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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
  

Όταν το Σεπτέµβριο του 2004  στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός µιλούσε
για την περιβόητη «ήπια προσαρµογή», το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έκανε λόγο για «κυβερνητικό τρυκ» και 
«πυροτέχνηµα».  

Σήµερα, µε αυταπόδεικτη πλέον την κυβερνητική αναξιοπιστία και ασυνέπεια, ακόµη και οι 
πλέον αφοσιωµένοι στον Υπουργό Οικονοµίας και στο «σεµνό και ταπεινό» όραµά του για τον τόπο 
είναι υποχρεωµένοι να οµολογήσουν ότι η επιχείρηση «ήπια προσαρµογή» συνδέεται µε µια 
πολιτική απάτη, τις συνέπειες της οποίας θα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι 
και οι ασθενέστερες οικονοµικά και κοινωνικά οµάδες.  

Η άγρια φοροεπιδροµή που ανακοίνωσε ο κ. Αλογοσκούφης είναι αναπόσπαστο, οργανικό 
στοιχείο της ταξικής, αντιλαϊκής και αντιαναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης. Ειδικότερα: 

Η παραπέρα µείωση του εισοδήµατός µας θα επέλθει όχι µόνο εξαιτίας της αντικοινωνικής
πολιτικής επιλογής για αύξηση των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ. Θα προκύψει και από την 
αναπόφευκτη σηµαντική επιβάρυνση του πληθωρισµού. Αναπόφευκτη, επίσης, είναι και η 
περαιτέρω µείωση του ρυθµού ανάπτυξης, που τροφοδοτείται και από τη δραστική µείωση των 
δηµόσιων δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΒ συστήνει στην Κυβέρνηση 
ακόµη µεγαλύτερη µείωση, αφού οι ιδιώτες επενδυτές θα πάρουν  στα χέρια τους την υπόθεση της 
ανάπτυξης της οικονοµίας και της χώρας µας! Ύστερα από αυτά, όλοι αντιλαµβανόµαστε ποιες θα 
είναι οι συνέπειες και στον τοµέα της απασχόλησης. 

Ως εργαζόµενοι, δηλώνουµε ότι δεν ανεχόµαστε τη συνέχιση αυτής της πολιτικής και ότι θα
αντιδράσουµε αποφασιστικά και δυναµικά. Απαιτούµε την άµεση και ουσιαστική µείωση της
κοινωνικά άδικης και βάρβαρης έµµεσης φορολογίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα αγαθά ευρείας 
κατανάλωσης.  
            Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για τη δίκαιη διανοµή και αναδιανοµή του εθνικού
πλούτου, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπειά µας. Για την αύξηση των κρατικών 
δαπανών  για παιδεία, υγεία και κοινωνική ασφάλιση και ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές  µας. 
Για την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου ίσου µε το µισθό του νεοδιόριστου καθηγητή και την
τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας. 

Ο νεοφιλελευθερισµός και η βαρβαρότητα του ανταγωνισµού και του χωρίς όρια κέρδους, που 
ευτελίζουν τον άνθρωπο ως αξία, δεν θα περάσουν 
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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