




Ο αγώνας για την προάσπιση και προαγωγή των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων, την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και τη διασφάλιση ίσων ευκαι-
ριών για όλους τους ανθρώπους είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτος. Η 
ισότητα των φυλών, ως σημαντικός στόχος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
δείκτης της προόδου μιας κοινωνίας, αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά 
ολόκληρη την κοινωνία και διαπερνάει όλες τις εκφάνσεις της προσω-
πικής, δημόσιας και συλλογικής ζωής. Ως Περιφέρεια Κρήτης μέσα από 
τις πολιτικές που σχεδιάζουμε για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, την 
ενδυνάμωση των γυναικών και την καταπολέμηση των έμφυλων δια-
κρίσεων και προκαταλήψεων συνεχίζουμε να εκφράζουμε έμπρακτα 
τη δέσμευσή μας στις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Ο θεσμός των 16ήμερων Δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης, που 
υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΠΕΠΙΣ Κρήτης και του Αυτοτελούς 
Γραφείου Ισότητας, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης του δη-
μόσιου διαλόγου για την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών και 
παρεμβάσεων σε κεντρικό, αλλά και τοπικό επίπεδο και συσπείρωσης 
όλων των κοινωνικών δυνάμεων και φορέων για την ανάληψη συλλογι-
κής δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη 
της έμφυλης βίας.

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων, ως θεμελιώδες ανθρώπινο δι-
καίωμα και η απαλλαγή από τη βία, ως κατάφορη παραβίαση των κοινω-
νικών δικαιωμάτων, αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας και προϋποθέ-
τουν την ανάληψη συλλογικής δράσης και τη συνένωση και συνεργασία 
όλων των κοινωνικών δυνάμεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Η 16ήμερη εκστρατεία της Περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί ένα θεσμό που σχεδιάζουμε 
και υλοποιούμε για τρίτη χρονιά. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέ-
ρωση, η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της επίγνωσης των πολιτών, ως 
βασικές στρατηγικές στην πρόληψη της βίας, στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και στην αμφισβήτηση και αποδό-
μηση των στερεοτύπων που αποτελούν γενεσιουργό αιτία, αλλά και πα-
ράγοντα αναπαραγωγής της έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας 
μαθητές και μαθήτριες, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, γυναικείων 
οργανώσεων, εθελοντικών ομάδων και συλλογικοτήτων και θεσμικοί 
εκπρόσωποι θα ενώσουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους και θα στεί-
λουν ένα δυνατό μήνυμα αλλαγής, ελπίδας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

Λάμπρος Βαμβακάς
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας, 

Πρόεδρος ΠΕΠΙΣ Κρήτης



Χριστονάκη Ελένη 

Μαθήτρια Β΄ Λυκείου, 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου



Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
 «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών»

10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. 
Κεντρικό Κτίριο Περιφέρειας Κρήτης

Δράσεις ενημέρωσης, προβληματισμού και ευαισθητοποίησης: 
«Ας Ενωθούμε για να Τερματίσουμε τη Βία κατά των Γυναικών 
και των Κοριτσιών!»

10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.: Σταθμοί ενημέρωσης από τα στελέχη 
του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, των 
Δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συμβουλευ-
τικό Κέντρο του ΚΕΘΙ, Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου 
Ηρακλείου), του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής 
Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, του Χαμόγελου του 
Παιδιού, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρα-
κλείου & Ν. Ηρακλείου και άλλων γυναικείων οργανώσεων και 
Συλλόγων.

6:00 μ.μ.: Φωταγώγηση του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρει-
ας Κρήτης και του Δημαρχείου Ηρακλείου (Λότζια), για τον εορ-
τασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των 
Γυναικών», με το συμβολικό παγκόσμιο χρώμα αλληλεγγύης  
«πορτοκαλί».

6:00 - 6:30 μ.μ.: Χαιρετισμοί/Ομιλίες από τα στελέχη της Περι-
φέρειας Κρήτης. Σύντομη τοποθέτηση από την Πετούση Βασιλική, 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια  
Εργαστηρίου φίλου, Μέλος Π.ΕΠ.Ι.Σ. Κρήτης.

6:30 μ.μ.: Προβολή του κοινωνικού μηνύματος της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, με τίτλο: «Μη συνηθίζεις τη Βία. Πάρε και ΕΣΥ 
Θέση!».

