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Επίσκεψη στο σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα

Επίσκεψη στο σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 η Αναπληρώτρια Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Βοιωτίας. κ. Φανή Παπαθωμά και το Επίτιμο μέλος της Επιτροπής κ. Μίνα
Παπαναστασίου, με τα μέλη της επιτροπής, κ. Ελένη Ευσταθίου-Σπανού Δήμαρχο
Ιστιαίας Αιδηψού, κ. Ελένη Ζήση Επιθεωρήτρια Εργασίας και κ. Χαρούλα Κυριακάκη,
κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Θήβας. Η επίσκεψη αυτή έγινε, με στόχο
την ανάπτυξη των δράσεων για τη συμπαράσταση στις μειονοτικές γυναικείες ομάδες.

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος, το Επίτιμο Μέλος και τα μέλη της Επιτροπής
περιηγήθηκαν στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος, στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας, στα δημιουργικά εργαστήρια, στα μαγειρεία, στα ιατρεία και
συνομίλησαν με το Διευθυντή του καταστήματος κ. Γιώργο Μακρή και με το
σωφρονιστικό, εκπαιδευτικό και ιατρικό προσωπικό καθώς επίσης και με
κρατούμενες του καταστήματος.

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να συμπράξει
στην προσπάθεια των γυναικών για την ομαλή επανένταξή τους.

Στο τέλος της επίσκεψης η κ. Φανή Παπαθωμά, συντονίστρια των δράσεων
της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, δήλωσε:

«Συγχαίρουμε τον Διευθυντή του Σωφρονιστικού Καταστήματος κ. Γιώργο
Μακρή και ολόκληρο το προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος για την
προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά, ώστε το σωφρονιστικό κατάστημα να είναι
για όλες τις κρατούμενες ορμητήριο μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων και τη
διαμόρφωση του ανάλογου αγαστού κλίματος για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Εμείς ως Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, Κώστα
Μπακογιάννη, έχουμε ως στόχο τη συνεχή αναζήτηση αποτελεσματικών πολιτικών



και πρακτικών, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφής βίας, που υπονομεύει τα
δικαιώματα των γυναικών, για ισότητα και αξιοπρέπεια».

Ακολούθως, το Επίτιμο μέλος της Επιτροπής κ. Μίνα Παπαναστασίου δήλωσε:

«Επισκεφθήκαμε σήμερα το σωφρονιστικό κατάστημα των γυναικών Ελαιώνα
υλοποιώντας τις δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της οποίας Πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης
Κώστας Μπακογιάννης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος η Φανή Παπαθωμά,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας. Στόχος μας, όπως φαίνεται τόσο από τις δράσεις
της ΠΕΠΙΣ όσο και από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε είναι η συμπαράσταση σε
κάθε γυναίκα, κι ενδεικτικά αναφέρω την άγαμη, την πρόσφυγα, την επιχειρηματία, το
θύμα ψυχολογικού εκβιασμού (bullying), της έγκλειστης. Αφουγκραστήκαμε τα
προβλήματά τους και συζητήσαμε τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους
και την προσπάθεια ένταξης εκ νέου στο κοινωνικό σύνολο.»






