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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκαλούν, ο Ο.Α.Ε.Ε. και η Ε.Σ.Ε.Ε. με τις νεοφιλελεύθερες προτάσεις τους για τον ασφα-
λιστικό μας φορέα, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των εισφορών και των ορί-

ων συνταξιοδότησης. Συμπαιγνία του διορισμένου διοικητή και του κομματικού προεδρείου της 
Ε.Σ.Ε.Ε. για να μας «ρουφήξουν το αίμα».

Η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. εκφράζει τις θέσεις των μικρομεσαίων αυτοαπασχολούμενων εμπόρων της 
χώρας κι απαιτεί να γίνει ο Ο.Α.Ε.Ε. φορέας κοινωνικής πρόνοιας για τη σύνταξη και την υγεία κι 
όχι κερδοσκοπικός οργανισμός.   
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το μεγαλύτερο δικομματικό 
σκάνδαλο της 30ετίας!

THE MALL

Δύο πρωθυπουργοί, επτά υπουργοί, 
ένας δήμαρχος και ο πιο πλούσιος Έλ-
ληνας στον κόσμο…όλοι μαζί κόπιασαν 
για να χτίσουν...το μεγαλύτερο “αυθαί-
ρετο” της Ευρώπης!
Από το «ολυμπιακό χωριό τύπου» στο 
μεγαλύτερο πολυκατάστημα της νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης!
Οι «φωτογραφικοί νόμοι του ΠΑΣΟΚ, 
η «κλοπή» της περιουσίας του ΟΕΚ, ο 
πόλεμος κατά του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας κι η σιωπή των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης!
Το πρώτο μέρος της απίστευτης νεοελ-
ληνικής ιστορίας!

Σελίδες 8-9

Ο εμπορικός σύλλογος Αθηνών και τα 
Πολυκαταστήματα πιέζουν προς κάθε 
κατεύθυνση και χρησιμοποιούν τα 
Μ.Μ.Ε. για να φέρουν προ τετελεσμέ-
νων γεγονότων τους μικρομεσαίους 
εμπόρους και να διαλύσουν την αγο-
ρά! 

Σελίδα 4 

Συνομωσία για να 

ανοίξουν τα μαγαζιά 

όλες τις Κυριακές 
του Δεκέμβρη!
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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.

Εκλογολογίες

Λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Κουράγιο φίλοι. Το φάγαμε το βόδι. Τα επόμενα 
4 χρόνια θα μας τρώει αυτό. • Το κακό είναι ότι ενώ είμαστε μόλις στις αρχές 
Οκτώβρη κανείς δεν θυμάται το καλοκαιράκι. Πάνε οι παραλίες, οι βουτιές, τα κα-
λαμαράκια. Την προεκλογική περίοδο μας τάιζαν… κουτόχορτο. • Σε κάθε προε-
κλογική περίοδο είναι αρκετά μεγάλο στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό των ανα-
ποφάσιστων. Τι είναι όμως αναποφάσιστος; • Επειδή δυσκολεύομαι να συντάξω 
έναν επιστημονικά άρτιο ορισμό, θα δώσω ένα παράδειγμα: Αναποφάσιστος ήταν 
ο ομηρικός Οδυσσέας. Σκύλλα ή Χάρυβδη; Σκύλλα ή Χάρυβδη; • Η διαφορά του 
πολιτικά αναποφάσιστου με τον Οδυσσέα είναι ότι ο ήρωας του ομηρικού έπους 
δεν σκέφτηκε καν την εκδοχή να παρακάμψει είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών τα 
μυθικά τέρατα, και αποφάσισε σώνει και καλά να περάσει ανάμεσά τους. Δηλαδή, 
από τον… μεσαίο χώρο.  • Φαίνεται ότι ο Όμηρος ήταν κάτι σαν τον Κώστα Καρα-
μανλή. Δεν συνεργαζόταν με … τα άκρα. • Μιας και πιάσαμε τα έπη, ο Γιώργος 
Α. Π. μου φέρνει περισσότερο στον Έκτορα, τον γιο του Πρίαμου (όχι τον Κοινό). 
Δηλώνει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τα μεγάλα συμφέροντα. Ας ελπίσουμε η 
χώρα μας να έχει καλύτερη τύχη από την Τροία. • Πρόγραμμα οχταετίας εξήγγειλε 
ο ΓΑΠ στην ΔΕΘ. • Καλό είναι να υπάρχουν αισιόδοξοι άνθρωποι. Έτσι ήταν και 
οι νεοδημοκράτες. • Το 2004 μιλούσαν για τουλάχιστον τρείς τετραετίες. Βέβαια 
ήταν αδύνατον να πιάσουν αυτόν το στόχο. Αν παρέμεναν κι άλλο δεν θα υπήρχε 
Ελλάδα για να κυβερνήσουν. • Ούτε 1,5 τετραετία δεν άντεξαν. Ρεκόρ βέβαια. Τον 
ξεπέρασε τον επίτιμο ο πρώην καταλληλότερος – υπευθυνότερος. Σε όλα. Στην 
οικονομική καταστροφή, στη διάλυση του κράτους, ακόμα και στην γκαντεμιά. • 
Μόλις ο κυρ Κώστας από Ραφήνα είπε ότι η προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια 
των πολιτών, έσκασε το κανόνι των ασφαλιστικών εταιρειών. Προβοκάτσια. • Ο Πα-
παθανασίου, φυσικά, καθησύχασε ασφαλισμένους και εργαζόμενους. Διότι γνώριζε 
ότι σε λίγες μέρες θα ήταν αλλουνού πρόβλημα. • Να αγωνιστούν για τη φανέλα, 
είχε προτρέψει ο Σάββας Δομημένος, τους φιλάθλους της ΝΔ. Αυτό βέβαια πριν 
τον αποκλεισμό του από τον τότε καταλληλότερο προπονητή. • Οι φίλαθλοι όμως 
απογοητευμένοι από την απόδοση της ομάδας είχαν σταματήσει να πηγαίνουν στο 
γήπεδο και αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν τα διαρκείας, που είχαν αγοράσει το 
2004. • Και μέσα στην ανακατωσούρα από τις διαμαρτυρίες της προεκλογικής 
περιόδου, ήρθε η Γιαννάκου, να πει ότι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, μπαίνουν οι 
ανίκανοι να γίνουν βουλευτές με σταυρό (ενώ αυτή το 2007 …). • Αφού ανέφερα 
τη λέξη ‘σταυρό’, θυμήθηκα ότι η χρήση του σταυρού προτίμησης στις εκλογές, 
πάει κόντρα στις θρησκευτικές παραδόσεις του λαού μας. • Για παράδειγμα, όλοι 
οι υποψήφιοι διεκδικούν με κάθε μέσον το ‘σταυρό’ μας. Ενώ δεν θυμάμαι από τα 
θρησκευτικά να υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τον Σταυρό του Μαρτυρίου. • Εξάλλου, 
ο Κύριος σταυρώθηκε για να σώσει τον κόσμο. Οι πολιτικοί, αντιθέτως, θέλουν 
να τους σταυρώσουμε για να τον καταστρέψουν. • Οι μόνοι σταυροί που θα είχαν 
κάποια άμεση συμβολική σχέση με τους πολιτικούς είναι αυτοί των δύο ληστών. • 
Είναι βέβαιο, ότι αν η σταυροδότηση των υποψηφίων γινόταν με πραγματικά καρφιά, 
θα είχαμε … μηδενική αποχή. • Δεν αποκλείεται να υπάρχει και μια σχέση του 
εκλογικού εθιμικού με τους σταυροφόρους που ξεκίνησαν ‘σεμνά και ταπεινά’ να 
απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, αλλά επιδόθηκαν στο ‘μεγάλο πλιάτσικο’. 
• Ο ξάδερφος Μιχάλης είπε ότι ο λαός τους τιμώρησε γιατί δεν εξάντλησαν την 
τετραετία. Στον κόσμο του ο Μισέλ. Σας τιμώρησε γιατί εξαντλήσατε την υπομονή 

του. • Χάσαμε τις εκλογές γιατί είπαμε την αλήθεια, λένε οι νεοδημοκράτες. Χά-
σατε γιατί ο κόσμος κατάλαβε την αλήθεια. • Χάσαμε και τον Αλογοπετυχημένο. 
Χάσαμε και την Φάνη Πάλι… με χρόνια με καιρούς. Χάσαμε και τον μαυρισμένο 
Ζαγορίτη. Χάσαμε το νιάτο Αχιλλέα, τον θείο. Χάσαμε τον Μπασιάκο. Χάσαμε τον 
Φώλια. Τελευταία στιγμή ο αυθαιρετούχος, που έκανε τη ΝΔ ημιυπαίθρια…έσωσε 
τον Αντώναρο. • Μας έμειναν αμανάτι κάτι Πάκηδες, Ντόρες, Μεϊμαρ. κλπ • Η ΝΔ 
περνάει σε μια νέα φάση της ιστορίας της. Ως μη κυβερνητική οργάνωση. • Τώρα 
που έχασε τις εκλογές η ΝΔ, μπορούμε να πούμε ότι έχουν πολλά κοινά ο Σαμα-
ράς με τον Ρουσσόπουλο. Και οι δυο έχουν ρίξει μια κυβέρνηση, αλλά ο πρώτος 
το έκανε πιο ‘άγαρμπα’. • Ενώ ο Ρουσσό έβγαλε τον πίρο απ’ τη βάρκα και την 
άφησε να μπάζει νερά αργά και σταθερά. Έτσι πρόλαβε να φύγει ο ίδιος πριν βου-
λιάξει εντελώς. • Ήλθε η στιγμή της διαδοχής του ανεψιού με ονοματεπώνυμο, 
όμως ίσως να μην είναι τόσο απλή υπόθεση η επικράτηση της κόρης του επίτιμου. 
Γιατί είναι πολλοί στο κόμμα της που βρίσκουν ότι, παρότι λιώνουν οι πάγοι στη 
Ανταρκτική, το χαμόγελό της παραμένει … παγερό. • Θέλουμε να ασχοληθούμε 
με την νέα κυβέρνηση και η ΝΔ δεν μας αφήνει… • Με 60 βουλευτές λιγότερους 
η ΝΔ. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΓΑΠ έχει ήδη ανεβάσει στη χώρα … την ανεργία. • 
Τα νέα κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν: ‘δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη’. 
• Μπορούν δηλαδή, να κάνουν άλλα λάθη. • Από την επόμενη μέρα το νέο μικρό 
ευέλικτο σχήμα ονομάζεται Πάνκαλλος ο Οτσαλανοφάγος. • Τα υπουργεία απέ-
κτησαν συγκλονιστικά ονόματα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικών 
Αλλαγών και Αδικοχαμένων Πτηνών. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (μπάτσοι, 
γουρούνια, προστάτες του πολίτη) – το ‘γουρούνια’ με την καλή έννοια την οικολο-
γική. Υπουργείο Παιδείας και … Αγγλικής γλώσσας (lady Diamandopoulos). • Οι 
100 ημέρες από … την αποκατάσταση του σοσιαλισμού στη χώρα μας (μη γελάτε), 
τελειώνουν στις 13 Ιανουαρίου. Μετά έρχονται Απόκριες, ο Μάρτης, Πάσχα και 
τέλος … τα εκκαθαριστικά της εφορίας. 

Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.

Πρόσφατα, σε εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, μοιράστηκε CD 
με τη νέα δισκογραφική δουλειά γνωστού καλλιτέχνη. Η εφημερίδα 

και το cd δόθηκαν στην τιμή των 4€. Λίγες μέρες αργότερα, τα δισκοπω-
λεία αγόρασαν το cd από τη δισκογραφική εταιρεία σε τιμή χοντρικής, 
8,10€.

Η «Ερμαϊκή Στήλη» λόγω πληθώρας στην ύλη αυτού του φύλλου δεν 
μπορεί να ασχοληθεί εκτενώς. Δημιουργείται, όμως, σημαντικό θέμα σχε-
τικά με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του cd μέσω της εφημε-
ρίδας, σε  πρώτη, μάλιστα, κυκλοφορία.

Πρέπει να διερευνηθεί αν πρόκειται για περίπτωση αθέμιτου ανταγωνι-
σμού και αν ναι, ποιού είναι η ευθύνη.

Με τέτοιες πρακτικές, στο μέλλον, θα είναι αδύνατο για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν πέρα από τα πολυκαταστήματα και 
άλλους, έμμεσους τρόπους πώλησης, που επιλέγουν οι εταιρείες.  

Μια εφημερίδα, ένα cd, εκατοντάδες υπό πτώχευση 
μικρομάγαζα, καραμπινάτος αθέμιτος ανταγωνισμός 

και ποιοι και γιατί δεν αντιδρούν και δεν μιλούν.
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Στις 13-10-2009 συναντήθηκαν 
το Προεδρείο της ΕΣΕΕ με τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδο και τον 
Υφυπουργό κ. Γ. Κουτρουμάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας μας σε τακτική συνεδρίαση 
του στις 21/10/2009 στην Άρτα, συ-
ζήτησε τα θέματα που έθεσε η ΕΣΕΕ 
σχετικά με το Ασφαλιστικό. 

Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του 
Προεδρείου της ΕΣΕΕ, στην συνά-
ντηση πρότειναν σαν θέματα προς 
συζήτηση με το Υπουργείο, τα πα-
ρακάτω:
1. Αποποινικοποίηση και κατάργηση 
της προσωποκράτησης για καθυστε-
ρούμενες ασφαλιστικές εισφορές 
στον ΟΑΕΕ.
2. Διαδοχική ασφάλιση
3. Σχέδιο εξομάλυνσης και άρσης 
ανισοτήτων στην απονομή συντάξε-
ων από τον ΟΑΕΕ μεταξύ των πρώην 
ασφαλισμένων σε ΤΕΒΕ και ΤΑΕ.
4. Σταθερή χρηματοδότηση ΟΑΕΕ 
και μελέτη εισροών-εκροών (όχι ανα-
λογιστική).
5. Διαχωρισμός κλάδων συντάξεων 
& υγείας και βελτίωση υγειονομικής 
περίθαλψης.
6. Διατήρηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης
7. Κατάργηση του πληθυσμιακού 
κριτηρίου ένταξης στον ΟΑΕΕ.
8. Άμεση μηχανογράφηση των Τα-
μείων για περιστολή των δαπανών 
και ταχεία απονομή σύνταξης.
9. Έναρξης λειτουργίας του Επικου-
ρικού Ταμείου Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών.

Αυτά λοιπόν είναι κατά το Προε-
δρείο της ΕΣΕΕ και τα θέματα που 
στα πλαίσια των συναντήσεών του 
θα περιστραφεί ο «κοινωνικός τους 
διάλογος».

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΟΕΣΒΔΕΝ
Το Δ.Σ. της ΟΕΣΒΔΕΝ  με έμφαση 

τονίζει ότι το πλαίσιο των θεμάτων 
τους για τους «διαλόγους» τους, βρί-
σκεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με 
τα αιτήματα των μικρομεσαίων εμπό-
ρων και φυσικά της Ομοσπονδίας 

μας, που βέβαια το Προεδρείο της 
ΕΣΕΕ διαχρονικά τα έχει απορρίψει 
σαν θέματα προς διεκδίκηση.

Συγκεκριμένα η ΟΕΣΒΔΕΝ, σε 
απόλυτη αντίθεση με την ΕΣΕΕ:

Αναδεικνύει το πρόβλημα χιλιάδων 
ασφαλισμένων συναδέλφων μας, πα-
νελλαδικά, οι οποίοι, σε σειρά ειδικο-
τήτων, στερούνται συμβεβλημένων 
γιατρών.

Είναι απόλυτα προσανατολισμένη 
στην εγγύηση που μπορεί να υπάρ-
ξει μόνο μέσα από Αποκλειστικά Δη-
μόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών 
κερδοσκόπων. (Αλήθεια μάθανε τα 
νέα στην ΕΣΕΕ για πτωχεύσεις κ.λ.π. 
ιδιωτικών ασφαλιστικών, «κρεμασμέ-
νους» ασφαλισμένους, απολυμένους 
κ.λ.π. εγχώρια και αλλού;) 

Δεν φοβάται να ζητήσει την άρση 
ακραίων αντιασφαλιστικών ρυθμίσε-
ων, τόσο το Π.Δ. 258/2005 και όλους 
τους σχετικούς, διαχρονικά, εχθρι-
κούς  για την κοινωνική ασφάλιση 
Νόμους και διατάξεις και απορρί-
πτει, μόνιμα, όλες τις ρυθμίσεις που 
αύξησαν τις εισφορές, μείωσαν τις 
συντάξεις, επέκτειναν τα όρια ηλικί-
ας, υποβάθμισαν την υγεία, την πρό-
νοια και περίθαλψη.

Δεν ψελλίζει φληναφήματα για τη 
χρηματοδότηση του Ο.Α.Ε.Ε., και 
ζητά από το κράτος, που είναι και 
υπεύθυνο, να καλύψει τα ελλείμμα-
τα του ταμείου μας, να επιστρέψει 
τα ποσά που οφείλει και να αναλά-
βει, για τις υποχρεωτικές κλάσεις, τα 
2/3 της ασφαλιστικής εισφοράς στα 
πλαίσια του κοινωνικού πόρου.

