
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
 
Εκ  μέρους  του  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Κέντρου  Ερευνών  για  Θέματα  Ισότητας 
(ΚΕΘΙ) σας καλωσορίζω στις εργασίες της 3ης Ολομέλειας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», μιας 
δικτύωσης οργανώσεων, ομάδων και συλλογικοτήτων που το ΚΕΘΙ συνέβαλε καθοριστικά στη 
συγκρότησή της και η οποία έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της στα θέματα που αφορούν την 
θέση της γυναίκας σε μια κατεξοχήν ανταγωνιστική (παρότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν θάπρεπε 
να είναι τέτοια) διαδικασία όπως είναι αυτή της ανάδειξης σε αιρετές θέσεις πολιτικής ευθύνης.
 
Μπορεί το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου συγκροτήθηκε το Δίκτυο να πραγματεύεται την 
«ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», αλλά είναι πλέον κοινός τόπος και στη χώρα μας, ότι η ισότητα 
των φύλων δεν θα έρθει ουσιαστικά στη ζωή μας αν δεν τολμήσουμε βαθιές τομές στο επίπεδο 
της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Μέσα σε ένα τέτοιο αποφασιστικό εξισωτικό σχέδιο, η 
ενθάρρυνση μπορεί να λειτουργήσει προτρεπτικά και η δικτύωση να αποδώσει καρπούς που θα 
φτάνουν στην καρδιά των κυβερνητικών αποφάσεων σε μορφή απτών πολιτικών προτάσεων. 
Αυτόν τον συνδυασμό φιλοδοξούμε να υπηρετήσουμε σαν νέα Διοίκηση. Γιαυτό είμαστε εδώ, 
και όχι για να περάσουμε σαν το «μαύρισμα του καλοκαιριού», αφήνοντας δηλαδή επιδερμικά 
αποτυπώματα.  Αυτό θα το επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα, χωρίς να ξεχνάμε την ανάγκη 
για  μια  διευρυμένη  απεύθυνση  σε  σχεδόν  αποκλεισμένες  ομάδες  γυναικών,  όπως  είναι  οι 
μετανάστριες,  οι  Ρομά,  οι  ομοφυλόφιλες  κοινότητες,  οι  γυναίκες  θύματα  έμφυλης  βίας  ή 
trafficking.   Χωρίς  να  παραβλέπουμε  τη  σημαντικότητα  που  έχει  η  γυναικεία  ανάδειξη  και 
αιρετότητα στην πραγματική κοινωνική ζωή, σε πιο κοντινά στην πλειοψηφία των γυναικών 
επίπεδα (όπως ομάδες ενδιαφερόντων, συνδικάτα εργαζομένων, επιστημονικούς συλλόγους, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών και βέβαια τη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο). Το 
πολιτικό  περιβάλλον  στο  οποίο  εξελίσσεται  αυτή  μας  η  προσπάθεια  είναι  φιλικό  και 
προωθητικό. Απόδειξη γιαυτό είναι οι σημερινές συμμετοχές εδώ στην Ολομέλεια της ηγεσίας 
του Υπουργείου και του ίδιου του Υπουργού, αλλά και των γυναικών που συναποτελούν το 
πάνελ,  γυναικών  με  μεγάλη  αναγνωρισιμότητα  και  σημαντική  επιτυχία  στους  τομείς  που 
δραστηριοποιούνται και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ευθύνης.   

Τέλος,  Όσον  μας  αφορά σαν  ΚΕΘΙ,  ήδη  στους  σχεδιασμούς  και  της  προτάσεις  μας  για  το 
επόμενο  διάστημα,  περιλαμβάνονται  προγράμματα  δράσης  που  άπτονται  της  γυναικείας 
επιχειρηματικότητας  και  ιδίως  της  ηλεκτρονικής,  της  θέσης  της  γυναίκας  στον  στίβο  των 
σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και της δραματικής συμμετοχής της στις στρατιές των 
ανέργων της  παρατεταμένης  κρίσης  και  των  μνημονίων.  Σχεδιάζουμε  άμεσες  συνέργειες  με 
φορείς όπως οι τριτοβάθμιες οργανώσεις εργαζομένων (π.χ. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), τα πανεπιστήμια, 
οι  Περιφέρειες,  και  γιατί  όχι  με  την  ίδια  τη  Βουλή.  Την  ίδια  ώρα  δεν  θα  αφήσουμε  στο 
απυρόβλητο την υποβάθμιση της θέσης της γυναίκας στους ίδιους τους οργανισμούς εκείνους 
που αρέσκονται να προβάλλονται ως πρωτοποριακοί στην κοινωνία, όπως είναι τα κόμματα, οι 
πολιτικές οργανώσεις και οι οργανώσεις νεολαίας. Όπως δεν θα αφήσουμε στο περιθώριο της 
δράσης  μας  και  τις  γυναικείες  συλλογικότητες  της  περιφέρειας,  του  Δικτύου  και  όχι  μόνο, 
πέφτοντας στην παγίδα μιας αθηνοκεντρικής οπτικής.

Στην πορεία αυτή, τις μικρές μας δυνάμεις τις ισοσταθμίζουμε με τη μεγάλη μας διάθεση και 
αποφασιστικότητα. Ένα νέο, διευρυμένο και ενεργό Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» θα ήταν πολύτιμος 
σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια και αυτή είναι η προσδοκία μας από αυτό. Καλή συνέχεια 
στις εργασίες της Ολομέλειας.  


