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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στερνό «αντίο» στους δυο συναδέλφους, συνδικαλιστές, συνοδοιπόρους,  
που χάθηκαν τόσο πρόωρα.

Αθάνατοι στη μνήμη μας, ο Γ. Γραμματέας της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., Αλέκος Σπύρου κι  
ο Αντιπρόσωπος της Γενικής Συνέλευσης, Γιάννης Σαμουρίδης, δεν είναι, πια, κοντά μας.
Η «Ερμαϊκή Στήλη» του Ιουλίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη τους, αλλά θα συνεχίσουν να 

«ζουν», συνδικαλιστικά, μέσα από το σπόρο που έριξαν, του ασυμβίβαστου αγώνα  
και του αδέσμευτου πνεύματος.

Η «Ερμαϊκή Στήλη», θέλοντας να τους τιμήσει, στην ύστατη ώρα της απώλειας, το κάνει, 
όπως τους αξίζει, με υπερηφάνεια, με αστείρευτη δύναμη, με κάλεσμα για δράση  

κι ελπίδα για το αύριο…
Αλέκο Σπύρου, Γιάννη Σαμουρίδη…θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για  

μια κοινωνία, συλλογική και δίκαιη!!! 

Η Ομοσπονδία μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να θέσει πλαίσιο προτάσεων και διεκδικήσεων, σε 
κάθε εμπορικό σύλλογο και κάθε ομοσπονδία της χώρας, για όλα τα κρίσιμα προβλήματα των εμπόρων, 
που δεν βρίσκουν λύση μέσα από τους «κοινωνικούς διαλόγους» και τους συμβιβασμούς.
Ο στόχος είναι να γεφυρώσουμε τις διαφορές, να αξιοποιήσουμε τα κοινά σημεία, να δώσουμε πνοή 
στον συνδικαλισμό των μικρομεσαίων, αυτοαπασχολούμενων  Ε.Β.Ε. κι ουσιαστικές κατευθύνσεις για 
ένα καλύτερο μέλλον.
Ήρθε ο καιρός να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους...ήρθε ο καιρός να δείξουμε τη δύναμή μας!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν

Ενισχύσεις για την «Ερμαϊκή 

Στήλη», στη μνήμη του Αλέκου 

Σπύρου, αντί στεφάνου

• Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: 
100€ και 100€ στο Ιστορικό 
Αρχείο του Κ.Κ.Ε. 

• Εμπορικός Σύλλογος 
Ελλομένου: 200€

• Εμποροβιοτεχνικός Σύλλογος 
Ηγουμενίτσας: 500€

• Εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος Κεφαλληνίας - Ιθάκης: 
100€

• Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας: 
150€

• Εμπορικός Σύλλογος Πρέβεζας: 
100€

• Οικογένεια Γιωτάκη Παναγιώτη: 
50€

• Οικογένεια Μασαλά Αντωνίου: 
50€ 

Ενισχύσεις για την «Ερμαϊκή 

Στήλη», στη μνήμη του 

Γιάννη Σαμουρίδη

• Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: 
200€



ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ - Ιούλιος 2009 - ΟΕΣΒΔΕΝ2

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: -
Ταμίας: Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη: Δήμας Θεόδωρος, Δουβίτσας Αντώνιος, 
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Κυριαζή Καλλιρόη, 
Παπαζήση Χάιδω, 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.

αυθαίρετα … μέτρα

Όποιος βρει έστω και ένα νέο μέτρο από αυτά που παίρνει η κυβέρνηση που να 
αφορά τους πλούσιους αυτής της χώρας, κερδίζει τη θέση του Ευάγγελου Αντώ-
ναρου. • Θα πείτε, “οι πλούσιοι καπνιστές θα πληρώσουν κι αυτοί την αύξηση 
στα τσιγάρα” • Μα οι πλούσιοι είτε δεν καπνίζουν, ελπίζοντας να ζήσουν 1000 
χρόνια είτε εισάγουν τα πούρα τους απευθείας από Αβάνα. • Με την αύξηση 
στην τιμή της βενζίνης δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί την περνούν στα έξο-
δα της εταιρείας. Η τιμή της βενζίνης τραβάει την ανηφόρα. Λόγω της κρίσης. Η 
οποία ρίχνει την τιμή του βαρελιού και ανεβάζει την τιμή της αντλίας. • Δεν είναι 
τυχαίο που πολλές ελληνικές επιχειρήσεις είναι ΕΠΕ (εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης). Όλη την υπόλοιπη ευθύνη την αναλαμβάνουν οι μισθωτοί, οι συνταξι-
ούχοι και οι μικροεπαγγελματίες. • Αλλά και οι μεγαλύτερες, οι Α.Ε. δεν πάνε 
πίσω. Για τους περισσότερους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους “Α.Ε.” 
σημαίνει … “Αποταμιευτής Ελβετίας”. • Και στην υπόλοιπη Ευρώπη κάτι ανάλο-
γο συμβαίνει. Αλλά, τουλάχιστον, ο Βερολινέζος π.χ. εργαζόμενος έχει διπλάσιο 
εισόδημα και ζει σε φτηνότερη πόλη.• Στην Ελλάδα έχουν βγάλει “από τη μύγα 
ξύγκι” και τώρα άρχισαν να αφαιρούν και τα φτερά της. • Δεν θα δοθούν αυξήσεις 
στις συντάξεις του ΟΓΑ γιατί η κυβέρνηση παρέλαβε καμένη γη • Από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ • Βέβαια όπως μας είπαν το 2007, την θωράκισαν 
την οικονομία • Αλλά μάλλον την παραθωράκισαν … και εγκλωβίστηκαν τα χρή-
ματα στις θωρακισμένες πόρτες. • Ανελέητες διώξεις κατά των “φοροφυγάδων” 
– μικρομεσαίων εξήγγειλε από αρχές Ιουλίου η κυβέρνηση • Κλιμάκια ελεγκτών 
θα εισβάλλουν σε επιχειρήσεις – “φοροφυγάδων, δια την μη απόδοση του ΦΠΑ” 
• Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, δεκάδες μικροεπαγγελματίες κινδυνεύουν με φυλακή 
για “χρέη” στο ΤΕΒΕ, στο Δημόσιο κλπ. • Από τη μεριά τους οι Τράπεζες, με τη 
συνεργασία της Κυβέρνησης, στέρεψαν την αγορά από ρευστό, στραγγαλίζοντας 
ΟΛΟΥΣ τους μικρομεσαίους, ενώ παράλληλα ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού • 
Δεν θα ξοφλήσουμε ποτέ κουφάλα τραπεζίτη • Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το 
ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ημιυπαίθριων χώρων. Αυτό που 
είναι ασαφές και θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν άμεσα είναι αν θα επιτρέπεται το 
κάπνισμα στους ημιυπαίθριους. • Έφυγε ο Ρουσό από την πολιτική • Το μήνυμα ο 
λαός του το έστειλε με το ταχυδρομείο • Για να είχε λάβει ο Γιωργάκης το μήνυμα 
θα έπρεπε να το στείλει ο λαός με email • Γι αυτόν ο “σοσιαλισμός” του αφορά 
τους ιθαγενείς, οι υπόλοιποι μετανάστες κλπ ας βολευτούν με την βαρβαρότητα 
των στρατοπέδων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. • Στον κυρ Κώστα από τη Ραφήνα 
το μήνυμα έφτασε σε ενσωματωμένο πρόγραμμα στο play station. • Στον Καρατζα-
φέρη δεν έφτασε το μήνυμα από τον λαό αλλά από τον Μαρκογιαννάκη. • Ο οποίος 
αναζητά χώρα για να απελάσει τους λαθρομετανάστες • Θέλει να εξαφανίσει με 
τάξη και ηθική όλους αυτούς που χαλάνε την ελληνική μας μόστρα • Οι ξένοι 
κουβαλάν αρρώστιες, πάνω από 300 τα κρούσματα της γρίπης των χοίρων • Να 
απελαθούν τώρα όλοι οι Αμερικάνοι και άλλοι φορείς του ιού. • Ο Μαρκογιαννάκης 

είπε ότι δεν πήραμε πυροσβεστικά ελικόπτερα, γιατί στις αρχές του καλοκαιριού 
έβρεχε στη βόρεια Ελλάδα • Και να μην πάρουμε … θα ξαναβρέξει μέσα στο 
καλοκαίρι (ήδη άρχισαν οι φοροκαταιγίδες) • Δεν είναι ώρα για σπατάλες • Τι θα 
μείνει μετά για τα λαμόγια• Αυτοί είναι ικανοί να μην δώσουν τους μισθούς στους 
εργαζόμενους • Αφού τα λεφτά πριν τελειώσει καν ο μήνας θα έχουν σωθεί • Ή 
βουλιάζουν οι πολίτες από τους φόρους ή βουλιάζουμε ως χώρα • Τον πνιγμό έτσι 
ή αλλιώς δεν τον γλυτώνουμε. • Ο Μανώλης θέλει να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα 
ΝΔ – ΛΑΟΣ  • Με έμβλημα το ποντίκι • Το οποίο είναι το πρώτο που φεύγει όταν 
βουλιάζει το καράβι. • Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και νεοελληνική αμετροέπεια 
διεξήχθησαν τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης • Η απουσία υψηλών 
ξένων προσκεκλημένων είχε σαν αποτέλεσμα να κυριαρχούν στο χώρο οι εγχώριες 
σ….φατσες και τα εγκαίνια να θυμίζουν γάμο μαφιόζικης οικογένειας • Ήταν σαν 
να πάντρευε ο Αλ Καπόνε την κόρη του • Βλέποντας μαζεμένες όλες αυτές τις οι-
κογένειες που λυμαίνονται το τόπο εδώ και δεκαετίες, σκεφτόσουν πως ευτυχώς 
που η Ελλάδα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή όταν ο Έλγιν δωροδόκησε τους Τούρ-
κους και άρπαξε τα μάρμαρα • Αν κυβερνούσαν οι σημερινοί τότε στην Ελλάδα, 
θα είχαν πουλήσει στον Έλγιν ολόκληρο τον Ιερό Βράχο μαζί με την Επίδαυρο και 
τους Δελφούς, ούτε μαρμαρόσκονη δεν θα είχε μείνει στην Ακρόπολη • Κατά τη 
διάρκεια της αποχώρησης των προσκεκλημένων από το Μουσείο, τους έγινε σω-
ματικός έλεγχος για να διαπιστωθεί μήπως είχαν τζουρνέψει  κάναν αμφορέα. • 
Η αστυνομία εξάρθρωσε την συμμορία που είχε απαγάγει τον Παναγόπουλο • Και 
από επιτυχία της αστυνομίας έγινε αποτυχία της κυβέρνησης • Κλεφτοκοτάς να 
πιαστεί, θα κάνουν υπουργικό συμβούλιο για να βρουν ποιο στέλεχός τους εμπλέ-
κεται • Ο σίγουρος τρόπος για να τον βρούνε είναι να ψάξουν τις κουμπαριές • 
Κάποιοι έχουν σοκαριστεί επειδή ένας από τους συλληφθέντες της σπείρας που 
κατηγορείται για πληρωμένα συμβόλαια θανάτου, βομβιστικές επιθέσεις και την 
απαγωγή του Παναγόπουλου ήταν υποψήφιος με τη δημοτική παράταξη της ΝΔ 
• Καλά, πλάκα μας κάνουν • Τα εκλεγμένα μέλη της σπείρας καλύτερα είναι• 
• Να κάνει κάτι ο καταλληλότερος ζητούν οι νεοδημοκράτες • Καλοκαιριάτικα • 
Τελευταίο καλοκαίρι στην εξουσία, να μην το απολαύσει • Το 80% των πολιτών 
πιστεύει ότι η χώρα οδηγείται σε λάθος δρόμο • Και με την ψήφο τους είναι ικανοί 
να αφαιρέσουν και την πινακίδα που δείχνει τον σωστό δρόμο. • Ο Γιωργάκης, ο 
επόμενος, ανακοίνωσε μέτρα για να βγούμε από την κρίση που δημιούργησε η ΝΔ 
• Για να μπούμε στην κρίση που θα δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ. • Ο Παπαθανασίου 
μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μπούνε νέοι φόροι τον Οκτώβρη • Για τον 
Σεπτέμβρη δεν είπε τίποτα.

Υ/Γ. Αν επέστρεφε ο κ. Χριστοφοράκος, με σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
(153 βουλευτές) θα κυβερνούσε τη χώρα με ένα “μικρό και ευέλικτο σχήμα” 
δώδεκα υπουργών.

Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Από 10% ως και 20% προσαυξάνονται οι μοναδικοί 
συντελεστές καθαρού κέρδους, οι οποίοι προσδι-
ορίζουν τα ελάχιστα «καθαρά κέρδη» που πρέπει 
να δηλώνουν οι υπαγόμενοι στη διαδικασία της 
αυτοπεραίωσης. Με το φοροεισπρακτικό αυτό 
μέτρο θα απαιτείται η καταβολή ενός σημαντικά 
αυξημένου ποσού σε όσους επιθυμούν να απαλ-
λαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.
Με τον τρόπο αυτό θα προκύπτει, πλέον, το εξω-
λογιστικά, προσδιοριζόμενο καθαρό κέρδος, το 
οποίο θα συγκρίνεται με το λογιστικά προσδιορι-
σθέν, δηλαδή αυτό που προκύπτει μετά την αφαί-
ρεση των δαπανών από τα ακαθάριστα κέρδη. 
Να σημειωθεί, πως όσοι επαγγελματίες υπάγο-
νται στην αυτοπεραίωση, θα εξαιρούνται από τον 
τακτικό έλεγχο, μόνο, αν εξοφλήσουν ολοσχε-
ρώς τις επιπλέον οφειλές που θα προκύψουν στο 
φόρο εισοδήματος και στο Φ.Π.Α. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, οι υποθέσεις τους θα θεωρούνται 
ανέλεγκτες.      

