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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το μήνσμα τοσ Δημάρτοσ Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη,  

για την “Παγκόσμια ημέρα της γσναίκας” 

 
Κάκε χρόνο ςτισ 8 Μαρτίου εορτάηεται θ “Παγκόσμια Ημζρα της Γυναίκας”, ςε 

ανάμνθςθ τθσ μεγάλθσ εκδιλωςθσ διαμαρτυρίασ  των γυναικϊν, που πραγματοποιικθκε 
ςτισ 8 Μαρτίου του 1857 ςτθ Νζα Τόρκθ, ηθτϊντασ καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Η θμζρα αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτθ γυναίκα, ςε αυτι που εξυμνικθκε μζςω τθσ 
ποίθςθσ και των τραγουδιϊν όςο κανζνα άλλο, που αδικικθκε, που χειραφετικθκε και 
ςιμερα αποτελεί ςφμβολο δφναμθσ και αντοχισ, απζναντι ςτουσ πολλαπλοφσ ρόλουσ που 
καλείται να ςυνδυάηει κακθμερινά. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρζων Γρηγόρης Σταμοφλης δήλωσε: 
« Η θμζρα αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτθ γυναίκα μθτζρα, τθ γυναίκα ςφηυγο, τθ γυναίκα 
ςφντροφο, τθ γυναίκα εργαηόμενθ, τθ γυναίκα πολιτικό. 
τθν θρωίδα γυναίκα τθσ διπλανισ πόρτασ, που παρά τα ςτερεότυπα και τισ κοινωνικζσ 
διακρίςεισ, ζχει καταφζρει να αλλάξει το ρου τθσ ιςτορίασ και να αναδείξει τθ δυναμικι 
πλευρά των γυναικϊν και τθν πολυςιμαντθ προςφορά τθσ ςτθν κοινωνία. 
τθ γυναίκα εκείνθ, που ςυνεχίηει να μάχεται για  ιςότθτα, μια ςυμμετοχικι ιςότθτα 
παντοφ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, ςτθν πολιτικι, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και ςε όλουσ τουσ 
ευρφτερουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ μασ. 
Φζτοσ, ςτισ 8 Μαρτίου, Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ υποκλινόμαςτε ςε όλεσ τισ 
γυναίκεσ, που δίνουν ακόμα τθ μάχθ κατά τθσ πανδθμίασ, αφοφ αποτελοφν τθν πλειοψθφία 
των εργαηομζνων, που απαςχολοφνται ςτισ υπθρεςίεσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ. 
 τθν ανατολι του 2022, που ο Διμοσ ζχει ανακθρφξει ωσ ζτοσ   Μικραςιάτικου  πολιτιςμοφ 
επίςθσ θ ςκζψθ μασ είναι ςε όλεσ τισ γυναίκεσ τθσ προςφυγιάσ,  ιδιαίτερα όλεσ τισ γυναίκεσ, 
που ηουν ςτο Διμο Μεγαρζων,  τισ γυναίκεσ τθσ Νζασ Περάμου  και του  Μελιοφ και 
παράλλθλα εκφράηουμε τθν αγάπθ , τον ςεβαςμό και τθν αλλθλεγγφθ μασ ςτισ γυναίκεσ τθσ 
Ουκρανίασ, που ηουν ςτον όλεκρο τθσ Ρωςικισ ειςβολισ.» 
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