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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυριακάτικη Αργία
Θέλει η π…. να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει. Δεν επιβιώνουν οι πολυεθνικές χωρίς σαββατοκύ-
ριακα και δούλους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση βρίσκεται ένα βήμα πριν την ικανοποίηση των απαι-
τήσεων τους, με μπροστάρηδες τους «τουρίστες» νομάρχες και δημάρχους!

Οι καθαρές θέσεις απέναντι στους «κοινωνικούς διαλόγους
Καθαρές θέσεις από την Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. για το υπαίθριο εμπόριο, την ίδια ώρα που η Ε.Σ.Ε.Ε. «γλείφε-
ται» με τους υπουργούς και τον «μικρο-πωλη-τικό» στρατό τους, όπως η ίδια ομολογεί στα συμβούλιά 
της, αλλά αρνείται να το παραδεχτεί στην κοινωνία. 

Οι εμπρηστικές πολιτικές

Με την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας
Με την κατάρρευση της δημόσιας ασφάλισης

Με το υπαίθριο παραεμπόριο
Με την απάθεια που μας πότισαν

Μας πυρπολούν

Στη μνήμη του 
Αλέκου Σπύρου, προσφέρουν 

στην Ερμαϊκή Στήλη

Ε.Σ. Άρτας: 150€
Ε.Σ. Παξών: 100€

Στη μνήμη του
Γιάννη Σαμουρίδη

προσφέρει στην Ερμαϊκή Στήλη

Ν. Λανάρας, πρώην πρόεδρος του 
Ε.Σ. Αγρινίου: 50€

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΣΑ, ΛΟΙΠΟΝ, «ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ»...;;;

Στάθηκα, προχτές, έξω από το μαγαζί σου και προ-
σπάθησα να σου μιλήσω...μη μπω μέσα και στο «μα-
γαρίσω»...
Με κοίταξες εξεταστικά και σαν άκουσες – δεν 
άκουσες – τι είχα να σου πω – γιατί ο άνθρωπος 
γερνάει από όταν νομίζει πως τα ξέρει όλα – για τις 
αναδουλειές, για τα στημένα ωράρια, για τις προ-
σφορές, που εσύ γελάς κι άλλοι γελούν μαζί σου...
σαν «άκουσες», μου απάντησες...
«τι παιδεύεσαι, μωρέ, παιδί, εσύ θ’ αλλάξεις τον κό-
σμο; εδώ υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν νόμοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ υπάρχει ένας κόσμος 
που προχωράει και μου φαίνεται πως δεν ξέρεις 
που πατάς και που βρίσκεσαι...πως θα μπει ο πε-
λάτης μέσα, μπορείς να μου πεις;....κοίτα τη δου-
λειά σου και κοίτα να χαρείς όσα σου δίνει η ζωή, 
η οικογένειά σου, έρχεται καλοκαίρι και μπάνια και 
ήλιος δυνατός...ταμείο και γρήγορα στην παραλία...
περνάει η ζωή. Η ζωή είναι φάρσα, η ρουφιάνα, μια 
δουλειά κάνουμε, δεν θα μας βάλει από κάτω, θα 
δούμε. Κοίτα να ξεχαστείς».
«τι να σου πω, γέροντα, σαν φάρσα βλέπω τη ζωή, 
μέχρι που συναντώ εσένα. Επειδή, κανείς δεν ξέρει 
πως ήμασταν συμμαθητές, να σε ρωτήσω, κρυφά...
βλέπεις τη ζωή σαν φάρσα, όταν μετράς και ξανα-
μετράς κι αργύρια δεν βλέπεις; όταν σου λήγει η 
επιταγή, το ούζο πως σου φαίνεται; όταν φωνάζεις 
στη γυναίκα σου, που σου ζητάει λεφτά για να ψω-
νίσει, ποιες παραλίες ονειρεύεσαι; όταν πληρώνεις 
την εισφορά στο ταμείο σου, πόσο πλούσιος νιώ-
θεις; πόση ζωή σου μένει, σαν βλέπεις το παιδί σου 
να μεγαλώνει;...
είναι, δεν είναι φάρσα, η ζωή, δεν σ’ αφορά....πες 
μου καλύτερα, πως είσαι κουρασμένος, πνευμα-
τικά ανάπηρος και ψάχνεις κουβέντες για να κρα-
τηθείς...πως τάχα, ο συνδικαλισμός είναι για τους 
φτωχούς ή για τους «κολλημένους» και μη μου πεις 
πως είσαι από καιρό αλκοολικός ή πως «πεθαίνεις» 
κάθε βράδυ στα θαύματα της τηλεόρασης...κι όταν 
ζητάς χάρες από κομματικά σκουλήκια – χάρες μι-
κρές – κάνε πως δεν με βλέπεις...εσύ θα σώσεις τον 
κόσμο;...ούτε τον εαυτό σου, δεν μπορείς...»

Έκτωρ ο κοινός 
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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.

Η Ελλάδα του παρά… 
(όπως: παραοικονομία, παραεμπόριο, παράνοια κλπ)

Ο προϋπολογισμός πάει κατά διαόλου αλλά ο καταλληλότερος – υπευθυνότερος, 
όπως πάντα, θέλει να είναι χρήσιμος και όχι ευχάριστος.• Έτσι από λεφτά που δεν 
υπάρχουν δίνει και ξαναδίνει • Λεφτά σε ελεύθερους επαγγελματίες • Τακτο-
ποίηση ανέργων στη ΔΕΗ • Τακτοποίηση ημιυπαίθριων • Λεφτά για κλιματιστικά 
• Λεφτά για αυτοκίνητα (για να στηρίξουμε την ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία) 
• Ο ‘οικολόγος’ εισπράκτωρ αποφάσισε να καθαρίσει τη χώρα από αυτοκίνητα 
13-14 ετών. Λες και αυτοί που τα οδηγούν έχουν εκατομμύρια στην τράπεζα, αλλά 
είναι σατανικοί τύποι και δεν αλλάζουν Ι.Χ., για να ρυπαίνουν το περιβάλλον • Ο 
αυθαιρετούχος υπουργός κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει τον Παπαθανασίου • 
Αφού τακτοποίησε τους ημιυπαίθριους, είπε να τακτοποιήσει και τους εισαγωγείς 
αυτοκινήτων • Και να αυξήσει τα τέλη κυκλοφορίας • Όλο και κάτι ευρουλάκια θα 
μαζέψουν • Θα πει κανείς, “δεν θέλεις να προστατέψουμε το περιβάλλον” • και 
ο ρυπαίνων να πληρώνει• Έχουμε δύο κρατούμενα • Πρώτον: οι χαμηλόμισθοι 
και οι μικροεπαγγελματίες ούτε να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους μπορούν (εκτός 
κι αν βάλουν μια επιπλέον θηλιά με κανένα δάνειο) ούτε να πληρώσουν έχουν • 
Δεύτερον: όσοι ευθύνονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος τι πληρώνουν 
• Το δήθεν μέτρο κατά των ρύπων έχει στόχο να μαζέψει κι άλλα λεφτά από τα 
τέλη κυκλοφορίας, γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ χ…κε για το περιβάλλον • Γι αυτό όλες οι 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες μας θεωρούν έναν μεγάλο παραθαλάσσιο σκουπιδότο-
πο, ούτε καν ΧΥΤΑ • Με τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, η κυβέρνηση θα μαζέψει 
χρήματα για να πληρώσει τα πρόστιμα της Ε.Ε. για τη ρύπανση • Ο Αβραμόπουλος 
είπε ότι η χώρα μας θα είναι θωρακισμένη για την γρίπη των χοίρων • Αν είναι 
τόσο θωρακισμένη όσο η οικονομία το 2007 ας κάνουμε την διαθήκη μας… • Όχι 
μόνο είχαμε εθνικό σχέδιο για τη νέα γρίπη, αλλά το επικαιροποιήσαμε κιόλας •Το 
γεγονός ότι τα νοσοκομεία που έχουν τεθεί σε επιφυλακή δεν γνωρίζουν τίποτα γι 
αυτό, είναι μια μικρή ενοχλητική λεπτομέρεια • Ο Γιωργάκης δήλωσε ότι τα μέλη 
του ΠΑΣΟΚ είναι διαθέσιμα όπου χρειαστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας • 
Αυτοί για να γίνουν κυβέρνηση μέχρι και γρίπη κολλάνε (όπως θα έλεγε κι ο Αντώ-
ναρος) • Λέγεται ότι το άκουσαν και οι ξένες φαρμακευτικές εταιρείες και κάποιο 
στέλεχός τους αναφώνησε: “Στο Ελάντα βρήκαμε πειραματόζωα για τις παρενέρ-
γειες του νέου εμβολίου” • Σύμφωνα με τις ίδιες αναξιόπιστες πηγές, ο Αβραμό 
αρνήθηκε την προσφορά του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: “Δεν θέλουμε βοήθεια, μπορούμε 
να τα θαλασσώσουμε και μόνοι μας” • Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαφοροποιήθηκε 
και στο θέμα της γρίπης, ζητώντας από το κόμμα του να καταθέσει προτάσεις. Η 
πληροφορία ότι προσφέρθηκε να εμβολιάσει ο ίδιος τον Γιώργο δεν επιβεβαιώνε-
ται • Έμπλεξε άσχημα ο ιός της γρίπης • Το θέμα: Νέα γρίπη, Νέα Δημοκρατία, 
Νέα μέτρα • Έρχεται και η Νέα αρχή του ΠΑΣΟΚ, για να μας αποτελειώσει • Τρι-
ανταπέντε χρόνια πέρασαν από την αρχή της μεταπολίτευσης • Πολλοί πολιτικοί, 
ευλογώντας τα γένια τους, λένε ότι είναι η καλύτερη περίοδος της χώρας μας • 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της παραοικονομίας, στην ΕΕ • Το τέμπο το 

κρατάει το κράτος, του οποίου τα όρια από το παρακράτος δεν διακρίνονται και με 
μεγάλη σαφήνεια • Και τα κόμματα εξουσίας, αντί για πολιτική, παράγουν παρα-
πολιτική • Ο υπουργός παραοικονομίας είπε ότι δεν μπορεί να μας βάλει άλλους 
φόρους γιατί δεν έχουμε μία • Κύριε Παπαθανασίου, έχουν εξαντληθεί οι τρόποι 
οικονομικής αφαίμαξης των μισθωτών, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων. 
Το μόνο που έμεινε είναι να προσλάβετε διαρρήκτες, για να κλέβουν και από τα 
σπίτια μας…•…τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, στερεοφωνικά, κινητά, ακίνητα, 
κατοικίδια ζώα, εικονοστάσια… Και μετά, θα επιδοτείτε με 10% την επαναγορά 
τους • Με αφορμή τις κανονικές καλοκαιρινές εκπτώσεις η κυβέρνηση αποφά-
σισε να κάνει πάνω από 90% έκπτωση σε κάθε φιλολαϊκή υπόσχεση • Δεν τα 
βρήκαν οι ροδακινοπαραγωγοί με την κυβέρνηση • 25 λεπτά ανά κιλό ζητούν οι 
παραγωγοί, 19 τους δίνουν • Αφού ασχολούνται με δεκάρες καλά να πάθουν • Αν 
ζητούσαν τίποτα δισεκατομμύρια θα είχε λυθεί το πρόβλημά τους • Η κυβέρνηση 
θα πατάξει την εισφοροδιαφυγή, την φοροδιαφυγή και τις σπατάλες του κράτους 
• Στην επόμενη ζωή • Δεν έχουν και κανένα “μαγικό ραβδάκι” οι άνθρωποι • Τις 
μίζες θα τις αφήσουν ως έχουν • Μην διαλύσουμε και την χώρα • Θες λεφτά, 
κύριε Κράτος• Κόψε τις φοροαπαλλαγές • Όχι όμως από τους μικρομεσαίους 
επαγγελματίες όπως πήγες να κάνεις πρόσφατα • Αν μας κόψεις το αφορολόγητο 
τέτοια εποχή από τα παραπανίσια που ονειρεύεσαι να πάρεις, καλύτερα κλάψε και 
αυτά που πήρες πέρσι. Πολλοί θα το κλείσουμε το μαγαζί, δε βγαίνουμε… • Θα 
το ρίξουμε κι εμείς στο παραεμπόριο (παζάρια, πανηγύρια, παράνομοι πλανόδιοι 
κλπ) • Ούτε αυτά που δίναμε για φόρο δεν θα μαζέψεις • Σκέψου και τι ΦΠΑ θα 
χάσεις • Μάλλον από τις επιχειρήσεις με τα υψηλά κέρδη πρέπει να κόψεις τις 
φοροαπαλλαγές • Φίλοι σου είναι, δε θα σε δείρουνε, θα σε καταλάβουν και θα το 
δεχτούν γιατί σε αγαπάνε και δεν θέλουν να φύγεις από την κυβέρνηση, γιατί μετά 
θα τους εξυπηρετεί άλλος, το ίδιο εξυπηρετικός κι αυτός, αλλά δε θα είναι φίλος 
• Ο Αρούλης, τέως τουρισμού και νυν τουριστικής παιδείας, αποφάσισε την επέ-
κταση της παραπαιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την χορήγηση αδειών σε 
ιδιωτικά κολλέγια να πουλάνε “αναβαθμισμένα” πτυχία • Η αφαίρεση (με απόφαση 
Σαμαρά) από το φιλμάκι του Γαβρά που παίζεται στο μουσείο της Ακρόπολης των 
σκηνών, όπου φαίνονται κάποιοι να σφυροκοπούν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, 
είναι ανάλογης παράνοιας • Μήπως είναι κι αυτό αποτέλεσμα της συγκατοίκησης 
στη γνωστή “πολυκατοικία”• Ο Γιάννης Μανώλης θα παραιτηθεί, λέει, στις 7 Σε-
πτεμβρίου • Κι αν φύγει, που θα πάει • Υπάρχουν τρία σενάρια: α) στον ΛΑΟΣ, 
β) στο κόμμα του Καρατζαφέρη, γ) στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό • Ο Τσάτσος 
είπε ότι θα είναι συνταγματικό ολίσθημα αν το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίσει πρόεδρο της 
δημοκρατίας για να πάμε σε εκλογές • Το ολίσθημα της χώρας δεν τον ενδιαφέρει 
• Τελικά καυγάς έχει στηθεί ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ, με μαϊντανούς τους 
τσάτσους συνταγματολόγους, για το ποιος αγαπάει περισσότερο το σύνταγμα • Η 
απάντηση είναι απλή • Το σύνταγμα το αγαπάν μόνο τα περιστέρια του.

Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η

Τη δική του εκδοχή, έδωσε για 
τις αιτίες των προβλημάτων 

του Ο.Α.Ε.Ε. στη εφημερίδα «Κα-
θημερινή», στις 8 Αυγούστου, ο 
διοικητής του Ταμείου, κ. Κ. Παπα-
θανασίου.

Αφού κατηγόρησε τα μέσα ενη-
μέρωσης για καταστροφολογία, 
επισήμανε ότι ο ενοποιημένος 
Ο.Α.Ε.Ε. παρέλαβε χρέη, ύψους 
203, 22 και 53 εκατ. € από το 
Τ.Ε.Β.Ε., το Τ.Α.Ε. και το Τ.Σ.Α. 
αντίστοιχα, από 1/1/2007 κι ότι με-
ταφέρθηκαν υποχρεώσεις ύψους 
766 εκατ. €, προς ΛΑΦΚΑ, ΙΚΑ 
κ.λ.π. 

Σε ότι αφορά στο τελευταίο, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό, αυτές απο-
τελούν συμβατικές υποχρεώσεις 
του κράτους που δεν τηρήθηκαν 
και μετακυλίσθηκαν στο νέο Τα-
μείο.

Προκαλούν, όμως, απορία και 
τα ελλείμματα των πρώην ταμεί-
ων, όταν όλοι είχαμε την εντύπωση 
πως ήταν από τα πλέον βιώσιμα. 
Ως την ημέρα της ενοποίησης εί-
χαν δεχτεί ουσιαστική αφαίμαξη, 
στην πολυθρύλητη περίοδο της 
πτώσης του χρηματιστηρίου, ενώ, 
ήδη, τα αποθεματικά τους είχαν 
συρρικνωθεί με τις «εκπληκτικές» 
συμφωνίες κατάθεσής τους, από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Γιατί παρέλαβε αυτά το χρέη ο 
Οργανισμός; Με ποιο τρόπο έγινε 
η συγχώνευση των Ταμείων;

Ο κ. Παπαθανασίου δεν νομίζου-
με πως αγνοεί – αλλά ως κρατικός 
υπάλληλος αποκρύπτει – πως από 
το 1973 ως το 1991 (για να μην 
αναφερθούμε σε προηγούμενα 
χρόνια) που ο πληθωρισμός «έτρε-
χε» με 18,29% κατά μέσο όρο, το 
μέσο επιτόκιο των αποθεματικών, 
για την ίδια περίοδο διαμορφω-
νόταν στο 11,15%! Πράγμα που 
σημαίνει πως χάθηκαν περισσότε-
ρα χρήματα από ότι φαίνεται σε 
πρώτη ανάγνωση, καθώς το μέσο 
επιτόκιο αφορά σε μικρές και με-
σαίες καταθέσεις κι όχι σ’ αυτό 
που δίνεται ύστερα από ιδιαίτερες 
συμφωνίες σε «μεγαλοκαταθέτες». 
Μόνο το 1973 – 74, στα τελευταία 
δυο χρόνια της χούντας, τα ταμεία 
έχασαν το 1/3 της αξίας τους.

