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Θεσσαλονίκη,  

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Φωτεινή Κούβελα προαναγγέλλει από τη Θεσσαλονίκη 

Δύο νέα σ/ν για την καταπολέμηση 

της βίας και την ισότητα των φύλων 

Δύο σημαντικά νομοσχέδια, που αφορούν στην προστασία των γυναικών από 

τη βία και στην εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι 

έτοιμα και προβλέπεται να εισαχθούν προς ψήφιση στη Βουλή κατά το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα, προανήγγειλε χτες, Πέμπτη 29 Ιουνίου, το βράδυ 

από τη Θεσσαλονίκη η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του 

υπουργείου Εσωτερικών, Φωτεινή Κούβελα.  

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Μέγαρο Μουσικής με θέμα 

«Ισότητα των Φύλων: Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο», η κα Κούβελα έκανε 

γνωστό ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ολοκληρώσει και πρόκειται λίαν 

συντόμως να καταθέσει σχέδιο νόμου, με το οποίο επικυρώνεται και 

ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας η Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστής και ως Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. Η σύνταξη του σχεδίου νόμου έγινε δυνατή μετά την 

ολοκλήρωση του πορίσματος που συνέταξε ομάδα έργου της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.  

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί διεθνή συνθήκη, 

αναγνωρίζει ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν στην 

πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών. 

Εξάλλου, στα χέρια του υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να το καταθέσει 

στη Βουλή, βρίσκεται ήδη το σχέδιο νόμου για την ουσιαστική ισότητα των 

φύλων, το οποίο ολοκλήρωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Όπως 

είπε η κα Κούβελα, πρόκειται για καινοτόμο νομοσχέδιο, με το οποίο 

εξειδικεύονται οι κανόνες που απορρέουν από την αρχή της ισότητας των 

φύλων και εξασφαλίζεται ότι θα εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και 

των ίσων ευκαιριών για όλα τα μέλη του κοινωνικού συνόλου.  

«Ένα μικρό σκαλί προς την ισότητα»  
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Η κα Κούβελα τόνισε ότι «η ανάγκη να προωθηθούν τα ζητήματα της ισότητας 

των φύλων, ιδίως σε περιόδους κρίσης, συνιστά κρίσιμο μέγεθος» και πρόσθεσε 

ότι «στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την απαλλαγή της χώρας από την 

επιτροπεία των δανειστών, κάθε γυναικεία κατάκτηση είναι ένα μικρό σκαλί προς 

την ισότητα και τη δημοκρατία».  

Η ίδια αναφέρθηκε στο πλήθος των παρεμβάσεων και των δράσεων της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που αφορά στην περίοδο 2016-2020. Οι εν λόγω 

παρεμβάσεις και δράσεις κατανέμονται σε έξι επιμέρους στρατηγικούς 

στόχους, την κοινωνική συνοχή/μετανάστευση, την αγορά εργασίας, την 

εκπαίδευση/κατάρτιση, την υγεία, την έμφυλη βία και τα κέντρα αποφάσεων. 

Για την εκπαίδευση 

Σε ό,τι αφορά ειδικώς στην εκπαίδευση, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων, όπως είπε η κα Κούβελα, συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Παιδείας 

και το Ινστιτούτο Παιδείας, για να διαχυθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και να εισαχθεί η έμφυλη 

σεξουαλική εκπαίδευση ως διακριτό και αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο.  

Στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων θέτει υπό την αιγίδα της θεατρικές παραστάσεις και άλλες μορφές 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, που πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με τη βία, 

τα έμφυλα στερεότυπα και τις σχέσεις φύλου, ενώ υπερασπίζεται και προάγει 

το έργο γυναικών δημιουργών Κι αυτό, «επειδή πιστεύουμε», όπως είπε η κα 

Κούβελα, «ότι μέσω της τέχνης μπορεί να ευαισθητοποιηθεί μεγάλο ποσοστό 

πολιτών, που ίσως μέχρι πρότινος να μην είχε άρτια πληροφόρηση επί διαφόρων 

θεμάτων».  

