Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
∆ελτίο Τύπου

«Η λιτότητα δαγκώνει»: πρώτη προβολή ταινιών παιδιών και εφήβων
32 παιδιά και νέοι σε 8 περιοχές της Ευρώπης, διηγούνται µέσα από ολιγόλεπτες
ταινίες τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική κρίση και η λιτότητα επηρεάζει τη ζωή
τους. Οι ταινίες θα προβληθούν για πρώτη φορά δηµόσια στις 28 Μαρτίου 2015, σε
εκδήλωση που διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως
Συνήγορος του Παιδιού, και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης.
Ο David στην Αγγλία αγωνίζεται να επικοινωνήσει αλλά η φωνή του έχει σιγήσει λόγω
των περικοπών στη χρηµατοδότηση των λογοθεραπειών του. Μια οικογένεια στη Χάγη
στηρίζεται σε «τράπεζα τροφίµων» για να αποφύγει την πείνα, ενώ ο Matteo αναγκάζεται να
κάνει επιλογές, καθώς η τιµή των σχολικών βιβλίων στην Ιταλία αυξάνεται συνεχώς. Στο
Βέλγιο η θέρµανση και ο φωτισµός δεν αποτελούν αυτονόητα αγαθά για πολλές
οικογένειες. Ο Youcef περιηγείται στη Μασσαλία µε τα δύο πρόσωπα, το «φωτεινό» για
τους τουρίστες και το όλο και πιο «σκοτεινό» της ζοφερής πραγµατικότητας που βιώνουν τα
παιδιά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού,
συµµετείχε στη δράση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού «Η λιτότητα
δαγκώνει: φωνές παιδιών». Μέσα από δηµιουργικά εργαστήρια, παιδιά και έφηβοι είχαν
την ευκαιρία να φτιάξουν τις δικές τους µικρές ταινίες και να εκφράσουν µέσω µουσικής,
φωτογραφιών, ήχων, κινουµένων σχεδίων και άλλων τεχνικών, τις απόψεις τους για τις
διαφορετικές όψεις των επιπτώσεων της κρίσης στα δικαιώµατά τους.
Επιδίωξη του Συνηγόρου είναι να αναδειχθεί η οπτική των ίδιων των παιδιών στο θέµα της
κρίσης, να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας όσον
αφορά τα παιδιά και τους εφήβους και να αναζητηθούν προτάσεις για την καλύτερη
προστασία των δικαιωµάτων τους.
Πότε, πού;
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Αίθουσα: Κινηµατογράφος
Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ώρες προβολής:
α’ προβολή: 16.30 – 18.00
β’ προβολή (επανάληψη): 18.30 – 20.00
Θα προβληθούν 20 επιλεγµένες δίλεπτες ταινίες, µε διαλείµµατα και συζήτηση µε το κοινό.
Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων στα τηλ. 2131306605 & 2131306703 και στο email:
cr@synigoros.gr. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των ταινιών από µαθητές,
παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να κρατήσουν θέσεις τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα.

Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 177 78
τηλ. 210 3418 550, φαξ. 210 3418 570
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@mcf.gr
ιστοσελίδα: www.mcf.gr