Ανέφερε ως πρόβλημα τη σχέση 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων, 
που από 1 προς 4 το 1996 (για 
το Τ.Ε.Β.Ε.), διαμορφώθηκε σε 1 
προς 2,6 το 2006, ενώ συνολικά για 
τα τρία ταμεία, από 1 προς 3,1 το 
2000 μεταβλήθηκε σε 1 προς 2,7 
το 2008. Εξέφρασε δε, την έκπλη-
ξή του, που η εισροή νέων ασφαλι-
σμένων μειώθηκε από το 2007  στο 
2008 κατά 8%. Εμείς, μπορούμε 
να τον διαβεβαιώσουμε, πως με 
την πολιτική που ακολουθούν οι 
κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, 
η εισροή νέων ασφαλισμένων στη 
βιοτεχνία και στο εμπόριο θα μει-
ώνεται κατακόρυφα. Είναι δική του 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ!
Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν για το πόσο 

ασφαλείς αισθάνονται όσοι απευθύνονται στις ασφαλιστι-
κές εταιρείες, σε περιόδους κρίσης, έπειτα από τα στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα μ’ αυτά, στο πρώτο εξάμηνο του 2009 «έσπα-
σαν» συμβόλαια ζωής και συντάξεων, αξίας 329 εκατ. 
€, συνεχίζοντας το σαφάρι των εξαγορών, που το 2008 
έφτασε τα 624 εκατ. €! 

Όσον αφορά στα συμβόλαια που επενδύουν σε μετοχές 
και αμοιβαία κεφάλαια, κατρακυλούν με αμείωτο ρυθμό 
σε ποσοστό -56% σε σχέση με πέρυσι.

Μπορεί να παρουσιάστηκε αύξηση κατά 23% στα συ-
νταξιοδοτικά προγράμματα, κυρίως λόγω της δεινής οι-
κονομικής θέσης των δημόσιων Ταμείων και της ελλιπούς 
τους χρηματοδότησης από το κράτος, την ίδια περίοδο 

όμως, οι ακυρώσεις από του παλαιούς κατόχους αντίστοι-
χων προγραμμάτων (χαμηλού ρίσκου) έφτασαν τα 114 
από τα 329 εκατ. €.

Ως αιτία της εξέλιξης αυτής, θεωρείται η ανασφάλεια 
των δικαιούχων σχετικά με τη βιωσιμότητα πολλών εται-
ρειών του κλάδου και το αν θα ανακληθούν ή όχι οι άδειες 
κάποιων από αυτές, καθώς κι η έλλειψη ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Τα σκαμπανεβάσματα του τζίρου των ιδιωτικών ασφα-
λιστικών κι έλλειψη μαζικής συμμετοχής στα βασικά τους 
προγράμματα, φανερώνουν την πεποίθηση του μέσου πο-
λίτη πως η σύνταξη κι η υγεία δεν πρέπει να είναι προϊόντα 
επισφαλών επενδύσεων. Η εγγύηση που μπορεί να προ-
σφέρει το κράτος σε τόσο σημαντικά ζητήματα είναι ανα-
ντικατάστατη, όταν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τα ιδιωτικά συμβόλαια, μόνο επικουρικά μπορούν να 
λειτουργούν, όταν αφορούν τομείς πρόνοιας. 

Όσα ξέχασε να πει ο διοικητής του 
Ο.Α.Ε.Ε. για τις αιτίες των ελλειμμάτων του Ταμείου μας!

ευθύνη, άλλωστε, να μας ενημε-
ρώσει, πόσες εμπορικές επιχειρή-
σεις βάζουν λουκέτο όταν ανοίγει 
ένα κατάστημα μια πολυεθνική( 
με τους τόσους ευνοϊκούς νόμους 
που έχουν ψηφιστεί)!

Διαπίστωσε μεγάλη αύξηση της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
κατά 20,5% το 2007 και 25,5% το 
2008, την οποία απέδωσε, φυσικά, 
στην κατάργηση της λίστας φαρ-
μάκων, μόνο που εδώ και κάποια 
χρόνια, οι συνδικαλιστές ζητούν να 
γίνει η υγεία, κρατική και δωρεάν 
και να μη στοιχίζει στα ταμεία ούτε 
ένα ευρώ. 

Αν δεν υπάρχει, λοιπόν, οξύ οι-
κονομικό πρόβλημα, σε ποια αιτία 
πρέπει να αποδοθούν οι προκλητι-
κές αυξήσεις που επιβάλει στις ει-
σφορές ο Οργανισμός, που φέτος 
ξεπέρασαν κατά πολύ τον πληθω-
ρισμό;

Γιατί, ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε., 
έντεχνα, κινδυνολογεί, όταν είναι 
να επιβάλει αυτές τις αυξήσεις;

Εκεί, όμως, που πραγματικά 
προκαλεί τη νοημοσύνη μας είναι 
όταν αναφέρει πως το 25% των 
ασφαλισμένων δεν είναι συνεπείς 
στις ασφαλιστικές τους υποχρε-
ώσεις και για αυτό τον λόγο έχει 
τεθεί σε εφαρμογή, πρόγραμμα 
διεκδίκησης των οφειλών. Πιθανόν 
δεν έχει ακούσει πως στο α΄ εξά-
μηνο του 2009 έχουμε ρεκόρ ακά-
λυπτων επιταγών. Εμείς να του ευ-
χηθούμε «καλά έσοδα», αλλά και 
να του επισημάνουμε πως «ουκ αν 
λάβεις παρά του μη έχοντος»!

Ούτε κουβέντα δεν ανέφερε για 
το πόσα επαγγέλματα χάνονται 
από τους μικρομεσαίους, ούτε 
για το πόσα υποκαταστήματα πο-
λυεθνικών θησαυρίζουν, χωρίς να 
πληρώνουν ούτε μια εισφορά!

Ανέφερε ορισμένα προγράμμα-
τα, κόστους πολλών εκατ. ευρώ, 
κατά τη γνώμη μας, ανούσια, όπως 
τη μελέτη ωρίμανσης έργων πλη-
ροφορικής, ύψους 13 εκατ. € κι 
εμείς ως έμποροι θα του επιση-
μάνουμε πως είναι πολύ καλή η 
θεωρία κι η οργάνωση, μόνο όταν 

υπάρχουν λεφτά, ενώ μας χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα που θα ξεκινήσει ο 
έλεγχος για τις ανέλεγκτες οικονο-
μικές χρήσεις των ταμείων. 

Τέλος, μας κατηγόρησε για «χα-
λαρή ασφαλιστική συνείδηση» κι 
έθεσε τις βάσεις για μια συνολική 
απασφαλιστική επίθεση. Όχι τυ-
χαία, αλλά σε πλήρη συνάρτηση 
με τις προτάσεις του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου (βλέπε σχετικό 
άρθρο).

Επίσης με την ανοχή της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο-
ρίου, που αποδέχεται ως διαχει-
ριστές τους κρατικούς managers, 
χωρίς να διεκδικεί να περάσει η δι-
οίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. στους ασφα-
λισμένους. 

Αφού σημειώσουμε πως μας 
προκαλεί λύπη κάθε τοποθέτηση 

των υποτιθέμενων αρμόδιων για 
τόσο ζωτικά ζητήματα, όπως η 
τύχη της διαχείρισης των χρημά-
των που καταβάλουμε για την εξα-
σφάλισή των γηρατειών μας, να 
προσθέσουμε πως διαβλέπουμε, 
πράγματι, πως ο Ο.Α.Ε.Ε. βρίσκε-
ται στα πρόθυρα της κατάρρευ-
σης, μέσα από τόσο κοντόφθαλ-
μες και αντιλαϊκές απόψεις κι ίσως 
πολύ επικίνδυνες!

Η συντακτική επιτροπή.
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Πραγματοποιήθηκε, πρόσφα-
τα, συνάντηση του προε-
δρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. με τον 

υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεώργιο 
Βλάχο, με σκοπό την υποβολή των 
προτάσεων της Συνομοσπονδίας για 
το υπαίθριο εμπόριο, έπειτα από τις 
τελευταίες μεθοδεύσεις του υπουρ-
γείου, σχετικά με το συγκεκριμένο 
θέμα.

Με αφορμή τη συνάντηση, η 
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. υπέβαλε με τη σει-
ρά της, τις θέσεις της, συνολικά, 
για το πλανόδιο και στάσιμο εμπό-
ριο, τις οποίες γνωστοποίησε στις 
Ομοσπονδίες και στους εμπορικούς 
συλλόγους, πανελλαδικά.

Η παράθεση των θέσεων της Ομο-
σπονδίας μας με τις αντίστοιχες της 
Ε.Σ.Ε.Ε. καταδεικνύει με σαφή τρό-
πο τη διαφορά των επιδιώξεων και 
του προσανατολισμού του συνδικα-
λισμού των μικρομεσαίων εμπόρων 
από εκείνους που «βάζουν νερό στο 
κρασί τους» και σύρονται σε διαλό-
γους που, κατά βάση, οδηγούν σε 
συνεχείς υποχωρήσεις κι επιδείνω-
ση της κατάστασης μας.

Στην επιστολή του, το Δ.Σ. της 
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. επισημαίνει, καταρ-
χήν, ότι η συγκεχυμένη κατάσταση 
που επικρατεί στους κανόνες που 
διέπουν το υπαίθριο εμπόριο είναι 
αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής 
επιλογής κι όχι προϊόν λανθασμένων 
εκτιμήσεων, από πλευράς υπουργεί-
ου.

Τονίζει ότι, το υπαίθριο εμπόριο 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν 
σταθερή εμπορική εργασία των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 

ούτε ως διέξοδος από την ανεργία, 
γιατί έτσι γιγαντώνεται.

Συγκεκριμένα:
Στις λαϊκές αγορές να επιτρέπεται 

η πώληση, μόνο, πρωτογενών αγα-
θών γης και θάλασσας, από παρα-
γωγούς με άδειες που να ισχύουν, 
μόνο, στον οικείο νομό. Το ίδιο να 
επεκταθεί και στο υπαίθριο πλανό-
διο εμπόριο, όπου να επιτρέπεται σε 
παραγωγούς να πωλούν τα πρωτο-
γενή αγαθά που καλλιεργούν ή αλι-
εύουν, αυστηρά, έξω από τα όρια 
των πόλεων και σε χωριά, όπου δεν 
υπάρχουν στεγασμένα εμπορικά κα-
ταστήματα που να πωλούν αντίστοι-
χα είδη.

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 
μικροπωλητών να απαγορευτούν 
και κυρίως να καταργηθούν όλες οι 
επαγγελματικές άδειες. 

Επίσης, σε πρώτη φάση το υπαί-
θριο στάσιμο εμπόριο, να εναρμο-
νιστεί πλήρως με τους νόμους και 
τις υποχρεώσεις του στεγασμένου 
εμπορίου, με σκοπό, μακροπρόθε-
σμα να καταργηθεί. 

Ορθά – κοφτά, τα παζάρια, οι 
εμποροπανηγύρεις, ως αναχρονιστι-
κοί θεσμοί, καθώς και οι κάθε είδους 
κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες 
και πασχαλινές αγορές να καταρ-
γηθούν. Να υπάρξει, κατ’ εξαίρεση, 
πρόβλεψη για 2ήμερη λειτουργία, 
όσων εμποροπανηγύρεων τελού-
νται επί 30 χρόνια, αδιάλειπτα, ώστε 
να θεωρούνται παραδοσιακές.

Υπεύθυνη για την τήρηση του νό-
μου να είναι η Αστυνομία κι όχι οι 
«αμαρτωλοί» δήμοι, καθώς, όσο αυ-
ξήθηκαν οι αρμοδιότητές τους, τόσο 

Οι καθαρές θέσεις απέναντι στους «κοινωνικούς διαλόγους»
Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

πολλαπλασιάστηκε η παρανομία κι η 
ατιμωρησία, αφού, συνήθως, το κρι-
τήριο των δημοτικών αρχόντων είναι 
η ψηφοθηρία.

Τέλος, να ποινικοποιηθούν οι 
παραβάσεις για ζητήματα υπαίθρι-
ου εμπορίου και κυρίως για όσα 
εντεταλμένα όργανα «αμελούν» να 
εφαρμόσουν τους νόμους. 

Από την άλλη, η Ε.Σ.Ε.Ε., κατά την 
πάγια τακτική της, έκανε γνωστές 
τις θέσεις της σε όσους εκπροσω-
πεί, εκ των υστέρων, συνεχίζοντας 
να λειτουργεί σαν «ολιγαρχικό όρ-
γανο» και διευρύνοντας το χάσμα 
που τη χωρίζει από την πλατιά βάση 
των μικρομεσαίων εμπόρων.

Στέκεται περισσότερο στην ανα-
μόρφωση του νομικού πλαισίου, 
αποδεχόμενη την ύπαρξη και τη 
διαιώνιση του υπαίθριου εμπορίου. 
Αρνείται, πεισματικά, να αντιληφθεί 
πως δεν αποτελεί πολιτική βούληση 
των κυβερνώντων και των διαφόρων 
υπηρεσιών η εφαρμογή των νόμων, 
αλλά η σταδιακή ανατροπή τους. 
Την ίδια ώρα, στα διοικητικά τους 
συμβούλια λένε αυτά που δεν τολ-
μούν να πουν δημόσια ( βλέπε τους 
«συνδικαλιστικούς διαλόγους).

Ζητά η Ε.Σ.Ε.Ε., το στάσιμο εμπό-
ριο να πραγματοποιείται σε περι-
φραγμένους δημόσιους χώρους, 
κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των 
άτυπων λαϊκών αγορών. Αποδέχεται 
τη διενέργειά του μέσα στις πόλεις, 
με μόνη εξαίρεση να μην πραγματο-
ποιείται μπροστά από τις εισόδους 
των καταστημάτων. Θέτει ως όριο, 
οι άδειες για στάσιμο εμπόριο, να 
μην υπερβαίνουν το 1% του αριθμού 
των τοπικών καταστημάτων.

Για το πλανόδιο εμπόριο, να απα-
γορεύεται σε πόλεις με πληθυσμό 
πάνω από 10.000 κατοίκους, να τη-
ρούνται, αυστηρά τα χρονικά όρια, 
ανά έτος, για τον αριθμό των αδειών 
του κάθε νομού και να χαρακτηρι-
στεί ως πλανόδιο εμπόριο η μέθο-
δος των επισκέψεων από πόρτα σε 
πόρτα, των οργανωμένων επιχειρή-
σεων.

Αποδέχεται την ύπαρξη χριστου-
γεννιάτικων και πασχαλινών αγο-
ρών, διάρκειας 5 ημερών.

Δεν ζητά, με σαφήνεια την κατάρ-
γηση των κυριακάτικων αγορών κι 
αυτό αποτελεί επικίνδυνο συνδικαλι-

στικό ολίσθημα.
Για τις λαϊκές αγορές, στέκεται 

στις προϋποθέσεις λειτουργίας 
τους και το μόνο ουσιαστικό είναι 
ότι, επιτέλους, ζητά να δίνονται νέες 
άδειες μόνο σε παραγωγούς.

Μόνο για τις εμποροπανηγύρεις 
συμφωνεί μαζί μας, να καταργηθούν 
όλες οι εμποροπανηγύρεις, πλην 
των παραδοσιακών.

Το μεγαλύτερο μέρος του υπο-
μνήματος αναλώνεται στους τρό-
πους έκδοσης των αδειών των μι-
κροπωλητών, ενώ γνωρίζουν, πως 
και να ψηφιστούν όσα ζητάνε, δεν 
θα τηρηθούν, όπως τίποτα μέχρι 
σήμερα.

Συγκεκριμένα, η χορήγηση των 
αδειών να γίνεται από τη Διεύθυνση 
Εμπορίου της νομαρχίας, μετά από 
παραπομπή Επιτροπής, στην οποία 
θα συμμετέχει, εκτός των άλλων, 
ο οικείος εμπορικός σύλλογος, οι 
άδειες να έχουν ισχύ 2 χρόνων, να 
μη μεταβιβάζονται, να αναρτώνται 
στο πρωτότυπο, τα δικαιολογητικά 
έκδοσης να είναι περισσότερα κ. λ. 
π.

Οι μικροπωλητές να τηρούν, υπο-
χρεωτικά, ταμειακή μηχανή καθώς 
και τιμολόγια από τους προμηθευ-
τές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ότι ενώ 
προτείνει να αφαιρεθούν από τους 
δήμους οι αρμοδιότητες αδειοδότη-
σης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ότι 
πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι να 
μη χάσουν τα έσοδα που είχαν από 
την έκδοση των αδειών. Παίρνει έτσι 
μέρος η Ε.Σ.Ε.Ε. στο παιγνίδι μι-
κροπο(ω)λιτικής που επιδίδονται οι 
δήμοι. 

Σε γενικές γραμμές, οι προτά-
σεις της Ε.Σ.Ε.Ε. διαπνέονται από 
τα χαρακτηριστικά που την έχουν 
διαποτίσει ολόκληρη, των μεσοβέζι-
κων λύσεων, της φλυαρίας και της 
αποφυγής των συγκρούσεων με την 
εξουσία. Αν γίνουν αποδεκτές, θα 
οδηγήσουν στην ψήφιση νέων νό-
μων, που θα μείνουν και πάλι, κενό 
γράμμα.

