ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης, οι Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και των
παιδιών τους των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου και το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) που εντάσσονται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υπό την εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι
και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας 2014 - 2020 διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας
κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου)

στις 21 Νοεμβρίου 2018 στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις

11:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.
Η 25η Νοεμβρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών, υπενθυμίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Απεναντίας, η ψυχολογική, σεξουαλική,
σωματική ή λεκτική βία κατά των γυναικών, αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν περιορίζεται
σε σύνορα, κοινωνικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς περιορισμούς, αλλά μας αφορά όλους και όλες.
Με το μήνυμα «δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη», παροτρύνουμε όλες εκείνες τις γυναίκες που
υποφέρουν σιωπηλά να υπερβούν την εσωστρέφεια αυτής της μοναξιάς και, επιδεικνύοντας μηδενική
ανοχή στη βία, να απευθυνθούν στις δομές της ΓΓΙΦ και να σπάσουν τη σιωπή τους.
Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν:
14:00, 15:30, 16:00 - Οπτικοακουστική Performance, με τίτλο “Όρια” από την ομάδα DAMUS
14:30 - Συναυλία με την ομάδα Κρουστών, Κρουστόφωνο
Καθ' όλη τη διάρκεια θα προβάλλονται βίντεο
Καλούμε όλους τους τοπικούς φορείς, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, αλλά και τους πολίτες να
συμμετάσχουν με την παρουσία τους στην εκδήλωση, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα την
υποστήριξη τους στον αγώνα για την κατάκτηση και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην πράξη και
κυρίως στην εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.
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