
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη της ΓΓΙΦ στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και τον  Ξενώνα 

Φιλοξενίας του Δήμου Τρίπολης 

Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές 

Κοινωνίες από τον Δήμο 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συνεχίζοντας τις 

προγραμματισμένες επισκέψεις της σε όλα τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τους 

Ξενώνες Φιλοξενίας θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων βίας της ΓΓΙΦ, στις 14/11/2017 

επισκέφθηκε το Δήμο Τρίπολης. 

 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών της, η κα Κούβελα είχε την ευκαιρία να 

διαπιστώσει τις εξαίρετες εγκαταστάσεις και την άρτια λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας 

και του Συμβουλευτικού Κέντρου γυναικών του Δήμου και να συνομιλήσει με τα στελέχη 

και των δύο δομών, τόσο για τα καθημερινά  θέματα της λειτουργίας τους, όσο και για τα 

ζητήματα που απασχολούν τις ωφελούμενες γυναίκες σήμερα. 

 

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας, συνοδευόμενη από τα μέλος του τμήματος 

Αρκαδίας Ισότητας των Φύλων, κ. Ράνια Δεληγιάννη η οποία είναι και εκπρόσωπος της ΓΓΙΦ 

στην  ΠΕΠΙΣ Πελοποννήσου, την κ. Γεωργία Στάικου, την κ. Γιάννα Καναβού, καθώς και τη 

συνεργάτιδα του γραφείου της, κ. Άννα Φενερλή, πραγματοποίησε συνάντηση με τον 

Δήμαρχο της πόλης, κ. Δημήτρη Παυλή και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα κοινωνικής 

πολιτικής, κ. Σπύρο Βρεντά.  

 

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, με 

έμφαση στο δίκτυο στήριξης της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες που υφίστανται βία και πολλαπλές 

διακρίσεις. Ταυτόχρονα, τονίστηκε η ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των 

δομών της πόλης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία για την ανάγκη 

άρσης των στερεοτύπων βάσει φύλου.  

 

Τέλος, ο Δήμαρχος υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων 

στις Τοπικές Κοινωνίες, με την οποία δεσμεύεται για την αξιοποίηση όλων των εργαλείων 

υπέρ της ισότητας των φύλων για όλους τους πολίτες (γυναίκες και άντρες) της περιοχής.  



Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η διοργάνωση μιας επικείμενης εκδήλωσης 

ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (που τιμάται 

ετησίως στις 25 Νοεμβρίου), καθώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός επιχειρησιακού 

σχεδίου εκ μέρους του Δήμου σχετικά με την προαγωγή των θεμάτων ισότητας. 

 

Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματέα ολοκληρώθηκε με την παρουσία της στην 

εκδήλωση που διοργάνωσε το τμήμα Αρκαδίας Ισότητας των Φύλων στην  

αίθουσα διαλέξεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο κτίριο του Πετροπούλειου Ιδρύματος 

της πόλης,  όπου παρουσίασε τις πολιτικές  της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

στη χώρα μας. 

 

Η Γενική Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε σε κάθε τομέα δράσης του έργου της 

ΓΓΙΦ, αναλύοντας ταυτόχρονα και τους άξονες προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου δράσης 

για την ισότητα των φύλων (2016–2020), έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή προσπάθεια 

της Γραμματείας για την αναβάθμιση του δικτύου για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών και για τις ενέργειες της προκειμένου οι δομές αυτές να παραμείνουν στους 

Δήμους και τη ΓΓΙΦ  μετά τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

 

Κλείνοντας, η κα Κούβελα δήλωσε ότι «Τόσο από πλευράς της ΓΓΙΦ, όσο και της 

συνολικότερης προσπάθειας που γίνεται σήμερα από την Κυβέρνησή μας για 

μεταρρυθμίσεις με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το 

γενικό συμφέρον υπό το πρίσμα της αξιοπρέπειας και της ισότητας για όλους και όλες». 
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