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Σεπτέμβριος 2009
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ληστρική επιδρομή
του Ο.Α.Ε.Ε.

Να δεις τι σου ‘χω
για μετά!!!
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ή ΤΟ ΠΑΣΧΑ;

14 εισφορές το χρόνο, αποφάσισε να επιβάλει
η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. σε 800 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Τα «μάζεψε» άρον – άρον,
μπροστά στην αντίδραση των συνδικαλιστών και
στο προεκλογικό ρεζιλίκι. Το κατάπιαν, η Ε.Σ.Ε.Ε.,
η αντιπολίτευση, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης!

Επικίνδυνη η δουλικότητα
της Ε.Σ.Ε.Ε.

Υπόμνημα – ταφόπλακα για τους μικρομεσαίους
παρέδωσε η Ε.Σ.Ε.Ε. στον πρωθυπουργό, όπου
ζητάει, για να δουν τζίρο, δήθεν, τα μαγαζιά μας,
αποκρατικοποιήσεις!, ισχυροποίηση των κατασκευαστικών ομίλων!, ελαστικές σχέσεις εργασίας! Και δάνεια! Τελικά, αντί για υπόμνημα, παρέδωσαν πνεύμα!

Ενισχύσεις
Ο κ. Χρήστος Αναγνώστου προσφέρει 50€ στη
μνήμη του Αλέκου Σπύρου.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς προσφέρει
100€ στο Ιστορικό Αρχείο του Κ.Κ.Ε. στη μνήμη
του Αλέκου Σπύρου.

Ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές!
Ανεξέλεγκτο παραεμπόριο!
14 εισφορές το χρόνο!
Συντάξεις πείνας!
Ακριβή υγεία!
Λουκέτα!

Πανίσχυρα - κρατικοδίαιτα Πολυκαταστήματα!
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Φωνή… θεού: “Ανιψιέ τα σκ...ες,