Την ίδια ώρα, η ύποπτη ανοχή της 
κυβέρνησης στην ανεξέλεγκτη αύ-
ξηση του νομότυπου και του παρά-
νομου υπαίθριου εμπορίου, πριμο-
δοτεί τον τζίρο του παραεμπορίου 
στη χώρα μας.
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Είναι εύλογοι οι σχεδιασμοί των μεγάλων 
πολυεθνικών να θέλουν να βουλιάξουν 
τους καταναλωτές σε ένα όργιο εικο-

σιτετράωρης κατανάλωσης. Το πλάνο αυτό 
πηγάζει καθαρά από τη διαχείριση που κά-
νουν οι Μάνατζερ σε αυτές τις πολυεθνικές, 
με την εφαρμογή του οποίου θα υπάρξει πρό-
σκαιρη αύξηση των κερδών των εταιριών που 
διαχειρίζονται και φυσικά ταυτόχρονα μεγά-
λη αύξηση στα bonus που παίρνουν από την 
επιτυχημένη διαχείριση. Με λίγα λόγια όλη η 
φασαρία γίνεται για να δημιουργηθεί μία δεύ-
τερη γενιά Golden Boys, σαν αυτή που γνω-
ρίσαμε πρόσφατα και που ευθύνεται για τη 
σημερινή κρίση. Όπως λοιπόν η πρώτη γενιά 
διέλυσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι 
και η δεύτερη προσπαθεί μανιωδώς να εξ- 
αντλήσει κάθε καταναλωτική αντοχή των πο-
λιτών, που αν επιτευχθεί αυτό οι συνέπειες θα 
είναι ολέθριες, διότι αυτή τη φορά θα έχουμε 
να κάνουμε με την πραγματική οικονομία, την 
πραγματική κατανάλωση και την πραγματική 
παραγωγή, κάτι που δεν διορθώνεται απλά με 
«ενέσεις» κεφαλαίων σαν αυτές που άδικα δό-
θηκαν στην κρίση που ζούμε σήμερα. Κι όλα 
αυτά για τα bonus των Golden Boys….

Τι κάνουμε όμως όλοι εμείς οι μικροί για 
την κατάσταση αυτή; Μήπως κοιτάζουμε 
απλά να εφαρμόζουμε συγκεκριμένα ωράρια 
για να περνάμε καλύτερα, κατά το πρότυπο 
της ζωής των δημοσίων υπαλλήλων; Ζηλεύ-
ουμε δηλαδή μία κατάσταση όπου απαξιώνει 
την ανθρώπινη διανόηση και θέλουμε να «την 
κοπανάμε» όπως λένε και οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, σε κάθε αφορμή και ευκαιρία, για να 
πάμε χαλαροί» για καφεδάκι και μπανάκι; Σί-
γουρα η ξεκούραση και η ηρεμία χρειάζεται 
για να μπορεί ο άνθρωπος να αποδίδει και να 
υλοποιεί θετικά τις σκέψεις του, όμως και η 
ξεκούραση θα πρέπει να είναι δημιουργική.

Τι γίνεται λοιπόν με αυτό που λέγεται συμ-
μετοχική δημοκρατία, που είμαστε όλοι εμείς 
τις ώρες που δεν δουλεύουμε, ενώ το πρωί 
φωνάζουμε στα καφενεία για τα μύρια προ-
βλήματά μας; Δεν έχουμε ευθύνη που δεν 
αφιερώνουμε μέρος από τον ελεύθερο χρό-
νο μας για να λύσουμε τα προβλήματά μας; 
Δε φταίμε που αφήνουμε τα περιθώρια στα 
Golden Boys να διαχειρίζονται τη ζωή μας 
μαζί με τις εταιρείες τους; Δεν φταίμε εμείς 
που έχει χωριστεί η κοινωνία σε δημοσίους 
υπαλλήλους, μιας καλοστημένης γραφειο-

κρατικής και «ρουσφετοκρατικής» μηχανής, 
που θεμιτά πλέον δεν αναλαμβάνουν τις ευ-
θύνες τους για τα χιλιάδες προβλήματα, και 
σε εμπόρους που θέλουν να ζουν όπως οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι και αντί να στρέφονται στην 
επιχειρηματικότητα, προσανατολίζονται στην 
παραοικονομία; Δε φταίμε  όλοι εμείς, που 
κατέχουμε την ιδιότητα του καταναλωτή, για 
τα σχέδια που εφαρμόζουν στις τσέπες μας 
οι πολυεθνικές;

Και παρόλα αυτά, απλά συζητάμε αν θα 
πρέπει να κλείσουμε τα καταστήματά μας το 
Σάββατο όπως ο δημόσιος τομέας. Μήπως 
πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την πραγ-
ματικότητα και να προσαρμοζόμαστε στις 
σύγχρονες απαιτήσεις; Είναι σίγουρα άλλες 
οι ανάγκες των καταναλωτών και άλλες των 
εργαζομένων, ωστόσο και τα δύο μέρη έχουν 
και τις δύο ιδιότητες από κοινού, επομένως 
είναι εύκολη και εφικτή μία κοινώς αποδεκτή 
λύση στα ωράρια, ενώ η συζήτηση που έχει 
ανοίξει γύρω από αυτά θα πρέπει να έχει 
και ουσιαστικά πρακτικό προσανατολισμό. Ο 
ανταγωνισμός για το ποιος θα δουλέψει λι-
γότερο δεν εξυπηρετεί κανέναν και πολύ πε-
ρισσότερο εμάς, ωστόσο θα πρέπει τόσο οι 
καταναλωτές να σεβαστούν την ανάγκη μας 
για ξεκούραση όσο και εμείς να καλύψουμε 
τις ανάγκες τους για εύκολη και ήρεμη πρόσ-
βαση στις αγορές. 

Μία πρόταση για να επιτευχθεί αυτό είναι να 
παραμείνουν τα καταστήματα μας ανοιχτά το 
Σάββατο, όπως συνηθίζεται άλλωστε σε όλη 
σχεδόν τη χώρα και έχει καθιερωθεί ως άτυ-
πος κανόνας από τις δυνάμεις κατανάλωσης, 
ώστε να μπορούν να  έχουν το χρόνο όλοι οι 
εργαζόμενοι να κάνουν με την ηρεμία τους 
και μετά από έρευνα τα ψώνια τους, κάτι που 
είναι υπέρ των συμφερόντων μας έναντι των 
πολυεθνικών που τόσο πιέζουν τους πάντες 
στην καταναλωτική διαδικασία με πολλούς 
και διάφορους τρόπους, ενώ παράλληλα με 
το να μένουμε κλειστοί τους επιτρέπουμε να 
κερδίζουν έδαφος, αφού ωθούμε τους κατα-
ναλωτές μόνοι μας προς αυτούς. 

Από την άλλη μεριά, για να μιλήσουμε για 
τις δικές μας ανάγκες μπορούμε να καθιερώ-
σουμε ως δεύτερη ημέρα αργίας την Δευτέ-
ρα, που ακολουθεί του υπερκαταναλωτικού 
Σαββάτου, αλλά πάνω από όλα δίνει σε εμάς 
τους ίδιους τη δυνατότητα να βάλουμε τάξη 
στη ζωή μας. Θα μπορούμε με αυτόν τον τρό-

πο να ασχολούμαστε με όλες τις δραστηρι-
ότητες της προσωπικής μας ζωής (γιατροί, 
τράπεζες, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες 
κ.α., ξεκούραση, διασκέδαση) χωρίς να επι-
βαρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
μας, ενώ κατά την ίδια λογική θα μπορούμε να 
είμαστε και καλύτεροι διαχειριστές για τις επι-
χειρήσεις μας. Σκεφτείτε πόσες φορές θέλου-
με να ψάξουμε για κάποιο χαρτί, για κάποιο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα κτλ. και το αφήνου-
με πίσω διαρκώς λόγω φόρτου εργασίας. 

Επιπρόσθετα, με αφορμή τα παραπάνω θα 
πρέπει να αναθεωρήσουμε και τα απογευμα-
τινά ωράρια. Το 3ωρο που εφαρμόζουμε έχει 
πολλές χαμένες εργατοώρες, αφού η εμπο-
ρική κίνηση αρχίζει μετά την πρώτη ώρα λει-
τουργίας των καταστημάτων, ενώ  αξίζει να 
σημειώσουμε πως και η επιλογή έναρξης και 
λήξης του 3ώρου δεν είναι αποτελεσματική 
μιας και το χειμώνα όταν νυχτώνει, οι κατα-
ναλωτές δεν κυκλοφορούν μέσα στο κρύο, 
αλλά και το καλοκαίρι τις ώρες που ανοίγει η 
αγορά, η ζέστη είναι αφόρητη και οι περισσό-
τεροι καταναλωτές βρίσκονται στις παραλίες 
και βγαίνουν στη αγορά πολύ αργότερα. 

Βεβαίως, όλα τα παραπάνω διορθώνονται 
μόνο μέσα από συζήτηση που θα βασίζε-
ται στην κοινωνική αλληλεγγύη, και αυτή η 
συζήτηση θα ξεκινήσει εφόσον και  όταν θα 
αλλάξουμε λογική, τόσο εμείς του ιδιωτικού 
όσο και οι λοιποί του δημοσίου τομέα. Όταν 
θα δούμε τους εαυτούς μας ως κύτταρο ενός 
οργανισμού που θα πρέπει να συνεργάζεται 
με τα υπόλοιπα κύτταρα, για να ζήσουμε όλοι 
μαζί αρμονικά. Και φυσικά όπως σε όλους 
τους οργανισμούς, όταν ένα μέλος του σώμα-
τος κουτσαίνει, τα υπόλοιπα αδιαμαρτύρητα 
κρατούν το σώμα όρθιο.

ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ 
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:
να πάμε για βουτιές, αλλά όχι με την πέτρα κρεμασμένη στο λαιμό...
Για τα καλά έχει ανοίξει η συζήτηση τα τελευταία χρόνια, γύρω από το 

θέμα του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, με κύριους θιασώ-

τες του ζητήματος τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τις υπεραγορές, 

παράπλευρους βοηθούς στην όλη υπόθεση εμάς τους μικροεμπόρους 

και συνενόχους φυσικά τις διάφορες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγ-

μα αυτή της Γαλλίας, που προχώρησε σε ψήφιση σχετικής τροπολογί-

ας περί κυριακάτικης εργασίας, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση που 

μας σερβίρει κάθε τόσο παρόμοιου είδους αποφάσεις.
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Οι πολυεθνικές και τα 
πολυκαταστήματα έχουν 
αρχίσει εδώ και χρόνια 

να καλλιεργούν το κλίμα για την 
κατάργηση της κυριακάτικης 
αργίας, πιέζοντας για την ψήφιση 
νόμων, που σταδιακά άνοιξαν το 
δρόμο που οδήγησε στα γεγονότα 
του τελευταίου έτους, όπου πλέον 
το απαιτούν.
Η Ομοσπονδία μας, από τα πρώτα 
χρόνια, θεώρησε το ζήτημα 
υπαρκτό και πολύ σοβαρό. Αν και 
κατηγορήθηκε από την πλειοψηφία 
της Ε.Σ.Ε.Ε. ότι κινδυνολογεί, 
τα γεγονότα μας δικαίωσαν, 
δυστυχώς. Κι είναι ακριβώς 
αυτή η «ολιγωρία» της Ε.Σ.Ε.Ε. 
που οδήγησε σε ύπνωση τους 
συνδικαλιστές κι επέτρεψε στις 
πολυεθνικές να «παίζουν χωρίς 
αντίπαλο».
Την αρχή έκανε η κυβέρνηση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταργώντας την 
κυριακάτικη αργία σε αθλητικούς 
χώρους. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε 
τη δυνατότητα στον Ε.Ο.Τ. να 
επιτρέπει τη λειτουργία εμπορικών 
καταστημάτων τις Κυριακές, σε 
Εθνικές Οδούς. Στη συνέχεια 
άνοιξε η συζήτηση για τη μερική 
κατάργηση για κάποιες Κυριακές 
που είναι κοντά στις γιορτές και 
στις εκπτώσεις.

Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας
Τα επιχειρήματα που έχουν 
χρησιμοποιήσει οι εμπνευστές 
τους, πολυεθνικές και παπαγαλάκια 
– συνδικαλιστές και δήθεν 

ανεξάρτητοι φορείς του εμπορίου 
– είναι σαθρά: ότι θα ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός, θα μειωθούν οι τιμές 
και η ανεργία, ότι θα εξυπηρετηθούν 
οι καταναλωτές. Τα ίδια έλεγαν 
για την εξάπλωση των Super Mar-
kets. Η αλήθεια, όμως, ήταν άλλη: 
έκλεισαν χιλιάδες μικρομάγαζα, 
υποβαθμίσθηκε η ποιότητα 
των προϊόντων, εξαφανίστηκαν 
οι τοπικές παραγωγές, έγινε 
καθεστώς η μερική εργασία, 
αυξήθηκαν οι ώρες απλήρωτης 
δουλειάς. Φτάσαμε στο σημείο, 
δέκα όμιλοι να ελέγχουν το 85% 
του τζίρου.
Αυτό που συνέβη τότε, θέλουν να 
το εφαρμόσουν στους υπόλοιπους 
τομείς του εμπορίου. Ήδη η 
κατάσταση είναι κρίσιμη, αφού το 
45% των πωλήσεων ηλεκτρικών 
ειδών γίνεται από 5 ομίλους, 
το 55% του λιανικού εμπορίου 
από 4 ομίλους και το 75% των 
ηλεκτρονικών ελέγχεται από 6 
επιχειρήσεις.
Όλα αυτά σχετίζονται με την 
κατάργηση της κυριακάτικης 
αργίας, όπως και με την 
απελευθέρωση των προσφορών, 
του ωραρίου των καταστημάτων 
και τη διάλυση των εκπτώσεων. 

Βαριές συνέπειες για τους 
μικρομεσαίους
Αν επιτραπεί η κυριακάτικη 
λειτουργία, αργά ή γρήγορα, αφού 
θα ανοίξουν τα πολυκαταστήματα, 
θα ακολουθήσουν και τα μικρά. 
Γνωρίζουν οι εμπνευστές ότι αυτό 

δεν θα αυξήσει τη δουλειά στα μικρά 
μαγαζιά. Θα επιφέρει περισσότερα 
λειτουργικά έσοδα, ψυχική και 
σωματική κούραση, κατάργηση 
κάθε ίχνους οικογενειακής και 
κοινωνικής ζωής.
Θα εξαπλωθούν με ταχύτατο ρυθμό 
τα γιγαντιαία εμπορικά κέντρα, 
που θα προσφέρουν μαζί με τα 
ψώνια και τη βόλτα της Κυριακής, 
το θέαμα, το φαγητό, την παιδική 
χαρά.
Αμέσως θα επέλθει η ολοκληρωτική 
απελευθέρωση του ωραρίου, για 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 
Αυτό θα γιγαντώσει σε απόλυτο 
βαθμό τις πολυεθνικές και τους 
ομίλους.
Θα αυξηθεί η ανεργία. Χρειάζονται 
μεγάλη ανεργία για να έχουν σε 
μόνιμη ομηρεία τους εργαζόμενους 
και να τους εκμεταλλεύονται. 
Αδιαφορούν εντελώς για τις 
κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. Κύρια επιδίωξή τους 
είναι να αφανιστούν κάθε μορφής 
υφιστάμενα δικαιώματα και 
κατακτήσεις.
Αποτελούν – πολυεθνικές και 
παρατρεχάμενοι – εχθρό της ίδιας 
της κοινωνίας.
Για να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά 
τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο. 
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τις ελεγχόμενες πλειοψηφίες 
στους εμπορικούς συλλόγους. 
Μας προτείνουν να ζητήσουμε 
κι εμείς να δουλεύουν συνεχώς 
οι οργανισμοί, οι υπηρεσίες, τα 
σχολεία κλπ. Αποτελεί στόχο τους 

να αλληλοσφάζονται οι κοινωνικές 
ομάδες και να μην είναι ενωμένες.

Η κυριακάτικη αργία αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα, 
πολιτιστική κατάκτηση. 
Ο πολιτισμός δεν βοηθάει την 
οικοδόμηση της απολίτιστης 
κοινωνίας που επιθυμούν, 
των αποχαυνωμένων. 
Ισοδυναμεί με αυτοκτονία, στο 
όνομα ιδεολογικών αγκυλώσεων, 
κομματικών συμπαθειών και 
πολιτικών επιλογών να κάνουμε 
ότι δεν βλέπουμε. Οφείλουμε να 
δούμε την πραγματικότητα και να 
αντιδράσουμε στην καραμέλα που 
πιπιλίζουν, πως όσοι αρνούνται 
τη λειτουργία των καταστημάτων 
τις Κυριακές εμφορούνται από 
«ξύλινη νοοτροπία και δογματική 
περιχαράκωση».
Σε αυτό τον αγώνα, για να έχει καλό 
τέλος, πρέπει να δυναμώσουμε 
τους εμπορικούς συλλόγους 
της κάθε πόλης, ώστε να γίνουν 
πιο δημοκρατικοί, σταθερά 
προσηλωμένοι στα συμφέροντά 
μας κι όχι όργανα των πολυεθνικών, 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
με τους εργαζόμενους, γιατί 
δεχόμαστε παράλληλα χτυπήματα, 
να συζητούμε και να κάνουμε 
συμμάχους τους πελάτες, που 
όποια δουλειά κι αν κάνουν, θα 
έρθει κι η δική τους η σειρά, στους 
ίδιους ή στα παιδιά τους.
«Ν’ ανάψουμε τα λυχνάρια μας, 
προτού μας βρει η νύχτα».

