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Επίσκεψη στο Γραφείο Προέδρου
µετά από Πρόσκληση της Νέας
∆ηµοκρατίας Αντώνη Σαµαρά οι
Χρυσές Ολυµπιονίκες Υδατοσφαίρισης.

Με τη Νατάσα Ράγιου στην
Πάτρα.

Όταν, στην οµιλία του, στο Economist, ο Γιώργος Παπανδρέου, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας,
έλεγε ''χρειαζόµαστε µια παγκόσµια διακυβέρνηση και την χρειαζόµαστε τώρα!'' και όταν ο ίδιος, ο
Γ. Παπανδρέου, τον Μάιο του '10, υπερψήφιζε, συνεπικουρούµενος από τη συµµαχία των προθύµων, το Μνηµόνιο σε βάρος της Ελλάδας, κανείς δεν πίστευε, τότε, ότι, ήδη, το ''∆όγµα του Σοκ''
ήταν εδώ, δια χειρός Γ. Παπανδρέου.
Ένας νεοφιλελεύθερος ''σοσιαλιστής'', νεοσυντηρητικός οπαδός της σταυροφορίας του αχαλίνωτου
καπιταλισµού, οπαδός του Μίλτον Φρίντµαν, λειτουργεί ad hoc ως κλειδί, εκ της θεσµικής του θέσης, και ανοίγει στον παρία ∆ΝΤ την πόρτα της Ε.Ε.
Αλλά τι είναι το ''∆όγµα του Σοκ'', που υιοθέτησε, ασµένως, η Κυβέρνηση και το κατέστησε εφαρµοσµένη πολιτική της, µε τη βοήθεια του δόγµατος της Σχολής του Σικάγου και την πειθήνια υλοποίησή του από τους προθύµους κυβερνητικούς και τα εξαπτέρυγά τους;
Είναι η δικτατορία των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, της οποίας το θεµελιώδες δόγµα συνίσταται στο τρίπτυχο ''ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθµιση και περικοπές στις δαπάνες για τις κοινωνικές
υπηρεσίες''. Αυτή η οικονοµική δικτατορία, που επεβλήθη και στη χώρα µας, έµελε να έχει ως σηµαιοφόρους τον κ. Γ. Παπανδρέου και την ηγετική του οµάδα.
Τι υπηρετεί; Υπηρετεί όχι τη δηµιουργία µιας ισορροπηµένης οικονοµίας, µε δίκαιη αναδιανοµή του
πλούτου στους πολίτες, αλλά, αντίθετα, στοχεύει να µετατρέψει τους πλούσιους σε πάµπλουτους
και τους φτωχούς σε αναλώσιµους φτωχούς.
Αυτό το µοντέλο, όπου εφαρµόστηκε, δηλαδή η ιδεολογία της Σχολής του Σικάγου, δηµιούργησε
τεράστιες κοινωνικές ανισότητες π.χ. στην Κίνα, το εισοδηµατικό χάσµα ανάµεσα στους κατοίκους των µεγάλων αστικών κέντρων και αυτούς της υπαίθρου διπλασιάστηκε την
τελευταία 20ετία.
'Η στην Αργεντινή, όπου το '70, τα εισοδήµατα του πλουσιότερου πληθυσµού ήταν 12 φορές µεγαλύτερα από τα εισοδήµατα των φτωχότερων. Μετά την οικονοµική εφαρµογή του µοντέλου
Φρίντµαν, η διαφορά τους ήταν 43 φορές µεγαλύτερη. Τα περίφηµα golden boys είχαν αµοιβές 43 φορές µεγαλύτερες από την αµοιβή του µέσου εργαζόµενου Αµερικανού, τότε
δηλ. όταν ο Ρέιγκαν εξαπέλυσε τη ''φριντµανική σταυροφορία'', ενώ, το 2005, οι αµοιβές τους έφτασαν να είναι 411 φορές υψηλότερες.
Στην Ελλάδα, το ''∆όγµα του Σοκ και του ∆έους'', που επέφερε η στρατηγική επιλογή Παπανδρέου,
να παραµείνει άπραγος τους 7 πρώτους κρίσιµους µήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης, επέτρεψε τη µετατροπή µιας κρίσης χρέους της χώρας σε κρίση δανεισµού, ό,τι ακριβώς έπρεπε, για να οδηγηθούµε στο Μνηµόνιο, ως δήθεν µονόδροµο, δίνοντας την ευκαιρία να
επιβληθεί, στην Ελλάδα, η οικονοµική θεραπεία - σοκ.
Αυτό, όµως, απαιτούσε αποπροσανατολισµό, διότι, έπειτα από ένα τραυµατικό σοκ, που στοχεύει
στον αιφνιδιασµό της κοινωνίας, στην προκειµένη περίπτωση η κρίση δανεισµού, εξ ορισµού δηµιούργησε ένα κενό ανάµεσα στα γεγονότα, που διαδραµατίζονται µε τροµακτική ταχύτητα και
στην έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών, ώστε να µην είναι µπορετό να εξηγηθεί τι συνέβη. Ο
Φρίντµαν, στα µέσα της 10ετίας του '70, ως σύµβουλος του δικτάτορα Πινοσέτ, όταν οι Χιλιανοί
υπέστησαν σοκ από το πραξικόπηµα κι ενώ η χώρα τους είχε γονατίσει από τον υπερπληθωρισµό,
συµβούλευε τον δικτάτορα να δράσει ακαριαία, πριν η κοινωνία συνέλθει από το σοκ, µε την επιβολή αλλαγών και τη µονιµοποίηση, στη συνέχεια, των ''µεταρρυθµίσεων''.
Η σχολή του Φρίντµαν συνοψίζεται: ''Μόνο µία κρίση – είτε είναι, είτε, απλώς, εκλαµβάνεται ως
πραγµατική – οδηγεί σε πραγµατικές αλλαγές. Όταν ξεσπάει µια κρίση, οι δράσεις, που αναπτύσσονται, εξαρτώνται από τις περιρρέουσες ιδέες.
Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική λειτουργία µας: Ν' αναπτύσσουµε εναλλακτικές πολιτικές, που θ' αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες. Να τις διατηρήσουµε ζωντανές και διαθέσιµες, έως
Συνέχεια στη σελ. 4
ότου το πολιτικά αδύνατον καταστεί πολιτικά αναπόφευκτο''.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ «ΒΡΑ∆ΥΝΗ»

ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟ

Η πρόταση του κ. Σαµαρά για την έξοδο από την κρίση, εκτιµάτε ότι είναι ικανή ν’ αλλάξει
το κλίµα και να κάνει κυρίαρχη τη Ν.∆. ή χρειάζεται περισσότερη και συνολικότερη προσπάθεια;
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Η πρόταση του Αντώνη Σαµαρά, στο Ζάππειο, µε τα επτά βήµατα, για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, µε στόχο την έξοδο από την κρίση, είναι και ρεαλιστική και άµεσα εφαρµόσιµη και
κοστολογηµένη. ∆ηλαδή, αν αύριο το πρωί, υποθέσουµε ότι θέλει να προσχωρήσει σ’ αυτήν ο κ. Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του, µπορεί να τη βάλει µπροστά και αµέσως να λειτουργήσει. Το κλίµα
είναι το µισό κλειδί της εθνικής προσπάθειας. Το άλλο µισό είναι η ίδια η πρόταση της Ν.∆., που – ναι –
πιστεύω πως είναι ικανή να την κάνει κυρίαρχη πολιτική δύναµη στην κοινωνία. Απαιτείται, όµως, ασφαλώς, όλοι µας, συντεταγµένοι, να παίξουµε ως βιολιά της ίδιας ορχήστρας στον τόνο, τον οποίο ο
µαέστρος µας δίνει. Τα σόλο ή οι τυχόν παραφωνίες είµαι βέβαιη ότι το αφτί της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυµεί την αρµονία, τις κρίσιµες τούτες στιγµές, θα τα επισηµάνει, κρατώντας ισχυρή σηµείωση.

