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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκλογές στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Να πέσουν οι 
μάσκες

εξουσιαστών κι “αντεξουσιαστών” 
συνδικαλιστών

Η «Ερμαϊκή Στήλη» αποκαλύπτει τα «έργα και τις ημέρες» των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της ΕΣΕΕ, τις κρυφές συμφωνίες, τις ίντριγκες, τις σφαγές για τις 

θέσεις του προεδρείου. Απαντά στα δημόσια ερωτήματα που τους είχε κάνει για 

το ρόλο που παίζουν τα κόμματα στην κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Ερμηνεύει τη διγλωσσία τους σε αντιπροσώπους, συλλόγους κι απλούς εμπόρους 

κι εξηγεί γιατί η ΕΣΕΕ έγινε το «χάπι» με το οποίο οι κυβερνήσεις μας κοίμισαν για 

να περάσουν όλους τους «εμποροκτόνους» νόμους.

Προειδοποιεί για την επόμενη μέρα και απευθύνει έκκληση να αναγεννήσουμε το 

συνδικαλισμό, πετώντας τα προσωπεία του συμβιβασμού και της υποταγής.  

Ο ι μαθητευόμενοι μάγοι και...τα μα-

γικά τους. Από τον πόλεμο κατά 

της διαφθοράς, στην υπηρεσία του 

υπερκέρδους. Γενική επίθεση κατά του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώτα 

κατά των δικαστών, έπειτα κατά του 

θεσμού του συνταγματικού δικαστηρί-

ου μη τυχόν και καταπέσουν οι νόμοι – 

εκτρώματα. Κάτω από τη βαριά σκιά, τα 

Μ.Μ.Ε. κοιμούνται κι ονειρεύονται έναν 

κόσμο γεμάτο από Malls. Το δεύτερο 

μέρος της απίστευτης νεοελληνικής 

ιστορίας, όπου όλα βρίσκουν την εξή-

γησή τους: Πίσω από το Mall κρύβονται 

τα ύπουλα σχέδια του απελευθερωμέ-

νου ωραρίου και της κατάργησης της 

κυριακάτικης αργίας. Και πάνω από το 

Mall διακυβεύεται το δικαίωμα του πο-

λίτη να προσφεύγει για να τηρήσει τη 

νομιμότητα.

Κι αν η Lamda Development χάσει;

The Athens Mall: 
που είναι η δίκη, οέο;;;
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Η “Ερμαϊκή στήλη” σελιδοποιείται και 
τυπώνεται (σε 3.000 αντίτυπα) στο 

τυπογραφείο Graphic Arts Α.Ε. 
(ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων - τηλ.: 26510 85333).

Κυκλοφορεί το τελευταίο 10ήμερο κάθε μήνα.

Οι Ερμαϊκές Στήλες ήταν λίθινα αγαλμάτια λατρείας του 
Ερμή (Ερμαί Ερμού), τα οποία ήταν ευρύτερα διαδεδομένα 
σε όλη την αρχαία Ελλάδα και αποτελούνταν από κεφαλή 
του Ερμή, αντί όμως για κορμό ενώνονταν με τετράπλευρη 
λίθινη στήλη.
Πέρα από τους θρησκευτικούς σκοπούς που υπηρετού-
σαν, χρησιμοποιούνταν και για ποικίλες άλλες πρακτικές 
ανάγκες, όπως η σταδιομέτρηση και η υπόδειξη των κα-
τευθύνσεων.
Είναι προφανής, λοιπόν, ο συμβολισμός, που δηλώνει η 
επιλογή του τίτλου για την εφημερίδα.

Η “ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ” έρχεται να καταγράψει και να οριο-
θετήσει τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας των Εμπορικών 
Συλλόγων της Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων και όχι 
μόνο, αφού φιλοδοξεί να αναδείξει πέρα από τα προβλή-
ματα του μικρομεσαίου εμπόρου της περιφέρειας και τα 
γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των συ-
μπολιτών μας.

Υπεύθυνος για την έκδοση είναι
ο Γ. Τζωρτζόπουλος.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ (Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.)

Στοά Τσιριγώτη & Κάνιγγος (Α’ όροφος), Ιωάννινα
Τ.Κ. 45444

Τηλ.& Fax: 26510 64990

Εκδότης: Γιώργος Τζωρτζόπουλος

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για συνεργασίες, κείμενα και καταχωρήσεις στην 
ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

τηλέφωνο 26410-31569 ή στο email: esagrinio@in.gr

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.

Πρόεδρος: Τζωρτζόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χουλιάρας Δημήτριος
Γεν. γραμματέας: Δήμας Θεόδωρος
Ταμίας: Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη: Δουβίτσας Αντώνιος, Ζαχαριάδης Κων-
σταντίνος, Κυριαζή Καλλιρόη, Παπαζήση Χάι-
δω, Παππάς Χρήστος, Σκεύης Κωνσταντίνος, 
Σαπρίκης Ηλίας.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κοκκίνης Χρήστος
Μέλη: Αθανασίου Ναπολέων, 

Κουρκούτας Γεώργιος

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και η προώθηση κειμένων ή 
αποσπασμάτων της εφημερίδας. Η αναφορά της πηγής είναι 

επιθυμητή, αλλά όχι, υποχρεωτική.

Οι πρώτες 100 μέρες είναι… οι δύσκολες

Τώρα πλέον έχουμε επισήμως κυβέρνηση, πρόεδρο της Δημοκρατίας, ελάσσονα 
αντιπολίτευση και μεγάλη αξιωματική αντιπολίτευση. Μεγάλη, διότι έχει τρείς εν 
δυνάμει προέδρους. • Είναι λίγο εκνευριστική η αντιμετώπιση του κουρασμένου 
μετά την ήττα στις εκλογές. Γιατί, άντε να δεχτούμε ότι «δρυός πεσούσης πας 
ανήρ ξυλεύεται». Ναι, εδώ όμως ο δρυς δεν δέχεται επιθέσεις από ξυλοκόπους 
αλλά από … παράσιτα. • Ο επίτιμος είναι ακούραστος! Σ’ αυτή την ηλικία κατα-
σκευάζει μέσα στη ΝΔ ‘θυγατρική εταιρεία’. • Στη ΝΔ, γενικώς, επικρατεί μια 
ωραία ατμόσφαιρα. Μαλλιοτραβιούνται στα παράθυρα δημιουργώντας την απορία 
ακόμα και στους ψηφοφόρους τους «μα πως μας κυβέρνησαν αυτοί επί 6 χρόνια;» 
• Μέχρι να αποφασίσουν αν θα πρέπει να εκλέξει τον νέο πρόεδρο του κόμμα-
τος η βάση, θα έχουν καταφέρει να μην υπάρχει βάση. • Και προς τι όλα αυτά; 
Δεν κατάλαβαν ότι σωστή και ενδεδειγμένη διαδικασία εκλογής είναι αυτή που 
… βγάζει την κόρη του επίτιμου πρόεδρο; • Στη χώρα που ζούμε, εφόσον την 
έχει επιλέξει ο Χατζηνικολάου, ο Πρετεντέρης και τα άλλα κανάλια, δεν πέφτει 
κανένας λόγος στους φίλους και τα μέλη της παράταξης. Αυτό θα πει συμμετοχι-
κή δημοκρατία. • Εδώ που τα λέμε, η εικόνα ενός ημιακέφαλου κόμματος και τα 
‘‘αλληλομαχαιρώματα’’ των στελεχών του στα κανάλια δίνουν στο πρώην κυβερ-
νητικό κόμμα μια αίσθηση γραφικότητας. Με την καλή έννοια. • Προσωπικά κατα-
λαβαίνω την απροθυμία του πρώην καταλληλότερου να παρατείνει την παραμονή 
του για ένα μήνα. Διότι η δουλειά που θέλουν να κάνει δεν είναι του προέδρου 
του κόμματος αλλά του … θηριοδαμαστή. • Μπορεί ο τέως καταλληλότερος να 
ήταν η μεγαλύτερη επικοινωνιακή φούσκα αλλά όλοι αυτοί οι τύποι στη Ρηγίλλης 
που τώρα τον φτύνουν μέχρι πριν λίγο καιρό τον θεοποιούσαν. • Οι ευρωπαίοι 
δεν μας εμπιστεύονται πια γιατί όλο αλχημείες και μαγειρέματα κάνουμε στην οι-
κονομία. • Και έχεις και τον Παπαθανασίου να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ γνώριζε για το 
έλλειμμα αλλά συνέχιζε να τάζει. Δεν μας νοιάζει ποιοί ήξεραν πόσο μεγάλο ήταν 
το έλλειμμα. Το πώς μέσα σε ένα χρόνο εκτινάχθηκε τόσο πολύ μπορεί να μας 
το πει; • Να κάνει κριτική ένας πετυχημένος είναι κατανοητό, αλλά η προσωπο-
ποιημένη αποτυχία; • Θυμάμαι πολύ καλά ότι λίγες ώρες πριν από τις εκλογές 
ο Παπαθανασίου έλεγε ότι έλλειμμα μπορεί να φτάσει 8%. Τι το τάιζαν και σε 15 
μέρες έφτασε το 14%; • Ο Παπακωνσταντίνου είναι έτοιμος να παρουσιάσει το 
σχέδιο για την οικονομία στον Αλμούνια. • Ας ελπίσουμε ο αυστηρός της Κομι-
σιόν να έχει αναπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ, αλλά και την ευγένεια να μη 
σκάσει στα γέλια. • Λέγεται ότι μπορεί να μας ξαναβάλει σε επιτήρηση. Καλά κά-
νουν οι μαθητές και δεν χωνεύουν τους επιτηρητές. • Από φάτσα ο Αλμούνια αν 
δεν ήταν επίτροπος στην Κομισιόν, δεν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επίτροπος 
στην Παναγία Δεξιά; • Μου θυμίζει όμως και μια μικρή φωτογραφία ανδριάντα 
στο βιβλίο ιστορίας του γυμνασίου (πριν 35 περίπου χρόνια) που είχε ως λεζάντα: 
«Ρωμαίος τοκογλύφος». • Ελεύθερος αφέθηκε ο Χριστοφοράκος. Ένας ακόμη 
‘άνεργος’ στη Γερμανία. Πάντως, όπου κάνει αίτηση για εργασία, θα έχει πλούσιο 
βιογραφικό. Ο άνθρωπος έπαιξε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα στα δάχτυλα. 
Ας μην ανησυχεί, κάποτε μπορεί να βγάλει πρωθυπουργό στην Ελλάδα κάποια 
οικογένεια την οποία εξυπηρέτησε ιδιαίτερα. Και λένε ότι οι Κρητικοί δεν είναι 
αχάριστοι… • Δεν έχει σημασία ποιοι ήταν οι οκτώ βουλευτές της αντιπολίτευ-

σης που ψήφισαν Πετσάλνικο. Καλό όμως θα ήταν να ξέρουμε ποιός έριξε άκυρο 
και αν το έκανε από άποψη ή από … ανικανότητα. • Το υπουργείο που έπιασε 
αμέσως δουλειά, παρότι νέο, είναι φυσικά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Διότι το ξύλο είναι σαν το ποδήλατο. Άμα το μάθεις καλά… • Έχουν ήδη πιάσει 
δουλειά και οι υφυπουργοί της Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά ακριβώς … ποιος ξέρει; 
Σάμπως γνωρίζουν και οι ίδιοι; • Μάθαμε μια ζωή να αρκούμαστε στα κόκκαλα! 
Σε αυτά που μας  πετάνε για να γλύφουμε, μην τυχόν και δοκιμάσουμε ψαχνό και 
καλομάθουμε… • Το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης ήταν μια απάτη! Στάχτη 
στα μάτια αφελών πολιτών, που ζητούσαν δούλεμα και αυτό λάμβαναν! Ήθελαν 
να ακούνε το όνομα Μακεδονία, λες και ακούγοντάς το, το κατοχύρωναν κιόλας! 
• Έγινε σημαία στα χέρια μπαγαπόντηδων πολιτικών, που το χρησιμοποίησαν 
σαν μέσο για να ξεσηκώνουν τα πλήθη. Στερημένο από κάθε αρμοδιότητα, ξα-
ναγίνεται σημαία διεκδίκησης κάποιου δήθεν συμβολισμού… • Η έλλειψη πο-
λιτικής, η ανικανότητα, ο τυχοδιωκτισμός, η προπαγάνδα, η πολιτική εξαπάτηση, 
όλα αυτά μετουσιώνονται σε ένα υπουργείο που κρύβει πίσω από ένα ιστορικό 
όνομα μια άθλια πραγματικότητα. Αυτή της κοροϊδίας… • Αυτή την ανοησία της 
‘τακτοποίησης’ των ημιυπαίθριων χώρων ξανακοιτάει η νέα κυβέρνηση. Κακώς. 
Έπρεπε ήδη να την έχει βάλει στο ‘χρονοντούλαπο της ιστορίας’. • Και αν, σώνει 
και καλά, θέλουν να μαζέψουν λεφτά από τους ημιυπαίθριους, ας στοχοποιήσουν 
τους εργολάβους που τους έκτισαν για να πουλήσουν περισσότερα τετραγωνικά, 
και ας διώξουν τους υπαλλήλους της πολεοδομίας που δεν έλεγξαν, ως όφειλαν, 
τις νέες οικοδομές. Θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο. 
• Όσο γι αυτούς που θα απολυθούν, ας μην υπάρχει ανησυχία. Έχουν τον τρόπο 
τους… • Εκτός από τον Αβραμό αποσύρθηκε και η απόσυρση Ι.Χ. • Μια μικρή 
και σοσιαλιστική λεπτομέρεια είναι η αύξηση των τελών κυκλοφορίας. Ο αυθαι-
ρετούχος  την είχε επικαλεστεί ώστε να χρηματοδοτήσει την απόσυρση. Η αντι-
εξουσιάστρια Μπιρμπίλη και ο σύντροφός της Παπακωνσταντίνου κράτησαν την 
αύξηση και απέσυραν την απόσυρση. Καθαρές πράξεις και σοσιαλιστικές. • Οι 
βιομήχανοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες στηρίζουν με την έκτακτη εισφορά τους 
την πολιτική της κυβέρνησης. Ρε παιδιά αλλιώς περιέγραφαν τα βιβλία τον σοσια-
λισμό… • Ο Αλογοπετυχημένος για τις πολιτικές του επιλογές τα φόρτωσε στην 
απογραφή. Ο σημερινός σοσιαλιστής τα ρίχνει στο μεγάλο έλλειμμα. Γαλαζοπρά-
σινες ομοιότητες. • Όμως η κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα όσων βρίσκονται 
κάτω από το όριο της φτώχειας. Θα τους δώσει καμιά 300αριά ευρώ. Ούτε ένα 
ευρώ την ημέρα. Αυτά που κορόιδευαν επί κουρασμένου. • Έτσι οι φτωχοί θα 
μπορούν να αγοράζουν ένα μπουκάλι νερό να πνίξουν τον πόνο τους. Οικολογικά. 
• Τα οποία 300 ευρώ θα τους τα πάρουν αμέσως με το άλλο χέρι. Αυξήσεις σε 
ποτά, τσιγάρα και βενζίνη. Η παλιά και δοκιμασμένη συνταγή ‘ανάπτυξης’. • Αν 
και όπως φαίνεται αυτό θα το κάνουν για το καλό μας. Για την υγεία μας. Τέλος το 
κάπνισμα, τέλος το ποτό, για τα ξενύχτια δεν το συζητάμε, τέλος οι μετακινήσεις. 
Ξέρετε πόσα τροχαία γίνονται κάθε μέρα; • Όσο για την υπόσχεση ότι δεν θα 
μπουν φόροι, ε, λένε και κανένα παραμύθι για να περνάει η ώρα.
Υ/Γ. ‘COSCO’! είναι το πρώτο αγκάθι του Γιώργου! Σύμπτωση!!! COSCOtas ήταν το 
τελευταίο αγκάθι του Ανδρέα…

Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.
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Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο  Θ Ε Μ Α

Πριν από δυο μήνες, η «Ερμαϊ-
κή Στήλη» απηύθυνε μια σειρά 
από δημόσια ερωτήματα προς 

τα μέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Τους καλούσαμε να απαντήσουν για 
τους λόγους που η ΕΣΕΕ δεν προασπί-
ζει τα συμφέροντα των συναδέλφων, 
για το ρόλο που παίζει το προεδρείο, 
την κομματική εξάρτηση της Συνομο-
σπονδίας και για μια σειρά από άλλα.

Προειδοποιήσαμε, παράλληλα, πως 
αν δεν απαντήσουν, θα επανέλθουμε.

Δεν ανταποκρίθηκε κανείς, εξαιρου-
μένου του προέδρου της ΟΕΣΒΔΕΝ 
κ. Γ. Τζωρτζόπουλου, στον οποίο δεν 
απευθυνθήκαμε, για ευνόητους λό-
γους.

Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να απαντήσου-
με εμείς. Όποιος ήθελε να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του και την αλήθεια είχε 
το χρόνο.

Στο τέλος του Νοεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθούν στην Αθήνα, όπως 
κάθε 3 χρόνια, οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου.

Η «Ερμαϊκή Στήλη» είναι υποχρε-
ωμένη, λόγω της σπουδαιότητας του 
θέματος, να αφιερώσει αρκετή ύλη στο 
θέμα αυτό. Ίσως αυτό φανεί λίγο κου-
ραστικό στον αδαή αναγνώστη, αλλά 
αν αφιερώσει λίγο χρόνο θα διαπιστώ-
σει τους λόγους που το κάνουμε. 

Οι έμποροι αισθάνονται εγκαταλε-
λειμμένοι από τους συνδικαλιστές και 
κατά βάση, απεχθάνονται τον συνδικα-
λισμό. Ακόμη, πολλά μέλη εμπορικών 
συλλόγων νιώθουν το ίδιο.

Η «Ερμαϊκή Στήλη» με βάση όλα τα 
παραπάνω δεδομένα, θα αποκαλύ-
ψει σε όλους, στους ανυποψίαστους 
εμπόρους, στα μέλη των εμπορικών 
συλλόγων, πιθανόν και σε ορισμένους 
αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ, τα «έργα 
και τις ημέρες» του απερχόμενου διοι-
κητικού συμβουλίου κι εν πολλοίς, του 
επόμενου. Θα το παρουσιάσουμε μέσα 

Να πέσουν οι μάσκες της υποκρισίας!
από τα λόγια των πρωταγωνιστών, 
όπως καταγράφηκαν στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων και θα τα ερμηνεύσου-
με.

Στις εκλογές του 2006, η παράταξη 
της Νέας Δημοκρατίας διασπάστηκε 
σε 3 συνδυασμούς, λόγω των προσω-
πικών φιλοδοξιών κάποιων «πρωτο-
κλασάτων» στελεχών. Ο Δ. Λοτσάρης 
εξέλεξε 7 συμβούλους στους 21, συ-
νολικά, του Δ.Σ., ο απερχόμενος πρόε-
δρος Δ. Αρμενάκης 6, ενώ εξελέγη και 
ο Π. Καρέλας, πρόεδρος του Ε.Σ. Αθη-
νών, από τον τρίτο συνδυασμό. Κανείς 
από τους δύο πρώτους δεν πήρε την 
πλειοψηφία που απαιτούνταν για να δι-
οικήσει την ΕΣΕΕ.

Σε μυστικές διαβουλεύσεις, ο Δ. Λο-
τσάρης, φέρεται να προσεταιρίστηκε 
τον υποστηριζόμενο συνδυασμό από 
το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον Ν. Τζίκα, 
πρόεδρο του Ε.Σ. Λάρισας, που είχε 
εκλέξει 3 συμβούλους και τον Γ. Ρώρο, 
υποστηριζόμενο από τον Συνασπισμό, 
με σκοπό να συγκεντρώσει τους 11 
που χρειαζόταν.

Η εξέλιξη αυτή θορύβησε την ηγεσία 
της Νέας Δημοκρατίας, καθώς θα ήταν 
απαράδεκτο να γίνει ρυθμιστής το ΠΑ-
ΣΟΚ, μετά από τέτοια ευρεία πλειοψη-
φία των συμβούλων που πρόσκεινταν, 
ιδεολογικά, στη Δεξιά.

