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Αγξίληo, 25-02-2019

Θέμα: «Γειηίν ηύπνπ-Γηεκεξίδα «ζπδεηήζεηο… βίαο ζηελ πόιε».
ηηο 23 άββαην & 24 Κπξηαθή Φεβξνπαξίνπ 2019 ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ΣΔΔ
Αηη/λίαο ζην Αγξίλην πξαγκαηνπνηήζεθε δηεκεξίδα κε ζπλδηνξγαλσηέο ηελ Δηζαγγειία
Πξσηνδηθώλ Αγξηλίνπ, ην Κέληξν Πξόιεςεο Αηη/λίαο «ΟΓΤΔΑ-ΟΚΑΝΑ», ηελ Γ/λζε
Αζηπλνκίαο Αθαξλαλίαο θαη ηελ Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ & Κνηλσληθήο Αξσγήο
Αγξηλίνπ κε ζέκα: «συζητήσεις… βίας στην πόλη».
ηελ

εκεξίδα

απεύζπλε

ραηξεηηζκό

ν

Γήκαξρνο

Αγξηλίνπ

Γεώξγηνο

Παπαλαζηαζίνπ, ελώ παξέζηεζαλ νη βνπιεπηέο Γ. Βαξεκέλνο θαη Κ. Καξαγθνύλεο θαη ν
πξώελ Τπνπξγόο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Παλαγηώηεο Κνπξνπκπιήο.
Ο ζπληνληζκόο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ ήηαλ ηνπ
Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ισάλλε Αγγειή θαη ε ζύλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ
Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αγξηλίνπ Γεσξγίνπ Πέηξνπ. Ο ζπληνληζκόο θαη ε παξνπζίαζε
ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ ήηαλ ηεο Dr Αζαλαζίαο Γεκεηξίνπ Δπηζηεκνληθά
Τπεύζπλεο ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο Αηη/λίαο «ΟΓΤΔΑ-ΟΚΑΝΑ».
Σελ εκεξίδα παξαθνινύζεζαλ δηθαζηηθνί θαη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί, δηθεγόξνη
ηνπ Γ.. Αγξηλίνπ, αζηπλνκηθνί ιεηηνπξγνί, εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γνλείο, επαγγεικαηίεο θαη πνιίηεο ηεο πόιεο.
Όιεο νη εηζεγήζεηο ήηαλ ελδηαθέξνπζεο θαη πξνζέγγηζαλ ην ζέκα ηεο βίαο κέζα
από ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ, όπσο ε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, ε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε, ε ζρνιηθή βία, ε δόκεζε ηεο βίαηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ
αηόκνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε πξόιεςε θαη δξάζεηο πξόιεςεο.
θηαγξαθήζεθαλ παξάκεηξνη ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα από κία λνκηθή, δηθαζηηθή θαη
δεκνζηνγξαθηθή καηηά.
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Καζόιε ηεο δηάξθεηα ηεο δηεκεξίδαο αθνινύζεζε ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κε ην
θνηλό θαη αθνύζηεθαλ ελδηαθέξνπζεο ηνπνζεηήζεηο εθ κέξνπο ησλ αθξναηώλ.

https://www.agrinionews.gr/agrinio-diimero-syzitiseon-vias-stin-poli-quot/
https://www.agriniopress.gr/vias-agrinio/

Η Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο
θ.α.α.
Δπηπρία Γ. Μαληάθε
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