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

(Πολυεθνικές, Ε.Σ.Ε.Ε. και κυβερνήσεις)
(Από  τη Συντακτική Επιτροπή)

Το 1995, οι εκπρόσωποι των Πολυκαταστη-
μάτων αξιώνουν να χαρακτηριστεί όλο το 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας ως ειδική τουριστι-
κή περιοχή, ώστε να είναι εφικτή η ολοκληρω-
μένη εξυπηρέτηση των καταναλωτών … και τις 
Κυριακές!

Το 1996, κατά την υπογραφή της εθνικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας, ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων αρνείται να περιληφθεί 
στη σύμβαση, η κοινή θέση εργοδοτών κι ερ-
γαζομένων για την προστασία της κυριακάτικης 
αργίας. 

Το 1998, με την έναρξη της θερινής περιόδου 
και με πρόσχημα τον τουρισμό, διάφοροι νομάρ-
χες πήραν αποφάσεις για τη λειτουργία των κα-
ταστημάτων τις Κυριακές, σε μέρη που δεν είχε 
καθορίσει ο Ε.Ο.Τ. ως τουριστικά καταλύματα 
και τουριστικές περιοχές. Το υπουργείο Εργασί-
ας (καλή του ώρα!), αντί να παρέμβει, αρκείται 
στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Το θέμα φτάνει 
στη βουλή. Ο τότε υφυπουργός Εργασίας Χρ. 
Πρωτόπαππας προσπάθησε να καλύψει τους 
παρανομούντες νομάρχες, μιλώντας αόριστα 
για τουριστικές περιοχές, μόνο που οι αποφά-
σεις των νομαρχών αφορούσαν σε ολόκληρους 
νομούς, όπως τα Χανιά και η Ανατολική Αττική 

και είχαν παρθεί παρά την αντίθεση των τοπικών 
εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων!

Το 1999, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης – τείνει 
να γίνει παράδοση – Κ. Παπαδόπουλος, με μο-
νομερή του απόφαση, ανατρέπει προηγούμενη 
του νομαρχιακού συμβουλίου κι επιτρέπει τη 
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές με 
το γνωστό «κόλπο της τουριστικότητας»! Σκο-
πός του, να εξυπηρετήσει τα Super Market που 
βρίσκονταν εκτός του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος Θες/κης.

Νέα προσπάθεια του νομαρχιακού συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης, το 2003, πετιέται στον κάλα-
θο των αχρήστων, έπειτα από παρέμβαση των 
εμποροϋπαλλήλων.

Το 2004, ο νομάρχης Κέρκυρας, Γ. Μαχειμά-
ρης επιτρέπει στα  καταστήματα τροφίμων να 
λειτουργούν και τις Κυριακές, εξυπηρετώντας 
δυο αλυσίδες Super Market. Ακολούθησαν δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις από το Σύλλογο Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων του νησιού. 

Το Μάρτη του 2006, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης, μετά από συνάντηση με το προεδρείο της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορί-
ου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ανακοινώνει πως η κυβέρνηση 

αποφάσισε το άνοιγμα των καταστημάτων μια 
Κυριακή, ακόμη, τα Χριστούγεννα και μια το 
Πάσχα. Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. Δ. Αρμενά-
κης δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει το θέμα! 
– ο ηγέτης του εμπορικού συνδικαλισμού!!!

Το Νοέμβριο του 2007, ο εμπορικός σύλλο-
γος της Αθήνας – κατ’ όνομα, καθώς αποτελεί 
όργανο των πολυεθνικών – ζήτησε από τον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Γ. Βλάχο να προωθήσει τη 
λειτουργία των καταστημάτων, ακόμη μια Κυ-
ριακή μέσα στο Δεκέμβρη. Αυτός απάντησε θε-
τικά, με την προϋπόθεση ότι θα του εξασφαλί-
σουν τη συναίνεση των εμποροϋπαλλήλων, για 
να μη γίνει στόχος η Κυβέρνηση, πράγμα που 
δεν το κατάφεραν.

Δεκέμβρης του 2008. Πολυεθνικές, πολυκα-
ταστήματα, το βιομηχανικό επιμελητήριο κι οι 
εμπορικοί σύλλογοι της Αθήνας και των Ιωαννί-
νων «ξεβρακώνονται» για να ανοίξουν τη δεύτε-
ρη Κυριακή των Χριστουγέννων!!!

 Ο κατάλογος της ντροπής είναι πολύ μεγαλύ-
τερος και μόνο οι ανόητοι και οι βολεμένοι δεν 
«καταλαβαίνουν» ποιους εξυπηρετεί η κατάργη-
ση της κυριακάτικης αργίας!

Προσπάθειες χρόνων για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας
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Το γεγονός της μη αναγνώρισης της 

Κυριακάτικης αργίας ομολογεί χωρίς 

περιστροφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε απάντησή της σε ερώτηση έλληνα ευρω-

βουλευτή! 

Η Επιτροπή αποκαλύπτει ότι αν και στην 

αρχική οδηγία 93/104 ΕΚ της 13.12.1993, 

για την οργάνωση του χρόνου εργασίας 

συμπεριλαμβανόταν «μία φράση σύμφωνα 

με την οποία η εβδομαδιαία περίοδος ανά-

παυσης πρέπει, κατ΄ αρχήν, να συμπεριλαμ-

βάνει Κυριακή», η φράση αυτή αφαιρέθηκε 

με εντολή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 

οποίο αποφάσισε να ακυρώσει την αργία 

της Κυριακής, κρίνοντας – όπως επί λέξει 

αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της: 

«ότι το Συμβούλιο υπερέβη τις αρμοδιό-

τητές του όταν συμπεριέλαβε την διάταξη 

περί Κυριακής, δεδομένου ότι «παρέλειψε 

να εξηγήσει για ποιο λόγο η Κυριακή, ως 

ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως, παρου-

σιάζει στενότερη συνάφεια με την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων απ’ ό,τι μια 

άλλη ημέρα της εβδομάδας»!!!

Με απύθμενο θράσος, η Επιτροπή επιχει-

ρεί να εμφανίσει «το άσπρο μαύρο», ανα-

φέροντας ότι η ισχύουσα οδηγία 2003/88/

ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασί-

ας – που καταργεί το 5μερο – 40ωρο αφού 

προβλέπει μόνο ένα 24ωρο ανάπαυσης ανά 

7ήμερο – δήθεν «εγγυάται το δικαίωμα ελά-

χιστης εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης 

για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρω-

παϊκή Κοινότητα». Πρόκειται για την οδη-

γία, την τροποποίηση της οποίας προωθεί 

το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να καθιερώσει 

την έννοια του «ανενεργού» - απλήρωτου 

χρόνου απασχόλησης, τη διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας σε 12μηνη βάση και τις 

65 ώρες δουλειάς εβδομαδιαία. Αυτό το τε-

ρατούργημα προβάλει η Ε.Ε. σαν εγγύηση 

τους δικαιώματος ανάπαυσης! 

Ο νόμος του 1906, που όριζε την Κυριακή 
ως αργία, αποτελεί παρελθόν εδώ και λί-

γες μέρες στη Γαλλία. Παρότι στα προηγούμε-
να χρόνια υπέστη τροποποιήσεις, ως προς τα 
καταστήματα τροφίμων, καθώς και πολιτιστι-
κών και αθλητικών ειδών, δεν παύει να αποτε-
λεί μεγάλο αντιδημοκρατικό χτύπημα από τον 
Ν. Σαρκοζί, που έτσι κι αλλιώς, δεν θα μείνει 
στην ιστορία, ως οπαδός της Δημοκρατίας, για 
να μην πούμε τίποτα χειρότερο.

Ψηφίστηκε με ισχνή πλειοψηφία από το κοι-
νοβούλιο, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη 
και στη Δεξιά και εγκρίθηκε «με την ψυχή στο 
στόμα» από τους «γέροντες» της Γερουσίας.

Ο νέος «νόμος» θεσπίζει την εργασία την 
Κυριακή, σε εθελοντική βάση, στο Παρίσι, στη 
Λιλ και στη Μαρσέιγ κι επεκτείνει την εργασία 
στα τουριστικά μέρη και στις λουτροπόλεις, 
δίχως οικονομικά ανταλλάγματα!

Η απόφαση του γαλλικού κοινοβουλίου ανα-
μένεται να βάλει φωτιά στα θεμέλια της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας και να ανοίξει την κερκό-
πορτα σε όσους ονειρεύονται μια Ευρώπη με 
πολυκαταστήματα συνεχώς ανοιχτά, με απλή-
ρωτους υπαλλήλους και χρεωκοπημένους μι-
κρέμπορους.

Ήδη, οι τοπικοί αιρετοί άρχοντες, σε κά-
ποιους νομούς της Ελλάδας, ξύπνησαν!

Η Συντακτική Επιτροπή

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Κ Η  Α Ρ Γ Ι Α

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεν αναγνωρίζει την κυριακάτικη αργία!

(Από  τη Συντακτική Επιτροπή) Προς την 
οριστική κατάργηση!
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Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά γινόμαστε μάρ-
τυρες μιας ακόμη αντιδραστικής συμπεριφοράς 
του πλειοψηφικού συνδυασμού του Δ.Σ. του 
Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, που όχι μόνο δεν 
οργανώνει αντίσταση ενάντια στην επίθεση που 
δέχονται οι εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενοι 
μικροί έμποροι, αλλά αντίθετα ταυτίζεται με τα 
συμφέροντα ενός μέρους της αγοράς, δηλαδή 
των πολυκαταστημάτων και των πολυεθνικών αλυ-
σίδων .

Να θυμίσω: 
• Υπονόμευσε την πανελλαδική κινητοποίηση του 
Οκτώβρη και από απεργία την έκανε δίωρη στά-
ση.
• Πρωτοτύπησε πανελλαδικά ανοίγοντας και Κυ-
ριακή στις χειμερινές γιορτές, δίνοντας έτσι χέρι 
βοήθειας στην κατάργηση της Κυριακάτικης αρ-
γίας.

Επίσης δεν σέβεται και αντιτάσσεται στις κινη-
τοποιήσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ενώ δεν μετέχει 
σε συνεδριάσεις και συσκέψεις της Ομοσπονδίας, 
ακόμη και όταν αυτές γίνονται στα Γιάννενα, μη 
μεταφέροντας έτσι τα προβλήματα των συναδέλ-
φων, ούτε ακούγοντας τα προβλήματα έστω των 
όμορων Εμπορικών Συλλόγων.

Αγνόησαν – υπονόμευσαν – έγραψαν στα παλιά 
τους τα παπούτσια την εκφρασμένη θέληση των 
συναδέλφων (60% στο δικό τους γκάλοπ – 85% 
στη Γενική Συνέλευση) να κλείνουμε τα καταστή-
ματα κάθε Σάββατο, τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Συντριπτικές πλειοψηφίες υπέρ του πενθήμερου.
Έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 

με δημόσιες παρεμβάσεις του, που προσπαθεί να 
υπερασπιστεί απόψεις για το άνοιγμα της αγοράς 
τα Σάββατα, μιλώντας για μερίδα της αγοράς που 
θέλει να ανοίξει ( μόνο που δεν μας είπε ποιας 
αγοράς ). Εννοεί μήπως την αγορά των ΑΛΥΣΙ-
ΔΩΝ, την αγορά της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, 
που στόχος της είναι η εξαθλίωση και ο σταδια-
κός αφανισμός των μικρών αυτοαπασχολούμενων 
καταστημάτων;

Έχουμε και μέλη του Δ.Σ. να ανοίγουν τα δικά 
τους καταστήματα, αγνοώντας προκλητικά την 
πλειοψηφική θέληση των συναδέλφων τους, κατα-
πατώντας ουσιαστικά την έννοια του ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣ-
ΜΟΥ – του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και κάθε έννοια ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αν θέλετε, που την θυμούνται μόνο 
όταν  ΣΥΜΦΕΡΕΙ τους ίδιους.

Πιστεύουμε ότι πίσω από την εμμονή για την κα-
τάργηση του καλοκαιριάτικου πενθήμερου σε μια 
πόλη άδεια τα Σαββατοκύριακα, κρύβεται ο στό-
χος για την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου. 

Καλούμε  τους συναδέλφους αυτοαπασχολού-
μενους και μικρούς εμπόρους να βγάλουν τα συ-
μπεράσματά τους και όλοι μαζί να μην επιτρέψου-
με να αυθαιρετούν σε βάρος μας.

Κλείνοντας θα θέλαμε να ρωτήσουμε του πλει-
οψηφικό  Δ.Σ.
• Στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα συγκα-
λέσει, πως θα ζητήσει να σεβαστούμε την όποια 

Ν Ε Α  Τ Ω Ν  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν

απόφασή της.
• Πως θα μας πει να τηρούμε το καταστατικό του 
συλλόγου.
• Πως θα μας πείσει ότι σαν διοίκηση πρέπει να 
την αποδεχθούμε.
• Πως ανέχεται ενέργειες μελών της διοίκησης 
που είναι ενάντια στο πνεύμα της συλλογικότητας 
και της συνδικαλιστικής ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.
• Γιατί δεν κάνει δεκτές τις όποιες δήθεν παραι-
τήσεις από ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ που δεν σέβονται 
την πλειοψηφική θέληση.

Με όλα τα πιο πάνω δεδομένα και άλλα που ο 
χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε, ΛΕΜΕ στην 
πλειοψηφούσα Διοίκηση, ότι ο Συνδικαλιστικός 
της Κατήφορος είναι ήδη μεγάλος και αν δεν μπο-
ρούν να βάλουν φρένο σε αυτόν, εμείς σαν ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σίγουρα δεν μπορούμε να 
τους πούμε καλή συνέχεια στην υπόλοιπη ΘΗΤΕΙΑ 
ΤΟΥΣ  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΚΙΖΑ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με λένε Γκιζά Ευαγγελία, είμαι νέο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλό-
γου Ιωαννίνων και με την σημερινή ευκαιρία θα 
ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι ισχυρισμοί του 
Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, ότι μεγάλο 
κομμάτι της αγοράς θέλει τα μαγαζιά ανοικτά, 
δεν ισχύουν. Προχθές το ΣΑΒΒΑΤΟ η συντριπτική 
πλειοψηφία των συναδέλφων είχανε τα καταστή-
ματα τους ΚΛΕΙΣΤΑ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ)
ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν. ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΣΑΛΑ



ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ - Αύγουστος 2009 - ΟΕΣΒΔΕΝ10

Ομιλητής Α: Το ποτήρι ξεχείλισε, 
όταν ο συνάδελφος, κακοποιήθηκε 
κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης του, του θέματος 
αλλαγής του τόπου λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς.
Ομιλητής Β: Το ίδιο μου έκαναν στη 
Νομαρχία εμένα, για ίδια περίπτωση 
και έφυγα συνοδεία ΜΑΤ και κρύφτη-
κα.
Ομιλητής Α: Δεν το κατήγγειλες, 
όμως! Ίσως η μη καταγγελία τέτοιων 
γεγονότων, τους έχει αποθρασύνει. 
Από τη μια μεριά αυτό και από την 
άλλη η στήριξη των πολιτικών, η 
οποία πλέον είναι αναφανδόν, νομίζω 
ότι τους έχει δώσει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν και τέτοιες απαράδε-
κτες και παράνομες μεθόδους!
Ομιλητής Β: Ξέρετε τι μου είπε ο Δι-
οικητής του Αστυνομικού Τμήματος; 
«Μην τους αγριεύετε, αφήστε τους 
να είναι έξω από το μαγαζί παρά να 
έρθουν στα σπίτια σας».
Ομιλητής Γ: Είναι μαφία. Οι λαϊκα-
τζήδες οι παράνομοι είναι τριών ει-
δών διαφορετικές οργανώσεις. Είναι 
«κύριοι», δυστυχώς.
Ομιλητής Δ: Όταν είχαμε πάει να συ-
ναντήσουμε τον κ. Παυλόπουλο, τον 
Υπουργό Εσωτερικών και όλα τα λοι-
πά και φεύγαμε, μέσα στο ασανσέρ 
συναντήσαμε τους καλούς κυρίους 
τάδε.
Ομιλητής Γ: Τον αρχιπαζαριώτη με 
έναν αθίγγανο.
Ομιλητής Δ: Με τους βασιλιάδες των 
αθίγγανων.
Ομιλητής Γ: Εγώ όποτε πηγαίνω στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρουν τι ώρα 
θα πάω, τι ώρα θα φύγω και τι έχω 
πει με τον Σκιαδά, με τον Βλάχο!
Ομιλητής Α: Οι κύριοι πολιτικοί δυ-
στυχώς, ανεξαρτήτως κομματικής 
προέλευσης, στηρίζουν αυτούς τους 
υπαιθρίως δραστηριοποιούμενους, 
κατά βάση τους παρανόμους, διότι 
αυτοί αποτελούν μισθοφορικό τους 
στρατό.
Ομιλητής Ε: Με αφορμή, λοιπόν, 
αυτό το γεγονός, νομίζω ότι θα πρέ-
πει κι εμείς να εντείνουμε τις δια-
μαρτυρίες μας κατά τέτοιο τρόπο 
όμως, που να μην τους δώσουμε και 
μεγαλύτερη αξία. Καταρχάς κύριε 
συνάδελφε, επέτρεψε μου να σου 
εκφράσουμε την αμέριστη συμπαρά-
σταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΣΕΕ, για την ταλαιπωρία που 
υπέστης.

