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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΠΑΛΜΟ ΑΛΙΜΟY
Απ

Η Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, σχετικά µε το ψήφισµα της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (27/6/11), έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Οι ολέθριες ευθύνες της Κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, από την οικονοµική κρίση και
τα επονείδιστα µέτρα, που δέχθηκε να επιβάλει στον ελληνικό λαό - χωρίς καµία διαπραγµάτευση µε το ∆ΝΤ, δεχόµενη τους επαχθείς φόρους υποτελείας και παραιτούµενη όλων
των δικαιωµάτων, που έχει ένα οφειλέτης απέναντι στον δανειστή του, δηλ. να µην επιτρέπεται η προσφυγή σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης και οι δανειστές της να έχουν το
δικαίωµα εκχώρησης των απαιτήσεών τους προς τρίτους – που εγκυµονούν κινδύνους
ακόµη και για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας µας, οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση
τις πολυτεκνικές οικογένειες!
Γιατί η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου δεν αναζητά τις πηγές των εσόδων για την κάλυψη
των ελλειµµάτων από εκείνους, που, χρόνια τώρα, πλούτισαν – και συνεχίζουν ακάθεκτοι σε βάρος του ελληνικού λαού και ο πλούτος τους βρίσκεται τώρα σε τράπεζες του εξωτερικού;
Γιατί η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου δεν αναζητά έσοδα από εκείνους τους, που, µονίµως, φοροδιαφεύγουν, τους οποίους – παραδόξως! – επιβραβεύει µε εκπτώσεις, ευνοϊκές
µακροχρόνιες ρυθµίσεις και παραγραφές;
Γιατί η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ‘’χρεώνει’’ την οικονοµική κατάρρευση της χώρας
στον εργάτη οικογενειάρχη, τον συνταξιούχο, τον µικροµεσαίο, τον µισθοσυντήρητο πολύτεκνο, οι δυνατότητες των οποίων έχουν εξαντληθεί µε τους άµεσους, όσο και µε τους
αυξηµένους έµµεσους φόρους;
Η συντήρηση της ίδιας πολιτικής από την Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου θα σηµάνει αδυναµία επιβίωσης, απόγνωση και δηµιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων (είναι τυχαίο,
άραγε, το φαινόµενο της αύξησης των αυτοκτονιών και όχι µόνον;)…
Αυτό που αναµένουµε από την Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, έστω και τώρα, είναι –
όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Α. Σαµαράς – επαναδιαπραγµάτευση
των όρων της δανειακής σύµβασης, προκειµένου να διασωθεί η Πατρίδα!
Μέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης χάθηκε και κάθε µέτρο δικαιοσύνης!

•

Πόσο δίκαιο είναι το δώρο του άγαµου και του πολύτεκνου να µειωθεί ισόποσα;

• Πόσο δίκαιο είναι τα τέλη κυκλοφορίας να είναι ίδια µ’ ένα πολυµορφικό πολυτεκνικό
αµάξι κι ένα αµάξι – προϊόν πλουτισµού;
• Πόσο δίκαιο είναι η ισόποση µείωση µισθού & επιδοµάτων για έναν άγαµο και µια πολυτεκνική οικογένεια;
• Πόσο δίκαιο είναι να πληρώνει λιγότερη έκτακτη εισφορά ο άγαµος µε εισόδηµα
18.000 ευρώ κι ο πολύτεκνος µε εισόδηµα 25.000 ευρώ µεγαλύτερη;
• Πόσο δίκαιο είναι να πληρώνει ο πολύτεκνος, που έχει να µεγαλώσει και να σπουδάσει
6 ανήλικα παιδιά δυνάµει άνεργα, εισφορά 3% υπέρ των ανέργων;
Συνέχεια στη σελ. 4