Πληροφορίες της εποχής αναφέ-
ρουν ότι υπήρξε μυστική συνάντηση 
των Δ. Σιούφα και Γ. Παπαθανασίου 
– υπουργού και υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης, αντίστοιχα – με τους Δ. Αρμενά-
κη – Β. Κορκίδη από τη μια και Δ. Λο-
τσάρη – Κ. Χατζαρίδη από την άλλη. 
Η λύση που προκρίθηκε ήταν απλή: ο 
ένας συνδυασμός θα υποστήριζε τον 
άλλο, ώστε τον πρώτο χρόνο να γίνει 
πρόεδρος ο Δ. Αρμενάκης και στο 
υπόλοιπο της θητείας ο Δ. Λοτσάρης. 

Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώ-
στης, η ανάμιξη, ευθέως, μελών της 
κυβέρνησης στα κοινά του ανώτατου 
συνδικαλιστικού μας οργάνου, προδι-
έγραψε και τη μελλοντική πορεία της 
Συνομοσπονδίας απέναντι στα δίκαια 
αιτήματα των μικρομεσαίων εμπόρων. 
Αποδεικνύει δε, περίτρανα, ότι οι κυ-
βερνήσεις τρέμουν τον συνδικαλισμό, 
αλλά οι απαθείς έμποροι τον ευνουχί-
ζουν.

Στην πρώτη, κιόλας, συνεδρίαση, ο 
Ν. Τζίκας, που βλέπει να χάνει τη θέση 
στο προεδρείο, μας διαφωτίζει: 

(Ν. Τζίκας): «μέχρι χτες, για τον κ. 
Λοτσάρη και τον κ. Χατζαρίδη, ο Αρμε-
νάκης ήταν άχρηστος, ήταν ανύπαρ-
κτος, ήταν ένας άνθρωπος, μάλλον, 
υπάλληλος του Υπουργείου...μας πού-
λησε για το ωράριο, μας πούλησε για 
τα προγράμματα...ήταν ένα τίποτα...

...και με αυτή τη σημαία κατεβήκατε...
για να σώσετε την ΕΣΕΕ.

Σήμερα, λοιπόν, εγώ βλέπω, κάτω 
από την πίεση ενός συγκεκριμένου 
υπουργού, καθίσατε σ’ ένα τραπέζι και 
τα βρήκατε και θέλετε να μετατρέψετε 
το ανώτερο συνδικαλιστικό Όργανο, σε 
ένα γραφείο του Υπουργείου...εμείς, 
δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το προ-
εδρείο...»

Επαναστατικός ο λόγος του Ν. Τζίκα, 
πράγματι, γιατί όταν χάνεται η πίτα της 
εξουσίας, τα στόματα ανοίγουν...     

Παράλληλα, ξεσπαθώνει κι ο έτερος 
«προδομένος» 

Γ. Ρώρος (ΣΥΝ): «...χτίσανε – η πα-
ράταξη Λοτσάρη – πάνω σε ένα αντι-
Αρμενικό ύφος...όχι πάνω στην αλλαγή, 
βεβαίως, της ΕΣΕΕ...αυτό το οποίο κα-
τηγορούσαμε ότι δεν υλοποιεί το πρό-
γραμμα της ΕΣΕΕ, πως είναι δυνατόν 
να το υλοποιήσει μέσα από μια σύνθε-
ση που έχει αφήσει πολλές πικρίες και 
προδοσίες;...κι έρχεται ο κ. Λοτσάρης 
να προτείνει τον κ. Αρμενάκη για Πρό-
εδρο, γιατί κάτι τέτοιο οσμίστηκα ότι 
υπάρχει στον αέρα. Δεν υπάρχει λοιπόν, 
προγραμματική, αγαπητοί συνάδελφοι, 
σύγκρουση, αλλά μια προσωπική...»

Όπως θα δούμε κι οι δυο τους, αρ-
γότερα έγιναν μέλη του προεδρείου, 
υπό την προεδρεία του...«ανύπαρκτου» 
κ. Αρμενάκη. Κορώνες σαν αυτές, λέ-

γονται πολλές φορές από όσους προ-
σπαθούν να κρυφτούν από όσους τους 
εξέλεξαν και να προβληθούν ως ανέ-
νταχτοι συνδικαλιστές.

Τα πράγματα έβαλε στη θέση τους 
ο Α. Σπύρου, μέλος της Αγωνιστικής 
Συνεργασίας Εμπόρων:

«Αν και κατέβηκαν 6 συνδυασμοί, 
είναι γεγονός ότι οι 5, πέρα από επι-
μέρους διαφορές, έχουν ουσιαστική 
σύγκλιση...η πλειοψηφία είναι άκρως 
συντηρητική...έχει ξεπεράσει και το 
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων...σε μια 
γενικευμένη επίθεση απέναντι στις μι-
κρές επιχειρήσεις, περί άλλων τυρβάζει 
αυτή η συγκεκριμένη πλειοψηφία...»

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η Αγωνι-
στική Συνεργασία Εμπόρων – υποστη-
ριζόμενη από τη ΔΗΚΕΒΕ αλλά και 
ανεξάρτητους συνεργαζόμενους αντι-
προσώπους – ουδέποτε συνέπραξε με 
κανέναν για να συμμετάσχει στο προ-
εδρείο, αν και της προτάθηκε, λόγω 
της ανάγκης, εκείνων που έχαναν το 
παιγνίδι.

Προσθέτει ο Γ. Τζωρτζόπουλος: «...
στην ομιλία μου είχα πει ότι αυτοί που 
εμφανίζονται σαν κάποιοι άλλοι, από 
Δευτέρα – θέλεις το ένστικτο της αυτο-
συντήρησης – θέλεις από την στοργική 
παρέμβαση Ρηγίλλης και Ζαγορίτη, Πα-
παθανασίου λένε άλλοι, πάλι αντάμα 
θα είναι για να υπηρετήσουν τη συγκε-
κριμένη πολιτική που είναι ενάντια στις 
μικρές επιχειρήσεις...»

Από εκείνη την πρώτη συνεδρίαση 
κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι. Η κυβέρ-
νηση, όλο το 2007, νομοθετούσε στο 
φορολογικό, στο ασφαλιστικό, οι «ριγ-

Δ. Αρμενάκης
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Η πρόσφατη ανάδειξη από τη ΔΟΕ (Διε-
θνή Ολυμπιακή Επιτροπή) της Χώρας 
(Πόλης) που θα διοργανώσει τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 έδωσε τρο-
φή για σχόλια και ψίθυρους όσον αφορά τις 
πρακτικές της Ολυμπιακής Επιτροπής. Άλλω-
στε και πριν την τελική επιλογή του Ρίο Ντε 
Τζανέιρο τα πνεύματα ήταν τεταμένα καθώς 
σε όλη την …… «προεκλογική» περίοδο εί-
χαν ακουστεί πολλά και ο ανταγωνισμός είχε 
αυξηθεί μεταξύ του Ρίο και του Σικάγο. Σε 
αυτόν τον αγώνα είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Αμερικάνικη πλευρά (Σικάγο) επιστράτευσε 
και τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Μπαράκ Ομπά-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2016 – ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ
Χρυσοφόρα επιλογή…

μα (οικογενειακώς μάλιστα). Ακόμα και έτσι 
οι Αμερικάνοι έχασαν την διοργάνωση αλλά 
κέρδισαν, εκτός του Ρίο, η coca cola, η Nike, 
η Adidas και οι κατασκευαστικές εταιρείες 
που λίγο πολύ έχουν «κάποια» σχέση οι Αμε-
ρικάνοι.

Η επιλογή λοιπόν του Ρίο έγινε σε μια στιγ-
μή που η πόλη είχε μείνει αρκετά πίσω σε θέ-
ματα ανάπτυξης (σε αντίθεση με Μπραζιλία 
και Σάο Πάολο). Μάλιστα το Ρίο, το 2007, δι-
οργάνωσε τους Παναμερικανικούς αγώνες, 

αλλά απέτυχε παταγωδώς, αφού παρ’ ότι το 
μπάτζετ για τους αγώνες τριπλασιάστηκε, 
εγκαταστάσεις που είχαν στον φάκελο δεν 
οικοδομήθηκαν ποτέ…

Την ίδια ώρα το Ρίο είναι γνωστό για την 
εγκληματικότητά του και το μεγαλύτερο 
εμπόριο ναρκωτικών που ανθεί. Μόνο πέρυσι 
καταγράφηκαν 5.717 δολοφονίες «υπόπτων» 
από αστυνομικούς ενώ η διαφθορά σε όλους 
τους τομείς είναι συνώνυμο της καθημερινής 
ζωής. Άρα είναι επόμενο ότι αρκετά κεφά-
λαια θα πέσουν στον τομέα της ασφάλειας 
για το γνωστό φόβο της «τρομοκρατίας».

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι μερικοί 
άρχισαν να κερδίζουν και πριν την ανακοίνω-
ση της ΔΟΕ. Παράδειγμα το χρηματιστήριο 
της Βραζιλίας που από το Γενάρη του 2009 
όταν το Ρίο δημοκοπικά ανέβαινε σα φαβορί 
ανάληψης των αγώνων, σημείωσε ράλι ανό-
δου 62% και μέχρι τέλος του 2009 θα ανέ-
βει και άλλο. Παράλληλα η γνωστή «Μέριλ 
Ληντς» εκτίμησε πως ο ρυθμός ανάπτυξης 
της Βραζιλίας το 2010 θα είναι 5,4% αντί του 
προβλεπόμενου 4,5%. Και αυτό γιατί οι επεν-
δυτές ετοιμάζονται να στήσουν το δικό τους 
χορό με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, 
Ζαγκ Ρογκ, προσπάθησε να διαψεύσει ότι 
στόχος της επιλογής του Ρίο ήταν τα συμφέ-
ροντα. «Είναι ξεκάθαρο  πως η ΔΟΕ δεν είχε 
κατά νου τα χρήματα» είπε και συμπλήρωσε: 
«αν διαλέγαμε τα χρήματα τότε θα είχαμε 
προτιμήσει το Σικάγο»!!!

Πάντως οι αριθμοί κ. Ρογκ όσον αφορά 
τα οικονομικά της ΔΟΕ λένε ότι το 2001 το 
ταμείο είχε 71.321.880€ και σήμερα το 2009 
έχει 309.061.480€ και προβλέπεται ότι μέχρι 
το 2012 το ταμείο θα έχει 600.000.000€

Αυτό σημαίνει ότι οπουδήποτε και να γί-
νουν οι αγώνες (οι Ολυμπιακοί Αγώνες) κέρ-
δη θα υπάρχουν για όλους: ΔΟΕ, χορηγούς, 
επενδυτές κ.λ.π. 

Όσο για εμάς, τους Έλληνες, θα προσευ-
χόμαστε να έχουμε ηλιόλουστη μέρα όταν θα 
ανάψει η φλόγα στην Ολυμπία και ως συνή-
θως δεν θα ξέρουμε ή δεν θα καταλαβαίνου-
με ότι η φλόγα μέτρο - μέτρο θα εμπορεύεται 
από τους επιτήδειους…

Γιατί, η Ελλάδα μας, η «κοιτίδα» του πολι-
τισμού με το να συναινεί και να πανηγυρίζει 
μάλιστα (με τις εκδηλώσεις που γίνονται) για 
το ξεπούλημα αθλητικών ιδεωδών και ιδανι-
κών δείχνει αν μη τι άλλο μια δουλικότητα, 
μια υποταγή στα εμπορικά κελεύσματα της 
ΔΟΕ και των συνενοχών τους.

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο…

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
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Χειροποίητα κοσμήματα
Χονδρική και λιανική πώληση

Με  αφορμή δηλώσεις του προέδρου του  επιμε-
λητηρίου Ιωαννίνων για  τους ...Κινέζους. Θα 

ανοίξω το θέμα του...αθεμίτου που το αγγίζουμε επι-
φανειακά λες και πρόκειται για καυτή πατάτα.

Θέλω την κουβέντα για αυτό το σημαντικό πολιτικό 
πρόβλημα να την επεκτείνουμε σε  μια ημερίδα (πρό-
ταση) με σκοπό να προβληματίσουμε τα μέλη μας να 
συνειδητοποιήσουν σε πιο οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον είμαστε αναγκασμένοι εξ’ αιτίας της 
υπάρχουσας πολιτικής να περπατήσουμε. 

Θεμιτός είναι αυτός που ποτέ δεν γνώρισα.
Μιλάω για τον ανταγωνισμό που μπήκε στη ζωή 

μας από την πίσω πόρτα ή για να λέμε τα πράγματα 
με τ’ όνομα τους, μας πιάσανε στον ύπνο οι πρώην 
μαυραγορίτες. 

Είναι βία με πολλές παραμέτρους, τη ζούμε καθη-
μερινά, τη ζουν τα παιδιά μας που σκοτώνουν ώρες 
καθημερινά στις οθόνες των video game για να εμπε-
δώσουν το μάθημα του λυσσαλέου ανταγωνισμού.

Βλέπετε η μάστιγα του αιώνα, το μάρκετινγκ έχει 
κάνει εισβολή και κατοχή στο άσυλο  - τα σπίτια μας.    

Δεν πιστεύω πως είναι προσωπική η παρέμβαση 
του προέδρου. 

Οι παρατάξεις που έχουν την πλειοψηφία στο επι-
μελητήριο, στον εμπορικό σύλλογο, στην  συνομο-
σπονδία συνηθίζουν, πίσω από μικροπαρεμβάσεις, να 
κρύβουν την ένοχη σιωπή τους για τα μεγάλα προ-
βλήματα των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων μικρών 
επαγγελματιών και εμπόρων που είναι το ασφαλιστι-
κό, οι φοροεπιδρομές,  η  ασυδοσία των τραπεζών, 
με μια κουβέντα τα προβλήματα που φορτώνουν στις 
πλάτες μας οι στρατηγικοί επενδυτές και τα πολιτικά 
αηδόνια που τους υπηρετούν.

Άλλη μια αφορμή για την σημερινή παρέμβαση είναι 
και ο ρόλος του επιμελητηρίου, που σαν νέο μέλος 
της διοίκησης κατάλαβα γιατί οι συνάδελφοι τον βλέ-
πουν σαν την σφραγίδα της βεβαίωσης στοιχειών για 
την εφορία και το αποδεικτικό της εμπορικής ιδιότη-
τας και μόνο.

ΠΟΤΕ δεν συμμάχησε με τους μικρούς κόντρα στα 
συμφέροντα των μεγάλων. 

Σαν ‘’Αγωνιστική συνεργασία εμπόρων‘’ ποτέ δεν 
είχαμε τέτοια αυταπάτη.

ΠΑΝΤΑ ήταν στήριγμα της πολιτικής των μεγαλέ-
μπορων. 

Περί... αθεμίτου...

Αποδεδειγμένα, οι δεξιώσεις, οι ημερίδες, τα ταξί-
δια είναι μέσα προώθησης ευαγών ιδρυμάτων (τράπε-
ζες και επιχειρήσεις που αρμέγουν τις επιδοτήσεις.

Βρίσκεται στα χέρια αδιάφορων ή  συνειδητά στρα-
τευμένων στα  σχέδια αφανισμού της μικρής επιχεί-
ρησης - της παραγωγικής βάσης της οικονομίας γενι-
κότερα σε ό,τι αφορά τις μικρές μονάδες παραγωγής 
και μεταποίησης.

 Όλα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτών 
που κατέχουν την πολιτική και συνδικαλιστική εξου-
σία - θεός τους είναι η λεγόμενη «ελεύθερη αγορά». 
Μέσα σ’ αυτό το βάλτο όπου τα βουβάλια λούζονται, 
προσπαθούμε και εμείς τα μικρά βουβάλια του εμπο-
ρίου να πάρουμε μερίδιο από τα μεγάλα του είδους.

Εδώ χρειάζεται να απαντήσουμε στην έννοια του 
«αθέμιτου».

Παράδειγμα: το βενζινάδικο δίνει δώρο πατάτες! 
Η εφημερίδα δίνει κατσαρόλα, το υπερμάρκετ δίνει 

πιάτα, η πώληση κάτω του κόστους, η ασυδοσία της 
τράπεζας σε ό,τι αφορά σε χρεώσεις και σε ό,τι αφο-
ρά στον ρόλο του νταβατζή που ασκεί γενικώς.

Αθέμιτο είναι να στριμώχνεις τον παραγωγό, εισά-
γοντας προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας, αθέ-
μιτο είναι να χρηματοδοτείς τη «ΓΙΟΥΛΑ υαλουργία» 
για να πάει στη Βουλγαρία να στήσει 2 εργοστάσια με 
αποτέλεσμα η περιοχή 
της Μάντρας Ελευσίνας 
να γίνει κρανίου τόπος, 
σταδιακά.

Αθέμιτο είναι, οι το-
πικοί άρχοντες να υπο-
γράφουν τη θανατική 
καταδίκη του εμποράκου 
γεμίζοντας τις πόλεις με 
υπεραγορές.

Αθέμιτο είναι τα όργα-
να που πληρώνονται για 
να ελέγχουν τις εργασι-
ακές υγειονομικές, πο-
λεοδομικές παραβάσεις 
να κάνουν τα στραβά 
μάτια στα μεγάλα τραστ 
δίνοντας τους αβαντάζ, 
έναντι των μικρών κα-
ταστημάτων (μέγα  μπα-
ζάρ, άνοιγμα την Κυρια-
κή  πρωί χωρίς κανένα 
έλεγχο (εποπτεία εμπο-
ρίου, το μεγάλο ερωτη-
ματικό...).     

Αθέμιτο είναι οι πλει-
οψηφίες των συλλόγων 
και των ομοσπονδιών 
να σηκώνουν το χεράκι 
τους υπέρ του αμερι-
κανικού, απάνθρωπου, 
ελεύθερου ωραρίου - 
κατ’ εντολή αυτών που 
θέλουν να μας εξοντώ-
σουν (Ε.Σ. Αθηνών, η 
αιχμή του δόρατος).

Τελικά,  η έννοια της 
ελεύθερης αγοράς αθέ-
μιτη είναι, γιατί υπάρχει 
σχέδιο για να μην υπάρ-

χει σχέδιο.
Συνάδελφοι, από τη μεριά της Αγωνιστικής Συνερ-

γασίας Εμπόρων, σας εκφράζω την αγωνία χιλιάδων, 
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων που  προλεταριο-
ποιούνται, χωρίς δικαιώματα και με σοβαρές οικονο-
μικές, οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το θεμιτό που δεν γνωρίσαμε, θα κάνουμε πράξη.
Με σχεδιασμένη οικονομία, να προστατέψουμε και 

να αυξήσουμε τη ντόπια παραγωγή, να γίνει η χώρα 
μας αυτάρκης και ο λαός μας να απολαμβάνει τα αγα-
θά της γης και της επιστήμης, ελεύθερα και με μικρό 
κόστος.

Δεν είναι ουτοπία να θέλεις να βγεις από το αδιέ-
ξοδο της βαρβαρότητας που ζούμε.

Έτσι κι αλλιώς, θυσιαζόμαστε στο βωμό της καπι-
ταλιστικής βαρβαρότητας, χωρίς να απολαμβάνουμε 
(η πλειοψηφία, τουλάχιστον, του λαού) μια ανθρώπινη 
ζωή.

Συνάδελφοι, ας θυσιαστούμε για μας επιτέλους, 
μαζί με τους εν δυνάμει συμμάχους μας, κόντρα στα 
συμφέροντα αυτών που ετάχθησαν να υπηρετούν τις 
υπεραγορές, και τους τραπεζίτες.

Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης
Μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου Ιωαννίνων
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μένοι» διαμαρτύρονταν, η πλειοψηφία 
σιωπούσε σε πλήρη κομματική πειθαρ-
χία, ώσπου φτάνουμε στο Φθινόπωρο 
εκείνου του χρόνου, που βάση της 
συμφωνίας, έπρεπε να γίνει η παράδο-
ση της προεδρίας στον Δ. Λοτσάρη. 

