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Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων ήταν οµιλήτρια σε Ηµερίδα
του Εθνικού Επιµελητηρίου ∆ικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών και Στελεχών, στη Θεσσαλονίκη, µε θέµα ‘’Ευκαιρίες για
τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα µέσα από την κρίση’’
(18/3, ώρα 18.00, Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης).
Η Κατερίνα Παπακώστα επικεντρώθηκε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και, ιδίως, στην ανεργία, που εκτινάχθηκε στο
13,9% τον Νοέµβριο, ενώ στις γυναίκες τα ποσοστά της ανεργίας
διαµορφώνονται στο 17%, µε αποτέλεσµα η βοηθός του Συνηγόρου
του Πολίτη, µε την οποία συζήτησε τα θέµατα, να σηµειώνει ότι, όσον
αφορά στις γυναίκες, δεν υπάρχει επαρκές δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Επίσης, τόνισε 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 απολύσεις!
Η δυσκολία εναρµόνισης της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή είναι ένα από τα βασικά εµπόδια για την απασχόληση και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας των γυναικών. Τα συνεχιζόµενα στερεότυπα των φύλων περιορίζουν τις επιλογές, όσον αφορά τις σπουδές και τη σταδιοδροµία των γυναικών και των ανδρών, µε αποτέλεσµα τον έντονο διαχωρισµό ως προς
τα δύο φύλα στην αγορά εργασίας.

Από την οµιλία σε ηµερίδα
του Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου στη
Θεσσαλονίκη.

Από την Μαθητική παρέλαση
της 25ης Μαρτίου ως
εκπρόσωπος της Ν.∆
Απ

Η οικονοµική επιβράδυνση και η παρούσα οικονοµική κρίση επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, διότι οι γυναίκες απασχολούνται συχνότερα σε επισφαλείς θέσεις
εργασίας. Μία από τις συνέπειες του διαχωρισµού, ως προς το φύλο, στην αγορά εργασίας
είναι οι συνεχιζόµενες διαφορές των αµοιβών µεταξύ των φύλων. Λόγω του ότι οι
γυναίκες είναι πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις µερικής απασχόλησης και να διακόπτουν
τη σταδιοδροµία τους για οικογενειακούς λόγους, είναι πιθανό να αντιµετωπίζουν αρνητικές συνέπειες, σχετικά µε τις αµοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους και τα
αποκτηθέντα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Γι’ αυτό, η Ε.Ε. έχει ορίσει προτεραιότητες για την ισότητα των δύο φύλων και τη γυναικεία
επιχειρηµατικότητα:
Προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές
Εναρµόνιση της ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής
Οικονοµική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις
‘Iση εκπροσώπηση στα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Επίσης, αναφέρθηκε, στο γεγονός ότι η Τρόικα ζήτησε µείωση των δαπανών για την ανεργία
κατά 500.000.000 ευρώ, αφού συζητά να καταβάλλονται εφεξής τα επιδόµατα µε εισοδηµατικά κριτήρια. Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων, αν ισχύσει αυτό, τόνισε πως τα εισοδηµατικά κριτήρια πρέπει να αφορούν µόνο στα επιδόµατα προνοιακού χαρακτήρα.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Ως Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Ν∆, ποια εικόνα έχετε για τη µάστιγα
της ανεργίας που πλήττει το γυναικείο πληθυσµό της χώρας;
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: 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. Παράλληλα έχουµε δραµατική
αύξηση των απολύσεων, λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας, που δεν καταχωρούνται σε καµία στατιστική, διότι ‘’βαφτίζονται’’ ως ‘’οικειοθελείς αποχωρήσεις’’.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος;
ΚΠ: Θεωρώ πως για την απαλοιφή των εφιαλτικών σεναρίων για την πορεία της ανεργίας 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.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Παρά τη µεγάλη φθορά του ΠΑΣΟΚ, οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ν∆ δεν έχει καταφέρει να
«περάσει» µπροστά αλλά µένει σε σταθερά ποσοστά. Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σας;
ΚΠ: Είναι πεποίθησή µου, ότι η επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στα πολιτικά κόµµατα, έρχεται από παλιά και συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες στο να παγιωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Θύµα αυτής της συλλογικής απαξίωσης των πάντων, είναι
και η Νέα ∆ηµοκρατία µέσα σε ένα κλίµα γενικότερης κρίσης θεσµών και αξιών.
