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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ CARAVEL
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα
- Σιδηροπούλου, µιλώντας, χθες, κατά την εκδήλωση, µε σύνθηµα ‘’Η ελπίδα είναι γένους
θηλυκού’’ & θέµα ‘’Κοινωνική ατζέντα’’, ανέπτυξε, θεµατολογία, όπως:
Τον Πρόεδρο του κόµµατος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, εκπροσώπησε,
ο Αντιπρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος ∆ήµας.

Οµιλία της Γραµµατέα Γυναικείων
Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας,
Κατερίνα Παπακώστα–
Σιδηροπούλου.

Στην κοπή της πίτας ήταν και ο
εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.

Η εκδήλωση της Γραµµατείας
Γυναικείων Θεµάτων έγινε µε την
παρουσία των µελών
κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων.
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Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Η Κατερίνα Παπακώστα, κλείνοντας την οµιλία της, υπογράµµισε:
« Έχοντας υπόψη µας ότι, αυτή την ώρα, κατά την οποία η Πατρίδα µας βρίσκεται σε βαθειά οικονοµική ύφεση, το διακύβευµα είναι η ανάπτυξη. Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουµε αυτόνοµη και αποτελεσµατική οικογενειακή πολιτική, που στοχεύει ακριβώς στην αξιοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας στην παραγωγική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή οι γυναίκες είναι πολύτιµοι ανθρώπινοι πόροι, είµαστε πεισµένοι στη Ν.∆. πως µόνο µε τέτοιες στοχευµένες πολιτικές µπορούµε ν’ αξιοποιήσουµε στην ανάπτυξη, τους πολύτιµους ανθρώπινους πόρους, που είναι οι γυναίκες. Πράγµα που σηµαίνει ότι, µ’ αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί το προϊόν της ανάπτυξης και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις, που προτείνουµε, τελικώς, θα λειτουργήσουν ανταποδοτικά ».
Τον Πρόεδρο του κόµµατος, κ. Αντώνη Σαµαρά, εκπροσώπησε, λόγω της προ Ηµερησίας
∆ιατάξεως Συζήτησης για τα Εθνικά Θέµατα, στη Βουλή, ο Αντιπρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος ∆ήµας, ο οποίος, κατά τον χαιρετισµό του, τόνισε τα εξής:
«Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών αποτελεί η ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που περιλαµβάνει την
προώθηση δράσεων και µέτρων που αφορούν το σύνολο των ειδικών αναγκών των γυναικών, τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και µακροπρόθεσµη βάση. Κι΄ αυτό γιατί η εµπειρία αποδεικνύει ότι
όσο σηµαντική πρόοδος και αν σηµειώθηκε σε σχέση µε την θεσµική κατοχύρωση της ισότητας
όπως και στην οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών, η ισότητα στην καθηµερινή ζωή, εξακολουθεί να υπονοµεύεται από πολλών ειδών ανισότητες και διακρίσεις, στερεότυπα και φραγµούς.
Η Ν. ∆. και ο Αντώνης Σαµαράς έχουν την πολιτική βούληση, και δεσµεύονται να αλλάξουν τα
πράγµατα, να επιβάλλουν ταχύτερους ρυθµούς στο θέµα της συµµετοχής των γυναικών στο δηµόσιο και πολιτικό βίο.
Βέβαια η επιτυχία αυτού του στόχου δεν αφορά µόνο τη Νέα ∆ηµοκρατία. Χρειάζεται έµπρακτη
πολιτική δέσµευση από όλους, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, άλλες κοινωνικές οργανώσεις και φορείς να πάρουν µέτρα και να εφαρµόσουν πολιτικές που
θα αφαιρούν τα εµπόδια που µια γυναίκα βρίσκει στην προσπάθεια να έχει ενεργό πολιτική, κοινωνική και επιστηµονική δράση και ανάλογη εξέλιξη.»