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
ΤΡΑΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, σχετικά µε τις τραγικές διαστάσεις, που παίρνει η υπογεννητικότητα της χώρας, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Παρά την καταγεγραµµένη, πλέον, παγκόσµια πληθυσµιακή έκρηξη των 7 δισ. κατοίκων, η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τελευταίες επίσηµες µετρήσεις, παίρνει τραγικές διαστάσεις. Τα
αποτελέσµατα της πρωτοφανούς δηµογραφικής κρίσης, την οποία περνά η χώρα µας, είναι απογοητευτικά, τόσο σε µακροοικονοµικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης
απογραφής, που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθυσµός της χώρας µειώθηκε από 10.934.097 το 2001
σε 10.787.690 κατοίκους σήµερα (µείωση 1,34%).
Η κάθετη και εντεινόµενη πτώση του ΑΕΠ (ρυθµός µεταβολής -2% για το 2009, -4,5% για το 2010, ενώ για το 2011 εκτιµάται
τουλάχιστον στο -5%). Η πρωτοφανής έξαρση της ανεργίας (από 6,6% τον Μάιο του 2008 στο απίστευτο ποσοστό του 16% τον
Ιούνιο του 2011, δηλ. περίπου 500.000 νέοι άνεργοι µέσα σε µια 3ετία!!!) και τα δυσβάσταχτα µέτρα λιτότητας, που στραγγαλίζουν κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα, οδηγούν, την τελευταία 2ετία, σε ανεξέλεγκτο κύµα µετανάστευσης προς το εξωτερικό.
Αυτή τη φορά, όµως, µιλάµε, κυρίως, για νέους επιστηµονικής κατάρτισης, που αναζητούν µια θέση εργασίας στην αλλοδαπή,
πράγµα που ενισχύει την εθνική και πληθυσµιακή συρρίκνωση. Η οικογενειακή-δηµογραφική πολιτική, στη χώρα µας, οριοθετείται
στο πλαίσιο ενός κοινωνικο-ασφαλιστικού πλέγµατος, που αφορά τους εξής τοµείς:
Α. Εργασιακή πολιτική (µειωµένο ωράριο εργασίας, γονική άδεια, άδεια µητρότητας, εξασφάλιση µητρότητας, απαγόρευση
απολύσεων).
Β. Κοινωνικο-εκπαιδευτική πολιτική (βρεφονηπιακοί σταθµοί, απασχόληση παιδιών στο σχολείο).
Γ. Στεγαστική πολιτική (στεγαστικά δάνεια).
∆. Εισοδηµατική πολιτική (φορολογικές απαλλαγές).
Ε. Ασφαλιστική πολιτική (επιδόµατα µητρότητας, βοηθήµατα τοκετού).
ΣΤ. Οικογενειακά επιδόµατα τέκνων (προβλέπονται: ενίσχυση εισοδηµάτων εργαζοµένων, Προνοιακά Επιδόµατα: επιδόµατα
ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, πολυτεκνικά επιδόµατα, προνοιακό-δηµογραφικό επίδοµα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδοµα-ισόβια σύνταξη, επιδόµατα ΕΟΠ-ΠΙΚΠΑ).
Επισηµαίνουµε, όµως, ότι –εξαιτίας κυρίως, της επαχθούς κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, την οποία βιώνουµε- οφείλουµε να επικεντρωθούµε σε πολιτικές, οι οποίες να διαπνέονται από κοινωνική δικαιοσύνη και αναλογική κλιµάκωση των φορολογικών βαρών για την έξοδο από την οικονοµική κρίση, ειδικά στις νέες οικογένειες, που έχουν πολλά ανήλικα, σπουδάζοντα, στρατεύσιµα ή άνεργα µέλη κάτω των 26 ετών. Αλλιώς είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση του κ Παπανδρέου, µε τις πολιτικές επιλογές
της, θα συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα σε δηµογραφικό µαρασµό, µε αποκλειστικά δική της ευθύνη.Πώς είναι δυνατόν, όµως, να
καταπολεµηθεί η υπογεννητικότητα:
Αν δεν δοθούν κίνητρα για αύξηση της γεννητικότητας, ώστε να σηµειωθεί αξιόλογη φυσική αύξηση από τη διαφορά γεννήσεων
– θανάτων, η οποία, συνδυαστικά, µε ένα θετικό µεταναστευτικό ισοζύγιο, να µπορεί να αυξάνει, ετησίως, τον συνολικό πληθυσµό µε σταθερό ρυθµό;
Αν δεν γίνουν επενδύσεις και αναπτυξιακά έργα σε περιφερειακές ενότητες, που αντιµετωπίζουν έντονα αυτό το πρόβληµα;

Η κοινωνική ατζέντα, την οποία διαπραγµατευόµαστε, στοχεύει σε κρίσιµα, κοινωνικά ζητήµατα (µεταξύ άλλων δηµογραφικές
εξελίξεις και διάσταση φύλου, δηµογραφικές εξελίξεις και σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης), επιδιώκοντας την ώσµωση µε τους
πολίτες και τις συνέργειες µε επιστηµονικούς συλλόγους, επιµελητήρια, ιδίως στις περιφέρειες, ώστε να διαµορφώσουµε αξιό-

