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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Με κεντρικό σύνθημα «ΜΙΛΑ Δεν είσαι μόνη! Δεν είσαι η μόνη!» οι δράσεις του 

Δήμου Ιλίου για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών την Παρασκευή 

25 Νοεμβρίου, ο Δήμος Ιλίου διοργανώνει από το πρωί δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, με σκοπό να γίνει ορατό το φαινόμενο που έχει λάβει πλέον παγκόσμια 

διάσταση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλήσουν.  

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, μέσω της Επιτροπής 

Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, σε συνεργασία με 

πιστοποιημένους φορείς και περιλαμβάνει:  

 11:00 έως 13:00  Κεντρική πλατεία «Γ. Γεννηματά» 

Δράσεις ευαισθητοποίησης από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του 

Δήμου Ιλίου, με διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση σχετικά με τις δομές και υπηρεσίες, 

στις οποίες μπορούν να απευθύνονται γυναίκες που αναζητούν υποστήριξη, ενώ θα 

υπάρχουν Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης, 

τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας και απορρήτου. Παράλληλα, θα συγκεντρώνονται 

υπογραφές κατά της Έμφυλης  Βίας.  

 17:00 έως 19:00 Κεντρική πλατεία «Γ. Γεννηματά»  

 «Άλλαξε τα λόγια…σώσε την ιστορία»  

Δράσεις για παιδιά και εφήβους από τον φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ». Προβληματισμοί γύρω 

από την έμφυλη βία και προβληματικές φράσεις, πως μπορούμε να τις αντιστρέψουμε; Μια 

καλλιτεχνική παρέμβαση ως αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας και χρήσης της 

δημιουργικής τεχνικής των δυναμικών εικόνων. 

 «Ισότητα των φύλων - φίλων» για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού από Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ». 

Τα στερεότυπα και η ισότητα των φύλων και πως τα βιώνουν τα παιδιά στην καθημερινότητα 

τους. Μια διαδραστική έκθεση θα προκύψει σε συνεργασία με τα παιδιά με στόχο την 

προώθηση της ισότητας και της φιλίας ως απάντηση ενάντια στους διαχωρισμούς. 

 LIVE GRAFFITI από το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Body CALLIGRAPHY 

 Θεατρικά Δρώμενα από το Κέντρο Γυναικών Ιλίου και τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιλίου. 

 19:00 έως 21:00  Δημαρχείο Ιλίου 

Βασικές τεχνικές αυτοάμυνας από την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ιλίου.  

Ο Δήμαρχος Ιλίου 

Νίκος Ζενέτος 

Ίλιον, 22.11.2022 
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