δεν άφησες κανένα δέντρο άκαυτο να σε ψηφίσει”
Καλοκαίρι 2009, τελευταίες παραστάσεις • Σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει το
μαύρισμα που με τόση ταλαιπωρία αποκτήσαμε • Αυτό δεν ισχύει για όλους, εκλογές έρχονται. • Και δεν είναι μόνο που έρχεται ο χειμώνας, αλλά ότι όλοι λένε
ότι φέτος θα είναι ο δυσκολότερος των τελευταίων 10 χρόνων • Ήδη, μετά τις
φωτιές, από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι παχιές οι μύγες άρχισαν αυστηρή δίαιτα
• Ο καταλληλότερος για μια ακόμη φορά πρωτοτυπεί και μας λέει ότι θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και τις σπατάλες του κράτους
• Ο μετά τον κανένα ζήτησε από τους οπαδούς του να «σηκώσουν τα μανίκια» •
Σε κάποια πρωτοσέλιδα φιλοκυβερνητικών εφημερίδων των ημερών προβάλλονταν
ότι είχαμε πυρκαγιές σε δάση και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αλήθεια,
καίγονται το ίδιο τα δάση της λοιπής Ευρώπης; • Η Ελλάδα αποτελεί το 3,3% της
έκτασης της Ευρώπης, αλλά τα καμένα δάση της αποτελούν το 55% των καμένων
δασών όλης της Ευρώπης • Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει
δασολόγιο, δεν έχει κτηματολόγιο, η μοναδική χώρα όπου δεν μπορούν να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα ακόμα κι αν έχουν φυτρώσει στο Εθνικό κήπο! • Με 1 εκ.
διακόσιες χιλιάδες κατοίκους γύρω του, ο Υμηττός δεν έχει δασαρχείο. • Στην
παλιά Πεντέλη έξω από το μοναστήρι το σχέδιο του επιχειρησιακού κέντρου του
υπουργείου Εσωτερικών ήταν «κάνουμε το σταυρό μας» • Τελικά σχέδιο έχουν
μόνο οι οικοπεδοφάγοι, συνεταιρισμένοι ή όχι • Γιατί να μην τους προσλαμβάνει
το κράτος για την προστασία των δασών • Όπως οι εταιρίες για προγράμματα
κομπιούτερ προσλαμβάνουν χάκερς για να φτιάξουν συστήματα ασφαλείας • Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και το 2007 και φέτος η ίδια απερχόμενη κυβέρνηση
εφάρμοσε σταθερή και αταλάντευτη πολιτική έναντι των πυρκαγιών • Δεν έκανε
προσλήψεις δασοπυροσβεστών, δεν αύξησε τα πυροσβεστικά μέσα και εξακολουθεί να αποδίδει τις καταστροφές στο ακραίο φυσικό φαινόμενο που λέγεται …
άνεμος • Το αποκορύφωμα: Στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν 40 υδροφόρες για να
κατέβουν να βοηθήσουν στην Αθήνα και στο δρόμο τις «ξέσκισαν» στα διόδια. 3,5
χιλιάρικα έδωσαν • Και ποιοί τα πήραν • Οι ιδιώτες που περιμένουν να μαζέψουν
πρώτα τα λεφτά τους και μετά ν’ αρχίσουν να φτιάχνουν τον «Αυτοκινητόδρομο
Αιγαίου» • Μην είμαστε αχάριστοι όμως! Μετά από πεντέμισι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, η κυβέρνηση προέβη και μια φορά σε απόδοση ευθυνών • Ο
ειδικός πευκολόγος κύριος Αντώναρος κατακεραύνωσε για τις πυρκαγιές στην
Αττική τα … πεύκα • Το έργο ολοκληρώθηκε. Τώρα πλέον στην Πεντέλη μπορούν να κάνουν βόλτα μόνο οι … αναστενάρηδες •Οι υπόλοιποι μπορούμε να
κάνουμε εξωτική εκδρομή στη «Γη του Πυρός» ακόμα και με το Ιντερσίτι • Στο
δίλημμα του καταλληλότερου, εκλογές ή ανασχηματισμός, η ρίψη του νομίσματος
αποφάσισε να γίνουν αλλαξοθέσια • Ανασχηματισμός λέγεται η αντικατάσταση
μερικών υπουργών και υφυπουργών, που αποτελούν τροχοπέδη στους εργώδεις
ρυθμούς μιας κυβέρνησης (μη γελάτε, θεωρητικά μιλάω) • Στα πεντέμισι χρόνια
εξουσίας αυτής της κυβέρνησης έχουν πάρει κόκκινη κάρτα οι βασικοί παίκτες, οι
αναπληρωματικοί, και τώρα η κυβερνητική ομάδα ετοιμάζεται να ρίξει στο ματς και
τα παιδιά που μαζεύουν τις μπάλες • Τελευταία εφεδρεία οι χορηγοί βεβαίως …
• Θα πει κανείς, και το ΠΑΣΟΚ με ποιους θα αγωνιστεί κατά των προβλημάτων •
Με τους βετεράνους που το υποβίβασαν στη β’ εθνική • Το ΠΑΣΟΚ έχει συμπτωματικά τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε αν και ο πρόεδρός του θα
έχει τις «ικανότητες» και τη «σοβαρότητα» του Τεν Κάτε • Μιας και το γυρίσαμε
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 υπηρετούσαν, χρησιμοποιούνταν και για ποικίλες άλλες πρακτικές
ανάγκες, όπως η σταδιομέτρηση και η υπόδειξη των κατευθύνσεων.
Είναι προφανής, λοιπόν, ο συμβολισμός, που δηλώνει η
επιλογή του τίτλου για την εφημερίδα.
Η “ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ” έρχεται να καταγράψει και να οριοθετήσει τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας των Εμπορικών
Συλλόγων της Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων και όχι
μόνο, αφού φιλοδοξεί να αναδείξει πέρα από τα προβλήματα του μικρομεσαίου εμπόρου της περιφέρειας και τα
γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των συμπολιτών μας.
Υπεύθυνος για την έκδοση είναι
ο Γ. Τζωρτζόπουλος.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και η προώθηση κειμένων ή
αποσπασμάτων της εφημερίδας. Η αναφορά της πηγής είναι
επιθυμητή, αλλά όχι, υποχρεωτική.