Ο Δ. Αρμενάκης, όμως, δεν είναι 
εύκολο να συνηθίσει «από δήμαρχος, 
κλητήρας» κι η κυβέρνηση δεν καίγεται 
πια, του έχει εμπιστοσύνη, πως θα βρει 
τους κατάλληλους συμμάχους, ώστε 
πετώντας τους τα κόκαλα να τα γλύ-
ψουν, να κρατήσει τον συνδικαλισμό, 
κοιμώμενο. Και δεν έχει άδικο.

Η ανακοίνωση της παράδοσης ήταν 
να γίνει στο Συνέδριο των Δελφών, 
αυτή την παρωδία της ΕΣΕΕ, που 
επρόκειτο, ουσιαστικά, για ένα ακόμη 
3ήμερο φαγοπότι. Λίγο πριν, αναλαμ-
βάνει δράση ο Π. Καρέλας, πρόεδρος 
του Ε.Σ. Αθηνών. Να που όλα μπαίνουν 
στη σειρά τους!

Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση, στις 
17 Οκτώβρη 2007, ο Π. Καρέλας «ξε-
σπαθώνει»: «...μου μεταφέρθηκε ότι ο κ. 
Λοτσάρης θα διαδεχτεί τον καινούργιο 
χρόνο τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ. Και ρω-
τάω, ισχύει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο;» 

Ο Καρέλας εμφανίζεται σαν ανίδε-
ος σε κάτι που ξέρουν κι οι πέτρες, με 
σκοπό να αιφνιδιάσει την παράταξη 
Λοτσάρη, τη στιγμή που είχαν ολοκλη-
ρωθεί νέες μυστικές διαβουλεύσεις, 
μεταξύ Αρμενάκη, Καρέλα και (κρατη-
θείτε!) Ρώρου και Τζίκα!!!...για αλλαγή 
του προεδρείου, αλλά παραμονή του 
Δ. Αρμενάκη στη θέση του προέδρου! 
Ούτε στη Ρώμη δεν συνέβαιναν αυτά! 

Ο Π. Καρέλας ωθεί – μάλλον άγαρ-
μπα – τη διαδικασία σε δριμεία καταγ-
γελία κατά του Δ. Αρμενάκη, ο οποίος 
«νιώθει θιγμένος, ηθικά» κι αποδέχεται 
να τεθεί στην κρίση του συμβουλίου! 
Ακολουθεί μπάχαλο:

Δ. Αρμενάκης: «Συγγνώμη, τώρα εκ-
πλήσσομαι εγώ με αυτά που ακούω εδώ 
πέρα!»

Ω! Τι έκπληξη!

Π. Καρέλας: «Αυτό που οι έμποροι 
λένε είναι ότι επειδή υπάρχει η ασυμ-
φωνία μεταξύ του νυν και του ερχομέ-
νου προέδρου, δεν γίνεται τίποτα στην 
ΕΣΕΕ...»

Β. Κορκίδης (πρόεδρος Ε.Σ. Πει-
ραιά): «...αυτό που λέει ο Παναγής Κα-
ρέλας, το ό,τι βγαίνει προς τα έξω, είναι 
απολύτως αληθές...»

Συγκρατήστε τα ονόματα!
Και συνεχίζει ο Β. Κορκίδης: «Εγώ 

Π. Καρέλας

δεν έχω τη διάθεση, ούτε τις φιλο-
δοξίες να αναλάβω ποτέ πρόεδρος 
στην ΕΣΕΕ...ούτε το ύψος έχω, ούτε 
τις γνώσεις να πάω να μιλήσω για το 
ασφαλιστικό...και αν θέλουμε να μιλά-
με ειλικρινά...θα πρέπει, κάποια στιγμή, 
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν 
μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το 
δάχτυλό μας!...επαναλαμβάνω, υπάρ-
χει πρόβλημα, μην προσπαθούμε να το 
καλύψουμε».

Πράγματι, συγκινητικός κι αφοπλι-
στικός ο κ. Κορκίδης, που με αγωνία 
διαπιστώνει έλλειμμα εξουσίας στην 
ΕΣΕΕ και ζητάει καθαρές λύσεις, αφού 
ο ίδιος δεν τρέφει καμία, μα καμία μελ-
λοντική φιλοδοξία για την προεδρεία 
στην ΕΣΕΕ!!!  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης 
στις 5 Νοεμβρίου 2007, ανήκουν στα 
αριστουργήματα του θεάτρου του 
Παραλόγου! Αποτελεί συνέχεια της 
προηγούμενης που είχε διακοπεί με 
αντεγκλήσεις και κατηγορίες.

Ο Π. Καρέλας κι ο Ν. Τζίκας τραβούν 
τον «σταυρό του μαρτυρίου»!!!

Π. Καρέλας: «Βλέπουμε ότι το προε-
δρείο σαν σώμα δεν λειτουργεί.»...

Ν. Τζίκας: «Με μεγάλη μου έκπληξη, 
πρόσφατα...διαπίστωσα από τα λεγό-
μενα του κ. Λοτσάρη ότι υπάρχει κενό 
στη λειτουργία της ΕΣΕΕ...»

Δ. Λοτσάρης: «...δεν το καταλάβατε 
πάλι...ανέφερα ότι δεν έχουμε μετατρέ-
ψει τους Συλλόγους μας...να οδηγή-
σουμε τους συναδέλφους μας προς τα 
εμπρός...»

Π. Καρέλας: «Ποιοι; ποιοι δεν έχουν 
ασχοληθεί;»

Δ. Λοτσάρης: «...ούτε κατηγόρησα 
την ΕΣΕΕ ότι δεν λειτουργεί...»

Ν. Τζίκας: «Εν πάση περιπτώσει, εγώ 
επιμένω. Είναι ένα θέμα σοβαρό και 
πρέπει να συζητηθεί...»

Η «δουλειά» είναι «στημένη» με τους 
δυο να λένε ότι ο Δ. Λοτσάρης διαδίδει 
πως υπάρχει κενό εξουσίας στην ΕΣΕΕ 
κι αισθάνονται, δήθεν, προσβεβλημέ-
νοι.

Ο Δ. Λοτσάρης προσπαθεί να απα-
ντήσει κι αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν 
πάει καλά.

Ο Π. Καρέλας κι ο Δ. Αρμενάκης 
προχωρούν σε ψευτοκαυγά για να 
οδηγήσουν σε ανατροπή της σύνθεσης 
του προεδρείου και να «πετάξουν» έξω 
τους Λοτσαρικούς.

Συμμετέχουν κι άλλοι:
Β. Κορκίδης: «...ότι δεν λειτουργούν 

τα πράγματα, κύριε πρόεδρε, δεν το 
έχετε αντιληφθεί;...»

Ελ. Πρινιανάκη (ΠΑΣΟΚ): «...ο πρό-
εδρος τίθεται σε αμφισβήτηση εκ των 
πραγμάτων...»

Β. Κορκίδης

Δ. Αρμενάκης: «...την ευθιξία μου 
κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητή-
σει...δεν μπορεί να ακούγονται αυτές οι 
κουβέντες! Εάν αυτές αληθεύουν, η ψή-
φος των συναδέλφων του διοικητικού 
συμβουλίου θα το αποδείξει ή όχι...»

Να κι η ψήφος! Μάταια προσπαθεί 
να πει ο Δ. Λοτσάρης ότι στηρίζει τον 
Δ. Αρμενάκη.

Επεμβαίνει κι ο Γ. Ρώρος: «...θα 
έπρεπε η ΕΣΕΕ να πηγαίνει μια γροθιά. 
Επειδή δεν πηγαίνει, πολύ σωστά τίθε-
ται το θέμα...»

Και πράγματι, έπειτα από εκείνη την 
ημέρα έγιναν όλοι τους μια γροθιά. Και 
μπορούν να μοιραστούν ισάξια, την 
συνδικαλιστική απαξίωση της ΕΣΕΕ, 
όπως αποδεικνύει η δεινή θέση των 
συναδέλφων.

Ο Γ. Τζωρτζόπουλος ξεκαθαρίζει ότι 
η «Αγωνιστική Συνεργασία» θα απέχει:

«...εμάς δεν μας πολυνοιάζει το προε-
δρείο...μια χαρά τα πάει...τις προθέσεις 
της κυβέρνησης, καλά τις υπηρετεί. Η 
αγωνία είναι ότι φοβάμαι πως δεν θα 
κουβεντιάσουμε και σήμερα το ασφα-
λιστικό...»

Κι ουσιαστικά, δεν το ξανακουβέ-
ντιασαν ποτέ. Τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων, είναι γεμάτα από βερμπα-
λιστικές θεωρίες για κάθε σημαντικό 
ζήτημα του εμπορίου, αλλά αποφάσεις 
και καίριες δράσεις για θέματα που 
χρειάζονταν καθοριστικές λύσεις, ποτέ 
δεν πάρθηκαν. Τα συμβούλια, για κάθε 
σοβαρό ζήτημα κατέληγαν σε απόφα-
ση να συμμετέχουν σε κοινωνικό διά-
λογο. Το προεδρείο έκανε το διάλογο, 
κέρδιζε ψίχουλα, η κυβέρνηση νομο-
θετούσε κι η ζωή συνεχιζόταν...για αυ-
τούς, καλύτερη!

Στις 10 Νοεμβρίου 2007 συγκαλείται 
εκ νέου το Δ.Σ. για να εκλέξει προε-
δρείο.

Δ. Λοτσάρης

Δ. Αρμενάκης: «Άλλος συνάδελφος; 
ο κ. Ρώρος έχει τον λόγο.»

Γ. Ρώρος: «Κοίταγα τον Τζωρτζό-
πουλο, επειδή είναι μεγαλύτερος συν-
δυασμός, μήπως ήθελε να τοποθετηθεί 
πρώτος, μην του πάρω τη σειρά.»

Γ. Τζωρτζόπουλος: «Έχετε κάνει 
τέτοιες συμπλεύσεις, που μπορείτε να 
θεωρείστε κορυφαίος...»

Η αγωνία όλων ήταν μεγάλη να εκ-
προσωπηθούν κι άλλοι συνδυασμοί 
(ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ) στο προεδρείο.

Γ. Τζωρτζόπουλος: «...εκείνο που 
αποδεικνύεται, μέσα από τις αγωνίες 
για διαπαραταξιακά προεδρεία είναι 
ότι δεν υπάρχει διαφωνία όσον αφορά 
στην ουσία...όλο το θέμα ήταν...ποιος 
θα γίνει χαλίφης στη θέση του χαλί-
φη...αυτά, λοιπόν, τα καλλιτεχνικά, σε 
συνδυασμό με τις υπόλοιπες πολιτικές 
έχουν οδηγήσει τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των συναδέλφων να έχει γυρίσει 
την πλάτη στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
που στις θέσεις του έχει απόλυτη ταύ-
τιση με τις απόψεις του ΣΕΒ...»

Εδώ, να σημειώσουμε, πως η «Αγω-
νιστική Συνεργασία» μπορούσε να απο-
βεί ρυθμιστής των εξελίξεων εκείνων 
των ημερών, στην αλλαγή προεδρείου, 
αλλά δεν το αποδέχτηκε για λόγους 
αρχής και δεν κρύφτηκε πίσω από τη 
μυστικότητα των ψηφοφοριών.

Η ψηφοφορία ανέδειξε πρόεδρο, 
τον Δ. Αρμενάκη, Αντιπρόεδρο τον Π. 
Καρέλα, Γενικό Γραμματέα τον Ν. Τζί-
κα και Ταμία τον Ψαρουδάκη. Δίκαιη 
μοιρασιά μεταξύ Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ για 
την προάσπιση της κυβερνητικής πο-
λιτικής, με την ψήφο του Γ. Ρώρου*! 

Από εκεί και πέρα, κάθε φορά που 
μαζεύονταν για να συνεδριάσουν, οι 
αντεγκλήσεις, οι προσωπικές επιθέ-
σεις, οι βαριές κουβέντες κι ό,τι βάζει ο 
νους σας, μεταξύ των Λοτσαρικών (Κα-
ραγιάννη, Δημητριάδη, Χατζαρίδη, Κα-
ρανίκα, Παυλίδη, Χατζηγεωργιάδη) και 
των «πραξικοπηματιών» του προεδρεί-
ου ήταν, κυριολεκτικά, στην ημερήσια 
διάταξη. Όλοι περίμεναν μια αφορμή 
για να βάλλουν κατά των «αντιπάλων» 
σε ένα κρεσέντο κομματικής πειθαρχί-
ας και προσωπικών φιλοδοξιών. Όσο 
για τον συνδικαλισμό και τους εμπό-
ρους; «δεν πάνε να κουρεύονται;» 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, στις 18 Μα-
ΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, 
όπου θα υπερψηφιζόταν ή θα καταψη-
φιζόταν ο διοικητικός κι ο οικονομικός 
απολογισμός του διοικητικού συμβου-
λίου.

Σταχυολογούμε τα σημαντικότερα:
Δ. Λοτσάρης: «όλοι προσερχόμα-

στε σε αυτή τη Συνέλευση με αισθή-
ματα δυσπιστίας, απογοήτευσης και 
πικρίας...έχουμε δυστυχώς και σήμερα 
ακόμη έναν Πρόεδρο που δεν τολμά... 
έναν Πρόεδρο που δημιουργεί γκρίνιες, 
διχασμούς, απογοητεύσεις, πικρίες 
και στον περίγυρό του...γιατί, όλες οι 
διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες Αρχές, 
κοινωνικούς εταίρους κλπ. γίνονταν 
από τον ίδιο προσωπικά, αρνούμενος 
πεισματικά να ενημερώσει τα μέλη του 
Προεδρείου... Κύριε Αρμενάκη, δεν σας 
χρειάζεται πλέον η ΕΣΕΕ. Αρκετό κακό 
της κάνατε, διχάζοντας τον Εμπορικό 

Ο Δ. Λοτσά-
ρης δεν «μασά-
ει» τα λόγια του, 
πλέον:

«...η διαδικα-
σία είναι απο-
τέλεσμα μιας 
προκατασκευα-
σμένης συμπαι-
γνίας του κυρίου 
Προέδρου και 
των ανθρώπων οι 

οποίοι είχαν μοιράσει σ’ εμάς τα πόστα 
και οι οποίοι αυτοί θα τα καταλάβουν 
σήμερα...»

Π. Καρέλας: «Προτείνω τον κ. Αρμε-
νάκη για Πρόεδρο...»

Πέσ’ το, Χρυσόστομε!
Δ. Λοτσάρης: «...αύριο το πρωί, οι 

νεότεροι θα διαβάζουν ότι κάποιος (Αρ-
μενάκης) καταψήφισε τον εαυτό του, 
αλλά έρχεται σήμερα και τον υπερψη-
φίζει...είμαι υποχρεωμένος να πω, 
τώρα, κύριοι ότι υπήρχε συμφωνία...
αλλά, ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλη-
μα...θα ερχόταν η ώρα να υλοποιηθεί 
και κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε...
λυπάμαι πάρα πολύ και σας το λέω, ότι 
μια στημένη ενέργεια θα είναι μίασμα 
για την Εθνική Συνομοσπονδία ως προς 
το αύριο το πρωί σε αυτούς οι οποίοι θα 
διαβάζουν τα Πρακτικά...»

Έτσι, ακριβώς είναι κ. Λοτσάρη...

Ν Α  Π Ε Σ Ο Υ Ν  Ο Ι  Μ Α Σ Κ Ε Σ
συνέχεια από τη σελίδα 3
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Κόσμο...»
Αλ. Σπύρου: «η σημερινή μας Γενική 

Συνέλευση γίνεται κάτω από τον απόη-
χο του ανασυγκροτημένου Προεδρείου 
που στήριξαν οι τρεις παρατάξεις, του 
ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του 
Συνασπισμού... εμείς σαν παράταξη, 
σαν «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟ-
ΡΩΝ», είμαστε σίγουροι ότι πολλά από 
τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι συνά-
δελφοί μας θα είχαν αποφευχθεί αν το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα βρισκόταν στον 
αντίποδα της γραμμής πλεύσης των 
μεγαλοεπιχειρηματιών και της πολιτι-
κής που εκφράζει σήμερα η πλειοψη-
φία της ΕΣΕΕ... στην Ομοσπονδία Βο-
ρειοδυτικής Ελλάδας, οι αγώνες ήταν 
πραγματικά και μεγάλοι και δυναμικοί. 
Φανταστείτε αν οι υπόλοιπες δώδεκα 
Ομοσπονδίες κινούνταν σε αυτή την κα-
τεύθυνση, τι αποτελέσματα θα μπορού-
σαν να φέρουν...»

Στη συνέχεια μιλάει ο Γ. Ρώρος και 
τη στιγμή που ανεβαίνει στο βήμα ο 
«ανεξάρτητος» Π. Γεωργίου (πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Αν. Στερεάς), 
επεμβαίνει ο κ. Χριστόπουλος:

«Δεν τον εκφράζει ο προηγούμενος 
ομιλητής; Μαζί δεν είσαστε, μια παρά-
ταξη;»

Η «ωραία ατμόσφαιρα» συνεχίζεται, 
με τον Π. Γεωργίου καυστικό, αν και 
κάποιες κακές φήμες τον παρουσιά-
ζουν να έχει εμπλακεί στην πρώτη συμ-
φωνία, μεταξύ Λοτσάρη, Τζίκα, Ρώρου 
για την «κατάληψη» του προεδρείου.

Π. Γεωργίου: «...φτάσαμε σε ση-
μείο να μην έχουμε στρατηγική, να μην 
έχουμε αντανακλαστικά, να μην έχου-
με Προεδρείο...τι να την κάνω αυτή τη 
σύνθεση του Προεδρείου, όταν υποχρε-
ούνται να συμβιώσουν, υποχρεούνται 
να δείξουν και πάλι καλή εικόνα;...και 
έρχεται εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 
στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπο-
ρίου, και μισοκακόμοιρα λέμε ότι: «Δεν 
μας ακούσατε»! Και φυσικά, μισοκακό-

όπου θα αποφάσιζε για το τι πρέπει να 
κάνει μετά την ψήφο αποδοκιμασίας 
των αντιπροσώπων. Όφειλε να συγκα-
λέσει νέα Γενική Συνέλευση, όπου θα 
ετίθετο σε ψηφοφορία η προκήρυξη 
εκλογών. Τι έκαναν;...ΤΙΠΟΤΑ!

Πραξικοπηματικά, παρέμειναν με 
το...γλυκό του κουταλιού στο χέρι, 
γράφοντας στα παλιά τους παπούτσια 
αντιπροσώπους, συλλόγους, εμπόριο. 
Η κυβέρνηση να είναι καλά, να μας δί-
νει!!!

Δεν μπορούσαν όμως, να αποφύ-
γουν τις μεταξύ τους αλήθειες:

Κ. Χατζαρίδης: «έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε ανθρώπους που δεν είναι 
χαζοί. Βρίσκονται σε πολύ δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον...έφυγαν μακριά 
μας...γιατί κουράστηκαν από τον τρόπο 
που τους αντιμετωπίζουμε...στην επό-
μενη Συνέλευση θα είμαστε μόνοι μας 
και θα τρωγόμαστε!»

Δ. Λοτσάρης: «...φτάσαμε στο ση-
μείο...να καταψηφιστούν τα πεπραγμέ-
να της ΕΣΕΕ...την άλλη ώρα έπρεπε να 
είχαμε παραιτηθεί όλοι!»

Π. Γεωργίου: «...(οι απογοητευμένοι 
συνάδελφοι) θεωρούν ότι ο λεγόμενος 
εμπορικός συνδικαλισμός είναι πεθαμέ-
νη υπόθεση...μονίμως, θεωρούμαστε οι 
χαμένοι σε όλα τα πεδία των μαχών!...
πρέπει να γίνουμε συνδικαλιστές, πρέ-
πει να διεκδικήσουμε...λέμε ότι είναι μια 
συγκυριακή απόφαση (αποδοκιμασίας). 
Μου θυμίζει τις κυβερνήσεις που βλέ-
πουν να έρχεται το τέλος και εθελοτυ-
φλούν! Εδώ όμως, έχουμε να κάνουμε 
με ένα συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο 
σε λίγο καιρό δεν θα υφίσταται, γιατί 
δεν θα υπάρχουν μέλη...»

