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8 Μαρτίου 2022: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών και στοχοθέτησης. 

 

Αγαπητές συναδέλφισες, 

Εμείς οι γυναίκες, που με αγώνες κερδίσαμε το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα στην εργασία, στην 
επαγγελματική κατάρτιση, στην ισότητα, κάνοντας έναν απολογισμό, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ενώ 
έχουμε επιτύχει στόχους μας και έχουμε αλλάξει τις συνθήκες της ζωής μας, δεν έχουμε επιτύχει την πλήρη 
αποδοχή, ότι γυναίκες και άντρες είναι ίσοι. Και αυτό δεν έχει σχέση  με τις ικανότητες και τις δυνατότητές 
μας.  Ας θυμηθούμε για παράδειγμα την απαξιωτική στάση προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
την πλήρη αμηχανία της όταν αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε ισότιμη θέση για εκείνη δίπλα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Τούρκο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 'Αγκυρα ή πιο 
πρόσφατα όταν την αγνόησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντας στην εθιμοτυπική χειραψία 
και αναμνηστική φωτογραφία στο τέλος της συνόδου κορυφής ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης στις 
Βρυξέλλες. Κατάλοιπα άλλων εποχών, άλλης κουλτούρας… 

Κατάλοιπα που δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς τον μεγάλο 
αριθμό γυναικών-θυμάτων διαφόρων μορφών βίας;  Πού θα μπορούσε να αποδοθεί; Στις ισχυρές 
πατριαρχικές καταβολές; Στην ανοχή; Στη σιωπή; Στην ανασφάλεια και το φόβο;   Κατά κύριο λόγο, από εμάς 
εξαρτάται η πρόοδος και η ευτυχία μας. Από εμάς θα κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές. Μην υποτιμούμε 
και μη ξεχνάμε τις δυνατότητές μας. Είμαστε δυνατές. Ενωμένες είμαστε ακόμα πιο δυνατές. Κάθε μέρα είναι 
ένας αγώνας και ένας νέος στόχος. Ας βάλουμε ένα τέλος στα σεξιστικά και καταστροφικά καταναλωτικά 
πρότυπα. Τέλος στην ανοχή της βίας. Τέλος στην αφάνεια.  Ίσες ευκαιρίες για όλους. 
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