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Έτος El Greco το 2014 για Ελλάδα και Ισπανία

Εκδήλωση με θέμα: «Συνεργασία στην οικογένεια
και την εργασία»

Το δικαίωμα στον οικογενειακό προγραμματισμό

Η Ευρώπη στην πόλη μας

Έτος El Greco το 2014 για Ελλάδα και Ισπανία
Τετρακόσια χρόνια από τον
θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που έμεινε στην
ιστορία με το προσωνύμιο El
Greco, συμπληρώνονται φέτος, και οι χώρες στις οποίες έζησε κατά τη διάρκεια
της ζωής του, η Ισπανία και
η Ελλάδα τιμούν τον μεγάλο
Κρητικό ζωγράφο με εκδηλώσεις και μεγάλες εκθέσεις με
στόχο να φωτιστεί η προσωπικότητά του αλλά και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής όπου έζησε, Κρήτη,
Ρώμη αλλά και Τολέδο.
Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ή El Greco, δηλαδή ο Έλληνας,
γεννήθηκε το 1541, στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης, από
γονείς ορθόδοξους και εύπορους. Παράλληλα με τη ζωγραφική, σπούδασε και τα κλασσικά γράμματα. Ήταν ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής Αναγέννησης. Έφυγε από την Κρήτη το 1567 και
έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την πατρίδα του,
δημιουργώντας το κύριο σώμα του έργου του στην Ιταλία και την Ισπανία.
Αρχικά, εκπαιδεύτηκε ως αγιογράφος στην Κρήτη, που αποτελούσε
τότε τμήμα της ενετικής επικράτειας και, αργότερα, ταξίδεψε στη Βενετία. Στην Ιταλία, επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους δασκάλους
της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου
υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577,
εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του
και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του. Πέθανε το 1614,
χωρίς να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Πάντα υπέγραφε τα έργα του
στα ελληνικά: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης εποίησε».
Στην ιστοσελίδα του ιδρύματος El Greco (.http://www.elgreco2014.
com/), υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στις δύο χώρες αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για την ζωή
του μεγάλου ζωγράφου.
Στην Ελλάδα επίσημη έναρξη του έτους El Greco έγινε στη γενέτειρα
του, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με τίτλο «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης». Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 25
Οκτωβρίου και από τις 21 Νοεμβρίου ως και την 1η Μαρτίου του 2015
θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη. Περισσότερα για τον εορτασμό
του έτους El Greco: http://www.elgreco2014.com/
Το έτος El Greco συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το δικαίωμα στον οικογενειακό προγραμματισμό
Ο Αύγουστος είναι αναμφίβολα
μήνας διακοπών και οι διακοπές είναι συνυφασμένες με την
αφιέρωση χρόνου στα μέλη της
οικογένειας μας. Με αφορμή
λοιπόν το μήνα αυτό και την
ανακήρυξη του φετινού έτους
ως Ευρωπαϊκό έτος για τη συμφιλίωση της επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, κρίναμε
σκόπιμο να εξετάσουμε το δικαίωμα του οικογενειακού προγραμματισμού.
Η δημιουργία οικογένειας είναι αναφαίρετο δικαίωνα και ατοµική υπόθεση του
κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η υγεία στον πρωταρχικό πυρήνα
της κοινωνίας που ονοµάζεται οικογένεια, θα πρέπει η δηµιουργία αυτής να
είναι από-τέλεσµα ελεύθερης και κυρίως συνειδητής απόφασης των ζευγαριών.
Αυτόν το σκοπό έρχεται να υπηρετήσει ο οικογενειακός προγραµµατισµός.
Κατά καιρούς η έννοια του οικογενειακού προγραµµατισµού έχει παρερµηνευτεί, επειδή λανθασµένα έχει ταυτιστεί µε τον «έλεγχο των γεννήσεων». Σε µία
προσέγγιση της έννοιας του οικογενειακού προγραµµατισµού, θα τον ορίζαµε
ως την παροχή πληροφοριών και µέσων σε κάθε άτοµο-µέλος της κοινωνίας,
ώστε να µπορεί να καταστήσει την αναπαραγωγικότητά του εκούσια, υπεύθυνη
και συνειδητή.
Σε αυτό το σηµείο εντοπίζεται και η βασική διαφορά του οικογενειακού προγραµµατισµού από τον έλεγχο των γεννήσεων, αφού ο δεύτερος αδιαφορεί για
την επιθυµία του ατόµου και επικεντρώνεται στο πώς θα αυξήσει ή θα ελαττώσει τις γεννήσεις ανάλογα µε τις πληθυσµιακές ανάγκες κάθε χώρας.
Από την άλλη πλευρά, ο οικογενειακός προγραµµατισµός στοχεύει στην προστασία της υγείας της µητέρας και του παιδιού, στην επίλυση δηµογραφικών
προβληµάτων, στη µείωση των εκτρώσεων , στην αντιµετώπιση της στειρότητας, στην πρόληψη των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων και επιθυµεί τη
δηµιουργία οικογενειών, όπου όλα τα µέλη τους θα ζουν αρµονικά μεταξύ τους,
ανεξαρτήτως του μοντέλου οικογένειας, ενώ προτάσσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Το δικαίωμα στον οικογενειακό προγραμματισμό περιλαμβάνει τα δικαιώματα
σε:
• Μια ευχάριστη και ικανοποιητική σεξουαλική σχέση χωρίς τον φόβο της μόλυνσης και της ασθένειας.
• Στην επιλογή του να κάνεις ή όχι παιδιά.
• Στην πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, που να περιλαμβάνει μια ασφαλή και με κατανόηση υπηρεσία έκτρωσης και να αντιμετωπίζει
τις γυναίκες με αξιοπρέπεια, σεβασμό και εχεμύθεια.
• Στη σεξουαλική αγωγή.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Εκδήλωση με θέμα: «Συνεργασία στην οικογένεια και την εργασία»
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Καλαμάτας στο
πλαίσιο ανακήρυξης του 2014 ως «Ευρωπαϊκό έτος για τη συμφιλίωση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα
«Συνεργασία στην οικογένεια και την εργασία» με σκοπό να καταδείξει
πόσο σημαντική είναι η συµφιλίωση της επαγγελµατικής, οικογενειακής
και ιδιωτικής ζωής για την προσωπική και κατ’ επέκταση την οικογενειακή
και κοινωνική αρμονία.
Η εκδήλωση έγινε στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Τεχνομυλόπετρα, στον
πεζόδρομο της οδού Μπενάκη, την Δευτέρα 21
Αυγούστου, με τη συμμετοχή πολλών οικογενειών, διαφόρων μοντέλων, σε φιλικό κλίμα, με την
ενεργό συμμετοχή τόσο των παιδιών όσο και των
γονέων σε δράσεις και παιχνίδια ρόλων, προκειμένου να γίνει σαφές ότι στο δίλημμα οικογένεια
ή εργασία απαντάμε οικογένεια και εργασία!
Στην εκδήλωση, διαβάσαμε παραμύθια, φτιάξαμε
το οικογενειακό μας δέντρο, ζωγραφίσαμε και
τραγουδήσαμε αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα αφιέρωσης ποιοτικού χρόνου των γονιών στα παιδιά για την μελλοντική
τους ψυχική υγεία και γνωστική ανάπτυξη, προτάσσοντας ταυτόχρονα, την
εξισορρόπηση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Επίσης, με τους μεγαλύτερους φίλους μας, τους γονείς, παίξαμε ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα τη Μαρία που βρίσκει δουλειά αλλά ο εργοδότης της ζητά

