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       Συναδέλφισσες – οι 
 
       Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονοµίας είναι τραγική. Και οι αιτίες είναι γνωστές σε όλους 
µας. Όλοι µας ερχόµαστε κάθε µέρα αντιµέτωποι µε τις επιθέσεις και τις πιέσεις που υφίσταται η 
χώρα και η κυβέρνηση από το εξωτερικό, κατά συνέπεια έχουµε συνειδητοποιήσει ότι είτε µας 
αρέσει είτε όχι, σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική έχουµε απωλέσει την εθνική µας 
κυριαρχία. Οικονοµική πολιτική χαράσσουν πλέον για µας οι δανειστές µας. Έχουµε πεισθεί για 
την εθνική ανάγκη. Ταυτόχρονα όµως περιµέναµε και δίκαιη κατανοµή των βαρών. Αυτό είναι το 
κρίσιµο και κοµβικό σηµείο. Να πληρώσουµε όλοι αναλόγως των δυνατοτήτων µας.  
       Σαν Έλληνες πολίτες ζητάµε κοινωνική δικαιοσύνη ως προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή 
µας στην εθνική προσπάθεια. Παρότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε καλλιεργήσει µεγάλες 
προσδοκίες κατά την προεκλογική περίοδο, η Κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήσει µονόδροµους 
άλλων λογικών και αντιλήψεων που δεν ταιριάζουν στις αρχές και στις δεσµεύσεις του 
Κινήµατος µας. Περικοπές 30% στα δώρα και 12% στα επιδόµατα (άσχετα από το ύψος) των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, αύξηση του Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων σε καύσιµα, τσιγάρα, ∆ΕΗ, 
που σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας της αγοράς θα 
“στραγγαλίσουν” τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Η επιλογή αυτή έχει σοβαρές συνέπειες που 
µας οδηγούν σε νέες κοινωνικές εκρήξεις και εκείνοι που µε την ανεύθυνη διαχείριση και την 
πολιτική τους δηµιούργησαν το έλλειµµα και την κρίση, σφυρίζουν αδιάφορα χωρίς να έχουν 
ούτε την αξιοπρέπεια για να ζητήσουν έστω µια συγνώµη. Πρόκειται για µέτρα σκληρά και 
επώδυνα που θα επηρεάσουν την µέση Ελληνική οικογένεια. Είµαστε απαισιόδοξοι για το 
οικονοµικό µέλλον της χώρας, αλλά συγχρόνως και το ατοµικό µας, γιατί είναι προφανές ότι 
έρχονται κι άλλα µέτρα. 
      Όµως σε αυτή την κρίση η απάντηση δεν είναι µονόδροµος και οφείλουµε να 
αξιοποιήσουµε κάθε πολιτικό – αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι ευκαιρία να ανασυγκροτήσουµε την 
οικονοµία της χώρας χαράζοντας νέες αναπτυξιακές πολιτικές που θα δώσουν νέες θέσεις 
εργασίας, νέες επενδύσεις, νέο όραµα στην περιφέρεια και στους νέους ανθρώπους. Πρέπει 
άµεσα οι σύντροφοι της Κυβέρνησης να προχωρήσουν σε σκληρή φορολόγηση όλων 
όσων έχουν φοροδοτική ικανότητα. Να φορολογηθεί η εκκλησιαστική περιουσία όπως 
φορολογείται και η περιουσία όλων των Ν.Π.∆.∆..   Να προχωρήσουν στον έλεγχο του 
“πόθεν  έσχες’’ και όχι στο “πόσα έσχες’’ για να πιαστούν οι κλέφτες. Να προχωρήσουν σε µία 
δέσµη αντισταθµιστικών – αναπτυξιακών µέτρων που θα στηρίξουν τα χαµηλά στρώµατα της 
κοινωνίας. Ξεκαθαρίστε επιτέλους, ότι τα µέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν ηµεροµηνία λήξης. 
∆ιασφαλίστε στους Έλληνες ότι τα µέτρα αυτά δεν θα επεκταθούν και στον ιδιωτικό τοµέα, 
προς όφελος των εργοδοτών. 
Έχει καθήκον η Ελληνική Κυβέρνηση να δώσει στον τόπο την Ελπίδα, που σήµερα δεν έχει. 
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ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΜΑΣ Ο ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ.  
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