Για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία, 
δεν ακολουθεί τη διγλωσσία και την 
αναλγησία της ΕΣΕΕ:

Ζητά Αποκλειστικά Δημόσια Δω-
ρεάν Υγεία και κατάργηση της εισφο-
ράς στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως 
και της συμμετοχής στα φάρμακα, 
τις εργαστηριακές και άλλες εξετά-
σεις κι απέναντι στον νεοφιλελεύθε-
ρο οπαδισμό της ΕΣΕΕ, αντιτίθεται 

στην έξαλλη ιδιωτική κερδοσκοπία 
και τον κατασπαραγμό του άρρω-
στου συνανθρώπου, από το ιδιωτικά 
ελεγχόμενο παραϊατρικό χρυσωρυ-
χείο εκμετάλλευσής του.

Ζητά από το κόμμα που κυβέρνη-
σε τη χώρα με σύνθημα τα «περή-
φανα γηρατειά», ελάχιστη κατώτατη 
σύνταξη 1.100€, όπως βεβαίως την 
προστασία της μητρότητας, την κα-
θιέρωση άδειας κύησης, τοκετού και 
θηλασμού στις γυναίκες και αντίστοι-
χη αποζημίωση.

Ζητά απόσυρση των αποθεματι-
κών των ταμείων από το χρηματιστή-
ριο και κατάθεσή τους με σταθερό 
επιτόκιο, χωρίς κίνδυνο απώλειας και 
κρατική εγγύηση.

Δεν συναινεί – όπως η ΕΣΕΕ – στη 
διατήρηση των αυξημένων ανθρω-
ποκτόνων ορίων συνταξιοδότησης 
που υπέβαλλε ο νόμος Πετραλιά κι 
απαιτεί:
• Πλήρη σύνταξη, ανεξάρτητα από 
ηλικία και ταμείο, στα 30 χρόνια 
Ασφάλισης. Εξασφάλιση δικαιώμα-
τος σύνταξης με 13,5 χρόνια ασφά-
λισης.
• Καθιέρωση Βαρέων – Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων και στον χώρο των 
ΕΒΕ.
• Μείωση των ορίων συνταξιοδότη-
σης στα 60 χρόνια για τους άντρες 
και στα 55 για τις γυναίκες. Για τα 
Βαρέα – Ανθυγιεινά 55 και 50 αντί-
στοιχα.

Αλλά εκεί που οι μάσκες πέφτουν 
είναι η συμφωνία τους στην Νερωνι-
κή απαίτηση να’ σαι 37 συνεχή χρόνια 
(ούτε καν 35) με πραγματικό χρόνο, 
δίχως αναγνώριση χρόνου στο ίδιο 
ταμείο για να πάρεις σύνταξη πριν το 
όριο ηλικίας.

Η ΟΕΣΒΔΕΝ δεν κλείνει τα μάτια 
στο γεγονός πως το 25% των συνα-
δέλφων αδυνατεί να πληρώσει τις ει-
σφορές τους και θεωρεί προκλητική 
την πρόταση της ΕΣΕΕ για έναρξη 
επικουρικού ταμείου!

Εξακολουθεί να αρνείται στις προ-

κλητικές καλοκαιρινές αυξήσεις των 
εισφορών, για τις οποίες η ΕΣΕΕ δεν 
αντέδρασε.

Η ΟΕΣΒΔΕΝ δεν δέχεται την «κα-
τάργηση του πληθυσμιακού κριτηρί-
ου ένταξης στον ΟΑΕΕ» αναλαμβά-
νοντας το ρόλο του βρογχοπνίχτη 
– τον αφήνει στην ΕΣΕΕ – για  μερο-
καματιάρηδες υποβαθμισμένων πε-
ριοχών και βέβαια τολμά να καταγ-
γείλει το γεγονός ότι οι αλυσίδες, οι 
όμιλοι, τα υπερκαταστήματα, οι υπε-
ραγορές, παρά τους τρομακτικούς 
του τζίρους, παρά το γεγονός ότι η 
λειτουργία τους κλείνει μικρομάγαζα 
(ανατροπή σχέσης συνταξιούχων, 
ασφαλισμένου), παρά το ότι κάθε 
τους υποκατάστημα μαζεύει μόνο 
του, όσο χρήμα μαζεύουν εκατοντά-
δες μικρά μαζί, όλοι αυτοί, οι οικο-
νομικά πανίσχυροι, δεν πληρώνουν 
τίποτε στον ΟΑΕΕ. 

Από τη πρώτη στιγμή ενημέρωσε 
τους συναδέλφους για την πραξικο-
πηματική προσπάθεια επιβολής 14ης 
εισφοράς από τη διορισμένη διοίκη-
ση του ΟΑΕΕ, με τις ευλογίες της 
ΕΣΕΕ κι επειδή δεν έχει καμία κυβερ-
νητική εξάρτηση, ούτε έχει εκχωρη-
θεί στα μεγαλοσυμφέροντα, μπορεί 
να ζητήσει:

Αιρετή Διοίκηση που θα αποτε-
λείται από ασφαλισμένους και συ-
νταξιούχους και Σώμα Ελέγχου με το 
σύστημα της απλής αναλογικής. Στο 
Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχει 
ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 
Ταμείο και το κράτος να περιοριστεί 
στον έναν εκπρόσωπο.                                                     

Βέβαια εδώ, αν υπάρξει αντίρρη-
ση ποιος υπερασπίζεται καλύτερα 
τον ασφαλισμένο, ας αναλογιστεί 
κάποιος τις συντάξεις του ΤΕΒΕ, που 
είχαν έστω μορφή αιρετής διοίκη-
σης, με αυτές των συνταξιούχων του 
ΤΑΕ, που ήταν μόνιμα  κυβερνητικά 
διορισμένες.  

Η ΟΕΣΒΔΕΝ και για το ζήτημα της 
κοινωνικής ασφάλισης και τολμά 
και προτείνει.
Η «παραπληγική» ΕΣΕΕ, άρα, μπο-
ρεί;

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ (Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.)
Θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΣΒΔΕΝ σχετικά με την συνάντηση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ με τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδο και τα θέματα που η ΕΣΕΕ πρότεινε για συζήτηση.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Χειροποίητα κοσμήματα
Χονδρική και λιανική πώληση

Σύμφωνα με πληροφορίες που 
έφτασαν στην «Ερμαϊκή Στή-
λη», ο Ε.Σ. Αθηνών βρίσκεται 

σε ανοιχτή γραμμή με τον Σύλλογο 
Πολυκαταστημάτων εδώ και καιρό με 
σκοπό να αιφνιδιάσουν την αγορά, 
απαιτώντας τη λειτουργία των κατα-
στημάτων για όλες τις Κυριακές του 
προσεχή Δεκεμβρίου!

Οι εκλογές του περασμένου Οκτώ-
βρη κι η συνακόλουθη κυβερνητική 
αλλαγή «πάγωσε» για λίγο τα σχέδιά 
τους, μια που όλα ήταν έτοιμα, σε 
συνεννόηση με το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης.

Οι εμπνευστές της αποδόμησης, 
παρόλα αυτά, διατηρούν συγκρατη-
μένη αισιοδοξία ότι και με τη νέα κυ-
βέρνηση θα επιτύχουν τους δόλιους 
στόχους τους, λαμβάνοντας υπόψη 
και την περυσινή δήλωση του κ. Χρυ-
σοχοίδη, ο οποίος υπέδειξε, προς την 
κυβέρνηση  της Ν.Δ. να ανοίξει τα 
μαγαζιά, πανελλαδικά, στις 28 Δεκέμ-
βρη 2008, εκφράζοντας, προφανώς 
τη θέση της τότε αντιπολίτευσης του 
ΠΑΣΟΚ. 

Πρόσφατα, μεγάλος τηλεοπτικός 
σταθμός, σε «στημένο» ρεπορτάζ, 
πρόβαλε τη θετική γνώμη των κα-

Να ποιοι θέλουν ανοιχτά τα μαγαζιά όλες τις Κυριακές του Δεκέμβρη!!!

(«συνομωσία» του εμπορικού συλλόγου Αθηνών)

ταναλωτών για το ενδεχόμενο της 
λειτουργίας των καταστημάτων τις 
Κυριακές, με το πρόσχημα της έλλει-
ψης χρόνου για την πραγματοποίηση 
των αγορών. Πιθανότατα, επρόκειτο 
για υπαλλήλους των 1.400€, πλή-
ρους απασχόλησης, όπως συμβαίνει 
κατά κόρον σ’ αυτή τη χώρα, οι οποί-
οι λόγω έλλειψης χρόνου, δεν είχαν 
που να χαλάσουν τα  περισσευούμενα 
χρήματά τους!!! 

Στο επόμενο διάστημα, θα πυκνώ-
σουν τα έγκριτα ρεπορτάζ κι από 
άλλα δημοσιογραφικά μέσα, με σκο-
πό τη διαμόρφωση της γνώμης των, 
έτσι κι αλλιώς, «ευπαθών» πολιτών.

Η προβολή της αναγκαιότητας των 
ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές 
από τους δημοσιογραφικούς ομίλους, 
είναι άραγε, άσχετη από την ιδιότητα 
του προέδρου του Ε.Σ. Αθηνών, ο 
οποίος είναι μεγαλοδιαφημιστής; Να 
επισημάνουμε, μάλιστα, ότι περισσό-
τεροι δημοσιογράφοι γνωρίζουν τον 

κ. Καρέλα, από ότι τον πρόεδρο της 
ΕΣΕΕ κ. Δημήτρη Αρμενάκη.

Μια που αναφέρουμε το όνομα του 
προέδρου της ΕΣΕΕ, να επισημάνου-
με ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις 
προθέσεις του Ε.Σ. Αθηνών, όπως και 
άλλα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, αλλά 
«κάνουν την πάπια», αφού έχουν τους 
ίδιους στόχους. Μόλις – και μόνο τότε 
– «σκάσει» το θέμα, θα προβούν σε 
«καταγγελίες» κι ως εκεί. Το πράγμα 
θα έχει πάρει το δρόμο του.

Λίγες εβδομάδες πριν, κατά τη συ-
ζήτηση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
ΕΣΕΕ για τον καθορισμό της ημερο-
μηνίας σύγκλισης της Γενικής Συνέ-
λευσης, στην οποία θα πραγματοποι-
ηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου διοικητικού συμβουλίου, 
κάποιοι «έσκισαν τα ιμάτιά τους» για 
να μην πραγματοποιηθεί την πρώτη 
Κυριακή του Δεκεμβρίου, αλλά την τε-
λευταία του Νοέμβρη. Προφανώς, θα 
δουλεύουν οι ψηφοφόροι τους εκείνη 

την ημέρα!
Συμβουλεύουμε τον εμπορικό σύλ-

λογο της Αθήνας και όποιους άλλους 
να διαψεύσουν το παρόν άρθρο ως 
κακεντρεχές και αναληθές κι έπειτα 
ήσυχα κι απλά να σκεφτούν κάτι άλλο 
για το πώς θα ανοίξουν την αγορά τις 
Κυριακές κι ας στεναχωρηθούν οι πά-
τρωνές τους.

Σε άλλη περίπτωση να γνωρίζουν 
ότι ο συνδικαλισμός των μικρομε-
σαίων εμπόρων τους περιμένει «στη 
γωνία», αυτούς και τους άλλους 
«εμπνευσμένους εργατοπατέρες κι 
εμποροπατέρες»! 

Και θα στηρίξουμε τις κινητοποιή-
σεις του Συλλόγου Εμποροϋπαλλή-
λων, γιατί είναι συνεργάτες μας κι όχι 
σκλάβοι μας. Κι από κοινού έχουμε 
υποδείξει ως πρόβλημα τη μειωμένη 
αγοραστική δύναμη των καταναλω-
τών απορρίπτοντας τα επιχειρήματα 
των πολυεθνικών, περί δήθεν, μειωμέ-
νου χρόνου για τα ψώνια.

Όσο για τον Εμπορικό Σύλλογο 
Αθηνών, που έδωσε τα διαπιστευτή-
ρια του τον περασμένο Δεκέμβρη, ας 
βρει συνδικαλιστικό καταφύγιο εκεί 
που ανήκει: στον Σύλλογο των Πολυ-
καταστημάτων!!!   
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Α. Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις χο-
ρηγείται η άδεια εμπορίας; 

Ο αλλοδαπός για να ασκήσει εμπορία 
στην Ελλάδα, πρέπει να πληροί τις κάτω-
θι προϋποθέσεις: 
1. Να διαθέτει επαρκείς πόρους, δηλαδή 
τουλάχιστον 60.000 €, τα οποία θα κατα-
τεθούν σε Ελληνική Τράπεζα. 
2. Να συμβάλλει η εμπορία στην ανάπτυ-
ξη της Εθνικής Οικονομίας. 
3. Να κατέχει θεώρηση εισόδου (στο εξής 
VISA).

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η 
εξής: 
Ι. Υποβάλλει στο ελληνικό Προξενείο της 
χώρας προέλευσής του αίτηση, ότι θέ-
λει να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα, η 
οποία συνοδεύεται πλέον από οικονομο-
τεχνική μελέτη. 
ΙΙ. Η αίτηση –μαζί με την μελέτη – διαβιβά-
ζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης της Περιφέρειας της χώρας 
μας, που θέλει να εγκατασταθεί. 
ΙΙΙ. Η αίτηση και η οικονομοτεχνική μελέ-
τη γνωστοποιείται σε 7μελή περιφερει-
ακή γνωμοδοτική επιτροπή, στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της νομαρχια-
κής αυτοδιοίκησης της έδρας της Περι-
φέρειας, της τοπικής ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων και του Επιμελητηρίου της 
έδρας της Περιφέρειας. 

Η επιτροπή γνωμοδοτεί, εξετάζοντας: 
- Την συμβολή της εμπορίας του αλλοδα-
πού στην τοπική οικονομία, 
- Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
- Τις επιχειρηματικές εμπειρίες του αλλο-
δαπού, 
- Το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και 
- Τις επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Οι Ομοσπονδίες αλλά και οι Εμπορικοί 
Σύλλογοι των εδρών των Περιφερειών 
οφείλουν να διαβουλευθούν με τους ως 
άνω εκπροσώπους, προκειμένου να επι-
τύχουν την παροχή των σχετικών αδειών 
με φειδώ και μόνο εφόσον πληρούνται, 
με αυστηρό τρόπο, οι προϋποθέσεις. Επι-
σημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα κριτήρια 
από την φύση τους είναι γενικά και έχουν 
έντονο υποκειμενικό και τοπικό στοιχείο 
(άρα είναι δεκτικές κάθε ερμηνείας που 
ευνοεί τον τοπικό εμπορικό κόσμο).
ΙV. Αν η Υπηρεσία κρίνει σκόπιμη, με 
βάση τα παραπάνω, την εμπορική δρα-
στηριότητα, δίνει το πράσινο φως στο 
ελληνικό προξενείο να εκδώσει στον αλ-
λοδαπό την σχετική VISA. Ωστόσο ακόμη 
και το προξενείο, πριν το κάνει, πρέπει να 

Αλλοδαποί που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα 
στην περιοχή σας

λάβει υπόψη του ενδιαφέροντα κριτήρια, 
όπως, μεταξύ άλλων, την πλήρη ασφάλι-
ση ασθενείας του αλλοδαπού που θα έλ-
θει (εξασφαλίζεται βάσει διεθνών ασφαλι-
στικών συμβάσεων, που όμως κοστίζουν 
αρκετά) και επιπλέον, τους αναγκαίους 
πόρους τόσο για την διαμονή του όσο και 
για την ενδεχόμενη επιστροφή του (πέ-
ραν των 60.000 €).

Αφού έλθει ο αλλοδαπός στην χώρα, 
υποβάλλει νέα αίτηση στην Υπηρεσία 
Αλλοδαπών. Η αίτηση κατατίθεται στον 
Δήμο που θα ασκήσει εμπορία. 

Προσοχή: Εφιστάται η προσοχή των 
Εμπορικών Συλλόγων να ελέγχουν σε συ-
νεννόηση με την Δημοτική αρχή τα σχετι-
κά μητρώα αιτήσεων της περιοχής τους, 
ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή, 
ποιες και πόσες αιτήσεις έχουν κατατε-
θεί, ώστε  – αν χρειαστεί – να ασκηθούν οι 
αναγκαίες πιέσεις προς την Περιφέρεια. 

Προσοχή: Ο αλλοδαπός μπορεί να 
ασκήσει εμπορία μόνο στον τόπο δια-
μονής του, για τον οποίο έχει εκδοθεί η 
άδεια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νό-
μου περί ανανέωσης μπορεί κατ’ ανώτατο 
όριο να επεκταθεί η δραστηριότητά του 
μέσα στον νομό που βρίσκεται ο τόπος 
διαμονής του και μόνο. Δεν μπορεί να 
ανοίξει υποκαταστήματα σε άλλους νο-
μούς και δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει 
εμπορία σε άλλο νομό. 

Κατόπιν, ο αλλοδαπός καλείται σε συ-
νέντευξη ενώπιον επιτροπής μετανάστευ-
σης (αποτελείται από 4 υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και έναν αστυνο-
μικό), η οποία στην συνέχεια γνωμοδοτεί 
για την αίτησή του. Την απόφαση για την 
χορήγηση της άδειας εμπορίας εκδίδει ο 
Περιφερειάρχης και είναι αρχικά διετούς 
διάρκειας. 

Όταν δεν υφίστανται και δεν έχει ακο-
λουθηθεί η διαδικασία όπως περιγράφε-
ται ανωτέρω, δεν έχει δικαίωμα ο αλλο-
δαπός να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα 
σε κανένα απολύτως τόπο. 