Ένα παράδειγµα που συνηγορεί στη δυσπιστία των πολιτών είναι η απόσταση ανάµεσα στα λόγια και στα έργα διαχρονικά. Η
αµηχανία των κοµµάτων, επέτρεψε να χάσει ο πολιτικός κόσµος έδαφος, υποχωρώντας άτακτα, στον καλπασµό των αγορών, οι
οποίες ακύρωσαν τους πολιτικούς και άλωσαν ένα τεράστιο κοµµάτι πολιτικής ύλης, που πέρασε στα χέρια τους µε τις αποφάσεις τους ,που υπαγορεύονται στις κυβερνήσεις. Στη Νέα ∆ηµοκρατία κατά το διάστηµα που µεσολάβησε µετά τις εθνικές εκλογές, διαχειριστήκαµε τo εκλογικό αποτέλεσµα αποκλειστικά µε ψυχολογικούς όρους, απέναντι στην κοινωνία και όχι µε πολιτικούς
όρους, µε συνέπεια η Νέα ∆ηµοκρατία να καταναλώνει την ενέργειά της για τη διακυβέρνησή της, αντί να προχωρήσουµε αµέσως στην αποκατάσταση της ρήξης που έφεραν οι εκλογές, στα κοινωνικά στρώµατα που παραδοσιακά µας στήριζαν, επουλώνοντας το τραύµα και οικοδοµώντας πλατιές κοινωνικές συµµαχίες.
Σήµερα, επιβεβαιώνεται η πολιτική επιλογή της Νέας ∆ηµοκρατίας, να υποστηρίξει σθεναρά ότι η σωστή στρατηγική για
την έξοδο της χώρας από την κρίση δεν είναι το µνηµόνιο, αλλά ένα διαφορετικό µείγµα οικονοµικής πολιτικής που εµπεριέχει τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις, αλλά µε ανάπτυξη, που πιστεύει στο λιγότερο κράτος, αλλά όχι στο κράτος
νυχτοφύλακα, δηλ. το κράτος που αφήνει στην ιδιωτική πρωτοβουλία την ασφάλιση, την παιδεία, την περίθαλψη και την παραγωγή. Πιστεύουµε στον άνθρωπο και στην ατοµική πρωτοβουλία, δεν επιθυµούµε τον αχαλίνωτο φιλελευθερισµό των αγορών, αλλά την οικονοµία της αγοράς µε κανόνες, που δεν θεοποιεί το κέρδος και µάλιστα σε βάρος των πιο αδύναµων. Έχουµε
ως πυρήνα της πολιτικής µας τον άνθρωπο, προστατεύοντας αυτούς, που είναι ο αδύναµος κρίκος της κοινωνίας, προσέχοντας
να µην αδικούνται. παράδειγµα,
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Ο κοινωνικός φιλελευθερισµός που προτείνει η Νέα ∆ηµοκρατία, θα κάνει τη διαφορά, καθιστώντας το
λαό κοινωνό και συµµέτοχο στο όραµά µας, ώστε να µας επιλέξει να τον κυβερνήσουµε. Η Ν∆ έχει στα δεξιά της

το ΛΑΟΣ και ένα νέο κόµµα, τη «∆ηµοκρατική Συµµαχία». Θεωρείτε ότι πρέπει να πέσει στο τραπέζι της
συζήτησης η ιδέα της συνεργασίας;
ΚΠ: Πάντα πίστευα στα κόµµατα Αρχών. Να µη µεταβάλλουν συγκυριακά τις αποφάσεις τους και να µη µεταβάλλονται σε οχήµατα, τα οποία σε περιόδους κρίσης, επιτρέπουν στον εαυτό τους να υποκύπτουν στον πειρασµό να θεωρήσουν το λαό ως
όργανο της µεγάλης τους επιθυµίας για δύναµη, στοχεύοντας στο θυµικό του και όχι στη λογική του. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι
κόµµα αρχών. Όποιος λοιπόν πιστεύει στις αρχές της, γίνεται κοινωνός χωρίς όρους. Αν µου υποβάλατε το ίδιο ερώτηµα όταν
είχαµε τη διακυβέρνηση της χώρας ,θα σας έλεγα ότι έπρεπε να είχαµε συνεργαστεί µε το ΛΑ.Ο.Σ για να αποτύχει ο θεσµικός
εκβιασµός του κ. Παπανδρέου, ώστε να κυβερνούσαµε αδιατάρακτα. Σήµερα, όµως, εκτιµώ ότι µόνο ο λαός µε την ψήφο του
µπορεί να απαντήσει στο ερώτηµα αυτό καταλυτικά.
