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Ο Δήμος Γόρτυνας συμμετέχει στην εκστρατεία της Περιφέρειας
Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ
Κρήτης)
, συμπορευόμενοι με την Παγκόσμια Εκστρατεία του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2021, σχεδιάζουν και υλοποιούν, για δεύτερη χρονιά,
16ήμερη εκστρατεία δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επίγνωσης και της
ευαισθητοποίησης των πολιτών, την πρόληψη, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της
ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αλλά και την κινητοποίηση των γυναικών θυμάτων βίας και
τρίτων προσώπων σχετικά με την άμεση καταγγελία περιστατικών βίας. Το μήνυμα της
φετινής εκστρατείας είναι «
Βάφουμε τον Κόσμο
Πορτοκαλί. Τερματίζουμε τη Βία κατά των Γυναικών ΤΩΡΑ
». Η εκστρατεία αυτή ξεκινάει αύριο,
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
, με αφορμή τον εορτασμό της «
Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
» και θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου
,«
Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
».

Οι εκδηλώσεις
- Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 - 8:00 μ.μ.

Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
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Στα πλαίσια των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, πρόκειται να
φωταγωγηθεί, με το «πορτοκαλί», παγκόσμιο χρώμα αλληλεγγύης, το κεντρικό κτίριο της
Περιφέρειας Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας. Η φωταγώγηση θα γίνει αύριο, Πέμπτη, 25
Νοεμβρίου «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» και ώρα
6:00μ.μ. Παράλληλα, θα φωταγωγηθεί και το κτίριο του Δημαρχείου Ηρακλείου (Λότζια),
από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου).
Επίσης, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί μουσικό δρώμενο από τη Μικτή Χορωδία της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Διεύθυνση Χορωδίας Λένα Χατζηγεωργίου, πιάνο
Έλενα Περισυνάκη) και επίδειξη ακροβατικής γυμναστικής από τις αθλήτριες του
Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Την εκδήλωση Θα χαιρετήσουν τα
στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και των γυναικείων οργανώσεων και
συλλόγων. Επιπροσθέτως, την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί Διαδικτυακή Εσπερίδα από το Δήμο
Αγίου Νικολάου, με θέμα « Δεν είσαι μόνη. Ενημερώσου. Μίλα», 5:00 - 7:30μ.μ. και από
το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου «
Αρετούσα
», Διαδικτυακή Εκδήλωση Λόγου & Διαλόγου, 6:00μ.μ. Ακόμη θα υλοποιηθούν δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας, με
τίτλο: «
Τολμώ….να πω ΟΧΙ
».

- Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 - 2:00μ.μ.

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο Αίθριο του Δημαρχείου
Ηρακλείου (Λότζια), σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου, με
τίτλο «Ενώνουμε δυνάμεις, τερματίζουμε τη βία κατά των γυναικών,
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ΤΩΡΑ»

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί από την Ορχήστρα Κρουστών Δρόμου, οι «
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΟΙ
». Στη συνέχεια, θα γίνουν ομιλίες από στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών
Ηρακλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Ηρακλείου, για την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Ηράκλειο. Από τον Ξενώνα
Φιλοξενίας Γυναικών θα μιλήσουν η Ελένη Δερμιτζάκη, Διοικητικό Στέλεχος και η Γεωργία
Τσαφή, Κοινωνική Λειτουργός, Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Ξενώνα, με τίτλο
εισήγησης «
Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου: Δομή Υποστήριξης Θυμάτων
Ενδοοικογενειακής Βίας και Έμφυλης Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων
». Από το Συμβουλευτικό Κέντρο θα μιλήσει η Έλενα Κονιδάκη, Νομικός του Κέντρου, με
τίτλο εισήγησης: «Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου: σκοπός και υπηρεσίες».
Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν μουσικο-κινητικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα
από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
Τριών Βαγιών και Ν. Αλικαρνασσού και τη Σχολή Χορού Ηρακλείου «Cadance». Επίσης, τα
στελέχη της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου, του Συμβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θα διαμοιράσουν στο κοινό ενημερωτικό και
υποστηρικτικό υλικό. Οι δράσεις θα κλείσουν με τη συμβολική υπογραφή άρθρων της
«Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και της «Σύμβασης για την
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών», από τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ν.
Αλικαρνασσού.
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- Κυριακή, 28 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ

Αγώνας δρόμου παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, από το Σύνδεσμο
Γυναικών και Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, με το
σύνθημα «ΤΕΛΟΣ στη ΒΙΑ»

