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                                                 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συµµετοχή των γυναικών του ∆ήµου 
Νεάπολης στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα των γυναικών στις 8 Μαρτίου 2008.Η πρωτοβουλία 
αυτή έχει ως στόχο τη συνάντηση των γυναικών του ∆ήµου Νεάπολης 
προκειµένου να γίνουν πάρα πολλά από όλους τους φορείς για να έρθει 
η ώρα εκείνη όπου θα υπάρχουν γυναίκες που τα δικαιώµατά τους δεν 
θα έχουν φύλο. 
Ο ∆ήµαρχος Νεάπολης αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλες τις 
γυναίκες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση έστειλε το µήνυµα για την 
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.<<Η Ηµέρα της Γυναίκας 
θεσµοθετήθηκε για να αναδείξει το ρόλο των γυναικών στην 
διαµόρφωση της ιστορίας και για να θυµίζει πως ασχέτως των 
όσων βηµάτων έχουν ήδη γίνει στην αυτονόητη κατεύθυνση της 
ισότητας των δύο φύλων, είναι ακόµη πολλά που πρέπει να 
ακολουθήσουµε. Ύστερα από µία δύσκολη πορεία η γυναίκα 
κατόρθωσε να ξεχωρίσει µε τις πνευµατικές και φυσικές τις 
ικανότητες και να διακριθεί, έχει γεµίσει τα πανεπιστήµια, χει 
καταλάβει σηµαντικές θέσεις στην επιστήµη, στην πολιτική, τον 
αθλητισµό, στις καλές τέχνες. Όµως υπάρχει και ο αντίλογος 
διότι το 70% των ανέργων είναι γυναίκες, η υποαπασχόληση 
αφορά πρώτα αυτές και παράλληλα απειλούνται τα ασφαλιστικά 
και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα. Αυτά είναι προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει σηµαντικός αριθµός γυναικών της περιοχής 
µας και του ∆ήµου µας ειδικότερα και η πολιτεία πρέπει το 
συντοµότερο να δώσει λύσεις, µε µέτρα για την τόνωση της 
γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, τον 
συνδυασµό επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής, την επέκταση 



δωρεάν δηµόσιων παιδικών σταθµών και την λειτουργία 
υπηρεσιών για την φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων και ατόµων 
µε αναπηρία>>. 
Χαιρετισµό απηύθυνε η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγγελική 
Ρούση για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.<<Γιατί λοιπόν να 
γιορτάζεται η Ηµέρα Της Γυναίκας; Η απάντηση είναι ότι η 8η 
Μάρτη δεν είναι µια απλή ηµέρα, είναι ηµέρα µνήµης των 
αγώνων των γυναικών, ηµέρα αποτίµησης των κατακτήσεων 
τους και αφετηρία νέων στόχων. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε 
ότι η θέση της γυναίκας στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία 
µας αγγίζει όλους, µας αφορά όλους, µας διαπαιδαγωγεί όλους, 
καθορίζει τις αξίες µας, τα πρότυπά µας, προσδιορίζει τις σχέσεις 
µας µέσα στην οικογένεια και τις σχέσεις µε τους συνανθρώπους 
µας, και εν τέλει φανερώνει το επίπεδο του πολιτισµού µας. 
Είναι ακόµη σηµαντικό να θυµόµαστε ότι και σήµερα υπάρχουν 
αρκετές γυναίκες που δεν έχουν την ίδια τύχη µε κάποιες άλλες 
ή την ίδια δύναµη ή ακόµα και τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχουν 
γυναίκες που οδηγήθηκαν και οδηγούνται στο περιθώριο γιατί 
όλοι οι υπόλοιποι δεν τις συγχώρεσαν για επιλογές που έκαναν 
στο παρελθόν ή για τον δρόµο που βάδισαν χωρίς την θέλησή 
τους. Γιορτάζουµε αυτή την µέρα, για να θυµόµαστε ότι 
υπάρχουν ακόµη γυναίκες που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής 
βίας και δεν αντιδρούν, γιατί φοβούνται το µετά, την επόµενη 
µέρα, το αβέβαιο µέλλον, γιατί δεν γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν για βοήθεια, και αν τους δοθεί>>. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους:Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ  
κ Σοφία Γιαννακά, ο Αντινοµάρχης Αιτωλ/νιας κ ∆ηµοσθένης Καπώνης, 
ο ∆ήµαρχος Ινάχου κ Αθανάσιος Τορουνίδης.  


