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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Σήμερα, Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, «τουιτάρουμε»  με πρώτο 
hashtag  #simioplus. Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS και αιτία η λειτουργία του νέου κέ-
ντρου ανώνυμου και δωρεάν έλεγχου για hiv/AIDS «SimioPlus» στην Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 
3), αποτέλεσμα της συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΓΝ Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Ανεβάστε στο twitter ή το fb μία «σέλφι» μπροστά από το στούντιο του Kosmos, που ειδικά την 
ημέρα αυτή θα μεταφερθεί στο σταθμό «Μοναστηράκι» και θα εκπέμψει για 8 ώρες, από τις 10 το 
πρωί έως τις 6 το απόγευμα, το πρόγραμμά του από τον χώρο του μετρό: Υπέροχες μουσικές αλλά 
και ενημέρωση με συνεντεύξεις από τους κατεξοχήν αρμόδιους να μιλήσουν για το hiv/AIDS: Το ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, καθ’ύλην αρμόδιος κρατικός φορέας για τον έλεγχο και πρόληψη της hiv/AIDS λοίμωξης 
αλλά και οι ΜΚΟ Praxis, Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής θα μιλήσουν ‘ζωντανά’ στους δημοσιογράφους 
του Kosmos για όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το AIDS.

Στις 2 το μεσημέρι, στον χώρο του σταθμού μετρό «Μοναστηράκι», ένα ξεχωριστό τρίο από τα Μου-
σικά Σύνολα της ΕΡΤ θα δώσει ανοιχτή συναυλία με ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την 
ημέρα.

Στις 18:30 της 1ης Δεκεμβρίου και για τρεις βραδιές φωτίζουμε  την Πολυκλινική Αθηνών (Πειραιώς 
3), όπου στεγάζεται και λειτουργεί το SIMIO PLUS για να σημάνουμε,  με ένα μοναδικό στην Αθήνα 
θέαμα, την έναρξη λειτουργίας του νέου κέντρου. Η Πολυκλινική Αθηνών «ντύνεται» στα κόκκινα, 
στηρίζοντας την φετινή εκστρατεία κατά του AIDS, με σύμβολο την κόκκινη κορδέλα. Το έντονο κόκ-
κινο χρώμα της κορδέλας αναδεικνύει την πρόσοψη του κτιρίου καθ’ ύψος, η οποία «αγκαλιάζεται» 
από το μπλε φόντο που διαχέεται μέσα από το εσωτερικό της Πολυκλινικής. Η δημιουργική αυτή 
οπτική αντίθεση, διαμορφώνει μια φωτιστική εγκατάσταση ως τοπόσημο στον άξονα της Πειραιώς.

Απανταχού χρήστες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό!

Χρήσιμα # και @

#simioplus

#WorldAIDSDay

#keelpno

#kosmos936  

#radioagainstaids

TWITTER FACEBOOK url
ΚΕΕΛΠΝΟ @keelpno_gr @keelpno www.keelpno.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ @YpYgGR http://www.moh.gov.gr/
Ρ/Σ KOSMOS @Kosmos936fm @kosmos936 http://www.ert.gr/kosmos/
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ  @KentroZois @CentreForLifeKentroZois https://www.kentrozois.gr/
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ @positivevoicegr @thetikifoni http://positivevoice.gr/
PRAKSIS @praksisgr @ngopraksis https://www.praksis.gr/el/

σέ το!

https://twitter.com/Kosmos936fm

