
 

 

 

Η Γηεζλήο Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 8 Μαξηίνπ, ζε αλάκλεζε κηαο 

κεγάιεο εθδήισζεο δηακαξηπξίαο πνπ έγηλε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1857 από εξγάηξηεο 

θισζηνϋθαληνπξγίαο ζηε Νέα Τόξθε, νη νπνίεο δεηνύζαλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Η πξώηε Γηεζλήο Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο γηνξηάζηεθε ην 1909 κε πξσηνβνπιία ηνπ 

νζηαιηζηηθνύ Κόκκαηνο ησλ ΗΠΑ θαη πηνζεηήζεθε δύν ρξόληα αξγόηεξα από ηε 

νζηαιηζηηθή Γηεζλή. 

Μεηά ηελ επηθξάηεζε ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο ζηε Ρσζία, ε θεκηλίζηξηα 

Αιεμάλδξα Κνινληάη έπεηζε ηνλ Λέληλ λα θαζηεξώζεη ηελ 8ε Μαξηίνπ σο επίζεκε Αξγία. 

Γξήγνξα, όκσο, ε Γηεζλήο Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο έραζε ην πνιηηηθό ηεο ππόβαζξν θαη 

ενξηάδεηαη σο έθθξαζε ζπκπαζείαο ησλ αλδξώλ πξνο ηηο γπλαίθεο, κε πξνζθνξά 

ινπινπδηώλ θαη δώξσλ. 

Η άλνδνο ηνπ θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε Γύζε ηε δεθαεηία ηνπ '60 αλαδσνγόλεζε ηε 

Γηεζλήο Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, πνπ από ην 1975 δηεμάγεηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΗΔ, κε 

αηρκή ηνπ δόξαηνο ηελ αλάδεημε ησλ γπλαηθείσλ πξνβιεκάησλ θαη δηθαησκάησλ. 

 

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/4#ixzz2vDNZNCl1 

Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ, κε απόθαζή ηεο ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1999, αλαθήξπμε 

ηελ 25ε Ννεκβξίνπ σο Γηεζλή Ηκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ γηα 

λα αλαδείμεη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα κε παγθόζκηα δηάζηαζε. Η Ηκέξα απηή είρε 

θαζηεξσζεί ήδε από ην 1981 από γπλαηθείεο νξγαλώζεηο, ζε αλάκλεζε ηεο θξηθηήο 

δνινθνλίαο ησλ ηξηώλ αδειθώλ Μηξακπάι, πνιηηηθώλ αγσληζηξηώλ από ηελ Γνκηληθαλή 

Γεκνθξαηία, κε δηαηαγή ηνπ δηθηάηνξα Σξνπρίιν. 

Σηαηιζηικά Σηοιχεία για ηην Ελλάδα: 

 Η βία θαηά ησλ γπλαηθώλ είλαη θπξίσο ππόζεζε ελδννηθνγελεηαθή, θαζώο ην 68% ησλ 

γπλαηθώλ πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε είλαη έγγακεο. 

 Σν 16% ησλ γπλαηθώλ πνπ απεπζύλζεθαλ ζηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα είλαη αιινδαπέο. 

 Από ην ζύλνιν ησλ αιινδαπώλ γπλαηθώλ - ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πεξίπνπ 

ηέζζεξηο ζηηο δέθα πξνέξρνληαη από ηα Βαιθάληα. 
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 Η αληίιεςε όηη ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα είλαη ζπλήζσο ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

θαη εηζνδήκαηνο, δελ επηβεβαηώλεηαη. 7 ζηηο 10 γπλαίθεο - ζύκαηα είλαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή θαη αλώηεξεο ή αλώηαηεο εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζώο 6 ζηηο 10 γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε 

βξίζθνληαη ζε κέηξηα ή θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δξάζηεο είλαη δεπηεξνβάζκηαο ή αλώηεξεο θαη αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο, ελώ έλαο ζηνπο δέθα εθ ησλ δξαζηώλ είλαη άλεξγνο. 
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