«Έλλειμμα δημοκρατίας» 

Στην εκδήλωση προλόγισε η Σάσα Λαδά, ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ και 

αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία 

σημείωσε ότι «η ισότητα των φύλων δεν είναι γυναικείο ζήτημα, αλλά αποτελεί 

οικουμενική αρχή», για να προσθέσει: «Οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και οι 

πολυποίκιλες διακρίσεις που συνδέονται με το φύλο, συνιστούν σημαντικό 

έλλειμμα δημοκρατίας». 

Σύμφωνα με την κα Λαδά, έπειτα από επτά χρόνια κρίσης, τα θέματα της 

ισότητας των φύλων έχουν οξυνθεί και πολλές από τις κατακτήσεις των 

γυναικών κατά το παρελθόν έχουν συρρικνωθεί ή έχουν ακυρωθεί. Όπως 

ανέφερε, «οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας ανδρών και γυναικών 

επιδεινώνονται  συνεχώς, ενώ η πολύπλευρη επίθεση στα δικαιώματα των 

γυναικών έχει πολλαπλασιάσει τα εμπόδια της ισότιμης ένταξής τους στην αγορά 
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εργασίας, οδηγώντας έτσι σημαντικό αριθμό αυτών στην ανεργία. Παράλληλα, η 

κρίση έχει αναδείξει τις πολλαπλές μορφές βίας που υφίστανται οι γυναίκες και 

στις οποίες αδυνατούν να αντιδράσουν».    

 

«Δεν αποτελεί πολυτέλεια» 

Ωστόσο, η ίδια υποστήριξε ότι «σε περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των 

φύλων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της πολιτικής με την 

οποία επιχειρείται σήμερα η διέξοδος από την κρίση». Όπως παρατήρησε, «η 

δίκαιη ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική, έχει ανάγκη από την πλήρη άνθηση 

του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες». 

Η κα Λαδά τόνισε επίσης ότι η χτεσινή πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής 

αποτελεί αφετηρία, «για να αναλάβουμε νέες δράσεις, από κοινού με τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο χώρο του πολιτισμού, της μουσικής και των 

γυναικών μουσικών». 

Η εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στη οροφή του κτηρίου Μ2, 

ολοκληρώθηκε με την προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «Exotica, 

Erotica, Etc.», παραγωγής Γαλλίας 2015,  σε σενάριο, σκηνοθεσία και διεύθυνση 

φωτογραφίας της Ευαγγελίας Κρανιώτη. 

### 

 

Φωτογραφίες: https://1drv.ms/f/s!Ajf5lI1ijOZOj3RlvO9kgKZFzzQ_ 

Λεζάντες για τις φωτογραφίες: 

DSC04509.JPG, DSC04527.JPG, DSC04516.JPG, DSC04557.JPG:  

Κάθε γυναικεία κατάκτηση είναι ένα μικρό σκαλί προς την ισότητα και τη 

δημοκρατία, δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του υπουργείου 

Εσωτερικών, Φωτεινή Κούβελα, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μέγαρο 

Μουσικής Θεσσαλονίκης 

DSC04485.JPG, DSC04488.JPG, DSC04501.JPG:  

Η ισότητα των φύλων δεν είναι γυναικείο ζήτημα, αλλά αποτελεί οικουμενική 

αρχή, ανέφερε η Σάσα Λαδά, ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

DSC04493.JPG, DSC04533.JPG:  

Αφετηρία νέων δράσεων για ζητήματα εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων, 

αποτελεί η χτεσινή εκδήλωση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

https://1drv.ms/f/s!Ajf5lI1ijOZOj3RlvO9kgKZFzzQ_
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DSC04480.JPG: 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών, Φωτεινή 

Κούβελα (τρίτη από δεξιά), με την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΜΜΘ, Σάσα Λαδά 

(τρίτη από αριστερά), τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΜΜΘ, Νικήτα Μυλόπουλο 

(δεύτερο από αριστερά) και άλλους επίσημους προσκεκλημένους της χτεσινής 

εκδήλωσης  

DSC04566.JPG: 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ 

«Exotica, Erotica, Etc.» της Ευαγγελίας Κρανιώτη 

 