να υπογράψει συμφωνία ότι δεν θα μείνει έγκυος για τα επόμενα δύο χρόνια.
Οι γονείς κλήθηκαν να αναλάβουν τους ρόλους της Μαρίας, του εργοδότη
και του συζύγου με σκοπό να καταφανούν οι διακρίσεις και τα βάρη που
επωμίζεται το κάθε μέλος της οικογένειας.
Οι συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν ότι η συµφιλίωση της επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την επίτευξη της
ισορροπίας στην προσωπική, οικογενειακή και
επαγγελματική ζωή του ατόμου, ενθαρρύνει την
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών και συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανισότητας μισθών
µεταξύ των φύλων. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη βιώσιµη απασχόληση και την ανάκαµψη βάσει του
εισοδήµατος, και καταπολεμά το δηµογραφικο
πρόβλημα.
Τέλος, εγκαινιάσαμε με την παρουσία μας εκεί
τον 1ο Διαγωνισμό Παραμυθιού στο πλαίσιο του
«Οκιτσιλοπ» Καλοκαιριού της Μυλόπετρας. Ο
διαγωνισμός απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους που διαθέτουν φαντασία και καλή πένα και
μπορούν να γράψουν το δικό τους παραμύθι!
Ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί έως το Σάββατο 11 Οκτωμβρίου, με την υποστήριξη του Europe Direct Καλαμάτας, ενώ το κέντρο μας χάρισε στους
μικρούς μας φίλους μια τσάντα με τα παραμύθια της ΕΕ, κηρομπογιές, τετράδια και στυλό.