Ομιλητής Γ: Συνδικαλιστική ασφά-
λεια υπάρχει;
Ομιλητής Α: Καταρχάς, να απευ-
θυνθούμε στον κ. Παυλόπουλο σαν 
Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης και να διαμαρτυρηθούμε εντό-
νως για το γεγονός αυτό, πρώτον ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προστά-
τευσε άμεσα τον συνάδελφο.

Και δεύτερον, ότι η Αστυνομία επέ-
τρεψε έστω και μέσα στο δημοτικό 
χώρο να γίνουν αυτά. 
Ομιλητής ΣΤ: Αυτό το γεγονός ήταν 
προσχεδιασμένο. Ο Δήμαρχος είπε 
σε δηλώσεις του στο ψήφισμα συ-
μπαράστασης ότι «Είχα την πληρο-
φορία και είχα ειδοποιήσει τον Πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου». 
Ήταν εβδομήντα άτομα, τα οποία 
δεν ήταν παράνομοι, ήταν νόμιμοι. 
Και εκπρόσωποι δύο Συλλόγων, οι 
οποίοι με απείλησαν, με έβρισαν και 
με χτύπησαν, μου έσκισαν τα ρού-
χα. Και υπάρχουν μετά οι δηλώσεις 
συγνώμης, υποτίθεται, που κάνει ο 
Πρόεδρος, ο νόμιμος Πρόεδρος. 
Προκάλεσα, κατά τη γνώμη του, 
επειδή χρησιμοποίησα τη λέξη «πα-
ραεμπόριο» κι επειδή βάλλω κατά 
των «θεσμών» του παραεμπορίου 
της Λαϊκής.
Ομιλητής Γ: Αλλά οι νόμιμοι αυτοί 
που θεωρούμε ότι οι Νομάρχες τους 
έχουν κάνει νόμιμους, δεν είναι νόμι-
μοι. Είναι άνθρωποι που έχουν γίνει 
με καταστήματα, είναι άνθρωποι που 
έχουν πάρει συντάξεις, είναι άνθρω-
ποι που έχουν τέσσερις και πέντε 
άδειες. Είναι ένας «στρατός».
Ομιλητής Α: Δεν έχουν ταμειακή μη-
χανή. 
Ομιλητής Β: Κανείς δεν έχει. 
Ομιλητής Α: Άρα δεν είναι νόμιμοι!
Ομιλητής Γ: Δεν υπάρχει καμία Επι-
τροπή ούτε σε επίπεδο της Περιφέ-
ρειας, ούτε σε επίπεδο Νομαρχιακό, 
ούτε σ’ επίπεδο τοπικό που να λει-
τουργεί σε κανένα Νομό! Ποιος δίδει 
άδειες; Και το χειρότερο, ότι τα ονό-
ματα των δικαιούχων των αδειών δεν 
δίνονται. Με παρέμβαση εισαγγελέα 
τα ζητάω και παίρνω μόνο το νούμε-
ρο. Όχι τα ονόματα! Φανταστείτε τι 
γίνεται πίσω από αυτό!
Ομιλητής Α: Κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου στην Βουλή, μέσα στη 
Βουλή είχε το θράσος ο Πρόεδρος 
των Μικροπωλητών Ελλάδος να απει-
λεί, προκάλεσε όλους τους Βουλευ-
τές των κομμάτων, κι αυτοί, ακροθι-
γώς μόνο, τον επέπληξαν…
Ομιλητής Ζ: Η βιομηχανία της χορή-
γησης αδειών, των παράνομων αδει-

ών για τα παράνομα παζάρια από 
τους Δημάρχους, έχουν ενισχύσει το 
κύκλωμα και το έχουν αποθρασύνει 
σε όλη την Ελλάδα.
Ομιλητής Β: Το είπαμε στη Βουλή. 
Δεν διάβασες τις δηλώσεις; 
Ομιλητής Ζ:  Άσε τώρα τι είπατε στη 
Βουλή! Εκεί γλείφεστε σαν τα σκυλά-
κια! Βγαίνουν – υποτίθεται – εκ των 
υστέρων οι διοικητικές αποφάσεις 
που λένε ότι το παζάρι ήταν παρά-
νομο, αυτό, εκείνο κλπ. Η βιομηχανία 
όμως, συνεχίζεται! 

Γιατί συνέβη και το εξής περιστατι-
κό σε Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται ο 
εξής διάλογος, ο οποίος μεταδόθηκε 
γιατί ήταν ανοικτό ένα κασετοφωνάκι 
από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν 
δύο Σωματεία παζαρτζήδων που δι-
εκδικούσαν το παζάρι. Έδωσε το ένα 
τι έδωσε, έδωσε το άλλο τι έδωσε 
και παίρνει απόφαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο να το πάρει το Χ. Οπότε 
πετάγεται ο εκπρόσωπος του άλλου 
και λέει: 

«Δήμαρχε, και εκείνα τα λεφτά 
που συμφωνήσαμε προχθές στο κα-
φενείο»; 

«Α, κάτσε – λέει – θα σου τα 
δώσω»! Και τα βγάζει.
Ομιλητής Β: Και βγήκε στον αέρα;
Ομιλητής Ζ: Και βγήκε στον αέρα! 
Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι 
το πώς θα μπορέσουν να υπάρξουν 
παρεμβάσεις τέτοιες, που ουσιαστι-
κά να μπει φραγή σε αυτή τη βιομη-
χανία! 

Εγώ εκ φύσεως δεν συμβιβάζομαι 
ότι «έτσι είναι, τι να γίνει; Δεν μπορεί 
να γίνει αλλιώς»! Βεβαίως δεν μπορεί 
να γίνει αλλιώς, αν η ΕΣΕΕ δεν μιλάει 
και αλλιώς! Που δεν μιλάει αλλιώς!
Ομιλητής Η: Όσον αφορά το πρώτο 
ζήτημα, δεν θα ήταν ευχάριστο να 
μαζέψει ο κάθε Εμπορικός Σύλλογος 
από 500 άτομα, δηλαδή τα μέλη και 
τις οικογένειες τους και να βρεθούν 
σε αντιπαράθεση μέσα σε μια αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου με είκοσι 
και τριάντα και σαράντα λαϊκατζή-
δες! 

Γιατί άμα πάμε εκεί πέρα, θα υπερι-
σχύσει κάτι άλλο! Να μην φτάσουμε, 
λοιπόν, στους νόμους της ζούγκλας! 

…και θα πρέπει να γίνει εν πάση πε-
ριπτώσει κατανοητό και σ’ εκείνους 
οι οποίοι διαιωνίζουν το πρόβλημα…
στους τοπικούς άρχοντες ότι ψήφο 
παίρνουν από εμάς. Διαλέγουν και 
παίρνουν! 

«Από τους 20 ή από τους 500 θέ-
λετε» λέω. «Σας υπόσχομαι, την επό-
μενη μέρα τα ονόματά σας θα βγουν 

χαρτί-χαρτί, σπίτι-σπίτι»!
Ομιλητής Δ: Είναι πολλά τα λεφτά!
Ομιλητής Η: ...εγώ δεν το καταλα-
βαίνω έτσι. Υπάρχει και ο νόμος του 
ισχυρού εδώ πέρα. Και αν πιστεύου-
με ότι είμαστε ισχυροί, γιατί είμαστε 
κοινωνική ομάδα ισχυρή, θα πρέπει 
να το αποδεικνύουμε!
Ομιλητής Δ: Μπορείς να μου εξηγή-
σεις πως οι Βουλευτές απ’ όλα τα 
κόμματα είναι κάθε μέρα στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και παρεμβαίνουν 
υπέρ των παζαριωτών;
Ομιλητής Β: Το να τα λέμε μεταξύ 
μας και να τα ακούμε και να κάνουμε 
ψυχοθεραπεία, δεν λύνεται, ούτε να 
φύγουμε! Το ζητούμενο είναι να τα 
πούμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων και στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση...να αφαιρείται η άδεια 
σε όποιους εκτραχύνονται. 
Ομιλητής Ζ: Ξέχασες ένα. Δεν υπάρ-
χει πολιτική βούληση για όλα αυτά. 
Δεν υπάρχει, στο λέω ξεκάθαρα.
Ομιλητής Α: Εμείς εδώ, έχουμε υπο-
χρέωση να σταθούμε έναντι των αν-
θρώπων τους οποίους εκπροσωπού-
με... Να καλέσουμε όλους αυτούς 
τους υπευθύνους για να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους... να αποκτήσουμε 
συμμάχους, συμπαραστάτες τους 
συναδέλφους που θίγονται τα συμ-
φέροντά τους και σήμερα λένε: «Έλα 
μωρέ! Και τι κάνετε τόσα χρόνια; Τι 
έχετε κάνει; Μόνο αναφέρεστε, βγαί-
νετε στα ραδιόφωνα και στις τηλεο-
ράσεις»!
Ομιλητής Γ: Πήγαμε την πρώτη φορά 
όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη 
διακυβέρνηση, επισκεφτήκαμε τότε 
σαν Προεδρείο, τον Αλογοσκούφη. 
«Ε, χτυπάτε και κάτι παραπάνω στις 
ταμειακές μηχανές»! Το πρόβλημά 
του ήταν να χτυπήσουμε εμείς κάτι 
παραπάνω στις ταμειακές μηχανές, 
όταν του θέταμε το θέμα του παρα-
εμπορίου και γενικά της λειτουργίας 
της αγοράς!
Ομιλητής Β: Να τον χαιρόμαστε και 
τον κύριο Υφυπουργό, τον Βλάχο! 
Έχει βοηθήσει τα μέγιστα το Ελλη-
νικό Εμπόριο! Δεν έχει κάνει τίποτα 
απολύτως! Κι όταν τον ακούω να 
βγαίνει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης κλείνω την τηλεόραση!

Σημείωση: οι παραπάνω διάλο-
γοι, περιλαμβάνονται στα πρακτικά 
του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε. της 10/6/2009, 
από όπου μπορεί να τα αναζητήσει 
όποιος το επιθυμεί. Η προσαρμογή 
έγινε με σκοπό να εξυπηρετεί τον 
αναγνώστη, χωρίς να αλλοιώνει τα 
λεγόμενα των ομιλητών. 

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι

ΓΙΑ ΤΑ «ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
(ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΖΑΡΤΖΗΔΩΝ)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΕΥΗΣ

Πραγματικοί διάλογοι, από τα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

«Κρυφακούμε» και σας βάζουμε στα άδυτα της ανώτατης αρχής του συνδικαλισμού μας…τα συμπεράσματα δικά σας!!!

(στους παρακάτω διαλόγους δεν 
αναφέρουμε τα ονόματα των ομιλητών, 
για ευνόητους λόγους):
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Το «Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό Κάλεσμα» 
που απηύθυνε η Ομοσπονδία μας – και 
από το βήμα της «Ερμαϊκής Στήλης» – 

προς τους εμπορικούς συλλόγους για να ανοί-
ξουμε ξανά κι επιτακτικά τα θέματα που μας 
ταλανίζουν και να πάρουμε την τύχη στα χέ-
ρια μας, έχει τις ρίζες της στους λόγους που 
ώθησαν κάποτε, κάποιους να δημιουργήσουν 
την ίδια την Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. Στις γραμμές που 
ακολουθούν ελπίζουμε να διαφανεί, όχι μόνο 
ο ιστορικός ρόλος της Ομοσπονδίας, αλλά 
κι η ανάγκη να ωριμάσουν οι συνθήκες της 
τελικής ανατροπής όσων κρατούν το κίνημα 
και τα συμφέροντα των μικρών εμπόρων, σε 
ύπνωση. 

Για δεκαετίες, ο συνδυασμός των λέξεων 
«συνδικαλισμός» και «έμπορος» ήταν αδια-
νόητος στην Ελλάδα. Η απασχόληση με τον 
συνδικαλισμό, σε επίπεδο συλλόγων, έγινε 
ενασχόληση των όποιων οικονομικά εύρω-
στων, που έτσι, διεύρυναν την κοινωνική τους 
παρουσία και εξυπηρετούσε τις εμπορικές 
τους συναλλαγές.

Το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο αυ-
τού του τόπου αντιλήφθηκε, έγκαιρα, τον 
σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδρα-
ματίσει ο εμπορικός κόσμος κάτω από δια-
φορετικές συνθήκες οργάνωσης και γι’ αυτό 
προσπάθησε ν’ αποτρέψει κάθε προοδευτική 
εξέλιξη.

Κάποιοι πρόεδροι μεγάλων πόλεων διέκρι-
ναν πως ήταν αναγκαίο να εμφανιστούν σαν 
εκπρόσωποι ευρύτερου αριθμού εμπόρων, δί-
χως παράλληλα, αυτό να δώσει την αφορμή 
για την αφύπνιση του συνδικαλιστικού πνεύ-
ματος.

 Έτσι, είχαμε στη δεκαετία του 1960 τη 
συγκρότηση του, λεγόμενου, «Σ.Σ.Ε.Σ.Ε.» 
(Συντονιστικό Συμβούλιο Εμπορικών Συλλό-
γων Ελλάδος), άτυπου οργάνου, γνωστού 
ως «15μελές», δίχως νομική υπόσταση και 
αντιδημοκρατικού. Υπήρχαν μόνιμα μέλη, που 
ήταν οι πρόεδροι συγκεκριμένων Ε.Σ. – Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Λάρισα, 
Ηράκλειο, Ιωάννινα, Βόλος, Καβάλα, Καλαμά-
τα, Καστοριά, Λαμία, Μυτιλήνη, Ξάνθη, Χαλ-
κίδα – ενώ δεν συνετάχθη καν, καταστατικό 
λειτουργίας. Το προεδρείο αποτελούνταν από 
τους προέδρους των πέντε πρώτων, μεγα-
λύτερων πόλεων και πρόεδρος του οργάνου 
ήταν πάντα ο αντίστοιχος της Αθήνας. Έγινε 
αμέσως προσφιλές στο πολιτικό κατεστημένο, 
διασφαλίζοντας την εφαρμογή της κυβερνητι-
κής οικονομικής πολιτικής.

Η σύμπτυξη των  βιομηχάνων σε δικά τους 
συνδικαλιστικά όργανα, η διογκούμενη συσ-
σώρευση προβλημάτων για τους μικρούς 

εμπόρους και η άνοδος του συνδικαλιστικού 
κινήματος των άλλων εργαζομένων άρχισαν 
να συντελούν στη σχετική αφύπνιση του εμπο-
ρικού κόσμου. Οι αυτοτιτλοφορούμενοι «ηγέ-
τες των εμπόρων» συνεχίζουν να αποτρέπουν 
τις εξελίξεις, συνεπικουρούμενοι από τους 
αρμόδιους υπουργούς.

Οι εμπορικοί σύλλογοι των μεγάλων πόλε-
ων, λόγω του συντηρητικού τους χαρακτήρα, 
υποχρεώνουν ομοειδείς κατηγορίες επαγγελ-
ματιών να τους εγκαταλείψουν και να δημιουρ-
γήσουν κλαδικούς συλλόγους, που αναζητούν 
κάλυψη στις Ομοσπονδίες των επαγγελματο-
βιοτεχνών.

Κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι έχουν αντιλη-
φθεί τον ρόλο του Σ.Σ.Ε.Σ.Ε. και κινούνται 
σε άλλο δρόμο. Έτσι, συγκροτούνται οι Ομο-
σπονδίες Ε.Σ. Δυτικής και Κεντρικής Μακεδο-
νίας και της Κρήτης.

Είναι η εποχή που το ΠΑΣΟΚ διαδέχεται την 
Ν.Δ. στην εξουσία και υπόσχεται να ψηφίσει 
νόμο για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλι-
στικού κινήματος των εμπόρων. Το Σ.Σ.Ε.Σ.Ε. 
δίνει «γη και ύδωρ» στην κυβέρνηση για να 
αποτρέψει κάτι τέτοιο.

Το νομοσχέδιο πηγαινοέρχεται στη βουλή 
και η κυβέρνηση βολοδέρνει. Μέσα σ’ αυτή 
την κατάσταση, εμπορικοί σύλλογοι από τη 
Δυτική Ελλάδα αναγγέλλουν την πρόθεσή 
τους  να συστήσουν Ομοσπονδία και μαζί με 
τις άλλες να συγκροτήσουν Συνομοσπονδία. 

