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Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέατρο Δρόμου για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών και Κοριτσιών
στο κέντρο της Αθήνας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας, διοργανώνει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.
Πρόκειται για μια κινητή δράση--θέατρο δρόμου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της ημέρας σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της Αθήνας. Η δράση,που έχει 10λεπτη
διάρκεια, θα
α επαναλαμβάνεται ανά δύο ώρες, ξεκινώντας από τις 10.00 το πρωί και
τελειώνοντας στις 8.00 το βράδυ.

Περιλαμβάνει: Δύο παραστάσεις στην Πλατεία Συντάγματος, στις 10:00 και στις 12:00, δύο
στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης στις 14:00 και στις 16.00, μία στην Πλατεία Κεραμεικού στις
18:00 και μία στη Στοά CityLink στην οδό Βουκουρεστίου στις 20:00.
Η σκηνοθέτις Μαριάννα Κάλμπαρη έχει συνθέσει ένα μονόλογο 10 λεπτών, αντλώντας από
αληθινές ιστορίες κακοποιημένων γυναικών, οι οποίεςκαλύπτουν όλο το φάσμα της βίας που
ασκείται εις βάρος τους: ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, εμπορία
ανθρώπων (trafficking) κ.ά.
Η ηθοποιός Δώρα Σαμψώνα θα ερμηνεύσει αυτόν τον μονόλογο και θα πλαισιώνεται από
νέους εθελοντές, αγόρια και κορίτσια, οι οποίοι θα μοιράζουν το ενημερωτικό υλικό της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το μείζον αυτό
κοινωνικό ζήτημα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενημέρωσή του για την
ύπαρξη υποστηρικτικών δομών αντιμετώπισης της βίας. Κυρίως, όμως, στοχεύει στο να
παροτρύνει τις γυναίκες-θύματα βίας να ξεπεράσουν τον φόβο τους και να μιλήσουν, να
ενημερωθούν για την ύπαρξη των δομών αυτών και να απευθυνθούν σε αυτές για να
ζητήσουν βοήθεια.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί την Τηλεφωνική Γραμμή SOS
15900για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης και προστασίας σε γυναίκες θύματα
βίας24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής και
εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο τωνδομών της Γραμματείας: 14 Συμβουλευτικά Κέντρα
Γυναικών στις πρωτεύουσες των Περιφερειών και στον Πειραιά, 39 Συμβουλευτικά Κέντρα
Γυναικών και 19 Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους σε συνεργασία με
μεγάλους Δήμους της χώρας, 2 Ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η βία και η κακοποίηση γυναικών έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας που δεν γνωρίζει
κοινωνικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς περιορισμούς.
Απευθυνόμαστε σε εκείνες που υποφέρουν σιωπηλά γιατί δεν τολμούν να μιλήσουν. Τις
καλούμε να πάψουν να σιωπούν. Η άσκηση βίας είναι έγκλημα και τιμωρείται σύμφωνα με
τον Νόμο.
Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό
πρόβλημα.

Μας αφορά όλους!

Δευτέρα 25.11.2013
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη
Ηθοποιός: Δώρα Σαμψώνα
Παραστάσεις:
Πλατεία Συντάγματος -2-/ 10:00 & 12:00,
Πλατεία Αγίας Ειρήνης -2-/ 14:00 & 16:00
Πλατεία Κεραμεικού -1-/ 18:00
Στοά CityLink (οδός Βουκουρεστίου) -1-/ 20:00

Πληροφορίες:
Λία Λογαρίδη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Δραγατσανίου 8, Αθήνα 105 59
τηλ.: 213 1511 170 - 213 1511 103
φαξ: 210 3231 316
email: lialog@gmail.com - logaridi@isotita.gr

