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Με επιτυχία η εκδήλωση για την «Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία» από
τον Δήμο Ωραιοκάστρου και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Ωραιοκάστρου
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του κτιρίου «Παύλος Μελάς»
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου η εκδήλωση για την
«Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία» από τον Δήμο Ωραιοκάστρου και την
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων Ωραιοκάστρου στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής και οργανώτρια της εκδήλωσης στην
εισήγησή της τόνισε πως η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα
σκοτεινό κοινωνικό φαινόμενο και πως η θερμή ανταπόκριση του
κόσμου και στη φετινή εκδήλωση της Επιτροπής για την Παγκόσμια
Ημέρα πρέπει να αποτελέσει αφορμή και να καθιερωθεί ως θεσμός για
την τοπική κοινωνία. Θεωρεί πως η γνώση της αυτοάμυνας είναι
απαραίτητη καθώς θύμα κακοποίησης οποιασδήποτε μορφής μπορεί
να πέσει η κάθε γυναίκα. Ανέφερε πως η Επιτροπή συνεργάζεται με ένα
δίκτυο δομών προσπαθώντας να προωθεί λύσεις στα προβλήματα που
προκύπτουν σε βάρος του ενός φύλου και ανακοίνωσε πως στα
πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης στις 25 Νοεμβρίου,
ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό στο
κέντρο του Ωραιοκάστρου για την κακοποίηση των γυναικών.
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ Γαβότσης Αστέριος συνεχάρη στο
χαιρετισμό του το πετυχημένο έργο της Επιτροπής τονίζοντας πως το
φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών πρέπει να εξαλείψει.

Οι δύο καταξιωμένοι ομιλητές, ο κ Τζίκας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος και
η κ Παπαδημητρίου Δήμητρα, Υπαστυνόμος Α’, ενημέρωσαν
εκτενέστερα για τη νομική διάσταση του θέματος και τη θέση της
Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα.
Ο κ Καρανίκας Νίκος, προπονητής-εκπαιδευτής, με την βοηθό του την κ
Χατζηαγγελίδου Εύη, έδειξε και συγχρόνως εξηγούσε τις βασικές
τεχνικές αυτοάμυνας τονίζοντας πως στην αυτοάμυνα δεν χρειάζεται
σωματική δύναμη. Είναι μία μέθοδος που σκοπό έχει την αποφυγή
άμεσης επιβλαβούς πράξης
και την άμεση διαφυγή. Είναι η
υπεράσπιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας κάθε γυναίκας.
Με μια υπέροχη χορογραφία από τον ΑΠΦΣ “Fitness & Dance" με
χορογράφους τον κ Τσακίρη Ηλία και την κ Σαλβάνου Στεφανία έκλεισε
η εκδήλωση αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Στη χορογραφία
υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν τον κύκλο της βίας, ο οποίος είναι
επαναλαμβανόμενος και έστειλε ένα και μοναδικό μήνυμα: Η Βία δεν
αντιμετωπίζεται με ανοχή. Καμία ανοχή στη Βία!
Γούρια για το 2017 που φιλοτεχνήθηκαν από το τμήμα Decoupage της
Επιτροπής χαρίστηκαν στους συμμετέχοντες.
Στο τέλος της εκδήλωσης όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν στο διαδραστικό μέρος με τον εκπαιδευτή και να
ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες από τους ομιλητές μας.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τους Αντιδημάρχους
Ωραιοκάστρου και Δήμου Δέλτα, τους Προέδρους, τους Δημοτικούς και
Τοπικούς Συμβούλους, τα μέλη της Επιτροπής, τους συμμετέχοντες και
τον χορηγό της εκδήλωσης, τους εκπροσώπους της Ελληνικής
Αστυνομίας, των φορέων, των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων,
της σχολικής κοινότητας, τις τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, φιλικά
πρόσωπα για την βοήθειά τους και φυσικά όλες και όλους εσάς που για
μια ακόμη φορά μας τιμήσατε με την παρουσία σας και στηρίξατε την
προσπάθειά μας!
Για το ΔΣ
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