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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μήνυμα Δημάρχου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

 
 Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 8 Μαρτίου ςε όλο τον κόςμο. Η 
θμζρα αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτον εορταςμό των επιτευγμάτων των γυναικϊν ςε διάφορουσ 
κοινωνικοφσ, πολιτικοφσ και πολιτιςτικοφσ τομείσ αλλά και, κυρίωσ, ςτουσ αγϊνεσ για τθν αναγνϊριςθ των 
δικαιωμάτων τουσ. 
 Η ιςτορία ξεκίνθςε το 1909 ςτθ Νζα Τόρκθ, όταν το ςοςιαλιςτικό κόμμα γιόρταςε για τισ 15.000 
γυναίκεσ που διαμαρτυρικθκαν για ηθτιματα όπωσ θ μιςκολογικι ανιςότθτα, οι ίςεσ ευκαιρίεσ και θ 
ζλλειψθ δικαιωμάτων ψιφου. Η 8θ Μαρτίου κακιερϊκθκε ςαν εκνικι αργία ςτθ νεοϊδρυκείςα οβιετικι 
Ζνωςθ (1917) από το δικαίωμα ψιφου που κζρδιςαν οι γυναίκεσ. Σο 1975 τα Ηνωμζνα Ζκνθ αναγνϊριςαν 
τθν Διεκνι Ημζρα Γυναικϊν και από τότε εορτάηεται παγκοςμίωσ τθν θμζρα αυτι (μζχρι τότε εορταηόταν 
μόνο ςτα ςοςιαλιςτικά και κομμουνιςτικά κράτθ). Σο φετινό κζμα του ΟΗΕ για τθν θμζρα είναι 
“Καινοτομία και τεχνολογία για τθν ιςότθτα των φφλλων”. 
 Για τθν θμζρα αυτι, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ζκανε τθν εξισ διλωςθ: 
 «Στισ 8 Μαρτίου τιμοφμε τθν παρουςία των γυναικϊν ςτθν κοινωνία και γιορτάηουμε τα 
επιτεφγματά τουσ. Πάνω από όλα όμωσ, θ Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ είναι ζνα ορόςθμο για το κίνθμα 
των δικαιωμάτων των γυναικϊν. Ζτςι, όςο τιμοφμε και γιορτάηουμε για τθν παρουςία τουσ, τισ ιδζεσ τουσ, 
τον ακτιβιςμό τουσ, άλλο τόςο οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι ςε πολλοφσ τομείσ τα δικαιϊματά τουσ, 
ςτθ χϊρα μασ αλλά όχι μόνο, εξακολουκοφν να είναι ελλιπι, περιοριςμζνα, θμιτελι. 
 Είναι βζβαια γεγονόσ ότι θ γυναίκα του ςιμερα είναι εντελϊσ διαφορετικι από τθ γυναίκα του 
1950 ι του 1970. Είναι επίςθσ γεγονόσ ότι τομείσ όπωσ οι διοικθτικζσ κζςεισ και θ ανεξαρτθςία, ζχουν από 
καιρό πάψει να είναι ανδρικό προνόμιο ενϊ εκτόσ εποχισ είναι και οι αντιλιψεισ που κεωροφν ςαν 
μοναδικό ι κφριο ρόλο των γυναικϊν τθ φροντίδα του ςπιτιοφ. Ωςτόςο, ζχουμε ακόμθ δρόμο μζχρι κάκε 
γυναίκα να ζχει πραγματικά ίςεσ ευκαιρίεσ. 
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 Εκτιμϊ ότι πρζπει να βάλουμε ςαν πρωταρχικό ςτόχο τθν εξάλειψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ και των 
ςτερεοτφπων. Εφόςον αυτά τα δφο ουςιϊδθ ηθτιματα αντιμετωπιςτοφν ι ζςτω περιοριςτοφν ςτο 
ελάχιςτο, τότε κα μποροφμε να λζμε ότι γίναμε καλφτεροι άνκρωποι. Μζχρι τότε, θ Παγκόςμια Ημζρα τθσ 
Γυναίκασ κα μασ κυμίηει πόςα πρζπει να  γίνουν μζχρι να αναγνωρίςουν όλοι και παντοφ τθν αξία και τθ 
ςθμαςία των γυναικϊν ςτθ ηωι, εξαλείφοντασ τισ διακρίςεισ. Με αυτό το ςκεπτικό ο Διμοσ ςχεδίαςε ζνα 
διαφορετικό λογότυπο για ςιμερα.» 
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