Η Ευρώπη στην πόλη μας
Χρώματα και αρώματα Ευρώπης θα πλημμυρίσουν την πόλη μας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την πρωτοβουλία της ΕΕ και των ευρωπαικών θεσμικών οργάνων σε συνεργασία με
φορείς της περιοχής.
Η ΕΕ έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την κοινωνικοοικονομική και πολιτική ασφάλεια των κρατών μελών και την ευημερία τω πολιτών αναπτύσσει
στρατηγικές επίλυσης των κατά τόπους προβλημάτων που προκύπτουν στον
γεωγραφικό της πυρήνα.
Δεδομένης δε της οικονομικής κρίσης την οποία βίωσε η ΕΕ τα τελευταία
χρόνια και με σκοπό την αλλαγή και την είσοδο σε τροχιά ανάπτυξης και
απασχόλησης, η ΕΕ προωθεί καινοτόμα προγράμματα που θα βοηθήσουν
προς την κατεύθυνση αυτή.
Με σκοπό λοιπόν την οριζόντια ενημέρωση όλων των πολιτών, την κατανόηση όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία της και την ποικιλομορφία που τη
χαρακτηρίζει και την πολιτική και τη δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό
επίπεδο προγραμματίζονται εκδηλώσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην
Καλαμάτα.
• Την αυλαία ανοίγει την Τρίτη 09/09/2014 και ώρα
20:30, η συναυλία «Νύχτα με Πανσέληνο στην Αρχαία
Μεσσήνη», με την σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και τη
συνοδεία της Orchestra Mobile.. Η συναυλία διοργανώνεται από τον το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς
Συλλόγου AIACE των πρώην υπαλλήλων και νυν συνταξιούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Τα έσοδα
θα διατεθούν υπέρ της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης.
• Την Τετάρτη 10/09/2014 και ώρα 19:00-20:30, θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Μετά τις Ευρωεκλογές τι; Πολιτικές και
νομοθετικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Το νέο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή», στο
Ξενοδοχείο REX (Αριστομένους 26) στην Καλαμάτα, με ομιλητές τον κύριο Λεωνίδα Αντωνακόπουλο,
Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και τον κύριο Άρη Περουλάκη,
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
• Την Πέμπτη 11/09/2014 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της εκδήλωσης «Νεολαία σε Κίνηση», που θα φιλοξενείται για τρεις μέρες
(11-12-13/09/2014)
στην Κεντρική Προκυμαία Καλαμάτας. Η Νεολαία σε Κίνηση είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ, που σκοπεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της
κινητικότητας στην Ευρώπη, με την παροχή ευκαιριών μέσω προγραμμάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης που συγχρηματοδοτούνται από
την ΕΕ. Νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ
και να συνομιλήσουν με άλλους νέους που έχουν επωφεληθεί από αυτά.
Ψυχαγωγικές παραστάσεις, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα θα πλαισιώνουν την εκδήλωση.
• Την Παρασκευή 12/09/2014 και ώρα: 17:00 –
21:00 θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου
με θέμα: «Νέοι και Εργασία: νομοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση»
Το σεμινάριο, διοργανώνεται από το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και
του Δήμου Καλαμάτας.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