Η «παρέα των προέδρων» πανικοβάλλεται 
και διοργανώνουν, εσπευσμένα το λεγόμε-
νο «συνέδριο» της Ξάνθης. Εκεί, εμφανίζουν 
καταστατικό, που αποτελεί μνημείο αντιδη-
μοκρατικότητας: προβλέπεται διορισμός του 
διοικητικού συμβουλίου και καμιά δυνατότητα 
των συλλόγων να εκφράζονται με εκλεγμένους 
αντιπροσώπους. Στο «συνέδριό» τους παρα-
βρέθηκαν μόνο 50 από τους 280 συλλόγους 
της χώρας. Να σημειωθεί πως όσοι παραβρέ-
θηκαν από τον Ε.Σ. Αθήνας ήταν παράνομοι, 
γιατί τους το είχε απαγορεύσει η Γενική τους 
Συνέλευση. Αυτό, βέβαια, δεν είχε σημασία 
για όσους έχουν συνηθίσει, ακόμη και σήμε-
ρα, να περιφρονούν τις Γενικές Συνελεύσεις, 
όταν δεν τις καθοδηγούν.

Συγχρόνως, η Ομοσπονδία Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης των 
εμπόρων. Για πρώτη φορά, τα υπουργεία δέ-
χονται υπομνήματα σε τέτοια έκταση και συνε-
χείς πιέσεις για να λυθούν παλιά και σύγχρονα 
προβλήματα των μικρομεσαίων. Το Υπουργείο 
Εμπορίου αναγκάζεται να ψηφίσει τον νόμο 
για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλισμού.

Το άτυπο όργανο των προέδρων μεταλλάσ-
σεται σε «Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελ-
λάδας» και είναι πια δευτεροβάθμιο (αφορά 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Από το σκοταδισμό στην ανατροπή!
Η σύγχρονη ιστορία του εμπορικού συνδικαλισμού.

Η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.,
Πάντα πρωτοπόρος, όπως πάντοτε,  καλείται να δείξει 

το δρόμο για την αναγέννηση του συνδικαλισμού!

μόνο τις πόλεις που την αποτελούν), ισότιμο 
με την Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο εναγκαλι-
σμός της νέας Ε.Ε.Σ.Ε., από τις κυβερνήσεις, 
συνεχίστηκε κι άρχισε να αναγνωρίζεται ως 
μοναδικός συνομιλητής με τους υπουργούς. 
Ταυτόχρονα, ο διεκδικητικός χαρακτήρας της 
δικής μας Ομοσπονδίας, οι επιθέσεις της απέ-
ναντι στον κυβερνητικό συνδικαλισμό και η έλ-
λειψη ενός τριτοβάθμιου πανελλήνιου οργά-
νου συντελούν στο τέχνασμα της διασποράς 
συλλόγων που αποτελούσαν την Ε.Ε.Σ.Ε. και 
στη δημιουργία νέων δορυφόρων Ομοσπον-
διών (αποτελούμενες από τα πρώην μέλη 
της), πλην της ΒΔ Ελλάδας που παρέμεινε 
ανεξάρτητη. 

Όλες μαζί, παλιές και νέες, συντηρητικές 
και προοδευτικές, ελεύθερες κι υπόδουλες, 
δημιουργούν την Εθνική Συνομοσπονδία Ελ-
ληνικού Εμπορίου.

Η παράθεση των ιστορικών γεγονότων κα-
ταδεικνύει με σαφή τρόπο το ρόλο των κυ-
βερνήσεων στην ποδηγέτηση του εμπορικού 
συνδικαλισμού κι εξηγεί τον ύποπτο και δια-
σπαστικό ρόλο που έπαιξε μετέπειτα, στα 15, 
περίπου, χρόνια της ύπαρξής της η Ε.Σ.Ε.Ε.

Οφείλουμε, πάντως, να επισημάνουμε, ότι 
η έστω κι αποσπασματική συνειδητοποίηση 
των εμπόρων για την ανάγκη διεκδίκησης 
της θέσης και του ρόλου που τους αναλογεί, 
οδήγησε σε σταδιακή υποχώρηση και τελικά, 
σε μετάλλαξη τους μεγαλέμπορους της χώ-
ρας μας. Μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία της 
Ε.Σ.Ε.Ε. προέκυψε από τον αγώνα των μικρο-
μεσαίων εμπόρων, άλλο αν «καπελώθηκε» 
στην πορεία. Αποδεικνύει, επίσης, τον τρόμο 
που διακατέχει τις κυβερνήσεις και τους με-
γαλέμπορους μπροστά στο ενδεχόμενο ενός 
μαχητικού συνδικαλισμού. 

Σήμερα, πρέπει να προσπαθήσουμε να οι-
κοδομήσουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που 
να απολαμβάνει ευρύτερης αποδοχής. 

Αυτό διασφαλίζεται με την εγγραφή στους 
συλλόγους και του τελευταίου μέλους. 

Κατοχυρώνεται με διοικητικά συμβούλια, 
αποτελούμενα από πραγματικούς εκφραστές 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομε-
σαίων. 

Με σεβασμό των απόψεων κάθε συναδέλ-
φου.

Με σφυρηλάτηση της ενότητας και εξα-
ντλητική έρευνα των σημείων συνάντησης 
των εμπορικών οργανώσεων.

Με απαρέγκλιτη επιμονή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες κι αγώνα ενάντια στη μοιρολα-
τρία, στην ηττοπάθεια και στην αυθεντία των, 
δικομματικά, δοτών ηγετών.

Με το επιτακτικό χρέος κάθε εμπόρου να 
συνδικαλισθεί!

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, αλλά 
το να ζούμε 20 χρόνια μετά, την ίδια πα-
ρακμιακή πραγματικότητα, συνδικαλιστικά 
– 25.000 ψηφίσαντες πανελλαδικά εκλέγουν 
την κομματική ηγεσία της ΕΣΕΕ – σημαίνει 
πως πρέπει όλοι μας να αναζητήσουμε τις 
προσωπικές μας ευθύνες και γιατί ανεχόμα-
στε αυτή τη σήψη. Μήπως βρωμάμε από τη 
σήψη;

 Η Συντακτική Επιτροπή
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Σε συνέχεια προηγούμενων συστάσεων, αμ-
φότεροι οι διεθνείς οργανισμοί, αυτή τη 
φορά πήγαν ένα βήμα παραπέρα, προτεί-

νοντας εφιαλτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν 
άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση.

Για το ασφαλιστικό σύστημα, ζητούν την επεί-
γουσα επανεξέτασή του, κρίνοντας τα προηγού-
μενα μέτρα ως ανεπαρκή για τη βιωσιμότητα των 
Ταμείων. Απαιτούν τον υπολογισμό των συντάξε-
ων με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου κι όχι 
της τελευταίας πενταετίας. Προτείνουν τη μείωση 
των «πρόωρων συντάξεων» με παροχή κινήτρων 
για παραμονή στην εργασία ως τα βαθιά γερά-
ματα, σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης, κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών 
ενσήμων, τον διαχωρισμό των κλάδων σύνταξης 
και περίθαλψης και την παραπέρα ενοποίηση των 
Ταμείων.

Εκεί που ξεπερνούν «τον εαυτό τους» είναι στην 
πρόταση να κοπούν τα δώρα Χριστουγέννων, Πά-
σχα και καλοκαιρινού επιδόματος στους συντα-
ξιούχους, μέσω της πληρωμής 12 αντί 14 συντά-
ξεων, που οδηγεί σε μείωση στις αποδοχές τους, 
πάνω από 14%!

Στα δημοσιονομικά, προτείνουν τη μετάταξη 
δεκάδων εμπορευμάτων και υπηρεσιών στον υψη-
λότερο συντελεστή ΦΠΑ, την αύξηση των συντε-
λεστών φορολογίας ακινήτων, τις περικοπές των 

Επιδρομή στους 
οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε.

650 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί ο Οργα-
νισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
για να καταφέρει να πληρώσει τις συντάξεις 
ως το τέλος του 2009 και απούσης της κυβέρ-
νησης, η οποία δεν λέει να βάλει φράγκο, άρχι-
σε τις επιδρομές στους κακοπληρωτές.

Επιδρομές που δεν λαμβάνουν υπόψη την 
αιτία των καθυστερήσεων, είτε πρόκειται για 
πάγια τακτική του επαγγελματία είτε για αδυ-
ναμία πληρωμής των υπέρογκων εισφορών.

Σε πρώτη φάση, υπολογίζουν να εισπράξουν 
150 εκ. € και δεν κρύβουν ότι τη φετινή χρο-
νιά έχει παραγίνει το κακό. Ως κοντόφθαλμοι 
managers που είναι, δεν παραδέχονται δημό-
σια τις αιτίες της αύξησης των οφειλών, ούτε 
την, συνεχόμενα, αυξητική πορεία τους. Σημα-
σία έχει να πάρουν όσα μπορούν τώρα, να τε-
λειώσει ο χρόνος «και μετά βλέπουμε».

Δεν θα δηλώσει κανένας τους, πως η κυβερ-
νητική πριμοδότηση στις πολυεθνικές και οι 
αλλοπρόσαλλες αποφάσεις της, στους κανό-
νες του εμπορίου – παραεμπόριο, εκπτώσεις 
– έχουν «τεντώσει» τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Ούτε μπορούν να απαντήσουν πειστικά 
από πού θα εισπράττουν στο μέλλον, σε μια 
χώρα γεμάτη πολυκαταστήματα. 

Προς το παρόν, λαμβάνουν όλα τα νόμιμα 
μέτρα, αποστέλλοντας απειλητικές επιστολές 
για την τακτοποίηση των οφειλών, ενώ υπολο-
γίζεται ότι έχουν κατατεθεί πάνω από 400 μη-
νύσεις.

Να σημειώσουμε, ότι όποιος χρωστάει στον 
ΟΑΕΕ, δεν έχει βιβλιάριο υγείας, άρα δεν επι-
βαρύνει το Ταμείο, ενώ αν δεν εξοφλήσει, δεν 
πρόκειται να πάρει σύνταξη.

Ο πραγματικός λόγος κι αυτής της επιδρο-
μής έχει να κάνει με το να μπαλώσουν όσες 
τρύπες μπορούν, από αυτές που άνοιξαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις και για να καθυ-
στερήσουν την κατάρρευση!

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.

επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, περισσό-
τερες θέσεις ελαστικής απασχόλησης για τη μείω-
ση των εξόδων των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ειδικά για τους επαγγελματίες ζητούν την κα-
τάργηση του αφορολογήτου ορίου και την αύξηση 
της άμεσης φορολογίας.

Για την υγεία προτείνεται η αύξηση της συμμε-
τοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα, η αντικα-
τάσταση του κρατικού τιμολογίου περίθαλψης με 
σύστημα διαπραγμάτευσης μεταξύ νοσοκομείων 
και ασφαλιστικών Ταμείων και γενική μείωση των 
δαπανών του κράτους.

Δεν λείπει ούτε η παιδεία από το πακέτο μέτρων, 
στη λογική της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Η επιβο-
λή διδάκτρων και στα προπτυχιακά τμήματα των 
πανεπιστημίων, η είσοδος ιδιωτικών πανεπιστημί-
ων, η αυτονομία των ΑΕΙ σε θέματα πρόσληψης 
προσωπικού και επιλογής φοιτητών και η χορήγη-
ση φοιτητικών δανείων, δεν αφήνουν αμφιβολίες 
για τις στοχεύσεις τους.

Σε γενικές γραμμές, όταν στις προτάσεις των 
δυο οργανισμών επαναλαμβάνεται η λέξη «αύξη-
ση», αυτό αναλογικά σημαίνει αντίστοιχη μείωση 
στις τσέπες μας.

Οι αξιώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-

ου και του Ο.Ο.Σ.Α. φέρνουν τη βαρυχειμωνιά!
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Εκατοντάδες είναι οι προσφυγές των φορολο-
γουμένων, κατά της απόφασης της κυβέρνη-

σης να επιβάλει έκτακτη εισφορά σε όσους έχουν 
εισόδημα πάνω από 60.000 €.
Ηδη, πολλές από αυτές έχουν δικαιωθεί, πρωτόδι-
κα, με προσωρινές διαταγές που βάζουν «φρένο» 
στην καταβολή των ποσών που τους ζητούν οι εφο-
ρίες. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων θεωρούνται 
μεμονωμένες και δεν δημιουργούν δεδικασμένο. 
Με ενδιαφέρον αναμένεται, στις 29 Σεπτεμβρίου η 
εκδίκαση της αίτησης αναστολής του μέτρου, στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας. Όποια απόφαση  
ληφθεί εκεί, αναμένεται να αποτελέσει «πιλότο» 
και για τα υπόλοιπα δικαστήρια της χώρας. 

Προβληματισμός έχει δημιουργηθεί, σχετικά με 
τη συνταγματικότητα του μέτρου. Οι φορολογού-
μενοι, στις αγωγές τους, υποστηρίζουν ότι δεν 
μπορεί να επιβληθεί φόρος σε εισόδημα του 2007, 
αφού το Σύνταγμα απαγορεύει την αναδρομική 
επιβολή οποιουδήποτε φόρου ή οικονομικού βά-
ρους πέρα από το προηγούμενο οικονομικό έτος. 
Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι παραβιάζεται η συνταγ-
ματική αρχή της αναλογικότητας, διότι οι φορολο-
γούμενοι που έχουν εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ 
απαλλάσσονται από την καταβολή της εισφοράς. 

Σκληραίνει το «παιγνίδι» το υπουργείο Οικονομί-
ας και Οικονομικών για την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής, μέσω της έκδοσης πλαστών και 
εικονικών τιμολογίων, αλλά και της μη καταβολής 
ΦΠΑ, με τα «ηλεκτρονικά τιμολόγια» για ένα εκατομ-
μύρια επιχειρήσεις.

Με το σύστημα αυτό, όταν ο ταμίας «χτυπάει» μια 
απόδειξη, η εφορία θα ενημερώνεται, αυτόματα, για 
το αντίτιμο της συναλλαγής, άρα και για τον αναλο-
γούντα ΦΠΑ, μέσω της διασύνδεσης των ταμιακών 
μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων.

Μέσω του συστήματος αυτού, θα μπορούν οι 
φορολογικές αρχές να διαπιστώνουν τη γνησιότητα 
του τιμολογίου και το ύψος του τζίρου των διακινού-
μενων εμπορευμάτων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι κάτι που περιμένα-
με να συμβεί, εδώ και χρόνια, από την ευφάνταστη 
ηγεσία του υπουργείου, που τα καταφέρνει, άριστα, 
στην φοροεπιδρομή των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων και αδυνατεί στην δίκαιη φορολογική κατανομή.

Κανένα ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να επι-
τύχει ακριβή έλεγχο, αν, παραδείγματος χάρη, δεν 
κόψει κάποιος το παραστατικό στοιχείο ή το κόψει 
μειωμένο.

Θα θησαυρίσουν πάλι, όμως, οι προμηθευτές τέ-
τοιων συστημάτων, όταν θα αναγκαστούμε να αντι-
καταστήσουμε τις κλασικές ταμιακές μηχανές. Κι 
έτσι θα βρεθεί πάλι τρόπος να «γυρίσει» το χρήμα. 

Χειροποίητα κοσμήματα
Χονδρική και λιανική πώληση

Επίσης, ότι είναι αντισυνταγματικό να φορολογού-
νται τα φυσικά πρόσωπα και όχι τα νομικά.

Οριστικά, πάντως, η συνταγματικότητα ή μη του 
μέτρου θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας, στις αρχές του 2010.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
έσπευσε να ανακοινώσει ότι η άσκηση προσφυ-
γής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστη-
ρίων ή η υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση 
της διαφοράς δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και 
την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς, η οποία 
επιβλήθηκε στα εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ 
των φυσικών προσώπων που δηλώθηκαν το 2008. 
Το Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζει ότι η, υπό δι-
καστική αμφισβήτηση, διάταξη είναι επιβεβλημένη 
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ενώ 
επισημαίνει το γεγονός ότι αφορά όσους έχουν 
υψηλότερα εισοδήματα και είναι σύμφωνη με τη 
συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών.

Ωστόσο, το Πρωτοδικείο Πειραιά που δικαίωσε 
για δεύτερη φορά φορολογούμενο, απέρριψε την 
αίτηση του Δημοσίου και διατήρησε την προσωρι-
νή διαταγή, με την οποία ανέστειλε την εκτέλεση 
του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς, μπορεί να 

αφορά τα υψηλά εισοδήματα, αλλά φανερώνει 
την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η 
κυβέρνηση, γενικότερα, τη φορολογική πολιτική.

Χρειάζεται η θέσπιση ενός δίκαιου, αναλογικά, 
φορολογικού συστήματος, με πάγια ανάληψη των 
μεγαλύτερων φορολογικών βαρών από τους οικο-
νομικά ισχυρότερους.

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να απευθύνεται στον 
εμπορικό σύλλογο της πόλης του, για να παραλά-
βει «δήλωση ρητής επιφύλαξης» για τη διεκδίκη-
ση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης 
εισφοράς. 

Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Αντισυνταγματική, η επιβολή 
της έκτακτης εισφοράς;
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Οι παππούδες μας δεν είχαν 
ακούσει ποτέ να γίνεται 
λόγος για εντατικοποίηση 

της παραγωγής, για ανταποδο-
τικά οφέλη, για μακροπρόθεσμη 
σχεδιοποίηση, για μετακίνηση τε-
κτονικών πλακών ή για διαστολή 
και συστολή του σύμπαντος. Πα-
ρόλα αυτά και στα γηρατειά τους 
ακόμα φύτευαν ελιές, έφτιαχναν 
κήπους, καλλιεργούσαν αμπέλια 
χωρίς να τους απασχολούν ζητή-
ματα κόστους και απόδοσης. Ψά-
ρευαν και κυνηγούσαν από ανά-
γκη για να γεμίσουν τα στομάχια 
τους και όχι από χόμπι ή απελπι-
σία. Τους έφτανε μια μερίδα για 
το μεσημεριανό κι έτσι δε βομ-
βάρδιζαν τους βυθούς με δυναμί-
τη καταστρέφοντας τους γόνους 
και τις φωλιές, δεν εκτελούσαν 
με τα σκάγια τους μεταναστευ-
τικά πουλιά διακόπτοντας το αρ-
χέγονο πηγαινέλα. Γνώριζαν πως 
οποιαδήποτε ισχύ κι αν διέθεταν, 
η ισχύς αυτή δεν θα είχε ευεργε-
τικά αποτελέσματα αν οι ίδιες οι 
πράξεις τους δεν υπάκουαν στις 
εποχές, αν δεν πρόσεχαν τους 
ανέμους, αν δεν σέβονταν τα κα-
μώματα της απρόβλεπτης Μεσο-
γείου, αν δεν κλάδευαν τα δέντρα 
την ώρα που έπρεπε και δεν άφη-
ναν στο μούστο, τον καιρό που 
του χρειαζόταν για να βράσει. 
Δεν σκέφτονταν με όρους αιωνι-
ότητας, όμως ζούσαν, δρούσαν 
και πέθαιναν σένα χρόνο, αληθι-
νά, χωρίς τέλος.

   
Αυτό που κυριαρχεί σήμερα 

είναι η αυτονόμηση της τεχνο-
επιστήμης. Δεν μας απασχολεί 
πλέον αν υπάρχουν ανάγκες που 
πρέπει να ικανοποιήσουμε, παρά 
κατά πόσον το ένα ή το άλλο, επι-
στημονικό ή τεχνικό επίτευγμα εί-
ναι εφικτό και μπορεί να αποφέρει 
κέρδος. Αν είναι πράγματι εφικτό 
και μπορεί να αποφέρει κέρδος 
τότε θα υλοποιηθεί οπωσδήποτε 

Θρανίο, καναπές, τάφος
του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Μανόλης Αναγνωστάκης, Στο παιδί μου...

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια

Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο

Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια

Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας.

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

Από τη συλλογή Ο στόχος (1970)

και θα κατασκευαστεί και η αντί-
στοιχη ανάγκη.  

Οι παλιοί γνώριζαν τι συνέβαινε 
γύρο τους αλλά δεν επιθυμούν 
να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα. 
Οι σύγχρονοι νέοι ξέρουν τι γί-
νεται σήμερα, αγνοούν όμως τα 
χθεσινά συμβάντα. Οι παλιοί δε 
μπόρεσαν να προβλέψουν τον κα-
τακλυσμό που έφερε ο Δεύτερος  
Παγκόσμιος πόλεμος, ενώ οι νέοι 
δεν τον πήραν χαμπάρι καν. Οι 
νέοι δεν μπορούν να καταλάβουν 
τους γέρους, δηλαδή το παρελ-
θόν. Το παρελθόν έρχεται στους 
νέους μουμιοποιημένο μέσα απ’ 
τη, λεγόμενη, σχολική γνώση. 
Αποστειρωμένο και ξεκομμένο 
απ’ τις αιτίες που το δημιούργη-
σαν, άρα νεκρό. 

   
Είχαν προηγηθεί η Γενιά της 

κατοχής που συνέχισε με το 
αντάρτικο στα βουνά, οι Λαμπρά-
κηδες που έθαψαν τη δικτατορία 
του Καραμανλή και των καθαρ-
μάτων του γενικού επιτελείου, η 
Γενιά της Αντίστασης κατά της 
χούντας που σχηματοποιήθηκε 
και καταγράφηκε ως Γενιά του 
Πολυτεχνείου. Όμως απ’ τις αρ-
χές της δεκαετίας του εξήντα η 
Ελλάδα άνοιξε πόρτες και πα-
ράθυρα στους ξένους τουρίστες 
που κατέφθαναν μαζικά, κουβα-
λώντας παρδαλά ρούχα, βιβλία, 
δίσκους, λίγο χασισάκι, άφθονη 
ελευθερία και γενναιόδωρο έρω-
τα. Όλα αυτά για το ελληνόπουλο 
της εποχής ήταν μια όαση, καθώς 
η εκκλησία και το κράτος έκαναν 
μέχρι τότε απόλυτο κουμάντο 
στα γεννητικά του όργανα και στο 
μυαλό του. Έκτοτε χρονολογείται 
το σάστισμα των νεοελλήνων που 
επιτάθηκε με την είσοδο της Ψω-
ροκώσταινας στη γερμανοκρα-
τούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σήμερα η Ελλάδα στέκει στο 
σταυροδρόμι μιας πεθαμένης πα-
ράδοσης και ενός άθλιου αμερικά-

νικου τρόπου ζωής με εξοντωτικά 
ωράρια εργασίας και ταχύτητες 
στα όρια της ανθρώπινης αντο-
χής. Η νεολαία σαστισμένη, άλλο-
τε ακούει σκυλάδικα και άλλοτε 
κακή αμερικάνικη μουσική. Άλλο-
τε μαϊμουδίζει στα πανηγύρια την 
παράδοση και άλλοτε κοιτάζεται 
στον παραμορφωτικό καθρέφτη 
των realities και γραπώνεται από 
τον στείρο λαϊκισμό. Οι δάσκα-
λοι αυτής της νεολαίας είναι οι 
πρώτοι διδάξαντες το λαϊκισμό. Ο 
λαϊκισμός από τη φύση του είναι 
αντιδραστικό κίνημα. Στα σχολειά 
μας θεωρείται ύψιστης παιδα-
γωγικής αξίας η αθλιότητα της 
πρωινής ομαδικής προσευχής, 
οι γελοίες στρατιωτικού τύπου 
παρελάσεις, ο νεκρόφιλος εκκλη-
σιασμός, η παρωδία των εθνικών 
εορτών, οι δήθεν εκπαιδευτικές 
εκδρομές που τσουβαλιάζουν 
τους μαθητές σε κλειστοφοβικά 
clubs ποτίζοντάς τους μπόμπες, 
παίζοντας τη μουσική στο τέρμα, 
προσφέροντας δωρεάν στείρω-
ση. Τα συστατικά του εκπαιδευ-
τικού συστήματος ήταν ανέκαθεν 
ο πουριτανισμός και η υποκρι-
σία. Σε κανένα σχολικό τοίχο δεν 
είδα Εγγονόπουλο, Τσαρούχη, 
Modigliani ή Gauguin  παρά μο-
νάχα αγίους και λουλουδάκια. Το 
σύνθημα «πίσω στα αρχαία/ πίσω 
στην παράδοση»  είναι ένα φα-
σιστικό σύνθημα που οδηγεί στα 
σκατά. 

Ο καπιταλισμός δεν διαθέτει 
καμία κουλτούρα, η μοναδική του 
κουλτούρα είναι το συμφέρον 
του. Τουτέστιν, δεν έχει πρόβλη-
μα να μπάσει στη βουλή τους νε-
οναζί για να έχει δημοκρατικό άλ-
λοθι στις ακραίες του επιλογές. 
Ο λαϊκισμός έχει αποβεί ένα θαυ-
μάσιο ναρκωτικό για τις λαϊκές 
μάζες. Ο λαϊκισμός δεν αφήνει να 
επιλέξεις τα σωστά ανάμεσα στην 
παράδοση και τα δηλητηριασμέ-
να δώρα του διεθνοποιημένου 

καπιταλισμού.     
Δεν είναι η πρώτη φορά στην 

ιστορία, που η νεολαία ενός λαού 
χαίρεται την αγραμματοσύνη της. 
Ο Καβάφης περιγράφει τους μα-
ταιόδοξους αμόρφωτους νέους 
των αλεξανδρινών χρόνων, ο 
Σταντάλ αποτυπώνει τη συμπερι-
φορά των δανδήδων νεαρών που 
δεν ήξεραν τι ήθελαν και τι ζητού-
σαν μετά το Βατερλό και την Πα-
λινόρθωση.    

   
Οι νέοι επιβάλλεται να μαθαί-

νουν τι συμβαίνει στ’ αλήθεια στο 
εξωτερικό και ποιοί παίρνουν τις 
αποφάσεις στην Ελλάδα. Οι νέοι 
είναι άθλια πληροφορημένοι για 
τα τεκταινόμενα στη χώρα - μο-
ντέλο τους, δηλαδή τις ΗΠΑ. Οι 
νέοι ζουν στο απόλυτο σκοτάδι 
των πληροφοριών που εκπέμπο-
νται απ’ την τηλεόραση και τυπώ-
νονται στις εφημερίδες. Όποιος 
βαδίζει στο σκοτάδι, προχωρά 
ψαχουλεύοντας. Οι νέοι πρέπει 
να ψάξουν την αλήθεια. Δεν ξέ-
ρουν πόσοι φυλακισμένοι, πόσες 
πουτάνες, πόσοι τοξικομανείς 
υπάρχουν στις ΗΠΑ. Δεν υποψιά-
ζονται πως με τον ίδιο ρυθμό που 
παράγονται αγαθά παράγεται και 
δυστυχία. Δεν ξέρουν πως η  ηγε-
μονία του πλούτου και της χλιδής 
είναι η καταρράκωση της ανθρώ-
πινης ύπαρξης.   

Επί σειρά ετών ο αντικομουνι-
στικός τύπος βομβαρδίζει το λαό 
με φοβικά σύνδρομα, του πιπιλί-
ζει την καραμέλα του λιγότερου 
κράτους ως σανίδα σωτηρίας 
από μια κατασκευασμένη κρίση, 
του στερεώνει λογικές επιδομά-
των, βοηθημάτων, και άλλων δω-
ρεάν παροχών. Παπαγαλίζει με 
άκρατο λαϊκισμό την αθλιότητα 
του «δωρεάν», λες και ο εργοδό-
της χαρίζει στον εργαζόμενο την 
υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. 

   
Το Κεφάλαιο σιχαίνεται τη δια-
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νόηση που πηγάζει απ’ το Δήμο 
και τις ανάγκες του. Σιχαίνεται τις 
κατακτήσεις και τα δημόσια αγα-
θά. Χρειάζεται γουρούνια για να 
τους πουλάει λάσπη. Δημιουργεί 
πόλεις - γκέτο, χρηματοδοτεί την 
υποκουλτούρα,  προάγει το δου-
λεμπόριο και τα φτηνά εργατικά 
χέρια. Βαφτίζει τους πρόσφυγες, 
λαθρομετανάστες, για να μεγι-
στοποιεί το κέρδος του χωρίς 
κόστος. 

   
Η άρχουσα τάξη χρησιμοποι-

εί την παιδεία και τον πολιτισμό, 
δηλαδή την Παράδοση που έχει 
να κάνει με τη συλλογική μνήμη, 
ως λάστιχο. Όλες αυτές οι ψευ-
το-αναβιώσεις, τα χαζοχαρούμε-
να φεστιβάλ, τα ψευτο-λαϊκά, τα 
στημένα φολκλόρ, οι εμετικές 
αναβιώσεις αρχαίων εθίμων και 
βάλε, δεν είναι παρά καραγκιο-
ζιλίκια απ’ όπου τα κονομάνε οι 
αετονύχηδες. Οι επιλογές του πε-
ρήφανου ελληνικού λαού υπήρ-
ξαν εύκολες και χαμερπείς. Και 
σήμερα άρχισαν να φαίνονται 
καθαρά τα αποτελέσματα του 
κλύσματος που υπέστη ο ένδο-
ξος ελληνικός λαός απ’ τη χυδαία 
τηλεόραση και τον εξίσου χυδαίο 
γραπτό τύπο με αποκορύφωμα 
τη δήλωση πως απ’ όλους τους 
θεσμικούς οργανισμούς εμπι-
στεύεται πιο πολύ την εκκλησία 
και το στρατό. Κανείς όμως δεν 
πήρε μυρουδιά το αληθινό νόημα 
αυτής της ανατριχιαστικής δήλω-
σης. 

   
Η παιδεία ενός λαού έχει να 

κάνει με τον κοινωνικό χώρο. Απ’ 
την αισθητική του μέχρι την ιδε-
ολογία του. Αν η κοινωνία περνά 
βαθειά ηθική κρίση, τότε και η 
παιδεία θα κολυμπά στο βόθρο 
των εγγράφων, των εξαγγελιών 
και των καλών προθέσεων. Θα 
βυθίζεται όλο και πιο πολύ στον 
πολτό της γραφειοκρατίας για 
να δίνει νόημα στην ανοργασμική 
ζωή ενός κόσμου που έχει προ-
τεραιότητα την απόδοση και όχι 
την ευτυχία των μελών του. Προ-
σφάτως διάβασα στο Βήμα άρ-
θρο του καθηγητή Μπαμπινιώτη 
με δέκα σημεία αναφοράς στην 
κακοδαιμονία της εκπαίδευσης. 
Φρονώ πως ο Μπαμπινιώτης είναι 
άνθρωπος του κατεστημένου και 

πολεμάει τις αλλαγές. Είναι, του-
λάχιστον, αστείο οι άνθρωποι της 
εξουσίας και τα πρωτοπαλίκαρα 
τόσων επιτροπών, που λυμαίνο-
νται για δεκαετίες τα υπουργεία 
και το δημόσιο λόγο, να καμώνο-
νται τους μεταρρυθμιστές. Οι πα-
νεπιστημιακοί έστησαν το άγαλ-
μα της δήθεν Παιδείας και μας 
καλούν κάθε τόσο να το προσκυ-
νήσουμε. Η πανεπιστημιακή εκ-
δοχή της Παιδείας προϋποθέτει 
έναν εθνικιστικό άξονα. Έθνος, 
θρησκεία, πατρίς, οικογένεια και 
άλλα κλασμένα μαρούλια. Απ’ 
αυτόν τον προκαθορισθέντα εθνι-
κιστικό άξονα απορρέει το ζητού-
μενο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι η συμπεριφορά του εκάστοτε 
υπουργού παιδείας θυμίζει νοο-
τροπία μανιάτη χωροφύλακα.    

   
Μη κατανοώντας το παρελθόν 

δεν καταφέρνουμε τίποτα στο 
παρόν. Όλοι σήμερα βλέπουμε 
τη σύγχυση που επικρατεί και 
διαισθανόμαστε την επερχόμενη 
μαυρίλα.  Κανένα σύστημα Σκαν-
διναβικών χωρών δεν πρόκειται 
να σώσει την κατάσταση, αν δεν 
δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. 
Τι ανθρώπους θέλουμε.  Τι πολι-
τισμό παράγουμε. Η αυτογνωσία 
είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να 
μάθουμε ποια ξένα στοιχεία πο-
λιτισμών δανειστήκαμε και πόσα 
απ’ αυτά έχουν αφομοιωθεί. Δεν 
χρειάζεται να ξορκίζουμε ξένους 
πολιτισμούς, όπως δεν είναι 
απαραίτητο να χάσκουμε με ορ-
θάνοιχτο στόμα μπρός στα ξένα 
επιτεύγματα. Δυστυχώς οι Ρωμιοί 
αρπάζουμε με ευκολία τα ξένα 
δολώματα.

   
Οι Ευρωπαίοι μας προόριζαν 

για γκαρσόνια. Οι νεοέλληνες 
επιβεβαιώνουν δραματικά τον 
αρχικό τους σχεδιασμό. 

   
Η αναμόρφωση της κυρίαρχης 

κατάστασης περνάει υποχρε-
ωτικά απ’ την αλήθεια. Πρέπει 
επιτέλους να πούμε την αλήθεια 
στα παιδιά. Πρέπει επιτέλους να 
συγκρουστούμε, διότι, όσο πάει 
γιγαντώνεται ο ιδεολογικός διχα-
σμός που αντανακλά τον ταξικό 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης που 
παρέχεται από ένα αυταρχικό 
πλέγμα εξουσίας.    

