
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με τον 

Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και τον Έλληνα Πρέσβη 

Με αφορμή το ταξίδι εργασίας στη Νέα 

Υόρκη και τη συμμετοχή της στην 60η Σύνοδο 

της Επιτροπής του ΟΗΕ για την κατάσταση των 

Γυναικών, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των 

Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, πραγματοποίησε 

σειρά συναντήσεων, την Πέμπτη 17 Μαρτίου, 

με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 

Δημήτριο στην Αρχιεπισκοπή, με τον Πρέσβη κ. 

Γιώργο Ηλιόπουλο στο Γενικό Προξενείο της 

Ελλάδας καθώς και με την ομογενειακή 

οργάνωση Association of Greek American Professional Women (AGAPW), την οποία 

αντιπροσώπευσαν η Πρόεδρος κα Αλεξάκου και η ταμίας κα Σαρρή. 

Στην συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, η Γενική Γραμματέας, ενημέρωσε για τις 

μεγάλες προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, 

τόνισε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι γυναίκες πρόσφυγες, 

καθώς και την αμέριστη αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας στους πρόσφυγες, γυναίκες, 

άντρες και παιδιά.  

Η Γενική Γραμματέας, Φωτεινή Κούβελα τόνισε ότι «μέλημα μας είναι η ενημέρωση 

των  γυναικών  προσφύγων  στα κέντρα υποδοχής  για τα δικαιώματα τους και η βοήθεια 

που μπορούμε να τους παρέχουμε σαν Γενική Γραμματεία Ισότητας, στις δομές υποστήριξης 

κακοποιημένων γυναικών, που διαθέτουμε. Επίσης, γίνονται προσπάθειες για την 

επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που υποδέχονται τις γυναίκες 

πρόσφυγες έτσι ώστε να της βοηθούνε και να αντιλαμβάνονται αν είναι θύματα trafficking 

ή αν έχουν υποστεί κακοποίηση».  

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις πολιτικές ισότητας που εφαρμόζονται στην 

Ελλάδα και ζήτησε την επαφή και τη συνεργασία με τις γυναίκες της Ελληνικής Ομογένειας, 

επισημαίνοντας ότι «η θετική επιρροή της Αρχιεπισκοπής στην Ομογένεια, μπορεί να 



συμβάλει στη δικτύωση και επικοινωνία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των 

Ελληνίδων της Ομογένειας». 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα για τα 

ζητήματα που απασχολούν την Ομογένεια και τόνισε την ευαισθητοποίηση της 

Αρχιεπισκοπής στα ζητήματα της Ισότητας. Ενημέρωσε για  την σημαντική προσπάθεια  της   

Αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα του human trafficking και πως ο ίδιος συμμετείχε στην 

επιτροπή του Λευκού Οίκου που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Επίσης, αναφέρθηκε στην 

πρωτοβουλία της ομάδας γυναικών της Αρχιεπισκοπής, της οργάνωσης Φιλόπτωχος 

Αδελφότης να βοηθάνε γυναίκες αποφυλακισμένες, θύματα trafficking προκειμένου να 

μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία.  

Τέλος, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έδωσε θερμά συγχαρητήρια στην 

Φωτεινή Κούβελα για την δράση της και το σημαντικό έργο που διενεργεί σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς.  
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