Κυρία Παπακώστα, η Κυβέρνηση αυτή είναι η µοναδική, µεταπολιτευτικά, που άλλα υποσχέθηκε και κάνει εντελώς
τ’ αντίθετα. Πιστεύετε ότι δεν τίθεται θέµα λαϊκής νοµιµοποίησης, όταν καλείται να εφαρµόσει πολιτικές, τις οποίες
ουδέποτε είχε, έστω, υπαινιχθεί;
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Ο κ. Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του έλαβε – µη το ξεχνάτε – ισχυρή λαϊκή νοµιµοποίηση, στις εθνικές εκλογές. Σήµερα, ανάµεσα στα προεκλογικά λόγια και τις µετεκλογικές πράξεις, η απόσταση είναι αυτή, την οποία ο Θαλής έδωσε,
όταν τον ρώτησαν: ‘’Πόσο απέχει το ψέµα από την αλήθεια;’’, δηλαδή ‘’όσο τα µάτια από τ’ αφτιά’’! Αυτόµατα, τίθεται ζήτηµα,
όπως αντιλαµβάνεστε, σοβαρό. Η κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ, παρά τις διαφωνίες της, εξακολουθεί να στηρίζει αυτή την
πολιτική του µνηµονίου, µε την πλειοψηφία που διαθέτει στο Κοινοβούλιο, παρέχοντάς της ‘’νοµιµοποίηση’’ µαζί µε τους
‘’προθύµους’’. Από το Ζάππειο, ο Α. Σαµαράς δήλωσε πως είναι καλοδεχούµενες οι εκλογές, αφού είµαστε έτοιµοι ν’ αναλάβουµε
τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό το νόηµα, εξάλλου, είχε και η πρότασή µας, που, δηµόσια, διατυπώθηκε εκεί, δηλαδή ότι θέλουµε να πείσουµε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να µας εµπιστευθούν.

Πολιτεύεστε στη Β’ Αθηνών, µια περιοχή µε πολλά και µεγάλα προβλήµατα, µεταξύ των οποίων και η εγκληµατικότητα. Εσείς τι θα προτείνετε, ως υποψήφια βουλευτής, στους πολίτες;
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Οι πολίτες να απαιτήσουν απ’ όλους τους πολιτικούς φορείς και ιδιαίτερα από τα δύο µεγάλα κόµµατα να διατυπώσουν τις πολιτικές τους προτάσεις, µε στόχο διάγραµµα, µέσα στο πλαίσιο µιας κυβερνητικής θητείας, γιατί γι’ αυτήν νοµιµοποιείται η Κυβέρνηση, όταν εκλεγεί, να δεσµευθεί. ∆ηλαδή να εφαρµόσει µία αυστηρή πολιτική δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
της οποίας ο προϋπολογισµός, ο τρόπος και τα µέσα να γίνουν γνωστά εγκαίρως στο εκλογικό σώµα, ώστε αυτό, µε ασφαλή κριτήρια και, αφού συγκρίνει, να κάνει τις επιλογές του.

Τα κόµµατα, που προήλθαν από την παράταξη, όπως το ΛΑ.Ο.Σ. και η ∆Η.ΣΥ., δεν θα δηµιουργήσουν πρόβληµα
στην προσπάθεια της Ν.∆. να επανέλθει στην εξουσία;
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Εκτιµώ ότι στη Ν.∆., ιδιαίτερα µετά την παρουσίαση της οικονοµικής µας πρότασης στον λαό, που βρίσκει,
οφείλω να πω µεγάλη απήχηση, επιχειρούµε να κεφαλοποιήσουµε το Ζάππειο και να το µεταφράσουµε σε δυναµικό πλειοψηφικό
ρεύµα στην κοινωνία. Στόχος µας να διαµορφώσουµε πλατειές κοινωνικές συµµαχίες. Και, πάντως, πιστεύω ότι ο λαός θ’ απαντήσει in vivo καταλυτικά στο ερώτηµά σας, ό,τι κι αν σχεδιάζεται σε συνθήκες εργαστηρίου.