πιστο προγραµµατικό λόγο, τον οποίο θα κληθούµε ως Κυβέρνηση να υλοποιήσουµε».
Σελίδα 2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ DATA TYPE
Η δραστήρια πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Οργανισµού DATA TYPE Πολιτευτής της
Ν.∆ κ. Ευγενία Μπαρµπαγιάννη µας εντυπωσιάζει κάθε µέρα σε όλους τους τοµείς.
Στις 29 Ιουνίου παραβρεθήκαµε στα εγκαίνια του ιδιόκτητου παραρτήµατος του
DATA TYPE στο Αιγάλεω και χαρήκαµε την οργάνωσή του, τους άριστους καθηγητές,
τη µεγάλη προσέλευση µαθητριών και φίλων στην τελετή.
Έγιναν βραβεύσεις τελειοφοίτων, µοιράστηκαν δώρα σε όλους και, γενικά, έγινε µια
πολύ όµορφη γιορτή, που δικαίωσε την πρωτιά των εκπαιδευτηρίων της DATA TYPE
στο χώρο του γυναικείου καλλωπισµού.
Παρόντες στα εγκαίνια, εκτός των άλλων και, οι πρώην Βουλευτές, κ. Κατερίνα Παπακώστα και Παναγιώτης Αδρακτάς, η Πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Β΄ Πειραιά της Ν∆, Τζένη Γεωργαντζέλη, ο Εκπαιδευτικός, Ιστορικός και Λογοτέχνης,
Αντώνης Αντωνάκος, ο Επιχειρηµατίας, Γιάννης Μπαϊράµογλου, ο Νίκος Πολίτης των Ολυµπιτών Καρπάθου, ο Γιάννης
Αλεξίου, ο Ιατρός, Ανδρέας Θεοδωράκης.
Συγχαρητήρια στην Τζένη Μπαρµπαγιάννη που, µέσα από τις επιτυχηµένες ενασχολήσεις της µε την Πολιτική, κατορθώνει να διαπρέπει και στον εκπαιδευτικό τοµέα και µάλιστα µε ιδιαίτερη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι όλα κερδίζονται και ότι τίποτα δεν χαρίζεται σε κανένα.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου, παρέστη, χθες, στον αγιασµό, των συστεγαζόµενων 2ου και 11ου δηµοτικών σχολείων, του Νέου Ηρακλείου.
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων δήλωσε - αφού ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους δασκάλους, τους µαθητές και τους γονείς τους - ότι το σηµαντικότερο αγαθό, που πρέπει να παρέχει και, µάλιστα, δωρεάν η Πολιτεία
είναι η Παιδεία των Ελλήνων.
‘’∆υστυχώς, σήµερα, βιώνουµε’’, όπως υποστήριξε η Κ. Παπακώστα, ‘’µία σχολική πραγµατικότητα χωρίς βιβλία. Αυτό
έχει ως συνέπεια να υποχρεώνονται οι γονείς, µε τον συρρικνωµένο οικογενειακό προϋπολογισµό από τις οριζόντιες
περικοπές, που τους επιβλήθηκαν, να αγοράσουν τα βιβλία των παιδιών τους. Λυπούµαι να πω ότι είχαµε να ζήσουµε
τέτοιες µέρες χωρίς βιβλία, από το 1946’’.
Η Γραµµατέας Γυναικείων Θεµάτων, τέλος, επεσήµανε ότι η οικογένεια, επειδή, ως πυρήνας της κοινωνίας, µαζί
µε το σχολείο, διαµορφώνει τους ενεργούς πολίτες, χτίζοντας τις προσωπικότητες των πολιτών τού µέλλοντος, είναι
αναγκαία η συνέργεια ανάµεσα στους δασκάλους και τους γονείς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΑΛΙΜΟΥ «Ποιος είναι ικανός να δώσει λύσεις;»