Οι περισσότεροι από τους 
εναπομείναντες των κοινωνικών 
μηνυμάτων δείχνουν να έχουν 
αποδεχθεί την ψευδαίσθηση ότι η 
αλληλεπίδραση έχει υποκαταστή-
σει τη δράση. Ακτιβισμός πλέον 
σημαίνει να έχεις σελίδα στο face 
book ή να σβήνεις τα φώτα επε-
τειακά στην ώρα της Γής. Καθώς 
φαίνεται, απλά βυθίζουν εαυτούς 
στην εικόνα και συνεχίζουν το 
μοτίβο δουλειά-κατανάλωση-
θάνατος για το οποίο εκπαιδεύ-
τηκαν. Το δόλωμα και το αγκί-
στρι, καταναλωτικός εθισμός και 
ανόητος φόβος, υπό ελαφρά κα-
ταστολή και κρυμμένοι από ένα 
συνειδητό που χρειάζεται τουλά-
χιστον ένα οχτάωρο εμβάπτισης 
στα ΜΜΕ, απλά για να παραμείνει 
λειτουργικό. Το σύνθημα θρανίο-
καναπές-τάφος παίρνει σάρκα 
και οστά. Βαθύτερος στόχος 
αυτής της προσπάθειας είναι να 
κάνει συνείδηση στο νέο άνθρω-
πο ότι πρέπει να παραιτηθεί από 
κάθε προσπάθεια ν’ αλλάξει την 
κοινωνία και το περιβάλλον του, 
γιατί ο κόσμος είναι εντελέχεια(η 
επίδραση δηλαδή της μοίρας που 
είναι αμετάκλητη, ωραιοποιημένη 
με φιλοσοφική φρασεολογία). 
Βαθύτερος στόχος αυτής της 
προσπάθειας είναι να κάνει συ-
νείδηση στον ανήσυχο νεολαίο 
πως η πορεία της ανθρωπότητας 
δεν είναι η σύνθεση που προκύ-
πτει από την πάλη ανάμεσα στις 
δυνάμεις που αγωνίζονται να 
απελευθερώσουν και ν’ ανοίξουν 
το δρόμο στον άνθρωπο και σε 
κείνες  που προσπαθούν να φρά-
ξουν αυτό το δρόμο διατηρώντας 
την κυριαρχία τους και την εκμε-
τάλλευση που ασκούν πάνω στην 
κοινωνία.             

    

Όσο καθυστερημένος ο λαός, 

τόσες επιτροπές σοφών θα στή-

νουν καραούλι στη νοημοσύνη 

του. Όσο θα βουλιάζει στη μετα-

φυσική, τόσο θα εχθρεύεται τη 

διαλεκτική. Όσο θα κουρνιάζει 

σε μεγαλοϊδεατισμούς, τόσο θα 

φλερτάρει με το φασισμό. Όσο 

θα αυνανίζεται με τη μεγαλοσύνη 

των προγόνων του, τόσο θα βου-

λιάζει στη μετριότητά του. 

Ο κύριος ΣΠΥΡΟΥ όπως τον έλε-
γα λόγο σεβασμού, ήταν για μένα 
τα 4 χρόνια που βρίσκομε στην 
ΟΕΣBΔΕΝ παράδειγμα ήθους, αγω-
νιστικότητας και μαχητικότητας. Δεν 
θα πω εγώ για τους αγώνες που έχει 
δώσει γιατί το έργο που έχει αφήσει 
πίσω του είναι πολύ μεγάλο και είναι 
βάση αλλά και οδηγός για εμάς τους 
νεότερους να συνεχίσουμε. Συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ  κύριε ΣΠΥΡΟΥ

Ο φίλος ΓΙΑΝΝΗΣ ήταν ο πρώτος 
άνθρωπος που γνώρισα το 2005 στις 
εκλογές της ΟEΣBΔΕΝ στο Αγρίνιο, 
με «ξεψάρωσε» με την απλότητα του 
και το χιούμορ του, μου μίλησε για 
την ομοσπονδία και το Αγρίνιο με πά-
θος και μου έδωσε να καταλάβω που 
πάω να ασχοληθώ και τι ευθύνες θα 
έχω και από τότε σε κάθε επαφή μας 
στα συμβούλια τα πειράγματα μας 
ήταν πολλά και το χαρακτηριστικό 
γέλιο του αυτό που έκανε τον πρό-
εδρο να μας κάνει «παρατηρήσεις». 
Δεν ξέρω αν στο επόμενο συμβούλιο 
θα λείπει τελικά ο ΓΙΑΝΝΗΣ….. για 
εμένα θα είναι εκεί, θα ψάχνω την 
ματιά του και θα κρυφογελάμε !!!!             

 Συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ ΓΙΑΝΝΗ
  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α.  ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γεν. Γραμματέας Εμπορικού  συλ-

λόγου  Άρτας
Αντιπρόεδρος ΟΕΣBΔΕΝ

Δύσκολα λέγονται αλλά και γρά-

φονται κάποια λόγια όταν πρόκει-

ται να χαιρετήσεις για τελευταία 

φορά δυο φίλους και συναγωνι-

στές, τον ΑΛΕΚΟ ΣΠΥΡΟΥ και τον 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗ. 

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
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ΤΗΛ. 2662031888

Άνοιξε το 2009, με εξαιρετικούς μεζέδες και δυο μα-

γείρισσες, μια Ιταλίδα και μια Ελληνίδα, να δίνουν τον 

τόνο στην κουζίνα. Νούμπουλο Κέρκυρας, αβγοτάρα-

χο Μεσολογγίου, αβοκάντο με άσπρη σως και γαρί-

δες, κουκόπιτα (πίτα από κουκιά), κοτόπουλο στρα-

τσέτι (φιλέτο με λεμόνι κι ελαιόλαδο)...Κρητικό κρασί 

βιολογικής καλλιέργειας από τη μονή Τοπλού.

Είναι βέβαιο ότι η σιωπή δεν 
είναι πάντα χρυσός, όπως βέβαιο 
είναι ότι όταν μιλάς ή γράφεις για 
θέματα που αφορούν στη λειτουρ-
γία οργάνων, στις καταστατικές αρ-
χές, στην προβολή αιτημάτων, στις 
συνδικαλιστικές επιδιώξεις κ.λ.π., 
τη χειρότερη και πλέον επικίνδυνη 
συνεισφορά αποτελεί τυχόν προ-
σπάθεια συγκάλυψης ή αποσιώπη-
σης πρακτικών που αντιδιαστέλλο-
νται με τα αυτονόητα.

Αφορμή για το κείμενο αυτό απο-
τέλεσε – σίγουρα καθυστερημένα 
– η συνεδρίαση στις 13/7/2009 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Ιωαννίνων κι ειδικά 
το θέμα της συνεδρίασής του:

1.«Αίτηση παραιτήσεως της κ. 
ΚΥΡΙΑΖΗ Καλλιρρόης από το Δ.Σ.»
και η απόφαση της πλειοψηφίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με 
το συγκεκριμένο θέμα.

Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης 
σημειώνω:

Οι έμποροι των Ιωαννίνων, χρό-
νια τώρα, τη θερινή περίοδο (Ιούλιο 
– Αύγουστο) με κάθε χρόνο ανανε-
ωμένη απόφαση της Γενικής τους 
Συνέλευσης, εφαρμόζουν 5θήμερη 
λειτουργία (Σάββατα κλειστά). 

Τα τελευταία χρόνια, αυτή την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
ορισμένα μέλη του Συλλόγου, εκμε-
ταλλευόμενα την απάθεια του Διοι-
κητικού Συμβουλίου που δεν περι-
φρουρεί την απόφαση, προσπαθούν 
στην πράξη, ανοίγοντας τα μαγαζιά 
τους και γνωστοποιώντας το, να την 
υπονομεύσουν.

Το 2009 η πλειοψηφία του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 
Συλλόγου Ιωαννίνων έκανε ό,τι περ-
νούσε από το χέρι της για να μην 
εφαρμοστεί 5θήμερο.
Δηλ.: α) Αποφάσισε τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος για το θέμα πα-
ρακάμπτοντας τη Γενική Συνέλευση 
και δηλώνοντας ότι θα εφαρμόσει 
την απόφαση που θα πλειοψηφή-
σει.
β) Όταν προέκυψε το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος που ήταν 
υπέρ του 5θημέρου, αναίρεσε τη 
δέσμευσή της και παρέπεμψε το 
θέμα στη Γενική Συνέλευση.

Στη σχετική Γενική Συνέλευση 
έδωσε μάχη για τη μη εφαρμογή 
του.
γ) Η Γενική Συνέλευση όμως και με 
πολύ μεγάλο ποσοστό αποφάσισε 
5θήμερο.

Από το σημείο αυτό λοιπόν αρχί-
ζει και το μεγάλο πρόβλημα.

Δύο μέλη της Διοίκησης του 
Συλλόγου, μέλη του συνδυασμού 
που έχει την πλειοψηφία, η Κάλλυ 
Κυριαζή και Χρήστος Βασδέκης, 
περιφρονώντας τη Γενική Συνέλευ-
ση, γράφοντας στα παλιά τους τα 
παπούτσια τις αποφάσεις της, λει-
τουργώντας αντισυναδελφικά και 
βάναυσα αντισυνδικαλιστικά, άνοι-
ξαν και ανοίγουν τα μαγαζιά τους.

Είναι χαρακτηριστικό δείγμα τυ-
χοδιωκτισμού και συνδικαλιστικού 
ξεπεσμού να υπερασπίζεται κά-
ποιος μια διαδικασία, να μετέχει σε 
αυτή, να δίνει μάχη για να περάσει 
τη θέση του και όταν αυτή μειοψη-
φήσει να πράττει το δικό του.

Είναι δε ακραία πρόκληση, αυτό 
να το πράττει μέλος της Διοίκησης 
και μάλιστα του συνδυασμού που 
κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία 
στη Διοίκηση.

Λόγω της κατακραυγής, οι δύο 
του Διοικητικού Συμβουλίου, για να 
διασωθούν σε ατομικό επίπεδο και 
για «ξεκάρφωμα» υπέβαλαν, τάχα-
τες, παραίτηση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η Κάλλυ Κυριαζή γρα-
πτώς και ο Βασδέκης Χρήστος τη-
λεφωνικώς. 

Το τι είπε στο τηλέφωνο ο Βασδέ-
κης δεν το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε 
όμως την επιστολή της Κυριαζή που 
είναι ακριβώς η παρακάτω:
«Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Παραιτούμαι σήμερα από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο.
Διαφωνώ και δεν ακολουθώ την 

απόφαση περί θερινού πενθημέρου.
Καλή συνέχεια.
Φιλικά 
Κάλλυ Κ. Κυριαζή»

ΕΔΩ ΠΙΑ η κωμωδία γίνεται φάρ-
σα και ο ξεπεσμός εκτινάσσεται.

Αυτή τη συγκεκριμένη επιστολή 
ο Πρόεδρος (Νταλαμάγκας) και ο 
Γραμματέας (Δήμου) τη βαφτίζουν 
«ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ», η δε «πα-
ραιτούμενη» το αποδέχεται στη συ-
νέχεια.  

Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας, 
που μέλη του είναι τα δυο συγκεκρι-
μένα πρόσωπα,  δεν έκανε δεκτές 
τις παραιτήσεις τους!!!

Είναι βέβαιο ότι πρέπει να είναι 
κάποιος εκτός τόπου και χρόνου  
για να πάρει στα σοβαρά τις δήθεν 
παραιτήσεις της Κυριαζή και του 
Βασδέκη, όπως και να αμφισβητήσει 
το κακοστημένο θεατριλίκι που συ-
νολικά ο  συνδυασμός τους έπαιξε.
Είναι όμως διπλός ο συνδικαλιστι-
κός ξεπεσμός αυτών που δέχτηκαν 
να παίξουν αυτόν τον άχαρο ρόλο 
και να παριστάνουν ότι συζητούν 
και αποφασίζουν.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι 
σαφές ότι όλη αυτή η κακοστημένη 
παράσταση δεν μπορεί να εμποδίσει 
τη διατύπωση εύλογων ερωτημάτων 
όπως π.χ. κύριοι της Διοίκησης:

«Με τι μούτρα θα συγκαλέσετε 
αύριο Γενική Συνέλευση για όποιο 
τυχόν θέμα και θα έχετε την επιθυ-
μία να σεβαστούμε την όποια από-
φασή της;»

 «Με τι μούτρα θα πείτε ότι πρέ-
πει να τηρείται το καταστατικό του 
Συλλόγου;»

«Με τι μούτρα έχετε την απαίτηση 
να σας δεχόμαστε σαν διοίκηση;»

Ποιο εύλογα όμως θα τους ρω-
τούσε κάποιος:

«Γιατί;»  «Με ποιο κίνητρο;» «Τι 
επιδιώκετε;»

Δηλαδή: 
Γιατί  εκλεγήκατε στη Διοίκηση 

όταν, όχι απλώς ανέχεστε, αλλά 
στηρίζετε και επιβραβεύετε ενέρ-
γειες μελών της που είναι ενάντια 
στο πνεύμα του καταστατικού, τη 
συλλογικότητα των αποφάσεων και 
τη συνδικαλιστική δεοντολογία;

Τι ακριβώς υπηρετεί η επιδίωξή 
σας να ελέγχετε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και να εκπροσωπείτε το Σύλ-
λογο; Τι άραγε επιδιώκετε;

Γιατί ανέχεστε και επιβραβεύετε 
τη διάλυση, ουσιαστικά του Συλλό-
γου, τη γελοιοποίηση των διαδικασι-
ών, τον ευτελισμό του καταστατικού 
μας, την πρόκληση ενάντια στο κο-
ρυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων;

Για τον υπογράφοντα αυτό το 
κείμενο, τα πράγματα είναι πιο ξε-
κάθαρα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαν-
νίνων, διαχρονικά, εκτός μικρών 
διαλειμμάτων, συμπορεύεται με τις 
πλέον συντηρητικές και αντιδραστι-
κές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό 
μας χώρο.

Αν εξαιρέσει κάποιος μέρος της 
θητείας του Πρόεδρου Κώστα Σί-
κλα, τον αγώνα του Αλέκου Σπύρου 
και 2-3 ακόμη, όλη η υπόλοιπη δια-
δρομή είναι συντηρητική, αντιδρα-

στική και απόλυτα εχθρική προς τη 
συνδικαλιστική νομιμότητα και τη 
συλλογική συνύπαρξη. 

Ενδεικτικά και για την ιστορία:
- Ήταν διορισμένό μέλος του 

15μελούς Συντονιστικού Συμβουλί-
ου που δεν ήθελε την δημιουργία 
Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδίας 
στο χώρο των εμπόρων.

- Αρνήθηκαν και αντιτάχτηκαν 
στην ίδρυση Ομοσπονδίας στη Βο-
ρειοδυτική Ελλάδα το 1986 και βέ-
βαια δεν έγιναν μέλος όταν αυτή 
ιδρύθηκε, παραμένοντας διορισμέ-
νοι στο 15μελές.

- Εντάχτηκαν σε Ομοσπονδία όταν 
διαλύθηκε το νόθο 15μελές, με την 
προτροπή των μεγαλέμπορών της 
Αθήνας για να κοντρολάρουν τις 
εξελίξεις. 

Ο κατάλογος βέβαια είναι μακρύς 
και μεγάλος. Πολλοί ίσως δεν γνω-
ρίζουν, καθότι νέοι, θα ήταν όμως 
παράλειψη να μην τονιστεί ότι ο 
Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, οι 
συνδυασμοί που ελέγχουν τα Διοι-
κητικά του Συμβούλια:

Μόνιμα αντιτάχτηκαν στις κινητο-
ποιήσεις της Ομοσπονδίας.

Ποτέ σχεδόν δεν υλοποίησαν τις 
αποφάσεις της.

Αποκρύπτουν από τα μέλη του 
Συλλόγου τα έντυπα, τις θέσεις και 
τις εκδόσεις της Ομοσπονδίας.

Δεν μετέχουν και δεν παρουσιά-
ζονται στις συσκέψεις και τις συνε-
δριάσεις ακόμη όταν αυτές γίνονται 
στα Γιάννενα.

Ότι, όταν έμποροι της πόλης και 
η Ομοσπονδία στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο έδιναν μάχη για να μην 
επιτραπεί η ίδρυση υπεραγορών 
στο “Αυγό” και στην περιοχή “Χα-
τζηκώστα”, η Πρόεδρος του Συλλό-
γου διαπραγματεύονταν ποσοστό 
συμμετοχής στις υπεραγορές, Γιαν-
νιωτών μεγαλοεπιχειρηματιών.

Ότι τον Οκτώβρη 2008 όταν όλη 
η Ελλάδα απέργησε, ακόμη και η 
ΕΣΕΕ, στα Γιάννενα κάνανε τάχατες 
2ωρη στάση.

 Ότι τη Κυριακή του Δεκέμβρη 
του 2008 παρέα με τους μεγαλέ-
μπορους, τον ακραίο κ. Μίχαλο του 
ΕΒΕΑ, τους ομίλους και τις πολυε-
θνικές αβαντάρανε τα πολυκατα-
στήματα.

Τόσο ο παλιός όσο και ο σύγχρο-
νος κατάλογος μπορεί να γίνει πολύ 
μακρύς.

Βέβαιο είναι, ότι όσο οι πλειοψη-
φίες στα Διοικητικά Συμβούλια θα 
γελοιοποιούν διαδικασίες, θα ευτε-
λίζουν θεσμούς, θα περιφρονούν 
καταστατικά, θα στήνουν παρωδίες, 
θα θεατρινίζουν με «ευαίσθητες» 
παραιτήσεις, όλο και περισσότερο ο 
συνδικαλιστικός τους ξεπεσμός θα 
αποκαλύπτεται και θα χλευάζεται.

Βέβαιο επίσης είναι ότι οι μικροί 
και οι αυτοαπασχολούμενοι έμπο-
ροι των Ιωαννίνων, έχουν χρέος να 
αντισταθούν στις μεθοδεύσεις για 
την πλήρη συνδικαλιστική απαξίω-
ση που επιδιώκει ο συνδυασμός που 
ελέγχει τη πλειοψηφία στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Συλλόγου τους.  

Γιώργος Τζωρτζόπουλος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Ο συνδυασμός που έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο 

κι ο συνεχιζόμενος συνδικαλιστικός ξεπεσμός του.