6:45 - 7:00 μ.μ.: Παρουσίαση του διαχρονικού ποιήματος του 
Τούρκου ποιητή Αζίζ Νεσίν «Σώπα, μη μιλάς», από μαθήτριες 
και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό το 
συντονισμό της Διευθύντριας του Σχολείου Αγγελικής Μαράκη και 
της Εκπαιδευτικού Έφης Καρζή. 



7:00 μ.μ.: «Τραγουδάμε ελεύθερα». Μουσικό δρώμενο από μαθή-
τριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί Λίντα Αθανασοπούλου, Λένα Χατζηγεωργίου, Ράνια 
Τουτουντζάκη, Τρύφων Θωμόπουλος και Λίλυ Δάκα. 
7:30 μ.μ.: Κλείσιμο εκδήλωσης από την Ομάδα Ποδοσφαίρου 
του ΟΦΗ με  ανάρτηση πανό με κοινωνικό μήνυμα κατά της έμ-
φυλης βίας και των γυναικοκτονιών, από κοινού με τις μαθήτριες 
και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Χριστονάκη Ελένη 

Μαθήτρια Β΄ Λυκείου, 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου



Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
11:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Αίθριο «Λότζια» Δήμου Ηρακλείου

Διαδραστική-βιωματική εκδήλωση: «Μικροί και Μεγάλοι εν 
Δράσει για μια Κοινωνία Ισότητας και Δικαιοσύνης», σε συνδι-
οργάνωση με το Δήμο Ηρακλείου - Δ.ΕΠ.ΙΣ. Ηρακλείου.

11:00 π.μ.: Έναρξη εκδηλώσεων από την ορχήστρα κρου-
στών δρόμου οι «Αντικρουστοί».

11:15 π.μ. - 11:30 μ.μ.: Χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Π.ΕΠ.
ΙΣ. Κρήτης, Λάμπρο Ν. Βαμβακά και την Αντιδήμαρχο Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και Πρόεδρο της Δ.ΕΠ.ΙΣ 
Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη. 

11:30 π.μ. - 11:45 π.μ.: Προβολή και παρουσίαση των κοι-
νωνικών μηνυμάτων του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυμάτων Βίας Ρεθύμνου «Πως θα ένιωθες αν ήσουν 
εσύ»; και «Μην ντροπιάζεις το φύλο σου…», από την Άννα Ελευ-
θεριάδου-Γκίκα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Ρεθύμνου και Πρόεδρο της Δ.ΕΠ.ΙΣ Ρεθύμνου.

11:45 π.μ. - 12:00 μ.μ.: Παρουσίαση από τα μέλη της Εικαστι-
κής Ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων και το δάσκα-
λο/ ζωγράφο, Βαγγέλη Παπαγγελή, με τίτλο: «Μεγάλες Κυρίες», 
βασισμένη στα έργα  τέχνης των μελών και παράλληλη εικαστι-
κή έκθεση των έργων.

12:00 - 12:30 μ.μ.: Μουσικό δρώμενο, προβολή και παρου-
σίαση του μουσικού βίντεο της Ομάδας «11 & κάτι», μαθητριών 
και μαθητών του 11ου Λυκείου Ηρακλείου, με τίτλο: «Γυναικο-
κτονία. Το όνομά μου είν’ το δικό σου», που δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», υπό τον συντονισμό της φιλο-
λόγου, Παρασκευής Ζεάκη. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Ξένια Περακά-
κη. Μουσική Σπύρος Γραμμένος.

12:30 - 1:00 μ.μ.: 1. Παρουσίαση και προβολή του βίντεο των 



μαθητριών και μαθητών του ΚΔΑΠ Αλικαρνασσού, με τίτλο: 
«SPEAK/ΜΙΛΑ», με υπεύθυνη διδασκαλίας τη θεατροπαιδαγωγό, 
ηθοποιό και σκηνοθέτη, Μαρία Σαριτσάμη. 2. Μουσικό δρώμε-
νο από την Αντωνία Κ. Τριανταφύλλου, Ενεργειακό Περιβαλλο-
ντολόγο Μηχανικό, Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντολόγο των ΚΔΑΠ 
Ηρακλείου και τον Σπύρο Περδικάκη, με το μουσικό σχήμα «Ρού-
γα Μαΐστρα». 3. Κοινή θεατρό-εικαστική δράση, με τίτλο: «Η  αιτία  
των πραγμάτων», από μαθήτριες και μαθητές του ΚΔΑΠ Γοργο-
λαΐνη, με υπεύθυνο τον Θεατροπαιδαγωγό Αντώνη Διαμαντή και 
του ΚΔΑΠ Κέντρου, με υπεύθυνη την εικαστικό Μαρία Αλμπαντά-
κη. Το δρώμενο θα συνοδευτεί από μουσική παρέμβαση-διαμαρ-
τυρία ομάδας γυναικών, εργαζόμενων σε δομές, καλλιτεχνικών 
σχημάτων, εκπαιδευτικών και μαθητριών σχολείων, με συντονί-
στρια την Αντωνία Κ. Τριανταφύλλου.