Β. Πως ανανεώνεται η άδεια άσκησης 
εμπορίας; 

Μετά την πάροδο των 2 χρόνων, η 
άδεια ανανεώνεται με την ίδια ως άνω 
περιγραφόμενη διαδικασία περί αρχικής 
χορήγησης από την Υπηρεσία Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρει-
ας, εάν: 
- ασκείται πράγματι η εμπορία, 
- πρόκειται για την αυτή δραστηριότητα, 
- δεν υπάρχουν ασφαλιστικές ή φορολο-
γικές εκκρεμότητες και 
- η δραστηριότητά του εξακολουθεί να 
ασκείται μόνο εντός του ιδίου νομού. 

Γ. Πως μετατρέπεται η άδεια άσκησης 
εξαρτημένης εργασίας σε άδεια εμπο-
ρίας; 

Μετατροπή της αρχικής άδειας από 
εξαρτημένης εργασίας σε άσκηση εμπο-
ρίας μπορεί να γίνει μόνο 3 χρόνια μετά 
την έκδοση της αρχικής άδειας. Δεν προ-
βλέπεται ειδική διαδικασία για την μετα-

τροπή, άρα ισχύει η τυπική διαδικασία 
της εξ’ υπαρχής χορήγησης.
Προσοχή: Απαγορεύεται απολύτως η 
άσκηση εμπορίας από κάτοχο άδειας 
εξαρτημένης εργασίας.

Δ. Κυρώσεις 
Στο θέμα του ελέγχου και των κυρώ-

σεων, ο νόμος περιέχει εξαιρετικά ση-
μαντικές διατάξεις. Εισάγει ένα πλαίσιο, 
το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα 
λύσει το χρόνιο πρόβλημα που πολλοί 
Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν αντιμετωπίσει, 
δηλαδή το κλείσιμο των επιχειρήσεων 
που είναι αποδεδειγμένα παράνομες. 

Συγκεκριμένα: 
1. Τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των 
διατάξεων του νόμου έχουν διευρυνθεί 
σημαντικά και είναι τα ακόλουθα: 
- Η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης 
- Η Ελληνική Αστυνομία 
- Οι λιμενικές αρχές 
- Οι επιθεωρήσεις εργασίας. 
2. Η άδεια διαμονής του παράνομου αλ-
λοδαπού εμπόρου που ασκεί εμπορία 
έχοντας άδεια εξαρτημένης εργασίας, 
ανακαλείται και ο ίδιος, εφόσον έχει πα-
ραβιάσει τις διατάξεις του νόμου, μπορεί 
να απελαθεί. Η απέλαση πλέον προσλαμ-
βάνει διοικητικό χαρακτήρα και την απο-
φασίζει ο τοπικός Αστυνομικός Διευθυ-
ντής. 
3. Οι τοπικές Εφορίες, τα Επιμελητήρια 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υποχρεούνται 
πλέον αντίστοιχα να μην χορηγούν έναρ-
ξη επιτηδεύματος, να εγγράφουν στην 
δύναμή τους ή να ασφαλίζουν αλλοδα-
πούς που θέλουν να ασκήσουν εμπορία, 
ενώ έχουν πάρει άδεια εξαρτημένης ερ-
γασίας. Εάν το πράξουν, τότε οι αρμόδιοι 
διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται, 
κατά τον Ποινικό Κώδικα, για παράβαση 
καθήκοντος.
4. Περαιτέρω, οι αρμόδιες ΔΟΥ (ως δη-
μόσιες υπηρεσίες), τα Επιμελητήρια (ως 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ως οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης) υποχρεώνονται 
να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν την 
νόμιμη άδεια άσκησης εμπορίας. Εάν το 
πράξουν, διώκονται πειθαρχικά και τιμω-
ρούνται, κατά τον Ποινικό Κώδικα, για 
παράβαση καθήκοντος. Υποχρεούνται 
αντιστοίχως να ανακαλέσουν την άδεια 
άσκησης επιτηδεύματος ή την εγγραφή 
στο μητρώο του επιμελητηρίου ή την 

ασφάλιση, εφόσον αποδειχθεί ότι η άδεια 
του αλλοδαπού δεν είναι νόμιμη, δηλαδή 
έχει εκδοθεί για άλλο νομό ή είναι εξαρ-
τημένης εργασίας. Επιπλέον, οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι της ΔΟΥ που δεν ακυρώνουν 
την έναρξη επιτηδεύματος του παράνο-
μου αλλοδαπού και οι υπάλληλοι/Σύμ-
βουλοι των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
των Επιμελητηρίων που δεν ακυρώνουν 
τις εγγραφές τους, μπορεί να θεωρηθούν 
ότι διευκολύνουν την παράνομη διαμονή 
στην χώρα των παράνομων αλλοδαπών, 
πράξη που τιμωρείται αυτοτελώς με ποι-
νή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και 
χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 €.
5. Ο νόμος επιφυλάσσει αυστηρή τιμωρία 
και για τον ίδιο τον παράνομο αλλοδαπό 
(φυλάκιση), ο οποίος ασκεί εμπορία έχο-
ντας άδεια εξαρτημένης εργασίας (δηλα-
δή μη νόμιμη άδεια). 
6. Τέλος, ο ιδιοκτήτης –και μέλλοντας εκ-
μισθωτής – υποχρεώνεται να μην νοικιάζει 
το ακίνητό του για άσκηση εμπορίας στον 
αλλοδαπό που δεν έχει την απαιτούμενη 
προς τούτο άδεια διαμονής. Στον παρα-
νομούντα ιδιοκτήτη, επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιμο 1.500 – 3.000 € με απόφαση 
του Περιφερειάρχη. 

Ε. Κυρώσεις κατά επιχειρήσεων που 
απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς 

Θα πρέπει να ελέγχουν ενδελεχώς την 
άδεια διαμονής τους (εάν είναι πράγματι 
εξαρτημένης εργασίας, πότε λήγει, εάν 
έχει ανανεωθεί κλπ.) γιατί οι ποινές για 
απασχόληση παράνομων αλλοδαπών εί-
ναι εξαιρετικά βαριές. Ειδικότερα: 
- Απαγορεύεται απολύτως η απασχόληση 
αλλοδαπών χωρίς νόμιμη άδεια διαμο-
νής. 
- Οι εργοδότες υποχρεούνται να ανακοι-
νώνουν αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία 
Αλλοδαπών κάθε πρόσληψη υπηκόου τρί-
της χώρας. 
- Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις 
διατάξεις του νόμου επιβάλλεται διοικη-
τικό πρόστιμο 3.000 – 15.000 € για κάθε 
αλλοδαπό εργαζόμενο και φυλάκιση του-
λάχιστον 3 μηνών. Σε περίπτωση υποτρο-
πής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 
6 μηνών. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης 
μπορεί να αποφασίσει το κλείσιμο του 
καταστήματος από 1-6 μήνες και σε περί-
πτωση υποτροπής μέχρι 12 μήνες. 
Προσοχή: Αν υπάρξει τρίτη καταδικα-
στική απόφαση για τον επιχειρηματία, 
διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του 
καταστήματος, με απόφαση του Περιφε-
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ρειάρχη. Άδεια λειτουργίας στον συγκεκρι-
μένο επιχειρηματία δεν μπορεί να χορηγη-
θεί πριν περάσουν 5 έτη. 

ΣΤ. Αλλοδαπός που έχει άδεια εμπορίας 
και παραμονής από άλλη χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ασκήσει 
εμπορία στην Ελλάδα; 

Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Πρέπει να υπο-
βάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά του για να 
εφοδιαστεί με άδεια άσκησης εμπορίας για 
την ελληνική επικράτεια. Εξαιρούνται μόνο 
οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν χρειάζεται να 
υποβάλλουν κανένα έγγραφο και μπορούν 
να ασκήσουν εμπορία στην χώρα μας ελεύ-
θερα.

 
Η. Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προ-
βούν οι Σύλλογοι ή τα μέλη τους
1. Να ζητηθούν από την Περιφέρεια, τους 
Δήμους ή τα Επιμελητήρια, τα στοιχεία που 
αφορούν τους αλλοδαπούς που εμπορεύο-
νται στην περιοχή τους. 
2. Εάν διαπιστωθεί ότι οι κάποιοι από 
αυτούς δεν κατέχουν την νόμιμη άδεια 
άσκησης εμπορίας, να ζητηθεί η άμεση 
παρέμβαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Ταυτόχρονα, οι Σύλλογοι να καταθέ-
σουν μηνύσεις κατά των ίδιων των παράνο-
μων αλλοδαπών, που ασκούν εμπορία στον 
χώρο τους. 
3. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η ως άνω Υπηρε-
σία ή η Ελληνική Αστυνομία, να προσκομι-
στούν, με πρωτοβουλία του Συλλόγου, τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την μη ύπαρξη 
νόμιμης άδειας στον τοπικό Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών και να ζητηθεί από αυτόν η 
έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας προς 
τις ανωτέρω Υπηρεσίες για την εφαρμογή 
του νόμου. 
4. Τα καταστήματα, των οποίων οι κάτοχοι 
αλλοδαποί δεν έχουν τις σχετικές άδειες, 
πρέπει να κλείσουν άμεσα. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να γίνουν άμεσες παραστά-
σεις προς τις αρμόδιες ΔΟΥ για να ανα-
κληθεί η έναρξη επιτηδεύματος και προς 
τα Επιμελητήρια – ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΟΓΑ για 
να διαγραφούν από τα μητρώα τους. Εάν 
οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών ή 
οργανισμών αρνηθούν να πράξουν το καθή-
κον τους, τότε ο Εμπορικός Σύλλογος μπο-
ρεί να καταθέσει μηνύσεις εναντίον τους. 
5. Περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο του ιδι-
ωτικού δικαίου δεν αποκλείονται (κατάθεση 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης 
προσωρινής διαταγής για το κλείσιμο του 
καταστήματος από ομοειδή επιχείρηση-
μέλος του Συλλόγου, κατάθεση αγωγής για 
αθέμιτο ανταγωνισμό ή για αδικοπραξία-
παράβαση των διατάξεων του νόμου).

Αν οι εκλογές μπορούσαν πραγματικά κάτι να αλλά-
ξουν, θα είχαν κηρυχτεί παράνομες. Βεβαίως, μικρο-

αλλαγές γίνονται πάντα, ίσα ίσα για ανακατωσούρα και 
εφέ. Για να δικαιολογήσουν τον παχυλό τους μισθό και τα 
βασιλικά τους οφίτσια.   

Βλέπω τους εκλεγμένους βουλευτές και σκέφτομαι τι 
κάλπικοι παράδες είναι μπαζωμένοι πίσω από τα κουστού-
μια και τα ταγιέρ. Τι παπαδίστικο χειροφίλημα έπεσε, τι 
γλειψίματα μέχρι γλίστρας σε καφενεία, σε δρόμους, σε 
μαγαζιά. Τι υποσχέσεις πατίκωσαν με το κομματικό μυστρί 
σε ανθρώπους που τους έπιασαν με το βρακί, στην ανά-
γκη. Τι δυσαρέσκειες χρόνων αναχαίτισε μια μπαλκονίσια 
παράσταση. Πως το μασκαριλίκι μερικών λεπτών θα έχει 
αντίδωρο τεσσάρων χρόνων εξουσία και αυθαιρεσία.  

Βλέπω συμμαθητές που έχτιζαν το πολιτικό τους μέλ-
λον απ’ τους καμπινέδες του σχολείου. Γόηδες που εξαρ-
γύρωσαν τη νεανική τους τρεχάλα από πάρτι σε πάρτι με 
μια δερμάτινη υπουργική καρέκλα. Παιδάκια του μπαμπά 
που δεν απωλέσαν το κληρονομικό δικαίωμα για αναρρί-
χηση στην εξουσία. Μαστραπάδες που αποκτήσαν πολι-
τική σκέψη κι είναι έτοιμοι για απλωτές. Ηγέτες στυλιζα-
ρισμένοι ως λαϊκά παιδιά που ανεμίζουν το λάβαρο της 
ανιδιοτέλειας. Κομματόσκυλα που βλέπουν το δημόσιο 
χρήμα ως ιδιοκτησία απορώντας πως έμεινε τόσα χρόνια 
σε ξένα χέρια.  

Η αυτοδυναμία δουλεύεται πολύ καιρό πριν τις εκλογές. 
Είναι στρατηγικό σχέδιο της άρχουσας τάξης. Επενδύει 
σ’ αυτήν το μέλλον της. Σε καιρούς κρίσης, που οι κατώ-
τερες τάξεις είναι καζάνι που βράζει, στρατολογούν έναν 
ολόκληρο μηχανισμό από δημοσιογράφους, διαφημιστές, 
διανοούμενους, δασκάλους, παπάδες, πατριώτες και τους 
ρίχνουν στη μάχη. Στις εκλογές αυτές οι μάχες οδήγησαν 
σε λαμπρή νίκη. Και οι νίκες αυτές ξέρουμε όλοι τι λαίλα-
πα φέρνουν μαζί τους. 

Κάθε φορά αλλάζει ο νονός και το όνομα, τα βαφτίσια 
είναι ίδια κι απαράλλακτα. Το ίδιο τελετουργικό αλλά το 
όνομα του βρέφους άλλο. Πότε το βαφτίζουμε εκσυγχρο-
νισμό, πότε φιλελευθερισμό, πότε ευρωπαϊσμό και πάει 
λέγοντας. Αρκεί να υπάρχουν ψήγματα νέας ρητορείας. Κι 
ας μαλλιοτραβιούνται μέσα στα κόμματα σαν κοριτσόπου-
λα οι δελφίνοι και οι δελφίνες για τον γκόμενο της εξου-
σίας. Οικολογίες, πράσινη ανάπτυξη και άλλες παρδαλές 
πίπες στολίζουν τη πολιτική φρασεολογία. Ντόρος να γί-
νεται. Χαρτιά να γεμίζουν με λέξεις. Οθόνες να φωσφο-
ρίζουν από φλύαρες νευρωτικές σκύλες, εκπαιδευμένες 
με μάστερ, γλώσσες, σάλια και γνωριμίες. Και μπροστά ο 
σημαιάκιας, ο Έλλην λεβεντομαλάκας, το δέκα της εκατό 
που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, που τα σπάει όλα από 
μαγκιά για ευχαρίστηση και επίδειξη. Ο Έλλην που έχει 
δάνεια, που παρκάρει τα βλαστάρια του σε μαμάδες και 
πεθερές. Ο Έλλην με τα πολλά κινητά που τάζει στο μει-
ράκιον τέκνο του, αμάξι, αν περάσει στις πανελλαδικές. 
Ο Έλλην που καβαλά το πεζοδρόμιο με το γουρουνίσιο 
τζιπ. Ο Έλλην που βγάζει τα απωθημένα του στις Εθνικές. 
Προσπερνάει νταλίκες, τρέχει με 120 στις κατσικοπλαγιές, 
τεστοστερώνεται που ροβολάει καμιά 500ρια μέτρα στο 
αντίθετο ρεύμα με το Χιουντάι του, χώνεται μπροστά σου 
για να αποφύγει μετωπική. Ο Έλλην που του χαϊδεύουν 

όλοι τ΄ αυτιά, που τον κολακεύουν με μαστοριά. Ο Έλλην, 
αυτή η θλιβερή καταπιεσμένη λατέρνα, ο ξεκούρδιστος 
μαμάκιας που παίρνει σβάρνα κι εμένα στο διάβα του. Ο 
Έλλην που γουστάρει το βάτεμα και καμαρώνει για τις 
επιλογές του. Ο Έλλην που έχει οιδιπόδειο με τους ηγέτες 
του και πανηγυρίζει βαρώντας άδειους ντενεκέδες. 

Ο Γιώργος, ο υιός του Αντρέα, όπως ο Αριστομένης ο 
υιός του Μενελάου. Η άλλη Ελλάδα όμως, που έχει για 
βασιλείς και πρίγκιπες τους ποιητές της μιλάει αληθινά. 
Όποιος έχει τη γενναιότητα ας την αφουγκραστεί. Ιδού ο 
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης δια χειρός Καβάφη τόσο δρα-
ματικά επίκαιρος και τόσο απελπιστικά διαχρονικός.                
 
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης 
 
Άρεσε γενικώς στην Αλεξάνδρεια, 
τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού, 
ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης 
Αριστομένης, υιός του Μενελάου. 
Ως τ’ όνομά του, κ’ η περιβολή, κοσμίως, ελληνική. 
Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά 
δεν τες επιζητούσεν, ήταν μετριόφρων. 
Αγόραζε βιβλία ελληνικά, 
ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά. 
Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος. 
Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο, 
κ’ οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά.
 
Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε. 
Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος. 
Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας, 
έμαθ’ επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται, 
κ’ έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν 
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι 
μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά, 
κ’ οι Αλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό, 
ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι. 
Γι’ αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις, 
προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά, 
κ’ έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας 
κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του. 

Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης
Του Αντώνη Αντωνάκου
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T O  Θ Ε Μ Α

Πολλοί ίσως ξέρετε το Mall Athens 
μόνο ως το μεγαλόπρεπο εμπορι-
κό κέντρο στο Μαρούσι – «το πιο 

μεγάλο της νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Το Mall λατρεύτηκε σαν θρησκεία 

από τα τρισευτυχισμένα media, ενώ 
εκατομμύρια (κυριολεκτικά) καταναλω-
τές συνέρεαν και συρρέουν στα εκα-
τοντάδες μαγαζιά-φίρμες του. Πόσοι 
όμως από αυτούς ξέρουν ότι αυτό που 
σήμερα ονομάζεται Μall, δεν είναι άλλο 
από το «Χωριό Τύπου», το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο πριν και μετά τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες; Ένα ολυμπιακό έργο 
που εγκαινιάστηκε ένα χρόνο μετά τους 
Ολυμπιακούς! 