Είστε επικεφαλής της Γραµµατείας Γυναικών της Ν.∆. Υπάρχει κάποιος λόγος να έχει το κόµµα τέτοια Γραµµατεία;
∆ηλαδή, οι γυναίκες δεν ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο και υπάρχει η ανάγκη για ξεχωριστή Γραµµατεία; Και αν
υπάρχει αυτή η ανάγκη, τι στόχους έχει η Γραµµατεία σας;
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Αν δεν είχαµε, δυστυχώς, µείζονα ζητήµατα, όπως:
α) ανισότητα στις αµοιβές ανδρών – γυναικών για ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία (απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις
αµοιβές, β) αθρόες απολύσεις, λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας, που δεν καταχωρούνται σε καµία στατιστική, διότι
‘’βαφτίζονται’’ ως ‘’οικειοθελείς αποχωρήσεις’’, ενώ, στην πραγµατικότητα, είναι καραµπινάτες απολύσεις, γ) δραµατική αύξηση ανεργίας γυναικών· δεν θα υπήρχε αναγκαιότητα το κράτος να έχει θεσµοθετήσει φορείς, που να προστατεύουν δικαιώµατα συνταγµατικά κατοχυρωµένα, τα οποία, όµως, στην πράξη, καταστρατηγούνται. Αν δεν είχαµε, καθηµερινά, στην
Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, συντελεσµένες εγκληµατικές πράξεις, σε βάρος των γυναικών, δεν θα χρειαζόταν το ελληνικό
κράτος να υπογράψει ‘’Σύµβαση για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας’’.
Η Σύµβαση αυτή υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, στις 1/4/2011 και κατατέθηκε για
υπογραφή στο περιθώριο της 121ης Υπουργικής Συνόδου. Αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών,
την εξάλειψη της έµφυλης βίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων παράγει
πολιτικές, προκειµένου να εξαλειφθούν οι παράνοµες και αντισυνταγµατικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών
πολιτών. Να επιτευχθεί η ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Βάλαµε, στη δηµόσια συζήτηση, την Κοινωνική Ατζέντα για την εξισορρόπηση οικογένειας και επαγγέλµατος, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήµατος και τη στήριξη της σύγχρονης οικογένειας. Στοχεύουµε, προτείνοντας µια αυτόνοµη και αποτελεσµατική οικογενειακή πολιτική, στην αξιοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας
στην παραγωγική διαδικασία.

Σελίδα 2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΟΜΑ∆Α Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Η Ελληνική Γυναικεία Οµάδα Υδατοσφαίρισης µας έκανε µεγάλη τιµή, κάτω
από, πραγµατικά δύσκολες συνθήκες – κοινωνικές και αθλητικές - να πετύχει κάτι µεγαλειώδες, που αφετηρία έχει, πάντα, την επίπονη εξάσκηση και
την απαρέγκλιτη πειθαρχία ψυχής και σώµατος.
Το πνεύµα της εναρµονισµένης οµαδικής συνεργασίας, αλλά και η πεποίθηση, µαζί µε το πείσµα, πως ούτε την τελευταία στιγµή δεν πρέπει να… γινόµαστε ριψάσπιδες, είναι τα καλύτερα µηνύµατα της εποχής! Είναι ιδιαίτερη
η χαρά µας, που η ύψιστη διάκριση σε οµαδικό άθληµα ήρθε από τη γυναικεία υπερπροσπάθεια, που υπερνικώντας τα…40 και βάλε κύµατα, έπιασε
αφρό!
Η οµάδα υδατοσφαίρισης στο Γραφείο Προέδρου της Νέας
∆ηµοκρατίας Αντώνη Σαµαρά

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ «ΜΑΘΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
Η Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας και η Γραµµατέας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, διοργάνωσαν,εκδήλωση,
µε θέµα: ‘’Μάθε τα εργασιακά σου δικαιώµατα’’, στην Αχαΐα, (Ξενοδοχείο
‘’Αστήρ’’).
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων επικεντρώθηκε στα θέµατα: α) της
ανισότητας στις αµοιβές ανδρών – γυναικών για ίσης αξίας παρεχόµενη
εργασία (απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αµοιβές, ν. 3896.8.12.2010,
άρθρο 4), β) των αθρόων απολύσεων, λόγω εγκυµοσύνης και µητρότητας,
που δεν καταχωρούνται σε καµία στατιστική, διότι ‘’βαφτίζονται’’ ως
‘’οικειοθελείς αποχωρήσεις’’, ενώ, στην πραγµατικότητα, είναι απολύσεις, γ) της ανεργίας.

