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Οι γυναίκες ξεκινούν 

ανά τον κόσμο να 

αποκτούν νόμιμα 

δικαιώματα

το 1909
Μέσα σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια οι 

γυναίκες στην πλειοψηφία τους 

προσπαθούν να επιβιώσουν σε μία μάχη 

ανισότητας και ελευθερίας  

από τη δημιουργία 

πολιτισμών

το 1975

καθιερώθηκε στην Ελλάδα 
η Αρχή της Ισότητας των δύο φύλων

Η θέση της γυναίκας 

Η θέση της γυναίκας δεν ήταν 

πάντα όπως είναι σήμερα. 

Έγιναν πολλοί αγώνες για να 

διεκδικήσουν οι γυναίκες ίσα 

δικαιώματα με τους άντρες.

Οι γυναίκες 

ψηφίζουν και 

ψηφίζονται και 

αποκτούν σταδιακά 

ίσα δικαιώματα με 

τους άντρες

Τι πιστεύεις θα 

ένιωθαν οι γυναίκες 

πριν από 100 και 

περισσότερα χρόνια?

Γράψε και ζωγράφισε ένα σύνθημα για 

την ισότητα των δύο φύλων:

Γράψε ονόματα γυναικών που 

θαυμάζεις περισσότερο!

1.
2. 3.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - των δικαιωμάτων της Γυναίκας
www.thrania.com



Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα καθώς 
μέσα στην πάροδο των χρόνων βίωσε μεγάλες δυσκολίες 
στην καθημερινότητά της γιατί απλώς ήταν... γυναίκα. Η 
αλλαγή ήρθε μέσα από πολλούς αγώνες και διεκδικήσεις 
που κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Κάθε γυναίκα, κάθε άντρας, κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος 

ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας και καταγωγής και ... 

είναι σπουδαίος και ξεχωριστός!

8 Μαρτίου
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - των δικαιωμάτων της Γυναίκας

Αξίζει να αναζητήσουμε και να αναφερθούμε σε κάποιες 
σπουδαίες γυναίκες που απέδειξαν πως η ευφυΐα, η τέχνη, 

η δημιουργικότητα, η δύναμη, η αντοχή, τα όνειρα, δεν είναι 

θέμα φύλου αλλά θέλησης και αποφασιστικότητας...

www.thrania.com



Η ζωή δεν 

μετριέται από 

τον αριθμό των 

αναπνοών που 

παίρνεις, 

αλλά από τις 

στιγμές που 

σου κόβουν 

την ανάσα.


συγγραφέας, ποιήτρια 

και ακτιβίστρια 
Γράψε κάτι σύντομο 

για τη γυναίκα...

www.thrania.com



Μαρί Κιουρί
Επιστήμονας  

Ξεχώρισε για τις ανακαλύψεις 
της στη Χημεία.

Βαλεντίνα Τσερέσκοβα
Αστροναύτης  

Η πρώτη γυναίκα που 
πραγματοποίησε ταξίδι στο 

διάστημα το 1963.

Margaret Hamilton
Επιστήμονας, μηχανικός 

Ήταν μηχανικός και αρχηγός της 
ομάδας που προγραμμάτισε τον 

κώδικα του Απόλλων 11.

Malala Yousafzai
Η νεότερη κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης
Έχει βοηθήσει εκατομμύρια γυναίκες 
σε όλον τον κόσμο ώστε να λάβουν 

την εκπαίδευση που αξίζουν.

www.thrania.com
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Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
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Δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν.



Οι γυναίκες ξεκινούν ανά τον κόσμο να αποκτούν νόμιμα δικαιώματα







το 1909

Μέσα σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους προσπαθούν να επιβιώσουν σε μία μάχη ανισότητας και ελευθερίας  





από τη δημιουργία πολιτισμών

Δεν τους επιτρεπόταν να εργάζονται.

Ήταν υπό των ανδρών.

Βίωναν ψυχολογική και σωματική βία.

Ήταν αποκλεισμένες από κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Θεωρούνταν αδύναμες





το 1975

καθιερώθηκε στην Ελλάδα 

η Αρχή της Ισότητας των δύο φύλων

Ήταν υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών.

Δεν είχαν δικαίωμα στη μόρφωση.

Η θέση της γυναίκας 

Η θέση της γυναίκας δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα. 

Έγιναν πολλοί αγώνες για να διεκδικήσουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άντρες.

Οι γυναίκες ψηφίζουν και ψηφίζονται και αποκτούν σταδιακά ίσα δικαιώματα με τους άντρες





Τι πιστεύεις θα ένιωθαν οι γυναίκες πριν από 100 και περισσότερα χρόνια?

Γράψε και ζωγράφισε ένα σύνθημα για την ισότητα των δύο φύλων:





Γράψε ονόματα γυναικών που θαυμάζεις περισσότερο!

1.

2.

3.



Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - των δικαιωμάτων της Γυναίκας





www.thrania.com





Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα καθώς μέσα στην πάροδο των χρόνων βίωσε μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινότητά της γιατί απλώς ήταν... γυναίκα. Η αλλαγή ήρθε μέσα από πολλούς αγώνες και διεκδικήσεις που κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Κάθε γυναίκα, κάθε άντρας, κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας και καταγωγής και ... είναι σπουδαίος και ξεχωριστός!





8 Μαρτίου



Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - των δικαιωμάτων της Γυναίκας









Αξίζει να αναζητήσουμε και να αναφερθούμε σε κάποιες σπουδαίες γυναίκες που απέδειξαν πως η ευφυΐα, η τέχνη, η δημιουργικότητα, η δύναμη, η αντοχή, τα όνειρα, δεν είναι θέμα φύλου αλλά θέλησης και αποφασιστικότητας...

www.thrania.com











Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνεις, αλλά από τις στιγμές που σου κόβουν την ανάσα.

Maya Angelou 

συγγραφέας, ποιήτρια και ακτιβίστρια 







Γράψε κάτι σύντομο για τη γυναίκα...





www.thrania.com
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Μαρί Κιουρί

Επιστήμονας  

Ξεχώρισε για τις ανακαλύψεις της στη Χημεία



Βαλεντίνα Τσερέσκοβα

Αστροναύτης  

Η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε ταξίδι στο διάστημα το 1963









Margaret Hamilton

Επιστήμονας, μηχανικός 

Ήταν μηχανικός και αρχηγός της ομάδας που προγραμμάτισε τον κώδικα του Απόλλων 11.



Malala Yousafzai

Η νεότερη κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης

Έχει βοηθήσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο ώστε να λάβουν την εκπαίδευση που αξίζουν.







www.thrania.com
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