Πάντα οι μεγάλες αλήθειες λέγονται 
από εκείνους που ζουν για την εξουσία, 
αλλά βρίσκονται κάτω από αυτή.

Ελ. Πρινιανάκη: «συμφωνώ με τον κ. 
Παπασπύρου, μήπως θα έπρεπε να το 
δούμε εκλογικά και να πάμε Οκτώβρη 
με Νοέμβρη;...»

Ακριβώς! Αυτό είναι το σωστό κι 
αυτό κάνατε, για να μαντρωθούν οι 

μοιρα!...εάν μετρήσετε πόσοι είναι εδώ 
πέρα σήμερα, είναι σαφώς η μικρότερη 
Γενική Συνέλευση που υπήρχε ποτέ...εί-
μαστε μονίμως κλεισμένοι στα γραφεία 
του 6ου ορόφου της Μητροπόλεως και 
μοιράζουμε δελτία τύπου στους Συλλό-
γους. Άλλο; Τίποτα!... θα καταψηφίσω 
το Διοικητικό Απολογισμό...»

Γ. Καρανίκας: «...είναι γεγονός ότι 
στις εκδηλώσεις και φιέστες έχουμε 
σαν Εθνική Συνομοσπονδία, ιδιαίτερη 
έφεση... Το αποτέλεσμα, πιστεύω, εί-
ναι πραγματικά η καλή εξειδίκευση των 
στελεχών μας σε τέτοιου είδους πανη-
γυράκια!... Ένα άλλο γεγονός που ση-
μάδεψε τη χρονιά αυτή ήταν η αλλαγή, 
για πρώτη φορά στη ιστορία της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας, απ’ ότι γνωρίζω 
τουλάχιστον εγώ, του Προεδρείου της, 
με μομφή από τον ίδιο της τον Πρόε-
δρο, πριν συμπληρώσει καν ένα χρόνο 
από την εκλογή του...στο συγκεκριμένο 
Προεδρείο, παρατηρούμε ότι την πλει-
οψηφία την κατέχει η Ομοσπονδία της 
Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων. Δη-
λαδή μια Ομοσπονδία μπορεί να απο-
φασίζει για όλους εμάς, της υπόλοιπης 
Ελλάδας!     

Γ. Τζωρτζόπουλος: «Όταν τα χά-
λασε ο Δημήτρης – για τον Αρμενάκη, 
μιλάω – με τον Διονύση, τον Κωστή, 
τον Μπάμπη και τους άλλους, και τα 
έφτιαξε με το Νίκο, τον Μανόλη, τον 
Παναγή και άλλους, είχα πει: «Βιαστι-
κό ζευγάρωμα, τρελό παιδί θα βγάλει». 
Είχα κάνει λάθος. Κλώνο έβγαλαν. Ίδιο 
είναι το «παιδί», ίδια η πολιτική συναί-
νεσης...μέλη της Γενικής Συνέλευσης, 
έχω μέσα μου θυμό...όχι μόνο προς τα 
προεδρεία...αλλά κι απέναντι σε σας... 
πήρατε και πήρα το απολογητικό φυλ-
λάδιο του Προεδρείου, και σας ρωτώ, 
τι διαβάσατε;... για τους συναδέλφους 
που είναι στην γύρα για να καλύψουν 
την επιταγή; Για την άλωση των αγορών 
από τα μεγαλοκαταστήματα; Τα πάρτι 
στις λαϊκές και στα παζάρια; τη μείωση 
των συντάξεων, την αύξηση των εισφο-
ρών;... το απελευθερωμένο ωράριο κατ’ 
εντολή των πολυεθνικών;...θυμηθείτε, 
«μας έδωσαν» και μας παραδώσαν στο 
όνομα της δικιάς σας έγκρισης που δί-
νατε στους απολογισμούς τους... κατα-
ψηφίστε σήμερα τον διοικητικό και τον 
θυγατρικό οικονομικό απολογισμό του 
μητρικού ΚΑΕΛΕ που σας προτείνουν!»

Και πράγματι, ο διοικητικός απολογι-
σμός καταψηφίστηκε σε εκείνη τη συ-
νέλευση, δηλαδή ο τρόπος διοίκησης 
του συνδικαλιστικού μας οργάνου.

Λίγο μετά, πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. 

απόντες...
Τα πιο εξωφρενικά σχόλια, ανήκουν 

στον απερχόμενο και στον επόμενο 
πρόεδρο της ΕΣΕΕ.

Δ. Αρμενάκης: «...δεν καταψηφίστη-
καν τα πεπραγμένα του Προεδρείου, 
αλλά του Δ.Σ...(το Προεδρείο) έκρινε το 
αποτέλεσμα, ευκαιριακό...συμπτωματι-
κό...εκτίμησε ότι η μη συμμετοχή οφεί-
λεται σε κόπωση...»

Β. Κορκίδης: «...το αποτέλεσμα είναι 
ένα τυχαίο γεγονός...61-55 σημαίνει η 
ψήφος 3 ανθρώπων...διαπίστωσα...ΟΤΙ 
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΑΝ ΑΓΕΛΗ ΖΩΩΝ»

Ο Β. Κορκίδης είναι πρόεδρος του 
Ε.Σ. Πειραιά. Το μεγάλο φαβορί για 
ευρεία νίκη στις προσεχείς εκλογές 
της ΕΣΕΕ. Αδιαφιλονίκητος πρόεδρος, 
μιας που όλοι αυτοί που κατέκριναν 
την ΕΣΕΕ συμπαρατάχθηκαν μαζί του. 
Πλέον, δεν θα υπάρχουν έριδες. Το 
Δ.Σ. μονιασμένο, σαν «μια γροθιά» θα 
ξεπουλήσει τους μικρομεσαίους εμπό-
ρους, χωρίς αμφισβητήσεις και διχό-
νοιες. «Σαν μια γροθιά» στο συνδικαλι-
στικό μας μέλλον.

Ευτυχώς, οι εκλογές γίνονται Νο-
έμβρη. Και τώρα, η «ΑΓΕΛΗ ΖΩΩΝ», 
μαντρωμένη στο κομματικό της καθή-

κον θα ξεπουλήσει κάθε αξιοπρέπεια 
κι ελεύθερη κρίση με αντάλλαγμα τα 
ψίχουλα που θα καταδεχτεί να της πε-
τάξει η αριστοκρατία του εμπορίου της 
χώρας μας!

Καλές εκλογές!!!   

Ν Α  Π Ε Σ Ο Υ Ν  Ο Ι  Μ Α Σ Κ Ε Σ

*ο κ. Γ. Ρώρος έγινε, αργότερα, 
Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας της ΕΣΕΕ
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Πώς γίνεται να εκμεταλλεύ-
εσαι (και να κερδίζεις χρή-
ματα από) κάτι το οποίο δεν 

σου ανήκει, χωρίς μάλιστα να πλη-
ρώνεις νοίκι γι’ αυτό; Και όμως, για 
ένα μικρό αλλά σημαντικό χρονικό 
διάστημα, αυτό ακριβώς έκανε η 
εταιρεία Lamda με το Mall.

Το Mall άρχισε να χτίζεται το φθι-
νόπωρο 2002. Έκανε εγκαίνια το 
2005. Αλλά η έκταση των 43 στρεμ-
μάτων παραχωρήθηκε από τον 
ΟΕΚ στη Lamda το… 2006!)

Το 2004, και ενώ οι Ολυμπιακοί 
πλησιάζουν, ο τότε υπουργός Ερ-
γασίας, Δημήτρης Ρέππας, αρνεί-
ται, σύμφωνα με πληροφορίες, να 
υπογράψει την απευθείας εκποίη-
ση της περιουσίας του ΟΕΚ. Προ-
φανώς γιατί φοβάται μην μπλέξει.

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος πα-
ρότι ως Υπουργός Απασχόλησης 
είναι ο εποπτεύων του Οργανισμού 

THE ATHENS MALL: 
Που είναι η δίκη, οέο;;;
Οι μαθητευόμενοι μάγοι της Ν.Δ. κι η περιου-
σία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Εργατικής Κατοικίας (σε ακίνητο 
43 στρεμμάτων του οποίου χτίστη-
κε το Mall Athens), αφήνει το σκάν-
δαλο να συνεχίζεται.

Επί της υπουργίας του, ο ΟΕΚ 
πιέζεται να παραχωρήσει απευθεί-
ας (χωρίς διαγωνισμό) την επίμαχη 
έκταση στη Lamda, παρότι η Νομι-
κή του Υπηρεσία γνωμοδοτεί δια-
φορετικά.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, 
φτιάχνει τον νόμο 3342/2005, με 
τον οποίο ο εποπτεύων υπουργός 
του ΟΕΚ (ο… Παναγιωτόπουλος) 
απαλλάσσεται από την ευθύνη της 
παραχώρησης της έκτασης στη 
Lamda.

Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά:: Με το νόμο Παυλόπουλου, 
λέει, μπορεί να «παρακάμπτονται 
τα διάφορα νομικά εμπόδια και 
προβλήματα της απευθείας εκποί-
ησης», αλλά «η θέσπιση υποχρεω-
τικής εκποίησης θα ήταν ενδεχομέ-
νως αντισυνταγματική».

Υπήρχε άλλη λύση εκτός της 

απευθείας εκποίησης; Ναι, έλεγε 
τότε η Νομική Υπηρεσία: «Η εκ-
ποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό 
διαγωνισμό κατά το ΠΔ 715/1979, 
ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυ-
νατό τίμημα από τη δημοπρασία και 
λόγω του ανταγωνισμού». 

 Στις 18.11.2005 το Δ.Σ. του ΟΕΚ 
εξουσιοδότησε (διάβαζε: έβαλε) 
τον πρόεδρο του ΟΕΚ να υπογρά-
ψει την εκποίηση των περίφημων 43 
στρεμμάτων. Στις 21.11.2005 ο Δο-

ρύλαος Κλαπάκης υποβάλλει μήνυ-
ση κατά του προέδρου του ΟΕΚ. Οι 
μέρες περνούν αλλά ο πρόεδρος 
του ΟΕΚ δεν υπογράφει. Τελικά, το 
σίριαλ έχει απρόσμενο τέλος: Το 
Δεκέμβριο του 2005, ο πρόεδρος 
του ΟΕΚ, Άγγελος Οικονομόπου-
λος, εξαναγκάζεται σε παραίτηση. 
Η υπόθεση γίνεται πρώτο θέμα στα 
ΜΜΕ. Ο κ. Οικονομόπουλος είχε 
κατηγορηθεί από τον επιχειρημα-
τία της «Μηχανικής», Πρόδρομο 
Εμφιετζόγλου, ότι του ζήτησε μίζα. 
Αλλά ήταν άραγε αυτός πραγμα-
τικά ο λόγος; Τα γεγονότα που εί-
χαν προηγηθεί συνηγορούν στο ότι 
πίσω από την παραίτηση Οικονο-
μόπουλου κρύβεται η άρνησή του 
να βάλει την τελική υπογραφή στη 
σύμβαση παραχώρησης στη Lamda 
των 43 στρεμμάτων του ΟΕΚ. 

Ο ΟΕΚ μένει χωρίς πρόεδρο. 
Αλλά θα χρειαστεί να περάσουν 
τρεις μήνες ώστε ο… προεδρεύων 
του Οργανισμού να βάλει την υπο-
γραφή του, στις 2.2.2006. Έχει ση-
μασία το ποιος είναι ο προεδρεύων: 
Είναι ο Φώτης Αγαδάκος, στέλεχος 
της ΔΑΚΕ, που, υπό την ιδιότητά 
του ως μέλους του ΔΣ της ΓΣΕΕ, 
μετείχε στο ΔΣ του ΟΕΚ…

Θα πει κάποιος: «Μα τα 43 στρέμ-
ματα δεν δόθηκαν τσάμπα. Αγορά-
στηκαν από τη Lamda». Αγοράστη-

καν, ναι, αλλά πόσο;
Το Νοέμβριο του 2001, ο ΟΕΚ 

υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας 
με το Δήμο Αμαρουσίου (και με τη 
δημοτική εταιρεία real estate). Το 
αρχικό σχέδιο ορίζει ότι ο ΟΕΚ (αντί 
να φτιάξει εργατικές κατοικίες), σε 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση 
της έκτασής του, θα πάρει έτοιμα 
γραφεία 12.000 τ.μ. και 3 δισ. δρχ.

Γρήγορα, όμως, στην εικόνα 
μπαίνει η Lamda, που αγοράζει από 
τον Δήμο Αμαρουσίου τη δημοτική 
εταιρεία. Ξαφνικά η συμφωνία με 
τον ΟΕΚ αλλάζει. Αντί για αντιπα-
ροχή σε γραφεία, η Lamda, σε 
αντάλλαγμα για τα 43 στρέμματα, 
θα πληρώσει τον ΟΕΚ σε μετρητά. 
Πόσα όμως;

Τον Αύγουστο του 2003, το Σώμα 
Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) εκτιμά 
το τίμημα για τα 43 στρέμματα κο-
ντά στα 37 εκατ. ευρώ (36.714.110) 
συν το 50% από τα οφέλη που 
έδωσε στον ανάδοχο (τη Lamda) η 
αλλαγή του συντελεστή δόμησης 
από την Β. Παπανδρέου. Το 50% 
του οφέλους αυτού θα υπολογιστεί  
επισήμως (αργότερα, στη δεύτερη 
εκτίμηση του ΣΟΕ) στα 14.735.713. 
Δηλ. το συνολικό τίμημα εκτιμά-
ται στα 36,7 + 14,7 = 51,4 εκατ. 
ευρώ (για την ακρίβεια 51.449.823 
ευρώ).

Τον Οκτώβριο του 2005 (και ενώ η 
παραχώρηση δεν έχει υπογραφεί), 
το ΣΟΕ κάνει νέα εκτίμηση, καθώς 
ο νόμος Παυλόπουλου ορίζει ότι το 
τίμημα θα προσδιοριστεί με «βάση 
αναλυτική και αιτιολογημένη έκθε-
ση του ΣΟΕ». Η νέα εκτίμηση ανέρ-
χεται στα 38 εκατομμύρια ευρώ – 
δηλαδή 13.449.823 ευρώ λιγότερα 
από την παλιά! Γιατί τη δέχθηκε ο 
ΟΕΚ; Γιατί, δηλαδή, ανάμεσα σε 
δύο τιμήματα δέχθηκε αυτό που 
ΔΕΝ τον συνέφερε;

Και όμως, ο νόμος 3342/2005 
ήταν πεντακάθαρος σε αυτό το 
σημείο: «Σε κάθε περίπτωση, το 
τελικώς καταβλητέο χρηματικό 
ποσό στον Ο.Ε.Κ. από την κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εταιρία 
δεν δύναται να είναι μικρότερο 
του ποσού που καθορίζεται στην 
από 1.8.2003 σχετική έκθεση του 
Σ.Ο.Ε..» Και όμως, ήταν τελικά μι-
κρότερο κατά 13 εκατ. ευρώ…

Λίγους μήνες μετά την υπογραφή 
της παραχώρησης της έκτασης του 

στη Νερατζιώτισσα (επί της οποίας 
χτίστηκε το Mall), ο ΟΕΚ αναζήτησε 
νέο οικόπεδο για εργατικές κατοι-
κίες στην Αττική. Σύμφωνα με τον 
Ριζοσπάστη στις 29/4/2006, τελικά, 
αγόρασε 10 στρέμματα στα Πευ-
κάκια Αττικής έναντι 10.500.000 
ευρώ. Το ερώτημα προς τη διοίκη-
ση του ΟΕΚ είναι: Πώς γίνεται το 
οικόπεδο των 43 στρεμμάτων στην 
περιοχή της Νερατζιώτισσας να 
κοστίζει 38 εκατ. ευρώ και ένα οι-
κόπεδο στην περιοχή Πευκάκια να 
κοστίζει 10.500.000 ευρώ; Δηλ. το 
οικόπεδο φιλέτο πάνω στο οποίο 
χτίστηκε το Mall να κοστίζει κάτω 
του 1 εκατ. ευρώ ενώ το δεύτερο 
οικόπεδο άνω του 1 εκατ. ευρώ;

Όμως, ο κ. Παυλόπουλος έχει 
παρελθόν στις υποθέσεις τύπου 
Mall. Ενώ είναι ακόμα στην αντιπο-
λίτευση η ΝΔ, αλλά ο ίδιος ενεργός 
βουλευτής της, υπογράφει ως κα-
θηγητής Πανεπιστημίου γνωμο-
δοτήσεις και παρίσταται ως νομι-
κός εκπρόσωπος για λογαριασμό 
επιχειρηματιών όπως ο Μπάμπης 
Βωβός στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας.

Το Mall εγκαινιάζεται στις 
25.11.2005. Ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Δημήτρης Σιούφας κόβει την 
κορδέλα. Είναι ο ίδιος που παλιό-
τερα τηλεφωνούσε σε συμβούλους 
του Αμαρουσίου να τους συγχαρεί 
για την αντίστασή τους. Τώρα απο-
καλεί το έργο «κούκλα», αγνοώντας 
προφανώς πως πολλά από τα κα-
ταστήματα του Mall λειτουργούν 
χωρίς άδεια…αφού το κτήριο δεν 
ανήκει στον Λάτση αλλά στον Ορ-
γανισμό Εργατικής Κατοικίας!!!

Ο Σιούφας, λίγες ημέρες μετά 
το κόψιμο της κορδέλας στα εγκαί-
νια του The Mall και με αφορμή το 
ωράριο των καταστημάτων κατά 
την εορταστική περίοδο των Χρι-
στουγέννων κάνει την πρόταση 
– για δημόσιο διάλογο – να είναι 
ανοικτά τα μαγαζιά επτά Κυριακές 
το χρόνο. 

Αυτό που έχει σημασία βέβαια 
είναι ότι – όλως τυχαίως – ο Σι-
ούφας έκανε την πρόταση αυτή 
λίγους μόλις μήνες μετά την ψή-
φιση των νομοθετικών διατάξεων 
για την απελευθέρωση του  ωρα-
ρίου των καταστημάτων στη Βου-
λή, που απέκλειαν τη λειτουργία 
τους τις Κυριακές. 
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28 καταστηματάρχες χωρίς άδεια 
συνιστούν Mall. Αυτοί ξέρουν.

Το Mall συνεχίζει να λειτουργεί 
κανονικά παρότι η Αστυνομία έχει 
(δύο φορές μάλιστα) υποβάλει 
μηνύσεις κατά των καταστημάτων 
αυτών – ανάμεσά τους και πολυ-
εθνικές παγκόσμιας φήμης. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι πώς οι 
νομικοί αυτών των εταιρειών επέ-
τρεψαν τέτοια παρανομία…

Η διαδικασία που προβλέπει ο 
νόμος είναι συγκεκριμένη: Ο Δήμος 
Αμαρουσίου θα έπρεπε να ζητήσει 
από την Αστυνομία να σφραγίσει τα 
καταστήματα. Γιατί δεν το έκανε;

Και μια ερώτηση προς την ηγε-
σία του τότε ΟΕΚ, και προς τον 
τότε πολιτικό του προϊστάμενο, 
Πάνο Παναγιωτόπουλο: Από τη 
στιγμή που, σύμφωνα με τη γνωμά-
τευση της Νομικής Υπηρεσίας, τα 
καταστήματα του ανήκαν, γιατί δεν 
εισέπραττε ο Οργανισμός τα ενοί-
κια; Αφέλειες…

Για να πάρουν άδεια λειτουργί-
ας, τα καταστήματα θα έπρεπε να 
διαθέτουν τη βεβαίωση της αρμό-
διας Πολεοδομίας. Στις 9.9.2005, 
η ΔΟΚΚ (υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, υπεύθυνη για τα… ολυμπιακά 
έργα) λέει στο Δήμο Αμαρουσίου: 
«Για το συγκεκριμένο έργο αντί της 
βεβαίωσης της αρμόδιας Πολεο-
δομίας θα πρέπει να αποδέχεστε 
έκθεση του μηχανικού του έργου 
[...]». Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ διατάσσει την παράκαμψη 
της αρμόδιας Πολεοδομίας και ως 
μοναδικό αρμόδιο να ελέγξει το 
έργο του ιδιώτη μηχανικού ορίζει 
τον ίδιο τον ιδιώτη μηχανικό!

