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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: ∆ιεξαγωγή του 1ου ∆ιήµερου Φεστιβάλ «Ο Φάρος της Ισότητας» στις 30
& 31 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη
Το Συµβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυµάτων Βίας του ∆ήµου
Αλεξανδρούπολης, µε αφορµή τη συµπλήρωση πέντε (5) χρόνων λειτουργίας, σας
προσκαλεί στο 1ο διήµερο φεστιβάλ µε τίτλο «Ο Φάρος της Ισότητας» που θα
πραγµατοποιηθεί στις 30 & 31 Αυγούστου 2018. Κατά τη διάρκεια του
συγκεκριµένου φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν ποικίλες δράσεις ευαισθητοποίησης
και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Αναλυτικότερα:
Πέµπτη 30 Αυγούστου
 Έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο «Βία κατά των γυναικών: Η λέξη που δε λες…»
στο προαύλιο του Νοµαρχείου (19:00-22:00)
 Βραδινή ποδηλατοβόλτα σε συνεργασία µε τους Ποδηλάτες του Εθνικού, µε
τίτλο «Πατάµε Φρένο στη Βία κατά των Γυναικών» και ενδιάµεσες στάσεις στα
γραφεία του Συµβουλευτικού Κέντρου για µια σύντοµη ξενάγηση και
ενηµέρωση από τα στελέχη, καθώς και στο Νοµαρχείο για την έκθεση
φωτογραφίας (ώρα έναρξης 21:30 από το Πάρκο Ακαδηµίας)
Παρασκευή 31 Αυγούστου
 Ενηµερωτική Εκδήλωση µε τίτλο «Βία κατά των γυναικών: Ένα διαρκές
έγκληµα χωρίς τιµωρία», µε κεντρική οµιλήτρια την κα Φωτεινή Κούβελα,

Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων (ώρα έναρξης 18:30 στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης)
 Έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο «Βία κατά των γυναικών: Η λέξη που δε λες…»
στο προαύλιο του Νοµαρχείου (19:00-22:00)
 Μουσική συναυλία (Street Music Event) µε τίτλο «Βραδιά σαξοφώνου για την
Ισότητα των Φύλων» µε τη συµµετοχή του Κωνσταντίνου Κάλλια, της
Μαριάννας Ευρυδόγλου και της Κωνσταντίνας Καραγιαννίδου (ώρα έναρξης
21:30 στην παραλιακή οδό – απέναντι από το δικαστικό µέγαρο)
Η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του
Συµβουλευτικού Κέντρου, Νέο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αλεξανδρούπολης και στο
τηλέφωνο 2551025629.
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Κοινωνικής
Πολιτικής και Ισότητας Φύλων
Παναγιώτα Πεϊχαµπέρη