Σ ημαντικότερες τροποποιήσεις του νέου ν. 
3769/2009, οι οποίες περιλαμβάνονται στο κε-

φάλαιο Β΄, άρθρα 16 και 17 (υπαίθριο εμπόριο) και 
άρθρο 19 παρ. 8 (προσφορές)
• Εξειδικεύονται αλλά και διευρύνονται οι υπαί-
θριες αγορές και πλέον διακρίνονται σε α) εμπο-
ροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία 
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (μέγιστη δι-
άρκεια 5 ημέρες), β) παραδοσιακές εμποροπα-
νηγύρεις ή ζωοπανηγύρεις που τελούνται υπο-
χρεωτικά μία φορά το χρόνο (μέγιστη διάρκεια 7 
ημέρες), γ) χριστουγεννιάτικες αγορές (μέγιστη 
διάρκεια 15 ημέρες) και δ) πασχαλινές αγορές 
(μέγιστη διάρκεια 10 ημέρες).  
• Εισάγεται δημόσια κλήρωση ενώπιον του δή-
μου ή της κοινότητας για τους συμμετέχοντες 
στις εμποροπανηγύρεις: 75% θα κατανέμεται σε 
πωλητές λαϊκών αγορών, κυριακάτικων αγορών, 
μικροπωλητές αποκλειστικής απασχόλησης και 
25% σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές 
και σε εμπόρους.  Η δημόσια κλήρωση περιλαμ-

Πνευματικά δικαιώματα είναι τα 
δικαιώματα των δημιουργών.
Συγγενικά δικαιώματα είναι 

αυτά που εξισώνονται με τα πνευμα-
τικά δικαιώματα και ανήκουν στους 
συντελεστές παραγωγής έργων πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας (ερμηνευτές, μου-
σικούς, επαγγελματίες ή εταιρίες πα-
ραγωγής ήχου και εικόνας κλπ.) που 
εισήχθησαν στο εθνικό δίκαιο με το ν. 
2121/1993, που εκδόθηκε σε εκτέλε-
ση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(98/93/ΕΟΚ – 2001/29/ΕΚ κλπ.).

Οι δικαιούχοι των πνευματικών και 
συγγενικών δικαιωμάτων συστήνουν 
ΟΣΔ, στους οποίους αναθέτουν την 
προστασία, την διαπραγμάτευση για 
τους όρους παραχώρησης των αδει-
ών εκμετάλλευσης και την είσπραξη 
του αντιτίμου των αδειών ή των αμοι-
βών που συμφωνούνται (αποζημίωση 
χρήσης).

 Οι οργανισμοί συλλογικής διαχεί-
ρισης – όπως ονομάζονται – ΑΕΠΙ 
(για τα πνευματικά δικαιώματα) και 
οι ΑΠΟΛΛΩΝ, GRAMMO και ΕΡΑΤΩ 
(για τα συγγενικά δικαιώματα) μπο-
ρούν να πραγματοποιούν ελέγχους 
στα καταστήματα των εμπόρων, είτε 
μόνοι τους είτε με σύμπραξη δημόσι-

ας αρχής. Διερευνούν εάν υφίσταται 
ηχητική, οπτική ή μικτή εγκατάσταση. 
Εάν διαπιστωθεί ότι εικόνα ή ήχος 
χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική 
μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοι-
νό, ο χρήστης (δηλαδή το κατάστημα) 
οφείλει αποζημίωση.

Για τον υπολογισμό της λαμβάνο-
νται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα.

Υπόχρεη είναι η επιχείρηση που 
στον χώρο άσκησης της δραστηριό-
τητάς της (εμπορικό κατάστημα) έχει 
εγκατεστημένο ηχητικό σύστημα με-
τάδοσης ήχου ή εικόνας (διακλαδιζό-
μενο ηχητικό σύστημα ή τηλεόραση). 

 Η υποχρέωση για συμμόρφωση 
και καταβολή εκ μέρους της υπόχρε-
ης επιχείρησης είναι αυθύπαρκτη και 
δεν χρειάζεται η πρόσκληση και η δια-
πίστωσή της από κανένα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, αν κάποιος οργανισμός 
προβεί σε έλεγχο έχει το δικαίωμα να 
επιδιώξει την είσπραξη δικαιωμάτων 
για την τελευταία πενταετία (χρονικό 
διάστημα παραγραφής εμπορικών 
χρεών) και εναπόκειται στον επιχει-
ρηματία να αποδείξει ότι δεν είχε το 
σύστημα ή δεν το χρησιμοποιούσε σε 
βάθος πενταετίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 

δεδομένης επιχείρησης και ΟΣΔ για 
το ύψος της εύλογης αμοιβής - απο-
ζημίωσης, το ύψος της καθορίζεται 
από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά 
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-
τρων. Στην πράξη, αν και ο δικαστής 
ακούει επιχειρήματα και ασκεί επιδιαι-
τητικό και ρυθμιστικό ρόλο, εντούτοις, 
οι περισσότεροι έμποροι αμελούν να 
παραστούν στις καθορισμένες δικασί-
μους και ερημοδικάζονται.

Κατά το νόμο, προβλέπεται ακόμη 
και ποινική δίωξη του μη συμμορφού-
μενου, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους και χρηματική ποινή 3.000 έως 
15.000 €. Θεωρητικά, οι ΟΣΔ μπο-
ρούν, αντί να στέλνουν εξώδικα, να 
καταθέτουν μηνύσεις, πρακτική που 
δυστυχώς ακολουθείται σε πολλές 
περιπτώσεις.

Στην πράξη, τα δικαστήρια έχουν 
αναιρέσει το συνδετικό δεσμό μεταξύ 
τζίρου και αμοιβής, βάσει του επιχει-
ρήματος ότι η δραστηριότητα της επι-
χείρησης αυτονομείται από την ανα-
παραγωγή ήχου ή/και εικόνας, καθώς 
θα διενεργείτο ακόμη και ελλείψει 
αυτής (της αναπαραγωγής). 

Εξαιρείται από την υποχρέωση 
πληρωμής το κατάστημα το οποίο 

διαθέτει ένα απλό ραδιόφωνο ή μια 
μικρή τηλεόραση δίπλα στο ταμείο, 
καθώς αυτά εμπίπτουν στην αναπα-
ραγωγή για ιδιωτική χρήση, η οποία 
επιτρέπεται.

Επιπλέον, έχει κριθεί ότι βιβλιοπω-
λείο και κατάστημα εργαλείων που 
είχαν μόνιμη κεντρική ηχητική εγκα-
τάσταση απαλλάχθηκαν της σχετικής 
υποχρέωσης, καθώς δέχθηκε το δικα-
στήριο ότι η μεταδιδόμενη μουσική 
δεν ήταν συστατικό στοιχείο της προ-
σέλκυσης πελατών, ούτε συνεισέφερε 
στην πώληση των προϊόντων τους. 

Στη βάση αυτού του λογικού επι-
χειρήματος των δικαστών, η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
οφείλει να διεκδικήσει την ολοκληρω-
τική απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για όλες τις 
εμπορικές επιχειρήσεις, αφού σ’ αυ-
τές η αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας 
είναι καθαρά επικουρική και δεν σχε-
τίζεται με την εμπορική δραστηριότη-
τα, ούτε με το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων τους. Δεν χρησιμοποιείται για 
την προσέλκυση πελατών και πρέπει 
να εντάσσεται στην αναπαραγωγή για 
ιδιωτική χρήση, που δημιουργεί ευχά-
ριστο κι ανθρώπινο περιβάλλον.

Υποχρεωμένοι οι έμποροι να πληρώνουν και τη μουσική που «παίζουν» στα καταστήματα!

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ Η ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ 2010

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

βάνει και την θέση που θα τοποθετηθεί ο αδειο-
δοτούμενος.
• Εισάγεται πρόβλεψη ότι την άδεια του δικαιού-
χου συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη δεν μπορεί 
να χρησιμοποιήσει η σύζυγος ή τα παιδιά του, 
όταν αυτοί κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαι-
θρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.
• Τα είδη που θα διατίθενται στις χριστουγεννιά-
τικες και πασχαλινές αγορές πρέπει να δικαιολο-
γούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς.  
Εισάγεται ενδεικτική απαρίθμηση αυτών, η οποία 
περιλαμβάνει τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά 
στολίδια και είδη διακόσμησης, χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες και δέντρα, πασχαλινά αυγά, μπαλό-
νια, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λα-
μπάδες κλπ.
• Εισάγεται δυνατότητα νομιμοποίησης του πα-
ράνομου κυριακάτικου παζαριού του Σχιστού, 
κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών ορίων που 
αναφέρει ο νόμος, μετά σχετική απόφαση της Νο-
μαρχίας Πειραιά. 
• Εισάγεται δημόσια κλήρωση ενώπιον της αρ-
μόδιας νομαρχίας για τους συμμετέχοντες στις 
κυριακάτικες αγορές: 75% θα κατανέμεται σε 
πωλητές λαϊκών αγορών, κυριακάτικων αγορών, 
μικροπωλητές αποκλειστικής απασχόλησης και 
25% σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές 
και σε εμπόρους.  Η δημόσια κλήρωση περιλαμ-
βάνει και την θέση που θα τοποθετηθεί ο αδειο-
δοτούμενος.
• Εισάγεται και εδώ πρόβλεψη ότι την άδεια του 
δικαιούχου συμμετοχής σε κυριακάτικη αγορά 
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η σύζυγος ή τα παι-
διά του, όταν αυτοί κατέχουν άλλη άδεια άσκησης 
υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.
• Απαλείφεται η απαγόρευση διενέργειας προσ-
φορών κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται των 
τακτικών εκπτώσεων
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Στο πρώτο, κιόλας, φύλλο, η 
«Ερμαϊκή Στήλη» είχε πρωτο-
σέλιδο τις προεκπτώσεις που 

ανακοίνωσε ο Ε.Σ. Αθηνών πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο φύλλο του Μαΐου, αναφερ-
θήκαμε στον παραλογισμό των 
ατελείωτων προσφορών, που θα 
γίνουν παγίδα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις. 

Σε μικρό χρονικό διάστημα, οι 
ψίθυροι έγιναν κραυγές κι οι κραυ-
γές, νόμος!

Στα τέλη Ιουνίου, το υπουργείο 
Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσ- 
φορές, καταργώντας τη διάταξη 
που τις απαγόρευε ένα μήνα πριν 
τις εκπτώσεις. 

Η «Ερμαϊκή Στήλη» δεν συντάσ-
σεται από μάντεις, που προβλέ-
πουν το μέλλον, αλλά από ανθρώ-
πους της αγοράς που έχουν την 
ικανότητα, απαλλαγμένοι από την 
υποχρέωση κομματικών εξυπηρε-
τήσεων, να ερμηνεύουν την εξέλιξη 
του εμπορίου στη χώρα μας, όπως 
την υπαγορεύουν οι πολυεθνικές, 
την προωθούν οι «επαγγελματίες» 
συνδικαλιστές και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, την εφαρμόζουν τα 

υπουργεία και την «καταπίνουν» οι 
«πνιγμένοι» μικρομεσαίοι έμποροι, 
οι οποίοι σαν να έχουν παγιδευτεί 
σε κινούμενη άμμο, τινάζουν χέρια 
και πόδια, χωρίς να καταλαβαίνουν 
ότι έτσι, θα βουλιάξουν γρηγορό-
τερα!

Ο νόμος – έκτρωμα, 3377 του 
2005 – για τον  οποίο θα υπάρξει 
εκτενής αναφορά σε επόμενο φύλ-
λο – με την ασάφειά του, επέτρεψε 
την εφαρμογή του κατά την επιθυ-
μία του καθένα, την ατιμωρησία σε 
όποιον δεν τον εφαρμόζει, με την 
ανοχή ή αδιαφορία των αρμόδιων 
υπηρεσιών κι οδήγησε στη σημε-
ρινή απελευθέρωση των προσφο-
ρών. Η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. κατήγγειλε 
από τότε τον συγκεκριμένο νόμο.

Ο Ε.Σ. Αθηνών, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, χαιρέτησε την απόφαση 
του υπουργείου κι αυτό πρέπει να 
μας κάνει να ανατριχιάζουμε, γιατί 
ο συγκεκριμένος σύλλογος είναι 
φερέφωνο των πολυεθνικών και 
διαδραματίζει επικίνδυνο πολιτικό 
και συνδικαλιστικό ρόλο. Σε ανα-
κοίνωσή του, αναφέρει, ότι με την 
τροπολογία αυτή, αποδυναμώνεται 
το «εργαλείο» των προωθητικών 

ενεργειών, που ήταν «όπλο» των 
οικονομικά ισχυρών – αλήθεια, 
πως; - και θωρακίζεται το θεσμικό 
πλαίσιο προσφορών κι εκπτώσεων. 
Κι όταν μας βάλουν λουκέτο στα 
μαγαζιά, θα θωρακιστεί, συνολικά, 
το εμπόριο των μικρομεσαίων, να 
συμπληρώσουμε εμείς. 

Αφήνοντας τον Ε.Σ. Αθηνών να 
θεωρεί ότι υποτιμά τη νοημοσύνη 
μας – αν και θα θέλαμε μια επίσημη 
τοποθέτηση κι επιχειρηματολογία 
του προέδρου του, από το βήμα 
της εφημερίδας μας, για το πώς 
αντιλαμβάνεται το εμπόριο – να 
ξεκαθαρίσουμε ότι η απελευθέρω-
ση των προσφορών είναι πόλεμος 
εντυπώσεων κι όχι τιμών.

Ο έμπορος που θέλει να πουλή-
σει φτηνά, εμπορεύεται υγιώς, πλη-
ρώνει στην ώρα του και δίνει μέρος 
των εκπτώσεων που απολαμβάνει, 
στον καταναλωτή, σε μια, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου, χαμηλή 
τιμή! Δεν διαλαλεί κάθε μέρα την 
πραμάτεια και τη φθήνια του!

Υπάρχει ουσιαστική πρόταση, με 
συγκεκριμένη στόχευση, που έχει 
κατατεθεί από την Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.:

• Εκπτώσεις για δύο μήνες το 

χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον Αύ-
γουστο.

• Θέσπιση δύο 10ήμερων προ-
σφορών, το χρόνο, για να πουλη-
θεί το στοκ εμπόρευμα κι όχι το 
τρέχον.

• Κατάργηση και ποινικοποίηση 
κάθε μορφής, προωθητικών ενερ-
γειών, που προτείνουν μειώσεις 
στην τιμή ( η Ο.ΕΣ.ΒΔ.Ε.Ν. δεν τάσ-
σεται κατά του marketing!)

Να σημειώσουμε, ότι ο αείμνη-
στος Γ. Γραμματέας, Αλέκος Σπύ-
ρου, είχε εξηγήσει πολλές φορές, 
αναλυτικά, στα μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου και στους αντι-
προσώπους τις συνέπειες του Ν. 
3377/2005.