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα
Παπακώστα -Σιδηροπούλου, µε αφορµή τη δηµοσίευση των στοιχείων
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σχετικά µε την ανεργία, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, στο 13,9% εκτινάχθηκε η ανεργία τον Νοέµβριο, ενώ στις
γυναίκες τα ποσοστά της ανεργίας είναι
διπλάσια από αυτά των ανδρών και διαµορφώνονται στο 17%, µε αποτέλεσµα η βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη να σηµειώνει ότι, όσον αφορά στις γυναίκες, δεν
υπάρχει επαρκές δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Οι γυναίκες, ιδίως οι νέες και οι µεγαλύτερες σε ηλικία, όµως,
έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν ‘’εκτός’’, εγκλωβισµένες µεταξύ ανεργίας και υποαπασχόλησης. Ως ζητήµατα που
αφορούν κυρίως τις γυναίκες θεωρούνται στον µεν ∆ηµόσιο
Τοµέα οι ‘’ανδροκρατούµενοι’’ τοµείς απασχόλησης όπου καταγράφονται διακρίσεις στις προκηρύξεις για προσλήψεις ή συµµετοχή στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στον δε
ιδιωτικό τοµέα η εγκυµοσύνη και η µητρότητα εξακολουθούν να
είναι το µεγαλύτερο «εµπόδιο» πρόσβασης στην απασχόληση.
Όσον αφορά στις γονικές άδειες, δυστυχώς, παρά το υπάρχον
νοµικό καθεστώς, αυτές διέπονται από τη στερεότυπη αντίληψη
ότι µόνο η µητέρα φέρει τα οικογενειακά βάρη, ιδιαίτερα δε σε
ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών, µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται σηµαντικές διακρίσεις κατά των ανδρών, που
διεκδικούν γονικούς ρόλους.
Ως Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων θα ήθελα να σηµειώσω πως
δεν είναι δυνατόν, στις µέρες µας, να έχουµε δραµατική αύξηση
των απολύσεων, λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας, που δεν
καταχωρούνται σε καµία στατιστική, διότι ‘’βαφτίζονται’’ ως
‘’οικειοθελείς αποχωρήσεις’’, ενώ στην πραγµατικότητα είναι
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απολύσεις!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΥΛΗ
Η Ελλάδα δοκιµάζεται σκληρά από µια καινοφανή οικονοµική κρίση, η οποία δεν είναι άµοιρη και µιας άλλης,
µιας κρίσης ηθικών αξιών. Ποια είναι η στάση της Γραµµατείας Γυναικείων Θεµάτων απέναντι στο θέµα και της
Κατερίνας Παπακώστα, προσωπικά;
Εµείς, µε πρώτο τον Πρόεδρο, τον Αντώνη Σαµαρά, ταχθήκαµε κατά του µνηµονίου, αλλά και της εµµονής του κ. Γ. Παπανδρέου για την εφαρµογή του. Ήδη, διατυπώσαµε µε συγκεκριµένες προτάσεις, από τον Ιούλιο, τη στρατηγική εξόδου από το
µνηµόνιο, δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη, που είναι το µεγάλο ζητούµενο και στην ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, που υποφέρουν. Προσωπικά, έχω την ευθύνη της
Γραµµατείας Γυναικείων Θεµάτων, που ερµηνεύεται ως παραγωγή πολιτικής για τα νοικοκυριά, τη γυναικεία ανεργία, τον
κοινωνικό αποκλεισµό γυναικών και παιδιών, τις ίσες ευκαιρίες
και την εξάλειψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος σε βάρος του
µισού πληθυσµού της χώρας - που είναι οι γυναίκες ως αναξιοποίητοι ανθρώπινοι πόροι στα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων. ∆ηλαδή, µε απλά λόγια, µε το
έργο, την πολιτική µας δράση και θεµατολογία εισφέρουµε
στην κοινή προσπάθεια.