∆ΗΜ/ΦΟΣ: Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώνης Σαµαράς θα συµπεριλάβει στα ψηφοδέλτια
του κόµµατος νέα πρόσωπα, µη «δηµοφιλή» µε την έννοια της αναγνωρισιµότητας για να προσδώσει αέρα ανανέωσης στις γαλάζιες λίστες. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα αυξήσει τον «ανταγωνισµό» στη µάχη του σταυρού;
ΚΠ: Είµαι θιασώτης της άποψης ότι είναι πολύ πιο σηµαντική η οµάδα, η οποία εργάζεται µαζί µε τον ηγέτη, από οποιοδήποτε
σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεται και κυρίως από οποιεσδήποτε προσωπικές επιδιώξεις. Γνωρίζω καλά από την εµπειρία µου, αλλά
και από τη στάση που έχω επιλέξει ως πολιτικός ότι µια καλή οµάδα µπορεί να εκτελέσει πολλά σχέδια µε επιτυχία. ‘Άρα η οµάδα
πρέπει να προκριθεί, αυτό είναι το διακύβευµα. Ελπίζω ότι η επώδυνη περιπέτεια της κρίσης των αξιών που διατρέχει και
την πολιτική, θα µας κάνει σοφότερους στις επιλογές των προσώπων, γιατί υπήρξαν φαινόµενα πολιτικών που υπηρέτησαν δυο
αφεντάδες, αφού η δηµοκρατία δεν µπορεί να εξαντλείται στη χωρίς συγκεκριµένο νόηµα αρχή της ‘διακυβέρνησης των πολλών’,
αλλά να θεµελιώνεται πάνω στην πίστη, στο λόγο και στο ανθρωπιστικό ήθος.
Σελίδα 2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
Συνέντευξη στον Κώστα Λασκαράτο
Μια ηµέρα πριν από την «ηµέρα της γυναίκας», η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της
Ν∆, θίγει το µείζον ζήτηµα της ανεργίας των γυναικών αλλά και της µισθολογικής τους
διαφοράς από τους άρρενες εργαζόµενους. Ζητά µάλιστα την άµεση λήψη µέτρων στήριξης της οικογένειας και προαναγγέλλει ότι είναι έτοιµη να φέρει το θέµα στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, αλλά και στη Συνήγορο του Πολίτη.
-Αύριο γιορτάζεται η ηµέρα της γυναίκας, στη σκιά πολύ ανησυχητικών στοιχείων για την ανεργία, που χτυπά ακόµη περισσότερο το «ασθενές φύλο». Σε
µια περίοδο κρίσης, τι µπορούµε να κάνουµε πέραν των διαπιστώσεων;
Θεωρώ πως για την απαλοιφή των εφιαλτικών σεναρίων για την πορεία της ανεργίας
πρέπει να ληφθούν µέτρα στήριξης της οικογένειας, να υπάρξουν ευκαιρίες συµµετοχής
Από την Ηµερίδα του Εθνικού Επιµελη- των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, να εφαρµοστούν το Σύνταγµα και οι νόµοι,
που προστατεύουν την εγκυµοσύνη και τη µητρότητα και να σταµατήσουν οι διαφοροτηρίου ∆ικτύου Ελληνίδων Γυναικών
ποιήσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά, κυρίως, πρέπει να παρθούν µέτρα
Επιχειρηµατιών και Στελεχών στη
για όσες γυναίκες δεν απολαµβάνουν επαρκές δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Θεσσαλονίκη.