Το πρόσχημα ήταν το «Χωριό Τύπου» 
στο Μαρούσι, που θα στέγαζε, κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών, μέρος των 
ξένων δημοσιογράφων. Ουσιαστικά, η 
συμφωνία που έγινε μεταξύ της Lamda 
Development, εταιρείας του Ομίλου 
Λάτση, και του κράτους ήταν η εξής: η 
Lamda θα έφτιαχνε (και θα νοίκιαζε στον 
«Αθήνα 2004») κατοικίες, προκειμένου 
οι ξένοι δημοσιογράφοι να ’χουν πού να 
μείνουν τις 15 μέρες των Ολυμπιακών. 
Σε αντάλλαγμα, λίγο πιο πλάι, το κράτος 
θα νομοθετούσε ώστε η Lamda να χτί-
σει ένα κτίριο 75.000 τετραγωνικών, σε 
γη που δεν της ανήκε (43 στρέμματα 
του ΟΕΚ), με τρόπο που (όπως έκρινε 
το ΣτΕ) απαγορεύει το Σύνταγμα. Θα 
ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το με-
γαλύτερο αυθαίρετο με βούλα στην Ευ-
ρώπη. Και όμως, το κόλπο έπιασε! Ένα 
Mall 75.000 τ.μ., για τον ύπνο μερικών 
δημοσιογράφων για 15 μέρες...

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 
9 Οκτωβρίου 2009, αλλά πήρε νέα ανα-
βολή. Και μάλιστα όχι για ένα μήνα αρ-
γότερα, όπως αρχικά πιθανολογήθηκε 
– αναβολή που θα δικαιολογείτο από τη 
συγκυρία των εκλογών – αλλά για 4 μή-
νες μετά, για την 5η Φεβρουαρίου 2010.

Αν ήταν η πρώτη ή η δεύτερη αναβολή 
θα το καταλαβαίναμε. Αλλά εδώ έχουμε 
χάσει το μέτρημα!

Μια υπόθεση που ξεκίνησε δικαστικά 
το 2001. Μια προσφυγή στο ΣτΕ που 
ασκήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 
2003..

Οκτώ και έξι χρόνια μετά αντιστοίχως, 
η υπόθεση αναμένει ακόμα την εκδίκασή 
της. Γιατί άραγε;

Την ίδια μέρα που η δίκη του Mall 
πήρε νέα αναβολή, άλλες υποθέσεις, 
αναλόγως σημαντικές, εκδικάσθηκαν 

THE MALL Το μεγαλύτερο δικομματικό 

σκάνδαλο της 30ετίας!(Πρώτο μέρος)

Δύο πρωθυπουργοί, επτά υπουργοί, ένας 
δήμαρχος και ο πιο πλούσιος Έλληνας 
στον κόσμο… Όλοι μαζί κόπιασαν για να 
χτίσουν...
...το μεγαλύτερο “αυθαίρετο” της Ευρώπης!

κανονικά από το ΣτΕ. Όπως η ανακοί-
νωση της απόφασης που λέει “όχι” στο 
εμπορικό κέντρου του Βωβού και στο 
δημαρχιακό μέγαρο του Κακλαμάνη στο 
Βοτανικό αλλά “ναι” στο γήπεδο του Πα-
ναθηναϊκού.

Πολλά περνάνε από το μυαλό μας, 
που έχουν να κάνουν κυρίως με πιέσεις 
προς τους δικαστές. (Αυτό δεν αποτελεί 
υπαινιγμό εναντίον των δικαστών αλλά το 
αντίθετο. Ξέρουμε καλά ότι σε αυτή την 
υπόθεση έχουν απομείνει σχεδόν μόνοι, 
απέναντι σε έναν παντοδύναμο συνασπι-
σμό πολιτικών και επιχειρηματικών συμ-
φερόντων.) Αλλά ας περιοριστούμε στο 
πιο μετριοπαθές συμπέρασμα: Αν μη τι 
άλλο, η νιοστή αναβολή της υπόθεσης 
αποδεικνύει ότι στη δίκη αυτή διακυβεύ-
εται κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο 
το Mall.

Ίσως να νομίζουν ότι με τις συνεχείς 
αναβολές, θα ξεχάσουμε κι εμείς όπως 
ξεχνούν κάποιοι άλλοι. Άλλωστε τα χρό-
νια περνούν και στο μεταξύ πολλοί από 
τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης απο-
στρατεύονται – αφού όμως πρώτα έκα-
ναν αυτό που «έπρεπε».

2001: Η αρχή – μια ιδέα του δημάρχου
Και όμως, δεν ήταν ο Λάτσης που τα 

ξεκίνησε όλα. Την ιδέα για «Χωριό Τύ-
που» στο Μαρούσι δεν την εισηγείται η 
κυβέρνηση, ούτε ο Αθήνα 2004, αλλά 
ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Παναγιώτης 
Τζανίκος, που βλέπει μακριά ήδη από το 
2000. Το Μάρτιο του 2001, ο Δήμος υπο-
γράφει μνημόνιο συνεργασίας με τον 
Αθήνα 2004 για το «Χωριό Τύπου». Τον 
Οκτώβριο του 2001, o δήμαρχος Αμα-
ρουσίου και η ολλανδική εταιρεία MDC 
παρουσιάζουν το σχέδιό τους για εμπο-
ρικό κέντρο εντός της έκτασης του «Χω-
ριού Τύπου». Όμως, από το παζλ λείπει 
ένα κομμάτι: τα 43 στρέμματα του Οργα-

νισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), στα 
οποία θα χτιζόταν το εμπορικό κέντρο. 
Ο ΟΕΚ συμφωνεί να παραχωρήσει στο 
Δήμο την έκταση, με αντάλλαγμα - εκτός 
από χρήματα - την κατασκευή γραφείων 
του στην ίδια έκταση. (Πρόκειται ίσως 
για το πρώτο σκάνδαλο της υπόθεσης: 
την έκταση αυτή την είχε απαλλοτριώσει 
ο ΟΕΚ με σκοπό να κατασκευάσει εκεί 
εργατικές κατοικίες και όχι εμπορικό κέ-
ντρο της Lamda. Τελικά, ο ΟΕΚ δεν θα 
πάρει ούτε γραφεία, καθώς στο δρόμο η 
συμφωνία με τη Lamda (ως διάδοχο του 
Δήμου) θα αλλάξει…

2001: Στο παιχνίδι «Αθήνα 2004» 
και κυβέρνηση

Την ιδέα του δημάρχου και της ολλαν-
δικής εταιρείας για εμπορικό κέντρο την 
υιοθετούν πάραυτα η κυβέρνηση και ο 
«Αθήνα 2004».

Ο Κώστας Λαλιώτης, υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ, φτιάχνει το νόμο 2947/2001 
(περί Ολυμπιακής Φιλοξενίας), ο οποίος 
προβλέπει για πρώτη φορά λειτουργία 
στο Χωριό Τύπου, «χώρου υποδοχής 
πολεοδομικού κέντρου» με συντελεστή 
δόμησης 1, αλλάζοντας έτσι τη χρήση 
γης που ήταν αμιγούς κατοικίας. Στις 
13.10.2001, ο «Αθήνα 2004» ανακοινώνει 
την κατασκευή του «Χωριού Τύπου» στο 
Μαρούσι: «H σύμβαση προβλέπει την 
κατασκευή υποδομών που θα φιλοξε-
νήσουν όλες τις βοηθητικές υπηρεσίες 
(εστιατόρια, ταχυδρομεία, τράπεζες, 
περίπτερα τύπου, γυμναστήρια, κέντρα 
αναψυχής)». Βοηθητικές υπηρεσίες… 
είναι το Mall.

2002: Η ώρα του Λάτση
Λάτσης ακόμα δεν υπάρχει στον ορί-

ζοντα. Αλλά το Δεκέμβριο του 2001, 
κυκλοφορεί η φήμη ότι «Έλληνας επι-
χειρηματίας ενδιαφέρεται για το έργο». 
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες: οι Ολλανδοί 
ανησυχούν, σύμφωνα με δημοσιεύμα-
τα, «ο πρέσβης τους επισκέπτεται κυ-
βερνητικά γραφεία», και τελικά ο ίδιος 
ο Ολλανδός πρωθυπουργός εκφράζει 
δημοσίως τη δυσφορία του προς τον κ. 

Σημίτη για τους χειρισμούς της ελληνι-
κής κυβέρνησης. Αλλά ο Σημίτης είναι 
αμετακίνητος.

Ο Δήμος Αμαρουσίου παρατάει την 
«πρόσκληση ενδιαφέροντος» από την 
οποία θα έβγαιναν νικητές οι Ολλανδοί 
και προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για 
την εξαγορά του 95% της Δημοτικής 
Επιχείρησης (ΔΗΜΕΠΑ, στην οποία 
έχουν περιέλθει τα στρέμματα όπου θα 
χτιζόταν το «Χωριό Τύπου»). «Αιφνίδιος» 
και με «ασφυκτικές προθεσμίες» ο δια-
γωνισμός κατά την «Καθημερινή», προ-
κηρύσσεται στις 8.2.2002 και μόλις ένα 
μήνα αργότερα, στις 8.3, ανοίγουν οι 
προσφορές. Λίγες μέρες αργότερα, γί-
νεται γνωστό ότι η Lamda έχει κάνει την 
καλύτερη προσφορά: 129 εκατ. ευρώ, 
αρκετά πάνω από τον δεύτερο.

2002: Το δώρο της Βάσως Παπανδρέου
Η «Καθημερινή» μας προϊδεάζει για 

τη συνέχεια: «Οι εκτάσεις δεν διαθέτουν 
τον απαραίτητο συντελεστή δόμησης». 
«O ιδιώτης πρέπει να πιέσει την πολιτεία 
να προχωρήσει σε αλλαγή συντελεστή». 
Από το στόμα του ιδιώτη και στης Βα-
σούλας το αυτί: στη Βουλή έρχεται 
τροπολογία της Βάσως Παπανδρέου 
σε νομοσχέδιο για τα… υδατορέματα. 
Εκτοξεύει τον συντελεστή δόμησης 
στο 2 (από 1) για τα 43 στρέμματα του 
εμπορικού κέντρου και με διάφορα άλλα 
εφευρήματα η οικοδομήσιμη έκταση του 
εμπορικού κέντρου από 23.000 τ.μ. που 
ήταν στο νόμο Λαλιώτη φτάνει τα 85.000 
τ.μ.!

Η σύμπτωση μεταξύ διαγωνισμού (τον 
οποίο κερδίζει η Lamda) και τροπολογί-
ας δεν περνά απαρατήρητη στη Βουλή. 
Σχολιάζει ο… Μητσοτάκης: «Ενώ ο δια-
γωνισμός είναι σε εξέλιξη, δημιουργείτε 
υπεραξίες δισ. και σκάνδαλο που σε άλ-
λες εποχές μια κυβέρνηση με ευαισθη-
σία θα είχε παραιτηθεί». Και συνεχίζει: 
«Όλα γίνονται εκ του πονηρού και καλύ-
πτουν σκανδαλώδη συμφέροντα».

Τις ίδιες ημέρες, δύο γυναίκες στέλ-
νουν δημοσίως δύο επιστολές στη Βου-
λή με αντίθετο μεταξύ τους στόχο. Είναι 
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T O  Θ Ε Μ Α
η Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόεδρος του 
Αθήνα 2004, και η Σοφία Σακοράφα, 
δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου και 
μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

Η Σοφία Σακοράφα κάνει έκκληση 
στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μην 
ψηφίσουν την τροπολογία, την οποία 
χαρακτηρίζει «έγκλημα», μιλώντας για 
«υλοποίηση σχεδιασμών πέρα από κάθε 
νομιμότητα, που μοναδικό σκοπό έχουν 
τη δημιουργία κερδών».

Μεταξύ των δύο συνεδριάσεων της 
Βουλής, επεμβαίνει και η Γιάννα Αγγε-
λοπούλου. Υπογραμμίζει την «αναγκαι-
ότητα του Χωριού Τύπου» και θεωρεί 
την «αλλαγή του συντελεστή δόμησης 
απαραίτητη για την κατασκευή του». 
(Απαραίτητη για ποιον; Η αλλαγή του 
συντελεστή αφορούσε το… εμπορικό 
κέντρο και όχι τις κατοικίες των δημοσι-
ογράφων).

Σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιδρά – 
αλλά οι πιο βαριές κουβέντες ακούγο-
νται από τους βουλευτές της… ΝΔ. Λέει 
ο… αντεξουσιαστής Αλογοσκούφης: 
«Υποψιάζομαι ότι θα δημιουργηθούν 
υπεραξίες δισ. Αν κάποιοι είχαν πληρο-
φορίες για την αλλαγή του συντελεστή, 
ενδεχομένως να έκαναν άλλες προσφο-
ρές στο διαγωνισμό. [...] Η Βουλή δεν 
μπορεί να μετατρέπεται σε πλυντήριο 
συμφερόντων». Και μετά έρχεται η ώρα 
της ψηφοφορίας: Οι βουλευτές της ΝΔ 
εγκρίνουν (!) τη διάταξη.

2003: Η ώρα του Δορύλαου…
Είναι η ώρα για τον Δορύλαο να πά-

ρει το δόρυ του! Τον Δορύλαο Κλαπάκη, 
αρχιτέκτονα και Μαρουσιώτη, που από 
χρόνια κυνηγά στη δικαιοσύνη όσους 
αυθαιρετούν στο Μαρούσι. Ακολουθούν 
δικαστικές μάχες – και ήττες για την 
πλευρά της Lamda. Αρχικά, ασφαλιστικά 
μέτρα που γίνονται δεκτά (04.06.2002) 
και διακόπτουν το έργο. Και τελικά, ένα 
χρόνο αργότερα (09.04.2003), η απόφα-
ση 1528/2003 του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ), που είναι καταπέλτης: 
Η κατασκευή του έργου – λέει – παρα-
βιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος 
και επιβαρύνει ανεπανόρθωτα το οικι-
στικό περιβάλλον. Η Ολομέλεια ακυρώ-
νει ομοφώνως τις σχετικές αποφάσεις 
υπουργών και κρίνει αντισυνταγματικό 
το νόμο Λαλιώτη. Το ανώτατο δικαστή-
ριο της χώρας διατάζει να σταματήσει 
το έργο.

Και ενώ το ΣτΕ έχει αποφασίσει από 
το Φεβρουάριο (αλλά η απόφασή του 
δεν έχει δημοσιοποιηθεί), η Lamda φανε-
ρώνει τις προθέσεις της. Δημοσιεύματα 
γράφουν πως το έργο «με ταχύτατους 
ρυθμούς υλοποιείται», «το εργοτάξιο 

στο ΠΑΣΟΚ) θα στείλει επιστολές στον 
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Σε μία απ’ 
αυτές, γράφει: «Επανειλημμένως έχετε 
προτρέψει τους πολίτες να προσφεύ-
γουν στη Δικαιοσύνη για μη νόμιμες 
ενέργειες μελών της κυβέρνησης. Τώρα, 
πιστός στα λόγια σας, θα πρέπει να δώ-
σετε εντολή για εφαρμογή της δικαστι-
κής απόφασης από τους υπεύθυνους 
υπουργούς, εκτός αν οι δικαστικές απο-
φάσεις εφαρμόζονται επιλεκτικά. [...] 
Περιμένοντας να πράξετε αμέσως τα 
δέοντα και να σταματήσει αμέσως αυτό 
το μη νόμιμο έργο».

Το έργο δεν θα σταματήσει ποτέ. Αλλά 
τελικά στους Ολυμπιακούς της Αθήνας 
τον Αύγουστο του 2004, το μεν Mall, υπό 
ανέγερση ακόμα, καλύφθηκε με πανέλα 
ώστε να μη φαίνεται το εργοτάξιο (η 
τρύπα, όπως έλεγαν οι Μαρουσιώτες), 
και φυσικά ούτε κατά διάνοια εξυπη-
ρέτησε «ολυμπιακές χρήσεις». Το δε 
Ολυμπιακό Χωριό Τύπου (για χάρη του 
οποίου έγιναν όλα αυτά) αντί για 5.000 
δημοσιογράφους που επρόκειτο να φι-
λοξενήσει, θα φιλοξενήσει… πόσους; 

Αρχικά, το «Χωριό Τύπου» θα φιλοξε-
νούσε 5.585 δημοσιογράφους. Το Νο-
έμβριο του 2001, στο έντυπο του δημάρ-
χου Αμαρουσίου («Το Μαρούσι προς το 
2004»), οι δημοσιογράφοι μειώνονται 
σε 5.000. Όταν πλέον υπογράφεται η 
σύμβαση με τον «Αθήνα 2004», οι δημο-
σιογράφοι πέφτουν τελικά στους 1.600!

Όσο οι δημοσιογράφοι μειώνονταν, 
τόσο τα τετραγωνικά του Μall αυξάνο-
νταν! Ξεκινούν από 0 τ.μ (αφού ο Αθήνα 
2004 και η ΔΟΕ δεν απαίτησαν κανέ-
να εμπορικό κέντρο), γίνονται 23.000 
με το νόμο Λαλιώτη και φτάνουμε στα 
85.000 τ.μ. των νόμων Παπανδρέου και 
Βενιζέλου. Τελικά, το Mall επισήμως κα-
ταλαμβάνει 58.500 τ.μ. (και 90.000 τ.μ. 
υπόγεια). Ζητήσαμε από πολιτικούς μη-
χανικούς να “μετρήσουν” τα πραγματικά 
τετραγωνικά του Mall, και τα βγάζουν όχι 

δουλεύει σε διπλή βάρδια». Ας λέει το 
ανώτατο δικαστήριο, όλα συνέχισαν σαν 
να μην υπήρχε η απόφαση του. Λέει ο 
δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στο 
βιβλίο του «Η Πόλη των Αγώνων»: «Στο 
διάστημα ενός μήνα, ο Δ. Κλαπάκης 
γράφει πέντε φορές στον διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου 
Χρήστο Σαπουνά και δύο φορές προς 
τους προϊσταμένους του, ζητώντας 
τους να εφαρμόσουν το νόμο». Παρά 
τα αιτήματα των κατοίκων αλλά και την 
παραγγελία της Εισαγγελίας, το τοπικό 
αστυνομικό τμήμα επικαλείται «οδηγία» 
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ να μη σταμα-
τήσουν. Τα ΜΜΕ - ακόμα κι αυτά που 
είχαν αναφερθεί στην απόφαση - σιω-
πούν. 