1:00 - 1:30 μ.μ.: Θεατρικό-βιωματικό παιχνίδι για παιδιά, με 
τίτλο: «Ένας πολύχρωμος βυθός», βασισμένο στο παιδικό πα-
ραμύθι «Μια Φορά Και Έναν Καιρό, Παραμύθι στο Νερό», της 
Ιωάννας Δημητριάδου, από τα στελέχη του Παιδικού Χωριού SOS 
Κρήτης και τον εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού και παιδαγωγι-
κής θεάτρου Νικόλα Χαλεπάκη. Μια βουτιά στον πιο πολύχρωμο 
βυθό. Μια υποθαλάσσια ιστορία για την αποδοχή σε καθετί διαφο-
ρετικό! Ένα θεατρικό παιχνίδι για τη μοναδικότητα του καθενός και 
της καθεμίας μας!

1:30 - 2:00 μ.μ.: Διαδραστικό Εργαστήριο για ενήλικες «Δρά-
ση Ευαισθητοποίησης για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας». Η 
δράση υλοποιείται από το Πρόγραμμα «HELIOS» του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με 
την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ».

Κλείσιμο εκδήλωσης από αντιπροσωπεία της Γυναικείας 
Ομάδας Ποδοσφαίρου του Εργοτέλη, γνωριμία και παιχνίδι με 
το κοινό.





Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
6:00 - 9:00 μ.μ.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου
 (Οδός Ανδρόγεω 4)

Εσπερίδα με θέμα: «Μονογονέας, αλλά όχι μόνος».
Διοργάνωση: Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών Ηρακλείου. 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εσπερίδας:
Χαιρετισμοί
«Διαστάσεις της μονογονεϊκότητας σήμερα», Μαρία Καδιανά-

κη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογε-
νειών Ηρακλείου.

«Σύγχρονα ζητήματα οικογενειακού δικαίου με επίκεντρο 
την μονογονεϊκή οικογένεια», Επιτροπή Συνταγματικών Ελευ-
θεριών & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου.

«Ενδοοικογενειακή βία», Επιτροπή Συνταγματικών Ελευθε-
ριών & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου.

«Στήριξη της οικογένειας σε κρίση»,  Σταυρούλα Μήλιου, Κοι-
νωνική Λειτουργός, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
ΣΚΛΕ Κρήτης, μέλος του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών 
Ηρακλείου.

Συζήτηση - Ερωτήματα

Τρίτη 29 Νοεμβρίου, 6:00 - 9:00 μ.μ. 
Στέγη Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου 

(Οδός Γεωργίου Μαστρακούλη 13 Νέα Αλάτσατα)

Βιωματικό θεατρικό εργαστήριο προβληματισμού και ευαι-
σθητοποίησης για ενήλικες, με θέμα: «Από τα έμφυλα στερεό-
τυπα στην έμφυλη ισότητα», από την Νικολέτα Δάφνου, Θεατρο-
λόγο-Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Ηθοποιό, με την 
υποστήριξη του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου. 

Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2813 410211 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).





Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, 6:00 - 8:00 μ.μ. 

Διαδικτυακή Ομιλία-Συζήτηση (μέσω zoom), για γονείς και 
εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Σεξουαλική αγωγή: μια ασπίδα προ-
στασίας για υγιή και ασφαλή παιδιά». Εισηγήτρια: Μαργαρίτα 
Γερούκη PhD, Εκπαιδευτικός, π. Σχολική Σύμβουλος, Μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής για τη Σεξουαλική Αγωγή - Παγκόσμιος 
Οργανισμός Σεξουαλικής Υγείας. Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετο-
χής στο τηλέφωνο: 2813 410211. 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, 6:00 μ.μ.
 Πολιτιστικό Κέντρο

Μάλεμε, Δήμος Πλατανιά

«Γυναίκες που γίναν ένα με τη γη». Θεατρική Παράσταση. 
Θεατρική προσαρμογή κειμένων - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη.  
Διασκευή δημοτικών τραγουδιών: Λεωνίδας Μαριδάκης. Τρα-
γούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης - Δανάη Μπότικ. Παραγωγή: Πολιτι-
στική Εταιρεία Κρήτης. Συζήτηση στο τέλος της παράστασης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και ειδικών 
σε θέματα φύλου. Διάρκεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά.