στα πολιτικοποδοσφαιρικά, ο Καρατζαφέρης θυμίζει τον Αλέφαντο. Λαϊκός τύπος,
τα λέει χύμα και τσουβαλάτα, (ακροδεξιός με αριστερή επικοινωνία, «αρχηγέ μου
έχεις ταλέντο» που θα έλεγε και ο Ψινάκης) αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί
του καμία μεγάλη ομάδα • Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι, φέρνει λίγο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έκανε μερικές εντυπωσιακές νίκες (στις δημοσκοπήσεις), αλλά η κακοδιαχείριση και οι εσωτερικές κόντρες τον οδήγησαν σε υποβιβασμό • Το ΚΚΕ απ’
την άλλη είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Και η διοίκησή της, επειδή δεν μπορεί να
βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, αποφάσισε να την καταγγείλει. Όπως και όλες
τις ομάδες του… ευρωμονόδρομου • Τέλος, οι Οικολόγοι – Πράσινοι πέτυχαν το
θαύμα να βγουν στην Ευρώπη, ενώ αγωνίζονται στη β’ εθνική. Για να ανέβουν κατηγορία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα χρειαστούν κι άλλες μεταγραφές. Ένας
Καφετζόπουλος δεν φτάνει • Ο Μητσοτάκης έχει σκάσει από το κακό του, με την
σκέψη ότι ο γιός του Αντρέα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός πριν από την δική του
κόρη • Αλλά υπάρχει μια επετηρίδα στην Ελλάδα • Πάει: Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης • Δεν χαλάμε τις παραδόσεις. • Ποιός έριξε την ιδέα για
συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων • Μάλλον κάποιοι απερχόμενοι. Από
την καθόλου εξουσία κάτι είναι και η μισή • Είναι σαν να λέμε να συγχωνευτούν
Άρης και ΠΑΟΚ. Θα έφτανε και μόνο η συζήτηση για το πώς θα ονομαστεί η νέα
ομάδα για να έχουμε εκατόμβη θυμάτων • Θα πείτε στη Γερμανία τα κατάφεραν.
Ναι, κυβερνάει η Μέρκελ και χρεώνονται οι «σοσιαλιστές» το πολιτικό κόστος.
• Τελευταία η ΝΔ μοιάζει πολύ με ομάδα ανόργανης γυμναστικής • Δεν είδατε
πως σε μια νύχτα οι βουλευτές της άρχισαν μαζικά τις… κωλοτούμπες. Τύφλα να
‘χει η Κομανέντσι στις ασκήσεις εδάφους • Από κει που κατήγγειλαν ακόμη και
τη σκέψη για πρόωρες εκλογές, ξαφνικά δηλώνουν ότι ήταν η πιο ενδεδειγμένη
απόφαση. Σταθεροί χαρακτήρες και κυρίως… ιδεολόγοι • Από τώρα και μέχρι
τις εκλογές, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι αυτοί οι «προτεινόμενοι»
για αποχώρηση από το «ριάλιτι σόου» της 4ης Οκτωβρίου • Είναι και Παγκόσμια
Ημέρα των ζώων εκείνη τη μέρα. Ξέρετε πόσοι γαλάζιοι βουλευτές θα μείνουν …
αδέσποτοι • Κοπάδι • Ο μόνος που δεν έκανε κωλοτούμπα είναι ο ξάδερφος
Μιχάλης. Λένε ότι αυτός ειδικεύεται στους … κρίκους (δυνατούς ή αδύναμους,
δεν ξέρω), αρκεί να είναι Siemens • Ο αντικαταστάτης του Μανώλη, Δημήτρης
Κρανιάς, συμπλήρωσε τέσσερις ολόκληρες μέρες ως βουλευτής. Δεν δικαιούται
βουλευτική σύνταξη • Αν υπολογίσουν την ψυχική οδύνη που του προκάλεσε η
απόφαση του καταλληλότερου για διάλυση της Βουλής, ίσως να του δώσουν …
αναπηρική • Πολλοί υπουργοί δηλώνουν βέβαιοι για νίκη της ΝΔ στις εκλογές. Τι
να κάνουν, πολιτικοί είναι. Λένε και καμιά μ……να περνάει η ώρα • Οι λιγότερο
αισιόδοξοι σκέφτονται πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην εξασφαλίσει αυτοδυναμία και
να ξαναπάμε σε εκλογές. (Εξάλλου, ο Γιώργος πέφτει από ποδήλατο, δεν θα πέσει
από πρωθυπουργός;) • Τελικά, γιατί γίνονται τώρα οι εκλογές • Μήπως τελείωσε
η εγγύηση • (Η Siemens δίνει στα ψυγεία 2, στα πλυντήρια 3 και στις κυβερνήσεις
5 χρόνια εγγύηση) • Τελευταία νέα: Μετά από εξαντλητική σκέψη αποφάσισε και
το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της ΝΔ. Ο Λιάπης
αποφάσισε να κατέβει στις εκλογές, αλλά μετά την εξάντληση της τετραετίας. Δεν
προβλέπονται πρόωρες δημοτικές εκλογές.
Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.