2003: Το πραξικόπημα κατά του 
Συμβουλίου της Επικρατείας

Όταν είχε γίνει γνωστή η απόφαση 
του ΣτΕ, ο (συνταγματολόγος) Ευ-
άγγελος Βενιζέλος δήλωσε πως «θα 
συμμορφωθούμε». Λίγους μήνες αργό-
τερα, θα είναι αυτός που θα υφάνει τον 
νόμο 3207/2003 περί «Ολυμπιακής Προ-
ετοιμασίας», που θα νομιμοποιήσει το 
αυθαίρετο. Μειώνει τον σ.δ. από 2,0 σε 
1,9 (!) αλλά επεκτείνει τη χρήση γραφεί-
ων και σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο. 
Συνολικά επιτρέπει το χτίσιμο 121.000 
τ.μ. στο «Χωριό» (Mall + κατοικίες + 
γραφεία)!

Ο νομοθέτης Βενιζέλος παίρνει αυτή 
τη φορά τα μέτρα του: ο νόμος έχει το 
χαρακτήρα οικοδομικής άδειας και έτσι 
δεν χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις 
για την εφαρμογή του. «Αυτό έγινε» εξη-
γεί ο Δ. Κλαπάκης, «ώστε οι πολίτες να 
μην έχουν πού να προσφύγουν, αφού 
υπουργική απόφαση δεν υπήρχε και 
προσφυγή κατά νόμου δεν μπορεί να 
γίνει…». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτει-
ας, ο Δορύλαος Κλαπάκης (που ανήκει 

58.500 αλλά πάνω από 120.000!
Τελικά, στους Ολυμπιακούς δεν τηρή-

θηκε ούτε το πρόσχημα των 1.600 δημο-
σιογράφων! Στελέχη του Αθήνα 2004 δή-
λωσαν οφ δε ρέκορντ πως το «Maroussi 
1 Media Village» λειτούργησε… λιγάκι. 
Σύμφωνα με την κ. Φιλίτσα Δασκαλάκη, 
δ/ντρια τομέα ολυμπιακών χωριών, στα 
χωριά τύπου στο Μαρούσι φιλοξενήθη-
καν 1.400 δημοσιογράφοι και 100 στο 
ΙΑΣΩ». Ωστόσο, η Σοφία Σακοράφα, 
τότε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 
Αμαρουσίου, τώρα βουλευτής ΠΑΣΟΚ) 
παραθέτει περιπτώσεις ξένων δημοσιο-
γράφων που τελικά διέμειναν αλλού. 

Κ. Καραμανλής: Από τον πόλεμο κατά 
της διαφθοράς, στο «κουκούλωμα»!

Λίγο νωρίτερα, το Μάρτιο του 2004, η 
ΝΔ γίνεται κυβέρνηση με σημαία τον πό-
λεμο κατά της διαπλοκής. Ο Καραμαν-
λής κατονομάζει τους περίφημους 
νταβατζήδες, αλλά σ’ αυτούς δεν συ-
γκαταλέγεται ο Σπύρος Λάτσης. Η ΝΔ 
νομοθετεί το βασικό μέτοχο κατά επιχει-
ρηματιών όπως ο Μπόμπολας και ο Κόκ-
καλης, αλλά για το Μall τσιμουδιά! Και 
όμως, ένα χρόνο νωρίτερα (04.02.2003) 
ο Κώστας Καραμανλής δεν μάσαγε τα 
λόγια του από το βήμα της Βουλής: 
«κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για 
τα υδατορέματα το Μάρτιο του 2002 με 
τροπολογία της τελευταίας ώρας της 
υπουργού (σ.σ. Βάσω Παπανδρέου), 
δόθηκε δώρο μία υπεραξία της τάξεως 
των 145 δισεκατομμυρίων περίπου στον 
ανάδοχο του έργου του Ολυμπιακού Χω-
ριού στο Μαρούσι: περίπτωση αλλαγής 
όρων διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των 
προσφορών. Το θυμάστε;»

Ο ίδιος πάντως το ξέχασε, γιατί η 
κυβέρνησή του συνέχισε όπως οι προ-
ηγούμενοι. Ίσως ρόλο να παίζει και η 
προαναγγελθείσα συνάντηση του πρω-
θυπουργού με τον Σπύρο Λάτση με θέμα 
ακριβώς το Mall, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Πρώτο Θέμα», την άνοιξη του 
2005. «Ο Λάτσης δεν ζητά, απαιτεί» γρά-
φει η εφημερίδα. Επί των ημερών ΝΔ, το 
έργο ολοκληρώνεται και λειτουργεί.

 
Στο επόμενο φύλλο:

Οι μαθητευόμενοι μάγοι της Νέας Δημοκρατίας.
Ο σκληρός πόλεμος κατά του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας.
Τα «δώρα» του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Το Mall «έπαιξε» και στις πρόσφατες εκλογές.

Ευχαριστούμε τη δημοσιογραφική ομάδα 
του “facthemall” που μας επέτρεψε την ανα-
δημοσίευση του θέματος (www.blogal.gr) 
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Η France Telecom, η γαλλική εταιρεία τηλεπι-
κοινωνιών, ιδιωτικοποιήθηκε το 1997, με το 
κράτος να παραμένει κύριος μέτοχος με πο-

σοστό 27%. Από τότε οι συνθήκες εργασίας αλλά και 
η κυρίαρχη νοοτροπία της εταιρίας έφερε τα πάνω 
κάτω. Οι εργαζόμενοι που μέχρι τότε είχαν στόχο το 
δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πελα-
τών, κλήθηκαν να προσαρμοστούν στη λογική της 
ανταγωνιστικότητας, της μεγιστοποίησης του κέρ-
δους και την αύξηση της πελατείας. Μπορεί τα 2/3 
των εργαζόμενών της να διατήρησαν τη μονιμότητά 
τους, αλλά αυτή συνοδεύτηκε με το πρόγραμμα «επί-
τευξης προσωπικών στόχων», με εργασιακές μετακι-
νήσεις (από τομέα σε τομέα και από πόλη σε πόλη) 
και βασικά με αύξηση ωρών εργασίας για αύξηση 
παραγωγικότητας. Η France Telecom δεν απέλυσε 
εργαζομένους. Εξώθησε όμως τα τελευταία 3 χρό-
νια σε παραίτηση τουλάχιστον 22.000 υπαλλήλους, 
που προτίμησαν την εθελούσια έξοδο (ακόμη και υπό 
δυσμενείς ορούς) γιατί εξοντώθηκαν φυσικά και ψυ-
χολογικά. Οι 100.000 περίπου συνάδελφοί τους που 
παρέμειναν στην εταιρεία είχαν να αντιμετωπίσουν 
τη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας. Οι παραπάνω 
συνθήκες εργασίας που εξώθησαν 25 ανθρώπους 
στην ύστατη πράξη απελπισίας, οδήγησαν την εται-
ρεία σε κέρδη 4 δις € και τον διευθύνονται σύμβουλο 
της εταιρείας σε άνθρωπο της χρονιάς. 

Γι’ αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο των «έκτακτων 
μέτρων» που λήφθηκαν από την εταιρεία και την 
κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κύμα 
αυτοκτονιών και να κατευναστεί η λαϊκή οργή, προ-
σπάθησαν να δώσουν «προσωπική χροιά» στις αυτο-
κτονίες, δηλαδή να αποσυνδεθούν από τις συνθήκες 
εργασίας. Οι παράγοντες που προκάλεσαν την τρα-
γωδία (εντατικοποίηση της εργασίας, μετατάξεις και 
μετακινήσεις από πόλη σε πόλη) πάγωσαν για μερι-
κούς μήνες αλλά δεν εγκαταλείφθηκαν. 

Ο τελευταίος αυτόχειρας που πήδηξε στο κενό, 
ήταν 59χρονος εργαζόμενος με 3 παιδιά. Εικοσιπέντε 
(25) συνολικά εργαζόμενοι από το Φλεβάρη του 2008 
μέχρι σήμερα έχουν αφαιρέσει τη ζωή τους. Όλοι οι 
αυτόχειρες ή επίδοξοι αυτόχειρες κατονομάζουν ως 

Σε επιστολή της προς του υπουρ-
γούς ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών και 

Οικονομικών, η ΕΕΜΑΑ επισημαίνει 
πως με το μέτρο της απόσυρσης 
οδηγούνται σε κλείσιμο οι κλάδοι 
των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
και ανταλλακτικών.

Υπενθυμίζει πως με το αντίστοι-
χο μέτρο του 1990 οδηγήθηκαν 
ένα βήμα πριν την καταστροφή, 
όταν τόνοι εμπορευμάτων μεγάλης 
συναλλαγματικής αξίας πετάχτη-
καν για παλιοσίδερα εν μια νυκτί. 
Τα 1500 και πλέον καταστήματα 
ανταλλακτικών, πανελλαδικά, που ο 
κύριος όγκος εργασιών τους αφο-
ρά σε αυτοκίνητα, κυρίως, από το 
1992 ως το 2005 έρχονται αντιμέ-
τωπα με την απαξίωση των stock 
εμπορευμάτων τους, τη στιγμή που 
οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους 
με ορίζοντα δεκαετίας.

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ … 
(France Telecom)

Διαδήλωση μετά την τελευταία αυτοκτονία 
εργαζομένου στη Γαλλία.

βασική αιτία της απόγνωσης που τους έφτασε στα 
άκρα, τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην 
εταιρεία τα τελευταία χρόνια. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η έρευνα που έγινε 
την άνοιξη του 2009, πριν δημοσιοποιηθεί το κύμα 
αυτοκτονιών, η οποία αναδείκνυε (η έρευνα) το γε-
γονός ότι ένας στους πέντε εργαζομένους βρίσκεται 
σε κατάθλιψη, εξαιτίας των εργασιακών συνθηκών 
και της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, ένας 
στους πέντε ενήλικες σκέφτηκε έστω και μια φορά 
να αυτοκτονήσει για τους παραπάνω λόγους. Ένας 
στους τρεις το σκέφτηκε πολύ σοβαρά και το σχεδί-
ασε και το 15% νοσηλεύτηκε μετά από μια αποτυχη-
μένη απόπειρα αυτοκτονίας. 

Παρόμοια στοιχεία παρουσίασε η επιθεώρηση 
«Lancet» για το 2008 σε ΗΠΑ και Ιαπωνία. Στις ΗΠΑ, 
που επλήγη σημαντικά από την οικονομική κρίση, 
κατεγράφησαν 251 αυτοκτονίες έναντι 196 το 2007 
(δηλ. αύξηση 28%). Φυσικά συνδέονται άμεσα με 
εργασιακή ανασφάλεια, συνθήκες εργασίας και οικο-
νομική κρίση. 

Στην Ιαπωνία το έτος 2008, 527 εργαζόμενοι έκα-
ναν αίτηση αποζημίωσης για πνευματικές και ψυχικές 
ασθένειες που προκλήθηκαν από τις συνθήκες εργα-
σίας τους. Από αυτές δεκτές έγιναν οι 269. Με βάση 
δε τα επίσημα στοιχεία από τα υπουργεία Υγείας, 
Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, 66 εργαζόμενοι 
αυτοκτόνησαν ή «αποπειράθηκαν» να το πράξουν 
(πλειοψηφία άνω των 50 ετών) και 158 πέθαναν από 
εγκεφαλικά ή καρδιακά νοσήματα που προκλήθηκαν 
από την εξοντωτική εργασία. Αν κάτι γίνεται σαφές 
από τις προαναφερόμενες έρευνες είναι ότι οι συν-
θήκες εργασίας γίνονται ολοένα και πιο θανατηφό-
ρες για τους εργαζόμενους και με βάση τις έρευνες 
αυτός είναι ο πρώτος λόγος αυτοκτονιών παγκοσμί-
ως και όχι προσωπικά αίτια ή άλλες παθήσεις. 

Πλέον η υπερενταντικοποίηση και η εργασιακή 
ανασφάλεια τείνουν να πλησιάσουν σε απώλειες τα 
καθαυτό εργατικά ατυχήματα. 

Δεν είναι τυχαίο, ούτε αποτελεί εξαίρεση το γε-
γονός, ότι η διεύθυνση της France Telecom αντιμε-
τωπίζοντας το κύμα αυτοκτονιών των εργαζομένων, 

επέμενε ότι είναι «κοινωνικό φαινόμενο» ξεχωριστών 
περιπτώσεων.

Είναι σαφές όμως ότι όλοι όσοι πιέζονται από 
απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες παραιτούνται ή 
απολύονται, δεν αυτοκτονούν. Είναι επίσης σαφές 
ότι όποιος τελικά το πράττει (αυτοκτονεί) όντας σε 
απόγνωση, μη βρίσκοντας σανίδα σωτηρίας στις 
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που δεν 
απαιτούν ούτε τα αυτονόητα, δεν είναι απλώς μια 
«θλιβερή προσωπική ιστορία».

Οι μεσαιωνικές εργασιακές συνθήκες, που πλήτ-
τουν ολοένα και περισσότερο τον εργαζόμενο ψυχι-
κά και πνευματικά, δεν είναι αποτέλεσμα της πολι-
τικής που ακολούθησε ένας «σκληρός» διευθυντής, 
ούτε αποτέλεσμα «κακών χειρισμών». Είναι αποτέλε-
σμα της συνεχούς τάσης του κεφαλαίου για ολοένα 
και μεγαλύτερο κέρδος, το οποίο δεν μπορεί παρά 
να επιτευχθεί με την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των 
εργαζόμενων. Γι’ αυτό και το κέρδος του κεφαλαίου 
δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον άνθρωπο.

Οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας είναι αποτέλε-
σμα του ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-
γής. Και αυτός δεν αλλάζει με λύσεις - «παυσίπονα» 
που διαιωνίζουν την εκμετάλλευση, ωραιοποιώντας 
την. Αυτός ανατρέπεται με συλλογική, οργανωμένη 
δράση, που θα έχει ως ξεκάθαρο στόχο έναν άλλο 
τρόπο παραγωγής, μέσα από την κοινωνικοποίηση 
των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, έτσι ώστε 
να καταργηθεί η εκμετάλλευση και στο επίκεντρο να 
βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος και οι διευρυνόμενες 
λαϊκές ανάγκες. Η λύση βρίσκεται στην άλλη κοινω-
νία, το σοσιαλισμό.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαμαρτυρία για το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων
από την Ένωση Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Αθήνας – Πειραιά και Περιχώρων

Τονίζει πως με τη μείωση του 
τέλους ταξινόμησης στα οχήματα 
μεγάλου κυβισμού, αυξάνονται ρα-
γδαία τα αυτοκίνητα τύπου τζιπ, τα 
οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα 
κατά 30% περισσότερο από ένα 
όχημα 1600cc, με αποτέλεσμα να 
«τιμωρείται» ο κάτοχος ενός κα-
λοσυντηρημένου αυτοκινήτου του 
1995 με 150€, μέσω του «πράσινου 
τέλους», την ίδια ώρα που επιβρα-
βεύεται ο κάτοχος ενός νέου αυτο-

κινήτου που εκπέμπει περισσότε-
ρου ρύπους.

Προς εξομάλυνση των στρεβλώ-
σεων στην αγορά, η ΕΕΜΑΑ ζητά 
τον περιορισμό του μέτρου της 
απόσυρσης για 6 μήνες, το ανώτε-
ρο, να δοθούν αποζημιώσεις στις 
επιχειρήσεις ανταλλακτικών, τη 
φορολόγηση των αυτοκινήτων με 
βάση την πραγματική παραγωγή 
ρύπων κι όχι την παλαιότητα και 
να δοθούν κίνητρα στους κατανα-

λωτές, ώστε να μειώσουν τους ρύ-
πους των οχημάτων τους.

Να συμπληρώσουμε αυτό που 
δεν λέει, ξεκάθαρα, η ανακοίνωση 
της ΕΕΜΑΑ, πως το μέτρο της από-
συρσης δεν έχει καμία σχέση με 
την εκπομπή ρύπων κι έγινε μόνο 
και μόνο για να ανεβάσουν τον 
τζίρο τους οι παραπαίουσες κατα-
σκευαστικές κι εισαγωγικές εταιρεί-
ες αυτοκινήτων, δηλαδή πρόκειται 
για «φωτογραφικό» νόμο που «πα-
ραχαράσσει» τους νόμους της αγο-
ράς και πάλι υπέρ των οικονομικά 
ισχυρών.