Ο Σύνδεσμος Γυναικών και Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, υπό την
Αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του
Δήμου Ηρακλείου και άλλων φορέων, θα πραγματοποιήσει αγώνα δρόμου, με τη συμμετοχή
παιδιών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το φαινόμενο της κακοποίησης
των γυναικών και των κοριτσιών και της έμφυλης βίας. Ο αγώνας δρόμου θα ξεκινήσει
στις 11:00π.μ
., στο κέντρο του
Ηρακλείου
και
θα αφορά δύο διαφορετικές διαδρομές, για παιδιά των τάξεων της Α’, της Β’ και της Γ’
τάξης και της Δ’, της Ε’ και της Στ’ τάξης Δημοτικού, αντίστοιχα. Τα παιδιά των τριών
πρώτων τάξεων του Δημοτικού θα περπατήσουν τη διαδρομή, με απαραίτητη προϋπόθεση
να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων
θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου, με εκκίνηση και τερματισμό στο Δημαρχείο Ηρακλείου
(Λότζια).

- Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ.:

Ημερίδα από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (ΔΕΠΙΣ
Ηρακλείου), στο μικρό θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου
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του Δήμου Ηρακλείου

Η ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου θα υλοποιήσει ημερίδα, με τίτλο «Συναντήσεις….Άξιες Λόγου΄-Μην
τους φοβάσαι, στο φόβο σου ποντάρουν (
Γ. Ρίτσος
), στο μικρό θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου. Στην
ημερίδα αυτή θα συμμετέχουν ως εισηγητές η Ελευθερία Ζέη, Επίκουρη καθηγήτρια
Ιστορίας Νέων Χρόνων, 17ος - αρχές 19ου αιώνα, με την ομιλία με θέμα: «
Γυναίκες της επανάστασης ανάμεσα σε δύο κόσμους: Μαντώ Μαυρογένους
» και ο Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης του New York College, πρ. Καθηγητής ΟΠΑ, με την
ομιλία, με θέμα: «Μάθημα ηγεσίας από τις ηρωίδες του 1821». Στα πλαίσια της ημερίδας θα
παρουσιαστεί από το ΚΔΑΠ Νέας Αλικαρνασσού, Επιτελεστική Δράση, με τη συμμετοχή 10
παιδιών, με θέμα «
ΥΠΟΓΡΑΦΩ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
».

- Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00-3:00 μ.μ

Ημερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Παρατηρητήριο
Κοινωνικής Ένταξης, ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χανίων και Δημοτικές Επιτροπές (ΔΕΠΙΣ)
Π.Ε. Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χανίων
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Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, ΠΕΠΙΣ Κρήτης, η
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων και οι Δημοτικές
Επιτροπές της Π.Ε. Χανίων, θα υλοποιήσουν Ημερίδα, με τίτλο «Συμμετοχή των
Γυναικών στη Δημόσια και Συλλογική Ζωή
», στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χανίων. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Σύμβασης «
Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020
», μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου. Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση ειδικών θεμάτων σχετικά με τη
συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή και η ανάδειξη
γυναικών της Κρήτης με σημαντική δράση και συνεισφορά στο δημόσιο και συλλογικό βίο.

- Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Εθελοντικής Αιμοδοσίας
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Στα πλαίσια των 16ήμερων δράσεων θα πραγματοποιηθούν, επίσης, δράσεις εθελοντικής
αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας του ΠαΓΝΗ, στην Πλατεία
Ελευθερίας, στις 25.11.2021, από τη Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ του Γυμναστικού
Σωματείου «
Εργοτέλης», στις 7.12.2021, από τη Γυναικεία
Ομάδα Ποδοσφαίρου του Γυμναστικού Σωματείου «
Εργοτέλης
» και στις
9.12.2021
&
10.12.2021
, από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης, Νομού Ηρακλείου.

- Από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

ΗΣυνεργασία της ΠΕΠΙΣ Κρήτης με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια για
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας των
Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων και των
Κέντρων Υγείας
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Η ΠΕΠΙΣ Κρήτης θα συνεργαστεί με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη διάχυση
υποστηρικτικού και πληροφοριακού υλικού στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των
Δημόσιων Νοσοκομείων και στα Κέντρα Υγείας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το
ενημερωτικό φυλλάδιο για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και
για τον Ενημερωτικό Οδηγό του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για
επαγγελματίες υγείας σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής
κακοποίησης.

- Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00μ.μ

Σιωπηλή Διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου (Λότζια)

Την τελευταία ημέρα των 16ήμερων δράσεων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση- σιωπηλή
διαμαρτυρία, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με κεριά και 13
άδειες πορτοκαλί κορνίζες, που αναπαριστούν τις γυναίκες στην Ελλάδα που
δολοφονήθηκαν το 2021 από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους, με το σύνθημα της
Παγκόσμιας Εκστρατείας «Orange the World: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!»
και με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Αναπτυξιακής ΑΕ. Επίσης, θα
φωταγωγηθεί το Δημαρχείο Ηρακλείου (Λότζια).

Δράσεις Διάχυσης
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Σε όλη τη διάρκεια των 16ήμερων δράσεων θα πραγματοποιηθεί διάχυση υλικού
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (μπλούζες, φυλλάδια, μάσκες, αφίσες, κορδέλες,
μπαλόνια), στους Δήμους/ΔΕΠΙΣ της Κρήτης και σε γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους.

Επίσης, συνεργάτριες/συνεργάτες της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου, των ΔΕΠΙΣ
Κρήτης και των Δομών του Δικτύου της Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων θα αρθρογραφήσουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα
Κοινωνικά Δίκτυα.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και
Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης
,
Λάμπρος Ν. Βαμβακάς
:

«Οι 16ήμερες δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε για δεύτερη χρονιά αποσκοπούν
στην επαύξηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τις
γυναικοκτονίες και τα φαινόμενα βίας και ενδοοικογενειακής κακοποίησης, που έχουν
αυξηθεί ανησυχητικά και στη χώρα μας, αλλά και στο νησί μας, το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Ταυτόχρονα, σκοπός των δράσεων είναι η ανάδειξη των παρεμβάσεων και
πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων έμφυλης βίας και των πολλαπλών
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες και η παρουσίαση των δομών και των δικτύων
ενημέρωσης, συμβουλευτικής, αλλά και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας των
γυναικών θυμάτων βίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό που έχει καθιερωθεί από την
Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης, με σημαντική αναγνώριση από τους κοινωνικούς φορείς
και τους συλλόγους της Κρήτης, αλλά και ανταπόκριση εκ μέρους του κοινού. Οι δράσεις
αυτές πρόκειται να συμβάλουν στην άμβλυνση των φαινομένων βίας στο νησί μας, στην
κινητοποίηση και ενθάρρυνση των γυναικών που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας να
αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη και στην ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής
και σχολικής ηλικίας και των νέων ανθρώπων σχετικά με τα στερεότυπα φύλου, τα
δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Μέσα από την εκστρατεία αυτή
στέλνουμε για άλλη μια χρονιά ένα ηχηρό μήνυμα ότι όλοι μαζί, μεγάλοι και μικροί,
μπορούμε και θα καταφέρουμε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να τερματίσουμε κάθε μορφή
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βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών ».

Η φετινή 16ήμερη εκστρατεία υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης,
σε συνεργασία με τη
ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου
, τις
ΔΕΠΙΣ της Κρήτης
, το
Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης
, τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας Κρήτης, τη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Χανίων, τις
Δομές του Δικτύου της Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων
στο Ηράκλειο, το
Σύνδεσμο Γυναικών και Γυναικείων Σωματείων
Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, το
Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου
«Αρετούσα», τις
κοινωνικές υπηρεσίες
των Δήμων, με την υποστήριξη του
Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου
, των
ΚΔΑΠ
του Δήμου Ηρακλείου, της
Σχολής Χορού «Cadance»
, της
Ορχήστρας Κρουστών Δρόμου
, οι «
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΟΙ
», των
Γυναικείων Ομάδων Ποδοσφαίρου
και
Μπάσκετ
του Γυμναστικού Συλλόγου «
Εργοτέλης
», το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλείου «
Νίκος Καζαντζάκης
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» και με τη συμμετοχή της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες.

Τηλεφωνική γραμμή

Για ενημέρωση, συμβουλευτική και καταγγελίες μπορείτε να καλείτε την Πανελλήνια, 24ω
ρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900
, της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ή να στείλετε
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sos15900@isotita.gr. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε
στα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών. Πληροφορίες για τους τρόπους
επικοινωνίας με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις διευθύνσεις, μπορείτε να
αναζητήσετε στις ιστοσελίδες
www.isotita.gr
και
www.womensos.gr
.
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