-Προσφάτως η Eurostat, έδωσε στοιχεία που µαρτυρούν µεγάλη µισθολογική
ανισότητα των δύο φύλων στη χώρα µας. Οι Eλληνίδες εργαζόµενες αµείβονται λιγότερο, κατά 22,2%, σε σχέση µε τους άνδρες. Πού οφείλεται αυτή η
διάκριση;
Έχω επισηµάνει, εδώ και καιρό, το πρόβληµα της ανισότητας στους µισθούς και στις
συντάξεις των γυναικών, για ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία. Εδώ απαιτείται να εφαρµοστούν το Σύνταγµα και οι νόµοι που ορίζουν ότι για ίσης αξίας εργασία, ίση αµοιβή. Πάντως, η διάκριση αυτή οφείλεται και στο γεγονός ότι οι γυναίκες εγκλωβίζονται µεταξύ
ανεργίας και υποαπασχόλησης γιατί έχουν διπλό ρόλο να παίξουν, και δεν µπορούν να
συµφιλιώσουν την καριέρα µε την οικογένεια. Αυτό συνεπάγεται µισθολογικές, βαθµολογικές συνέπειες φθάνοντας στο σηµείο να µην θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Γι’
αυτό, λοιπόν, προτείνουµε αυτόνοµη και αποτελεσµατική οικογενειακή πολιτική, που
Επίσκεψη µε το Τµήµα Γυναικών στη
στοχεύει ακριβώς στην αξιοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας στην
Συνήγορο του Πολίτη
παραγωγική διαδικασία.
-Στην καθηµερινότητά µας, οι γυναίκες παίζουν πια παντού πρωταγωνιστικό
ρόλο. Είναι δραστήριες και µετέχουν σε όλα. Μήπως η «ηµέρα της γυναίκας»,
ως γιορτή, είναι τελικά λίγο παλαιοµοδίτικος θεσµός, που τις στοχοποιεί και τις
αντιµετωπίζει ως «ευάλωτη οµάδα» αντί να αναδείξει τα όποια προβλήµατα
βιώνουν ακόµη;
Η «Ηµέρα της Γυναίκας» µας φέρνει αντιµέτωπους, µε αθρόες απολύσεις γυναικών, νέων
µητέρων που δεν καταχωρίζονται σε καµία στατιστική διότι βαφτίζονται ως οικιοθελείς
αποχωρήσεις. Παράλληλα τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών διαµορφώνονται στο
17%,η δραµατική αύξηση των απολύσεων λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας, χτυπάει
καµπανάκι για την άµεση λήψη µέτρων στήριξης της οικογένειας. Στον καιρό του µνηµονίου αυτή πρέπει να είναι η οπτική της πολιτείας, της κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων και αυτό σκοπεύω να εισηγηθώ εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας στη αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, αλλά και στη Συνήγορο του Πολίτη, στη συνέχεια.
-Είστε ικανοποιηµένη από την παρουσία των γυναικών στην πολιτική; Εσχάτως
στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ελάχιστες επιστρατεύθηκαν για να ηγηθούν των
ψηφοδελτίων ενώ οι πληροφορίες λένε ότι η Ν∆, δυσκολεύεται και πάλι να
Από την Ηµερίδα του Εθνικού Επιµελη- βρει τα κατάλληλα γυναικεία πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών…
τηρίου ∆ικτύου Ελληνίδων Γυναικών
Υπάρχει δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ελλάδα περισσότερο, αλλά και στην Ευρώπη, όσον
Επιχειρηµατιών και Στελεχών στη
αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινωνικά, οικονοµικά κέντρα λήψης των
Θεσσαλονίκη.
