
∆ΗΜΟΣ  ΡΟ∆ΟΥ 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  

 

Ρόδος9/9/ 2016   

δελτίο τύπου 

«Εµπορία Ανθρώπων: ∆ες κάτω από την επιφάνεια» 
Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 19:00 στο Ρόδον 

 
Ο ∆ήµος Ρόδου µε τις ∆οµές Υποστήριξης Γυναικών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής και Υγείας οργανώνουνηµερίδα µε τίτλο: «Εµπορία Ανθρώπων: ∆ες κάτω 

από την επιφάνεια». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Θερινό Κινηµατοθέατρο 

Ρόδον την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 19.00. Είναι προσανατολισµένη σε 

ένα φαινόµενο που αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόµενο έγκληµα στον κόσµο και 

πλήττει την ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα πάνω από 27 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων.  

Η κα. Άννα Ζωάννου, Αντιδήµαρχος Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής 

Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Τρίτης Ηλικίαςέχοντας ωςπροτεραιότητα την 

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τα θέµατα ισότητας 

µαζί µε το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών και τον Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών  έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε  ένα απόγευµα προβληµατισµού και 

διαλόγου, γιατί µόνο ως ενεργοί πολίτες και µέσω της πρόληψης µπορούµε να 

αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί τις επιπτώσεις του φαινοµένου της σωµατεµπορίας.   

Στην ηµερίδα, πέρα από τα επιστηµονικά στελέχη των ∆οµών Υποστήριξης Γυναικών του 

∆ήµου Ρόδου θα συµµετάσχουν και εκπρόσωποι της Μ.Κ.Ο Α21, που ειδικεύεται στην 

πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων µέσω της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης και στην 

προστασία των θυµάτων µέσα από προγράµµατα αποκατάστασης.  

Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλαµβάνει  

� Χαιρετισµό από την κ. Άννα Ζωάννου, Αντιδήµαρχο Προστασίας και 
ΠροαγωγήςΥγείας, ΚοινωνικήςΠολιτικής, Ισότητας των Φύλων και τρίτης Ηλικίας  

� Προβολή βίντεο της Α21 "Η ιστορία της Μαρίας",     
� “Η εµπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: Θυµατοκεντρική  προσέγγιση”  
� Άρης Καρδασιλάρης, ∆ιευθυντής της Α21 στην Ελλάδα 
� Μαρίνα Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Προγραµµάτων Πρόληψης και Ενηµέρωσης της 

Α21  
� Προβολή ταινίας µικρού µήκους µε τίτλο "Let'stalkaboutsex" (2013) της Li-DaKruger. 

Η ταινία είναι  βασισµένη σε  πραγµατικές µαρτυρίες και αφορά δύο πολύ 
διαφορετικές εµπειρίες µίας σεξουαλικής συνάντησης.  

� Συζήτηση µε τη συµµετοχή των: 
• Άρης Καρδασιλάρης, ∆ιευθυντής της Α21 στην Ελλάδα 
• Μαρίνα Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Προγραµµάτων Πρόληψης και Ενηµέρωσης της 

Α21  
• Εύη Μηνατσή, Κοινωνιολόγος Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του ∆ήµου 

Ρόδου 
• Παναγιώτης Μητσογιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

του ∆ήµου Ρόδου  
• Θεανώ Χρυσού, Κοινωνική Λειτουργός Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του 

∆ήµου Ρόδου  

� Προβολή βίντεο της Α21 "Η ιστορία της Κάτιας" 


