ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (Διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών)
εορτάζεται στις 9 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 μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας,
και την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Παραδοσιακά, ενώσεις
για τα δικαιώματα των γυναικών και ακτιβιστές διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για
να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για βελτίωση της θέσης των γυναικών, καθώς
και να εορτάσουν 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. Σήμερα,
σε πολλές περιοχές, η ημέρα έχει χάσει το πολιτικό της νόημα, και έχει γίνει απλώς
μια ευκαιρία για τους άνδρες να εκφράσουν την αγάπη τους για τις γυναίκες. Σε
άλλες περιοχές, ωστόσο, η αρχική παραμένει ισχυρή η αρχική πολιτική σημασία της
ημέρας για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης και της ισότητα των γυναικών.
Ο εορτασμός καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας Clara
Zetkin κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Διεθνούς ενώ εορτάσθηκε για πρώτη φορά το
1911.
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Γιατί κλαίνε οι γυναίκες…
"Μαμά γιατί κλαις;" την ρώτησε ο γιος της. "Επειδή είμαι γυναίκα" του απάντησε
εκείνη.
"Δεν καταλαβαίνω" διαμαρτυρήθηκε ο μικρός. Η μητέρα του τον αγκάλιασε και του
είπε "και ποτέ δεν θα μάθεις...".
Ο μικρός απευθύνθηκε στον πατέρα του "Μπαμπά η μαμά γιατί κλαίει δίχως λόγο;".
Το μόνο που του είπε εκείνος ήταν πως "Όλες οι γυναίκες κλαίνε δίχως λόγο".
Ο μικρός μεγάλωσε και έγινε άνδρας αλλά ακόμα δεν είχε μάθει γιατί κλαίνε οι
γυναίκες
Τελικά αποφάσισε να ρωτήσει τον Θεό "Γιατί Θεέ μου οι γυναίκες κλαίνε τόσο
εύκολα;".

"Όταν δημιούργησα τη γυναίκα" είπε ο Θεός " έπρεπε να είναι τέλεια. Έτσι
δημιούργησα τους ώμους της αρκετά δυνατούς ώστε να αντέχουν το βάρος του
κόσμου αλλά ταυτόχρονα να είναι απαλοί ώστε να δίνουν παρηγοριά. Της έδωσα
ψυχική δύναμη για να αντέχει τη γέννα αλλά και την απόρριψη που θα δεχθεί
αργότερα από τα παιδιά της. Της έδωσα δύναμη ώστε να προχωρά ακόμα κι όταν
όλοι τα έχουν παρατήσει, να συνεχίσει να προσφέρει στην οικογένεια της παρ’ όλη
την αρρώστια και τη γκρίνια. Της χάρισα την ευαισθησία να αγαπά τα παιδιά της
κάτω από όλες τις συνθήκες, ακόμα κι αν αυτό την έχει πληγώσει πολύ άσχημα. Αυτή
η ίδια η ευαισθησία βοηθά τα παιδιά της να εξορκίζουν τους φόβους και της αγωνίες
τους. Της έδωσα δύναμη να αντέχει τα σφάλματα του άνδρα της, την ώρα που την
δημιούργησα από το πλευρό του για να προστατεύει τη καρδιά του. Της έδωσα σοφία
να γνωρίζει ότι ενώ ο καλός σύζυγος ποτέ δεν θα την πληγώσει ωστόσο μερικές
φορές δοκιμάζει τις αντοχές της να σταθεί στο πλάι του δίχως να παραπατά.
Της έδωσα να έχει ένα δάκρυ, να είναι αποκλειστικά δικό της να το χρησιμοποιεί
όποτε χρειάζεται. Είναι η μοναδική της αδυναμία. Είναι ένα δάκρυ για όλη την
ανθρωπότητα.
άρθρο του καθηγητή, κ. Δημήτρη Καραβασίλη, αφιερωμένο στη γυναίκα με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα.

