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«Συμμετοχή στην 6η Ολομέλεια του Δικτύου Ελένη Σκούρα»

Οι Σύμβουλοι του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ συμμετείχαν στην 6η συνεδρίαση της
Ολομέλειας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η συνεδρίαση αποτέλεσε την τελευταία του
Δικτύου και για τις τρεις Θεματικές Ομάδες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου:
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» που υλοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι.

Τις εργασίες της Ολομέλειας προλόγισε η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), η κα Αγαθοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στο Δίκτυο «Ελένη Σκούρα»,
ένα Δίκτυο που ενθάρρυνε και υποστήριξε τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις πολιτικής
ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα,
το Δίκτυο αποτέλεσε ένα μόνιμο μηχανισμό ανταλλαγής απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης
για ζητήματα που αφορούσαν στην ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες
και στην ισότιμη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όργανα, θέσεις και διαδικασίες
εξουσίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα
Κούβελα, η οποία τόνισε πως τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας, στην προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε η ίση συμμετοχή των
γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και η ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών
να γίνουν πραγματικότητα. Η ολομέλεια συνεχίστηκε με την παρουσίαση των δράσεων και
των αποτελεσμάτων του έργου, ενώ ακολούθησε και η συνολική αποτίμηση από την
Υπεύθυνη Έργου την κα Παπαδοπούλου.

Μετά την ολοκλήρωση της ολομέλειας πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τις Σόνια
Θεοδωρίδου & Ραλλία Χρηστίδου από την Orchestra Mobile υπό την διεύθυνση του μαέστρου
Θεόδωρου Ορφανίδη. Κείμενα και ποιήματα αναγνώστηκαν από την ηθοποιό Μαρία
Κανελλοπούλου, ενώ στο χώρο φιλοξενήθηκε και έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Γυναίκες
στην Αθήνα του μεσοπολέμου» από τη Συλλογή του Π. Πουλίδη και το Αρχείο της ΕΡΤ.
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