Είσοδος Ελεύθερη                            

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, 7:00 μ.μ.
Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο

 (Βερνάρδου Εμμανουήλ 12, Πλησίον Ωδείου, Παλαιά Πόλη)

«Γυναίκες που γίναν ένα με τη γη». Θεατρική Παράσταση. 
Θεατρική προσαρμογή κειμένων - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη.  
Διασκευή δημοτικών τραγουδιών: Λεωνίδας Μαριδάκης. Τρα-
γούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης - Δανάη Μπότικ. Παραγωγή: Πολιτι-
στική Εταιρεία Κρήτης. Συζήτηση στο τέλος της παράστασης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και ειδικών 
σε θέματα φύλου. Διάρκεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά.                            

Είσοδος Ελεύθερη



Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 6:00 μ.μ.
 «Εργοστάσιο Αρχαύλη»
 Κριτσά, Άγιος Νικόλαος

«Γυναίκες που γίναν ένα με τη γη». Θεατρική Παράσταση. 
Θεατρική προσαρμογή κειμένων - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη.  
Διασκευή δημοτικών τραγουδιών: Λεωνίδας Μαριδάκης. Τρα-
γούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης- Δανάη Μπότικ. Παραγωγή: Πολιτι-
στική Εταιρεία Κρήτης. Συζήτηση στο τέλος της παράστασης με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων και ειδικών 
σε θέματα φύλου. Διάρκεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά.                            

Είσοδος Ελεύθερη   
   

      Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 6:00 - 7:30 μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, Γάζι

(Οδός Μενελάου Λουντέμη 11)

Βιωματικό εργαστήριο σεξουαλικής αγωγής από την 
Α.Ξ.Ε.Π.Τ. (Ασφαλή Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα), τη βραβευμένη 
ομάδα του Φρίξου, με θέμα: «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω 
για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», για παιδιά 
ηλικίας 5-8, με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και της 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Μαλεβιζίου. Απαραίτητη η 
Δήλωση Συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2813 410211(θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας).

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, 6:00 - 9:00 μ.μ.
Θεατρική Σκηνή Πολιτιστικού Κέντρου Λιμένα Χερσονήσου 

(Οδός Φιλικής Εταιρείας)

Βιωματικό θεατρικό εργαστήριο προβληματισμού και ευαι-
σθητοποίησης για ενήλικες, με θέμα: «Από τα έμφυλα στερεό-
τυπα στην έμφυλη ισότητα», από την Νικολέτα Δάφνου, Θεατρο-
λόγο-Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Ηθοποιό, με την 
υποστήριξη του Κοινωνικό-Οικό-Πολιτιστικού Δικτύου (ΚΟΙΠΟΔΙ) 
Χερσονήσου και του Φιλωνίδειου Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Λιμένα Χερσονήσου. Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετο-
χής στο τηλέφωνο: 2813 410211 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).



Τετάρτη 7 Δεκέμβριου, 8:00 μ.μ.
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Πειραματική Σκηνή 

(Οδός Νικολάου Πλαστήρα 49)

«Γέρμα - el cuerpo muerto». Θεατρική παράσταση για μια 
ηθοποιό και έναν μουσικό, βασισμένη στη Γέρμα του Φ. Γκ. 
Λόρκα. Ταυτότητα παράστασης Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη 
Σκηνοθεσία: Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου Δραματουργική επεξεργα-
σία - Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Αντώνης Περαντωνάκης Ερ-
μηνεία: Ιφιγένεια Καραμήτρου Σύνθεση /Μουσικός επί σκηνής: 
Λίνα Ζάχαρη Διάρκεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά. Είσοδος 
Ελεύθερη      

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Συνέντευξη Τύπου για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής 
Σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης «Δράσεις Προώθησης της 
Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», η 
οποία υλοποιήθηκε από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινω-
νικής Ένταξης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, 6:00 - 7:30 μ.μ.
Αίθουσα Παλιάς Ηλεκτρικής Αρχανών