Τέλος, να θυμίσουμε, ότι στο 
πρώτο φύλλο της εφημερίδας εί-
χαμε επιτεθεί στον Ε.Σ. Αθηνών 
και στα πολυκαταστήματα, για τις 
μεθοδεύσεις που ακολουθούν στο 
θέμα της κυριακάτικης αργίας. 

Όταν κι αν, το υπουργείο την 
καταργήσει, να μη παραβλέψει ο 
Ε.Σ. Αθηνών να μας ανακοινώσει 
ότι έτσι θωρακίζονται τα σαββατο-
κύριακα!!!

Η συντακτική επιτροπή

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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Ο Αλέκος ο Σπύρου στη διάρκεια της συνδικαλιστικής του δράσης υπήρξε για χρόνια:

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων.
• Αντιπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στην Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ).
• Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και 
Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ).
• Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας 
και Νήσων ΟΕΣΒΔΕΝ.
• Αντιπρόσωπος της ΟΕΣΒΔΕΝ στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ).
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
• Στέλεχος της ΔΗΚΕΒΕ.
• Επικεφαλής της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ.
• Στέλεχος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Ε.Β.Ε.
Ο Αλέκος ο Σπύρου στη συνείδηση και στη μνήμη όλων, ανεξάρτητα από την 
πολιτική και κομματική τους τοποθέτηση, έχει καταγραφεί σαν ο συγκροτημένος και 
ασυμβίβαστος εκπρόσωπος των μικρών και αυτοαπασχολούμενων Ε.Β.Ε. πανελλαδικά 
και αδιάλλακτος αντίπαλος του μεγάλου κεφαλαίου και της κυρίαρχης σήμερα 
παρακμιακής αντίληψης στο συνδικαλιστικό κίνημα των Ε.Β.Ε.

“Κ.Τ.”

Αλέκο φεύγεις σε δύσκολη ώρα. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι 
κοινωνικοί αγώνες θα στερηθούν πολύ και πολλά από την απώ-
λεια της φυσικής σου παρουσίας.

Από τους συναδέλφους σου στον Εμπορικό Σύλλογο στα Γιάννενα 
και την Ομοσπονδία των Ε.Β.Ε. θα λείψεις και καθοριστικά στον δύ-
σκολο αγώνα τους ενάντια σε μέτωπα πολλά.

Εμείς στην ΟΕΣΒΔΕΝ θα πονέσουμε πολύ από την απουσία σου, 
την απουσία δηλαδή του κορυφαίου στελέχους μας, του πλέον πετυ-
χημένου Προέδρου μας και ασυμβίβαστου αγωνιστή.

Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων χάνει τον αρχηγό της.

Οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι Ε.Β.Ε. πανελλαδικά θα σε στε-
ρηθούν και θα στερηθούν τον καταξιωμένο εκπρόσωπό τους:
 • Στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΣΕΕ.
• Το διακεκριμένο στέλεχος της ΔΗΚΕΒΕ.
• Τον ηγέτη τους στην Πανελλαδική Σ.Ε.Α.

Το προοδευτικό συνδικαλιστικό μας κίνημα, φεύγοντας εσύ, χάνει 
εκπρόσωπό του με σπάνια προσόντα και χαρίσματα.

Εκπρόσωπό του που πάλευε κάτω από δύσκολες συνθήκες, που 
δεν λογάριαζε κόπους και θυσίες, που έδινε το παρόν ακόμη και σε 
όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του.

Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, θα στερηθούν επίσης 
έναν σημαντικό σύμμαχο που εμπνευσμένος από την κοσμοθεωρία 
του, πάλευε με αυταπάρνηση για την κατάργηση της εκμετάλλευσης 
τους, που αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση για τη δίκαια κοινωνία.

Το κοινωνικό σύνολο χάνει έναν ασυμβίβαστο μαχητή ενάντια στο 
συμβιβασμό, τη διγλωσσία, το φαρισαϊσμό και την υποκρισία των δή-
θεν και των κάπως, που κάνουν τριχιά την τρίχα για να δικαιολογή-
σουν τις υστερόβουλες πράξεις τους. 

Άκου φίλε και συναγωνιστή,
Επιμένω στην άποψή μου, ότι δεν ισχύει για όλους, ουδείς αναντι-

κατάστατος και ότι το κενό αναπληρώνεται. Και όσο σε αφορά στο 
κενό που αφήνεις στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, 
ισχύει και ισχύει απόλυτα.

Έχουμε, όμως, όλοι εμείς υποχρέωση τουλάχιστον να προσπαθή-
σουμε να το καλύψουμε, ιδιαίτερα σήμερα που οι αυτοαπασχολούμε-
νοι ΕΒΕ δεχόμαστε λαίλαπα αντιλαϊκών μέτρων.

Σε αυτήν την προσπάθεια, μας δίνει κουράγιο και δύναμη το γε-
γονός ότι ο σπόρος που έσπειρες, ειδικά στα Γιάννενα, αρχίζει και 
βλαστίζει και θα καρπίσει σίγουρα.

Αλέκο 
Κάτι ακόμη πριν φύγεις, άκου σε αφορά. 
Στην οικογένειά σου, στη γυναίκα και στις κόρες σου, ευχόμαστε 

κουράγιο και δύναμη που πρέπει να την πάρουν από τη δική σου στά-
ση ζωής, που απόλυτα δικαίωσε τον Προορισμό του ανθρώπου που 
είναι να συνδέει, να ταυτίζει και να εξαρτά το ατομικό του όφελος με 
το συνολικό όφελος και να αγωνίζεται για πανανθρώπινα ιδανικά.

 
Δύναμη και κουράγιο από το γεγονός ότι ο δικός τους Αλέκος, ο 

σύζυγος και ο πατέρας ήταν ταυτόχρονα ο φίλος, ο συναγωνιστής, ο 
σύντροφος πολλών, μα πάρα πολλών σε όλη την Ελλάδα.

Δύναμη και κουράγιο από το γεγονός ότι η στάση ζωής, η συνέπεια 
και το ήθος αποτελούν παρακαταθήκη που εμπνέει όσους αγωνίζο-
νται στο ίδιο μετερίζι, αλλά απολαμβάνει την απόλυτη αναγνώριση και 
το σεβασμό όλων όσων είχαν και έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Άδικη η τύχη σε σένα και την οικογένειά σου που φεύγεις νωρίς. 
Άδικη η τύχη στους κοινωνικούς αγώνες που θα τους λείψεις.
Τυχεροί όσοι σε γνώρισαν και πάλεψαν μαζί σου.

Καλό δρόμο
Φίλε και Αγωνιστή της ζωής

Σίγουρα θα’ ρθει η μέρα του λαού.

ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Κορυφαίος εκπρόσωπος των μικρών και 
αυτοαπασχολούμενων Ε.Β.Ε. πανελλαδικά.

Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΟ ΣΠΥΡΟΥ
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Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 όλος ο εμπορικός κόσμος του Αγρινίου αποχαιρέτησε πρόωρα το συ-
νάδελφο Γιάννη Σαμουρίδη.

Ο 46χρονος συνάδελφος, συνεργάτης και φίλος μετά από μακρόχρονη μάχη με την επάρατη 
νόσο έφυγε και κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο «γίγαντας» που μιλούσε δυνατά και γελούσε 
ακόμη δυνατότερα, δεν είναι πια μαζί μας.

 Ο Γιάννης προέρχονταν από εμπορική οικογένεια και έτσι το 1987 ξεκίνησε τη δική του επιχείρη-
ση. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε. Από το γάμο του απέκτησε δύο κόρες.

Τον Απρίλη του 1995 γίνεται μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου και το Μάρτη του 2004 
εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου.

Στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου το 2005 και το 2008 εκλέγεται ταμίας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Τον Μάρτη του 2002 εκλέγεται Αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορει-
οδυτικής Ελλάδας και Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ).

 Διακρίθηκε και ξεχώρισε για την συνέπεια του στους συνδικαλιστικούς αγώνες, την αγωνιστική 
και αισιόδοξη αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, ακόμη και στις πλέον δύσκολες γι’ αυτόν 
βιολογικά περιστάσεις.

Ξεχώρισε και καταγράφηκε όλα τα χρόνια της δράσης του, μέχρι τη μέρα που η ασθένεια τον 
καθήλωσε στο κρεβάτι για το γεγονός ότι ποτέ δεν έλειψε από καμιάς μορφής δράση του Συλλόγου 
του, της Ομοσπονδίας του και τις υποχρεώσεις του στην Συνομοσπονδία.

Έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του με χαμόγελο και αισιοδοξία και αυτά έχουμε να θυμό-
μαστε από το Γιάννη.

Παρακαταθήκη και διαχρονική θύμηση για το Σύλλογο του, αφήνει τη συνέπεια του, τη στήριξη 
των συλλογικών αποφάσεων, την ανιδιοτέλεια της συμμετοχής του στο συνδικαλισμό και την θαυ-
μαστή του αισιοδοξία. 

Είμαστε τυχεροί όσοι τον γνωρίσαμε και ζήσαμε μαζί του.

Μόνη μας υπόσχεση να τον θυμόμαστε πάντα.

Χ.Π.

Σαν Γιώργος Τζωρτζόπουλος και Πρόεδρος της 
ΟΕΣΒΔΕΝ αισθάνομαι την ανάγκη σε σχέση με 
τους παρόντες και απόντες από το χώρο της 
ΟΕΣΒΔΕΝ στην κηδεία του Αλέκου Σπύρου να 
σημειώσω:

 Οι συνάδελφοι του Αλέκου από τους Παξούς, 
Νεκτάριος Ζενεμπίσης, Μιχάλης Αρβανιτάκης, 

Γιώργος Γραμματικός, που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, για ακόμη μια φορά απέδειξαν ότι απο-
τελεί ξεχωριστή και κορυφαία τιμή για την συνδι-
καλιστική μας οργάνωση το ό,τι είναι μέλη της.

 Οι συνάδελφοι του Αλέκου από το Αγρίνιο που 
απουσίαζαν – όχι όμως όλοι – δικαιολογούνται 
από το ταυτόχρονο της κηδείας στο Αγρίνιο του 

συνάδελφου Γιάννη Σαμουρίδη.
 Οι όποιοι συνάδελφοι του Αλέκου από τα Γιάν-

νενα και τις άλλες πόλεις της Βορειοδυτικής 
Ελλάδας, που απουσίαζαν ακόμη και τούτη την 
ύστατη ώρα, οι ίδιοι ξέρουν το λόγο, εγώ εύχομαι 
να ήταν τόσο σοβαρός που να τους επιτρέπει να’ 
χουν τη συνείδησή τους αναπαυμένη.

Δελτία Τύπου, συλλυπητήρια τηλεγραφήματα, ψηφί-
σματα για τον θάνατο του Αλέκου Σπύρου απέστειλαν 
οι παρακάτω (εκτός βορειοδυτικής Ελλάδας):

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
Ομοσπονδίες, Ανατολικής Στερεάς, Δυτικής & 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Όμορων Νομών 
& Νήσων Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Θεσσαλίας, Κε-
ντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας, Κερκυραϊκού 
Εμπορίου, Κρήτης, Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής 
Ελλάδας.
Εμπορικοί Σύλλογοι, Άρτας, Ζακύνθου, Θεσσαλο-
νίκης, Καρδίτσας, Πειραιά, Ρόδου. 
Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών.
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Συνδυασμός,  «Ενότητα Εμπορίου».
ΚΑΕΛΕ, Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.
Λοτσάρης Διονύσης.
Μπλουγούρας Ηρακλής,  πρώην πρόεδρος Ομο-
σπονδίας Ε.Σ. Θεσσαλίας.
Χατζηγεωργιάδης Σταύρος, μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΕ.
Χουλιάρας Δημήτρης, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.

Δελτία Τύπου, συλλυπητήρια τηλεγραφήματα, ψηφί-
σματα για τον θάνατο του Γιάννη Σαμουρίδη απέστει-
λαν οι παρακάτω (εκτός βορειοδυτικής Ελλάδας):

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
Ομοσπονδία Ε.Σ. Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονί-
ας.
Πανελλήνιος Σύλλογος Εμπορικών Αντιπροσώπων 
Πλακιδίων, Ειδών Υγιεινής & Συναφών Ειδών.
Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών.
Εμπορικοί Σύλλογοι, Αθηνών, Πειραιά, Σπάρτης.
Συνδυασμός, «Ενότητα Εμπορίου». 
Δελτία τύπου, για τα οποία δεν είχαμε ενημέρωση, θα δη-
μοσιευτούν στο επόμενο φύλλο.

Για τους παρόντες και απόντες  στην κηδεία του Αλέκου Σπύρου από το χώρο της ΟΕΣΒΔΕΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Γιάννης Σαμουρίδης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. απευ-
θύνει πανελλήνιο συνδικαλιστικό 

κάλεσμα σε κάθε σύλλογο και ομο-
σπονδία, για την, από κοινού, ανά-
ληψη δράσης, με στόχο να τεθούν 
σε πρώτη προτεραιότητα τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στη 
χώρα μας.

Προβλήματα, που απαιτούν, πλέ-
ον, ουσιαστικές παρεμβάσεις από 
τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
όργανα, πραγματικές και βιώσιμες 
προτάσεις κι αποφασιστικότητα στην 
ένταση της διεκδίκησής τους.

Πεποίθηση του Δ.Σ. της 
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. είναι ότι η τακτική που 
ακολούθησε όλα τα προηγούμενα 
χρόνια, η Ε.Σ.Ε.Ε., καλώντας μας, 
μέσω του «διαλόγου» να βρούμε 
αποδεκτές λύσεις στα προβλήματα 
που μας ταλανίζουν, δεν απέδωσε 
κανένα θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, 
δυσχέρανε, έμμεσα, τη θέση των συ-
ναδέλφων μας σε μια σειρά βασικών 
ζητημάτων που αφορούν στο εμπό-
ριο, ενώ, απαξίωσε, άμεσα, το ρόλο 
του συνδικαλιστικού μας, κινήματος. 

Η επιστολή - πρόταση που ακο-
λουθεί δεν απευθύνεται σε όσους 
πιστεύουν:
• Πως αυτή η συγκεκριμένη και κυ-
ρίαρχη, διαχρονικά, συνδικαλιστική 
μας συμπεριφορά, είχε θετικά απο-
τελέσματα.
• Πως οι συναντήσεις με τους υπουρ-
γούς, τους διοικητές οργανισμών, 
τους γραμματείς κ.λ.π. απέδωσε.

