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Συκιές, 8 Μαρτίου 2021

#me too: H Παγκόσμια Ημέρα για τα
δικαιώματα των γυναικών πάντα επίκαιρη
♦ Διαδικτυακή εκδήλωση του δήμου Νεάπολης-Συκεών με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «#me too: H Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των
γυναικών πάντα επίκαιρη» διοργανώνει με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεθαύριο, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, στις
6 το απόγευμα, με ομιλήτριες την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, και πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ., Δήμητρα
Κογκίδου και τη δικηγόρο ΚΓΜΕ «ΔΙΟΤΙΜΑ», και υπ. ΔΝ ΕΚΠΑ, ΜΔΕ Ποινικών
Επιστημών, Χαρά Χιόνη-Χότουμαν.
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
zoom, ενώ, παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι-καλεσμένοι θα μπορούν να συμμετέχουν και μέσω
Facebook (F/B: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ). Το link της Ημερίδας είναι:
 Zoom: https://zoom.us/j/95650644022 και
 Facebook Live: https://www.facebook.com/dhmosneapolhsykewn/live/,
ενώ, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/3eha5qh οι ενδιαφερόμενοι και
ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν και τον (mobile friendly) online οδηγό που έχει
δημιουργηθεί για τη συμμετοχή στην ημερίδα.
Όπως σχολιάζουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
δεν είναι απλά Ημέρα Γιορτής, αλλά ουσιαστικής Διεκδίκησης. Η 8η Μαρτίου, που φέτος
στην Ελλάδα συμπίπτει με την ανάδειξη του ελληνικού #metoo που έφερε στην πρώτη
γραμμή το πρόβλημα της ισότητας των φύλων και της καταπάτησης των δικαιωμάτων, είναι
ημέρα μνήμης, σεβασμού και τιμής στις διεκδικήσεις των γυναικών του παρελθόντος, και
κυρίως πρόσκληση για νέες δράσεις και συνέχιση των αγώνων σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο για την εδραίωση μιας κοινωνίας και μιας κουλτούρας ισότητας, αλληλεγγύης,
δικαιοσύνης και ελευθερίας, με ισότιμες έμφυλες σχέσεις και μηδενική ανοχή σε
οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας».
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