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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Όλες οι μέρες του χρόνου είναι ξεχωριστές και η κάθε μία για τους δικούς της
λόγους
Η 8η Μαρτίου όμως είναι η δικιά μας ημέρα, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ,

η ημέρα που υπενθυμίζει σε κάθε τόνο και κατεύθυνση , τους καθημερινούς αγώνες
των γυναικών για ίσα δικαιώματα στην οικογένεια, στη μόρφωση , στην εργασία,
στην κοινωνία , στην πολιτική και σε κάθε πεδίο αμφισβήτησης .
Η 8Η Μαρτίου είναι ημέρα περισυλλογής και όχι γιορτής και έτσι πρέπει να τη

βλέπει ο ανεπτυγμένος κόσμος .
Σήμερα εκατομμύρια γυναικών γίνονται θύματα πολιτιστικών και κοινωνικών

«εθίμων».
Σήμερα , χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες

εξαθλίωσης , γυναίκες οι οποίες είναι αναγκασμένες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
για να γλυτώσουν τον πόλεμο , τη δίωξη και τη δουλεία.
Δεν είναι λίγες όμως οι γυναίκες , οι οποίες με τη ζωή , το έργο τους , την τόλμη

, την ευαισθησία , αλλά κυρίως με τον αγώνα τους και το αίσθημα αυταπάρνησης ,
έδωσαν όραμα για ένα καλύτερο αύριο και άλλαξαν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Αξίζει να θυμόμαστε:
*Τη Susan B. Anthony πυλώνα του κινήματος των γυναικών κατά τον 19ο αιώνα
*Την Elizabeth Cady Stanton η οποία αγωνίστηκε για το δικαίωμα της ψήφου των
γυναικών
*Την Indira Gandhi , σύμβολο της ελευθερίας
*Τη Μητέρα Τερέζα η οποία ακούραστα περιόδευσε τον πλανήτη βοηθώντας
ανήμπορους.
* Την Evita Peron, την πρώτη κυρία της Αργεντινής που μίλησε ανοιχτά για εργατικά
δικαιώματα .
*Την αρχιέρια του Φεμινισμόυ Simone de Beauvoir ,



αλλά και τη δική μας Μελίνα Μερκούρη, μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του
20ου αιώνα, πολύμορφη προσωπικότητα, κορυφαία αγωνίστρια της Δημοκρατίας ,
σπουδαία ηθοποιό με διεθνή καριέρα και πολιτικό που σημάδεψε με την παρουσία
της τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Σε όλα αυτά τα σύμβολα του αγώνα αλλά και τόσες γυναίκες ακόμα… δηλώνουμε
η καθεμιά ξεχωριστά και όλες μαζί ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα τους…

Ως Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας, τίμησα τις γυναίκες καταθέτοντας τον
καλύτερό μου εαυτό στα προβλήματα και την καθημερινότητα του Νομού μας .
Στάθηκα δίπλα στην καθεμιά και στον καθένα προσωπικά και συλλογικά,
προσπαθώντας να αναδείξω τη σημασία του να ηγείται στο τιμόνι της Π. Ε. Βοιωτίας,
γυναίκα.
Στα πρόσωπα όλων σας, σήκωσα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης , τις απαιτήσεις της

θέσης την οποία υπηρετώ.
Ευχαριστώ όλες και όλους και υπόσχομαι να συνεχίσω με το ίδιο γυναικείο πείσμα

τον αγώνα που μαζί ξεκινήσαμε.


