Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία
Στο Κατάστημα Κράτησης Γσναικών Θήβας
Παξνπζηάζηεθε ρζεο, Πέκπηε 14 Μαξηίνπ, ζην Κατάστημα Κράτησης
Γσναικών Ελεώνα Θήβας ε παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο «Όλο σπίτι
κρεβάτι κι εκκλησία», ην εκβιεκαηηθό έξγν ησλ Νηάξην Φν θαη Φξάλθα Ράκε.
Πξόθεηηαη γηα πξσηνβνπιία ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο (ΚΔΘΙ), κε αθνξκή ηελ
Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο.
Η παξάζηαζε, ζε ζθελνζεζία Κωστή Καπελώνη, έθαλε πξεκηέξα ζηε
Θεζζαινλίθε, νινθιήξσζε ηελ ζεδόλ ζηε ζεαηξηθή ζθελή ηεο νδνύ Φξπλίρνπ
θαη ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηεο ζε επηιεγκέλεο πόιεηο θαη επηζθέςεηο κε έληνλν
θνηλσληθό πξόζεκν θαη αθόκε πςειόηεξν ζπκβνιηζκό, όπσο ζπλέβε ρζεο ζηηο
Γπλαηθείεο Φπιαθέο ηεο Θήβαο.
Το έπγο ππαγμαηεύεηαι ηην καηάζηαζη ηηρ γςναίκαρ ζηον ζύγσπονο
«πολιηιζμένο» κόζμο. H καηάζηαζη ηηρ γςναίκαρ είναι πανηού και πάνηα ίδια.
Γςναίκερ, αδελθέρ, μηηέπερ, θίλερ, με ανάγκη για αγάπη και ζεβαζμό. Μια
κπαςγή απόγνωζηρ και ζημαία επανάζηαζηρ. Σεξοςαλική δοςλεία και εξέγεπζη
ζηην κοινωνική και οικογενειακή καηαπίεζη. Το ιζσςποαδύναμο θύλο ανά ηοςρ
αιώνερ. Ένα ηθαίζηειο έηοιμο να εκπαγεί.
Ένα έπγο με λόγο καθημεπινό και ςπεπβαηικό πος ακοςμπάει ζηην
καπδιά, αλλά δίνει γποθιά ζηο ζηομάσι. Όλοι μαρ ζε όλερ ηιρ θπάζειρ. Τόζο
ηπομακηικά οικείο. Ένα ςπέποσο κπάμα, με δπαμαηικό γέλιο και κωμικό δάκπς.
Σελ παξάζηαζε παξαθνινύζεζαλ θξαηνύκελεο, ν Γηεπζπληήο θ. Γ. Μαθξήο
θαη πξνζσπηθό ηνπ σθξνληζηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ε θ. Δ. ΑγαζνπνύινπΠξόεδξνο ΚΔΘΙ, ν θ. Π.Μαξθνγηαλλάθε-Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο
Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ΚΔΘΙ, ελώ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ
εθπξνζσπήζεθε από ην Γξαθείν Σύπνπ ηεο Τθππνπξγνύ θ. Μ. Υξπζνβειώλε,
αξκόδηαο γηα ζέκαηα Ιζόηεηαο Φύισλ, δεδνκέλνπ όηη ε ίδηα κεηέρεη ζηηο εξγαζίεο
ηεο 63εο πλόδνπ ηνπ ΟΗΔ γηα ην Καζεζηώο ησλ Γπλαηθώλ πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη απηή ηε βδνκάδα ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνύ, ζηε Νέα Τόξθε.
Σελ θνξπθαία εηήζηα ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ από όιν ηνλ θόζκν γηα ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο γπλαίθεο.
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