αποφάσεων. Οφείλω, όµως να πω ότι ο νόµος, για τη συµµέτοχή των γυναικών σε ποσοστό 30% στα ψηφοδέλτια είναι νόµος, της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αντιλαµβάνεστε ότι ο νόµος από µόνος του δεν απαντά αυτόµατα στο πρόβληµα, απαιτείται
να συνυπάρχει και η ποιότητα των προσώπων και εκεί πρέπει να εστιάσουν τα πολιτικά
κόµµατα. Στην εποχή που οι πολίτες απαιτούν έντιµους πολιτικούς, αλλά και ικανούς να
εφαρµόσουν πολιτικές για την έξοδο της χώρας από την κρίση, επιβάλλεται οι υποψήφιοι
ανεξαρτήτως φύλου να είναι αποφασισµένοι να υπηρετήσουν ένα αφέντη, ο οποίος είναι
ο κυρίαρχος λαός. Είναι βαριά η ευθύνη για τους αρχηγούς των κοµµάτων, για το ποιους
θα προτείνουν µέσα από τα εθνικά ψηφοδέλτια, αλλά και για τους πολίτες, να στείλουν
µε την ψήφο τους στο εθνικό κοινοβούλιο τους άριστους και όχι τους υπηρέτες δύο αφεντάδων.
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
Παρότι ζούµε σε µια εποχή, κατά την οποία η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη έχουν κατακτήσει τα περισσότερα επιτεύγµατα
ιστορικά, η κοινωνία, στην οποία ζούµε, σήµερα, κυριαρχείται από ένα καθηµερινό και ‘’αθεράπευτο’’ στρες και άγχος.
Η σηµερινή γυναίκα, έχοντας κατακτήσει και επιλέξει πολλαπλούς ρόλους, δυσκολεύεται να συνδυάσει την προσωπική – οικογενειακή ζωή µε την αντίστοιχη δηµόσια – κοινωνική.
Η χαµηλή εκπροσώπηση της γυναίκας στο πολιτικό γίγνεσθαι δεν είναι τυχαία. Η γυναίκα δίνει καθηµερινή µάχη, για ν’ ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους (µητέρα, σύζυγος, εργαζόµενη, ενεργός πολίτης). ∆εν είναι, λοιπόν, καθόλου εύκολη υπόθεση! Θέλει
‘’γερό στοµάχι’’, για να καταφέρει η γυναίκα ν’ αντιστρέψει την κυρίαρχη αντίληψη και ν’ αποδείξει ότι µπορεί να τα καταφέρει
εξίσου καλά µε τον άνδρα.
Γιατί, άραγε, στη σηµερινή Ελλάδα του ’11, δυσκολεύουµε τη ζωή µας; Γιατί πάµε, πάντα, στα µαύρα κι άραχνα και δεν βγαίνουµε
στο ξέφωτο να χαρούµε;
Ζούµε, εδώ και χρόνια, ανυποψίαστοι, µια πανδηµία αρνητισµού, µια ισοπέδωση στέρεων αρχών, αξιών, την οποία συζητάµε, διαπιστώνουµε, αλλά δεν έχουµε ακόµη αποφασίσει, ίσως, ν’ ανατρέψουµε!
Το άγχος του προσωπικού ρόλου της η γυναίκα το βιώνει καθηµερινά, επώδυνα, µε κόστος κοινωνικό, οικογενειακό, αξιακό.
∆υστυχώς, στη σηµερινή Ελλάδα του ’11, φαίνεται σαν να µην υπάρχει κανένα πνευµατικό ρεύµα, που να δώσει κάποιο φως, που
να βγάλει την Ελλάδα, που φθείρεται από τα ναρκωτικά, την παραπαιδεία, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία, την ανεργία και τόσα
άλλα δεινά.
