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Ενηµερωτικό Σηµείωµα 

Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών �ήµου Σερρών, επιθυµώντας να αναδείξει το 

ζήτηµα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδίως των γυναικών 

και των παιδιών, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα των προσφύγων, διοργανώνει 

δράσεις ευαισθητοποίησης που αναφέρονται παρακάτω. Ο στόχος των δράσεων 

αφορά την ευαισθητοποίηση σε σχέση µε τη µη διάκριση για λόγους φύλου, 

φυλής ή καταγωγής. 

 

Προβολή της ταινίας «Περσέπολις» (2007, 95’) στις 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 

21:00, στο Θερινό Θεατράκι. 

Πρόκειται για ταινία κινουµένων σχεδίων, ασπρόµαυρη, η οποία αναφέρεται στη 

ζωή και τα δικαιώµατα των γυναικών στο Ιράν µετά την Ισλαµική Επανάσταση 

του Χοµεϊνί στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Πριν την έναρξη της προβολής θα 

παρουσιαστεί performance από ωφελούµενη της δοµής φιλοξενίας προσφύγων 

στις Σέρρες που θα αναφέρεται στα δικαιώµατα των γυναικών.  

Μέσα από την εκδήλωση αυτή επιδιώκεται η γνωριµία και η ανταλλαγή 

εµπειριών µεταξύ των Σερραίων πολιτών – γυναικών και ανδρών- και των 

προσφύγων/ προσφυγισσών που κατοικούν στην δοµή φιλοξενίας προσφύγων 

στις Σέρρες. 

Η δράση αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε το �ΗΠΕΘΕ Σερρών, την 

ΚΕ�ΗΣ και το �ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, ο οποίος µε τη χρηµατοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει στήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση ως προς 

τον συντονισµό και την διοίκηση της δοµής φιλοξενίας µεταναστών και 

προσφύγων στις Σέρρες. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

«Ταξιδεύοντας στον κόσµο µε ένα κουτί γεµάτο ιστορίες»-  �ράση για παιδιά 

ηλικίας 9- 12 ετών στις 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:30, στη �ηµόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη.  

Πρόκειται για µια ευκαιρία συνάντησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπων και 

πολιτισµών που αφορά τα παιδιά, τα οποία θα κληθούν να ανταλλάξουν τις 

εικόνες και τις ιστορίες τους σε µια δηµιουργική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε 

ειδικά για την συγκεκριµένη ηµέρα. Παράλληλα, θα υπάρξει δράση και για τους  

γονείς/συνοδούς των παιδιών. �ηλώσεις συµµετοχής στο τηλ. 2321098557. 

Η δράση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε σε συνεργασία µε τη �ηµόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σερρών και το �ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης. 

 

 

***** 

 

 Η Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ στις 20 Ιουνίου µε 

αφορµή την υπογραφή της «Συνθήκης για το καθεστώς των προσφύγων». Η 

συγκεκριµένη ηµέρα µας υπενθυµίζει τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που 

εκτοπίζονται από τους τόπους κατοικίας τους και διωκόµενοι/ες αναγκάζονται να 

αναζητήσουν άσυλο σε άλλες χώρες. Ανάµεσά τους, περισσότερο ευάλωτοι είναι 

τα παιδιά και οι γυναίκες τα δικαιώµατα των οποίων χρήζουν άµεσης 

προστασίας.  

 

 

 