Η Κ. Παπακώστα, ειδικότερα, τόνισε:
« Ξεκινώ µε µια απόφαση σταθµό, µε µια απόφαση, την οποία απαιτούσαµε ως Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων κι εγώ, προσωπικά, ως Γραµµατέας· την απόφαση του Αρείου Πάγου πως για ένα χρόνο µετά τον τοκετό οι γυναίκες δεν µπορούν να χάνουν τη
δουλειά τους, ακόµα και αν µειώθηκε η απόδοση στην εργασία τους. Έτσι, το Ανώτατο ∆ικαστήριο υψώνει ασπίδα προστασίας,
αυτό το δίχτυ προστασίας, που ζητούσαµε, εδώ και καιρό, και κρίνει άκυρη την απόλυση εγκύου, ακόµη και όταν ο εργοδότης έχει
άγνοια της εγκυµοσύνης. Είναι ένα απ’ τα πρώτα βήµατα καταπολέµησης τόσων αδικιών, για τις οποίες έχουµε να δώσουµε τις
µάχες µας.
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.
Πέρα από το δικαίωµα της εργασίας, όµως, υφίσταται και το δικαίωµα στη σύνταξη, εφόσον και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις,
που ορίζει ο νόµος από πλευράς ορίου ηλικίας και ετών ασφάλισης. Οι γυναίκες, µέχρι το 2009, από πλευράς θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη µοίρα από τους άνδρες συναδέλφους, κυρίως, στον δηµόσιο τοµέα, γιατί οι
γυναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας, µέσα από τον διπλό ρόλο, τον οποίο έχουν να διαδραµατίσουν ως εργαζόµενες και ως
σύζυγοι – µητέρες. Αλλά, λόγω της απόφασης του ∆ΕΚ 26/03/09, ότι οι ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις υπέρ των γυναικών
αντίκεινται στην αρχή της ισότητας αµοιβών για όµοια εργασία µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών, το πρόβληµα αυτό
‘’λύθηκε’’ σε βάρος των γυναικών µε τον ν.3865/21.7.10. Το 2010, ζήσαµε όλοι µία βίαιη αναπροσαρµογή, όχι µόνο των εργασιακών συνθηκών, αλλά και των οικονοµικών δεδοµένων, είτε µε τη µορφή µισθού, είτε µε τη µορφή σύνταξης.
Επίσης, πρέπει να εστιάσουµε στο άρθρο 3 του ν. 3896.8.12.2010, (Αρχή ίσης µεταχείρισης – απαγόρευση διακρίσεων), σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύεται κάθε µορφής άµεση ή έµµεση διάκριση, λόγω φύλου, σε συσχετισµό ιδίως µε την οικογενειακή
κατάσταση σε όλους τους τοµείς, που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. Έχουµε κατ’ επανάληψη, δηµόσια τονίσει το τελευταίο διάστηµα, πως, για την απαλοιφή των εφιαλτικών σεναρίων για την πορεία της ανεργίας, οφείλει η Κυβέρνηση να
βγει από το τέλµα της απραξίας. Ότι έπρεπε, από χθες(!) να έχει λάβει µέτρα στήριξης της οικογένειας. Να δώσει ευκαιρίες συµµετοχής των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, να εφαρµοστούν το Σύνταγµα και οι νόµοι, που προστατεύουν την εγκυµοσύνη
και τη µητρότητα. Να σταµατήσουν οι διαφοροποιήσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά, κυρίως, να ασχοληθεί µε τις
Συνέχεια στην σελ.4
γυναίκες, που δεν απολαµβάνουν επαρκές δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

Σελίδα 3

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
«ΜΑΘΕ και
ΤΑαποτελεσµατική
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑοικογενειακή
ΣΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»ΣΤΗΝ
ΑΧΑΪΑ
Γι’ αυτό, λοιπόν,
προτείνουµε αυτόνοµη
πολιτική, που στοχεύει
ακριβώς στην αξιοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας στην παραγωγική διαδικασία.
Η ‘’Κοινωνική Ατζέντα’’, την οποία βάζουµε στη δηµόσια συζήτηση, λοιπόν, εστιάζεται στους εξής άξονες:
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ».
Παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Ν.∆. Αχαΐας Μιχάλης Μπεκίρης, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση· ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ως Τοµεάρχης Εργασίας, ο οποίος στην εισήγησή του ταυτίσθηκε µε τις προτάσεις της Γραµµατέως Κατερίνας
Παπακώστα· ο Βουλευτής Αιτ/νίας ∆ηµήτρης Σταµάτης, οι τ. Βουλευτές Φ. Πατριανάκου και Α. Κόρκα, καθώς και οι υποψήφιοι Βουλευτές των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας και στελέχη της Αυτοδιοίκησης, αλλά και των παραγωγικών φορέων της πόλης. Τέλος, η αν. Γραµµατέας Ν. Ράγιου, αφού διάβασε τον χαιρετισµό του Γραµµατέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος Α. Λυκουρέντζου, υπογράµµισε:
«Θεωρώ πως, µέσα στη βαθειά ύφεση, την οποία βιώνουµε, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η Κυβέρνηση, µε τις επιλογές της,
αφήνει στο περιθώριο πολύτιµους ανθρώπινους πόρους, όπως είναι οι γυναίκες, µε δυσµενείς συνέπειες για την οικονοµία µας. Η
ανεργία και η φτώχεια καλπάζουν. Θραύση κάνει η ανεργία στις γυναίκες, επιβεβαιώνοντας πως είναι ‘’γένους θηλυκού’’».