Το θέμα, παρότι έχουν περάσει 
τρία χρόνια, δεν έχει κλείσει δι-
καστικά. Oι προσφυγές κατά των 
αδειοδοτήσεων των καταστημάτων 
και των κινηματογράφων τού Mall 
θα εκδικαστούν – ίσως – τον Φλε-
βάρη 2010.

Ο σκληρός πόλεμος  
εναντίον του ΣτΕ

Αρχές 2008: Μέσα σε ένα μήνα, 
ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης 
εξαπολύει πέντε (5) φορές επίθε-
ση κατά του ΣτΕ. Συμπτωματικά, 
είναι οι μέρες που το δικαστήριο 

βγάζει την κρίσιμη απόφασή του 
για το Mall… 

10 Ιανουαρίου 2008. Η ημερομη-
νία της επίσημης κήρυξης πολέμου 
από την κυβέρνηση εναντίον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Λέμε 
«επίσημης» γιατί αυτός ο πόλεμος 
μαίνεται ανεπισήμως εδώ και χρό-
νια, επί όλων των κυβερνήσεων.

Εμπροσθοφυλακή σε αυτή την 
επίθεση, ο τότε υπουργός…Δικαιο-
σύνης, Σωτήρης Χατζηγάκης.

Αφορμή, οι νομοθετικές διατάξεις 
που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση 
της ΝΔ, οι οποίες προέβλεπαν την 
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, 
χωρίς δημόσια συζήτηση, αλλά και 
«παράξενες» αλλαγές για τους δι-
καστές του ΣτΕ, οι οποίοι τις εξέ-
λαβαν ως μεθόδευση για την απο-
μάκρυνση των μη «αρεστών» στην 
εξουσία.

Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές προ-
έβλεπαν να μην επιτρέπεται δικα-
στικός λειτουργός, περιλαμβανο-
μένων και των αντιπροέδρων, να 
υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα πέραν των 
5 συνεχών ετών… Η μεθόδευση 
ήταν προφανής και από μία άλλη 
λεπτομέρεια: Η διάταξη θα ίσχυε 
όχι από την ψήφισή της αλλά από 
την έναρξη της υπηρεσίας των δι-
καστών σε κάποιο από τα Τμήματα 
του ΣτΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η 
υποχρεωτική μετάθεση θα έπιανε 
και όλους τους τωρινούς δικαστές.

Η Ένωση Δικαστών του ΣτΕ αντέ-
δρασε, αφενός επειδή έμαθε από 
τον Τύπο για τις ρυθμίσεις αυτές 
και αφετέρου διότι δεν ζητήθηκε 
η γνώμη της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
Αυτή, τελικά, ήρθε στις 18/01/2008, 
με την πλειοψηφία της να θεωρεί 
αντισυνταγματικές τις προωθούμε-
νες ρυθμίσεις.

Έκτοτε και μέχρι τα μέσα Φε-
βρουαρίου, ο κ. Χατζηγάκης επιτέ-
θηκε με δηλώσεις του κατά του ΣτΕ 
τουλάχιστον 5 φορές.

Ημερομηνία-ορόσημο, πάντως, 
στον πόλεμο αυτό είναι η 1η Φε-
βρουαρίου 2008. Είναι η ημέρα που 
μερίδα του Τύπου δημοσιεύει το 
«ζουμί» της απόφασης 391 του Ε’ 
Τμήματος του ΣτΕ για την υπόθεση 
του Mall και την είδηση ότι η υπόθε-
ση θα πάει στην Ολομέλεια.

Τον Φεβρουάριο του 2008, το 
Ε’ Τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε την 
απόφαση 391/2008 σχετικά με την 
προσφυγή του Δορύλαου Κλαπάκη 
κατά της ανέγερσης του Mall.  Oι 
δικαστές του Ε’ τμήματος τάχθη-
καν υπέρ της αποδοχής της προ-
σφυγής του Κλαπάκη (παρότι με 
αυτή βάλλεται απευθείας νόμος). 
Πρότειναν μάλιστα τρόπους ώστε 
η «πατέντα Βενιζέλου» να μην πε-
ράσει και η Ολομέλεια του ΣτΕ 
να αποφανθεί επί της ουσίας της 
υπόθεσης. Λόγω όμως της σπου-
δαιότητάς της, παρέπεμψαν την 
υπόθεση στην Ολομέλεια. Σχεδόν 
ταυτόχρονα ξεκίνησε η απίστευτη 
επίθεση του τότε υπουργού Δικαι-
οσύνης κατά του ΣτΕ… Και πάλι, 
τα ΜΜΕ απέχουν εντυπωσιακά από 
την κάλυψη της υπόθεσης. Ελάχι-
στοι είναι αυτοί που αναφέρονται 
ευθέως στην απόφαση του ΣτΕ, με 
αναφορά μάλιστα στο ίδιο το Mall.

Την ίδια ημέρα επιλέγει και ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Σωτ. Χα-
τζηγάκης για να εκφωνήσει βαρυ-
σήμαντη ομιλία με τίτλο «Κράτος 
Δικαίου και Κράτος Δικαστών» σε 
ένα… ιατρικό συνέδριο, το «9o 
Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής 
Ανεπάρκειας». Ιδιαίτερη αναφο-
ρά θα κάνει στο «φάντασμα” του 
«Κράτους των Δικαστών», το οποίο 
μερικές φορές επανέρχεται με ιδιαί-
τερα αιχμηρό τρόπο, όπως για πα-
ράδειγμα στην επιχείρηση ελέγχου 
της Συνταγματικότητας των νόμων 
από τα δικαστήρια, παρ’ όλο που 
καθήκον των δικαστών δεν είναι να 
φτιάχνουν τους νόμους, αλλά να 
τους εφαρμόζουν».

Ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ο 
υπουργός επέλεξε τη συγκεκριμέ-
νη μέρα για να κάνει την παρέμβα-
σή του; Μάλλον όχι. Οι εφημερίδες 

γνώριζαν τουλάχιστον δύο μέρες 
πριν το περιεχόμενο της απόφασης 
του ΣτΕ για το Mall και έτσι στα 
φύλλα της 1ης Φεβρουαρίου γινό-
ταν αναφορά σε αυτή. Ίσως αυτός 
να ήταν και ο λόγος που το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης εξέδωσε δελτίο 
τύπου – προαναγγελία της ομιλίας 
Χατζηγάκη και του περιεχόμενού 
της μία ημέρα πριν, δηλαδή στις 31 
Ιανουαρίου 2008.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των 
εφημερίδων (Ημερησία, Ελευθερο-
τυπία κ.α.) για την απόφαση του 
Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, η εταιρεία 
Lamda Development εξέδωσε στις 
4 Φεβρουαρίου ανακοίνωση με «Δι-
ευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων».

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση 
της Lamda, δηλαδή στις 5 Φεβρου-
αρίου, ο κ. Χατζηγάκης επιτέθηκε 
ακόμη μία φορά κατά των δικαστών 
του ΣτΕ αναφέροντας ότι «δεν 
εξυπηρετείται η ιδέα του “Κράτους 
Δικαίου” από την εμμονή ολίγων δι-
καστών του ΣτΕ, που επιδιώκουν με 
κάθε τρόπο να διατηρούν επ’ άπει-
ρον τις ίδιες θέσεις, που ήδη κατέ-
χουν πλέον της δεκαετίας». 

Γιατί το έκανε αυτό η κυβέρνηση 
και ο υπουργός Χατζηγάκης; Απα-
ντάει στην Ημερησία, ο καθηγητής 
Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος 
Σωτηρέλης: «Φοβάται τον έλεγχο 
της συνταγματικότητας των νόμων 
διότι θέλει να ασελγεί ασύδοτα και 
καθ’ έξιν σε βάρος του Συντάγμα-
τος».

Ανακριτής: 294.000.000€  
ζημιά στον ΟΕΚ!

Μετά από ανάκριση που κράτη-
σε τέσσερα χρόνια, ο 6ος τακτι-
κός ανακριτής άσκησε δίωξη για 
απιστία σε βαθμό κακουργήμα-
τος εναντίον του πρώην Δ.Σ. του 
ΟΕΚ. 

Πώς όμως προέκυψε, κατά τον 
ανακριτή, η ζημιά των 294 εκατ. 
ευρώ;

Η αρχική συμφωνία του 2001, βά-
σει της οποίας ο ΟΕΚ θα παραχω-
ρούσε τα 43 στρέμματα, προέβλε-
πε (μεταξύ άλλων πολλών) ότι (α) 
το εμπορικό κέντρο που θα κατα-
σκευαζόταν θα είχε έκταση 26.000 
τ.μ. και (β) ο ΟΕΚ θα λάμβανε το 
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50% των καθαρών κερδών σε περί-
πτωση που θα προέκυπταν οφέλη 
από μεταφορά συντελεστή.

Τελικά όμως, το εμπορικό κέντρο 
που η Lamda κατασκεύασε, αντί για 
26.000 τ.μ., έφτασε τα 75.000 τ.μ., 
διαφορά δηλαδή 49.000 τ.μ. Και ο 
συντελεστής δόμησης, ως γνωστόν, 
γνώρισε διαδοχικές αλλαγές.

Ιδού τώρα ο αριθμητικός υπολογι-
σμός της ζημιάς του Οργανισμού:

Ο ανακριτής υπολογίζει στις 
12.000 ευρώ την αξία του τετραγωνι-
κού μέτρου στην περιοχή. Συνεπώς, 
έχουμε: 49.000 τ.μ. x 12.000 ευρώ = 
588.000.000 είναι τα επιπλέον ωφε-
λήματα της Lamda σε σχέση με την 
αρχική συμφωνία. Σύμφωνα όμως με 
τη συμφωνία, ο ΟΕΚ έπρεπε να λάβει 
το μισό αυτών των ωφελημάτων, δη-
λαδή 588.000.000 / 2 = 294.000.000. 
Σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δραχ-
μές που φυσικά ουδέποτε έλαβε από 
τη Lamda…

Προσοχή: Η ζημιά των 300 εκατ. 
ευρώ για το Δημόσιο, στην οποία 
κατέληξε ο ανακριτής, δεν έχει κα-
μία σχέση με τις καταγγελίες του κ. 
Καραμανλή το 2003 στη Βουλή για 
«υπεραξίες 140 δισ. που χαρίστη-
καν» στη Lamda. Η νέα εξέλιξη ανα-
φέρεται στον ΟΕΚ και τη μεταβίβαση 
της έκτασης των 43 στρεμμάτων στη 
Lamda, ενώ η παλιότερη στην τρο-
πολογία της Β. Παπανδρέου το 2002 
με την οποία άλλαξε ο συντελεστής 
δόμησης…

Αν αθροίσουμε τα δύο ποσά (όπως 
υπολογίζονται από τον Κ. Καραμαν-
λή και τον 6ο ανακριτή) φτάνουμε 
κοντά στα 700 εκατ. ευρώ ή 240 δι-
σεκατομμύρια δρχ… Πόσο τελικά θα 
φτάσει ο λογαριασμός;

Αρχές Σεπτεμβρίου, πληροφορη-
θήκαμε πως το δικαστικό συμβού-
λιο αποφάσισε να αγνοήσει τη δί-
ωξη του 6ου Ανακριτή και να θέσει 
την υπόθεση στο αρχείο – και πάλι 
χωρίς την παραμικρή δημοσιότη-
τα…

Οι καταδίκες του πρώην δημάρχου 
Αμαρουσίου Π. Τζανίκου

Η πρώτη καταδίκη του πρώην 
δημάρχου Αμαρουσίου Παναγιώτη 
Τζανίκου ήρθε τον Ιανουάριο του 
2009, για συκοφαντική δυσφήμηση 
εναντίον του Δορύλαου Κλαπάκη. 
Επτά μήνες μετά, μια νέα απόφαση 
δικαστηρίου τον κρίνει ένοχο για το 
ίδιο αδίκημα. Αυτή τη φορά καταδι-
κάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης, 
με δικαίωμα εξαγοράς, για τις κατη-
γορίες που εξαπέλυσε εναντίον της 
Σοφίας Σακοράφα.

Το 2006, τη χρονιά που έπαψε 
να είναι δήμαρχος ύστερα από 16 
συναπτά έτη, ο Τζανίκος διορίζεται 
στις Βρυξέλλες από τον υπουργό 
Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο 
ως εκπρόσωπος της Ελλάδας για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση! 
Ένας διορισμός που, αν δεν 

συνδεθεί με την υπόθεση, δεν έχει 
καμία λογική: Ο διορισμός ενός 
δήμαρχου που κατηγορείται από 
όλους για τα υπέρογκα χρέη του 
δήμου Αμαρουσίου και τη συμμε-
τοχή του στο σκάνδαλο του Mall. 
Ο διορισμός ενός έκπτωτου δη-
μάρχου που πριν από λίγα χρόνια 
έχει τεθεί σε αργία από τον Περι-
φερειάρχη Αττικής γιατί είχε κατα-
δικαστεί από το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση 18 
μηνών για έκδοση ψευδούς βεβαί-
ωσης. Ο διορισμός ενός δημάρχου 
που εκτός όλων των άλλων ανήκει 
στην αντίπαλη παράταξη από αυτή 
του υπουργού Παυλόπουλου. Αν 
δεν είναι επιβράβευση λοιπόν αυ-
τός ο διορισμός, τότε τι είναι;

Το Mall «έπαιξε» στις εκλογές!

Ο νυν πρωθυπουργός Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής, στο ντιμπέιτ με 
τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Γιώργο Παπανδρέου, 
προανήγγειλε, σαν να επρόκειτο 
για πρόοδο, τη δημιουργία Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου – αποκρύπτο-
ντας φυσικά ότι προωθεί έτσι τη 
ντε φάκτο απαξίωση του ΣτΕ, ώστε 
σκάνδαλα τύπου Mall να μπορούν 
να μένουν ατιμώρητα. Στην ουσία, 
η επιμονή Καραμανλή για ίδρυση 
νέου δικαστηρίου αποτελεί απλώς 
την κορύφωση της επίθεσης της 
ΝΔ στο θεσμό του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Ο σκοπός: Να φύγει 
από τις αρμοδιότητες του ΣτΕ, 
αλλά και των άλλων δικαστηρίων, 
ο έλεγχος της συνταγματικότητας 
των νόμων και να μεταφερθεί σε 
ένα νέο δικαστήριο (το λεγόμενο 
Συνταγματικό), το οποίο, ακριβώς 
επειδή δεν θα πατάει σε καμιά πα-
ράδοση ή συνταγματικό κεκτημέ-
νο, θα σχεδιαστεί στα μέτρα των 
κυβερνητικών επιδιώξεων. Υπενθυ-
μίζουμε ότι την αντίθεσή τους στο 
σχεδιαζόμενο Συνταγματικό Δικα-
στήριο δεν έχουν εκφράσει μόνον 
οι δικαστές αλλά και πανεπιστημι-

ακοί, όπως ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο 
Μιχάλης Σταθόπουλος, ο Σταύρος 
Τσακυράκης

Κι αν η Lamda χάσει;

Πολλοί θεωρούν ότι η υπόθεση 
του Mall είναι μια χαμένη υπόθεση. 
Τι σημασία έχει, 4 χρόνια μετά τα 
εγκαίνια, τι θα πει ένα δικαστήριο 
για την ύπαρξη του Mall; Τυπικά, 
στη δίκη του Mall ο «αντίδικος» των 
προσφευγόντων πολιτών είναι το 
ελληνικό Δημόσιο, το οποίο τελεί 
υπό κρίση ως προς τη συνταγμα-
τικότητα των ενεργειών του. Αλλά 
στην ουσία αντίδικος είναι η εται-
ρεία, η Lamda Development, η 
οποία όλα αυτά τα χρόνια παρεμ-
βαίνει στις δίκες εναντίον των προ-
σφευγόντων. Άλλωστε στην πραγ-
ματικότητα οι δικηγόροι της Lamda 
είναι αυτοί που έχουν αναλάβει τον 
νομικό χειρισμό της υπόθεσης.

Τι θα συμβεί λοιπόν αν η πλευρά 
Λάτση χάσει τη δίκη του Mall;

1. Το γόητρο. Ακούγεται ρομα-
ντικό και αδιάφορο. Δεν είναι. Ακό-
μα και η καθαρά συμβολική νίκη 
του μικρού πολίτη απέναντι στον 
παντοδύναμο επιχειρηματία δεν 
είναι αμελητέα υπόθεση. Και μόνο 
η τελεσίδικη ρετσινιά του «αυθαι-
ρέτου» πάνω στο Mall (το «κόσμη-
μα» της Lamda), ακόμα κι αν δεν 
συνοδευόταν από έμπρακτες επι-
πτώσεις για το ίδιο το κτίσμα και 
την εταιρεία, είναι πολύ σημαντική. 
Αλλά υπάρχουν και πρακτικές συ-
νέπειες.

2. Ως προς το ίδιο το Mall. Το 
εμπορικό κέντρο θα είναι πλέον 
οριστικά και τελεσίδικα αυθαίρετο. 
Αυτό συνεπάγεται:

2.1. ως προς το κτήριο του 
Mall.

1η περίπτωση: «Επιστροφή στην 
προτέρα κατάσταση», με άλλα λό-
για… κατεδάφιση!

2η περίπτωση: Αναδρομικό 
πρόστιμο αυθαιρέτου κτίσματος, 
από το 2005 που πρωτοάνοιξε το 
εμπορικό κέντρο.

3η περίπτωση: Πρόστιμο διατή-

ρησης αυθαιρέτου κτίσματος (εφά-
παξ ή περιοδικό για όσα χρόνια θα 
συνεχίσει να υφίσταται) και οριστι-
κή εξαίρεση από την κατεδάφιση.

Σημειωτέον ότι η ιστορία των 
προστίμων δεν είναι διόλου απλή. 
Τα τετραγωνικά είναι δεκάδες χι-
λιάδες και το πρόστιμο κανονικά 
καθορίζεται με βάση την αντικειμε-
νική αξία ανά τετραγωνικά – μιλάμε 
για τρελά λεφτά.

2.2 Ως προς τα δεκάδες κατα-
στήματα του Mall. 

Οι άδειες των καταστημάτων και 
των κινηματογράφων θα πρέπει να 
ανακληθούν ή να μην ανανεωθούν.

Φυσικά, στη θέση των παλιών κα-
ταστημάτων, των οποίων οι άδειες 
θα ανακληθούν (και πάντα στην 
περίπτωση που επιτραπεί στο Mall, 
με πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέ-
του, να συνεχίσει να υπάρχει…) θα 
υπάρχει η δυνατότητα να δημιουρ-
γηθούν και να αδειοδοτηθούν νέα 
καταστήματα.

3. Το μεγάλο διακύβευμα
Αυτό που παίζεται είναι η ίδια 

η επιβίωση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και ταυτόχρονα η επι-
βίωση του συνταγματικού δικαιώ-
ματος των πολιτών να ζητούν την 
προστασία της Δικαιοσύνης.

Αν η πλευρά Λάτση δικαιωθεί, θα 
δικαιωθεί ταυτόχρονα η νομική πα-
τέντα που σκαρφίστηκαν οι κυβερ-
νήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για να πα-
ρακάμπτουν το ΣτΕ. Όπως συνέβη 
με το Mall, η κυβέρνηση θα μπορεί 
να φτιάχνει νόμους, που θα περι-
έχουν αντισυνταγματικές διοικητι-
κές πράξεις. Εναντίον του νόμου 
δεν θα μπορεί να στραφεί το ΣτΕ, 
το οποίο έτσι καθίσταται άχρηστο. 
Οι πολίτες θα στερηθούν μια για 
πάντα το δικαίωμα προσφυγής στη 
δικαιοσύνη απέναντι στις παράνο-
μες ενέργειες του κράτους.