Ο µεγαλύτερος πολιτικός είναι η µάνα σε κάθε σπίτι. Είναι εκείνη, λοιπόν, που θα δεχθεί πρώτη το πλήγµα της οικονοµικής
κρίσης, πολλαπλώς, µια και πολλαπλοί είναι οι ρόλοι της – µητέρα, νοικοκυρά, εργαζόµενη – γιατί, δυστυχώς, ακόµη και
σήµερα, παραµένει µία…Μαίρη Παναγιωταρά. Είναι αλήθεια,
όµως, ότι η κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά και ηθική. Ο
αµοραλισµός κυριαρχεί, η εγκληµατικότητα στο φόρτε της, η
επικοινωνία των ανθρώπων και το ενδιαφέρον για τον διπλανό
έπιασε πάτο, η πολιτισµική ύφεση και η προβολή φθηνών ιδεών και θεαµάτων βασιλεύει! Είναι βέβαιο πως κάθε εποχή
κουβαλά την ηθική της… Αλλά δεν πρέπει ν’ αφήσουµε ενοχοποιηµένη την εποχή µας… Απαιτείται αναθεώρηση αυτής της
ανυπαρξίας ‘’ηθικής’’ και απαιτείται να επαναφέρουµε ολικά τις
αξίες µας, για να µη χάσουµε την ταυτότητα και το νόηµα της
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ίδιας µας της ύπαρξης.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
∆ελτίο τύπου εξέδωσε η Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων η οποία θεωρεί πως σε µία περίοδο, κατά την οποία
η Πατρίδα µας βιώνει βαθειά οικονοµική ύφεση, οι οικογένειες έχουν υποστεί συρρίκνωση του εισοδήµατός τους τουλάχιστον κατά 25%, η παρεµπόδιση της οµαλής λειτουργίας των Πανεπιστηµίων πλήττει, ιδιαίτερα, τους φοιτητές/
τριες, που σπουδάζουν µακριά από τα σπίτια τους, καθώς και τις οικογένειές τους.
∆εν υπάρχει, πουθενά στον κόσµο, ανεύθυνη Πολιτεία και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να λειτουργεί ως Πόντιος Πιλάτος, οι αρχές του κράτους να επιδεικνύουν αδικαιολόγητη αδυναµία να
επιλύσουν το ζήτηµα της κατάληψης του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, καταπατώντας, µε αυτή τη συµπεριφορά, το
νόµιµο δικαίωµα χιλιάδων φοιτητών/τριών για συνέχιση των σπουδών τους.
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων επισηµαίνει, επίσης, πως η Πολιτεία οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της το δικαίωµα των γονέων των φοιτητών/τριών, που οικονοµικά στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά να ολοκληρώσουν, απρόσκοπτα, τις σπουδές τους.

Η Πολιτεία θα πρέπει, αµέσως, να εφαρµόσει το νόµο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της!
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος, καθώς η κοινωνία και οι µορφές συµβίωσης µεταβάλλονται. Η
κοινωνική πολιτική οφείλει να προσαρµόζεται και να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά για την ενίσχυση των ενηλίκων και ανηλίκων
µελών της οικογένειας, τη διόρθωση των ανισοτήτων και των έµφυλων διακρίσεων, αλλά και την πρόληψη των καταστάσεων,
που δηµιουργούνται σε διάφορα επίπεδα. Η διαµόρφωση πολιτικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών καθίστανται, σήµερα, αναγκαίες, προκειµένου οι διαφορετικές µορφές οικογένειας να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα και στις νέες ανάγκες και να αµβλυνθεί
το αυξανόµενο χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η κοινωνική πολιτική για την οικογένεια διαφοροποιείται σηµαντικά στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία θεωρείται η χώρα,
που έχει εφαρµόσει µια κατεξοχήν δηµογραφική πολιτική και είναι το λίκνο των οικογενειακών επιδοµάτων µε δηµογραφικό χαρακτήρα. Στη Γαλλία, προβλέπεται µια ευρύτατη ποικιλία πολιτικών ενίσχυσης των οικογενειών: 15 διαφορετικά επιδόµατα για την
ενίσχυση των οικογενειών που αφορούν όλες τις φάσεις της οικογενειακής ζωής: επίδοµα µετακόµισης, επίδοµα για την έναρξη
του σχολείου, επίδοµα για µικρό παιδί, επίδοµα για φύλαξη, επίδοµα σπουδών, στεγαστικό επίδοµα φοιτητών κ.λπ.
