
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η ΓΓΙΦ στο Δήμο της Πάρου για την υπογραφή της 
 «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων  

στις Τοπικές Κοινωνίες»  
 

Την Πάρο επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, 
την Παρασκευή, 10/6/2016, για την υπογραφή της  «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από το Δήμο της Πάρου. Πρόκειται για το διεθνές 
κείμενο, που δεσμεύει τους Δήμους να ενσωματώνουν στις δομές και τις λειτουργίες τους 
δράσεις, οι οποίες ασχολούνται και προάγουν τα θέματα ισότητας στην τοπική κοινωνία. 
 

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι «η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην 
ανάδειξη θεμάτων ισότητας, μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξυγίανση της 
Αυτοδιοίκησης». Επίσης, υπογράμμισε ότι «Η συνεργασία της ΓΓΙΦ με τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες, μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά στην αποκατάσταση  
των ποικίλων ανισοτήτων, πολύ συχνά αόρατων, που ταλανίζουν την τοπική κοινωνία». 

 
Επίσης, ομιλία απηύθυνε και ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, η 

Αντιδήμαρχος, Θεοδώρα Σαρρή, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γεώργιος Λεονταρίτης 
και ο Πρόεδρος Δημοτικών Επιτροπών Πάρου, Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, ενώ στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν και ο Έπαρχος, Μπιζάς Κωνσταντίνος,  ο Υποψήφιος Δήμαρχος 
Πάρου και Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Νίκος Σαρρής, καθώς και γυναίκες εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Γυναικών Νάουσας, «Αριής» Πάρου,  της  Ένωσης Κυκλάδων «Οι Κόρες των 
Κυκλάδων», καθώς και πλήθος πολιτών. 
 

Παράλληλα, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, όπου και πραγματοποιήθηκε  η 
εκδήλωση, εκτέθηκαν   έργα από τις συμμετοχές του Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού 
αφίσας της ΓΓΙΦ με θέμα «Χτίζουμε την Ισότητα των Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα 
στερεότυπα». Εκτός από τα τρία πρώτα διακριθέντα έργα, τα υπόλοιπα αποτέλεσαν ένα 
δείγμα έργων από μαθητές/τριες νησιωτικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων και από τις 
Κυκλάδες. 

 
Τέλος, η Γενική Γραμματέας συνομίλησε με εκπροσώπους κοινωνικών  φορέων του 

Δήμου και ιδιαίτερα με τις γυναίκες του Δήμου, οι οποίες εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον 
τους για θεματικές που αφορούν την ισότητα, αλλά και γενικότερα την τοπική κοινωνία. 
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