Ευχαριστούμε τη δημοσιογρα-
φική ομάδα του Facthemall που 
μας επέτρεψε να αναδημοσιεύ-
σουμε το θέμα. Επισκεφτείτε το 
www.blogal.com και για...άλλα 
ενδιαφέροντα και σχετικά με το 
Mall, θέματα. 
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Αλλάζοντας τα ονόματα των πραγ-
μάτων δεν αλλάζουμε φυσικά τα 

ίδια τα πράγματα. Απλά, προσφέρουμε 
ένα μπουκέτο υποκρισίας στον ηλίθιο 
τηλεθεατή. Το υπουργείο δημοσίας 
τάξης και ασφάλειας μετονομάστηκε 
σε υπουργείο προστασίας του πολίτη 
προσφέροντας άλλοθι στις φασιστικές 
γκριμάτσες ενός ετοιμόρροπου συστή-
ματος. 

Στην Ευρώπη έχει στρατολογηθεί 
ένας ολόκληρος μηχανισμός εναντίον 
της επαναστατικής αριστεράς και του 
κομμουνισμού, χωρίς προηγούμενο. Ο 
δήθεν φιλελεύθερος στοχασμός που 
χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από 
ευαγή ιδρύματα εφοπλιστών και βιο-
μηχάνων μεθοδικά οδηγεί στην άνοδο 
του νεοφασισμού που λειτουργεί ως 
ανάχωμα απέναντι στους αγώνες και 
τις κατακτήσεις. Ένα φανταχτερό πα-
ράδειγμα είναι το ιταλικό μοντέλο, το 
οποίο με τις ευλογίες της σοσιαλδη-
μοκρατίας οδήγησε το λαό στην ποδιά 
του Μπερλουσκόνι. 

Στα 15 χρόνια της πολιτικής του στα-
διοδρομίας, ο «καβαλιέρε» μέσω της TV 
και της δημαγωγίας μετέτρεψε το λαό 
σε κοινό, γράφει ο καθηγητής Λουτσιά-
νο Κανφόρα στο βιβλίο του «La natura 
del potere». «Όσο θα κυριαρχεί το κοινό 
και όχι ο λαός, ο Μπερλουσκόνι θα συ-
νεχίσει να κυβερνά. Με τα αστεία του, 
τις χειρονομίες του, τις γελοιότητές 
του, τα συνθήματα, τις διαψεύσεις, τα 
ποδοσφαιρικά του σχόλια έχει εξασφα-
λισμένο το κοινό του και, μέσα από το 
μεροληπτικό μονοπώλιο των μίντια που 
διαθέτει, μπορεί να του καλλιεργεί τα 
πιο ποταπά ένστικτα. Ο Μπερλουσκόνι, 
βασιλιάς της publitica (σύντμηση της 
διαφήμισης που γίνεται πολιτική), εισή-
γαγε έναν τρόπο να κάνει πολιτική που 
δεν είχε προηγούμενο στην Ιταλία από 
το τέλος του φασισμού, στηριγμένο 
απόλυτα στον αντιδραστικό λαϊκισμό». 

«Μεγαλομανής, χυδαίος, άτεγκτος 
με τους αντιπάλους του, υποκριτής 
με τους συμμάχους του, χειραγωγός, 
αήθης, ο Μπερλουσκόνι όλο και περισ-
σότερο θυμίζει τον Μουσολίνι» γράφει 
ο Αντόνιο Ελόρτζα του Πανεπιστημίου 
του Τορίνο. «Επαίρεται για την εξαι-
ρετική του προσωπικότητα (“Ζήτω η 
Ιταλία, Ζήτω ο Μπερλουσκόνι”). Κραυ-
γάζει ότι δεν έχει κόμμα, αλλά “λαό”. Η 
Αριστερά δεν είναι αντίπαλός του, αλλά 
“εχθρός του έθνους που πρέπει να συ-
ντριβεί”. Όποιος στρέφεται εναντίον 
του, “πληγώνει την Ιταλία”. Και όπως 
και ο Μπενίτο, επιδεικνύει την αρρενω-
πότητά του και αρέσκεται να τον απο-
καλούν Lui (Αυτός). Επιστρέφουμε στη 
ρητορική και στις πρακτικές της δεκαε-
τίας του 1920.

Άλωσε τους δημοκρατικούς θε-
σμούς, κυβερνά με διατάγματα, αλλά-
ζει τους νόμους κατά βούληση και κατά 
τα προσωπικά του συμφέροντα, κλείνει 
το μάτι στη μαφία όταν δεν συναλλάσ-
σεται μαζί της, απαξιώνει το κοινοβού-
λιο ως «άχρηστο και αντιπαραγωγικό», 
επιτίθεται στον πρόεδρο και στο δικα-
στικό σώμα και, όπως προειδοποιεί ο 
Σαμίρ Νάιν, με το συνονθύλευμα των 
νεοφασιστικών κομμάτων-συμμάχων 
του έχει τη στήριξη των τμημάτων εκεί-
νων της κοινωνίας που κατά παράδοση 
στηρίζουν τα αυταρχικά καθεστώτα: τις 
μεσαίες τάξεις του εμπορίου, τη χρημα-
τιστηριακή αριστοκρατία, το λούμπεν 
προλεταριάτο, τους μισθωτούς που 
εγκαταλείφθηκαν από την Αριστερά.

Ο Μπερλουσκόνι και η αντικομουνι-
στική του εκστρατεία υπήρξαν το κα-
ζάνι όπου ψήθηκε αυτό το μάγμα των 
νέων μελανοχιτώνων, που υψώνουν 
ξανά τη φωνή τους και στρέφουν τις 
γροθιές και τα μαχαίρια τους κατά των 
φαντασιακών εχθρών τους, ενώ εκείνος 
στήνει το προσωπικό του μπουρδέλο 
στο Παλάτσιο, εξαπολύοντας μύδρους 

Φασισμός με γραβάτα Αρμάνι
Του Αντώνη Αντωνάκου

Στα 35 μου χρόνια, είμαι εκλεγμένος στην Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. από 
το 2004, δεν έχω λείψει από καμία συνεδρίαση του Δ.Σ. είτε 

Γενική Συνέλευση και σεβόμενος την συνδικαλιστική μου ιδιότητα 
και την ανατροφή μου, ακολουθώ κατά γράμμα το καταστατικό της 
Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. και καλώς ή κακώς για κάποιους, είμαι και Αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας . 

Θεωρώ μεγάλη κακοήθεια αλλά και συνδικαλιστικό ατόπημα να 
χρησιμοποιηθεί η Ερμαϊκή μας από τους κυρίους Τζωρτζόπουλο 
Γιώργο και Δήμα Δώρη για να κατηγορηθεί το πρόσωπο μου και 
η αξιοπρέπεια μου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάτι στο συμβούλιο 
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας που είναι και το αρμόδιο όργανο 
που συζητάμε και αποφασίζουμε και τροφοδοτούμε με υλικό την 
Ερμαϊκή μας.

Ό,τι έχω να απαντήσω για τις προσβολές των ‘’συναδέλφων’’ θα 
το κάνω για αρχή μόνο μέσα στα όργανα της Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. σε-
βόμενος αυτούς που με εκλέγουν κάθε φορά, αλλά και τους συ-
ναδέλφους στο Δ.Σ. που δίνουμε αγώνα για το καλό και μόνο των 
ΕΜΠΟΡΩΝ ! ! ! !

Δημήτρης Χουλιάρας

κατά δικαστών, πολιτικών, δημοσιογρά-
φων.

Η άνθηση του νεοφασισμού στην 
Ιταλία δεν θα ήταν δυνατή αν οι ακραί-
ες πεποιθήσεις των οπαδών του δεν 
έβρισκαν απήχηση στην ιταλική κυβέρ-
νηση, αν εκπρόσωποι και ομοϊδεάτες 
τους δεν βρίσκονταν σε θέσεις εξου-
σίας. Ο Μπερλουσκόνι τούς «υιοθέτη-
σε» για να διασφαλίσει την παραμονή 
του στην εξουσία. Το «μεγάλο φλερτ» 
- όπως αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ 
«Nazirock» του Κλάουντιο Λάτσαρο – 
επισημοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2006, όταν, σε διαδήλωση κατά της 
κυβέρνησης Πρόντι (και με τον όχλο να 
παραληρεί φωνάζοντας «Ιλ Ντούτσε!»), 
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ανέβηκε στο 
βήμα, δίπλα στους νέους του συμμά-
χους: τον ηγέτη της διαδόχου τού φα-
σιστικού κόμματος Εθνικής Συμμαχίας, 
Τζιανφράνκο Φίνι, τον Ρομπέρτο Φιόρι 
της ακροδεξιάς Φόρτσα Νόβα, που έχει 
καταδικαστεί για συμμετοχή σε ένοπλη 
συμμορία, την Αλεσάντρα Μουσολίνι, 
εγγονή του Ντούτσε και ηγέτιδα της 
Κοινωνικής Δράσης, τον Λούκα Ρομα-
νιόλι της νεοφασιστικής Τρίχρωμης 
Φλόγας, τον Αντριάνο Τίλγκερ του 
Εθνικού Κοινωνικού Μετώπου, που κα-
ταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακής 
για απόπειρα ανασύστασης του φασι-
στικού κόμματος... 

Η σημερινή Ιταλία φέρνει στο νου τη 
ρήση του Φόκνερ, «το παρελθόν ποτέ 
δεν πεθαίνει, δεν είναι καν παρελθόν». 
Αυτό που βιώνει η Ιταλία, λέει ο νομπε-
λίστας Ζοζέ Σαραμάγκου, είναι «ένας 
νέος φασισμός με γραβάτα Αρμάνι». 

Το καθεστώς που επέβαλε από το 
1922 στην Ιταλία ο Μπενίτο Μουσολί-
νι έμεινε στην Ιστορία ως φασισμός. Ο 
όρος, προέρχεται από την ιταλική λέξη 
fascia (δέσμη, δεμάτι, ταινία), που με τη 
σειρά της έλκει την καταγωγή της από 
το λατινικό fascis-fasces. Πρόκειται για 
το αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα, τις δέσμες 
από ράβδους με πέλεκυ στη μέση, που 
συμβόλιζαν την εξουσία και τη δύναμη, 
τις οποίες έφεραν οι ραβδούχοι που 
προπορεύονταν των αρχόντων. Αυτό 
το έμβλημα υιοθέτησε ο Μουσολίνι το 
1919 ως σύμβολο του κινήματός του. 

Η Ευρωπαϊκή Μαύρη Διεθνής καλά 
κρατεί, με τις νεοφασιστικές και νεο-
ναζιστικές οργανώσεις να συντονίζουν 
τη δράση τους κυρίως μέσω του Ευρω-
παϊκού Εθνικού Μετώπου - της «μόνης 

πανευρωπαϊκής οργάνωσης με ρόλο 
συντονισμού των πατριωτικών δυνάμε-
ων», κατά τους ιδρυτές της. Μέλη του 
είναι το γερμανικό NPD (Εθνικό Κόμμα), 
η ρουμανική Noua Dreapta (Νέα Δεξιά), 
η ισπανική La Falange (Η Φάλαγγα), η 
ιταλική Forza Nuova (Νέα Δύναμη), η 
Renouveau Francais (Γαλλική Ανανέ-
ωση) και η Χρυσή Αυγή. Η τελευταία, 
μάλιστα, είχε την «τιμή» να φιλοξενή-
σει την 9η Διεθνή Συνάντηση της ENF 
στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2008, 
όταν και οι μετέχοντες διαμαρτυρήθη-
καν, γιατί «δυστυχώς, η παραδοσιακή 
πορεία των Ιμίων δέχθηκε επίθεση από 
συμμορίες αναρχικών, που επίσης συ-
νεπλάκησαν με την αστυνομία». 

Ιδιαίτερες, ωστόσο, φαίνεται πως 
είναι οι σχέσεις που διατηρούν οι νέοι 
μελανοχίτωνες της Ιταλίας με τις ελ-
ληνικές ακροδεξιές και νεοφασιστικές 
οργανώσεις. Η Χρυσή Αυγή δεν χάνει 
ευκαιρία να «εξαίρει» τη δράση της 
Κάζα Πάουντ, προτιμώντας – αντί για 
φασίστες, όπως οι ίδιοι ανενδοίαστα 
αυτοαποκαλούνται – να μιλά για «εθνι-
κιστές» νεολαίους που συγκρούονται 
με την «αξιοθρήνητη και πεθαμένη 
μάζα των αριστερών». Συχνά συνεργά-
ζονται και σε δράσεις - όπως τον πε-
ρασμένο Απρίλιο, όταν το παράρτημα 
Θράκης της Χρυσής Αυγής κάλεσε «τα 
μέλη και τους φίλους της» να συλλέ-
ξουν ρουχισμό τον οποίο θα διένεμε 
η Κάζα Πάουντ στους σεισμοπαθείς 
τού Αμπρούτσο. Άλλωστε, οι δύο ορ-
γανώσεις δεν φείδονται ανταλλαγών 
επισκέψεων – όπως έγινε πέρυσι στις 
Θερμοπύλες, όταν εκπρόσωπός τους 
απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση 
της Χρυσής Αυγής στον συγκεκριμένο 
χώρο, «ενώ εκατοντάδες συναγωνιστές 
κατέφθαναν, για να ενωθούν στη νέα 
Φάλαγγα των Εθνικιστών». 

Το σπουδαιότερο όμως όλων είναι το 
πώς συμπλέουν γλυκύτατα οι απόψεις 
του Καρατζαφέρη, ακραιφνή νοσταλ-
γού της Μεταξικής δικτατορίας και 
του παρασημοφορημένου από την CIA 
Χρυσοχοΐδη. Πως οι απαιτήσεις της 
ακροδεξιάς αποκτούν νομοθετικά και 
εκτελεστικά ερείσματα στον κρατικό 
μηχανισμό. Πως η λεγόμενη τρομοκρα-
τία που κατασκευάζεται με σπουδή στα 
εργαστήρια των μυστικών υπηρεσιών 
λειτουργεί ως αντίβαρο στους λαϊκούς 
αγώνες και τα ισχυρά κοινωνικά κινή-
ματα.

ΑΤΟΠΗΜΑ  Ή  ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ;;;
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Ν Ε Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν

Συνεδρίασε στις 11/11/2009, στην 
αίθουσα του Επιμελητηρίου, το 

ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πρέ-
βεζας. Το ΔΣ συζήτησε τα οξυμένα 
προβλήματα των εμπόρων της πόλης 
μας και την ραγδαία επιδείνωση της 
θέσης του εμπορικού κόσμου.

Σε μια περίοδο που ξεδιπλώνονται 
οι συνέπειες της κρίση του οικονομι-
κού   συστήματος, που ο τζίρος των 
καταστημάτων βρίσκεται σε κάθετη 
πτώση, που οι ακάλυπτές επιταγές 
ξεπέρασαν τα δύο Δις €, που τα 
δάνεια πνίγουν τους μικρούς ΕΒΕ ( 
400.000 είναι στις λίστες του  ΤΕΙΡΕ-
ΣΙΑ), βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επίθε-
ση στο Ασφαλιστικό. 

Επίθεση που ξεκίνησε προεκλο-
γικά με την προσπάθεια επιβολής 
νέας αύξησης των εισφορών με την  
επιβολή 7ου ΔΙΜΗΝΟΥ, αλλά και με 
την εισήγηση του διορισμένου απ΄ 
την κυβέρνηση προέδρου του ΟΑΕΕ 
για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 
των συντάξεων που θα οδηγήσει σε 
σημαντική τους μείωση για χιλιάδες 
ασφαλισμένους.

Η υπονόμευση του συνταξιοδο-
τικού μας συστήματος θα ενταθεί 
από την προσπάθεια που καταβάλει 
η κυβέρνηση μαζί με τη πλειοψηφία 
της ΕΣΕΕ για να τεθεί σε λειτουργία 
επικουρικό ταμείο.

Στο προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού η κυβέρνηση προσδιόρισε και 
την φοροεπιδρομή που ετοιμάζει σε 

βάρος μας και των λαϊκών στρωμά-
των, μιας και από εκεί σκοπεύει να 
αντλήσει την αύξηση των εσόδων. 
Η υποτιθέμενη εκστρατεία  για «πά-
ταξη της φοροδιαφυγής» στόχο έχει 
να καλλιεργήσει τους κοινωνικούς 
εκείνους αυτοματισμούς που θα της 
επιτρέψουν να περάσει καλύτερα τα 
αντιλαϊκά της μέτρα..

Το ΔΣ του Συλλόγου καταδικάζει 
την περίεργη αδράνεια που επι-
δεικνύουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες 
στους κάθε είδους υπαίθριους πωλη-
τές που έχουν μετατρέψει την πόλη 
σε ένα τεράστιο υπαίθριο παζάρι σε 
όλη σχεδόν την διάρκεια του έτους. 
Το ΔΣ θεωρεί απαράδεκτο να χρειά-
ζεται ειδική καταγγελία για να εφαρ-
μοστούν όσα ορίζουν οι νόμοι για το 
υπαίθριο εμπόριο, για το ωράριο, τη 
μη καταστρατήγηση της αργίας της 
Κυριακής.

Το ΔΣ του συλλόγου ασχολήθηκε 
με την μεγάλη εξάπλωση των επιχει-
ρήσεων των αλλοδαπών (κινέζικα) 
στην πόλη της Πρέβεζας. Σύμφωνα 
με στοιχεία του συλλόγου υπάρχει 
τουλάχιστον μια επιχείρηση που δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις του Ν/3386 
του 2005. Ζητάμε τον επανέλεγχο 
των αδειών των εν λόγω επιχειρήσε-
ων απ’ τις αρμόδιες αρχές.

Καλούμε τους συναδέλφους εμπό-
ρους να καταδικάσουν τη συνεχι-
ζόμενη και απ’ την νέα κυβέρνηση 

πολιτική, που στο όνομα της ανταγω-
νιστικότητας, υπερασπίζεται τα προ-
νόμια και τις φοροαπαλλαγές του 
μεγάλου κεφαλαίου των τραπεζών, 
των πολυκαταστημάτων, των σούπερ 
μάρκετ σε βάρος μας.

Το ΔΣ αποφάσισε να συντονίσει τη 
δράση του και με άλλους φορείς της 
πόλης μας για να μεθοδεύσουμε την 
αντίστασή μας στην  επιθετική πο-
λιτική των πολυκαταστημάτων που 
πριμοδοτεί και η κυβέρνηση. 

Η κατάσταση δεν απαιτεί περίοδο 
χάριτος στην κυβερνητική πολιτική, 
αλλά ανάπτυξη αγώνων μαζί με τα 
άλλα λαϊκά στρώματα για να μην 
πληρώσουμε την κρίση τους.

Διεκδικούμε

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:  Χρηματοδότηση 
του ΟΑΕΕ κατά τα 2/3 των εξόδων. 
Μείωση κατά 10% των εισφορών 
και πάγωμα των χρεών προς το τα-
μείο όσο διαρκεί η κρίση. Να στα-
ματήσουν οι δικαστικές διώξεις των 
ασφαλισμένων. Αξιοπρεπείς συντά-
ξεις στα 1150 €. Δημόσια –Δωρεάν 
Υγεία για όλους χωρίς εισφορές - 
4μηνη άδεια τοκετού με αποδοχές 
για τις γυναίκες. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Κατάργηση κάθε 
είδους «αντικειμενικών κριτηρίων», 
αφορολόγητο όριο στα 40.000 € και 
παράλληλη αύξηση της φορολογίας 
του μεγάλου κεφαλαίου, στο 45% 

άμεσα.
ΩΡΑΡΙΟ: ΟΧΙ στην παραπέρα 

επέκταση του ωραρίου λειτουργίας 
των καταστημάτων και την κατάργη-
ση της κυριακάτικης αργίας. Ενιαίο 
48ωρο εβδομαδιαίο ωράριο, με Κυ-
ριακή αργία, 3 απογεύματα κλειστά 
για όλα τα καταστήματα μεγάλα και 
μικρά, υποχρεωτικά. 

Χρηματοδότηση άτοκη για τους 
μικρούς ΕΒΕ όσο διαρκεί η κρίση με 
την εγγύηση του δημοσίου. 

 
Πάγωμα των χρεών προς το δη-

μόσιο και τις τράπεζες και αναστο-
λή των κατασχέσεων όσο διαρκεί η 
οικονομική κρίση.