Με δυο λόγια, αυτή η επιστολή - 
πρόταση δεν απευθύνεται σε όποιον 
πιστεύει ότι:

Η συγκεκριμένη στάση και δράση 
των ΕΣΕΕ – Ομοσπονδιών και Συλ-
λόγων, βοήθησε τους μικρούς αυ-
τοαπασχολούμενους εμπόρους και 
δημιούργησε καλύτερες συνθήκες 
σε ζητήματα όπως:
• Ασφαλιστικό.
• Φορολογικό.
• Πολυκαταστήματα.
• Ωράριο
• Εκπτώσεις, Προσφορές.
• Παζάρια, Λαϊκές, Κυριακάτικες και 
Εορταστικές αγορές.
• Οικονομική αυτοτέλεια Συλλόγων, 
Ομοσπονδιών μας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας μας πιστεύει ότι:
α)   Σε θέματα κρίσιμα και καθοριστι-
κά, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαί-
σιο, όχι μόνο δεν μας προστατεύει, 
αλλά είναι και εχθρικό απέναντί μας.
β)   Η τριτοβάθμια οργάνωση στο 
χώρο μας (ΕΣΕΕ) στήριξε την επιβο-
λή αυτού του πλαισίου, αποπροσανα-
τολίζοντας όσους είχαν διάθεση να 
αντιταχθούν και να προστατεύσουν 
τα συμφέροντά μας.
γ)   Η στάση αυτή, όλα τα χρόνια 
ύπαρξης της ΕΣΕΕ, ευθύνεται από-
λυτα και για σειρά άλλων σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε 
σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Δηλαδή: 
1. Απομάκρυνση των συναδέλφων 
από τους Συλλόγους.
2. Απουσία από τις δράσεις των Συλ-

λόγων τους.
3. Διεύρυνση των αισθημάτων της 
μοιρολατρίας, της ηττοπάθειας και 
κυριαρχία της αντίληψης ότι δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτε.
4. Εκτροπή των Συλλόγων και Ομο-
σπονδιών από το σκοπό και την ανα-
γκαιότητα της δημιουργίας τους, να 
είναι, δηλαδή, συνδικαλιστικά όργανα 
πρότασης, δράσης και διεκδίκησης.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣ-
ΒΔΕΝ  πιστεύει ότι:
• Δεν συνάδει με το συνδικαλιστικό 
μας χρέος και σε συνάρτηση με την 
ένταση και έκταση των προβλημά-
των, η συνέχιση της σημερινής κατά-
στασης.
• Η ΕΣΕΕ δεν θέλει και κατά συνέ-
πεια δεν μπορεί να συμβάλλει σε 
μια τέτοια κατεύθυνση, το αντίθετο, 
όπως με συνέπεια μέχρι σήμερα, έτσι 
και τώρα θα πασχίσει να υπονομεύσει 
κάθε προσπάθεια.
• Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανα-
στροφή της αρνητικής σημερινής 
πραγματικότητας και η ολόπλευρη 
ανάταση του συνδικαλιστικού μας 
κινήματος.
• Αυτό θα επιτευχθεί με την κοινή 
δράση, όσων από μας θέσουμε εφι-
κτούς στόχους, επενδύοντας σ’ αυτά 
που μας ενώνουν, μακριά από μικρο-
πολιτικές επιδιώξεις κι εξυπηρετή-
σεις. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣ-

ΒΔΕΝ με αυτές τις σκέψεις, προβλη-
ματισμούς και αγωνίες, οδηγήθηκε 
στην παρακάτω απόφαση – πρόταση 
προς όλες τις πρωτοβάθμιες και δευ-
τεροβάθμιες οργανώσεις, πανελλαδι-
κά, των εμπόρων.

Συγκεκριμένα: 
 Για τα θέματα:

• Ασφαλιστικό.
• Φορολογικό.
• Πολυκαταστήματα.
• Ωράριο
• Εκπτώσεις, Προσφορές.
• Παζάρια, Λαϊκές, Κυριακάτικες και 
Εορταστικές αγορές.
• Οικονομική αυτοτέλεια Συλλόγων, 
Ομοσπονδιών μας.

Σας καταθέτει για το κάθε ένα από 
τα παραπάνω χωριστά ελάχιστο, βα-
σικό πλαίσιο άμεσων διεκδικήσεων – 
αιτημάτων.

- Σας προτείνει το συγκεκριμένα πλαί-
σιο των αιτημάτων, κατά θέμα, να το 
διευρύνετε ή να το απορρίψετε. 
 - Σας προτείνει, στο βαθμό που θα 
συμφωνήσουμε σε ένα τελικό κείμε-
νο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και 
να συντονίσουμε τις δράσεις μας.

Αυτονόητο είναι ότι οι Ομοσπον-
δίες μας και οι Σύλλογοι που θα 
ανταποκριθούν θετικά, θα πραγμα-
τοποιήσουν κοινή σύσκεψη που θα 
αντιμετωπίσει όλα τα πρακτικά ζητή-
ματα.

Προς  προβληματισμό και η σκέψη, 
πριν την πανελλαδική κοινή Σύσκεψη, 
ανάλογα με τις περιοχές, να γίνουν 
περιφερειακές Συσκέψεις σε μεγάλα 
γεωγραφικά κομμάτια της χώρας.

Σαφές επίσης είναι ότι εμείς, ως 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΒΔΕΝ, 
θεωρούμε πως όλη η προσπάθεια, 
μετά την τελική Σύσκεψη, θα είναι 
ευθύνη της Επιτροπής που εκεί θα 
επιλεγεί.

Ολοκληρώνοντας, γνωρίζουμε σε 
όσες Ομοσπονδίες και Συλλόγους δεν 
αντιμετωπίζουν αρνητικά την πρωτο-
βουλία μας και νομίζουν ότι αξίζει η 
προσπάθεια για την πρώτη επικοινω-
νία και επαφή, οι τρόποι είναι:

Email: esagrinio@in.gr
Fax: 26410-57390 
Τηλέφωνα: 26410-31569, 
6974846471
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βλαχοπού-
λου 8, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικό:
• Κοινωνική ασφάλιση, δημόσια και 
καθολική, με κρατική επιχορήγηση 
κατά 2/3 του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΕ.
• Άμεση κάλυψη των ελλειμμάτων 
του ταμείου από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.
• Κατάργηση του Π.Δ. 258/2005 και 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
• Κατώτερη σύνταξη στα όρια διαβί-
ωσης των συνταξιούχων 1.120€.
• Κατάργηση των εισφορών για την 
υγεία. Δωρεάν και αποκλειστικά δη-
μόσιο σύστημα υγείας, χωρίς επιβα-
ρύνσεις για το Ταμείο.
• Κατάργηση των διακρίσεων της δι-
αδοχικής ασφάλισης.
• Άμεση προσαρμογή των συντά-
ξεων στους προερχόμενους από το 
ΤΑΕ στα επίπεδα, με βάση τις εισφο-
ρές των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ. 
• Καμία αύξηση στις εισφορές, όσο 
διαρκεί η οικονομική κρίση.

Φορολογικό:
• Φορολογικό σύστημα, όπου ο κα-
θένας θα πληρώνει με βάση τη φορο-
δοτική του ικανότητα.
• Ατομικό αφορολόγητο στα 15.000€ 
και για τετραμελή οικογένεια στα 
30.000€.
• Κατάργηση κάθε είδους αντικειμε-
νικών κριτηρίων και ανέλεγκτων χρή-
σεων.
• Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων 
μας ως την μοναδική πηγή προσδιο-
ρισμού του εισοδήματος των ΕΒΕ.
• Κλείσιμο των χρήσεων με την κατά-
θεση των συγκεντρωτικών δηλώσεων 
στην εφορία.

Πολυκαταστήματα:
• Καθορισμός ανώτερης συνολικής 
επιφάνειας κατά νομό και πόλη, αυ-
στηρές προϋποθέσεις εγκατάστασης 
και νομοθετική κατοχύρωση δίχως 
την εμπλοκή των αυτοδιοικήσεων. 
• Απαγόρευση απασχόλησης ωρο-
μίσθιου προσωπικού πλέον του 10% 
των συνολικά απασχολούμενων.

Ωράριο:
• Κατάργηση όλων των νόμων και 
διατάξεων που απελευθερώνουν το 
ωράριο.
• Όλα τα καταστήματα και πολυκα-
ταστήματα να λειτουργούν 48 ώρες 
την εβδομάδα το ανώτερο – συνεχό-
μενο ωράριο –  με τρία απογεύματα 
κλειστά.

• Να κατοχυρωθεί νομοθετικά η Αρ-
γία της Κυριακής.

Εκπτώσεις – Προσφορές:
• Νομοθετική καθιέρωση έναρξης 
και λήξης των εκπτώσεων:

Χειμερινές: 25/1 έως 20/2
Θερινές: 1/8 έως 20/8

• Νομοθετική καθιέρωση προσφο-
ρών, συνολικής διάρκειας δύο 10ημέ-
ρων κατ’ έτος, ένα μετά τις χειμερινές 
και ένα μετά τις θερινές εκπτώσεις κι 
έως τριάντα μέρες πριν τις γιορτές 
του Πάσχα και των Χριστουγέννων, 
αντίστοιχα.
• Απαγόρευση κάθε μορφής προω-
θητικής ενέργειας: 
(κουπόνια, δωροεπιταγές, SMS, κάρ-
τες κ.λ.π.)
• Ίδιο καθεστώς και στον κλάδο τρο-
φίμων. 

Παζάρια – Εμποροπανηγύρεις – Λα-
ϊκές:

Λαϊκές 
• Διακίνηση αποκλειστικά και μόνο 
προϊόντων γης και θάλασσας.
• Συμμετοχή αποκλειστικά και μόνων 
παραγωγών.

Παζάρια – Εμποροπανηγύρεις 
• Κατάργηση όλων όσων δεν έχουν 
30ετία συνεχούς λειτουργίας.
• 2ήμερη αποκλειστικά διάρκεια λει-
τουργίας των υπολοίπων.

Κυριακάτικες – εορταστικές αγο-
ρές:
• Κατάργηση κάθε σχετικής δυνατό-
τητας από οιοδήποτε φορέα.

Οικονομική αυτοτέλεια Συλλόγων, 
Ομοσπονδιών.
• Υποχρεωτική επιχορήγηση από τα 
Επιμελητήρια του Νομού όλων των 
νόμιμων Σωματείων των ΕΒΕ του 
Νομού κατά ελάχιστο με το 12% των 
εσόδων τους από τις εισφορές και 
κατανομή της ενίσχυσης, ισότιμα 
σύμφωνα με τους ψηφίσαντες στις 
εκλογές των Σωματείων.
• Υποχρεωτική επιχορήγηση από τα 
Επιμελητήρια του Νομού των Ομο-
σπονδιών που διαθέτουν μέλη - σω-
ματεία από το Νομό κατά ελάχιστο 
και πλέον του 12% με το 6% των εσό-
δων τους και κατανομή της ενίσχυ-
σης ισότιμα σύμφωνα με τους ψηφί-
σαντες στις εκλογές των Σωματείων 
για την 2βάθμια οργάνωσή τους.
• Κατάργηση της υποχρεωτικής εγ-
γραφής στα Επιμελητήρια, των μι-
κρομεσαίων αυτοαπασχολούμενων.

Από την ΕΣΕΕ:
• Από το 3% που λαμβάνει σήμερα 
σαν πόρο από τα Επιμελητήρια και 
συνολικά παρακρατεί, άμεση απόδο-
ση του 2% στους Συλλόγους και τις 
Ομοσπονδίες σύμφωνα με το καθε-
στώς που σήμερα ισχύει (δηλ. ο τρό-
πος που επιχορηγούνται Σύλλογοι 
και Ομοσπονδίες ανά 6μηνο από τις 
κεφαλαιοποιημένες παλαιές υποχρε-
ώσεις των επιμελητηρίων.)

• Συνάδελφοι, αυτοαπασχολούμε-
νοι Αντιπρόσωποι, Μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου ή όχι, που θέλουν να επι-
κοινωνήσουν μαζί μας είναι απόλυτα 
επιθυμητό. Άλλωστε οι πρωτοβουλί-
ες της βάσης μπορούν να εγγυηθούν 
την καλύτερη επόμενη μέρα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Με αφορμή το κλείσιμο, πρόσφατα, της 
εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, θα 

σχολιάσω ότι είναι λυπηρό να κλείνει μια 
εφημερίδα, ανεξαρτήτως της τοποθέτησής 
της.

Θα σταθώ, όμως, στη δική μας εφημερί-
δα την Ερμαϊκή Στήλη και τους ψίθυρους 
ότι κάποιοι θέλουν την φίμωσή της, ακόμη 
και το σταμάτημα της έκδοσης.

Ίσως δεν αντέχουν την κριτική, ίσως για 

Η ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ

Κάλεσμα στήριξης
 προς τους αναγνώστες.

Συνάδελφοι – φίλες – φίλοι, 
στηρίξτε την Ερμαϊκή Στήλη.

Φίλες και φίλοι
Η Ερμαϊκή Στήλη θα κυκλοφορεί 
αν τα οικονομικά της το επιτρέ-
πουν.

Τα αναγκαία έσοδα για την έκδοση 
της προέρχονται από τη βοήθεια 
που συνάδελφοί μας προσφέρουν, 
ή διαφημιζόμενοι ή σαν οικονομική 
ενίσχυση.

Η Ερμαϊκή Στήλη 
Δεν αναζητά – Δεν θέλει – Δεν θα 
καταχωρήσει διαφήμιση:
Τραπεζικού ομίλου, δημοσίου ορ-
γανισμού, κρατικής υπηρεσίας, 
υπεραγορών, μεγαλοκαταστημά-
των κ.λ.π.

Η Ερμαϊκή Στήλη 
Όπου φτύνει, Δεν γλύφει

Χίλιες φορές να σταματήσει 
παρά να προσκυνήσει. 

μικροπολιτικούς λόγους θέλουν να την εκ-
μηδενίσουν.

Από ό,τι θυμάμαι, εφημερίδες σταματού-
σαν να κυκλοφορούν και τις έκλειναν επί 
χούντας οι δικτάτορες.

Η Ερμαϊκή Στήλη ΔΕΝ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ και 
δεν πρέπει να κλείσει, διότι η φωνή της εί-
ναι μια όαση στην παραπληροφόρηση και 
την προπαγάνδα πολλών ΜΜΕ, που θέλουν 
τον μικρομεσαίο έμπορο έρμαιο των πολυ-
εθνικών και των πολυκαταστημάτων. 

