Κυριακή 3/4 (12.00’ μ.μ.)
Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου:
Ημερίδα
για
τη
Βία
/
Αντιμετώπιση και διαχείριση
του φαινομένου
H Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», υπό την αιγίδα του
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας ,
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, του Διεθνούς Ινστιτούτου
Κυβερνοασφάλειας και με την συμμετοχή της «Ελλάς Ντριμ Τιμ
Ερμής», της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Πειραιώς και της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, διοργανώνουν «Ημερίδα για την
Βία», στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης
51 & Αρτέμιδος, Παλαιό Φάληρο), την Κυριακή 3 Απριλίου 2022
στις 12.00’ το μεσημέρι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας :
12:00’ Ώρα προσέλευσης
12:30’ Εισαγωγή από την Πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Μανιατών,
Δήμητρα Κούβαρη
12:40’ «Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση και
αντιμετώπιση περιστατικών βίας» – Εισηγητής Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
13:00’ «Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση
οποιασδήποτε μορφής βίας» – Εισηγητής Μιχαήλ Καραμαλάκης,
Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.
13:15’ «Διαδίκτυο και σύγχρονες μορφές βίας» – Εισηγητής
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. / Ιδρυτής
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

13:30’ «Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: Πρόληψη και
ευαισθητοποίηση» – Εισηγήτρια Δρ. Κωνσταντίνα Κωστάκου,
Αστυνόμος Β’ (ΥΓ) Ψυχολόγος
13:45’ «Η ζωή ενός αθλητή: «Αξίες και Αρχές»- Εισηγητής
Δημήτρης Θεοδωρακάκος, Βαλκανιονίκης Πρωταθλητής Μαραθωνίου &
Παγκόσμιος Κυπελλούχος Ορεινού Τρεξίματος
14:00’ «Σεμινάριο Αυτοάμυνας» – Εισηγητής Αναστάσιος
Χαραλαμπίδης, Διπλωματούχος Προπονητής Γουσου Κουνγκ Φου
Δηλώσεις συμμετοχής και κρατήσεις θέσεων Τ. 6993 956933 – 6942
551005
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν
βεβαιώσεις παρακολούθησης εφόσον το επιθυμούν.

Γιάννης Φωστηρόπουλος: «Η αντιμετώπιση της βίας είναι υπόθεση
κοινωνική»
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος επισημαίνει

ότι η «Ημερίδα για την Βία» συμπίπτει με τη χρονική συγκυρία
που η ελληνική κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τα
τελευταία πρωτοφανή φαινόμενά της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει να υπάρξει
αυξημένη ευαισθητοποίηση και κυρίως ενημέρωση, σπάζοντας την
σιωπή και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα άμεσα και κυρίως
αποτελεσματικά».
«Η Δημοτική μας Αρχή, έχοντας στηρίξει με όλες τις δυνάμεις
της, ανάλογες δραστηριότητες και δράσεις, πιστεύει ακράδαντα
ότι η βία δεν αφορά μόνο το θύμα και την οικογένεια του, αλλά
ολόκληρη την κοινότητα μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται»
συνεχίζει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και καταλήγει,
απευθυνόμενος στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκο:
«Κύριε Υπουργέ η παρουσία, η ενεργή συμμετοχή και στράτευση
σας στην ευρύτερη προσπάθεια, αποτελεί εγγύηση για την
διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων και πολιτικών, όσον
αφορά στην πρόληψη, την επικοινωνία και την διαχείριση των
κρουσμάτων της βίας, με τον απαραίτητο σεβασμό, την ανάλογη
συμπαράσταση και τη δέουσα ψυχοκοινωνική υποστήριξη».
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31/3/2022