Ακολουθεί η συνέντευξη στην Έφη Φιλιπποπούλου κατά την οποία εξηγεί τον ρόλο που διαδραµατίζει η γραµµατεία και που είναι
έτοιµη να εφαρµόσει αποτελεσµατικές πρακτικές για να αυξηθεί το ΑΕΠ και να µην µένει παραγκωνισµένο το 50% του λαού που είναι
οι γυναίκες.
[Π]: Μήπως το να ασχολούµαστε συγκεκριµένα µε τη γυναίκα την υποτιµά;
Κ.Π.: Η Γραµµατεία Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι µια πολιτική γραµµατεία και διαπραγµατεύεται πολιτικά τα
ζητήµατα, που αφορούν του πολίτες εκείνους, που το φύλο τους είναι θηλυκού γένους. Είναι µια πολύ µεγάλη κοινωνική ατζέντα
και αφορά το θέµα της συµφιλίωσης καριέρας-οικογένειας. Σε µια περίοδο βαθύτατης οικονοµικής κρίσης,κατά την οποία πρέπει
οι πολίτες όλης της χώρας να συνεισφέρουν, αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει το 50% του πληθυσµού και πλέον να είναι στο περιθώριο,
την ώρα που υπάρχει ανάγκη για τους ανθρώπινους πόρους. Και στην «πίτα» του ΑΕΠ πρέπει να συνεισφέρουν όλοι. Όσο λιγότεροι
δουλεύουν, τόσο µικρότερη είναι και η «πίτα» που παράγουµε, συνεπώς µοιράζουµε φτώχεια, µιζέρια, δυστυχία.
Όσο περισσότεροι συµµετέχουµε, τόσο περισσότερο η «πίτα» θα µεγαλώσει και σε δύσκολους καιρούς. Αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα. Ώς αρµόδια πολιτική Γραµµατεία παράγουµε πολιτικές επιλογές, ώστε αύριο µε τη θέληση του λαού να την κάνουµε εφαρµοσµένη πολιτική. Οι νέοι άνθρωποι συµπεριλαµβάνονται στην ατζέντα µας κι όσοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Μη ξεχνάµε
πως η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο.
Στην πολιτική µας ατζέντα στηρίζουµε τη γυναίκα, που αναγκάζεται να µείνει εκτός αγοράς εργασίας, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να µεγαλώσει το παιδί, να το θηλάσει κ.λπ. Αυτή η απουσία ή µερική απουσία έχει επίπτωση πρώτα στις ίδιες, στη µισθολογική εξέλιξη, στην κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Τρίτον, µας απασχολεί πολιτικά, µέσα στην κρίση, η συρρίκνωση του εισοδήµατος των οικογενειών. Πυρήνας της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Το άθροισµα των οικογενειών είναι η κοινωνία.
Οφείλουµε να στηρίξουµε την οικογένεια, να ενισχύσουµε τις οικογένειες, που έχουν ανάγκη, είτε είναι µονογονικές,είτε πολύτεκνες κ.λπ. Αλλά και µια σειρά από ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε τους γονικούς ρόλους. Εµείς, στην περασµένη τετραετία, περάσαµε τη γονική άδεια, που πρέπει να τυγχάνει ο γονιός ανεξαρτήτως φύλου. Ηδήλωση του κ.Παπανανδρέου «Το µόνο ένας εργαζόµενος ανά οικογένεια» θα µείνει στην ιστορία.