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

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
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.

Πρόεδρος: Τζωρτζόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χουλιάρας Δημήτριος
Γεν. γραμματέας: Δήμας Θεόδωρος
Ταμίας: Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη: Δουβίτσας Αντώνιος, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Κυριαζή Καλλιρόη, Παπαζήση Χάιδω, Παππάς Χρήστος, Σκεύης Κωνσταντίνος,
Σαπρίκης Ηλίας.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κοκκίνης Χρήστος
Μέλη: Αθανασίου Ναπολέων,
Κουρκούτας Γεώργιος
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για συνεργασίες, κείμενα και καταχωρήσεις στην
ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ μπορείτε να επικοινωνείτε με το
τηλέφωνο 26410-31569 ή στο email: esagrinio@in.gr
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Ληστρική επιδρομή του Ο.Α.Ε.Ε. στις τσέπες μας!
Εντελώς αιφνιδιαστικά, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών αποφάσισε να κάνει πράξει αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και καιρό κι ιδιαίτερα
μετά τον Μάιο, όταν είχε αποφασισθεί η προκλητική αύξηση 5% στις εισφορές.

Μ

ε «τεχνοκρατική» εισήγηση τεσσάρων σελίδων πρότεινε να αυξηθούν
οι ετήσιες εισφορές των ασφαλισμένων, από 12 σε 14!
Το Δ.Σ. ήταν προγραμματισμένο για την
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Οι εφημερίδες και
τα κανάλια ασχολούνταν με τις επικείμενες
εκλογές και δεν έκαναν παρά ελάχιστες αναφορές, για να μην προκαλέσουν την οργή
του κόσμου.
Αυτό δεν εμπόδισε την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ΕΒΕ να κινητοποιηθεί άμεσα
και να ενημερώσει τους συναδέλφους. Οργανώθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΕ, για τη Δευτέρα στις 12.30
το πρωί, με σκοπό να αποσυρθεί το θέμα και
να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση. Πράγματι,
ο ΟΑΕΕ έστειλε ανακοίνωση λίγες ώρες πριν
από τη συνεδρίαση, ότι αποσύρει το θέμα.
Καταρχήν, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικοί
και οι διορισμένοι υπάλληλοί τους καταλαβαίνουν, μόνο από κινητοποιήσεις κι όχι από
επιχειρήματα και προτάσεις. Αυτό, για όσους
θεωρούν τις απεργίες και τις συγκεντρώσεις,
παρωχημένες μορφές αντίδρασης.
Δεύτερον, η ΕΣΕΕ μας αναγκάζει και πάλι
να ασχοληθούμε μαζί της, καθώς όσο καιρό
έχει ανακύψει το θέμα, αρνείται να το συζητήσει, επιτρέποντας στον ΟΑΕΕ να παίρνει
τη μια μετά την άλλη τις αντιλαϊκές αποφάσεις, ενώ και τώρα, την ύστατη ώρα που ο
κόσμος καιγόταν, το προεδρείο της έστελνε
στις Ομοσπονδίες, οδηγίες για το πώς θα
προγραμματίσουν τις εκδηλώσεις για την
«Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου»!!! Αυτό δείχνει ότι η ΕΣΕΕ συμφωνεί απόλυτα με την
επιβολή 14 εισφορών κι όποια καταγγελτική
ανακοίνωση βγάλει, θα είναι, πέρα για πέρα,
παραπλανητική.
Ο ΟΑΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, παρά
τις ψευδείς δηλώσεις του διορισμένου διοικητή του. Χρειάζεται 700 εκατ. € για να πληρώσει τις συντάξεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, όπως συμβαίνει με το
ΙΚΑ.
Στο επόμενο διάστημα, η διοίκηση του
ΟΑΕΕ θα ζητήσει εκ νέου την ένταξη στον
Οργανισμό των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2.000
κατοίκων και σήμερα έχουν την ευχέρεια
ασφάλισης στον ΟΓΑ. Παράλληλα, θα πολλαπλασιαστούν οι αγωγές κατά όσων δεν
εκπληρώνουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Βέβαια, με την αύξηση των εισφορών
σε 14, θα αυξηθούν κατακόρυφα, όσοι θα
χρωστάνε στο Ταμείο.