Μήπως, έστω και τώρα, η συνδι-
καλιστική ηγεσία της ΕΕΜΑΑ που 
υμνούσε και δοξολογούσε τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να 
βγάλει κάποια συμπεράσματα για 
το τι, ακριβώς, σημαίνει «ευρωλα-
γνεία»;     Κ.Γ.
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Συνεχίζουμε τη στήλη, στην οποία 
παρουσιάζουμε του «κακούς», 
τους «πολύ κακούς», είτε είναι 

άτομα είτε είναι επιχειρήσεις. Τα αι-
σθήματά μας γι’ αυτούς εκφράζονται 
εύγλωττα στο όνομα της στήλης…

Ψάχνοντας υλικό για τη Μονσάντο, 
βυθίζεσαι στον πιο βαθύ βούρκο. Είναι 
τόσες οι αμαρτίες της που κάθε τόσο 
αναφωνείς με έκπληξη: «Και αυτό έργο 
της Μονσάντο είναι;» Τα περισσότερα 
τα γνωρίζουμε. Κάποια ως κατορθώμα-
τα της Μονσάντο, κάποια άλλα όμως 
όχι. Η ίδια φροντίζει να ξεχαστεί το όνο-
μά της από τις βρώμικες υποθέσεις. Σε 
μας τίθεται το ερώτημα: Μήπως πρέπει 
να έχουμε πιο δυνατή μνήμη και πιο 
ουσιαστική δράση; Ας πιάσουμε, όμως, 
τα πράγματα από την αρχή.

Μια εταιρεία 
με όνομα… εξωτικό

Ο πλασιέ φαρμάκων Τζον Φράνσις 
Κουίνι ιδρύει το 1901 στο Σεν Λιούις 
του Μισούρι τη Μονσάντο, δίνοντάς της 
το όνομα της υπηρέτριας της γυναίκας 
του. Πρώτο προϊόν της εταιρείας είναι 
η σακχαρίνη, την οποία πούλησε στην 
Κόκα Κόλα. Αμέσως μετά δημιουργεί 
και πουλάει στην ίδια εταιρεία καφεΐνη 
και βανιλίνη και γίνεται έτσι ο βασικός 
προμηθευτής της. Το 1919 εισβάλλει 
στην Ευρώπη μέσω Ουαλίας, όπου στο 
Ρουάντον φτιάχνει το εργοστάσιό της. 
Σε αυτό παράγει βανιλίνη, σαλικυλικό 
οξύ, ασπιρίνη και λάστιχα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δε-
καετίας της, η Μονσάντο μετατρέπεται 
σε καθαρά χημική βιομηχανία, επικε-
ντρώνοντας την παραγωγή της στο 
θειικό οξύ και τα παράγοντά του, όπως 
συνθετικά λιπάσματα και απορρυπαντι-
κά, θειικά άλατα, βαφές, νάιλον, νιτρι-
κό οξύ, χλωρίνες και άλλα.

Ο γιος… Μονσάντο
Το 1928 αναλαμβάνει την εταιρεία 

ο γιος του, Έντγκαρ Μονσάντο Κουίνι. 
Το όνομα της υπηρέτριας και στον κα-
νακάρη εκτός από την εταιρεία ο μπα-
μπάς; Με την καθοδήγηση του γιου, 
η Μονσάντο γίνεται η πρώτη εταιρεία 
παραγωγής πλαστικών (από πολυεστέ-
ρες) και συνθετικών ινών στον κόσμο. 
Από τότε παραμένει σταθερά στις δέκα 
πρώτες χημικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ.

Ναγκασάκι και Χιροσίμα
Τι σχέση έχει η Μονσάντο με το Να-

γκασάκι και τη Χιροσίμα; Μα αυτήν που 
υποψιάζεστε: τη δημιουργία της ατομι-
κής βόμβας.

Το 1940 μετέχει στο Πρότζεκτ Ντέ-
ιτον που πειραματίζεται στο Μαϊάμι-
σμπουργκ του Οχάιο για τη δημιουρ-
γία της ατομική βόμβας. Αμέσως μετά 
μετέχει στο Πρότζεκτ Μανχάτων που 

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

δημιουργεί τη βόμβα. Αποφασιστική εί-
ναι η συμβολή της στη κατασκευή των 
βομβών που ρίχτηκαν στο Ναγκασάκι 
και τη Χιροσίμα.

Η καταστροφή του Τέξας
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η Μονσάντο, περήφανη που 
συνέλαβε στον τερματισμό του, συνε-
χίζει το…δημιουργικό της έργο. Παίζει 
με τα οξέα, τις βάσεις και τα παράγω-
γά τους. Στις εννέα το πρωί της 16ης 
Απριλίου του 1947, το γαλλικό πλοίο 
Γκραντ Καπ, ενώ φόρτωνε νιτρική αμ-
μωνία στις εγκαταστάσεις της Μον-
σάντο στο κόλπο Πελάντεστον του 
Τέξας, εκρήγνυται, καταστρέφοντας 
το μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού της 
πόλης του Τέξας και του εργοστασίου 
της Μονσάντο. Η φωτιά έκαιγε για δυο 
μέρες. Στις 17 το μεσημέρι μια ακόμη 
έκρηξη στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου αποτελειώνει την κα-
ταστροφή. Τραγικά θύματα των εκρή-
ξεων εργάτες του εργοστασίου, του 
λιμανιού, εργαζόμενοι στους σιδηρό-
δρομους, αγρότες, μαθητές, και άλλοι 
κάτοικοι του Τέξας. Συνολικά το ατύχη-
μα είχε εξακόσιους νεκρούς και δυο χι-
λιάδες τραυματίες από τον πληθυσμό 
του Τέξας, που ήταν δεκαέξι χιλιάδες 
εκείνη την εποχή. Είναι το μεγαλύτερο 
βιομηχανικό ατύχημα στην ιστορία των 
ΗΠΑ και έχει μείνει στην μνήμη όλων 
ως η «Καταστροφή του Τέξας».

Στη συνέχεια, η Μονσάντο προχωρά 
σε συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες. Αρχικά με την αγγλική Κορτό, από 
την οποία αποκτά τα δικαιώματα της 
βισκόζης το 1949 και αρχίζει την παρα-
γωγή της Αμερικάνικης Βισκόζης. Στη 
συνέχεια, σε συνεργασία με τη γερμα-
νική Μπάγιερ, αρχίζει από το 1954 την 
παραγωγή πολυουραιθάνης.

Αεροψεκασμοί 
με την εγγύηση της Μονσάντο

Το 1960 η αμερικάνικη αεροπορία 
αρχίζει να ψεκάζει τις ζούγκλες του 
Βιετνάμ με το παρασιτοκτόνο Agent 
Orange, παρασκευής Μονσάντο. Σκο-
πός των Αμερικανών είναι να αποξηρά-
νουν τα δάση για να μην έχουν κάλυψη 
οι αντάρτες Βιετκόνγκ. Τα αποτελέ-
σματα; Εκατοντάδες χιλιάδες χωρικοί, 
αλλά και Αμερικανοί στρατιώτες υπέ-
στησαν σοβαρές και ανεπανόρθωτες 
βλάβες στην υγεία τους. Ακόμη και 
σήμερα στο Βιετνάμ γεννιούνται παιδιά 

με σωματικές ανωμαλίες 
εξαιτίας των δηλητηρίων 
με τα οποία ράντισαν τη 
γη τους. Τερά-
στια είναι και η 
οικολογική κα-
ταστροφή της 
χώρας από τους 
πολύχρονους ψε-
κασμούς.

Το 2000 και 
μετά από την πα-
γκόσμια καταδίκη 
των ραντισμών με 
Agent Orange, τη 
σκυτάλη παίρνει το 
εξαιρετικά δηλητη- ρ ι ώ δ ε ς 
παρασιτοκτόνο Round Up, δημιούργη-
μα επίσης της Μονσάντο (γνωστό και 
στους δικούς μας αγρότες). 

Χώρος επιχειρήσεων της αμερικάνι-
κης αεροπορίας αυτή τη φορά η Κο-
λομβία και το Εκουαδόρ. Σε εφαρμογή 
του Σχεδίου Κολομβία – το οποίο με 
πρόφαση την καταπολέμηση των φυ-
τειών της κόκας αποτελεί μια πολιτι-
κό-στρατιωτική επέμβαση στη Λατινική 
Αμερική – ραντίζονται φυτείες κόκας, 
αλλά και τα παρακείμενα χωράφια των 
ιθαγενών, τα ποτάμια και οι λίμνες με 
το ισχυρό δηλητήριο. Τα αποτελέσμα-
τα είναι ήδη γνωστά και τραγικά. Για 
παράδειγμα, στο Πουτουμάγιο τέσσε-
ρις χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από 
δερματικές παθήσεις και γαστρικές 
διαταραχές, ενώ εκατόν εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες ζώα βρέθηκαν νεκρά. 
Και όλα αυτά, ενώ η συσκευασία του 
παρασιτοκτόνου αναγράφει να μη γίνε-
ται ψεκασμός από αέρος και χρήση του 
προϊόντος κοντά σε υδάτινες επιφάνει-
ες. Το 2001, στο αμερικανικό Κογκρέσο 
ο γερουσιαστής Πολ Γουελστόουν επι-
σήμανε τους κινδύνους των ψεκασμών 
σε Κολομβία και Εκουαδόρ. Παρ’ όλα 
αυτά, όμως, οι ψεκασμοί συνεχίζονται 
ως σήμερα.

Γάλα… δηλητήριο
Τη δεκαετία του ΄70, η Μονσάντο 

παράγει μια σωματική ορμόνη (σωμα-
τροπίνη), γνωστή ως YBGH ή Posilac. 
Η σωματροπίνη δίνεται στις αγελάδες 
για να αυξήσουν την παραγωγή γά-
λακτος. Το γάλα που παράγουν πα-
ρουσιάζει πολλά προβλήματα, όπως 
αυξημένη περιεκτικότητα σε πύον και 
ανοσία στην αντιβίωση. Επίσης, μια 
καρκινογόνος ορμόνη, η IFG-1, διοχε-
τεύεται στο αίμα της αγελάδας. Η ορ-
μόνη αυτή ανιχνεύτηκε τόσο στο αίμα 
των αγελάδων όσο και των ανθρώπων 
που πίνουν το γάλα. Και προκαλεί καρ-
κινογόνους όγκους στο στήθος, τον 

προστάτη και τον πρωκτό. Η Ανωτάτη 
Εταιρεία για τον Έλεγχο της Τεχνο-
λογίας των ΗΠΑ επιτρέπει στο γάλα 
με αυτή την ορμόνη να πωλείται με 
την ετικέτα «χωρίς ορμόνες», κάνο-
ντάς το έτσι πολύ δημοφιλές στην 
κατανάλωση. 

Το γνωστό μας … κλοφέν
Η Μονσάντο παράγει τα πολυχλωρι-

ωμένα διφαινύλια, γνωστά και ως PCB 
ή κλοφέν. Είναι ένα χημικό μέσο που 
χρησιμοποιείται στους μετασχηματι-
στές υψηλής τάσης των βιομηχανικών 
μονάδων, των μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και αλλού. Η 
τοξικότητά του είναι πολύ μεγάλη και 
πρέπει μετά τη χρήση του να φυλάσ-
σεται σε ανθεκτικά βαρέλια και να με-
ταφέρεται σε κατάλληλα εργαστήρια, 
όπου θα καταστρέφεται. Αυτά βέβαια 
έγιναν γνωστά ύστερα από δίκη σε 
γερμανικό δικαστήριο και αφού τα υπο-
λείμματα του κλοφέν είχαν μολύνει για 
χρόνια έδαφος και υδροφόρο ορίζο-
ντα. Το κλοφέν  είναι πολύ δύσκολο να 
βιοδιασπαστεί και συσσωρεύεται στο 
περιβάλλον (στον υδροφόρο ορίζοντα, 
στον ανθρώπινο ιστό, στον λιπώδη ιστό 
και σε όλους τους ιστούς με παρόμοια 
χαρακτηριστικά). Όταν η συσσώρευση 
φτάσει σε ένα κρίσιμο όριο, δίνει το-
ξικό αποτέλεσμα, που συνήθως είναι 
καρκινογένεση. Επίσης, από εκρήξεις 
και ατυχήματα στα εργοστάσια του 
κλοφέν προκαλεί έκλυση διοξινών και 
φουρανίων. 

Αυτά μαζί με την μόλυνση του εδά-
φους και του υδροφόρου ορίζοντα 
προκαλούν επιπτώσεις στην τροφική 
αλυσίδα, μολύνοντας φυτά, πουλερι-
κά και ψάρια. Και μετά τη γνώση της 
επικινδυνότητάς του, παρατηρήθηκαν 
παρατυπίες για τη φύλαξή του και τη 
καταστροφή του, λόγω του μεγάλου 
κόστους φύλαξης και μεταφοράς. Στην 
Ελλάδα είχαμε περιπτώσεις τέτοιων 
παρατυπιών σε μανάδες της ΔΕΗ και 
στην αμερικάνική βάση της Νέας Μά-
κρης, όπου μετά το κλείσιμό της τα 
τρία τέταρτα του κλοφέν εξαφανίστη-
καν, με την υποψία ότι χύθηκαν στον 
διπλανό υδροβιότοπο.

Στο επόμενο φύλλο: Τα μεταλλαγ-
μένα!

Αλάνα στις Αμερικές των Κινημάτων
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Αναδημοσιεύουμε, καταρχήν, ολόκληρη την επιστολή:
«ΘΕΜΑ: “Παράταση καταβολής δόσεων των δανείων των 
επιχειρήσεων μέσω ΤΕΜΠΜΕ.”

Αγαπητοί κ.κ. Υπουργοί,
 «Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και η έλ-
λειψη ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά, έχουν δημι-
ουργήσει πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες σε  χιλιάδες 
συναδέλφους μας, με άμεσο κίνδυνο να διακυβεύεται το 
μέλλον των επιχειρήσεών τους, καθώς πλέον αντιμετωπί-
ζουν τον κίνδυνο του κλεισίματος και της χρεοκοπίας.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, θεωρούμε ότι το ΤΕΜΠΜΕ, 
το οποίο έδωσε ανάσες ζωής στους δεκάδες χιλιάδες μι-
κρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, πρέπει να αναθεωρή-
σει τον τρόπο αποπληρωμής, με την εξής διαδικασία:
1. Πάγωμα της καταβολής των δόσεων για ένα χρόνο του-
λάχιστον, αφού καθ’ ομολογία όλου του πολιτικού κόσμου, 
η οικονομική κρίση και ύφεση στην αγορά δεν πρόκειται να 
ξεπεραστεί ούτε το 2010.
2. Τροποποίηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 6 
σε 18.
Η ανάγκη ικανοποίησης του προαναφερόμενου αιτήματός 
μας έχει άμεση σχέση με την ανεργία, την οικονομική κατά-
σταση του ασφαλιστικού μας φορέα (ΟΑΕΕ), και τη διατή-
ρηση σε σταθερό βαθμό των δημοσίων εσόδων.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην ικανοποίη-
ση του εν λόγω αιτήματος, ενώ παράλληλα καλούμε όλα τα 
κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση στο θέμα αυτό, καθώς 
δεν χρειαζόμαστε προεκλογικά τεχνάσματα, αλλά μέτρα 
για την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων, μέτρα τα οποία 
επιβάλλεται να ληφθούν για το καλό της οικονομίας και της 
κοινωνίας μας.»

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος Παγώνης Βασίλειος, 

Ο Γεν. Γραμματέας Ευαγγελίου Ευάγγελος

Οι κύριοι συνάδελφοι της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου 
προκαλούν, γιατί γνωρίζουν καλά πως:
- Πρόσβαση στον δανεισμό του ΤΕΜΠΜΕ είχαν περίπου 

50.000 και έμειναν εκτός 750.000 και βάλε.
- Τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ δόθηκαν στο στενό κύκλο των 
ημετέρων και κολλητών του τραπεζικού κατεστημένου. 
- Από τις 50.000 που πήραν χρήματα από το ΤΕΜΠΜΕ, η 
συντριπτική πλειοψηφία δεν τα χρειαζόταν και με το ένα 
χέρι τα έπαιρνε και με το άλλο τα κατέθετε. 
 - Όσοι δεν τα κατέθεσαν, τα χρησιμοποίησαν για αγορές 
εξοχικών κατοικιών ή εκτάσεων.
Είναι απίστευτοι αλλά και θρασύτατοι:
Ψεύδονται, λέγοντας πως τα χρήματα του ΤΕΜΠΜΕ χρη-
σιμοποιήθηκαν ως «ένεση» ρευστότητας στην αγορά.
Αποκρύπτουν την πραγματικότητα, συνδέοντας αυτά τα 
χρήματα με το πρόβλημα της ανεργίας, του ασφαλιστι-
κού μας ταμείου και την κατάσταση των δημόσιων εσό-
δων.
Χρησιμοποιούν αυτά τα σαθρά επιχειρήματα για να επι-
τύχουν το πάγωμα της καταβολής των δόσεων για ένα 
χρόνο. Πιθανόν, είναι επηρεασμένοι από την, πάλαι ποτέ, 
Πειραϊκή Πατραϊκή κι άλλους που έπαιρναν «δανεικά κι 
αγύριστα»!
Ο «συνδικαλισμός» στον οποίο επιδίδεται η Ομοσπονδία 
Πελοποννήσου είναι γέννημα της κομματικής εξάρτησης 
και του φανατικού νεοφιλελευθερισμού. Είναι υπεύθυ-
νος για την παρακμή του μικρομεσαίου εμπορίου της 
χώρας.
Η τακτική αυτών των «συνδικαλιστών» είναι απλή:
Επικεντρώνονται στο σύμπτωμα, σαν να είναι η αιτία.
Ποτέ δεν θίγουν τους λόγους που προκαλούν μια κατά-
σταση, ούτε τις πολιτικές αποφάσεις που ευθύνονται.
Τσουβαλιάζουν όλα τα ζητήματα – πτώση τζίρου, ασφα-
λιστικό, ανεργία – κάτω από δευτερεύοντα θέματα, που 
δεν αφορούν την πλειονότητα των εμπόρων.
Καταψηφίζουν όσες προτάσεις αντιτίθενται στις εκά-
στοτε κυβερνητικές αποφάσεις, όπως έκαναν πριν λίγο 
καιρό, συμπράττοντας με τη διοίκηση του ΟΑΕΕ στις αυ-
ξήσεις των εισφορών του Ιουνίου.
Παριστάνουν, έπειτα τις αθώες περιστερές, στους εμπό-
ρους της περιοχής τους, που τους ψηφίζουν, αλλά δεν 
ξέρουν ότι τους «δουλεύουν».