Στην πιο πάνω χώρα, µέχρι τη δεκαετία του ‘80 η φύλαξη των παιδιών από τις εργαζόµενες µητέρες αποτελούσε µια ιδιωτική υπόθεση του ζευγαριού. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, η προσοχή δόθηκε στην επιδότηση της φύλαξης των παιδιών και στην
εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων και µοντέλων: φύλαξη από τη µητέρα που µπορεί να διακόψει την εργασία της, λαµβάνοντας
ως αµοιβή κάτι λιγότερο από τον ελάχιστο µισθό, φύλαξη στο σπίτι ή σε µια βρεφοκόµο κ.λπ., ενώ όλες αυτές οι δαπάνες εκπίπτουν από τη φορολογία εισοδήµατος. Παράλληλα, όλοι οι δηµόσιοι φορείς διπλασίασαν τις θέσεις για φύλαξη µικρών παιδιών
µέσα σε µια δεκαετία. Έτσι, οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, στη Γαλλία, σήµερα, µπορούν να δεχτούν το 16% των βρεφών, το 40%
των παιδιών κάτω των 2 χρόνων και σχεδόν το σύνολο των παιδιών 3 χρόνων και πάνω. Όλα αυτά τα µέτρα, βέβαια, είχαν θετικές
επιπτώσεις στη γονιµότητα και, όπως αναφέρεται, µειώθηκαν οι περιορισµοί της γονιµότητας εξαιτίας οικονοµικών λόγων. Στις
περισσότερες χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης και στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., χορηγούνται καθολικά επιδόµατα
παιδιού, δηλαδή, χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και µεγάλες διαφοροποιήσεις για όλα τα παιδιά, από το πρώτο µέχρι τα τελευταίο
ως την ενηλικίωση τους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
Η κοινωνική ατζέντα, που διαπραγµατευόµαστε, στοχεύει σε κρίσιµα, κοινωνικά ζητήµατα (όπως δηµογραφικές εξελίξεις & διάσταση φύλου, δηµογραφικές εξελίξεις & σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, συµφιλίωση οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής, ισότητα
στις αµοιβές, διαγενεακή αλληλεγγύη, γυναίκα & εθελοντισµός), επιδιώκοντας την ώσµωση µε τους πολίτες και τις συνέργειες µε
επιστηµονικούς συλλόγους, επιµελητήρια, ιδίως στις περιφέρειες, ώστε να διαµορφώσουµε αξιόπιστο προγραµµατικό λόγο, τον
οποίο θα κληθούµε ως Κυβέρνηση να υλοποιήσουµε.
Έχοντας υπόψη µας ότι, αυτή την ώρα, κατά την οποία η Πατρίδα µας βρίσκεται σε βαθειά οικονοµική ύφεση, το διακύβευµα είναι
η ανάπτυξη. Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουµε αυτόνοµη και αποτελεσµατική οικογενειακή πολιτική, που στοχεύει ακριβώς στην αξιοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας στην παραγωγική διαδικασία. Και ακριβώς επειδή οι γυναίκες είναι πολύτιµοι ανθρώπινοι πόροι, είµαστε πεισµένοι στη Ν.∆. πως µόνο µε τέτοιες στοχευµένες πολιτικές µπορούµε ν’ αξιοποιήσουµε στην
ανάπτυξη, τους πολύτιµους ανθρώπινους πόρους, που είναι οι γυναίκες. Πράγµα που σηµαίνει ότι, µ’ αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί
το προϊόν της ανάπτυξης και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις, που προτείνουµε, τελικώς, θα λειτουργήσουν ανταποδοτικά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η αναµόρφωση της οικογενειακής πολιτικής, στη χώρα µας, θα πρέπει να ενισχύει όλες τις οικογένειες, µε καθολικά επιδόµατα. Η
Πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι µια οικογένεια µε παιδιά, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, είναι φτωχότερη από µια οικογένεια χωρίς παιδιά. Για την αναµόρφωση του συστήµατος των οικογενειακών παροχών προτείνεται η ορθολογικοποίηση και ο
αναπροσανατολισµός των οικογενειακών παροχών. Ειδικότερα προτείνονται:
Η υιοθέτηση του συστήµατος καθολικών επιδοµάτων παιδιού-ών µέχρι την ενηλικίωση τους.