Εισπράκτορας
του Ο.Α.Ε.Ε.

και το δώρο Χριστουγέννων, ενώ το «ταμείο είναι
μείον». Προσδοκά στην
ετήσια αύξηση εσόδων
κατά 220 εκατ. € από την
αύξηση των εισφορών.
Ως βασικό πρόβλημα,
προβάλλεται ότι είναι, οι
μεγάλες συντάξεις που
καταβάλει στους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ,
για αυτό, αναμένεται
να ενεργοποιηθεί το ΠΔ
258, που έχει «παγώσει»
και το οποίο προβλέπει
μειώσεις στις συντάξεις
τους, ως και 30%.
Οι πραγματικές αιτίες του προβλήματος,
όμως, βρίσκονται στις δαπάνες για την υγεία,
τις οποίες του φόρτωσε το κράτος και το ότι

Από εκεί και μετά, το θέμα έχει «παγώσει»,
αλλά παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα
για τον ΟΑΕΕ. Θα επανέλθει αμέσως μετά
τις εκλογές, όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει. Είναι δεδομένο ότι αποτελεί κυβερνητική
απόφαση να αυξηθεί ο αριθμός των εισφορών. Προκαλεί, όμως,
απορία ο χρόνος που
επιλέχτηκε για να προωθηθεί. Ποια κυβέρνηση
ανοίγει τέτοιο ζήτημα,
που θα στρέψει εναντίον
της τους επαγγελματίες,
δυο εβδομάδες πριν τις
εκλογές; Γιατί, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν
αναφέρθηκε σ’ αυτό, το
σαββατοκύριακο
που
προηγήθηκε του Δ.Σ.
του ΟΑΕΕ κι ενώ είχε
«κυκλοφορήσει» το νέο;
Μήπως υπήρξε κρυφή
συμφωνία των δυο κομμάτων, να εισπράξει την
αποδοκιμασία το απερχόμενο κι όχι το «επόμενο»; Να ψηφιστεί, κατά
τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης και να το
διατηρήσει η επόμενη; Και φυσικά, με τι πρόσωπο να πουν κάτι τέτοιο στους πολίτες;

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ (Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.)

«Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Ε. στις 21-9-2009 και την επιβολή 7ου διμήνου στις εισφορές»

Σ

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Ε. τη Δευτέρα 21-9-2009 από την
διορισμένη διοίκησή του, προωθήθηκε εισήγηση για να προστεθεί
ένα ακόμη δίμηνο, 7ο, στις ετήσιες εισφορές μας.
Την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγμή το θέμα αποσύρθηκε, μπροστά
στην έγκαιρη αντίδραση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα ΕΒΕ, παρά
την απόκρυψη του, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι γνωστό ότι η Ομοσπονδία μας (ΟΕΣΒΔΕΝ) από καιρό τώρα είχε
αναδείξει το θέμα και προειδοποιούσε σχετικά, αντιμετωπίζοντας είτε
τις γνωστές κατηγορίες ό,τι κινδυνολογούμε και επιδιώκουμε να παρασύρουμε τους συναδέλφους σε επαναστατική γυμναστική είτε την αδιαφορία, απάθεια και σιωπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΒΔΕΝ καταγγέλλει:

- Την προεκλογική μεθόδευση για τη νέα αβάσταχτη αύξηση στις εισφορές μας.
- Την προκλητική σιωπή των εκπροσώπων της ΕΣΕΕ και του λαλίστατου δικομματικού Προεδρείου της που γνώριζε το θέμα.

- Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ γιατί την ίδια ώρα που γιγαντώνονται τα
προβλήματα και αδιέξοδα για τη μικρή επιχείρηση, που το 25% και πλέον των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ δεν έχει να πληρώσει, που η νέα αύξηση θα είναι τουλάχιστον 16%, ανάλγητο και δέσμιο των εξαρτήσεών
του, αναλώνεται σε έγγραφα και συμβουλές για να γιορτάσουμε την
«ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΒΔΕΝ απευθυνόμενο στις Ομοσπονδίες, τους Εμπορικούς Συλλόγους, τους Αντιπροσώπους, τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους πανελλαδικά: τους καλεί να αντιδράσουν
έστω και τώρα. Φτάνει πια ας γίνει κατανοητό, η αδράνεια και η σιωπή
είναι συνενοχή.
Αμέσως μετά τις εκλογές, η διοίκηση του ΟΑΕΕ θα επανέλθει.
Την κοινή αντιασφαλιστική ατζέντα των κυβερνητικών κομμάτων με
την αντίδρασή μας, να την αποκρούσουμε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώσεις

Πληρωμή του Φ.Π.Α. σε δόσεις
Π

αρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του φόρου
που οφείλεται με την υποβολή των
αρχικών χρεωστικών περιοδικών
δηλώσεων, στους υποκείμενους
στο φόρο που τηρούν βιβλία Α’ ή Β’
ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με καταληκτική ημερομηνία καταβολής
του συνολικά οφειλόμενου φόρου
το τέλος του δεύτερου μήνα από τη
λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ως εξής:
Πρέπει να καταβάλλεται ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου με
την υποβολή της δήλωσης,
Ο υπόλοιπος φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) μέχρι τη λήξη του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα
της υποβολής της δήλωσης.
Από τον τρίτο μήνα επιβάλλεται
προσαύξηση, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για κάθε
μήνα καθυστέρησης.
Στους υποκείμενους στο φόρο
που καταβάλλουν, τουλάχιστον, το
τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόμενου φόρου και κάνουν χρήση

της ευχέρειας αυτής δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
μέχρι και το τέλος του δεύτερου
μήνα από τη λήξη του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης.
Από τον τρίτο μήνα από τη λήξη
του μήνα υποβολής της δήλωσης
επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη
καταβολή ποσοστού τριάντα τοις
εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου φόρου, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα
έννομο αποτέλεσμα.
Στους υποκείμενους στο φόρο
που έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου, πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλεται. Για
το πρόστιμο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη διοικητική
επίλυση της διαφοράς.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για
περιοδικές δηλώσεις των οποίων
η προθεσμία υποβολής λήγει από
20.10.2009 και μετά.