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
Σελίδα 3

∆ΗΛΩΣΗ ΓΡΑΜµΑΤΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚνΩΝ

Συνέχεια από τη σελ.1
Πόσο δίκαιο είναι να πληρώνει φόρους στη ∆ΕΗ, χαράτσια στα ακίνητα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των
παιδιών;
Πόσο δίκαιο είναι τα παιδιά των πολύτεκνων στις πανελλαδικές, αν δεν καταφέρουν να πάρουν µεταγραφή, να µη
µπορούν να σπουδάσουν, γιατί δεν θα µπορούν οι οικογένειές τους να καλύψουν, µε τα σηµερινά δεδοµένα, τα
έξοδα στέγασης, σίτισης σε άλλη πόλη και, βέβαια, ούτε κουβέντα να γίνεται για το εξωτερικό;
Αν είναι δικαιολογηµένη η αγανάκτηση και η απελπισία όλων των Ελλήνων, σκεφθείτε για τι µεγέθη µιλάµε στις περιπτώσεις των πολυτέκνων!...
Αυτό, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η αναλογική κλιµάκωση των φορολογικών βαρών για την έξοδο από την οικονοµική κρίση, ειδικά στις νέες οικογένειες, που
έχουν πολλά ανήλικα, σπουδάζοντα, στρατεύσιµα ή άνεργα µέλη κάτω των 26 ετών. Αλλιώς, είναι πασιφανές ότι, ως
χώρα, οδηγούµαστε, τα επόµενα χρόνια, σε δηµογραφική καταβαράθρωση… Κάτι για το οποίο δεν ξέρουµε, αδρανούσης της Κυβέρνησης, ποια σκοτεινά συµφέροντα εξυπηρετούνται »…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΑΛΙΜΟΥ
«Ποιος είναι ικανός να δώσει λύσεις;»
Πρώτη φορά, έρχεται πρωθυπουργός να πει ότι όραµα του είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας εργαζόµενος ανά οικογένεια. Αυτό είναι δραµατικό. ∆υστυχώς, ίσες ευκαιρίες δεν υπάρχουν στους πολίτες αυτής
της χώρας. Όλα αυτά διαπραγµατευόµαστε. Είναι αµιγώς πολιτικός ο τρόπος, µε τον οποίο διαχειριζόµαστε
τα ζητήµατα και στόχος είναι να είναι και εφαρµόσιµες πολιτικές, ώστε άµεσα να ξεκινήσουν. ∆εν αφορά
την παρεξηγηµένη έννοια ότι διακρίνουµε άντρες µε γυναίκες. Είναι ζητήµατα, που οφείλουµε να τα
αναδείξουµε.
[Π]: Η γυναίκα της παραγωγικής ηλικίας εκλαµβάνεται από την επιχείρηση περισσότερο
ως «βάρος» παρά ως αποδοτικότητα, επειδή, για να µείνει έγκυος, ο φόρτος πέφτει στην
επιχείρηση για µεγάλο διάστηµα.
Κ.Π.: Θίγετε ένα πολύ καίριο θέµα. Αυτές τις µέρες, επισκέφτηκα τον Συνήγορο του Πολίτη και θέσαµε
ακριβώς αυτό το θέµα. Έχοντας ως εργαλεία µας έρευνες από Πανεπιστήµια, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ότι υπάρχουν
αθρόες απολύσεις γυναικών, οι οποίες είναι µητέρες. ∆ιαπιστώσαµε ότι υποχρεώνονταν να φύγουν και βαφτίζονταν ως οικειοθελείς παραιτήσεις και όχι ως καραµπινάτες απολύσεις. Αντί να προστατεύεται η µητέρα.
όπως ορίζει το Σύνταγµα της χώρας, αντίθετα παρουσιάζεται ως κώλυµα. Αποτέλεσµα; Από τη µια, έχουµε
υπογεννητικότητα και, από την άλλη, ακυρώνεται στην πράξη η προστασία των γυναικών. Γίνεται σοβαρή
δουλειά στην πολιτική µας Γραµµατεία και πιστεύουµε ότι, αν το θελήσει ο λαός, ως κυβέρνηση, θα εφαρµόσουµε µελετηµένες πρακτικές,που εφαρµόζονται και στην Ευρώπη. Είναι υπ' αριθµόν ένα ζήτηµα η υπογεννητικότητα. Πιο πάνω και από την ανεργία,
διότι πίσω από τους αριθµούς,τους οποίους βλέπουµε υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, όνειρα που γκρεµίζονται. Η υπογεννητικότητα
και η ανεργία είναι η Σκύλα και η Χάρυβδη των Συµπληγάδων Πετρών, που βρίσκεται η χώρα, όπως την οδήγησε αυτή η κυβέρνηση.
Εµείς, για πρώτη φορά, προτείναµε στο πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας να υπάρξει µια ενιαία οικογενειακή πολιτική. που δεν υπήρχε ποτέ στον τόπο, ώστε να αντιµετωπίσουµε τέτοια µηνύµατα.
[Π]: Τη ∆ευτέρα, 10 Οκτωβρίου θα µιλήσετε στα γραφεία της Τ.Ο. Ν.∆. Ελληνικού, και φυσικά καλείτε εκτός από τις
γυναίκες και τους άντρες. Θέµα οι «τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις», που µέχρι τότε, δεν ξέρουµε τι µας ξηµερώνει…
Κ.Π.: Είδατε πού φτάσαµε; Είναι αυτό που λέει ο αρχηγός µας ο Αντώνης Σαµαράς, ότι οι Έλληνες µε τις επιλογές του κ. Παπανδρέου
και της Κυβέρνησής του, δεν ξέρουν τι τους ξηµερώνει. Το θέµα είναι ότι ασφαλώς και δεν καλούµε µόνο τις γυναίκες. Στη
Γραµµατεία των Γυναικείων Θεµάτων θέλουµε τους άντρες αρωγούς και συµπαραστάτες. Συνεργαζόµαστε για παράδειγµα µε τη διδασκαλική οµοσπονδία, µε την εκπαιδευτική κοινότητα, µε πανεπιστήµια και χίλια δύο. Οι αποφάσεις µας δεν βγαίνουν ερήµην της κοινωνίας. Θέλω στην οµιλία µου στο Ελληνικό,-αλλά και σε κάθε οµιλία µου να έρθει κόσµος, ώστε να ακούσει ανεξάρτητα πού
ανήκει, γιατί τα προβλήµατα είναι τέτοια, που πρέπει οι πολιτικές επιλογές του καθενός να είναι «ποιος είναι ικανός να δώσει λύσεις σε
τόσο δύσκολους καιρούς». Εκεί η συµµετοχή του κόσµου είναι καίριας σηµασίας, διότι εκείνος αποφασίζει!
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