τη ζωή και το έργο τους, 
µε την τόλµη και το αίσθηµα της αυταπάρνησης, µε την ευαισθησία και κυρίως µε ένα 
όραµα για ένα καλύτερο αύριο, άλλαξαν τον κόσµο προς το καλύτερο.  

Υπήρξαν και κάποιες, των οποίων η αύρα από µόνη της ήταν τέτοια, ώστε να 
µείνουν ζωντανές, ακόµη και πολλά χρόνια µετά τον θάνατό τους.. 

Γυναίκες, οι οποίες δρώντας µπροστά από την εποχή τους, ξεχώρισαν, διέπρεψαν, 
κυριάρχησαν, εντυπωσίασαν, έγιναν αντικείµενο λατρείας και αποθεώθηκαν και αξίζει 
να θυµόµαστε. 

Από τη Σούζαν Μπ. Άντονυ, που ήταν ένας πυλώνας του κινήµατος των γυναικών 
κατά τον 19ο αιώνα και µαζί  µε την Ελίζαµπεθ Κάντι Στάντον αγωνίστηκε για το 
δικαίωµα ψήφου των γυναικών, την καταπολέµηση της δουλείας και τον περιορισµό 



της κατανάλωσης του αλκοόλ. Πάλεψε για την ισότητα, τα κοινωνικά και πολιτικά 
δικαιώµατα που ανήκουν σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. 

Την Ίντιρα Γκάντι, µια γυναίκα σύµβολο της ελευθερίας, τη Μητέρα Τερέζα, που 
περιόδευε ακούραστα από περιοχή σε περιοχή βοηθώντας ανήµπορους 
συνανθρώπους µας ,την Εβίτα Περόν, την  Πρώτη Κυρία της Αργεντινής, που  µίλησε 
ανοιχτά για τα εργατικά δικαιώµατα, καθώς και για τα δικαιώµατα των γυναικών στην 
Αργεντινή. 

Από την Αρχιέρεια του Φεµινισµού Simone de Beauvoir, µέχρι τη σπουδαία Ελληνίδα 
Μελίνα Μερκούρη,  µία από τις σηµαντικότερες Ελληνίδες του 20ού αιώνα µε 
πολύµορφη προσωπικότητα, κορυφαία αγωνίστρια της ∆ηµοκρατίας στον αγώνα 
κατά της χούντας, σπουδαία ηθοποιό µε διεθνή καριέρα και πολιτικό που σηµάδεψε 
µε την παρουσία της τον πολιτισµό της Ελλάδας, αλλά και τόσες γυναίκες ακόµα… 

Κάθε γυναίκα, όπως και κάθε άνθρωπος, είναι µοναδική. Η ζωή και το έργο κάθε 
γυναίκας καθορίζει και επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας. ∆ιαµορφώνει την ιστορία,  
όπως οι ζωές των γυναικών που αναφέραµε µε την ελπίδα ότι θα συνεχίσουµε κι 
εµείς  το δικό τους αγώνα, όπως φαίνεται στην δήλωση της πρωτοπόρου του 
γυναικείου κινήµατος στην Ελλάδα της Καλλιρόης Παρρέν : 

«Είµαι ευτυχής και ήσυχη πλέον µπορώ να αναπαυθώ, εφ’ όσον αισθάνοµαι ότι 
αφήνω µίαν ανθηράν βλάστησιν της σποράς, την οποίαν εµείς, αι ολίγαι 
πρωτοπόροι, εσπείραµεν εις την τότε άγονον και πετρώδη γην και είµαι βεβαία ότι 
από σας, καλαί µου συνεργάτιδες, θα δηµιουργηθή η τελεία γυναίκα της αύριον». 

 

 

 


