
∆ΗΜΟΣ  ΡΟ∆ΟΥ 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  

 

Ρόδος, 17/7/ 2018 

    δελτίο τύπου 

Δομές Υποστήριξη Γυναικών Δήμου Ρόδου: 

Λέμε «όχι» στην έμφυλη βία μέσα από την Τέχνη και τον Πολιτισμό 

 

Ο Δήμος Ρόδου με την καθοδήγηση και υποστήριξη της κας. Άννας Ζωάννου, αντιδήμαρχο 

Κοινωνικής Πολιτικής και τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Ρόδου (Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών και Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών) σας προσκαλούν 

στην Παρουσίαση Θεατρικών Δρώμενων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με τίτλο  

«Λέμε «όχι» στην έμφυλη βία μέσα από την Τέχνη και τον Πολιτισμό» που θα 

πραγματοποιηθούν στην πόλη μας από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). 

Η ΓΓΙΦ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, διοργανώνει Θεατρικό Δρώμενο: 

• το Σάββατο 21/07 Πλατεία  Κύπρου. Ώρες: 10.30πμ, 11.15πμ, 11.45πμ.  

• το Σάββατο 21/07 Πλατεία Ελευθερίας . Ώρες:  19.00μμ, 19.45μμ, 20.30μμ. 

• την Κυριακή 22/07 Πεζόδρομος Θεοδωράκη. Ώρες: 10.00πμ, 10.45πμ, 11.30πμ. 

• την Κυριακή 22/07 Πεζόδρομος Ακταίον. Ώρες: 12.15μμ, 13.00μμ, 13.30μμ. 

Το δρώμενο θα υλοποιηθοεί από το θεατρικό σχήμα που αποτελείται από τις ηθοποιούς 

Γεωργία Τσικούρη, Μύρια Αργυρού, Σοφία Βασιλά και Χριστίνα Δημητριάδη. Την 

σκηνοθεσία την επιμελήθηκε η κυρία Ειρήνη Δρίβα. Το σενάριο επιμελήθηκε η κυρία 

Μαρία Κίτρα. Η θεματολογία του θεατρικού δρώμενου αφορά τα τεράστια προβλήματα 

διακρίσεων και βίας που αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες. Ειδικότερα, 

τις υποθέσεις των θεατρικών παραστάσεων απασχολούν περιπτώσεις γυναικών, όπως 

εκείνες της νοικοκυράς, της εργαζόμενης και της γυναίκας πρόσφυγα. 

Στόχος των συγκεκριμένων θεατρικών δρώμενων, είναι η ουσιαστική προώθηση της 

έννοιας της ισότητας των φύλων και κυρίως της εξάλειψης του φαινομένου της βίας κατά 

των γυναικών, όπως αυτά δύνανται να αναπαρίστανται μέσω της Τέχνης και του 

Πολιτισμού, τομέας στον οποίο επίσης η ΓΓΙΦ αποδίδει μεγάλη βαρύτητα του έργου της. 

Οι Δομές Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου καλούν  τους πολίτες, έτσι ώστε με την 

συμμετοχή και  την παρουσία τους στα συγκεκριμένα θεατρικά δρώμενα, να εκφραστεί 

άμεσα η υποστήριξη στον αγώνα για την κατάκτηση και την εφαρμογή της ισότητας των 

φύλων στην πράξη και κυρίως στην εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. 