Η φωνή της Ερμαϊκής Στήλης πρέπει να 
φτάνει και στο πιο μικρό χωριό της Βορει-
οδυτικής Ελλάδας και Νήσων και όχι μόνο, 
για την πληροφόρηση του μικροεμπόρου 
και τα δεινά του.

Μέσω της εφημερίδας μας 
θα μάθουμε το ρόλο που παί-
ζουν οι ηγεσίες των τριτοβάθ-
μιων οργάνων στις πλάτες 
όλων και θα καταγγέλλονται τα 
φερέφωνα της  όποιας κυβέρ-
νησης ή πολυεθνικών εταιρει-
ών που θέλουν τον αφανισμό 
μας.

Συνάδελφε αναγνώστη, τα 
συμφέροντά μας είναι κοινά 
και μην επιδιώκεις τη φίμωση 
της εφημερίδας μας, συμπα-
ρασυρόμενος από μικροπολιτι-
κές σκοπιμότητες.

Πάρε και εσύ χαρτί και μολύβι και γράψε. 
Ο πλουραλισμός  του λόγου  είναι το οξυ-
γόνο σε μια εφημερίδα και με λίγο χιούμορ, 
η παροιμία λέει «μάθε τέχνη κι άστηνε.»

Ο θάνατος του εμποράκου ίσως πλησιά-
ζει, μάθε δημοσιογραφία.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι η Ομοσπονδία 
δεν απαρτίζεται μόνο από μέλη των Ιωαννί-
νων – Άρτας – Αγρινίου, είμαστε και εμείς 
της περιφέρειας που ζητάμε να ακούγεται 
η φωνή μας μέσω της εφημερίδας.

Όσα για τα οικονομικά για την έκδοση 
της Ερμαϊκής Στήλης, προσωπικά συμφω-
νώ με την πρόταση, ο κάθε σύλλογος να 
συνεισφέρει ανάλογα.

Για την όποια διαφήμιση που μπορεί να 
τη στηρίξει, ένα συντονισμένο όργανο που 
θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτόν τον 
τομέα θα ήταν το καταλληλότερο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΕΣΒΔΕΝ

ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ
(η εφημερίδα μας)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΜΑΪΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
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Η ταβέρνα του Γιου λειτουργεί από το 1981, 
από πατέρα σε γιο. Ο Γεράσιμος (ο γιος, 

δηλαδή) βάζοντας όλη την τέχνη και το μεράκι 
στις κατσαρόλες του, φτιάχνει παραδοσιακό 

μοσχάρι Σοφρίτο, σκορπιούς μπουρδέτο, 
μακαρονάδες με θαλασσινά, αλλά και ψάρια και 
χταπόδια στα κάρβουνα που βγάζει ο ίδιος, ενώ 
η Αγγελίνα, πάντα εύχαρη και κεφάτη, θα σας 
σερβίρει και θα σας προσφέρει κάποιο από τα 

σπιτικά γλυκίσματά της.
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Π Ο Λ Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ε Σ

Ουστ!!! Κόκα Κόλα!
Κατανάλωση κι εγκλήματα (μέρος β)

Στην Κολομβία συμβαίνουν τα 
ίδια αλλά σε μεγαλύτερο βαθ-
μό από αυτά που έγιναν στη 

Γουατεμάλα. Παραθέτουμε απλώς τα 
γεγονότα κατά χρονολογική σειρά, 
διευκρινίζοντας ότι το συνδικάτο των 
εργαζομένων στην Κόκα κόλα της 
Κολομβίας λέγεται Sinaltrainal:
• Στις 2 Μαΐου του 1992, ο Χοσέ Γκα-
μπριέλ Κάστρο, γενικός διευθυντής 
της Κόκα Κόλα στην Κολομβία, κατη-
γόρησε δημόσια τους εργαζόμενους 
και τη Sinaltrainal ότι είναι πράκτορες 
των ανταρτών. 
• Τον Απρίλιο του 1994, ο Χοσέ Μαν-
κί Δαβίδ, μέλος της Sinaltrainal, δολο-
φονήθηκε στην Καρέπα της Αντιόκια. 
• Στις 23 Απριλίου του 1995, ο Λουίς 
Γκόμες, μέλος της Sinaltrainal, δολο-
φονήθηκε στην Καρέπα. 
• Στις 4 Νοεμβρίου του 1995, έγινε 
επιδρομή της 5ης Ταξιαρχίας του κο-
λομβιανού στρατού στα γραφεία της 
Sinaltrainal στη Μπουκαραμάγκα του 
Σανταντέρ. 
• Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1996, το 
ίδιο γραφείο της Sinaltrainal δέχεται 
επίθεση, αυτή τη φορά από την Εθνι-
κή Αστυνομία. 
• Στις 5 Δεκεμβρίου του 1996, δο-
λοφονείται από παραστρατιωτικούς 
την ώρα που διαπραγματεύονταν 
τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ο 
Ισίδρο Χιλ, γενικός γραμματέας της 
Sinaltrainal στην Καρέπα. 
• Στις 5 Δεκεμβρίου του 1996, παρα-
στρατιωτικοί εισβάλουν στα γραφεία 
της Sinaltrainal στην Καρέπα, παίρ-
νουν όλα τα έγγραφα και βάζουν φω-
τιά στο κτήριο.
• Στις 9 Δεκεμβρίου του 1996, παρα-
στρατιωτικοί μπαίνουν στις εγκατα-
στάσεις της Κόκα Κόλα στην Καρέπα, 
περικυκλώνουν τους εργαζόμενους 
και τους αναγκάζουν, υπό την απειλή 
των όπλων, να αποκηρύξουν την ιδιό-
τητά τους, ως μελών του σωματείου. 
• Στις 26 Δεκεμβρίου του 1996, ο 
Χοσέ Ερρέρα, μέλος της Sinaltrainal 
στην Καρέπα, απομακρύνθηκε από 
τον χώρο εργασίας του από βαριά 
οπλισμένους παραστρατιωτικούς. 
Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη 
μέρα στο Τιγορόδο της Αντιόκια.
• Στις 8 Φεβρουαρίου του 1999, το 
περιοδικό «Κάμπιο 16» δημοσίευσε 
άρθρο που υποστηρίζει ότι η Κόκα 
Κόλα έχει συμβληθεί με τις παρα-
στρατιωτικές ομάδες για να τακτο-
ποιήσει τα «εργατικά προβλήματά 
της» και ότι, στις 15 Αυγούστου του 
1998, οι διευθυντές των εργοστασίων 
εμφιάλωσης της Κόκα Κόλα συναντή-
θηκαν στη Μοντερία της Κόρδοβα 
με έναν αγγελιοφόρο του Κάρλος 
Καστάνιο, επικεφαλής της AUC, της 
μεγαλύτερης παραστρατιωτικής ομά-
δας της Κολομβίας. 
• Στις 4 Ιουνίου του 2001, οι εργαζό-
μενοι σε όλες τις εγκαταστάσεις εμφι-
άλωσης στην Κολομβία κλειδώθηκαν 
στους χώρους εργασίας τους, παρά 
τη θέλησή τους και απειλήθηκαν για 
να απαρνηθούν τις συμβάσεις εργα-
σίας τους. Όσοι δεν δέχθηκαν απο-

λύθηκαν. Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί 
το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 
2000,  η Κόκα Κόλα απέλυσε περισ-
σότερους από 1.000 εργαζόμενους.
• Στις 21 Ιουνίου του 2001 ο Όσκαρ 
Σότο Πόλο, μέλος της Sinaltrainal, 
δολοφονήθηκε στη Μοντερία.
• Στις 22 Αυγούστου του 2003, έγι-
νε στη Μπαρανκαμπερμέχα απόπει-
ρα δολοφονίας ενάντια στον Χουάν 
Κάρλος Γκάλβιας, εργαζομένου της 
Κόκα Κόλας και προέδρου της CUT 
(Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο της 
Κολομβίας).
Ως αποτέλεσμα των δολοφονικών 
πρακτικών της Κόκα Κόλα, ειδικά στην 
Κολομβία, συμφωνήθηκε το 2002 από 
μια σειρά λαϊκών δικαστηρίων (όπου 
προσκλήθηκε και η εταιρεία, ωστόσο 
δεν πήγε) με συμμετέχοντες  συνδι-
καλιστές από τις ΗΠΑ, το Βέλγιο και 
την Κολομβία, ένα μποϊκοτάρισμα δι-
άρκειας ενός χρόνου των προϊόντων 
της Κόκα Κόλα. Αυτό άρχισε στις 22 
Ιουλίου του 2003 και σημείωσε μεγά-
λη επιτυχία. 

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Κόκα Κόλα έχει απασχολήσει και 
άλλες φορές την επικαιρότητα στη 
Λατινική Αμερική. Με απεργίες, όπως 
στο Περού, τη Βενεζουέλα και την 
Αργεντινή. Με τη στήριξη δικτατο-
ριών και παγκόσμιων κυπέλλων πο-
δοσφαίρου, με χαρακτηριστικότερη 
περίπτωση το Μουντιάλ της Αργεντι-
νής το 1978 – κάτω από δικτατορικό 
καθεστώς – όπου για λόγους δια-
μαρτυρίας δεν συμμετείχε ο Γιόχαν 
Κρόιφ, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής 
εκείνη την εποχή. Εμείς θα αναφερ-
θούμε αρχικά σε δύο γεγονότα που 
δείχνουν την εμπλοκή της εταιρείας 
στα πολιτικά γεγονότα της ηπείρου.
Λα Πας, Βολιβία, 1990. Ο επαναστα-
τικός στρατός ENL (Εθνικός Απελευ-
θερωτικός Στρατός) έχει απαγάγει 
τον Χόρτε Λοντάλε, διευθυντή της 
Κόκα Κόλα στη Βολιβία, και τον κρα-
τά όμηρο κάπου στην πρωτεύουσα.  
Θρυλική μορφή της ομάδας που 
ιδρύθηκε το 1967 είναι ο Νέστορ Πας 
Σαμόρα, σύντροφος του Τσε Γκε-
βάρα, ως το ηρωικό του τέλος στη 
Βολιβία. Ο αδελφός του, Χαίμε Πας 
Σαμόρα, έγινε πρόεδρος της Βολι-
βίας από το 1989 ως το 1993, οπότε 
τον διαδέχθηκε ο Γκονσάλο Λοσάδα. 
Ο Νέστορ Πας πέθανε το 1971 από 
πείνα σε μια πολυήμερη μάχη με τον 
κυβερνητικό στρατό. Η κυβέρνηση 
του Χαίμε Σομάρα δεν υποκύπτει στις 
αξιώσεις για λύτρα του ENL και ανα-
καλύπτει το σπίτι όπου κρατούν τον 
όμηρο οι αντάρτες. Σε μια επιχείρη-
ση του στρατού τα ξημερώματα της 
5ης Δεκεμβρίου δολοφονούνται τέσ-
σερις αντάρτες και ο διευθυντής της 
Κόκα Κόλα. Κατάπληξη προκαλεί το 
γεγονός ότι ανάμεσα στους νεκρούς 
αντάρτες βρίσκεται και ένας καθολι-
κός παπάς από το ελβετικό Τιρόλο, 
ο Μίχαελ Νοτντούρφτερ. Ο «κομα-

ντάντε Μίγκελ», όπως είναι γνωστός 
μέχρι σήμερα στη Βολιβία, σπούδασε 
Θεολογία στην Αγγλία, όπου ήρθε 
σε επαφή με το κίνημα αλληλεγγύης 
στη Νικαράγουα. Από εκεί πήγε στη 
Νικαράγουα για συγκομιδή καφέ και 
αργότερα βρέθηκε στις φτωχογειτο-
νιές της Λα Πας και στις καλύβες των 
ιθαγενών Γουαρανί στη ζούγκλα του 
Αμαζονίου. Στη συνέχεια χάνονται τα 
ίχνη του ως το ξημέρωμα της 5ης Δε-
κεμβρίου του 1990…
Μεξικό 2000-2006. Για πρώτη φορά 
από το 1910 σπάει η κυριαρχία του 
RRI (Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα) 
στο Μεξικό. Πρόεδρος εκλέγεται ο 
Βισέντε Φοξ με την υποστήριξη του 
ΡΑΝ (Εθνική Δράση). Για να δούμε, 
όμως, ένα μέρος από το βιογραφικό 
του Φοξ.
Το 1964, ο Φοξ αρχίζει να εργάζεται 
για την Κόκα Κόλα ως οδηγός φορ-
τηγού μεταφοράς. Σύντομα προβι-
βάζεται και γίνεται προϊστάμενος 
των δρομολογίων ανεφοδιασμού. 
Και σιγά σιγά γίνεται προϊστάμενος 
της εταιρείας στο Μεξικό, αρχικά 
και κατόπιν σε ολόκληρη τη Λατινική 
Αμερική. Κατέχοντας αυτό το πόστο, 
εκλέγεται πρόεδρος. Στις ημέρες της 
προεδρίας του, οι πωλήσεις της εται-
ρείας στο Μεξικό αυξάνονται κατά 
50%. 
Θα κλείσουμε την αναφορά μας στη 
Λατινικά Αμερική με τη Βενεζουέλα 
και τις προστριβές του Ούγκο Τσά-
βες με την Κόκα Κόλα. Τον Φεβρουά-
ριο του 2005,  η φορολογική κρατική 
υπηρεσία SENIAT επιβάλλει πρόστι-
μο 753.000 μπολίβαρ στην εταιρεία 
και παράλληλα κλείνει όλα τα εργο-
στάσιά της για 48 ώρες. Αιτία είναι 
ότι, παρά τις προειδοποιήσεις που 
της είχε απευθύνει ένα χρόνο νωρίτε-
ρα, τα βιβλία της εξακολουθούσαν να 
μην είναι φορολογικά εντάξει. Φέτος 
στις 9 Μαρτίου, ο Τσάβες είπε στην 
εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπο-
μπή: «Δίνω διορία δύο εβδομάδων 
στην Κόκα Κόλα για να αποχωρήσει 

από περιοχή του Καράκας, που τη 
χρησιμοποιεί για να σταθμεύουν τα 
αυτοκίνητα του ομίλου». Ο Τσάβες 
σκοπεύει να χτίσει στο σημείο αυτό, 
που βρίσκεται στη πυκνοκατοικημέ-
νη συνοικία Λιμπερταδόρες και έχει 
έκταση ένα εκτάριο, συγκρότημα κα-
τοικιών.

