Μαρούσι, 12-1-2022
Αρ. Πρωτ. 235
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 20
Ταχ. Κώδικας: 15125, Μαρούσι, Αττικής
Τηλέφωνο:
2132105748
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πληροφορίες: Ελένη Κατσούφη
Τηλέφωνο:
6936398486
Ηλ. Διεύθυνση: katsoufi@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
http://politistikabathinas.blogspot.gr

ΠΡΟΣ: κ.κ. Δ/ντες, Πρ/μένες &
Εκπαιδευτικούς Δημoσίων και Ιδιωτικών
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας
ΚΟΙΝ: κ.κ. Συντονιστές/ιστριες 2 ου
ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων
«Αποτιμώντας 200 χρόνια αγώνων για την ισότητα των φύλων»
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της
Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α’, Γ’, Δ’ Αθήνας
και Ανατολικής Αττικής και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
Αθήνας Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων,
συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Αποτιμώντας 200 χρόνια αγώνων για την ισότητα των φύλων»
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 18:00-20:00

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Άννα Καραμάνου, διδάκτωρ Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει διατελέσει μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από το 1997 έως το 2004.
Στο σεμινάριο θα γίνει μία αναδρομή σε σταθμούς από την πορεία του σύγχρονου
ελληνικού κράτους μέσα από το φίλτρο της δράσης των γυναικών. Συγκεκριμένα θα
παρουσιαστεί ο ρόλος των γυναικών στον αγώνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων από
τον οθωμανικό ζυγό, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι γυναίκες στήριξαν την πατρίδα
τους στις πολλές και διάφορες προκλήσεις που η Ελλάδα αντιμετώπισε. Θα γίνει επίσης
αναδρομή στις δυναμικές προσπάθειες των Ελληνίδων να χειραφετηθούν και να

διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, στους αποσιωπημένους φεμινιστικούς αγώνες και τη
σημαντική συμβολή των γυναικών στην επέκταση και θεσμική θεμελίωση του
νεοελληνικού κράτους.
Ενώ είναι αναμφισβήτητη η πρόοδος που έχει σημειωθεί παγκόσμια ως προς τη
χειραφέτηση των γυναικών, και αδιαφιλονίκητη η κατοχύρωσή της ως θεμελιώδους
ανθρωπίνου δικαιώματος, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται
διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Από
τη σκοπιά αυτή, η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για ένα βιώσιμο
μέλλον και εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ ως ένας από τους 17 Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης μαζί με την μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία, τους
ισχυρούς θεσμούς, την ποιοτική εκπαίδευση. Μετά την εισήγηση θα ακολουθήσουν
ερωτήσεις. Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική
ηλεκτρονική φόρμα, μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 13:00, στο
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGup5jAO55KWHC8rbQXSGFq5uQVL4cEPbdR69sABwKmQ8A/viewform Αν ο σύνδεσμος δεν
ανοίγει αυτόματα, παρακαλώ αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον στην Αναζήτηση του Η/Υ.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι
περιορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στο email που έχουν
δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση συμμετοχής, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες
των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.
Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Ελένη Κατσούφη
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Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ

