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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγχαρητήρια επιστολή της προέδρου του ΚΕΘΙ στη νέα Δήμαρχο
Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Προς: κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,
Νέα Εκλεγμένη Δήμαρχος Κέας

Αγαπητή Κα Βελισσαροπούλου,
Εκ μέρους του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά
μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας στον δημαρχικό θώκο της Κέας από τον πρώτο γύρο των
δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου.
Η χαρά είναι διπλή, διότι είστε μία από τις εκατοντάδες γυναίκες ανά την Ελλάδα, που λάβατε
μέρος στα σεμινάρια του ΚΕΘΙ για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην πολιτική. Συγκεκριμένα,
παρακολουθήσατε με επιτυχία το έβδομο επιμορφωτικό σεμινάριο, για την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου το 2015, στο πλαίσιο του Έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
πολιτικής», που υλοποιήσαμε με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Η εκλογή σας από τον πρώτο κιόλας γύρο των εκλογών με ποσοστό 51,74% έβαλε ένα ακόμη
σημαντικό «λιθαράκι» στην εκπροσώπηση των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία
εντούτοις εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, λίγο πιο ψηλά από το 2% κινήθηκε το
ποσοστό γυναικών, που κατήλθαν στις φετινές αυτοδιοικητικές (δημοτικές ή περιφερειακές)
εκλογές ως επικεφαλής συνδυασμών.
Συνολικά, στις εκλογές κατέβηκαν 128 γυναίκες ως επικεφαλής συνδυασμών. Από αυτές, μόλις 9
υποψήφιες εξασφάλισαν ποσοστό άνω του 50% και «κλείδωσαν» τη δημαρχία από τον πρώτο
γύρο. Στο μέτωπο της Περιφέρειας, 3 γυναίκες υποψήφιες πέρασαν στον δεύτερο γύρο των
εκλογών, ενώ καμία δεν εξελέγη από τον πρώτο.
Ένας από τους βασικούς και μακρόπνοους στόχους του ΚΕΘΙ είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των
γυναικών και να ενδυναμώσει την παρουσία τους στην πολιτική ζωή της χώρας, στα κέντρα λήψης
των αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, καθώς βασικό ζητούμενο για να
υπάρξει ουσιαστική ισότητα είναι η κατάκτηση του 50/50.
Προσωπικά. θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, με την παρότρυνση να
αναλάβετε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο νησί σας. Το ΚΕΘΙ, από την
πλευρά του, θα είναι δίπλα σας σε κάθε τέτοια προσπάθεια και θα χαρούμε πολύ να αποτελέσετε
θετικό παράδειγμα για πολλές ακόμη γυναίκες που θέλουν να εμπλακούν σε κάθε βαθμίδα της
πολιτικής ζωής του τόπου μας.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις γυναίκες υποψήφιες του
δεύτερου γύρου των εκλογών της 2ης Ιουνίου, παροτρύνοντας τόσο τις γυναίκες που εκλέχθησαν,
όσο και τους άνδρες, να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή χάρτα τοπικής αυτοδιοίκησης για την ισότητα
και να προάγουν τα θέματα ισότητας των φύλων μέσα από το έργο τους.
Με εκτίμηση,
Ειρήνη Αγαθοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ του ΚΕΘΙ

Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.
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