(Κέντρο Αρχανών, δίπλα στο ΚΑΠΗ Αρχανών)

Βιωματικό εργαστήριο σεξουαλικής αγωγής από την 
Α.Ξ.Ε.Π.Τ. (Ασφαλή Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα), τη βραβευμένη 
ομάδα του Φρίξου, με θέμα: «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω 
για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», για παιδιά 
ηλικίας 5-8, με την υποστήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσί-
ων και της Δημοτικής Επιτροπής (ΔΕΠΙΣ) Αρχανών-Αστερουσίων. 
Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2813 410211 
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).





Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου
 «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

6:00 - 9:00 μ.μ.
Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου

(Οδός Ανδρόγεω 4)

«Πίσω από τις Μάσκες». Θεατρικοί Μονόλογοι από τη Θεα-
τρική Ομάδα του Δήμου Φαιστού «Θέατρο Δίχως Όνομα». Συ-
ζήτηση με τη συμμετοχή ειδικών στα θέματα της ισότητας των 
φύλων, εκπροσώπων γυναικείων συλλόγων και του κοινού. 
Συντονισμός συζήτησης Νικολέτα Σφακιανάκη, Κοινωνιολόγος 
-Δημοσιογράφος, μέλος Π.ΕΠ.Ι.Σ. Κρήτης.  Σκηνοθεσία- Σκη-
νογραφία- Μουσική Επιμέλεια: Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα 
Δήμου Φαιστού «Θέατρο Δίχως Όνομα». Βοηθός Σκηνής: Νάγια 
Νταντάμη. Ήχος-Φωτισμός: Αριστοτέλης Αλεβυζάκης. Μακιγιάζ: 
Ελευθερία Τυλλιανάκη. Φωτογραφία-Βιντεοσκόπηση: Rouvakis 
Photography. Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Κακούρη. Διάρκεια 
Θεατρικών Μονολόγων: 2 ώρες.

Είσοδος Ελεύθερη      





Θεατρική Παράσταση 
«Γέρμα - el cuerpo muerto»

Η Αrte Libera παρουσιάζει την παράσταση Γέρμα - el cuerpo 
muerto βασισμένη στη Γέρμα του Φ. Γκ. Λόρκα σε διασκευή για 
μια ηθοποιό και έναν μουσικό.

Γέρμα: η στέρφα, η άκαρπη, η στείρα, η έρημη. Η λέξη 
«yermo», επίθετο της ισπανικής γλώσσας, προέρχεται από το λα-
τινικό «eremus» που δεν είναι άλλο από το ελληνικό «έρημος» 
που ενίοτε προφέρεται «έρμος» ή «γέρμος». Η Γέρμα είναι μια νε-
αρή γυναίκα της ισπανικής υπαίθρου που παρά τις επίμονες προ-
σπάθειες αδυνατεί να κάνει παιδί. Εγκλωβισμένη σε έναν γάμο 
που δεν επέλεξε και στις ηθικές αξίες της αγροτικής κοινωνίας, η 
μητρότητα γίνεται εμμονή οδηγώντας τη στον φόνο του άντρα της.

Με αυτό το βίαιο, αυτοκαταστροφικό στην πραγματικότητα, ξέ-
σπασμα η ηρωίδα δραπετεύει από την κοινωνική καταπίεση και 
διακηρύσσει την επιθυμία της για μια ζωή χωρίς συμβατικές και 
ψυχοφθόρες σχέσεις. Το έργο, που μαζί με τον Ματωμένο Γάμο 
και Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα καταρτίζουν την τριλογία της 
ισπανικής υπαίθρου του Φ. Γκ. Λόρκα, αν και γραμμένο το 1934, 
παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο στην ουσία της προβληματικής 
του, αφού ακόμη και σήμερα η γυναικεία τεκνοποιία, ειδικά στη 
χώρα μας, παραμένει σοβαρή κοινωνική αγκύλωση αποτελώντας 
σημείο στιγματισμού και καταπίεσης. Η συγκεκριμένη διασκευή 
του έργου για μια ηθοποιό εστιάζει στις μεταβάσεις της ηρωίδας 
που ως σώμα τραγωδίας προχωρά ως την αυτοκαταστροφική κο-
ρύφωση φωτίζοντας διαχρονικά τον / την άνθρωπο που αποκλεί-
εται από την ελευθερία, τη ζωή, τον έρωτα. Η παράσταση έκανε 
πρεμιέρα το καλοκαίρι στο 2ο Φεστιβάλ Κρήτης και στη συνέχεια 
ακολούθησε περιοδεία σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Τον 
Οκτώβριο 2022 η παράσταση ανέβηκε στην Αθήνα στον πολυχώρο 
Bios λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. 

