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Ο ∆ήµος Χανίων µε αφορµή την Παγκόσµια 

Ηµέρα της Γυναίκας, πραγµατοποιεί την 

Παρασκευή 4 Μαρτίου, στις 19.00, στο 

Ιστορικό Καφέ “Κήπος” εκδήλωση, προκειµένου 

να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία στο 

φαινόµενο της γυναικείας κακοποίησης.  

 

Για την εκδήλωση και το περιεχόµενο της 

παραχωρήθηκε σήµερα, Παρασκευή 26/2/2016, Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα 

Τύπου του ∆ηµαρχείου Χανίων από την Αντιδήµαρχο Πολιτισµού, Βαρβάρα 

Περράκη, και τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Μανώλη Φραγκάκη.  

 

“Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον παραµένουν µόνο ωραίες λέξεις αν δεν γίνονται 

πράξη και δράση και κυρίως αγώνας για την κατάκτηση ζωής ισότιµης, αξιοπρεπούς 

και απελευθερωτικής για τη γυναίκα”, επεσήµανε στην τοποθέτηση της η κα 

Περράκη, τονίζοντας ότι η επέτειος του ξεσηκωµού των εργατριών 

κλωστοϋφαντουργίας στη Ν. Υόρκη για καλύτερες συνθήκες εργασίας αποκτά νόηµα 

όταν αναδεικνύει ζητήµατα, που ταλανίζουν τη σύγχρονη γυναίκα. 

 

“Πρόκειται για ένα πρόβληµα, που δεν γνωρίζει πολιτισµική ταυτότητα, κοινωνική 

τάξη ή µορφωτικό επίπεδο. Κεντρική ιδέα και στόχος µας είναι να γνωρίσει κάθε 

Γυναίκα θύµα βίας ότι ο ∆ήµος µας συµµετέχοντας σε ένα πανελλήνιο ολοκληρωµένο 

δίκτυο από 40 Συµβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 

και των ∆ήµων, και 21 Ξενώνες των ∆ήµων και του Υπουργείου Εργασίας, λειτουργεί 

στα Χανιά τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας και των παιδιών τους”, 

παρατήρησε από την πλευρά του ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Μανώλης 

Φραγκάκης. 

 

Η ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού του 

∆ήµου Χανίων, Αθηνά Πετράκη, γνωστοποίησε ότι κάθε γυναίκα, που υφίσταται 

οποιαδήποτε µορφή βίας, ενδοοικογενειακή βία,  βιασµό, σεξουαλική παρενόχληση, 

trafficking, πορνεία, µπορεί να καλεί την Τηλεφωνική Γραµµή SOS 15900, να 
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απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Χανίων και στις 

τηλεφωνικές γραµµές 28213 – 41690, - 691 και - 692, προκειµένου να ζητήσει 

βοήθεια. 

 

Σηµειώνεται ότι την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων, 

παρουσιάζοντας το Θεατρικό Μονόπρακτο των Φράνκα Ράµα – Ντάριο Φο «Το 

Ξύπνηµα». Η βραδιά θα κλείσει µε έντεχνη µουσική από τις καλλιτέχνιδες, 

Ελευθερία Κοκοτσάκη και Ειρήνη Κόλλια. 

 

Για κρατήσεις θέσεων και παραλαβή των δωρεάν προσκλήσεων  οι ενδιαφερόµενοι – 

ες µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 28213 – 41613, είτε να προσέρχονται 

στο Γραφείο Πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων (Κυδωνίας 29 - Α΄ όροφος) από 

∆ευτέρα έως Παρασκευή (8.00 έως 15.30), λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων.    
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