∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ράσεις τέχνης και πολιτισµού µε στόχο την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων, µε αφορµή τα 5 χρόνια συνεχούς
λειτουργίας του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του ∆ήµου
Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας.
Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών τουΤµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και
Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας, συµπλήρωσε
πέντε χρόνια συνεχούς λειτουργίας. ∆ιαχρονικός στόχος του Κέντρου είναι η παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιώνστον εξυπηρετούµενο πληθυσµό καθώς καιη δηµιουργία και
ανάπτυξηενός ολοκληρωµένου δικτύου συνεργασιών µε φορείς και υπηρεσίες.
Παράλληλα, βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Κέντρου είναι η σταθερή προβολή
και η επικοινωνία τουµηνύµατοςτης εξάλειψης των έµφυλων στερεοτύπων, σεόλες τις
εκφάνσεις της δηµόσιας και της ιδιωτικής ζωήςκαι η δηµιουργία µιας κουλτούρας
ισότητας, αµοιβαιότητας και αλληλεγγύης.Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγµατοποιηθούν δύο
δράσεις ανοιχτές και δωρεάν προς όλες και όλους.

Συγκεκριµένα, την Τετάρτη 15Μαίου στις 10:00 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί στον
ανακαινισµένο χώρο του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών επί των οδών 25ης
Μαρτίου και ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου στη ∆ραπετσώνα, καθώς και στον εξωτερικό
πλακόστρωτο χώρο, η εκδήλωση «OpenDay – Ανοιχτές Πόρτες».
Στόχος είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παρευρισκοµένων για τη λειτουργία
και τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου από τις συµβούλους.
Παράλληλα, µαθήτριες και µαθητές του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Κερατσινίου, θα
δηµιουργήσουν πρωτότυπα εικαστικά έργα, που θα προβάλλουν το πώς αντιλαµβάνονται
οι ίδιες και οι ίδιοι την έννοια της ισότητας των φύλων. Τα µηνύµατα αυτά
επεξεργάστηκαν από κοινού οι έφηβες και οι έφηβοι µε τις συµβούλους του Κέντρου
Γυναικών στην δράση ευαισθητοποίησης που προηγήθηκε την Πέµπτη 18 /4/2019 στο
χώρο του καλλιτεχνικού Γυµνασίου Κερατσινίου.

Το ίδιο απόγευµα, τηνΤετάρτη 15 Μαΐου στις 7:00 µ.µ., στο θέατρο «Αντώνης
Σαµαράκης» επί των οδών Μικράς Ασίας 24 και Παπαναστασίου στο Κερατσίνι, το
Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει και να παρουσιάσει
δωρεάν στο κοινό τη θεατρική παράσταση του Κώστα Γάκη«Από την Αντιγόνη στη
Μήδεια».Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη παράσταση παίζεται σεΓυµνάσια και
Λύκεια µε σχετική έγκριση του ΥπουργείουΠαιδείας.
Η τέχνη του θεάτρου δεν µπορεί να µένει σιωπηλή απέναντι στο φαινόµενο της έµφυλης
βίας και της ανισότητας των δύο φύλων, ως θεµελιώδηκαταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Έτσι, η παράσταση αυτή, γεφυρώνει το αρχαίο παρελθόν µε τη σύγχρονη
εποχή,σκιαγραφώντας τον διαχρονικό, προσωπικό και κοινωνικό αγώνα 10 ηρωίδων της
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο τότε και της Γυναίκας στο σήµερα.
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