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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης 

για την 8
η
 Μαρτίου, “Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας” 

 

 

Η 8η Μαρτίου, είναι η ημέρα του “παγκόσμιου εορτασμού της γυναίκας”, μια 

ημέρα αφιερωμένη στην προσωπικότητα και τους αγώνες της .  

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης,  δήλωσε: 

« Η “Ημέρα της Γυναίκας”, αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους της 

γυναίκας, ως μητέρας, συζύγου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, 

αλλά και της προσφοράς της, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.  

Η μέρα αυτή είναι επέτειος – σύμβολο των αγώνων, των θυσιών, αλλά και 

των κατακτήσεων όλων των γυναικών του κόσμου. 

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης 

εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες 

κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας. Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με 

πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ όπου 15,000 γυναίκες 

παρέλασαν μέσα από την Νέα Υόρκη απαιτώντας καλύτερο μισθό, λιγότερες 

εργατοώρες, δικαίωμα ψήφου και να σταματήσουν να απασχολούνται παιδιά σαν 

εργάτες. 

Σήμερα, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας έχει χάσει κατά πολύ το πολιτικό της 

υπόβαθρο και εορτάζεται ως έκφραση συμπαθείας προς τις γυναίκες, με προσφορά 

λουλουδιών και δώρων. Είναι όμως η Ημέρα της Γυναίκας μία γιορτή μόνο για 

διασκέδαση; Ή είναι μία γιορτή που θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε πως έχουν 

φτάσει εδώ που έφτασαν, με πολλούς αγώνες και πως θα διατηρήσουν τα κεκτημένα 

τους;  

Σήμερα που οι στατιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφουν μεγάλη  

αύξηση βίας εναντίον των γυναικών, εμείς ας στείλουμε τις ευχές μας στη γυναίκα 

σύζυγο, σύντροφο, κόρη, αδελφή, φίλη, ερωμένη, εργαζόμενη, νοικοκυρά, βοηθό, 

τροφό, δασκάλα   και ειδικά την Ελληνίδα μάνα, που μέσα στις δύσκολες συνθήκες 

της ζωής που διανύουμε, αγωνίζεται για να εξασφαλίσει στους γύρω της ένα 

χαμόγελο και έναν καλύτερο κόσμο.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 



 
 


