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Στις 8 Μάρτη 1857 οι εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης 

διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα διεκδίκησαν 

και το δικαίωμα στην ψήφο. Ένα από τα βασικότερα αιτήματα - αν όχι το σημαντικότερο - ήταν 

η ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών.  

Δυστυχώς 164 χρόνια μετά, η ανάδειξη των δικαιωμάτων των γυναικών αποκτά τραγική 

επικαιρότητα, μέσω του κινήματος #metoo που έφτασε και στην χώρα μας. Τα στόματα 

άνοιξαν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξανακλείσουν. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολό του, είναι στο πλευρό κάθε γυναίκας ξεχωριστά, 

που βιώνει εργασιακή επισφάλεια και ανασφάλεια, ανισότητες στις αμοιβές, παραβίαση των 

δικαιωμάτων της, προσβολή υπό οιοδήποτε τρόπο της προσωπικότητάς της, κακοποίηση. 

Η 8η Μαρτίου προσφέρει μια ευκαιρία που πρέπει όλοι να αδράξουμε: η ημέρα αυτή, η 

οποία τιμάται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη, έρχεται να μας υπενθυμίσει με δυναμικό 

τρόπο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για την εξάλειψη των στερεοτύπων 

με βάση το φύλο εορτάζοντας παράλληλα τα επιτεύγματα, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

8 Μαρτίου 2021 

http://www.unioneurobank.gr/


2 

 

των γυναικών. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας παρέχει ένα εξαιρετικό βήμα για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που επηρεάζουν τις ζωές των εργαζόμενων 

γυναικών.  

 

Οι γυναίκες στον αγώνα κατά του COVID-19 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο 

αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19. Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία 

των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Πολλές 

έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από την κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας ή της 

απασχόλησής τους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι συνεχόμενοι εγκλεισμοί έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την 

καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων και θα τιμήσει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας κατά τη 

σύνοδο της ολομέλειας, στις 8 Μαρτίου 2021. 

Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αγώνα των γυναικών κατά της 

κρίσης του COVID-19, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

(FEMM) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021 και διοργανώνει διακοινοβουλευτική 

συνεδρίαση με θέμα: «Είμαστε δυνατές: Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του 

COVID-19».  

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, υπό την αιγίδα της επικεφαλής της 

Επιτροπής FEMM, Έβελιν Ρέγκνερ. 

Την εκδήλωση θα εγκαινιάσουν ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, και η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Βον Ντερ Λάιεν. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα 

παρευρεθούν η Επίτροπος της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων, Έλενα Ντάλι και η Πρόεδρος 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τις «Γυναίκες στην πρώτη γραμμή και 

διδάγματα από τη διαχείριση της κρίσης», γυναίκες πολιτικοί αρχηγοί, εργαζόμενοι στον τομέα 

της υγείας και εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας των φύλων θα ανταλλάξουν βέλτιστες 

πρακτικές και προσωπικές εμπειρίες χειραφέτησης γυναικών εν μέσω κρίσεων με 

ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές. 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σε απευθείας μετάδοση στις 4 Μαρτίου 

από τις 9.00 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο παρακάτω link:  

 
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/international-women-s-day-2021_20210304-0900-

SPECIAL-OTHER_vd 
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