Η διεύρυνση των δικαιούχων ( οικογένειες µε 1,2 παιδιά).
Η αύξηση του ποσού των χορηγούµενων ποσών των επιδοµάτων.
Η επιµήκυνση του χρόνου της επιδότησης.
Η υποστήριξη των νέων οικογενειών στο ξεκίνηµά τους.
Μέτρα ενίσχυσης ειδικών κατηγοριών δικαιούχων: των µονογονικών οικογενειών (µετά από διαζύγιο, χωρισµό, ανύπαντρες µητέρες κ.λπ.).
Η µεταβολή των εισοδηµατικών κριτηρίων στις φοροαπαλλαγές.
Η επικράτηση των νέων αντιλήψεων για τον ρόλο της γυναίκας.
Ο σχεδιασµός µέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζόµενων γυναικών µε οικογενειακές υποχρεώσεις, ώστε να µη διακόπτουν την απασχόλησή τους και να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην απασχόληση
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συνέχεια από τη σελ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΥΛΗ
...συνέχεια από την σελ 2
Τι άλλο µπορεί να σηµαίνει η λέξη ‘’άνθρωπος’’, από ανθρωπιά, από φιλότιµο, από πολιτισµό; Έχουµε Ελπίδα, γιατί έχουµε φωτεινούς φάρους! Έχουµε το ΦΩΣ του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σωκράτη, του Χριστού… Άσβεστα και δυνατά φώτα… Τα πιο
δυνατά φώτα πορείας στους αιώνες… Μας µύησαν σ’ αυτήν την ουσιώδη λάµψη… ∆εν µπορούµε να τους διαψεύσουµε και να
τους διαγράψουµε!
Μιλήστε µας λίγο για σας. Ποια είναι, κατά βάθος, η Κατερίνα Παπακώστα;
Ελπίζω το βάθος της ψυχής µου να εκπέµπεται στα µάτια µου… Εκτός αυτού, προσπαθώ, τουλάχιστον, τη ζωή µου ‘’όσο µπορώ
να µη την εξευτελίζω µες στην πολλή συνάφεια του κόσµου, µες στις πολλές κινήσεις κι οµιλίες’’… Έχω µυηθεί -όπως λέει ο Σοφοκλής, µέσω του Φιλοκτήτη- στο να ‘’επιλέγω ν’ αποτύχω, χρησιµοποιώντας θεµιτά µέσα, παρά να πετύχω, χρησιµοποιώντας
αθέµιτα’’. ∆ηλαδή, σε γενικές γραµµές, αυτά υπηρετώ στον βίο µου κι αισθάνοµαι ευτυχισµένη, µε την έννοια ότι είναι βραχεία η
τέρψις, που προέρχεται από κακή ηδονή.
