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Εν όψει της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), το Συµβουλευτικό
Κέντρο Γυναικών του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας πραγµατοποιεί, όπως
κάθε άλλη χρονιά από το 2013 που εγκαινίασε την λειτουργία του, δράσεις
πρόληψης και ευαισθητοποίησης που τιµούν την γυναίκα, προβάλλουν τα
δικαιώµατα και τις κοινωνικές της κατακτήσεις και µεταλαµπαδεύουν το µήνυµα της
ισότητας των 2 φύλων στην τοπική κοινωνία.
Το Κέντρο Γυναικών αφιερώνει το µήνα Μάρτιο στη γυναίκα και σχεδιάζει αφενός
τη συνέχεια της συνεργασίας µε τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες και τη συνεισφορά στο
αναγνωστικό κοινό, αφετέρου το ξεκίνηµα και τη διεύρυνση της δράσης του στο
χώρο του αθλητισµού.

1) Ο φετινός εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας θα
ξεκινήσει από τον χώρο του Αθλητισµού.
Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, δεδοµένου ότι ο αθλητισµός είναι παραδοσιακά
ένας τοµέας στον οποίο κυριαρχούν τα έµφυλα στερεότυπα και συχνά συνδέεται µε
«ανδρικά» χαρακτηριστικά, όπως η σωµατική δύναµη, η αντοχή, η ταχύτητα και το
εξαιρετικά ανταγωνιστικό, ενίοτε συγκρουσιακό πνεύµα. Η ανάπτυξη του γυναικείου
αθλητισµού, η ισότιµη συµµετοχή στα αθλήµατα, στους αγώνες αλλά και σε
διοικητικές θέσεις εξακολουθεί να είναι το ζητούµενο εδώ και πολλά χρόνια.
Το Κέντρο Γυναικών του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας εγκαινιάζει την
συνεργασία του µε αθλητικούς συλλόγους του ∆ήµου µας και επιχειρεί να φέρει
στα γήπεδα µια κουλτούρα ίσων ευκαιριών και ισότιµης συµµετοχής.
Τον κύκλο συνεργασίας θα ανοίξει η δράση ευαισθητοποίησης µε τίτλο
«Σκοράρουµε για την ουσιαστική ισότητα των φύλων» που έχει προγραµµατισθεί
σε συνεργασία µε τους αθλητικούς συλλόγους Γ.Σ. Άθλος, Γ.Σ. Κερατσινίου,
Ολυµπιακός Κερατσινίου, Α.Π.Σ. Αµφιάλης, Α.Π.Σ. Άρης Αµφιάλης. Η δράση θα
πραγµατοποιηθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Σιταποθηκών (Γαληνού 1, Κερατσίνι)
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 στις 12.00 µµ.

Σκοπός της δράσης είναι αφενός να εµπλέξουµε τη γυναίκα στο χώρο του
αθλητισµού ώστε να γνωρίσει και να συµµετέχει σε αθλήµατα που συνήθως
παρακολουθούν τα παιδιά, και αφετέρου να νιώσει ευεξία και ψυχική ανάταση µέσω
της άθλησης και της επαφής µε το σώµα. Στο χώρο του γηπέδου θα βρίσκονται
εξειδικευµένοι προπονητές των αντίστοιχων συλλόγων, οι οποίοι θα µυήσουν τις
γυναίκες στις τεχνικές του µπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντµπολ και του στίβου.
Προκειµένου να επιτευχθεί µαζική προσέλευση γονέων στο γήπεδο απευθύναµε
ειδικό κάλεσµα προς τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων της πόλης µας,
Την ίδια µέρα το µήνυµα της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης κάθε
µορφής διακρίσεων και στερεοτύπων εις βάρος των γυναικών θα αναρτηθεί σε
όλα τα κλειστά γήπεδα/γυµναστήρια του ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας Γυµναστήριο Π. Κασιµάτης, Γυµναστήριο Π. Νικολαΐδης, Κλειστό Γ. Σιταποθηκών,
Κλειστό Στάδιο ∆ραπετσώνας Αρ. Παπαµιχαήλ και Κλειστό Κολυµβητήριο.
Η παρέµβαση αυτή περιλαµβάνει τον σχεδιασµό, κατασκευή και τοποθέτηση
µόνιµων επιγραφών µε τα µηνύµατα της ισότητας.

2) Συνεχίζουµε την συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, Αµφιάλης
και ∆ραπετσώνας
Την περσινή χρονιά το Κέντρο Γυναικών δώρισε στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες
Αµφιάλης και ∆ραπετσώνας ειδικές προθήκες µε επιλεγµένα βιβλία για την
ισότητα των φύλων εγκαινιάζοντας έτσι µία κοιτίδα γνώσης στα θέµατα των
φύλων στις βιβλιοθήκες του ∆ήµου µας.
Η µεγάλη ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, το αµείωτο ενδιαφέρον των
Βιβλιοθηκών και η σταθερή προσπάθεια του Κέντρου Γυναικών να καταστήσει
σαφή τα µηνύµατα υπέρ της ισότητας των 2 φύλων και κατά των διακρίσεων εις
βάρος των γυναικών µας ενθάρρυναν να εµπλουτίσουµε την συλλογή αυτή. Οι
προθήκες αυτές πρόκειται να εµπλουτισθούν µε 9 νέα βιβλία. Από τα βιβλία αυτά 6
απευθύνονται σε ενήλικες, ενώ υπήρξε ειδική µέριµνα για τους µικρούς
αναγνώστες και επιλέχθηκαν 3 βιβλία για παιδιά. Όραµά µας είναι οι Βιβλιοθήκες
του ∆ήµου µας να µυήσουν τους επισκέπτες τους σε σηµαντικά κείµενα για την
έµφυλη ισότητα φέροντας την ισότητα αυτή στο σχολείο, στην οικογένεια, στην
εργασία, στην τέχνη και στον πολιτισµό της πόλης µας.