Δ. Σ. Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
Συνεδρίασε στην Άρτα το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. στις 21 Οκτωβρίου.

Συζητήθηκε, εκτός ημερήσιας διάταξης, το αν ήταν 
νόμιμη η κυκλοφορία του νέου δίσκου γνωστού καλλι-
τέχνη, μέσω εφημερίδας, σε τιμή κατά πολύ χαμηλό-
τερη από αυτήν που τον αγοράζουν τα δισκοπωλεία 
και αποφασίστηκε να διερευνηθεί κατά πόσον αυτή η 
ενέργεια συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στις προτάσεις που κατέθεσε η ΕΣΕΕ στη 
συνάντηση του προεδρείου της με τον υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αν. Λοβέρδο. Οι 
προτάσεις της ΕΣΕΕ για το ασφαλιστικό απορρίφθη-
καν ως επιζήμιες για τους μικρομεσαίους εμπόρους κι 
αποφασίστηκε, η ΟΕΣΕΒΔΕΝ να δημοσιοποιήσει τις 
δικές της προτάσεις στα συνδικαλιστικά όργανα, στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο υπουργείο. Μετά 
από εκτενή συζήτηση, ψηφίστηκε ομόφωνα το κείμενο 
των θέσεων για το ασφαλιστικό.
Ακόμη, συζητήθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυ-
ψαν από τις επαφές με τους «ανενεργούς» εμπορι-
κούς συλλόγους της ΒΔ Ελλάδας και οι μελλοντικές 
δράσεις για την επαναδραστηριοποίησή τους και τη 
συμμετοχή τους στην Ομοσπονδία. 
Στο θέμα της εμπορικής δραστηριότητας των αλλοδα-
πών, αποφασίστηκε να αποσταλούν στους συλλόγους 
οδηγίες για να διαπιστώσουν αν τα καταστήματα αλ-
λοδαπών που λειτουργούν στις πόλεις τους είναι νό-
μιμα κι αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κάνει όλους 
τους απαραίτητους ελέγχους.
Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της Λαϊκής Αγοράς και 
Κυριακάτικης Αγοράς του Μετσόβου και τις ενέργει-
ες στις οποίες πρέπει να προβεί ο οικείος εμπορικός 
σύλλογος, για να διαπιστωθεί η νομιμότητα ή μη και 
το πώς θα προστατευθούν τα συμφέροντα των εμπό-
ρων.

Ποιους κοροϊδεύουν; Μπορούμε να εγκαινιάσουμε τον όρο «περιφερειακός 
συνδικαλισμός», για να περιγράψουμε αυτό που κάνουν, 
να ασχολούνται με τα μικρά για να μην αγγίζουν τα με-
γάλα, να τυφλώνουν τον μικρέμπορο για να απολαμβά-
νουν τα οφέλη της εξουσίας και ποιος ξέρει ποια άλλα 
και να ανοίγουν το δρόμο για μελλοντικές κυβερνητικές 
αποφάσεις που δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιο. Εκτός από 
τους ίδιους!           Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ

Τις παραμονές των εκλογών, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, με επι-
στολή της προς τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, ζήτησε να παρέμβει η πολιτική ηγεσία για να παραταθεί η 
καταβολή των δόσεων των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ. 
Την ώρα που «χαλούσε» ο κόσμος από τη συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων και τις αλλεπάλληλες 
«επιθέσεις» της κυβέρνησης στους μικρομεσαίους, η ΟΕΣΠΝΕ έκανε σημαία τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ, για να λυθούν, 
ως δια μαγείας, όλα τα προβλήματα.
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.
Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι έμποροι προ-
σπαθούν με μεγάλη δυσκολία να κρατήσουν 
τις επιχειρήσεις τους, τις δουλειές τους, σε ένα 
πολύ δύσκολο περιβάλλον. Από την μια οι μεγά-
λες πολυεθνικές αλυσίδες τους εκτοπίζουν από 
την αγορά. Από την άλλη μια σειρά πολιτικές 
αποφάσεις των κυβερνήσεων διαχρονικά, τόσο 
της Ν.Δ. όσο και του ΠΑΣΟΚ,  τους οδηγούν 
στον αφανισμό.

Αναφέρω επιγραμματικά μερικά θέματα όπως 
την απελευθέρωση του ΩΡΑΡΙΟΥ, το Φορολο-
γικό, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ…….
Αυτή την περίοδο και μάλιστα προεκλογικά  
δημοσιεύεται άρθρο του Δ. Χουλιάρα για τις 
ευθύνες  των «μικρών» κομμάτων για αυτή την 
κατάσταση. 

Άρθρο γεμάτο από ανακρίβειες και λαθροχειρί-
ες που προδίδουν και το κίνητρο του συγγρα-
φέα!!! Συγκεκριμένα:
• Τσουβαλιάζονται  τα «μικρά κόμματα» μαζί, 
ενώ είναι γνωστές οι διαφορές τους τόσο στις 
πολιτικές τους θέσεις, όσο και στην δράση 
τους.

Βοηθάνε τον μικρό αυτοαπασχολούμενο 
έμπορο άρθρα σαν αυτό του Δημήτρη 
Χουλιάρα στην ΕΡΜΑΪΚΗ ;;;
νηση συνεργασίας είχε την ευκαιρία να προτεί-
νει νομοσχέδια που θα μας ευνοούσαν, αλλά τι 
έκανε, συντάχθηκε με τον δικομματισμό και από 
τότε φωνάζει και προτείνει πράγματα μη πραγ-
ματοποιήσιμα για να έχει λόγο ύπαρξης». 
Ίσως το σχετικά νεαρό της ηλικίας του δεν του 
επιτρέπει να γνωρίζει την χρονική διάρκεια και 
τον σκοπό σχηματισμού των κυβερνήσεων Τζα-
νετάκη το 1989 και Ζολώτα το 1990, ωστόσο 
δεν μπορεί να μη ξέρει ότι η ανεξέλεγκτη δρά-
ση και επέκταση των πολυεθνικών μεγαθηρίων 
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με την συνθήκη 
του «Μάαστριχτ»  που ψηφίσθηκε από ΠΑΣΟΚ, 
Ν.Δ. και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ το 1992. Δεν μπορεί να 
μη γνωρίζει πότε θεσπίσθηκαν τα «αντικειμενι-
κά» κριτήρια (1991), η «συνάφεια» (1999), πότε 
άρχισε η «απελευθέρωση» του ωραρίου (ΚΥΑ 
του 1997) ή τους νόμους Σιούφα και Ρέπα για 
το Ασφαλιστικό.
Έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι από το 1989 
και οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί έμποροι 
έχουν και γνώση και πείρα.
Όπως ξέρουν πολύ καλά ποιες ήταν οι θέσεις 
του ΚΚΕ και ποια η στάση των κομμουνιστών 
συνδικαλιστών στον αγώνα να μη περάσουν 
οι αντιλαϊκές «μεταρρυθμίσεις». Ξέρουν πολύ 
καλά ότι χάρη σε αυτόν τον αγώνα  εμποδίστη-
καν αντιλαϊκά μέτρα, καθυστέρησε η εφαρμογή  
μέτρων  π.χ. νόμος Γιανίτση, 258/2005, Τσιτου-
ρίδη….   
Γιατί όμως το ΚΚΕ προτείνει μη πραγματοποι-
ήσιμα; 
Μέχρι το 1995 τα κέρδη των μεγάλων Α.Ε. φο-
ρολογούνταν με συντελεστή 45%. Επί ΠΑΣΟΚ 
ο συντελεστής  έφτασε στο  35%, επί Ν Δ. στο 
25% με προοπτική μέχρι 2014 να γίνει 20%. Για-
τί λοιπόν η πρόταση σήμερα του ΚΚΕ για φορο-
λογικό συντελεστή 45% είναι μη πραγματοποιή-
σιμη; Έχει λιγότερα κέρδη σήμερα το κεφάλαιο 
από το 1995; Είναι σε όλους γνωστό ότι αυτή 
την περίοδο οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι, 
ακόμα και στην κρίση, και οι φτωχοί φτωχότε-
ροι. Είναι επίσης γνωστό ότι αυτή η υπερσυσ-
σώρευση των κερδών τους είναι μια από τις 
βασικές αιτίες της σημερινής καπιταλιστικής 
κρίσης. Το ότι τα λαϊκά στρώματα γίνονται φτω-
χότερα είναι η μία αιτία της πτώσης του τζίρου 
στα μαγαζιά μας, η άλλη είναι η επέκταση των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Τι πιο λογικό από το 
να φορολογηθούν αυτοί που μας παίρνουν το 
ψωμί μέσα από το στόμα και να ενισχυθούν τα 
εισοδήματα των εργαζομένων, άρα και η αγο-
ραστική τους ικανότητα; Η μόνη σωστή και δί-
καιη αυτή την στιγμή πρόταση χαρακτηρίζεται 
μη πραγματοποιήσιμη. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί από κυβερνήσεις που υπηρετούν την 
κερδοφορία του κεφαλαίου. Μπορεί όμως να 
πραγματοποιηθεί από μια κυβέρνηση που θα 
έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των 
λαϊκών στρωμάτων.    
Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλές θέσεις 
και προτάσεις του ΚΚΕ, για την αντιμετώπιση 
της  οικονομικής κρίσης, το φορολογικό, το 
ασφαλιστικό κλπ.
Θεωρώ όμως ότι είναι γνωστές  στους εμπό-

ρους και ιδιαίτερα στον Δημήτρη Χουλιάρα, 
που πολλές από αυτές, αν όχι όλες, τις έχει ψη-
φίσει στα όργανα της ΟΕΣΒΔΕΝ. 
Γεννάται ένα  ερώτημα στον συνδικαλιστή, πια, 
Χουλιάρα. 
Ψήφιζε μη πραγματοποιήσιμες προτάσεις; Γιατί 
άραγε; Για να έχει λόγο ύπαρξης;
Κατά την γνώμη μου, ο λόγος ύπαρξης ενός 
συνδικαλιστή είναι να αγωνίζεται για τα ανα-
γκαία αυτών που εκπροσωπεί και όχι για τα 
«πραγματοποιήσιμα». Ο άλλος δρόμος είναι αυ-
τός του «εφικτού», του «κοινωνικού διαλόγου», 
των «ΚΑΕΛΕ», «ΚΕΚ» κλπ. Δηλαδή ο δρόμος 
που πορεύεται η ΕΣΕΕ. 

Τέλος το ΚΚΕ δεν έχει μόνο θεωρία και θέσεις.  
Έχει και δράση. 
Καθημερινά, τα στελέχη, μέλη και φίλοι του 
ΚΚΕ μαζί άλλους αγωνιστές δίνουν την μάχη για 
την υπεράσπιση των λαϊκών κατακτήσεων, για 
την ικανοποίηση των διαρκώς διευρυνόμενων  
αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Τόσα χρόνια 
που βρίσκεται στο κίνημα των αυτοαπασχολου-
μένων δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους δεν έχει 
καταλάβει τον λόγο ύπαρξης του ΚΚΕ;;;  
Μπορεί να φανταστεί το κίνημα των μικρών αυ-
τοαπασχολουμένων εμπόρων χωρίς την ύπαρ-
ξη και δράση του ΚΚΕ; 
Δεν έχει να παρά να δει την πορεία της ΕΣΕΕ .
Ας αναλογιστεί τα συμβάντα στην τελευταία Γ.Σ 
της ΕΣΕΕ. 
Ποιος ανέδειξε το θέμα των αυξήσεων των ει-
σφορών και τις μεθοδεύσεις στον ΟΑΕΕ;  Ποια 
ήταν η στάση των άλλων δυνάμεων; Ποιος είχε 
δίκιο τελικά; 
Ποια ήταν η στάση του ιδίου πάνω στο συγκε-
κριμένο θέμα; 
Ποιος εμπόδισε παραμονές των εκλογών το 
Δ.Σ. του ΟΑΕΕ να πάρει απόφαση για 7η εισφο-
ρά; Δεν ήταν η Πανελλαδική Συντονιστική Επι-
τροπή για το Ασφαλιστικό που το αποκάλυψε 
και κατέλαβε τα γραφεία του ΟΑΕΕ; 
ΟΙ ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ τι κάνανε; 
Είναι δυνατόν κοντόφθαλμες, μικροκομματικές, 
προεκλογικές σκοπιμότητες να περιφρονούν 
και να αποκρύπτουν μια τέτοια δράση και προ-
σφορά; 
Είναι δυνατόν για λίγα ψηφουλάκια να αγνοεί-
ται το αυτονόητο; 
Ότι το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι μπροστάρης 
στον αγώνα για την υπεράσπιση των λαϊκών κα-
τακτήσεων.     
Σε μια εποχή που έρχεται θύελλα και όλοι το 
ξέρουν, βοηθάνε τον μικρό αυτοαπασχολού-
μενο έμπορο τα γραφόμενα από τον Δ. Χου-
λιάρα;
Βοηθάνε στην συγκρότηση του αγωνιστικού με-
τώπου, που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος, να 
αντιμετωπιστεί αυτή η θύελλα; 
Μπορεί να συγκροτηθεί και να είναι αποτελε-
σματικό ένα τέτοιο μέτωπο χωρίς το ΚΚΕ  ή 
ακόμα χειρότερα, σε αντί- ΚΚΕ βάση; 
Ας πάρει ο καθένας μας τις ευθύνες του.
«ο καθείς εφ ώ ετάχθη»

Δώρης Δήμας

• Οι  ανακρίβειες αγγίζουν τα όρια της προβο-
κάτσιας. Π.χ. πού και πότε ειπώθηκε από την 
Αλέκα Παπαρήγα ότι «δεν έχω λόγω ύπαρξης 
σαν κόμμα αν προτείνω κάτι πραγματοποιήσι-
μο που θα κάνει πραγματικότητα η κυβέρνη-
ση»;;;;; 
• Αρχίζει και τελειώνει με το ΚΚΕ πράγμα που 
δείχνει και την πρόθεση του συγγραφέα! 
Αφού «πληροφορείται» o έμπορος προεκλογικά 
ότι ούτε τα «μικρά» κόμματα, δηλαδή το ΚΚΕ, 
δεν τον βοηθάνε, τι πρέπει να ψηφίσει;  Ίσως το 
«μικρότερο κακό», ίσως να δοκιμάσει και πάλι 
το ΠΑΣΟΚ που μπορεί «να έβαλε μυαλό», ίσως 
να μη ψηφίσει και καθόλου προκειμένου να ενι-
σχύσει το ΚΚΕ που τον βλάπτει.
Και αυτά από τις στήλες τις ΕΡΜΑΪΚΗΣ. 
Μεγάλο το πολιτικό ολίσθημα του συγγραφέως 
- συνδικαλιστή. 
Ίσως όμως αυτό να είναι το μικρότερο ολίσθη-
μα σε αυτό του το άρθρο.
Γράφει για το ΚΚΕ: «Το 1989 στην τότε κυβέρ-
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Από  το  1974  έως και σήμερα ο κό-
σμος και οι εκλογές αποδεικνύουν τα 
εξής:
1. Μπορεί ένα κόμμα νέο να φτάσει 
να γίνει κυβέρνηση πείθοντας τον 
κόσμο και δίνοντας ελπίδα ( ΠΑΣΟΚ 
– 1981).
2. Μπορεί ένα κόμμα που έδωσε ελ-
πίδα μετά την χούντα να καταδικα-
στεί λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης 
(Ν.Δ. - 1981).
3. Όταν για ένα κόμμα  υπάρχουν 
ενδείξεις για σκάνδαλα, το στέλνει 
στην αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ – 1989).
4. Όταν ένας πολιτικός αρχηγός που 
έχει χαρακτηριστεί και ‘’αποστάτης’’ 
μπορεί να πείσει τον λαό ότι θα κάνει 
κάθαρση (ΝΔ - 1989). 
5. Το ένα κομματικό άκρο να συνερ-
γαστεί με το άλλο άκρο και να πείσει 
ότι αυτό είναι για καλό, ‘’κάθαρση’’ 
(ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - 1989).
6. Όταν αποδεικνύεται ότι έκανε λά-
θος κριτική για έναν πολιτικό αρχηγό 
και κόμμα, τότε το ξαναστέλνει ψηλά 
στην εξουσία (ΠΑΣΟΚ - 1993).
7. Όταν καταλάβει ότι του είπες ψέ-
ματα για τον πολιτικό σου αντίπαλο 
και άλλα έταξες και άλλα έκανες, σε 
ξαναστέλνει στην δεύτερη θέση (ΝΔ 
- 1993).
8. Όταν καταλάβει ένα κόμμα, αφού 
του το σφυρίξει ο λαός με την μαύρη 
ψήφο, ότι έκανε λάθος και συνεργά-
στηκε με το άλλο άκρο, τότε υπάρχει 
διάσπαση και διαφορετικές πολιτικές 

Ξεκαθαρίζω, εισαγωγικά, ότι δεν 
θα ασχοληθώ με όσα καταμαρ-
τυρεί ενάντια στα τρία κόμματα 
Κ.Κ.Ε., ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ το συ-
γκεκριμένο λιβελογράφημα, όχι 
τόσο γιατί δεν έχω, που δεν έχω, 
καμιά κομματική σχέση με κανέ-
να από τα 3, αλλά γιατί αρνούμαι 
ή ίσως και αδυνατώ να επιχειρη-
ματολογήσω απέναντι σε κείμε-
να που έχουν τα χαρακτηριστικά 
του λιβελογραφήματος. 

