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ΘΕΜΑ: Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας για την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτ.). 

 

Παρά τους διαρκείς αγώνες των γυναικών για ισότητα, χειραφέτηση, οικονομική και 

κοινωνική καταξίωση, δυστυχώς μέχρι και σήμερα,  συνεχίζονται η κοινωνική ανισότητα, 

οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση των γυναικών με ένταση και μορφές που 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και από κοινωνία σε κοινωνία.  

Η Ελληνίδα, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, βίωσε την ανεργία, την περαιτέρω 

υποχώρηση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής της θέσης. Βίωσε την 

ανεργία, τον αποκλεισμό της από τη στελέχωση των υψηλόβαθμων θέσεων, τις ελλείψεις 

στην προστασία της μητρότητας και της εργαζόμενης γυναίκας, τις απολύσεις εγκύων, 

κ.λ.π.   

Ως δημοτική αρχή δίνουμε έμφαση στα θέματα αλληλεγγύης, ισότητας και 

κοινωνικής δικαιοσύνης και προσπαθούμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην 

εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην πράξη. Πετύχαμε την ισότιμη συμμετοχή 

στις θέσεις ευθύνης και στα όργανα λήψης αποφάσεων και διοίκησης του 

Δήμου, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, συγκροτήσαμε  τη 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. 

Στις αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 

ενεργειών και συνεργασιών στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της επίτευξης 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σ΄όλες τις διαστάσεις και τις μορφές της 

ανθρώπινης δράσης και ζωής. 

Και μ΄αυτό αποδεικνύεται, μεταξύ των άλλων, η διαρκής μέριμνά μας για την 

καταγραφή, την ανάδειξη και την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων με 

τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες καθημερινά.  

Η καθιέρωση της 8ης Μαρτίου, κάθε έτους, ως παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, 

πέρα από τον συμβολικό και τιμητικό της χαρακτήρα, θα πρέπει ν΄αποτελεί, για 



όλους μας, την αφορμή ενός απολογισμού, αλλά και της δρομολόγησης 

επιπλέον προσπαθειών κι ενεργειών, ώστε η ανισότητα και ο ρατσισμός που 

βιώνουν οι γυναίκες κατά την άσκηση των διαφόρων ρόλων τους, ακόμη και 

μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες μας, να τείνουν ν΄εξαλειφθούν.  

Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ήταν ανέκαθεν κριτήριο κι απόδειξη του 

επιπέδου πολιτισμού και προοδευτικότητάς της.  

Η πολύπλευρη προσφορά της γυναίκας στο κοινωνικό μας σύνολο είναι 

καταφανώς μεγαλύτερη και ποιοτικότερη σε σχέση με τα πραγματικά δικαιώματα 

και τις απολαβές της.  

Ας δούμε, λοιπόν, την κατάσταση με ρεαλισμό. Η κοινωνία υπολείπεται σε 

αρκετούς τομείς, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό,  από το ν΄αντιμετωπίζει 

ισότιμα και ισοδύναμα το γυναικείο φύλο. 

O ρατσισμός και η προκατάληψη σε βάρος των γυναικών είναι ένα εμπόδιο που 

ορθώνεται μπροστά μας, στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εργασία και θα 

πρέπει ν΄αγωνιστούμε με θάρρος και επιμονή για να το υπερβούμε. Και μάλιστα 

όταν αυτός ο ρατσισμός τρέφεται από τη δουλική και μοιρολατρική συμπεριφορά 

των ίδιων των γυναικών.  

Η πολιτεία στο σύνολό της, και ειδικότερα η αυτοδιοίκηση, οφείλουν σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ, να σταθούν συμπαραστάτες και αρωγοί στην άνεργη 

γυναίκα, στην χαμηλά αμειβόμενη, στην ανασφάλιστη, στην πολύτεκνη, στη 

μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, στη συνταξιούχο, στην κακοποιημένη γυναίκα.  

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι ημέρα αβροτήτων και 

φιλοφρονήσεων. Ούτε, όμως, είναι ημέρα εγωιστικών κι αδιάλλακτων 

συμπεριφορών και βαρύγδουπων μανιφέστων. Είναι ημέρα αυτογνωσίας και 

συνεχούς κι αμείωτου αγώνα αλληλοσεβασμού κι αλληλοαναγνώρισης της 

προσφοράς και της συμβολής του κάθε φύλου για μια κοινωνία με ποιότητα, 

αλτρουισμό και ανθρωπιά. 
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