Ταυτότητα παράστασης. Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη. 
Σκηνοθεσία: Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου. Δραματουργική επεξερ-
γασία - Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Αντώνης Περαντωνάκης 
Ερμηνεία: Ιφιγένεια Καραμήτρου Σύνθεση / Μουσικός επί σκη-
νής: Λίνα Ζάχαρη. Διάρκεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά. 
Είσοδος Ελεύθερη.



Θεατρικοί Μονόλογοι
«Πίσω από τις Μάσκες» 

(Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών)

Οι μονόλογοι αυτοί αποτελούν μια υπενθύμιση ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι δίπλα μας, που βρίσκονται καθημερινά και αναίτια αντιμέτωποι με 
βία, στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμό. «Πίσω από κάθε μάσκα 
κρύβεται μια ιστορία». 

Παρουσίαση των Μονολόγων: «ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ» του 
Αθανάσιου Βαβλίδα, Ερμηνεία: Γιάννης Δασκαλάκης, «ΛΟΡΕΤΑ/ΣΙΕΡΑ 
ΛΕΟΝΕ», της Μαρία Τσίμα, Ερμηνεία: Εβελίνα Φραγκιαδάκη, «Η ΣΑ-
ΝΤΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ», του Άκη Δήμου, Ερμηνεία: Κυριακή Βολωνάκη. «Ο 
ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗΣ», της Άννας Τενέζη, Ερμηνεία: Νίκος Λεμονάκης και   
«ΣΩΠΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ», της Έλενας Χουσνή, Ερμηνεία: Αθηνά Τριαματάκη.

Σκηνοθεσία - Σκηνογραφία - Μουσική Επιμέλεια: Ερασιτεχνική θε-
ατρική ομάδα Δήμου Φαιστού “Θέατρο Δίχως Όνομα”. Βοηθός Σκηνής: 
Νάγια Νταντάμη. Ήχος-Φωτισμός: Αριστοτέλης Αλεβυζάκης. Μακι-
γιάζ: Ελευθερία Τυλλιανάκη. Φωτογραφία-Βιντεοσκόπηση: Rouvakis 
Photography. Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Κακούρη. Διάρκεια Θεα-
τρικών Μονολόγων: 2 ώρες. 

Θεατρική παράσταση
 «Γυναίκες που γίναν ένα με τη γη» 

Η παράσταση αποτελείται από επτά λαϊκές αφηγήσεις γυναικών της 
Ηπείρου και αναφέρονται κυρίως στην περίοδο του 1940. Την κατα-
γραφή έχει κάνει η συγγραφέας Γεωργία Σκοπούλη. Γυναίκες της γης, 
σημαδεμένες από τα στοιχεία της φύσης, την ανέχεια, τον πόλεμο, τον 
εμφύλιο, την ξενιτιά και την απίστευτη σκληρότητα των αντρών. Μας μι-
λάνε για τη ζωή τους με λόγο απέριττο, αληθινό για μια άλλη Ελλάδα, που 
σχεδόν έχουμε ξεχάσει. Οι αγράμματες, αυτές, γυναίκες μας μεταφέρουν 
το βίωμά τους, με αξιοπρέπεια και πίστη για τη ζωή και  κυρίως χωρίς 
εμπάθεια και μίσος. Γυναίκες που έκαναν την πολύπαθη ζωή τους τρα-
γούδι και η γνωριμία μας μαζί τους, μας αφήνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας! 

Video παράστασης: Θοδωρής Παπαδουλάκης - Γιάννης Κρητικός. 
Θεατρική προσαρμογή κειμένων - ερμηνεία: Μαρινέλλα Βλαχάκη. Δια-
σκευή δημοτικών τραγουδιών: Λεωνίδας Μαριδάκης. Τραγούδι: Λεω-
νίδας Μαριδάκης, Δανάη Μπότικ. Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο 
Μουσείου Μπενάκη. Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. Διάρ-
κεια Θεατρικής Παράστασης: 60 λεπτά.     




