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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μήνυµα για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 

 

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 

Τιµούµε τη γυναίκα, τιµούµε την µάνα, τη σύζυγο, την εργαζόµενη που προσέφερε και προσφέρει 

στους κοινωνικούς αγώνες. 

Η σηµερινή ηµέρα δεν είναι µια τυπική επέτειος αφιερωµένη στις γυναίκες. Είναι η µέρα που 

σηµατοδοτεί τους αγώνες των εργατριών, των γυναικών των λαϊκών στρωµάτων για την 

απελευθέρωση και τη χειραφέτηση τους από την εκµετάλλευση, την καταπίεση και τις κάθε είδους 

προκαταλήψεις σε βάρος τους . 

 

Είναι δίδαγµα, προς αυτήν αλλά και τις επόµενες γενιές, το οποίο µας δείχνει το δρόµο της 

αγωνιστικής διεκδίκησης όλων αυτών που µας ανήκουν. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα όπως η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η 

µείωση των µισθών και των κοινωνικών παροχών για την εργαζόµενη µητέρα, η απορρύθµιση 

των εργασιακών σχέσεων, η σωµατική και ψυχολογική βία που υφίστανται στους χώρους 

εργασίας, εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία µας. 

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας  στη δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία έχει τοποθετήσει ως µία από τις βασικές 

του προτεραιότητες, τη στήριξη γυναικών που είναι κοινωνικά ευάλωτες, όπως τις µητέρες 
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µονογονεϊκών οικογενειών και παιδιών µε αναπηρία, τις πολύτεκνες, τις άνεργες και αυτές που 

είναι θύµατα βίαιων συµπεριφορών. 

Στηρίζουµε µε κάθε τρόπο τη γυναικεία παρουσία σε όλες τις δράσεις και ενισχύουµε το ρόλο 

τους στην τοπική κοινωνία, προβάλλοντας και προωθώντας την όποια πρωτοβουλία κινείται προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

Μέσα από ένα σχεδιασµό, που σύντοµα θα κοινοποιηθεί, προγραµµατίζουµε δράσεις και δοµές 

που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών στον τόπο µας 

 

Ας µην ξεχνάµε ότι η αγάπη, η ευτυχία, η καλοσύνη, η αξιοπρέπεια, η φιλία και η παιδεία είναι 

γένους θηλυκού. 

 