Οι δραστηριότητες της Κόκα Κόλα 
προκαλούν έλλειψη νερού στην 
Ινδία.
Η μεγαλύτερη μονάδα εμφιάλωσης 
της Κόκα Κόλα στην Ινδία βρίσκεται 
στην περιοχή Πατσιμάδα της Κερά-
λα. Οι δραστηριότητες της εταιρεί-
ας έχουν προκαλέσει μόλυνση στον 
υδροφόρο ορίζοντα και έλλειψη νε-
ρού στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό 
έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνημα 
κατά της εταιρείας στην Ινδία. Βασι-
κές περιοχές που δρα αυτό το κίνημα 
είναι το Μετιγκάνι, η Σιβαγκάνγκα και 
φυσικά, η Πατσιμάδα. Στην τελευταία 
διοργανώθηκε στις 22 Απριλίου του 
2004 – Ημέρα της Γης – ολονύκτια 
διαμαρτυρία έξω από την πύλη της 
Κόκα Κόλα.

Στην Αφρική, η Κόκα Κόλα στήριξε  
φανερά τη στυγνή δικτατορία του 
Αμπάτσα στη Νιγηρία. Το καθεστώς 
έχει δολοφονήσει χιλιάδες αντιφρο-
νούντες και αθώους πολίτες, έχει 
προκαλέσει ανεπανόρθωτες οικολο-
γικές καταστροφές και κυβερνά μέσα 
σε κλίμα καταπίεσης και τρομοκρατί-
ας. Πολλές εταιρείες έχουν αποχω-
ρήσει από τη Νιγηρία κάτω από τη 
διεθνή κατακραυγή, όχι όμως η Κόκα 
Κόλα, που εξακολουθεί να στηρίζει 
τον Αμπάτσα. Για τη δραστηριότητά 
της αυτή έχει ξεκινήσει διεθνές μπο-
ϊκοτάζ. 
 Ίδιο μποϊκοτάζ ξεκίνησε πρόσφα-
τα, γιατί η Κόκα Κόλα στήριξε τους 
Ισραηλινούς στην τελευταία σφαγή 
της Γάζας.

Αλάνα στις Αμερικές των κινημάτων.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ
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Επεσε, τυχαία, στα χέρια μου κάποιο φύλλο 
της εφημερίδας σας – της «Ερμαϊκής Στή-

λης» - στο μαγαζί που διατηρεί φίλη μου, όπου 
την επισκέφτηκα.

Διάβασα ένα άρθρο που αναφερόσασταν στις 
προσφορές και στις εκπτώσεις. 

Δεν μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι 
ασχοληθήκατε με το θέμα, προσπαθώντας να 
διαφυλάξετε τα συμφέροντα των συναδέλφων 
σας, γιατί ο συντεχνιακός συνδικαλισμός κάπως 
έτσι είναι.

Και μπορεί να συμφωνήσω μαζί σας, πως πολ-
λές από τις «πρακτικές πωλήσεων» είναι παρά-
νομες και πως στρέφουν τους καταναλωτές στα 
πολυκαταστήματα, αλλά μήπως, όταν γράφετε 
για ένα θέμα που σας αφορά, πρέπει να προσεγ-
γίζετε και τον καταναλωτή;

Εγώ, σαν καταναλώτρια, ουδόλως ενδιαφέρο-
μαι για όσα γράφετε και νομίζω πως μοιράζονται 
κι οι περισσότεροι τη γνώμη μου.

Εσείς μπορεί να θέλετε να υπερασπιστείτε 
το «σινάφι» σας, αλλά δεν σκέφτεστε τις «δικές 
μου» ανάγκες και πως τις στηρίζει η τσέπη μου.

Ο καταναλωτής δεν ψωνίζει στις εκπτώσεις 
κι ούτε περιμένει τις προσφορές για να κερδί-
σει χαμηλότερη τιμή. Και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση, αγοράζει στην κανονική τιμή. Οι 
προσφορές είναι ένα δόλωμα στο οποίο δεν τσι-
μπάμε πια. Όπου κι αν κοιτάξεις, βλέπεις προσ-
φορές. 

Δεν είναι τόσο ανόητος ο καταναλωτής, να 
βλέπει σε ένα μαγαζί, προσφορές 7 φορές το 
χρόνο και 3 μήνες «εκπτώσεις» και να πιστεύει 
ότι όλα αυτά είναι πραγματικά!

Κλέβετε, κύριοι και να έχετε το θάρρος να το 
παραδέχεστε! 

Αγοράζετε ένα προϊόν 1€, το πουλάτε 5€, δεν 
το αγοράζει κανείς, γιατί δεν έχει κι έπειτα έρ-
χονται οι προσφορές και το «προσφέρετε» 3€!!! 
Έτσι, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κι εγώ που βλέ-
πω να μου «κόβουν» από την τιμή 30% ως 40% 
και κυρίως, εσείς, που βγάζετε με το παραπάνω 
αυτά που θέλετε.

Κι αν λέτε, ότι το παιγνίδι των προσφορών θα 
το κερδίσουν τα πολυκαταστήματα, λίγο μ’ ενδια- 
φέρει. Εγώ κι οι περισσότεροι θα ψωνίσουμε 
εκεί που θα το βρούμε φτηνότερα.

Ο ευκολόπιστος καταναλωτής είναι αυτός που 
ψωνίζει όταν δεν υπάρχουν προσφορές, γιατί 
πληρώνει «χρυσάφι».

Αν θέλετε τη γνώμη μου ή να κάνετε προσφο-
ρές όλο το χρόνο ή να τις καταργήσετε. Όλα 
τα άλλα είναι τεχνάσματα. Ξέρω συναδέλφους 
σας, που δεν χάνουν ευκαιρία, με αφίσες, διαφη-
μίσεις, μηνύματα στα κινητά κι ό,τι βάζει ο νους 
σου, να πουλάνε φτηνά όλο το χρόνο, να ξεπου-
λάνε κι ύστερα να ξαναγεμίζουν εμπορεύματα. 
Είναι αυτοί αποτυχημένοι; ή βρήκαν εύκολο τρό-
πο να πλουτίζουν;

Οι απαντήσεις, δικές σας!

Ιωάννα Α.
Δημόσιος Υπάλληλος

Στη στήλη αυτή, δημοσιεύουμε 
γράμματα ή μηνύματα καταναλωτών 

που επικοινωνούν μαζί μας.

ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στο προηγούμενο φύλλο της «Ερμαϊκής Στή-
λης» γνωστοποιήσαμε τα όσα τραγελαφικά 
συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, για να 

λειτουργήσει με το «έτσι θέλω» η παράνομη εμπο-
ροπανήγυρη Λαδοχωρίου.

Τον προηγούμενο μήνα, έγινε και πάλι το παζάρι 
με τις ίδιες αδιαφανείς διαδικασίες.

Επανερχόμαστε, όχι για να καταγγείλουμε και 
πάλι τη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο κ. Θωμά 
Πιτούλη, κάτι που έχει καταντήσει κουραστικό, 
αλλά γιατί αποφασίσαμε, εφέτος, να ακολουθή-
σουμε διαφορετική διαδικασία, βάζοντας στο «παι-
γνίδι» κι άλλους φορείς.

Ζητήσαμε, λίγες μέρες πριν την έναρξη του πα-
ζαριού, από τον Δήμο Ηγουμενίτσας να μας ενημε-
ρώσει για το αν τηρήθηκαν οι όροι του κανονισμού 
λειτουργίας, όπως ψηφίστηκαν.

Αυτός ορίζει, ότι ο κάθε Δήμος πρέπει να δημο-
σιεύει προκήρυξη για την κατασκευή των περιπτέ-
ρων από εργολάβους, αφού τα κατασκευάζει ο Δή-
μος κι όχι οι παζαριώτες. Επίσης εκδίδει τις άδειες 
στους μικροπωλητές, εισπράττει τα μισθώματα 
και τις εγγυητικές επιστολές, ζητά από τον οικείο 
εμπορικό σύλλογο να ενημερώσει τους εμπόρους, 
αν επιθυμούν να λάβουν μέρος κι είναι υπεύθυνος 
για τη τήρηση της πενθήμερης διάρκειας.

Κοινοποιήσαμε την επιστολή και ζητήσαμε τη 
συνδρομή του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, της 
Ε.Σ.Ε.Ε. και του υπουργού Ανάπτυξης, ώστε να μη 
γίνει το παζάρι αν δεν είναι νόμιμο.

Τι έκαναν όλοι, αυτοί; Σιώπησαν, αδιαφόρησαν 
κι ανέχτηκαν την παρανομία, αφού έτσι κι αλλιώς, 
το παζάρι διήρκησε, τουλάχιστον 7 μέρες.

Δεν μας προκάλεσε εντύπωση η στάση τους, 
αλλά οφείλαμε να τους απαντήσουμε, όπως οφεί-
λουμε να γνωστοποιήσουμε σε κάθε σύλλογο να 
μην ελπίζει πως μπορεί να προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα των μελών του, επικαλούμενος το νόμο. 

Σε δεύτερη επιστολή προς το δήμαρχο, μεταξύ 
άλλων, αναφέρουμε: 

«Παρακαλούμε να μας εξηγήσετε τους λόγους, 
για τους οποίους δεν μας απαντήσατε έγκαιρα, για 
το αν τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας.

Η εκκωφαντική σιωπή, πέρα από το ότι αποτελεί 
παρελκυστική τακτική με βραχυπρόθεσμα οφέ-
λη, δεν εξασφαλίζει την άρση των συνεπειών των 
πράξεων…Επίσης, να μας ενημερώσετε  - στην πε-
ρίπτωση που δεν είναι εξαρχής παράνομη – γιατί 
η εμποροπανήγυρη παρέμεινε ανοιχτή πάνω από 
πέντε ημέρες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα μας υποχρεώσε-
τε να κάνουμε χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος. 
Λυπούμαστε, ιδιαιτέρως, που η στάση σας, επί 
σειρά χρόνων, απέναντι στο θεσμοθετημένο όρ-
γανο των εμπόρων της πόλης μας, μας αναγκάζει 
να μετατρέψουμε τον πολιτικό διάλογο σε ποινική 
διαδικασία… Ελπίζουμε ακόμη, πως η σιωπή σας 
δεν συγχέεται με την αντίστοιχη των υπολοίπων 

Τα γγια γινήκαν θυμιατά
και τα σκατά, λιβάνι

οι βλάχοι γίναν άρχοντες
κι οι γύφτοι, καπετάνοι!
(παραδοσιακό της πατρίδας μας)

Ποιος «ξεχειλώνει» τους νόμους;
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ φορέων στους οποίου απευθυνθήκαμε και κυρί-

ως του περιφερειάρχη Ηπείρου και του υπουργού 
Ανάπτυξης, αφού «απορρίπτουμε» κάθετα τη σχέ-
ση της κομματικής προέλευσης με τη λειτουργία 
των θεσμών.»

Προς τον Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου: «…Επει-
δή, ο σύλλογος έχει απευθυνθεί και στο παρελθόν 
προς εσάς, ζητώντας από σας είτε την τήρηση της 
νομιμότητας είτε την απόδοση διοικητικών ευθυ-
νών προς τη δημοτική αρχή Ηγουμενίτσας χωρίς 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρακαλούμε να μας 
αποσαφηνίσετε το ρόλο και τις αρμοδιότητές σας, 
για να μη χρειαστεί και στο μέλλον να σας «ταλαι-
πωρούμε» με τόσο ασήμαντα ζητήματα.»

Προς την Ε.Σ.Ε.Ε.: «Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Ηγουμενίτσας σας ζητά, ταπεινά, συγγνώμη, που, 
προς στιγμή, υποθέσαμε, ότι, έστω και τυπικά, 
θα μπορούσατε να υπερασπιστείτε τα συμφέρο-
ντα των μελών της Συνομοσπονδίας μπροστά σε 
καταφανείς παραβάσεις καθήκοντος των αιρετών 
«αρχόντων» απέναντι στους μικρομεσαίους εμπό-
ρους και σας απαλλάσσει, οριστικά, από κάθε 
μελλοντική εμπλοκή σε τόσο μικρά ζητήματα, που 
σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο που πρέπει να δια-
θέσετε για τις συναντήσεις σας με εκπροσώπους 
της κυβέρνησης.

Πιθανόν δε, η αδιαφορία που επιδείξατε να μην 
είναι άσχετη με την πρόσφατη απόδοση της δια-
χείρισης του 2% των κοινοτικών πόρων στις τριτο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μεταξύ 
αυτών στην Ε.Σ.Ε.Ε., γεγονός που σας αναγκάζει 
να δώσετε τα «πολιτικά» σας διαπιστευτήρια!»

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης: «Ελπίζαμε να 
κατανοήσετε, πως ήταν το τελευταίο που μπορού-
σαμε να κάνουμε, ώστε να εφαρμοστεί, κάποτε και 
στην Ηγουμενίτσα ο Ν 3377/2005, σχετικά με τις 
εμποροπανηγύρεις, αλλά και να σταματήσει η αλα-
ζονεία του δημάρχου...

...Από τη στιγμή που, ως υπουργός Ανάπτυξης, 
νίβετε σαν Πόντιος Πιλάτος τα χέρια σας, σε εξό-
φθαλμες παραβάσεις του νόμου και του καθήκο-
ντος, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί 
ο νόμος ποτέ, ενώ κάποιοι, ενθαρρυμένοι από 
αυτό, θα αποθρασύνονται.

Ίσως πάλι, απλώς δεν προλάβατε να ασχοληθεί-
τε, γιατί εκείνες τις μέρες ήσαστε απασχολημένος 
με την πρόταση για την αύξηση της διάρκειας των 
εμποροπανηγύρεων και των προσφορών!»
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Δή-
μου Λούρου Πρεβέζης, 

με την έναρξη της θερινής πε-
ριόδου, καλεί το αγοραστικό 
κοινό της ευρύτερης περιοχής 
να προτιμά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν 
τα μέλη του. Επισκεπτόμενοι 
την αγορά μας μπορείτε να 
συνδυάσετε τις αγορές σας, 
με επισκέψεις στα αξιοθέατα 
του Δήμου μας. Θα δείτε τους 
απέραντους ελαιώνες του, τα 
περιβόλια, τον κάμπο, μέρος 
του αρχαίου υδραγωγείου της 
Νικόπολης, ερείπια μικρού ελ-
ληνιστικού πύργου, τις Πύλες 

του Άδη στον Αχέροντα ποτα-
μό και το μοναδικό αισθητικό 
παραποτάμιο δάσος – χώρο 
αναψυχής και άθλησης του 
Αγίου Βαρνάβα κοντά στον 
Λούρο ποταμό.  Για όσους 
θέλουν να το συνδυάσουν με 
κολύμπι, οι κοντινές παραλί-
ες του Ιονίου απέχουν μόλις 
12χλμ.