Τονίζω λοιπόν ότι εκείνο που 
με αναγκάζει να γράψω, είναι η 
επιλογή Χουλιάρα, αυθόρμητα 
ή καθ’ υπόδειξη, να χρησιμο-
ποιήσει την «Ερμαϊκή Στήλη» 
για  μικροκομματικές υστερο-
βουλίες.

Λέω λοιπόν ότι:

Α/ Η Ερμαϊκή μέχρι σήμερα 
ποτέ δεν κινήθηκε έξω από τις 
θέσεις και τις αποφάσεις των Γε-
νικών Συνελεύσεων και των Διοι-
κητικών Συμβουλίων της ΟΕΣ-
ΒΔΕΝ, που μάλιστα με κορυφαία 
στιγμή την Εκλογική Γενική Συ-
νέλευση, ήταν ομόφωνες.

Β/ Μέλη και στελέχη κομμάτων 
που έχουν εκλεγεί και μετέχουν 
στα όργανα της ΟΕΣΒΔΕΝ σε-
βάστηκαν την Ερμαϊκή και ποτέ 
μέχρι σήμερα δεν επιχείρησε 
κανένας τους να την χρησιμο-
ποιήσει για κομματικές του επι-
διώξεις.

Μετά τα παραπάνω πιστεύω 
ότι:

1. Η ενέργεια Χουλιάρα (Αντι-
προέδρου ΟΕΣΒΔΕΝ) δεν ήταν 
αποτέλεσμα επιπόλαιου αυθορ-
μητισμού αλλά συνειδητή δρά-
ση.

2. Αυτή η δράση, δηλαδή το συ-
γκεκριμένο δημοσίευμα, τη συ-
γκεκριμένη χρονική στιγμή και 
με τη συγκεκριμένη δομή γρα-
φής είχε ένα και αποκλειστικό 
στόχο, να υπονομεύσει την Ερ-
μαϊκή και την ΟΕΣΒΔΕΝ.

3. Η υπογραφή του κειμένου με 
προβολή του συνδικαλιστικού 
του αξιώματος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, 
δηλαδή αυτό του Αντιπροέδρου, 

από μέρους του Χουλιάρα νομι-
μοποιεί απόλυτα τον χαρακτηρι-
σμό της ενέργειάς του σαν προ-
βοκατόρικης
ΚΑΙ

Είναι προβοκατόρικη γιατί:
Α/ Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας μας αποτελείται 
από 11 μέλη, τα 8 εξ’ αυτών 
έχουν εκλεγεί από άλλο συνδυα-
σμό από αυτόν που εκλέχτηκε ο 
Χουλιάρας (αντιπρόεδρος). 

Β/ Η τιμητική θέση του Αντι-
προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου παραχωρήθηκε στον 
συνδυασμό του και όχι στο πρό-
σωπο του από το συνδυασμό 
της πλειοψηφίας, στο όνομα της 
δικής του αντίληψης, δηλ. του 
συνδυασμού της πλειοψηφίας, 
για κοινή συνδικαλιστική δράση 
στα πλαίσια των αποφάσεων των 
οργάνων της Ομοσπονδίας.    

Γ/ Ρητορικό, αλλά προς προ-
βληματισμό, το ερώτημα: θα 
βοηθούσε ή θα υπονόμευε την 
Ομοσπονδία μας, στην Ερμαϊκή 
– ανεξάρτητα από την δυνατό-

τητα επηρεασμού – να υπάρ-
χουν κείμενα σκληρής κομματι-
κής στήριξης, αντιπαράθεσης, 
αντίθεσης κ.λ.π. για επί παντός 
επιστητού κομματικές θέσεις και 
από κάτω ο υπογράφων να τονί-
ζει το συνδικαλιστικό του αξίωμα 
(π.χ. Πρόεδρος ή Γεν. Γραμμα-
τέας ή Ταμίας ή ….);;;  

 Δ/ Συνάδει αλήθεια ή απόλυτα 
ευνουχίζει η συγκεκριμένη ενέρ-
γεια Χουλιάρα τη δική του κατά 
καιρούς δήλωση, ότι όταν βρι-
σκόμαστε στο Σύλλογο και την 
Ομοσπονδία πρέπει να αφήνου-
με απ’ έξω τις κομματικές ταυ-
τότητες; 

Ε/ Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, 
που με το κείμενό του και την 
ενέργειά του ο Χουλιάρας μου 
θύμισε – μιας και γυρίσαμε δε-
καετίες πίσω – τον παππού μου 
που πέθανε το 1964 και έλεγε:

«Στους άλλους κάνει τον γιατρό, 
αλλά ο ίδιος είναι πληγές γεμά-
τος»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Για το κείμενο Χουλιάρα
«βοηθάνε τον έμπορο τα μικρά κόμματα;;;»

που δημοσιεύθηκε στο 9ο φύλλο της ΕΡΜΑΪΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

Ο  ΚΟΣΜΟΣ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΧΑΖΟΣ  ! ! !

(ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - 1993).
9. Όταν ένα κόμμα που μπορεί να 
έχει προσφέρει μεγάλα έργα στην 
χώρα και να την έχει βάλει στην 
ΟΝΕ, έχει απογοητεύσει τον κόσμο 
και είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα, 
τότε πηγαίνει στα τάρταρα από τον 
λαό (ΠΑΣΟΚ - 2004).
10. Όταν ένα κόμμα έχει νέο πολιτικό 
αρχηγό που πείθει όλους με τα λόγια 
και την παρουσία του, τότε παίρνει 
την θέση που του αρμόζει, δηλαδή 
την πρώτη (ΝΔ - 2004).
11. Όταν ένα κόμμα μπορεί να ξανα-
πείσει το λαό ότι αξίζει να μπει στην 
βουλή γιατί κάτι έχει να προσφέρει, 
παίρνει την ευκαιρία του (ΣΥΝΑΣΠΙΣ-
ΜΟΣ - 2004).
12. Όταν ένα κόμμα κάνει αγώνες για 
τον λαό, αλλά λέει τα ίδια που έλεγε 

πριν 50 χρόνια, μένει στην σταθερό-
τητα και δεν ανεβαίνει το ποσοστό 
του (ΚΚΕ - 2004).
13. Όταν ο πολιτικός και το κόμμα 
που είχε δώσει ελπίδες και οράματα 
τα έχει κάνει μπάχαλο και υπάρχουν 
ενδείξεις για περισσότερα από τα 
μισά στελέχη του για σκάνδαλα, τότε 
“μαύρο στον Μαυρογιαλούρο” (ΝΔ - 
2009).
14. Όταν μπορέσει ένας πολιτικός 
και το κόμμα του να οργανωθεί και 
να διώξει τα ‘’λαμόγια’’ από μέσα του 
και να παρουσιάσει ένα οργανωμένο 
σχέδιο για την χώρα, ξανακερδίζει το 
λαό και γίνεται κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ - 
2009).
15. Όταν ένα κόμμα δεν καταλα-
βαίνει τα μηνύματα της εποχής και 
δεν εκσυγχρονίζει απόψεις και στε-

λέχη, απελπίζει και χάνει κόσμο και 
η κατρακύλα δεν είναι μακριά (ΚΚΕ 
- 2009).
16. Όταν ένα κόμμα καβαλάει το κα-
λάμι και νομίζει ότι θα γίνει κυβέρνη-
ση επειδή πήρε σε ένα γκάλοπ 17% 
και δεν έχει ολοκληρωμένο πραγμα-
τοποιήσιμο πρόγραμμα τότε ο λαός 
του ‘’κόβει τα πόδια’’ και του κτυπάει 
καμπανάκι (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ - 2009).
17. Όταν ένα κόμμα είναι με όλους 
και με όλα και έχει και δύναμη στην 
τηλεόραση θα πάρει τους αδιάφο-
ρους ψήφους και ας είναι από το ένα 
άκρο μέχρι το άλλο και ας μην το πι-
στεύει (ΛΑΟΣ  - 2009).

Τελικά όλα αυτά τα χρόνια αποδει-
κνύεται ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, 
εκεί που σου δίνει δύναμη και σε πι-
στεύει, εκεί σε τιμωρεί και σε στέλνει 
σπίτι σου, όταν του πεις ψέματα!!! 
Αλλά ούτε εγκλωβισμένος στα δύο 
μεγάλα κόμματα είναι, αλλά μόνο 
αυτές τις επιλογές έχει, γιατί οι υπό-
λοιπες επιλογές είναι μάλλον ‘’λίγες’’ 
για να βοηθήσουν την κατάσταση.
Οι τελευταίες, λοιπόν, εκλογές δεί-
ξανε τι μπορεί να κάνει ο λαός σε 
αυτήν την ταλαιπωρημένη από πολι-
τικές και πολιτικάντηδες χώρα!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, γιατί ο λαός έχει 
ΔΥΝΑΜΗ!!!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γενικός Γραμματέας Εμπορικού 

Συλλόγου  Άρτας
Αντιπρόεδρος ΟΕΣΒΔΕΝ
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Πρόκειται για μια περιοχή που κατοικήθηκε διαρ-
κώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι Ο Κων/νος Πορφυρο-

γέννητος τον 10ο αιώνα, ο Ανδρόνικος Γ΄ τον 14ο αιώνα, 
ο Σουλτάνος Μουράτ Β΄ το 1430 και ο Σουλτάνος Μεχ-
μέτ Δ΄ το 1659, παραχωρούν διαδοχικά στο Μέτσοβο 
και στα γειτονικά χωριά οικονομικές ευκολίες, πολιτικές 
ελευθερίες καθώς και διοικητική και εκκλησιαστική αυ-
τονομία. Στόχος τους είναι η εξασφάλιση της συνεργα-
σίας των κατοίκων στον έλεγχο της ορεινής διάβασης 
του Ζυγού ή της Κατάρας.
Το Μέτσοβο, χάρη στα ιδιαίτερα αυτά προνόμια σημεί-
ωσε σημαντική εμπορική, οικονομική, πνευματική και 
πολιτιστική πρόοδο. Ακόμη, λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης αποτέλεσε συγκοινωνιακό κόμβο ιδιαίτερης ση-
μασίας. 
Μεγάλη καταστροφή υπέστη το Μέτσοβο στις 27 Μαρτί-

ου 1854 από 
τα τουρκικά 
στρατεύμα-
τα του Αβδή 
Πασά μετά 
τον ξεσηκω-
μό των Με-
τ σ ο β ι τ ώ ν , 
με οπλαρ-
χηγό τον 
Θεοδωράκη 
Γρίβα («χα-

λασμός του 
Γρίβα»). Η πρόοδος που σημειώθηκε στο Μέτσοβο μετά 
την καταστροφή του Γρίβα οφείλεται στους πολλούς 
ευεργέτες που ανέδειξε η πόλη, οι οποίοι με τα πλούσια 
κληροδοτήματα που άφησαν, το στήριξαν οικονομικά. 
Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σπουδαίων ανδρών αλλά και 
μεγάλων εθνικών ευεργετών όπως ο Γ. Αβέρωφ, οι Μ. 
και Θ. Τοσίτσας, ο Ν. Στουρνάρας κ.α. 
Απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 31 Οκτω-
βρίου του 1912.

Το Μέτσοβο μπορεί να έχει τη φήμη του χειμερινού θέ-
ρετρου, παραμένει όμως κλασικά παραδοσιακό. Ας μην 
ξεχνάμε ότι το Μέτσοβο φημίζεται για τα τοπικά παρα-
δοσιακά του προϊόντα, όπως τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, 
τα χρυσοκέντητα, τα ασημικά, τα περίφημα τυριά, αλλά 
και για την παραγωγή κρασιού. Με πιο γνωστό παρα-
σκευαστή τον αμπελώνα του κατωΐου της γνωστής οικο-
γενείας των Αβέρωφ. 
Πάνω από την πλατεία βρίσκονται οι πιο όμορφες γειτο-
νιές του Μετσόβου, γεμάτες θαυμάσια καλοδιατηρημέ-
να σπίτια χτισμένα με την άσπρη στουρναρόπετρα της 
Πίνδου και τους ξύλινους εξώστες.
Αναμφίβολα το ωραιότερο σπίτι στο Μέτσοβο είναι το 
περίφημο αναστηλωμένο αρχοντικό των Τοσίτσα (του 
1661). Aπό τα αρχοντόσπιτα του Μετσόβου ξεχωρίζουν 
το σπίτι του Αβέρωφ, πατρικό της πολυτραγουδισμένης 
Bασιλοαρχόντισσας, η οποία ήταν κόρη του Nικόλαου 
Aβέρωφ. Περπατώντας στις πάνω γειτονιές του χωριού 
θα δείτε πολλές κρήνες με παγωμένο νερό: είναι 110 
όλες και η πηγή Φουρνίκα η παλαιότερη. 

Πινακοθήκη Ευαγ-
γέλου Αβέρωφ      
Κτίστηκε το 1985 
και περιέχει πί-
νακες και γλυπτά  
Ελλήνων καλλιτε-
χνών του 19ου  και 
20ου  αιώνα. Είναι 
η δεύτερη σημα-
ντικότερη Πινακο-
θήκη στην Ελλάδα 
(μετά την Εθνική 
της Αθήνας) όσον 
αφορά τη νεοελ-
ληνική ζωγραφική 
του 19ου-20ού αι-
ώνα. H Πινακοθήκη αρχικά περιελάμβανε την προσωπι-
κή συλλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ και εμπλουτίζεται 
έως σήμερα με δωρεές. Τα έργα των καλλιτεχνών που 
εκτίθενται είναι πάρα πολλά.
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης      
Στεγάζεται στο ανακαινισμένο από το 1955 Αρχοντικό 
Τοσίτσα  και περιέχει μεγάλο αριθμό παλαιών αντικειμέ-
νων μεγάλης αξίας και αποτελεί δείγμα οργάνωσης και 
λειτουργίας παλαιού Μετσοβίτικου Αρχοντικού.
Νερόμυλος Γκίνα      
Ανακαινίστηκε το 1997 από το Δήμο Μετσόβου, βρίσκε-
ται στις όχθες του ποταμού Αράχθου δίπλα στο Μονα-
στήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

ΜέτσοβοΜέτσοβο
Το Μέτσοβο είναι μια από τις γραφικές πα-
ραδοσιακές πόλεις της Ελλάδας. Είναι χτι-
σμένο αμφιθεατρικά και βρίσκεται σε μια 
από τις ψηλότερες βουνοκορφές της Πίνδου, 
με πληθυσμό γύρω στους 6.000 κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Περιπατητικά Μονοπάτια – Ορειβατικό Καταφύγιο      
Περιλαμβάνει διαδρομές πεζοπορίας (μονοπάτια με σή-
μανση) προς τον Εθνικό Δρυμό της « Βάλια Κάλντα » και 
αντιστρόφως. Στο όρος Μαυροβούνι, στην περιφέρεια 
του Εθνικού Δρυμού χτίστηκε το έτος 1997 Ορειβατικό 
καταφύγιο 30 ατόμων όπου μπορεί κανείς να διανυκτε-
ρεύσει.  
Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου      
Κατασκευάστηκε το 1987 με σκοπό την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από το εργοστάσιο που τροφοδοτεί 
με νερό, αλλά εξελίχθηκε σε σημαντικό βιότοπο και 

χώρο αναψυχής όπου οι επισκέπτες μπορούν να ασκή-
σουν ερασιτεχνική αλιεία, και να θαυμάσουν το μονα-
δικό τοπίο.
Μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής ή 
Κόκκινου Λιθαριού Ανθοχωρίου      
Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Περιστέρι σε 
απόσταση 10χλμ. από το Μέτσοβο και 5 χλμ. από το Αν-
θοχώρι. Περιέχει τοιχογραφίες εικόνες και τέμπλο του 
18ου και 19ου αιώνα.  
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου      
Βρίσκεται στη περιφέρεια Μετσόβου στο μέσο της δια-
δρομής του δρόμου Μέτσοβο – Ανήλιο.  Περιέχει τοιχο-
γραφίες του 17ου και 18ου αιώνα.  

Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου      
Βρίσκεται στην περιφέρεια Μετσόβου δίπλα στον Άρα-
χθο ποταμό . Περιέχει τοιχογραφίες, τέμπλο, και εικόνες 
του17ου αιώνα.  
Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής      
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κτίστηκε τον 15ο αιώνα 
και ανακαινίστηκε από τότε πολλές φορές. Διαθέτει μο-
ναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο , ιερά σκεύη και κειμήλια.

Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου, Καρακόλι
Βρίσκεται στην τοποθεσία Καρακόλι, μόλις 1,5 km από 
το Μέτσοβο. Διαθέτει 3 πίστες συνολικού μήκους περί-
που 2,2 km, και το επίπεδο δυσκολίας αφορά τόσο αρ-
χάριους όσο και προχωρημένους.
Το κέντρο διαθέτει ένα μονοθέσιο εναέριο χιονοδρομικό 
αναβατήρα, με 82 καθίσματα. Χρησιμοποιείται τόσο από 
τους σκιέρ όσο και από επισκέπτες για απλή βόλτα.


