
Το πλήρες πρόγραµµα των εκδηλώσεων, στο διαδίκτυο! 

 

5η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΑΥΓΗ – «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΩΤΟΣ» 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
«Γυναικεία Κραυγή», µε θέµα την 
καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών, το ξεκίνηµά του στη 

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία το 2011 από το 
∆ιεθνές Κίνηµα Ποιητριών (Mujeres Poetas 
Internacional) και µε τη συµµετοχή 40 
χωρών παγκοσµίως, επανέρχεται στην 
Ελλάδα το Μάρτιο. Φέτος το Φεστιβάλ, 

όντας αφιερωµένο στις ∆οµινικανές αδερφές Μιραµπάλ, τελεί υπό την αιγίδα της 
Ουνέσκο και συµµετέχει στους παγκόσµιους εορτασµούς για το 2015 ως «έτος 
φωτός».  

Τη στιγµή που το ένα τρίτο των Ελληνίδων και όλων των γυναικών της 
Ευρώπης πέφτει θύµα σωµατικής ή ψυχολογικής βίας, αλλά και παλαιωµένες 
αντιλήψεις, µε θρησκευτικό ή άλλο µανδύα, καταδικάζουν τη γυναίκα σε µια ύπαρξη 
αόρατη και µια ζωή αβίωτη µε στέρηση πρωταρχικών δικαιωµάτων, δεν υπάρχει 
περιθώριο για αδιαφορία. Έτσι, η 5η Γυναικεία Κραυγή έρχεται να αφυπνίσει 
συνειδήσεις και να καυτηριάσει ένα παγκόσµιο θλιβερό φαινόµενο, περισσότερο 
ενδυναµωµένη, πλούσια και ηχηρή αυτή τη φορά! 

Υπό τη διοργάνωση φέτος του περιοδικού λόγου, κριτικής και ιδεών Νέο 
Πλανόδιον, το Φεστιβάλ στην Ελλάδα θα περιλαµβάνει 5 εκδηλώσεις, 2 θεατρικές 
παραστάσεις, 3 προβολές ταινιών, 2 προβολές ντοκυµαντέρ και 1 θεατρικό αναλόγιο, 
τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και στην ελληνική περιφέρεια. Συγκεκριµένα, 
περιλαµβάνει: εκδηλώσεις στο Ινστιτούτο Θερβάντες (6/3, 19.00) και στο Abanico 
(14/3, 20.00), προβολή του ντοκυµαντέρ «Κισµέτ» (Αθήνα, 6/3, 17.00), ανοιχτή 
συζήτηση στον πολυχώρο Vault (8/3, 20.00), προβολές ταινιών (Βιβλιοθήκη 
Βολανάκη, 15/3 & 22/3, 19.00), καθώς και τις παραστάσεις «Πνιγµονή» (στο Vault 
και στη Θεσ/κη) και «Αρκετά πια µε την Αντέλα» (στο θέατρο Βικτώρια). Στην 
Κρήτη θα πραγµατοποιηθεί διήµερο εκδηλώσεων στα Χανιά (27-28/3) και εκδήλωση 
στην Κίσαµο Χανίων (29/3, 20.00).  

Στις εκδηλώσεις, µεταξύ άλλων, συµµετέχουν οι ποιήτριες ∆ήµητρα 
Χριστοδούλου, Λένα Καλλέργη, Έλσα Κορνέτη, Άντζυ Κορρέ, Κλεοπάτρα Λυµπέρη, 
Νεκταρία Μενδρινού και Γεωργία Τριανταφυλλίδου, η συγγραφέας Νίκη Τρουλλινού 
και οι σκηνοθέτες Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου, Μιχάλης Βιρβιδάκης και ∆ηµήτρης 
Καρατζιάς. 

Πέρα από το Νέο Πλανόδιον, την 5η Γυναικεία Κραυγή στηρίζει το Instituto 
Cervantes, ο Κύκλος Ποιητών, το ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, οι 
Γιατροί χωρίς Σύνορα, η Βιβλιοθήκη Βολανάκη, το κέντρο Abanico, ο Ιστιοπλοϊκός 
Όµιλος Χανίων, ο ∆ήµος Κισάµου Χανίων και ο Φιλολογικός Σύλλογος Κισάµου. 
Την οργάνωση και το συντονισµό της ελληνικής συµµετοχής στο Φεστιβάλ ανέλαβε 
η µεταφράστρια και κριτικός θεάτρου Έλενα Σταγκουράκη ως επίσηµη εκπρόσωπος 
του ∆ιεθνούς Κινήµατος Ποιητριών (MPI) στην Ελλάδα. 