Ο.Α.Ε.Ε.
Σας ενημερώνουμε ότι, για την αντικατάσταση του συνταγολογίου του Ο.Α.Ε.Ε.
απαιτείται και η προσκόμιση φωτογραφίας
του ασφαλισμένου.
Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών
καταστάσεων τιμολογίων πελατώνπρομηθευτών 2009
Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος υποβολής
των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. ορίστηκε παγίως, ως εξής:

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους
λήγει σε 1, 2, 3
Μέχρι 7 Οκτωβρίου
Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους
λήγει σε 4, 5, 6
Μέχρι 14 Οκτωβρίου
Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους
λήγει σε 7, 8, 9
Μέχρι 21 Οκτωβρίου
Για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους
λήγει σε 0
Α.Μ.Κ.Α.
Σύμφωνα με το από 22/05/2009 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, η
εφαρμογή του ΑΜΚΑ θα ξεκινήσει από
01/10/2009.
1. Δεν θα χορηγείται καμία βεβαίωση
ή πιστοποιητικό προς Ασφαλισμένους
ή Συνταξιούχους χωρίς την αναγραφή
του ΑΜΚΑ.
Εξαιρείται μόνο η βεβαίωση περί μη

εγγραφής τα Μητρώα
2. Δεν επιτρέπεται ρύθμισης οφειλών,
αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ΑΜΚΑ.
3. Δεν εκδίδεται απόφαση διαγραφής
από τα Μητρώα ή Συνταξιοδοτική απόφαση χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.
4. Δεν εκδίδεται βιβλιάριο ασθενείας ούτε θεωρείται, αν δεν έχει ΑΜΚΑ ο
άμεσα ασφαλισμένος και τα τυχόν προστατευόμενα μέλη. Ο ΑΜΚΑ αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας καθώς και
των μελών.
Η χορήγηση του ΑΜΚΑ θα γίνεται
από τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Για Έλληνες υπηκόους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο
Ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας.
Για ανήλικα άτομα που δεν διαθέτουν
αστυνομική ταυτότητα, δηλαδή δεν
έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της
ηλικίας τους, απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
εκπροσώπου και επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.
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Προκλητική κι επικίνδυνη γίνεται πλέον η δουλικότητα της

Σ

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

το υπόμνημα που κατέθεσε στον πρωθυπουργό, η ΕΣΕΕ καθορίζει τα βασικότερα θέματα, «τα οποία ο εμπορικός κόσμος της χώρας θεωρεί ως μεταρρυθμιστικά
προστάγματα».
Το υπόμνημα που φαίνεται σαν να έχει γραφτεί σε κάποιο υπουργικό γραφείο ή να έχει
υπαγορευτεί από τον Σύνδεσμο των Βιομηχάνων έχει όλα τα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης της ΕΣΕΕ σε εχθρό των μικρομεσαίων
εμπόρων.
Τι προτείνει, λοιπόν, για να έχουν τα μαγαζιά
μας δουλειά; Τι, κατά τη γνώμη των συντακτών
του, ενδιαφέρει τους εμπόρους της χώρας;
1. Να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις και η
απαλλαγή του κράτους από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για
την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας,
της Τράπεζας Αττικής και του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου (για να αγοράσεις, μικρομεσαίε,
καμία κρατική τράπεζα και να βγάλεις λεφτά)!
2. Να απελευθερωθούν, πλήρως, οι αγορές
και οι υπηρεσίες – μα τι έμεινε, ακόμη, όρθιο,
κύριοι;
3. Να μειωθούν τα επιτόκια καταναλωτικής
πίστης (κάρτες, δάνεια) για να ξαναγεμίσει με
εικονικό χρήμα η αγορά. Εξακολουθούν να
παραμυθιάζουν τον κόσμο, πως το πρόβλημα
του εμπορίου είναι πως δεν μας δανείζουν οι
τράπεζες!