Ξέρω ότι η Κατερίνα Παπακώστα διαβάζει, εν τούτοις, µια θλιβερή διαπίστωση: στην Ελλάδα το βιβλίο δεν έχει τη
θέση που του αρµόζει. Τι προτείνετε για την αναβάθµισή του;
Ο Ισοκράτης λέει πως οι νέοι, που επιθυµούν πολύ τη µόρφωση, πρέπει τίποτα να µην αφήνουν αδοκίµαστο, αλλά να συγκεντρώνουν από παντού τα χρήσιµα. Όπως, ακριβώς, βλέπουµε τη µέλισσα να κάθεται σε όλα γενικά τα κλωνάρια, να παίρνει, όµως, το
καλύτερο από το καθένα. Αυτή είναι η άποψή µου για το βιβλίο. Ένα καλό βιβλίο µπορεί να µας πάει παρακεί, αρκεί να το εµπιστευθούµε. Είχα την τύχη να… συναντηθώ µε συναρπαστικά αναγνώσµατα, που µε µέθυσαν!... Και, διαρκώς, προτείνω πνευµατικά… σφηνάκια, που µας βγάζουν απ’ τη ρουτίνα, τη µονοµέρεια, ακόµα και την ασθένεια της εποχής, την κατάθλιψη. Το εκπαιδευτικό σύστηµα και τα ΜΜΕ – που πάσχουν στην ενηµέρωση των νέων εκδόσεων και όχι µόνο – οφείλουν να στηρίξουν και να προωθήσουν, µε κάθε σύγχρονο και δελεαστικό τρόπο, αυτά τα παραµεληµένα, ανοιχτά ‘’παραθύρια’’ στην οικουµένη, για να µη χάσουµε την ουσιαστική επικοινωνία µε ανθρώπους του πνεύµατος και της ψυχής.

Η συνέντευξη της Κατερίνας Παπακώστα – Σιδηροπούλου, , στην Βασιλική Πιτούλη, στο site www.vasilikipitouli.gr και συγκεκριµένα στο blog βιβλιοφάγος - συνεντεύξεις.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ

...συνέχεια από την σελ 2
Σε µια περίοδο, κατά την οποία η χώρα βρίσκεται σε βαθειά, οικονοµική ύφεση, µε ευθύνη του κ. Παπανδρέου και της Κυβέρνησής του λόγω των λανθασµένων πολιτικών επιλογών του, δεν µπορεί να παραθεωρείται το γεγονός ότι το διακύβευµα είναι η Ανάπτυξη.
Με τι απαντά, όµως, η Κυβέρνηση στην Ανάπτυξη; Βάζοντας στο περιθώριο πολύτιµους ανθρώπινους πόρους, όπως οι γυναίκες, οι
οποίες, ουσιαστικά, αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία, µε συνέπειες ολέθριες στο ΑΕΠ, αφού αυτό όχι µόνο δεν αυξάνεται, αλλά µειώνεται δραµατικά, εξ αυτού του λόγου;
Οι αρµόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου µε ποιους τρόπους, µε ποια προγράµµατα και µε ποιες πολιτικές σκέφτονται ν’ αντιµετωπίσουν το ιστορικό ρεκόρ της ανεργίας, τους 700.000 ανέργους, αυξηµένους, δηλαδή, κατά 160.624 από πέρσι, επίπεδο που αποτελεί ρεκόρ εποχών για την Ελλάδα;
Ως Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων, θεωρούµε πως για την απαλειφή των εφιαλτικών σεναρίων για την πορεία της ανεργίας, οφείλει η Κυβέρνηση να βγει από το τέλµα της απραξίας και την απραξία της Κυβέρνησης. Πρέπει να ληφθούν µέτρα στήριξης της
οικογένειας, να υπάρξουν ευκαιρίες συµµετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, να εφαρµοστούν το Σύνταγµα και οι
νόµοι, που προστατεύουν την εγκυµοσύνη και τη µητρότητα και να σταµατήσουν οι διαφοροποιήσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά, κυρίως, πρέπει να παρθούν µέτρα για όσες γυναίκες δεν απολαµβάνουν επαρκές δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Πρώτη φορά, σε περίοδο δηµοκρατίας και ειρήνης, η ανεργία έχει αγγίξει τόσο υψηλά επίπεδα αναγκάζοντας τους νέους ανθρώπους να αναζητούν εργασία εκτός της χώρας και πρώτη φορά καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστό ανεργίας γυναικών, γεγονός
που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση πως η ανεργία είναι γένους θηλυκού.
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