Ανάμεσα στον ποταμό Λού-
ρο και τον παραπόταμό του 
Ξεροπόταμο, βρίσκεται ένα 
δάσος, 130 στρεμμάτων, με 
λεύκες, ιτιές, φράξους, πλατά-
νια και φτελιές. 1,4 χμ. ανατο-
λικά της κωμόπολης του Λού-

ρου βρίσκεται ο μικρός ναός 
του Αγ. Βαρνάβα. Μια επιγρα-
φή στην νότια πλευρά, αριστε-
ρά της εισόδου, αναφέρει για 
ιδρυτές του τον Κωνσταντίνο 
Μανιάκη και τους γονείς του 
κατά το έτος 1149. Η ύπαρξη 
της μονής επιβεβαιώνεται και 
από μια στατιστική του νομού 
Άρτας το 1828. Μια άλλη επι-
γραφή, δεξιά της εισόδου, 
μας πληροφορεί για την ανα-
καίνιση του ναού το 1833 από 
τον Λουριώτη Κωνσταντίνο 
Παπαχρήστο και τον υιό του 
Δημήτριο. Μονόκλιτη βασιλική 
με τρούλο και μερικές αγιο-

γραφίες που σώζονται στην 
κόγχη του Ιερού, αφού και εδώ 
το ασβέστωμα των τοίχων έχει 
καταστρέψει τις τοιχογραφίες. 
Το τέμπλο είναι χτιστό και οι 
Δεσποτικές εικόνες ανήκουν 
σε αγιογράφους του 1960 και 
του 1980. Έχει επιχωθεί του-
λάχιστον 1,5μ. από τα νερά 
του ποταμού. Το δάσος γύρω 
από τον ναό έχει διαμορφωθεί 
σε χώρο αναψυχής, περιπάτου 
και αθλητισμού. 

H Ελληνική πολιτεία έχει χα-
ρακτηρίσει τον ναό διατηρη-
τέο κτήριο.

Λούρος
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ

Δ. Αρμενάκης (πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.): Γνωρίζετε ότι για το συνδικα-
λιστικό σας έργο, δεν έχω καμία ένσταση. Διαφωνώ πλήρως με τις 
προτάσεις βέβαια, που καταθέτετε.
Γ. Τζωρτζόπουλος: Θα ήμουν για κρέμασμα, αν συμφωνούσες μαζί 
μου! Θα ήμουν για κρέμασμα!
Δ. Αρμενάκης: Δεν θα με τιμούσε βέβαια, να συμφωνώ. 
Θα ήθελα όμως κύριε συνάδελφε, με την ευκαιρία να σας πω, να σας 
συγχαρώ γι’ αυτή την έκδοση που τώρα τελευταία έχετε ξεκινήσει, 
την «ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ», και η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με 
την Αιτωλοακαρνανία.
Γ. Τζωρτζόπουλος: Της Ομοσπονδίας έκδοση, είναι.
Δ. Αρμενάκης: Με συγχωρείτε, αλλά οι «ΕΡΜΑΪΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ» υπήρ-
χαν στην Αττική.
Γ. Τζωρτζόπουλος: Τι είναι αυτό τώρα; Και εδώ σοβινισμός;
Δ. Αρμενάκης: Πάντως πρέπει να σας πω, ότι είναι ιδιαίτερα περιποι-
ημένη, επιμελημένη. Αντιλαμβάνομαι, ότι έχετε φάει νύχτες και νύ-
χτες για να τη φτιάξετε. 
Γ. Τζωρτζόπουλος: Την τελευταία έκδοση σας την έχουμε αφιερωμέ-
νη (εννοεί, το φύλλο Μαίου).
Δ. Αρμενάκης: Την διάβασα. Μη νομίζετε ότι δεν τα διαβάζω. Εγώ 
θα σας πω, πάντως, «μπράβο» που αναφέρεστε στην ΕΣΕΕ, έστω και 
όπως αναφέρεστε!...νομίζω ότι το βήμα της εφημερίδας είναι ελεύθε-
ρο και για μένα! 
Γ. Τζωρτζόπουλος: Σε όποιον θέλει και ανεξάρτητα από όποια θέση 
κι αν έχει, είτε είναι στο Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, είτε είναι αντιπρόσω-
πος, είτε είναι μέλος.
Δ. Αρμενάκης: Πάντως, σοβαρά τώρα μιλώντας, πολύ περιποιημένη 
η έκδοση. Από κόστος δεν ξέρω τι κάνεις. 
Γ. Τζωρτζόπουλος: Θα πληρώνουμε, όσο αντέχει η τσέπη μας.
Για να έρθω πάλι λίγο στο προηγούμενο, είπα καλά κάνουμε και δια-
φωνούμε και αλίμονο μας αν δεν διαφωνούσαμε. Να επισημάνω, ότι 
μην μείνει αυτό που λέει ο Πρόεδρος, ότι εκπροσωπούμε το σύνολο 
του Εμπορίου της χώρας. Τους μικρούς και τους αυτοαπασχολού-
μενους εκπροσωπούμε και είμαστε απέναντι με τους μεγάλους που 
εκπροσωπεί ο πρόεδρος. 
Δ. Αρμενάκης: Εγώ χαίρομαι να θεωρείτε ότι είμαι μεγάλος. Κάτι για 
το οποίο όλοι εμείς θέλουμε να γίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για 
τα καλά λόγια.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Β. Κορκίδης (πρόεδρος Ε. Σ. Πειραιά): Να μπορέσουμε να προ-
λάβουμε καταστάσεις και όχι να τις κυνηγάμε από πίσω! Πρέπει να 
έχουμε κάποια επιχειρήματα, όταν μας λένε όλοι ότι «εφόσον η αγορά 
έχει ένα πτωτικό ρυθμό, γιατί δεν ξεκινάτε εκπτώσεις, να έχετε κίνηση 
και να βοηθήσετε και τον καταναλωτή»;

Αυτά τα επιχειρήματα πρέπει να τα συμφωνήσουμε όλοι. Ότι ο 
καταναλωτής πλέον έχει ενημερωθεί και κάνει τον προγραμματισμό 
του, σύμφωνα με τη σταθερή έναρξη των εκπτώσεων, το ίδιο οι επι-
χειρήσεις, ότι η φιλοσοφία μας είναι, μια χαμηλή τιμή δώδεκα μήνες 
το χρόνο και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα ότι 
εφ΄όσον ο αποπληθωρισμός έχει φτάσει στο 0,5%, με την πρόωρη 
έναρξη των εκπτώσεων θα πάει στο 0% που σημαίνει μηδενική και 
αρνητική ανάπτυξη!

Δ. Αρμενάκης: Δεν ανοίγουμε το θέμα «εκπτώσεις»! Τέρμα! Για εμάς 
είναι ληγμένο το θέμα!
Ελ. Πρινιανάκη: Έλεος, όμως! Πρέπει να προστατευτούν οι μικροί 
συνάδελφοι γιατί εσείς, η Περιφέρεια, δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουμε στο κέντρο της Αθήνας! Δηλαδή, με ένα 
«NOTOS», με δέκα «MALL» και πολυκαταστήματα αντιμετωπίζουμε 
έντονο πρόβλημα με τις προωθητικές ενέργειες και θα πρέπει να βγει 
η ΕΣΕΕ και να μας προστατεύσει!
Δεν μπορούμε να το αφήνουμε στους συλλόγους. Να καταγγείλω το 
συνάδελφό μου τον δύστυχο, όπου θα πει «απόσυρση» για να πουλή-
σει κάτι, όταν τα θηρία δίπλα του πουλάνε συνέχεια;
Εγώ θέλω να μπει εύρυθμη λειτουργία!
Δ. Αρμενάκης: Ό,τι και να πει η ΕΣΕΕ….
Ελ. Πρινιανάκη: Όχι, να το πει. Να το διεκδικήσει και να το επιβάλλει! 
Να βγούμε και καταγγελτικά γι’ αυτό, στο Υπουργείο, κύριε Πρόεδρε, 
όπου κλείνει τα μάτια!
Δ. Αρμενάκης: Βγαίνει μια επιχείρηση και κάνει γνωστοποίηση στον 
εμπορικό σύλλογο ότι «Θα κάνω έκπτωση σε τόσα είδη» και κατεβάζει 
πενήντα σελίδες κωδικούς οι οποίοι αποτελούν το 25%, ούτε καν το 
50% που λέει ο νόμος, των ειδών του. Κάνει αυτή την κομπίνα. Κομπί-
να! Σύννομη κομπίνα!
Δ. Δημητριάδης: Είχαμε συμφωνήσει να διαρκούν οι προσφορές, δυο 
15νθήμερα το χρόνο. Εδώ έχουν καταντήσει να γίνουν μάστιγα! Κάθε 
εβδομάδα! Κάθε μέρα! Κάθε ώρα! Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα; 
Να πω αυτό που λέει ο Τζωρτζόπουλος, ότι υποστηρίζουμε το κεφά-
λαιο; Όχι Τζωρτζόπουλε, δεν το υποστηρίζουμε, αλλά μας έχει «καπε-
λώσει»! Γιατί; Γιατί δεν θέλουμε να πούμε την αλήθεια! Σας λέω τώρα, 
πάμε έξω! Τώρα… Τώρα! Να δείτε τι γίνεται! Δηλαδή εμείς τι κάνουμε 
εδώ τώρα; Για ποιον; 
Γ. Τζωρτζόπουλος: Φραστικά δεν τους υποστηρίζουμε. Στις πράξεις, 
με τη συναίνεση, τους υποστηρίζουμε.

Όταν ο νόμος λέει, ότι υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον έως το 50% 
των ειδών για δέκα ημέρες να κάνει προσφορές, μετά από δέκα ημέ-
ρες να μπορεί να το ξανακάνει με άλλα είδη και αυτά τα είδη που 
έβγαλε, να μπορεί να τα ξαναβγάλει μετά από εξήντα μέρες, αντιλαμ-
βάνεστε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, μέσα από 
την κατάτμηση, να έχουν προσφορές και εκπτώσεις και διπλές τιμές 
και ποσοστά έκπτωσης όλο σχεδόν το χρόνο. Από την άλλη μεριά είτε 
δεν θέλουν είτε δεν μπορούν -εγώ να πάω στην καλή περίπτωση του 
ότι δεν μπορούν-, η Υπηρεσία του Γραφείου Εμπορίου δεν μπορεί εκ 
των πραγμάτων να πάει να ελέγξει το Πολυκατάστημα, όταν του στέλ-
νει 19.000 και 20.000 κωδικούς, που και να ήθελε δεν θα μπορούσε. 
Αλλά και δεν μπορεί και αδιαφορεί.

Τελικά, όσοι εξακολουθούν να στηρίζουν το συγκεκριμένο πλαίσιο 
του νόμου και να λένε εφαρμογή του νόμου, είναι συνένοχοι! Είναι 
συνένοχοι σ’ έναν αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει απέναντι στις 
μικρές επιχειρήσεις και σε μια εξαπάτηση των καταναλωτών, που 
εκ των πραγμάτων πάλι υπάρχει γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί τίποτα.

Αν δεν απαιτήσουμε την τροποποίηση άμεσα του νόμου, την κατάρ-
γηση της δυνατότητας να παίζουν με αυτό το καθεστώς, τον αυστηρό 
περιορισμό στα δύο δεκαήμερα προσφορών και τίποτε άλλο, εάν δεν 
βάλουμε αυστηρό χέρι στις περιπτώσεις των προωθητικών μορφών 
πωλήσεων (δωροκουπόνια, δωροεπιταγές κλπ.), τότε δεν κάνουμε τί-
ποτε απολύτως!

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Οι διάλογοι που ακολουθούν αποτελούν αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων  

του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, μέλος του οποίου 

είναι κι ο πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., Γιώργος Τζωρτζόπουλος. 

Πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί κι απολαυστικοί, τόσο για τους συνδικαλιστές  

όσο και για τους απλούς αναγνώστες.

Θα εισέλθουμε στο «άβατο» της Ε.Σ.Ε.Ε. από την πίσω πόρτα και θα κρυφακούσουμε:

Επιμέλεια Κων/νος Σκεύης
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Η παραγωγική βάση της χώρας είναι πά-
ντα το χωράφι και το εργοστάσιο. Οι 
αγρότες και οι εργάτες είναι οι κατεξο-

χήν φορείς του πραγματικού πλούτου. Είναι οι 
άνθρωποι που τραβάν το ζόρι χωρίς νεφελώδη 
ιδεολογήματα για τη δουλειά τους. Είναι οι άν-
θρωποι που αρμέγονται κυριολεκτικά από το 
οργανωμένο συνδικάτο εγκλήματος που ονο-
μάζεται καπιταλισμός και εκπροσωπείται από 
την “δημοκρατικά” εκλεγμένη κυβέρνηση.

Οι πονηροί εγγράμματοι ιδεολογικοποιήσαν 
τα επαγγέλματα για να ξεχωρίζουν από την 
πλέμπα του αγράμματου όχλου. Ο τριτογενής 
τομέας των υπηρεσιών δεν αρκείται στις υψη-
λές αμοιβές, μα αγωνιά να δώσει και υψηλό 
νόημα στη δραστηριότητά του. Όποιος μπα-
μπάς τα’ χει πιάσει χοντρά θα χτυπηθεί για 
να κάνει το παιδί του γιατρό, μηχανικό ή δικη-
γόρο με κάθε τίμημα, ασχέτως αν πρόκειται 
για στουρνάρι και το αγγελούδι του είναι ένας 
λεχρίτης. Καλά να είναι οι Ρουμανίες, οι Βουλ-
γαρίες και οι λοιπές σεμνές κυρίες που σαν 
αμαρτωλές Μαγδαληνές έστερξαν στην ποδιά 
του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ακόμα 
πιο ελεύθερης αγοράς και πουλούν τα πάντα, 
από ερωτικά υγρά μέχρι πτυχία ιατρικής.

Οι χρηματιστές είναι οι αυτόκλητοι στυλο-
βάτες της ανάπτυξης, οι διαφημιστές είναι οι 
γκουρού της επικοινωνίας και της ανθρώπινης 
επαφής, οι δημοσιογράφοι  είναι οι θεματοφύ-
λακες της αλήθειας, οι ασφαλιστές οι εξ ου-
ρανού προστάτες μας. 