∆ Ο Γ Μ Α Τ Η Σ ΦΤ Ω Χ Ε Ι Α Σ
Η κατάλυση του κοινωνικού κράτους, η απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, η εξοντωτική φορολόγηση της µεσαίας τάξης, η
συρρίκνωση του εισοδήµατος, συνιστούν το ''δόγµα της φτώχειας''. Στην πράξη, όµως, µου γεννά τη βεβαιότητα ότι είναι
συνειδητή πολιτική επιλογή, που, καθιστά, µε άλλοθι την κρίση, το πολιτικά αδύνατον πολιτικά αναπόφευκτο.
Η διαρκής αναφορά στη διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, της κακοδιαχείρισης και της µεγέθυνσης της κράτους, µου φαίνεται,
επίσης, πως µάλλον ως ευκαιρία αναδεικνύεται για τους θιασώτες της ''λευκής σελίδας'', προκειµένου να γκρεµίσουν, όσα οι
Έλληνες έχτισαν, επί χρόνια, µε κόπο, διεκδικώντας ισότητα στις ευκαιρίες και κατοχυρώνοντας αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου είναι υπεύθυνος και υπόλογος, γιατί το Μνηµόνιο, που έφερε, από την πίσω πόρτα της Βουλής, ως συνειδητή
του επιλογή, µε τους προθύµους του, δίνει το πλεονέκτηµα µόνο στους δανειστές µας να οργανώνουν προς όφελός τους τη χρεοκοπία της χώρας, τραυµατίζει την ελληνική κοινωνία, τσακίζει τους αδύναµους, αλλά και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν αποκάλυψε, µέχρι τώρα, πολιτικούς, που έβαλαν το δάχτυλο στο µέλι, ούτε και τα κρατικά
στελέχη µε ανάλογη συµπεριφορά, ούτε καν έθιξε ευρωπαϊκές εταιρείες, που βυσσοδόµησαν, αποκοµίζοντας τεράστια κέρδη σε
βάρος του δηµόσιου συµφέροντος, προστατεύει µόνο τους έχοντες και κατέχοντες.
Αυτό το new deal στον Φρίντµαν, τον γκουρού του αχαλίνωτου καπιταλισµού και του πλαισίου της υπερκινητικότητας της παγκόσµιας οικονοµίας, και από το ''λεφτά υπάρχουν'' στο Μνηµόνιο, αλλά και στην επίκληση, στο Συνέδριο του Economist, της παγκόσµιας διακυβέρνησης, ο κ. Γ. Παπανδρέου θα καταχωρισθεί ως µοιραίος πολιτικός, που µετεξελίχθη - αν δεν ήταν πάντα -σ'
έναν ζηλωτή του ανόθευτου νεοφιλελευθερισµού, εφαρµόζοντας το ''δόγµα του Σοκ'' στην πατρίδα µας.
Η σωτηρία της χώρας επαφίεται, τώρα, στον πατριωτισµό των Ελλήνων. Όσο µας µένει χρόνος, έχουµε υποχρέωση να πιέσουµε
για επαναδιαπραγµάτευση των όρων του Μνηµονίου, µε τους δικούς µας όρους.
Θα πρέπει να είµαστε ανυποχώρητοι στην απάλειψη των εφιαλτικών όρων, που υπονοµεύουν την εθνική µας κυριαρχία. Να επαναδιαπραγµατευθούµε τους όρους, που αφορούν στην κοινωνική και οικονοµική πολιτική και, κυρίως, στους ρυθµούς, τους οποίους επιβάλλει το Μνηµόνιο. Στόχος είναι η Ελλάδα να φύγει από το Μνηµόνιο.
Παράταση των όρων του Μνηµονίου σηµαίνει παράταση της φτώχειας, µέσω των επαναλαµβανόµενων, περιοριστικών µέτρων.
Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, µήπως και δεν καταλάβατε, κ. Παπανδρέου, ''εδώ και τώρα''! Αν δεν το πράξετε, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα σας πετάξουν από πάνω τους, εσάς, τον θιασώτη του συγχωρεµένου θείου ''Μίλτι''...
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