
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                              Σκύδρα,Πεμ.10/3/2016   

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ                                     

Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ                                  

Ταχ. Δ/νση  : Εθν. Αντίστασης 20                   

Τ.Κ.        : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ 

Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      

Τηλέφωνο    : 2381351802                                

Fax  : 2381082887                            

email       : gra.dimarxou@skydra.gov.gr 

  

 ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση ημερίδας Δήμου Σκύδρας με τίτλο «Γυναίκες και πολιτική». 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Σκύδρας,  σε συνεργασία με το Γενικό 

Λύκειο της Σκύδρας και το αντίστοιχο της Καλής, διοργάνωσε, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, ημερίδα 

με θέμα «Γυναίκες και πολιτική – Μια προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο» στην οποία συμμετείχαν 

μαθήτριες και μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου. 

Εισηγήτριες ήταν : η Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μαρία 

Γιακαμόζη και η Δημοτική Σύμβουλος Μαγδαληνή Παπαδοπούλου οι οποίες παρουσίασαν την 

προσωπική τους ενασχόληση και εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια  

δέχθηκαν ερωτήσεις από τις μαθήτριες και τους μαθητές. Ακολούθησε διάλογος. 

Η Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου δήλωσε σχετικά: Σήμερα πέρα από τις ευχές, τα χρονιά πολλά 

και τα όμορφα λόγια, ο καθένας από εμάς πρέπει να αναλογιστεί τι κάνει για να εφαρμοστεί στην 

πράξη όσα διακηρύσσει για την ισότητα των φύλων, το σεβασμό, την αλληλεγγύη και την  

αμοιβαιότητα. Ο καθένας από εμάς, μέσα από τη διαδρομή και την πορεία του και ειδικά η 

πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να συμβάλλουμε στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας 

μας. Ο καθένας από εμάς πρέπει να αγωνιστεί έτσι ώστε σύντομα η κοινωνία μας ν΄ αναγνωρίζει 

και να διακρίνει τους ανθρώπους με κριτήριο την ανθρωπιά, την ικανότητα του και όχι το φύλο 

του.  

Είναι μεγάλη η χαρά  μου που ως Δημοτική Αρχή κάνουμε το πρώτο βήμα με τη σημερινή 

διοργάνωση της ημερίδας στο Δήμο μας, με θέμα: "Γυναίκα και Πολιτική - Μια προσέγγιση σε 

τοπικό επίπεδο". Ιδιαίτερη, όμως, είναι η χαρά  και η ικανοποίησή μου για τη μεγάλη συμμετοχή 

μαθητριών και μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων Σκύδρας και Καλής, για τον διάλογο που 

ακολούθησε μετά τις τοποθετήσεις μας και για τις πολλές ερωτήσεις που δεχτήκαμε από τα παιδιά 

μας.  

Τα ερωτήματα και οι τοποθετήσεις των μαθητριών και των μαθητών που χαρακτηρίστηκαν από 

ευστοχία, ευστροφία, οξυδέρκεια κι ανεβασμένο επίπεδο γνώσεων, απέδειξαν κι επιβεβαίωσαν τον 

προσανατολισμό  και το ενδιαφέρον τους για τις αξίες της ζωής,  για την κοινωνία, για την 

πολιτική, για την επιστήμη και γενικότερα το πόσο είναι συνειδητοποιημένες και 

συνειδητοποιημένοι.  Είμαι βέβαιη ότι οι γενιές που έρχονται, η νεολαία μας, θα προωθήσει στην 

πράξη την ισότητα και την αρμονική συμβίωση των φύλων, μέσα σε πνεύμα ειλικρίνειας, 

αλληλοκατανόησης και συμπληρωματικότητας, με σεβασμό κι αναγνώριση των βιολογικών τους 

χαρακτηριστικών. Και είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε υπερήφανοι γι΄αυτήν τη νεολαία μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Διευθυντές των προαναφερομένων Λυκείων  Παύλο 

Περπερίδη και Γιώργο Λαΐδη, τους συνοδούς καθηγητές Σταύρο Κονταξή κι Έλλη Φαίδρου, τις 

μαθήτριες και τους μαθητές μας που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Συνάμα, θέλω να συγχαρώ  

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, διότι διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι ότι το επίπεδο των 

μαθητών είναι υψηλό.Χάρη σ΄αυτά τα παιδιά η κοινωνία μας μπορεί βάσιμα να ελπίζει και 

ν΄αισιοδοξεί.  

Να ευχαριστήσω, επίσης, τις συνεργάτιδες μου Μαρία Γιακαμόζη και Μάγδα Παπαδοπούλου, που 

συμμετείχαν ενεργά στην ημερίδα και αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι γυναίκες όλα τα 

καταφέρνουν.  

Τέλος, ευχαριστώ όλες τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες μου, για τη διάθεση, την πρόσφορα 

, το μεράκι και το κέφι τους. Έπεται και συνέχεια. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 
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