                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κοντομίχης Αναστάσιος  
                                                  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
Μανίκη Ευαγγελία 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ



ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ - Νοέμβριος 2009 - ΟΕΣΒΔΕΝ 13

Ν Ε Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν

ΝΥΔΡΙ 27-10-2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελλομέ-
νου πληροφορήθηκε εκ των 

υστέρων για την συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που πραγματο-
ποιήθηκε την Δευτέρα 19-10-2009 με 
κεντρικό θέμα το τι μέλει γενέσθαι με 
το έργο «αποχέτευση – βιολογικός 
καθαρισμός».

Από έγκυρες πληροφορίες που 
είχε ο Σύλλογος, κάποιοι εκ του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο, 
θέλησαν να εμφανίσουν σαν μια από 
τις αιτίες, για την καθυστέρηση του 
έργου της αποχέτευσης, τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο που ως αποτέλεσμα 
είχε, ο εργολάβος να στείλει αίτημα 
διάλυσης της σύμβασης, με το αιτι-
ολογικό την παρέλευση του χρόνου, 
όπως ορίζει η σύμβαση, αφήνοντας 
έτσι το έργο μισοτελειωμένο.

Για να αποκατασταθεί η αλήθεια 
και να ενημερωθεί ο κόσμος, για την 
στάση που είχε και έχει ο Εμπορικός 
Σύλλογος για το έργο αυτό, παραθέ-
τουμε τα παρακάτω: 

Α) Για ένα σοβαρό θέμα που προ-
έκυψε με το αίτημα του εργολάβου 
και τη διάλυση της σύμβασης, που 
ως αποτέλεσμα θα έχει την καθυστέ-
ρηση του έργου, η δημοτική αρχή 
έπρεπε να καλέσει τους φορείς της 
περιοχής, να τους ενημερώσει και 
στη συνέχεια να τοποθετηθούν επί 
του θέματος.

Αντιθέτως μας αγνόησαν, προσπα-
θώντας δε να βρουν τις αιτίες για την 
απόφαση του εργολάβου, αναφέρ-
θηκαν στον Εμπορικό Σύλλογο, διότι 
«λένε» ασκούσαμε πίεση να σταμα-
τήσουν τα έργα κατά την τουριστική 
περίοδο.

Β) Είναι ψεύδος όποιος το ισχυρί-
ζεται αυτό, το μοναδικό μας αίτημα 
ήταν η επίσπευση των έργων και η 
άμεση αποκατάσταση με ασφαλτο-
τάπητα του κεντρικού δρόμου Νυδρί 
– Μεγ. Αυλάκι, πριν ξεκινήσει η του-
ριστική περίοδος διότι σε αυτόν τον 
άξονα δρουν οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις της περιοχής.

Με συνεχείς παρεμβάσεις μας 
αυτό το πετύχαμε και μάλιστα πριν 
το Πάσχα, να ασφαλτοστρωθεί το 

κεντρικό σημείο στο Νυδρί.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Εμπορικός Σύλλογος μίσθωσε τρεις 
εργάτες, για τον καθαρισμό του κέ-
ντρου στο Νυδρί, ενόψει του Πάσχα.

Γ) Χλευαστήκαμε από κάποια ΜΜΕ 
και κάποιους συμπολίτες μας, για την 
απόφασή μας  να αναρτήσουμε δύο 
αεροπανό, ζητώντας συγνώμη από 
τους επισκέπτες του Πάσχα, για την 
κατάσταση των δρόμων, αναγράφο-
ντας ότι γίνονται έργα βιολογικού. 

Ακούσαμε τότε και το άλλο παρά-
ξενο, ότι σιγοντάρουμε τον Δήμαρ-
χο, άντε και τον εργολάβο, για την 
κατάσταση που έχουν οι δρόμοι.

Για το θέμα αυτό ο Εμπορικός 
Σύλλογος με άρθρο του προς τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε το-
ποθετηθεί. Επαναλαμβάνουμε όμως, 
ντροπή σας!

Δ) Με πρωτοβουλία του Εμπορι-
κού Συλλόγου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση στο Δημαρχείο Ελλομέ-
νου, με τους φορείς της περιοχής, 
τον Νομάρχη, τον Δήμαρχο, αρκετά 
μέλη του δημοτ. Συμβουλίου και τον 
εργοδηγό του έργου, με θέμα «έργα 
βιολογικού – τουριστική περίοδος».

Τότε ειπώθηκαν πολλά και διά-
φορα από όλες τις πλευρές. Εμείς 
πάντως δεν χαϊδέψαμε τα αυτιά του 
εργολάβου, όπως και ο Νομάρχης 
που απευθυνόμενος προς τον ερ-
γοδηγό του έργου του είπε «έχουν 
δίκιο να φωνάζουν οι επιχειρήσεις 
του Νυδριού, έχεις καταντήσει την 
περιοχή να μοιάζει βομβαρδισμένη, 
ο δε δρόμος στο Περιγιάλι έχει βου-
λιάξει, σας ζητώ να τα μαζέψετε τα 
έργα σας διότι έρχεται η τουριστική 
περίοδος».

Εσείς τότε κρατήσατε σιγή ιχθύος 
κύριοι της δημοτική αρχής.

Μα και από την αρχή που ανέλαβε 
ο εργολάβος μας λέγατε να μην τον 
πιέζουμε γιατί θα τα μαζέψει και θα 
φύγει.

Μας έφυγε όμως τώρα, χωρίς πιέ-
σεις αφήνοντας το έργο μισοτελειω-
μένο και τις κακοτεχνίες στους δρό-
μους, που δήθεν αποκατέστησε.

Μήπως από τότε κάτι ξέρατε για 
το τι σκοπεύει να κάνει ο εργολάβος 
και μας το κρύβατε;

Ενώ έπρεπε να είχε δικό του ερ-
γοτάξιο του παραχωρήσατε το παρ-

κινγκ του δήμου και όταν γινόταν, 
λόγω των έργων, ζημιές στο δίκτυο 
ύδρευσης επιστρατεύατε υδραυλικό 
του δήμου και πολίτες υδραυλικούς. 
Δεν έπρεπε η εταιρεία να διαθέτει 
δικό της υδραυλικό;

Πολλά μπορούν να γραφούν ακόμη 
όπως ότι μέχρι και τώρα δεν υπάρχει 
τεχνικός σύμβουλος στο έργο!

Να επισημάνουμε για να μην αδι-
κούμε κανέναν ότι πράγματι υπήρξε 
μια καθυστέρηση του έργου, λόγω 
αρχαιολογίας στον περιφερειακό και 
της κακοκαιρίας, που είχαμε τον πε-
ρασμένο χειμώνα.

Επίσης η στάση που κράτησαν οι 
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ελ-
λομένου ήταν πολύ θετική κατά την 
εκτέλεση των έργων. Φυσικά εμείς 
σαν σύλλογος καταδικάζουμε την 
απόφαση του εργολάβου για διάλυ-
ση της σύμβασης, δεν γνωρίζουμε 
όμως τι μπορεί να κρύβεται πίσω από 
όλα αυτά. 

Όλοι εσείς που τότε βάλατε τις 
υπογραφές σας να αναλογιστείτε τις 
ευθύνες και μην ψάχνετε να βρείτε 
εξιλαστήρια θύματα!

Ευχόμαστε το συντομότερο δυ-
νατό να βρεθεί μια λύση στο θέμα 
που προέκυψε με τον εργολάβο διότι 
αυτό που προέχει είναι να τελειώσει 
σύντομα ο βιολογικός γιατί είναι ένα 
θέμα μείζονος σημασίας.

Το Νυδρί υπήρξε η κοιτίδα του 

τουρισμού στο νομό Λευκάδας και 
κατάντησε το τελευταίο υποβαθμι-
σμένο σε υποδομές. Ίσως για όλα 
αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας 
να φταίνε κάποιοι κακοί επαγγελμα-
τίες ή και συμπολίτες.

Εσείς όμως ήσαστε και είστε η 
δημοτική Αρχή γιατί δεν βάζετε μια 
τάξη, για να πάρει αυτός ο έρημος 
τόπος τη θέση που του αξίζει. Τολ-
μάτε;

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελλομέ-
νου απευθυνόμενος σε όλους τους 
επαγγελματίες και τους πολίτες του 
Δήμου επισημαίνει ότι με παρεμβά-
σεις του είτε σε περιφερειακό είτε 
σε νομαρχιακό επίπεδο, ακόμη και με 
επιστολή που έστειλε και στον τότε 
Πρωθυπουργό Κων/νο Καραμανλή, 
πιστεύει ότι έβαλε ένα λιθαράκι για 
την πραγματοποίηση ενός τόσου με-
γάλου έργου, όπως ο βιολογικός.

Την καθημερινότητα την βλέπου-
με εμείς οι επαγγελματίες που δεν 
είμαστε κλεισμένοι στα γραφεία, 
βλέποντας τις επιχειρήσεις μας και 
τον τόπο να μαραζώνουν, χρόνο με 
το χρόνο.

Ίσως κάποιοι διαβάζοντας όλα 
αυτά, να στεναχωρηθούν ή να δυ-
σανασχετούν. Η πραγματικότητα και 
ο χρόνος τρέχει εις βάρος όλων και 
δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να την 
αντικρίσετε κατάματα.

Το Δ.Σ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΝΥΔΡΙ
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Π Ο Λ Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ε Σ

Τα μεταλλαγμένα

Την περίοδο 1997-2002, μετά από μία σειρά 
διασπάσεων και συγχωνεύσεων, η Μονσάντο με-
τασχηματίζεται από χημικό σε βιοτεχνολογικό γί-
γαντα. Ήδη από το 1982 η εταιρεία παράγει τους 
πρώτους γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Το 
1987 κάνει τις πρώτες πειραματικές καλλιέργειες 
σε αγρούς. Σήμερα, το 91% των μεταλλαγμένων 
σπόρων παρασκευάζεται από αυτήν. Το 85% των 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών βρίσκεται 
σε τρεις μόνο χώρες: τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την 
Αργεντινή. Τα κύρια μεταλλαγμένα προϊόντα της 
Μονσάντο είναι το καλαμπόκι, η σόγια, η ελαιο-
κράμβη και το βαμβάκι. Παράγει ακόμα ζάχαρη, 
σιτάρι, ρύζι, πατάτες και γλυκοπατάτες.

Αλλά, τι είναι ένας γενετικά τροποποιημένος 
σπόρος; Ένας τέτοιος σπόρος παρασκευάζεται 
στα εργαστήρια της γενετικής μηχανικής. Η διαδι-
κασία παραγωγής του περιλαμβάνει την εξαγωγή 
γονιδίων από έναν οργανισμό (ζώο, φυτό, βακτή-
ριο ή ιό, ακόμη και άνθρωπο) και εισαγωγή αυτών 
των γονιδίων σε έναν άλλον εντελώς διαφορετικό 
οργανισμό (στην περίπτωσή μας, καλλιεργούμενο 
φυτό). Ο νέος οργανισμός αποκτά νέα χαρακτη-
ριστικά, όπως αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμε-
να και σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα. Η γενετική 
μηχανική δεν βάζει περιορισμούς στην ανταλλα-
γή των γονιδίων. Στην εκπομπή Ρεπορτάζ χωρίς 
σύνορα του Στέλιου Κούλογλου που μεταδόθη-
κε στις 21-1-2001, ο εκπρόσωπος της Μονσάντο 
δήλωνε: «Τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί αν το 
θέλει η επιστήμη. Ούτε το γονίδιο ποντικού σε λα-
χανικά, ούτε η περίπτωση οι άνθρωποι στο μέλλον 
να τρέφονται με υπολείμματα ανθρώπων». 

Ο σπόρος… εξολοθρευτής

Η Μονσάντο προχωρά τη γενετική μηχανική 
ακόμη παραπέρα, δημιουργώντας τον σπόρο 
εξολοθρευτή. Καταφέρνει από τα μεταλλαγμένα 
φυτά της να παράγονται στείροι σπόροι. Έτσι, 
υποχρεώνει τους αγρότες να αγοράζουν κάθε 
χρονιά νέους σπόρους μαζί με τα ζιζανιοκτόνα της 
Μονσάντο, αυξάνοντας κατακόρυφα τις εισπρά-
ξεις της. Για όσους δεν ακολουθούν το πλάνο της 
και παράγουν μεταλλαγμένα χωρίς να αγοράσουν 
από αυτήν, διαλέγει τον δρόμο των αγωγών και 
των δικαστηρίων. Οι αγρότες υποχρεώνονται από 
τα δικαστήρια να καταβάλουν τεράστιες αποζη-
μιώσεις στην εταιρεία, ακόμα και αν τα χωράφια 
τους γειτνιάζουν με άλλα που ακολουθούν τους 
κανόνες της Μονσάντο και η γονιμοποίηση έγινε 
με τη βοήθεια των εντόμων ή του αέρα. Μέχρι σή-
μερα έχει εισπράξει 15.253.603 δολάρια από τους 
αγρότες που στα χωράφια τους φύτρωσαν μεταλ-
λαγμένα είτε για δεύτερη φορά είτε μεταφέρθη-

ΟΥΣΤ!!! Μονσάντο: μια πολυεθνική
και πολύ … Ουστ!!!

καν από γειτονικά χωράφια. Πολλοί αγρότες στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά έχασαν τις περιουσίες τους 
και βρέθηκαν στη φυλακή. Οι επιπτώσεις από την 
καλλιέργεια μεταλλαγμένων είναι καταστροφικές 
για τη γεωργία. Εκτός από την εξασθένηση των 
εδαφών και τη μόλυνσή τους με επικίνδυνα δηλη-
τήρια, απειλεί άμεσα τη βιοποικιλότητα των ειδών, 
απειλώντας πολλά από αυτά με εξαφάνιση. 

Οι ιθαγενείς λαοί αντιδρούν

Η αντίληψη της Μονσάντο για νέους σπόρους 
σε κάθε νέα καλλιέργεια δεν έρχεται κόντρα μόνο 
με την πανάρχαια διαδικασία της φύσης που ανα-
παράγει τα φυτά από τους σπόρους των παλιών 
φυτών, αλλά και με την κουλτούρα των ιθαγενών 
λαών σε όλο τον πλανήτη, αφού αυτός ο τρόπος 
καλλιέργειας είναι η σχέση τους με τη μητέρα 
γη. Όταν στο Μεξικό οι ιθαγενείς κατάλαβαν ότι 
τα χωράφια τους ήταν μολυσμένα από τους γε-
νετικά τροποποιημένους σπόρους, αντέδρασαν, 
αναγκάζοντας την κυβέρνηση να απαγορεύσει 
την εισαγωγή τους. Η Μονσάντο από την πλευρά 
της, πιέζει για την άρση αυτού του εμπάργκο και η 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενδώσει στις επιθυμίες 
της. Οι κοινότητες αντιδρούν και με την βοήθεια 
της Greenpeace χαράζουν αγρογλυφικά ΟΧΙ σε 
γενετικά μολυσμένα χωράφια του Χοκοτιτλάν. Στο 
Κούσκο του Περού, ο Αλεχάντρο Αργουμέδο του 
πάρκου πατάτας ANDES δηλώνει: «Οι αγρότες και 
οι ιθαγενείς δεν μπορούν να εμπιστευθούν τη Μον-
σάντο. Η υπόσχεση η οποία δεν τήρησε είναι μια 
μεγάλη προδοσία, διότι οι ιθαγενείς και οι αγρό-
τες, κρατώντας τους σπόρους, εξασφαλίζουν τη 
διατροφική ασφάλεια και την αυτοδιάθεσή τους». 
Ένα δισ. τετρακόσια εκατομμύρια άνθρωποι πα-
γκοσμίως επανακαλλιεργούν με τους σπόρους. 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

Παρά τις υποσχέσεις της Μονσάντο για αυξη-
μένη σοδειά και κέρδη από τα μεταλλαγμένα, τα 
αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Μερικά παρα-
δείγματα:

Το 2002, η Μονσάντο χρηματοδοτεί στην Κένυα 
καλλιέργεια μεταλλαγμένης γλυκοπατάτας σαν 
τη μοναδική λύση για τη γεωργία της Αφρικής. 
Τον Γενάρη του 2004 και μετά από έξοδα δέκα 
εκατομμυρίων δολαρίων, τα αποτελέσματα είναι 
τραγικά. Ενώ η εταιρεία αποκρύπτει τα αποτε-
λέσματα του πειράματος, αυτά δημοσιεύονται 
κρυφά και αποδεικνύουν ότι οι μη μεταλλαγμένες 
γλυκοπατάτες απέδωσαν πολύ περισσότερο από 
τις μεταλλαγμένες.

Το 2005, η Νότια Αφρική υιοθετεί το πάγωμα 
των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. 

Στην Ινδία, η Μονσάντο προωθεί την καλλιέρ-

γεια του μεταλλαγμένου βαμβακιού Βt, ισχυριζό-
μενη ότι μειώνει τις ζημιές των εντόμων, αυξάνει 
την παραγωγή και τα εισοδήματα των αγροτών. 
Το πείραμα απέτυχε παταγωδώς. Το κόστος αυ-
ξήθηκε για όλες τις κατηγορίες των αγροτών. Η 
Μονσάντο δεν παραδέχτηκε την αποτυχία και, 
φυσικά, δεν αποζημίωσε τους καταστρεμμένους 
αγρότες. Στο ίδιο πείραμα με το βαμβάκι Bt στην 
Ινδονησία, κατά την περίοδο 1997-2002, η Μονσά-
ντο δωροδοκεί στελέχη της κυβέρνησης για την 
προμήθεια των δικών της ζιζανιοκτόνων και την 
αποφυγή ελέγχων στις καλλιέργειες. Η συναλ-
λαγή αποκαλύπτεται και φθάνει στα δικαστήρια. 
Το 2005, τα αμερικανικά δικαστήρια επιδικάζουν 
στην εταιρεία πρόστιμο ενός εκατομμυρίου πε-
ντακοσίων χιλιάδων δολαρίων. Στην Ινδονησία δεν 
καλλιεργείται πλέον μεταλλαγμένο βαμβάκι. 

Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι

Η Ευρώπη καλλιεργεί εκτεταμένα μεταλλαγμέ-
νο καλαμπόκι που αγοράζει από τη Μονσάντο από 
τα τέλη του 20ου αιώνα. Παράλληλα, γίνεται χρή-
ση του φονικού ζιζανιοκτόνου Round Up, της ίδια 
εταιρείας. Η Ελλάδα ακολουθεί και … επαυξάνει.

Μετά από εκστρατεία της Greenpeace, γερμανι-
κό δικαστήριο στηριζόμενο στους νόμους της Ε.Ε. 
αναγκάζει τη Μονσάντο να δημοσιοποιήσει έκθε-
ση 1.000 σελίδων, που αποκαλύπτει τις εργαστη-
ριακές επιπτώσεις της κατανάλωσης του μεταλ-

λαγμένου καλαμποκιού ΜΟΝ863 σε αρουραίους. 
Εκεί αναφέρεται ότι οι αρουραίοι παρουσίασαν 
σημάδια τοξικότητας στο συκώτι και τα νεφρά. 
Ξεσπά σάλος και η Ε.Ε. απαγορεύει την καλλιέρ-
γεια του συγκεκριμένου σπόρου, αλλά και πλήθος 
ακόμη μεταλλαγμένων της Μονσάντο. Οι χώρες 
της Ευρώπης – ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα 
– απαγορεύουν γενικώς την καλλιέργεια γενετικά 
τροποποιημένων σπόρων. Τώρα προσπαθούν να 
τροποποιήσουν τα γενετικά μολυσμένα  χωράφια 
από τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων και των 
δηλητηρίων της εταιρείας.  