Η κοινωνία λοιπόν που διευθύνεται από 
τους παραπάνω εγγράμματους περιφρονεί 
εξόφθαλμα τον οικοδόμο, τον εργάτη, τον 

αγρότη. Τους αμείβει με ψίχουλα, επιφυλάσ-
σει γι’ αυτούς συντάξεις πείνας και υγειονομι-
κή περίθαλψη σφαγίου.   

Οι νέοι ονειρεύονται να σπουδάσουν και 
να κάνουν καριέρα σε κάποια αστραφτερή 
δουλειά. Θέλουν υψηλές αμοιβές και υψηλό 
κοινωνικό στάτους. Το ουσιαστικό έλλειμμα 
παιδείας τους, αντικατοπτρίζεται στη φιλο-
δοξία τους να ξεχωρίσουν επιδεικνύοντας τα 
προσόντα τους και τις χλιδάτες κατακτήσεις 
τους. Οι νέοι μαθαίνουν από μικροί να που-
λούν τον εαυτό τους. Η μύηση αρχίζει απ’ τον 
σχολικό ανταγωνισμό. Γίνεσαι αυτό που επι-
θυμεί ο άλλος. Αλλού σε χρειάζονται τολμηρό, 
αλλού αξιόπιστο, αλλού επιθετικό και αλλού 
μετρημένο. Οι απαιτήσεις αλλάζουν ανάλογα 
με τον κλάδο. 

Από τη στιγμή που θα εισέλθεις σε έναν 
κλάδο θα πρέπει να ασπαστείς και τις ιδεο-
ληψίες του. Θα πρέπει να μεταμορφωθείς σε 
πιστό μιας αίρεσης, να μυηθείς στα άχραντα 
μυστήριά της και με θρησκευτική προσήλωση 
να διατυμπανίζεις την ανωτερότητα του δικού 
σου κλάδου έναντι των υπολοίπων.

Στις δουλειές πλέον εισήχθη αισίως και η 
δυτική νοοτροπία του ολοκληρωτικά αφοσι-
ωμένου στη δουλειά του, προτεστάντη. Στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις η εργασιακή σκλα-
βιά επανήλθε λουστραρισμένη. Η μοίρα του 
σπουδαγμένου εργαζόμενου έχει αποβεί εξο-
ντωτική. Το ωράριο πλέον θεωρείται παρω-
χημένη κομουνιστική αντίληψη, η αμοιβή των 
υπερωριών είναι ύβρις κατά της ανάπτυξης. 
Τα εξοντωτικά δωδεκάωρα είναι ο κανόνας. 
Ο παχυλός μισθός που προσφέρουν στα ερ-

Ο ιός «κατάργηση της κυριακάτικης αργίας» εξαπλώνεται με επικίνδυνο 
ρυθμό, ανά το πανελλήνιο κι ήδη έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα στη 

Λαμία, στο Μαρούσι Αττικής, στη Θεσσαλονίκη κι εσχάτως στη Λάρισα.
Η φάρμα στην οποία εκκολάφθηκε είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η 

Κυβερνητική πολιτική.
Μέσο της μετάδοσής του, είναι ο χαρακτηρισμός πόλεων και περιοχών ως 

τουριστικές από «ασθενείς» δημάρχους και νομάρχες, οι οποίοι έχουν έρθει 
σε επαφή με παραθυράκια του νόμου, που επιτρέπει τη λειτουργία κυριακά-
τικων αγορών, σ’ αυτή την περίπτωση.

Την αρχή την έκανε το Υπουργείο Τουρισμού και στη συνέχεια  με αιφνι-
διαστική τροπολογία, το υπουργείο Ανάπτυξης – του οποίου, η κατάσταση 
χαρακτηρίζεται ως μη αναστρέψιμη – ζήτησε τη λειτουργία μιας κυριακάτι-
κης αγοράς σε κάθε δήμο της Θεσσαλονίκης με πληθυσμό άνω των 20.000 
και τη λειτουργία μιας κοινής, σε τρεις όμορους δήμους, με πληθυσμό κάτω 

από 20.000. 
Στη Θεσσαλονίκη, ο νομάρχης επιδιώκει να χαρακτηρίσει ως τουριστι-

κές, περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας την «κερκόπορτα» στις 
πολυεθνικές. Αξιοσημείωτο, ότι συμφώνησε κι ο πρόεδρος του εργατικού 
κέντρου, πράγμα που μας κάνει να ανησυχούμε για τις πραγματικές διαστά-
σεις της εξάπλωσης.

Τα ίδια και στη Λάρισα, την οποία θέλει «τουριστική», η δημοτική αρχή 
της πόλης.

Συνέπειες της νόσου είναι, η γιγάντωση των πολυκαταστημάτων, η αύξη-
ση των ελαστικών μορφών απασχόλησης και, τελικά, ο θάνατος των μικρών 
επιχειρήσεων.

Η «Ερμαϊκή Στήλη» θα ασχοληθεί, αναλυτικά, σε επόμενο φύλλο, μπρο-
στά στον κίνδυνο της πανδημίας!

Συνέβη!  Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε Εμπο-
ρικός Σύλλογος στην Πρέβεζα. Πριν λίγους μήνες 
ενεργοποιήθηκε ξανά, έγιναν εκλογές, για πρώτη 
φόρά ψήφισαν τόσοι πολλοί και εκλέχτηκε επιτέ-
λους  νόμιμο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό,  ενόχλη-
σε κάποιους που χρόνια τώρα τους βολεύει να μην 
υπάρχει Εμπορικός Σύλλογος!

Ο νόμιμος Εμπορικός Σύλλογος, πριν περίπου 
δυο μήνες, μαζί με τον Ε.Σ. Λούρου και το Εργα-
τικό Κέντρο Πρέβεζας, ζήτησαν από τον νομάρχη, 
να ορίσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος, ως αρ-
γία, αίτημα που έγινε αποδεκτό κι υπήρξε η σχετική 
απόφαση. Ενημερώθηκαν γι’ αυτό κι οι έμποροι, 
αλλά κάποιοι...είχαν αντίθετη γνώμη. 

Έτσι, άρχιζαν να μοιράζουν μια δική τους ανακοί-
νωση, πλαστογραφώντας τον τίτλο του Συλλόγου 
και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάποιοι, «γνωστοί – άγνωστοι»,  που ενοχλημέ-
νοι από την ύπαρξη του εμπορικού συλλόγου, έχα-
σαν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θέλουν, και σαν 
αρουραίοι, άθλια και δόλια, προέβησαν σε πλαστο-
γράφηση ανακοίνωσης, μην αντέχοντας τη νέα, νό-
μιμη, συλλογική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στο χώρο των εμπόρων της Πρέβεζας.

Η πλαστή ανακοίνωση έγραφε: «Μετά την αρ-
νητική τοποθέτηση πολλών εμπόρων αναφορικά 
με το κλείσιμο των καταστημάτων τη Δευτέρα 8 
Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος και σεβόμε-
νοι τις ανάγκες των, απεφασίσθη η συγκεκριμένη 
απόφαση να ανασταλεί και να μεταφερθεί προς 
ενέργεια, κατά το έτος 2010.

Έτσι και φέτος, τα καταστήματα θα παραμεί-
νουν ΑΝΟΙΚΤΑ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Επίσης δια του παρόντος σας ενημερώνουμε, 

ότι σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί Γενική 
Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα, τη ρύθμιση λει-
τουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά τη 
θερινή περίοδο. Παρακαλούμε, όπως ετοιμάσετε 
τις προτάσεις σας.»
Εμείς να προσθέσουμε ότι:
- Είναι τυχεροί που δεν κλήθηκε ο εισαγγελέας για 
να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
- Διαφωνούμε απόλυτα που δεν κλήθηκε ο εισαγ-
γελέας.
- Τον πλαστογράφο, το χαλκευτή, τον άθλιο μηχα-
νορράφο δεν τον συγχωρείς, τον αποκαλύπτεις και 
τον διασύρεις.

Τον ένοχο και τον υπεύθυνο για «υπόκοσμες» 
αθλιότητες, ποινικά αδικήματα και την πολύχρονη 
συνδικαλιστική σου ανυποληψία, δεν τον χαϊδεύ-
εις.

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΠΟΣΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ;;;

Η αυλή των θαυμάτων του Αντώνη Αντωνάκου

γατόσκυλά τους οι μεγάλες εταιρίες δεν θα 
φτάνει ούτε για τα χάπια των διακοπών.

Στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας όλοι ξέ-
ρουμε πως δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό για 
να κάνουμε όνομα και λεφτά μα πρωτίστως 
για να ζήσουμε και ν’ αφήσουμε, ει δυνατόν, 
κάτι καλύτερο απ’ αυτό που βρήκαμε. 

Ο νέος άνθρωπος σπαταλά της ευφυΐα του 
και την ζωτικότητά του για την καριέρα του 
και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο ψυχι-
σμός του μολύνεται απ’ το δηλητηριώδες αλι-
σβερίσι. Μεταφέρει λοιπόν αυτό το μακάβριο 
πάρε-δώσε και στον κοινωνικό χώρο, περιμέ-
νοντας απόδοση σε κάθε του ενέργεια. 
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Ο δήμος Αστακού βρίσκεται στο νοτιο-
δυτικό άκρο της Αιτωλοακαρνανίας, 
με πληθυσμό 2.252 κατοίκους. Το σύ-

νολο της έκτασης του καλύπτει περιοχές που 
βρίσκονται στους πρόποδες του Ακαρνανικού 
όρους, που οι πλαγιές τους τελειώνουν σχε-
τικά απότομα, όταν πλησιάσουν στις δυτικές 
ακτές της Αιτωλοακαρνανίας.
Αξιοθέατα
• Ο βυθισμένος πρωτοελλαδικός οικισμός 
στο Πλατυγιάλι. Το μεγαλύτερο κομμάτι του 
οικισμού είναι σήμερα βυθισμένο στη θάλασ-
σα και είναι ορατό όταν τα νερά είναι καθαρά 
και ήρεμα.
• Ο Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πό-
λης Κόροντα (Χρυσοβίτσας), καθώς και τα 
τείχη της αρχαίας πόλης. Έχουν βρεθεί Κυ-
κλώπεια τείχη και μυκηναϊκές ταφές. 
• Τα τείχη της αρχαίας πόλης της Παλαιομά-
νινας, που χρονολογούνται στο πρώτο μισό 
του 4ου αιώνα.
• Τα κάστρα που είναι χαρακτηριστικά στην 
Αιτωλοακαρνανία, το μεσαιωνικό Καστέλι, 
του Δραγαμέστου, χτισμένο τον 11ο αιώνα.
• Τα ιστορικά μοναστήρια, του Προφήτη 
Ηλία (17ος αι.), του Αγίου Γεωργίου Πόρτας 
(1726).
• Σίγουρα το μεγάλο προτέρημα που διαθέ-
τει ο δήμος Αστακού είναι ότι προσφέρεται 
τόσο για τους λάτρεις διακοπών σε βουνό, 
ενώ διαθέτει εξίσου υπέροχες παραλίες, με 
σπουδαιότερη εκείνη που βρίσκεται μέσα στη 
κωμόπολη του Αστακού ή στον Άγιο Γεώργιο, 
μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο στην άκρη 
του ομώνυμου κόλπου, πλαισιωμένου με κτί-

σματα της Μητρόπολης, καθώς και εκείνη 
του Μαραθιά.
Ο Αστακός είναι μια προσεγμένη κωμόπολη, 
που προσφέρεται για οικογενειακό τουρι-
σμό, διαθέτει πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζό-
μενα δωμάτια, ενώ μπορεί ο επισκέπτης να 
απολαύσει τον καφέ του στα καταστήματα 
που βρίσκονται πάνω στο λιμάνι του Αστακού 
αλλά και ωραίο φαγητό, ιδίως φρέσκο ψάρι. 
Εδώ σημειώνουμε ότι από τον Αστακό εκτε-
λούνται καθημερινά δρομολόγια για Ιθάκη 
και Κεφαλονιά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ Στην πόλη του Αστακού 
η φιλοξενία αποτελεί βασική μέριμνα των 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν ξε-
νοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ανάλογα 
με τις επιλογές σας. • Το ξενοδοχείο Stratos 
βρίσκεται στην παραλία του Αστακού και είναι 
τριών αστέρων. Έχει 65 δωμάτια με 110 κλί-
νες. Τηλ. 26460-41911/12, 41096, ΤΒΧ: 41227. 
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια ΗΟ1 Ι5, στον Αστα-
κό, τηλ. 26460-42520, 42530 • Ενοικιαζόμε-
να δωμάτια ΛΕΜΟΝΗΣ, στον Αστακό, τηλ. 
26460-42342, 42246 • Ενοικιαζόμενα δωμά-
τια ΠΩΤΗΣ - ΣΟΥΡΛΑ.Σ, στον Αστακό, τηλ. 
26460- 42575 & 6947571270 • Ενοικιαζόμε-
να δωμάτια (Μητσάνης Ζώης), στον Αστακό, 
τηλ. 26460- 41414 & 6977740588 • Ενοικια-
ζόμενα δωμάτια (Μπαμπούρης Βασίλειος), 
στον Αστακό, τηλ. 6977609557 • Ενοικια-
ζόμενα δωμάτια (Μπαμπούρη Χρύσα), στον 
Αστακό, τηλ. 6972-724547 • Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια (Τσάρκος Βασίλειος), στον Αστακό, 
τηλ. 6977-77500 

ΤΗΛ. 2662031888
Άνοιξε το 2009, με εξαιρετικούς μεζέδες και δυο μαγείρισ-
σες, μια Ιταλίδα και μια Ελληνίδα, να δίνουν τον τόνο στην 
κουζίνα. Νούμπουλο Κέρκυρας, αβγοτάραχο Μεσολογγίου, 
αβοκάντο με άσπρη σως και γαρίδες, κουκόπιτα (πίτα από 
κουκιά), κοτόπουλο στρατσέτι (φιλέτο με λεμόνι κι ελαιόλα-
δο)...Κρητικό κρασί βιολογικής καλλιέργειας από τη μονή 
Τοπλού.

Αστακός

Χρήσιμα τηλέφωνα (Τηλ. δήμου: 26460-
41431, 26463-60500. ΚΕΠ 38040, Αστυνομικό 
τμήμα 41206, Κέντρο Υγείας 26463-60400, Λι-
μενικός σταθμός 41052, Ειρηνοδικείο 41241, 
ΕΛΤΑ 41254, ΟΤΕ 41499, ΤΑΞΙ 41000.


