
	  

	  

Ο	  ΤΟΜΕΑΣ	  ΥΓΕΙΑΣ	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ	  
ΓΙΑ	  ΤΟ	  AIDS	  	  

Με	  την	  υποστήριξη	  του	  ΚΕΕΛΠΝΟ	  

	  

Με	  αφορμή	  την	  Παγκόσμια	  Ημέρα	  κατά	  του	  AIDS	  -‐1η	  Δεκεμβρίου-‐	  ο	  Τομέας	  
Υγείας	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  και	  το	  Κέντρο	  δια	  βίου	  μάθησης	  1,	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  με	  
την	  υποστήριξη	  του	  ΚΕΕΛΠΝΟ,	  συνδιοργανώνουν	  την	  Παρασκευή	  29	  Νοεμβρίου	  
και	  ώρα	  12.00,	  στο	  Δημαρχείο	  Γλυφάδας	  (Άλσους	  15),	  Εκδήλωση	  
Ευαισθητοποίησης	  για	  τη	  «μάστιγα	  του	  αιώνα»,	  με	  θέμα	  «Οι	  νέοι	  μπορούν»	  και	  
στόχο	  την	  ευρεία	  ενημέρωση	  του	  κοινού	  όσον	  αφορά	  στις	  τελευταίες	  εξελίξεις	  για	  
τον	  ιό	  HIV/AIDS.	  	  	  	  

Σύμφωνα	  με	  πρόσφατη	  ανακοίνωση	  του	  ΚΕΕΛΠΝΟ,	  τα	  κρούσματα	  του	  AIDS	  έχουν	  
σημειώσει	  πολύ	  μεγάλη	  αύξηση	  την	  τελευταία	  δεκαετία,	  ενώ	  παράλληλα	  η	  
οικονομική	  ύφεση	  της	  τελευταίας	  τριετίας	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  ανεξέλεγκτη	  
είσοδο	  οικονομικών	  μεταναστών	  από	  τρίτες	  χώρες	  επιδεινώνουν	  την	  κατάσταση…	  

Την	  εκδήλωση	  θα	  ανοίξει	  με	  σύντομο	  χαιρετισμό	  η	  κα	  Ελένη	  Μαυρακάκη	  
(Γραμματέας	  του	  Δημοτικού	  Συμβουλίου	  Γλυφάδας	  και	  Πρόεδρος	  της	  Ένωσης	  
Γυναικών	  Γλυφάδας	  «Εμείς»),	  ενώ	  στη	  συνέχεια	  η	  κα	  Αικατερίνη	  Συντελή	  από	  το	  
Τμήμα	  Παρεμβάσεων	  στην	  Κοινότητα,	  του	  ΚΕΕΛΠΝΟ	  (Κέντρο	  Ελέγχου	  &	  Πρόληψης	  
Νοσημάτων),	  θα	  μιλήσει	  για	  την	  πρόληψη	  του	  AIDS	  και	  το	  βαρύνοντα	  ρόλο	  της	  
Συμβουλευτικής	  &	  Ψυχολογικής	  Υποστήριξης	  όσων	  έχουν	  χτυπηθεί	  από	  τον	  ιό.	  	  

Εξάλλου,	  «Οι	  ψυχοσεξουαλικές	  παράμετροι	  στην	  πρόληψη	  του	  HIV/AIDS»	  θα	  
είναι	  το	  θέμα	  που	  θα	  αναπτύξουν	  για	  λογαριασμό	  του	  κέντρου	  ΘΕ.ΣΥ	  (Θετική	  
Συμπεριφορά	  στην	  Ψυχική	  Υγεία),	  οι	  κκ.	  Βιβή	  Σωτηροπούλου	  (Ψυχολόγος,	  Δρ	  
Ψυχολογίας	  στο	  Πάντειο	  Πανεπιστήμιο)	  και	  Τιτίκα	  Μητσοπούλου	  (Ψυχολόγος,	  Msc	  
Κοινωνικής	  Ψυχιατρικής	  –	  Παιδοψυχιατρικής,	  Υποψήφια	  Δρ.	  Ιατρικής	  Σχολής	  στο	  
Πανεπιστήμιο	  Ιωαννίνων).	  

Στο	  πλαίσιο	  της	  Εκδήλωσης	  Ευαισθητοποίησης	  που	  διοργανώνουν	  τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  με	  
αφορμή	  την	  Παγκόσμια	  Ημέρα	  κατά	  του	  AIDS,	  οι	  σπουδαστές	  του	  Τομέα	  
Παιδαγωγικών	  και	  του	  Τμήματος	  Νοσηλευτικής	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  με	  την	  
υποστήριξη	  των	  προφυλακτικών	  «again»,	  θα	  πραγματοποιήσουν	  την	  Παρασκευή	  
29	  Νοεμβρίου	  διανομή	  ενημερωτικού	  υλικού	  &	  προφυλακτικών	  στα	  στέκια	  της	  
νεολαίας	  και	  σε	  κομβικά	  σημεία	  του	  Δήμου	  Γλυφάδας.	  	  



	  

*Η	  εκδήλωση	  πραγματοποιείται	  υπό	  την	  Αιγίδα	  του	  Δήμου	  Γλυφάδας,	  με	  την	  
υποστήριξη	  του	  ΚΕΕΛΠΝΟ,	  της	  Ένωσης	  Γυναικών	  Γλυφάδας	  «Εμείς»,	  του	  κέντρου	  
ΘΕ.ΣΥ	  (Θετική	  Συμπεριφορά	  στην	  Ψυχική	  Υγεία),	  της	  ιστοσελίδας	  www.boro.gr	  της	  

Άννας	  Δρούζα	  και	  των	  προφυλακτικών	   .	  

**Χορηγοί	  Επικοινωνίας	  	  

www.boro.gr,	  www.Likeradio.gr	  ,	  	  www.vimaonline.gr	  ,	  «Σφυγμός	  Νοτίων	  
Προαστίων»	  ,	  Όμιλος	  Νέοι	  Ορίζοντες	  Φιλίας	  

Για	  περισσότερες	  πληροφορίες:	  	  

Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ	  Νοτίων	  Προαστίων:	  	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  57	  /	  τηλέφωνο	  
210	  9640117/	  www.iek-‐xini.edu.gr/	  www.facebook.com/iekxiniglyfada	  	  	  	  

	  