Η Αργεντινή, η σόγια και η Ελλάδα

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Μονσάντο, εκμε-
ταλλευόμενη την οικονομική κρίση της Αργεντινής, 
εφοδιάζει τους αγρότες με σπόρους μεταλλαγμέ-
νης σόγιας. Δεν μπόρεσε, όμως, να κοντρολάρει 
τη συνήθειά τους να κρατάνε τους σπόρους για 
την επόμενη σοδειά. Έτσι, η μεταλλαγμένη σόγια 
εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλη την Αργεντινή και 
στις γειτονικές Παραγουάη και Βραζιλία, όπου 
απαγορεύονταν η καλλιέργεια της. Η Μονσάντο 
περίμενε στη γωνία και την κατάλληλη στιγμή 
χρησιμοποίησε τους παράνομους καλλιεργητές 
σόγιας ως μέσο πίεσης για τη νομιμοποίηση της 
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καλλιέργειας. Αφού η καλλιέργεια σόγιας νομι-
μοποιήθηκε στις δύο χώρες, τώρα προσπαθεί να 
ελέγξει τη «μαύρη αγορά» των σπόρων. Στη Βρα-
ζιλία το έχει πετύχει. Αρχικά, η κυβέρνηση έδωσε 
αμνηστία στους αγρότες που δήλωσαν τη σοδειά 
τους ως μεταλλαγμένη σόγια. Στη συνέχεια, η 
Μονσάντο ήλθε σε συμφωνία με ενώσεις παραγω-
γών, εταιρείες μεταποίησης και εξαγωγικές εται-
ρείες ώστε οι αγρότες να πληρώνουν δικαιώματα 
εκμετάλλευσης. Τώρα πληρώνουν από 2,8 ως 5,5 
εκατομμύρια ρεάλ ανά τόνο μόλις τον παραδώ-
σουν στο σιλό. Αν οι παραγωγοί δεν δηλώσουν 
τη σοδειά τους ως μεταλλαγμένη, τότε υπόκει-
ται σε ελέγχους και κινδυνεύουν με τσουχτερά 
πρόστιμα αν τα προϊόντα τους χαρακτηριστούν 
μεταλλαγμένα. Μετά τη Βραζιλία, στράφηκε προς 
την Αργεντινή, πρώτη χώρα σε παραγωγή σόγιας 
παγκοσμίως. Τον Οκτώβρη του 2003 ανακοίνωσε 
την απόσυρση των μεταλλαγμένων σπόρων της 
και τη ματαίωση επενδύσεων σαράντα εκατομ-
μυρίων δολαρίων στη χώρα εξαιτίας της «έλλει-
ψης επαρκούς πολιτικής για την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας». Η κυβέρνηση ενέδωσε 
και το 2004 ανακοίνωσε ότι οι αγρότες που δεν 
μπορούν να αποδείξουν ότι η σοδειά τους προέρ-
χεται από αγορασμένο πιστοποιημένο σπόρο θα 
πληρώσουν φόρο επί των πωλήσεων της σοδειάς 
τους. Τον φόρο αυτόν τον εισπράττει η κυβέρνη-
ση και τον αποδίδει στη Μονσάντο.

Ήδη οι αγρότες, που στην περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης βρήκαν καταφύγιο στη μεταλλαγμέ-
νη σόγια, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Οπως είχα υποσχεθεί θα επανέλ-
θω με αυτό το θέμα, μετά τα 

μπάνια του λαού.
Αυτά τα μπάνια του ελληνικού 

λαού είναι που έσωσαν κατά μέρος, 
την τουριστική μας βιομηχανία.

Παρά την οικονομική στενότητα 
που έχει τα τελευταία χρόνια ο Έλ-
ληνας, κατέκλυσε τα νησιά και όχι 
μόνο, δίνοντας μια ανάσα στις το-
πικές οικονομίες, που αποκλειστικά 
εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Συγκρατημένος φυσικά σε περιττά 
έξοδα και με λιγότερες ημέρες δια-
κοπών, έσωσε την κατάσταση από τα 
χειρότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχω ακριβή 
στοιχεία για το πώς πήγε εφέτος ο 
τουρισμός παρά μόνο από κάποιες 
πληροφορίες ότι υπήρξε μια αισθητή 
μείωση, προπαντός από δυτικά ευ-
ρωπαίους.

Επίσης ότι υπήρξε μια ικανοποιητι-
κή κίνηση από τις ανατολικές χώρες 
της Ευρώπης, αλλά επί το πλείστον, 
από τουρίστες χαμηλής οικονομικής 
δυνατότητας.

Επακόλουθο όλων αυτών ήταν η 
συρρίκνωση της τουριστικής περιό-
δου, με αποτέλεσμα κάποιες μεγά-
λες ξενοδοχειακές μονάδες να μην 
ανοίξουν καθόλου ή για μερικούς 
μόνο μήνες αφήνοντας άνεργους 
αρκετούς εργαζόμενους που απα-
σχολούνταν σε αυτόν τον τομέα.

Απ’ ότι διάβασα στις εφημερίδες 
κάποιοι μεγαλοξενοδόχοι, από Κρή-
τη – Ρόδο – Κέρκυρα σκέπτονται να 
πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους σε 
μεγάλους ξένους ομίλους, είτε λόγω 

Τα χωράφια τους κορέστηκαν από τη συνεχή 
μονοκαλλιέργεια και δεν αποδίδουν πια. Ως νεό-
πτωχοι, παίρνουν τον δρόμο για το Μπουένος Άι-
ρες, δημιουργώντας ένα νέο κύμα αστυφιλίας. 

Και η Ελλάδα; Τι σχέση έχει με τη σόγια της 
Αργεντινής; Μεγάλη, αφού αγοράζει τεράστιες 
ποσότητες σόγιας για ζωοτροφές και ως πρώτη 
ύλη στη βιομηχανία τροφίμων. Η Greenpeace έχει 
εντοπίσει και εμποδίσει αρκετά πλοία που έρχο-
νται από την Αργεντινή φορτωμένα με μεταλλαγ-
μένη σόγια. Στις 23 Μάη του 2004, το πλοίο La 
Esperanza της οργάνωσης εμπόδισε το φορτωμέ-
νο με σόγια πλοίο UBC Beaumont να ξεφορτώσει 
στο λιμάνι της Πρέβεζας.

Στροφή στα βιοκαύσιμα

Αφού η Μονσάντο δεν τα πολυκαταφέρνει στην 
αγορά των τροφίμων, παρότι έχει και την υποστή-
ριξη το Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, Καναδά, Αργεντινή 
και Μονσάντο πιέζει την Ε.Ε. να δεχτεί την καλ-
λιέργεια μεταλλαγμένων, αποφάσισε να ασχολη-
θεί με τα βιοκαύσιμα. Να προσθέσουμε μόνο ότι 
δεν αποκλείεται στο μέλλον να βρούμε στα ράφια 
των σούπερ μάρκετ τρόφιμα που θα προέρχονται 
από καλλιέργειες βιοκαυσίμων. Το πρώτο κρού-
σμα ήδη σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου εντοπίστη-
κε γενετικά τροποποιημένο ρύζι της Μπάγιερ να 
πωλείται ως τρόφιμο, ενώ είχε παραχθεί για άλλη 
χρήση. Να θυμίσουμε και το ηλιέλαιο-ορυκτέλαιο 
στην Ελλάδα σήμερα. 

Ντοκιμαντέρ από τη Γαλλία

Τον Μάρτη του 2008 προβλήθηκε στο γαλλο-
γερμανικό κανάλι ARTE το ντοκιμαντέρ «Μον-
σάντο με σπόρους και δηλητήριο» της γαλλίδας 
Μαρί Μονίκ Ρομπέν. Η δημιουργός, αφού διάβασε 
χιλιάδες σελίδες στο διαδίκτυο και όργωσε επί 
τρία χρόνια με το συνεργείο της όλο την πλανήτη, 
αποκαλύπτει τα εγκλήματα της εταιρείας σε ένα 
συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Να τι απαντάει στην 
ερώτηση, «Πως πρέπει να αντιδράσουν οι θεατές 
στην ταινία σας;»:

«Ελπίζω ότι το ντοκιμαντέρ μου θα ξεσηκώσει 
έναν σοβαρό πόλεμο κατά των γενετικά μεταλ-
λαγμένων, ο οποίος θα οδηγήσει στην απαγόρευ-
ση της αγοράς και πώλησής τους. Στη χρήση των 
τροποποιημένων δεν υπάρχει καμιά επιστροφή. 
Οι καταναλωτές πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν 
την επιλογή να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν. 
Οι παραγωγοί μεταλλαγμένων εξάγουν το 80% 
των προϊόντων τους την Ευρώπη και την Ιαπωνία 
και τρέμουν στην ιδέα ενός μποϊκοτάζ. Παράλλη-
λα με τη βιοτεχνολογία, η Μονσάντο είναι το τυ-
πικό παράδειγμα της σύγχρονης ανάπτυξης του 
καπιταλισμού. Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου έχει κυκλοφορήσει πάνω από χίλια εκα-
τό είδη προϊόντων στην αγορά τα οποία δεν έχουν 
ελεγχθεί επιστημονικά. Αυτό το οικονομικό μοντέ-
λο είναι ύποπτο από τη γέννησή του. Σκοπός μου 
είναι να κάνω τον καθένα να αναλογιστεί πόσο τον 
αφορά αυτή η υπόθεση».

ΑΛΑΝΑ
Στις Αμερικές των κινημάτων

(Η βαριά μας βιομηχανία)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ των χρεών τους, είτε λόγο της ανα-
δουλειάς που υπάρχει.

Κατά τα άλλα, για κάποιους η του-
ριστική μας βιομηχανία καλά κρατεί. 
Όταν υπάρχουν χώρες γύρω μας 
πολύ ανταγωνιστικές, εμείς και μέσω 
της οικονομικής κρίσης, τι πρέπει να 
κάνουμε; Θέλει μια σοβαρή πολιτική 
συζήτηση με όλους τους φορείς, για 
να μπορέσουμε και ανταγωνιστικοί να 
γίνουμε και με όποια μέσα μπορούμε 
να διαθέσουμε για να στηρίξουμε 
αυτή την περίφημη βιομηχανία, η 
μόνη σχεδόν που μας έχει απομείνει 
διότι τις άλλες είτε τις πουλήσαμε 
είτε τις φέραμε στο χείλος της οικο-
νομικής καταστροφής και έκλεισαν 
αφήνοντας χιλιάδες άνεργους στο 
δρόμο. 

Ποιος έχει υπολογίσει πόσοι άμε-
σα ή έμμεσα απασχολούνται και ζού-
νε από αυτή την βιομηχανία;

Ποιος έχει υπολογίσει τι ποσά 
έχουν επενδυθεί από το κράτος και 
τους ιδιώτες στον τουρισμό τα τε-
λευταία χρόνια; Μόνο πόσες αφίξεις 
έχουμε μας λένε και αυτό όχι σωστά 
όταν μετρούν τους λαθρομετανά-
στες; Ή τους Αλβανούς που μπαινο-
βγαίνουν στη Χώρα, εδώ γελάμε.

Άντε να μας πουν επίσης και τι 
συνάλλαγμα εισπράξαμε τώρα όμως 
έχουμε ευρώ δεν γνωρίζω ειλικρινά 
πως το αναγνωρίζουν.

Θα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε 
λίγο και να σκύψομε να δούμε που 
χωλαίνει το θέμα, και τι μπορούμε 
να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη 
στο νησί που ζω και εδρεύει η επιχεί-
ρησή μου, κατακλύζεται τους καλο-
καιρινούς μήνες από τουρίστες. Δεν 
έχει όμως υποδομές. Στον δήμο που 
ανήκω δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 
βιολογικός, η χωματερή για τα στε-
ρεά απόβλήτα έχει ξεχειλίσει, καμιά 

φορά παίρνει και φωτιά γεμίζοντας 
δυσοσμία τον αέρα, δρόμοι και σχέ-
διο πόλεως ανύπαρκτα, πεζοδρόμια 
κλεισμένα από εμπορεύματα και κα-
ρέκλες και το κυριότερο δεν υπάρχει 
χώρος να δέσουν τα κότερα στο λι-
μάνι.

Γι’ αυτό έρχονται χαμηλού εισο-
δήματος επισκέπτες ενώ εμείς οι 
επιχειρηματίες έχουμε επενδύσει 
πολλά σε αυτό το μέρος. Πιστεύω 
ότι είμαστε μια μικρογραφία γενικά 
της όλης κατάστασης που επικρατεί 
στην Ελλάδα.

Εάν πάντως θέλουμε να λέμε ότι 
κατά ένα μεγάλο μέρος η οικονομία 
μας στηρίζεται από τον τουρισμό και 
ότι εμείς οι ιθαγενείς μένουμε Ελλά-
δα πληρώνοντας τρεις φορές παρα-
πάνω στο τουριστικό θέρετρο που 
θα επιλέξουμε είτε το χειμώνα είτε 
το καλοκαίρι και χωρίς τις κατάλλη-
λες υποδομές, θα μας κοστίσει πολύ 
λιγότερο εάν πάμε στις Μπαχάμες ή 
στην Ελβετία.

Προσωπικά μου αρέσει η Ελλαδί-
τσα μας με την τόσο όμορφη φυσική 
ομορφιά και ας την καταστρέφουμε 
χρόνο με τον χρόνο ανελέητα στον 
βωμό του κέρδους. 

Για την πράσινη ανάπτυξη που 
επικαλούνται, τι έχουν στο βάθος 
του μυαλού τους να πράξουν για τον 
τουρισμό και τις υποδομές τους και 
με την άναρχη δόμηση σε πολλά του-
ριστικά θέρετρα;

Χώρες που δεν παράγουν για δι-
άφορους λόγους τίποτα και η οικο-
νομία τους στηρίζεται στον τουρισμό 
όπως κάποιες αφρικανικές ή ασιατι-
κές διαφημίζοντας τις εξωτικές πα-
ραλίες τους για να προσελκύσουν 
τουρίστες είναι πολλές. Μήπως ανή-
κουμε σε μια από αυτές;

Η οικονομία μιας χώρας δεν μπο-

ρεί να στηριχθεί μόνο στον τουρισμό 
ούτε στους δημοσίους υπαλλήλους 
και συνταξιούχους.

Το όλο θέμα είναι πολιτικό – κοινω-
νικό – οικονομικό και θα πρέπει αυτοί 
που ανέλαβαν πρόσφατα την εξου-
σία να το δουν σφαιρικά το ζήτημα.

Και όχι να δίνουν κίνητρα και μπό-
νους στις νέες βιομηχανίες των τρα-
πεζών με τα υπερκέρδη και από την 
άλλη πλευρά να βρίσκονται οι στρα-
τιές των STAGE, των συμβασιούχων, 
των ανέργων.

Θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα 
αυτά με τον τουρισμό. Άκου λοιπόν 
συνάδελφε – φίλε αναγνώστη. 

Εμείς όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι 
και γενικά οι εργαζόμενοι στο τουρι-
στικό τομέα για έξι – επτά μήνες θα 
είμαστε άνεργοι, ενώ οι υπoχρεώσεις 
θα τρέχουν καθημερινά.

Ένας εποχιακός εργαζόμενος.

Σημείωση: Βαριά Βιομηχανία είναι 
στο να συνεισφέρει κάποιος με την 
εργασία του για να παραχθεί κάποιο 
προϊόν και στην στήριξη της οικονομί-
ας κάθε χώρας.
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Γέφυρα της Πλάκας

Από την Μπαλντούμα που βρίσκεται στον 
οδικό άξονα Ιωαννίνων – Μετσόβου 
έως την Άρτα, ο Άραχθος χωρίζει την 

Ήπειρο στα δύο. Τα Τζουμέρκα από τη μία, 
το Ξεροβούνι από την άλλη και κάτω βαθιά 
ανάμεσά τους, το ποτάμι, που στη μέση της 
ορμητικής του διαδρομής συναντιέται με τον 
Καλαρίτικο, που φέρνει εδώ τα κρυστάλλινα 
νερά της Πίνδου. 

Τοπίο εκπληκτικό, με τεράστιους και επι-
βλητικούς ορεινούς όγκους. Ανεβαίνοντας 
στα βουνά και στα φαράγγια του Αράχθου 
ποταμού, τέσσερα πέτρινα γεφύρια βοηθούν 
τον επισκέπτη να κατακτήσει τα Τζουμερ-
κοχώρια και να κατακτηθεί από το άφθαρτο 
φυσικό κάλλος, αλλά και από την ανθρώπινη 
δημιουργία.

Η «Γέφυρα της Πλάκας» χτίστηκε το 1866 
για να χρησιμοποιηθεί ως πέρασμα του ποτα-
μού Άραχθου, από τους κατοίκους και τα κο-
πάδια των νομάδων κτηνοτρόφων, κοντά στο 
χωριό Ραφταναίοι, στα Τζουμέρκα. Είναι η με-
γαλύτερη μονότοξη γέφυρα των Βαλκανίων. 
Έχει συνολικό μήκος 61 μ. και ύψος 19,70 μ. 
Η καμάρα της έχει άνοιγμα 39 μ. και δίνει την 
αίσθηση ότι αιωρείται.

Προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν για 
γεφύρωση απέτυχαν.

Το 1863, την ημέρα των εγκαινίων της γέ-
φυρας, σωριάστηκε στην κοίτη του ποταμού. 
Αργότερα ανέλαβε ο πρωτομάστορας Κώ-
στας Μπέκας από τα Πράμαντα να το χτίσει 
με δικό του σχέδιο.

Ο Ιωάννης Λούλης αναφέρεται ως ο κύρι-
ος χρηματοδότης της μαζί με τις κοινότητες 
Μελισσουργών, Πραμάντων, Άγναντων και 
άλλες. 

Τον Ιανουάριο του 1878 ξέσπασε εξέγερση 
στα Τζουμέρκα. Στις 2 Φεβρουαρίου διεξάγε-
ται μάχη μεταξύ ελληνικών ομάδων και της 
αλβανικής φρουράς της γέφυρας. Οι έλληνες 
την καταλαμβάνουν για λίγο, μέχρι να απο-
σταλούν τακτικές τουρκικές δυνάμεις.

Η γέφυρα εξυπηρέτησε τους Τζουμερκιώ-
τες για 15 χρόνια, ως το 1881.Τότε, τα περισ-
σότερα χωριά απελευθερώθηκαν και τα σύ-
νορα της Ελλάδας ορίστηκαν στον Άραχθο. 
Έκτοτε, οι Τούρκοι έκλεισαν τα σύνορα και 
η μεταφορά μέσω της γέφυρας, ουσιαστικά, 

σταμάτησε.
Από τότε κι ως το 1912, λειτούργησαν τε-

λωνιακοί σταθμοί, τουρκικός κι ελληνικός 
και στεγάστηκε μόνιμη ελληνική φρουρά στο 
στρατώνα της γέφυρας.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής διευκόλυνε 
τους κατοίκους της ορεινής περιοχής στις με-
τακινήσεις τους προς τα πεδινά χωριά των κά-
μπων. Επίσης, τα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ 
και του ΕΔΕΣ. 

Εκεί, στο παλαιωμένο οίκημα, δίπλα στη γέ-
φυρα υπογράφτηκε το 1944 η συμφωνία των 
δυο αντιστασιακών οργανώσεων, παρουσία 
Άγγλου συνδέσμου, του Άρη Βελουχιώτη και 
του Ν. Ζέρβα, γνωστή ως «Συμφωνία της Πλά-
κας», που όμως δεν κράτησε πολύ.

Προηγουμένως, τον Οκτώβριο του 1943, οι 
Γερμανοί, φεύγοντας από τα Ιωάννινα, προ-
σπάθησαν ν’ ανατινάξουν τη γέφυρα, αλλά 
άντεξε τον κραδασμό. Άνοιξε μικρό ρήγμα, 
που επισκευάστηκε μετά την απελευθέρωση, 
ολοκληρωτικά. 

Από το 1960 και τη δημιουργία νέας, σιδε-
ρένιας γέφυρας, το γεφύρι της Πλάκας δεν 
χρησιμοποιήθηκε ξανά, παρά σπάνια. 

Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την κα-
τάβαση ράφτινγκ του φαραγγιού στον Άρα-
χθο, που αρχίζει από την Γέφυρα της Πολι-
τσάς και τερματίζει στη Γέφυρα της Πλάκας. 
Θεωρείται η ομορφότερη διαδρομή στην Ελ-
λάδα. 

Πλήθος άλλων δραστηριοτήτων περιλαμβά-
νει διαδρομές με ποδήλατα βουνού, πεζοπο-
ρία, ιππασία, αναρρίχηση, εναέριο πέρασμα 
και τοξοβολία.     


