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Μήνυμα Δημάρχου Πρέβεζας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σήμερα 8 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την τιμούμε για την πολυδιάστατη

και δυναμική της παρουσία μέσα στο χρόνο της ιστορίας αλλά και σε κάθε σπουδαίο και ενεργό

ρόλο που έχει σήμερα στην κοινωνία μας.

Η Γυναίκα ως ιερή μορφή της Μάνας και Γιαγιάς, η Γυναίκα Σύζυγος ως σύμβολο ζωής, η Γυναίκα

Θυγατέρα ως πηγή ευτυχίας και αγάπης στην οικογένεια και σίγουρα στις ημέρες μας η Γυναίκα

επιστήμονας,  επιχειρηματίας,  αγρότισσα,  καθηγήτρια  και  δασκάλα,  στέλεχος  των  Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εργαζόμενη αλλά δυστυχώς και άνεργη, μαθήτρια και

φοιτήτρια,  δημόσιο  λειτουργό  και  νοικοκυρά,  η  Γυναίκα  βρίσκεται  σήμερα πάντα στην πρώτη

γραμμή  της  ζωής  με  αυτοθυσία,  ανεξάντλητη  δύναμη,  πίστη,  υψηλό  επαγγελματισμό  και

αστείρευτη αγάπη προς το συνάνθρωπο.

Από  το  Δήμο  Πρέβεζας,  τόπου  αυτοθυσίας  και  παγκόσμιο  σύμβολο  του  Ιερού  βράχου  του

Ζαλόγγου  ως  υπέρτατο  χρέος  και  καθήκον  προς  την  ελευθερία  και  την  πατρίδα  από  τις

Ηπειρώτισσες Γυναίκες Σουλιώτισσες, καθώς και της θρυλικής μορφής της Δέσπως Μπότση - η

οποία μαζί  με «νύφες  και  μ’  αγγόνια» στον Πύργο Δημουλά στα Ριζά επίσης αυτοθυσιάστηκε

μαχόμενη μέχρι και το τελευταίο βόλι για τις αξίες και τα ιδανικά της ελευθερίας, της πατρίδας και

της πίστης- , τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διανύοντας το επετειακό έτος των 200

ετών από την εθνική μας επανάσταση το 1821 με υπερηφάνεια, αγάπη, αναγνώριση και σεβασμό

προς όλες τις γυναίκες και προς κάθε Ηπειρώτισσα!

Σελ. 1 / 2



Η  Παγκόσμια  Ημέρα  Γυναίκας  αποτελεί  στην  εποχή  μας  και  μία  ημέρα  σκέψης  και

προβληματισμού, αλλά και έναρξης μιας κοινωνικής και θεσμικής αντίδρασης από όλους, για την

αντιμετώπιση και  την πλήρη θεραπεία του νοσηρού κοινωνικού φαινομένου κάθε  μορφής βίας

κατά  των  γυναικών,  σωματικής,  πνευματικής  ή  σεξουαλικής,  μέσα  από  την  παιδεία  και  την

καλλιέργεια μίας κουλτούρας σεβασμού, αλλά και από την επιβολή του αυστηρού νόμου στους

θύτες από τις καταγγελίες των θυμάτων.

 

Τέλος, θέλω να κλείσω με ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ προς όλες τις Γυναίκες και ιδιαίτερα

προς  όλες  τις  σύγχρονες  ηρωίδες  της  πρώτης  γραμμής  στην  αντιμετώπιση  της  θανατηφόρας

πανδημίας  εδώ και  ένα  χρόνο,  τις  Γιατρούς,  τις  Νοσηλεύτριες,  τα  Πληρώματα του ΕΚΑΒ, το

προσωπικό των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, κάθε γυναίκα που υπηρετεί στο καθήκον για

την υγεία όλων μας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. 

Σας ευχαριστούμε!
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