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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(8 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

Η Ηµέρα των Γυναικών θεσµοθετήθηκε το 1977  α�ό τον ΟΗΕ για να 

αναδείξει το ρόλο των γυναικών στη διαµόρφωση της ιστορίας. Η Παγκόσµια 

Ηµέρα των Γυναικών ή αλλιώς ∆ιεθνής Ηµέρα των ∆ικαιωµάτων των 

Γυναικών, γιορτάζεται κάθε χρόνο την 8η Μαρτίου και έχει τις ρίζες της στις 

διαµαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι ο�οίες 

ζητούσαν ίσα δικαιώµατα µε τους άνδρες, καλύτερες συνθήκες εργασίας, 

καθώς και καθολικό δικαίωµα ψήφου. Ασχέτως των όσων αγώνων έχουν ήδη 

γίνει �ρος την  κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων, είναι ακόµη �ολλά 

αυτά �ου �ρέ�ει να �ραγµατο�οιηθούν,  ώστε να σταµατήσουν οι διακρίσεις, 

οι αδικίες και οι κακο�οιήσεις σε βάρος των γυναικών. 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχοντας ως 

κεντρικό άξονα την �ροώθηση και θεµελίωση της ισότητας των δυο φύλων, 

αλλά και την �ροστασία των δικαιωµάτων των Γυναικών, �αρέχει εντελώς 

δωρεάν εξειδικευµένες υ�ηρεσίες �ου στοχεύουν στην ολοκληρωµένη 

ψυχοκοινωνική, εργασιακή  και νοµική υ�οστήριξη και συµβουλευτική των 

γυναικών θυµάτων βίας όλων των µορφών, αλλά και στην �αροχή άλλων 



  Καλαµάτα, 25/2/2019 

   

   

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υ�ηρεσιών, ό�ως υ�ηρεσίες �αρα�οµ�ής, συνοδείας, κα. Ε�ι�λέον, 

�ραγµατο�οιεί δράσεις ευαισθητο�οίησης και ενηµέρωσης της το�ικής 

κοινωνίας µε σκο�ό την �ρόληψη και την κατα�ολέµηση του φαινοµένου της 

έµφυλης βίας . 

 Στο �λαίσιο αυτό, το Κέντρο Συµβουλευτικής Γυναικών του ∆ήµου 

Καλαµάτας, σε συνεργασία µε την Α΄ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και 

Πολιτισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, θέλοντας να τιµήσουν την Παγκόσµια 

Ηµέρα των Γυναικών, συνδιοργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση, την 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, µε τίτλο "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ". H εκδήλωση θα �ραγµατο�οιηθεί 

στο χώρο της Α΄ Λέσχης Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισµού – �ρώην 

Α΄ΚΑΠΗ (Μ�ούτση 2) και ώρα 10:30 �.µ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 

κοινό.  

Με εκτίµηση, 

Τα στελέχη του Κέντρου Συµβουλευτικής 

Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Καλαµάτας 

 