Ελληνίδα, αναρωτιέµαι, µήπως, για να ξαναδηµιουργήσεις, πρέπει να βρεις τους ανθρώπους, που έχουν όραµα, ικανότητες και
ηθική; Τους ανθρώπους, που θα σε εµπνεύσουν, ώστε ν’ αλλάξεις τη χώρα, να την επανεκκινήσεις;
Μήπως, για ν’ απαλλαγείς από το άγχος, που κληρονόµησες, θα µπορούσες να παρηγορηθείς, ανατρέχοντας στο διάβα της ιστορίας, ενθυµούµενη τη γυναίκα, που πολέµησε για την Ελευθερία, που αντιστάθηκε στους ποικιλώνυµους κατακτητές˙ τη γυναίκα,
που ύψωσε το ανάστηµα, για να διεκδικήσει ίσες ευκαιρίες και ίσους όρους συµµετοχής παντού, ως πρότυπο συµπεριφοράς, που
θα ανασχέσει, ίσως, τα άγχη της δύσκολης καθηµερινότητας µας;
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Ν.∆., Κατερίνα Παπακώστα - Σιδηροπούλου έχει ορίσει ως Υπεύθυνη του Τοµέα ‘’Γυναίκες και ∆ηµόσια Υγεία’’ την κα Χωµατά Φιλιάννα, ειδικές συµβούλους τις κυρίες: Ανεµοδουρά Βαρβάρα,
Μουζάκα – Ιωαννίδου Λυδία, Τσεκούρα Ευγενία, Λεονάρδου Πολυτίµη και µέλη αξιόλογες επιστήµονες.

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, εκπροσωπώντας
τη Νέα ∆ηµοκρατία, παρακολούθησε, χθες το βράδυ, την παράσταση ‘’Τζόρνταν’’, στο Μέγαρο Μουσικής.
Το θέµα της παράστασης ήταν: ‘’Κατασκευάζοντας Μήδειες – Η κακοποιηµένη γυναίκα – Σύνδροµα και συνέπειες’’.
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων, διαρκώς, τονίζει τις τραγικές διαστάσεις, τις οποίες παίρνει η ενδοοικογενειακή βία, όταν, εκτός από τις γυναίκες που θίγονται, θύµατα είναι και παιδιά.
Είναι εφιαλτικά, για τα ελληνικά δεδοµένα, τα συµπεράσµατα τελευταίας έρευνας, που αφορά στην ασκούµενη βία σε βάρος
των γυναικών, αριθµώντας περίπου 50.000 θύµατα!
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων έχει εστιάσει, ιδίως, στην ενδοοικογενειακή βία, από το 2004 και µε συνεχείς προσπάθειες, το 2006, πέτυχε να γίνει νόµος του Κράτους η αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (ν. 3500/06).
Η Κ. Παπακώστα είχε, χαρακτηριστικά, υπογραµµίσει: «Η θεσµοθέτηση του νοµικού πλαισίου παρέχει στην Πολιτεία το δικαίωµα
και την υποχρέωση να το εφαρµόζει, χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις, γιατί τα δικαιώµατα δεν εξασφαλίζονται µόνο µε την
ύπαρξη των νόµων, αλλά, κυρίως, µε την εφαρµογή τους. Αλλιώς, ισχύει αυτό, που, στη νοµική επιστήµη, συνηθίζουµε να λέµε,
πως ‘’νόµος χωρίς κυρώσεις µοιάζει µε φλόγα που δεν καίει και ήλιο που δεν φωτίζει’’.
Στο θέµα της ενδοοικογενειακής βίας ή αλλιώς του ‘’εν κρυπτώ τελούµενου εγκλήµατος’’ σε βάρος της οικογένειας, η ανοχή είναι
συνέργεια. Στη ∆ηµοκρατία µας επουλώνουµε, µε τρόπο ειρηνικό και αποτελεσµατικό, τις πληγές στο σώµα της κοινωνίας, θωρακίζοντάς την απέναντι σε κάθε µορφή βίας».
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