4. Να εντατικοποιηθούν οι Δημόσιες Επενδύσεις, που θα τονώσουν τις κατασκευαστικές
εταιρείες, μέσω των συμπράξεων δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Να το πάλι το δεκανίκι του
κράτους στις παραπαίουσες επιχειρήσεις.
5. Να διευρυνθούν οι ελαστικές μορφές
απασχόλησης, για να κερδίζουν οι μεγάλες
επιχειρήσεις και να μην έχει κανείς, ούτε το
βασικό μισθό. Έπειτα να τον δανείσουν οι τράπεζες για να ψωνίσει!!!
6. Να αναπτυχθεί το εμπόριο μέσω των
προγραμμάτων επιδοτήσεων, ως στρατηγική
επιλογή ανάπτυξης της χώρας! Θαυμάζουμε
τις στρατηγικές σας επιλογές και τις καίριες
προτάσεις!
7. Να υπάρξει ενιαία κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων κι
όχι, αναλογικά, μεγαλύτερη για τα περισσότερα κέρδη. Να πληρώνουν με το ίδιο σύστημα
μικρομεσαίοι και πολυεθνικές!
8. Να προωθηθεί ο κοινωνικός διάλογος,
προφανώς εκείνος που γεννάει εκτρώματα και
καρκινώματα, σαν το παρόν υπόμνημα.
9. Τέλος, κάτι ψελλίζουν, για το υπαίθριο
εμπόριο – αν κι οι προτάσεις που έχουν δημοσιεύσει για το συγκεκριμένο θέμα, είναι μεσοβέζικες – και τον «Τειρεσία».
Το υπόμνημα της ΕΣΕΕ ξεκαθαρίζει, μια και
καλή, ποιών τα συμφέροντα υπηρετεί. Απο-

τελεί την επιτομή της αδιαφορίας τους για
800.000 μικρούς εμπόρους, που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, όπως την πτώση
της καταναλωτικής δύναμης των νοικοκυριών,
την αδυναμία να καταβάλουν τις ασφαλιστικές
εισφορές, η επέκταση των πολυκαταστημάτων,
την απελευθέρωση του ωραρίου κλπ.
Η ΕΣΕΕ ούτε θέλει, ούτε μπορεί. Οι «συνδικαλιστές» της είναι μακριά από το πραγματικό
ελληνικό εμπόριο, νιώθουν και πράττουν ως
μεγαλέμποροι.
Αυτή τη στιγμή, οι μικρομεσαίοι έμποροι δεν
έχουν ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο για να
υποβάλει υπομνήματα με πραγματικά αιτήματα
και να απαιτήσει αλλαγή πολιτικής προς όφελός τους. Είναι μεγάλη η ευθύνη, πρωτίστως
των εμπόρων που έχουν αποδυναμώσει τους
συλλόγους τους, μη ψηφίζοντας, μη συμμετέχοντας στις γενικές συνελεύσεις, μη τηρώντας
αυτά που τους προτείνονται.
Οι αποδυναμωμένοι σύλλογοι γίνονται παιγνίδι στα χέρια των επιτήδειων κι εκλέγουν
τους μεγαλοεργολάβους του συνδικαλισμού.
Αυτούς, που αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι
των μικρομεσαίων και υποβάλουν αιτήματα
ίδια με των πολυεθνικών.
Είναι τεράστιο το κενό που δημιουργεί η έλλειψη ύπαρξης μιας Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελλήνων Μικρομεσαίων Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ώρα της κρίσης για το μικρεμπόριο

Μ

Μειώνονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σ

ύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ΓΣΕΒΕΕ,
αυξάνονται τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων
από τις εγγραφές νέων. Τα στοιχεία αφορούν στην
περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2009 σε σχέση
με την αντίστοιχη του προηγούμενου χρόνου.
Σε 34 Επιμελητήρια της χώρας οι εγγραφές το
2008 ήταν 34.175 έναντι 28.877 εφέτος κι οι διαγραφές 21.477 έναντι 19.518. Αυτό σημαίνει πως
από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο 2008 είχαμε
12.698 περισσότερες επιχειρήσεις να εγγράφονται και το 2009, 9.174. Το καθαρό αποτέλεσμα
από τις εγγραφές και διαγραφές των δυο ετών
είναι -3.524 επιχειρήσεις (-27,7%).
Επίσης, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, σε επίπεδο
επιμέρους επιμελητηρίων παρατηρείται μείωση
νέων εγγραφών στα 25 από τα 34 επιμελητήρια.
Μάλιστα, σε οκτώ η μείωση ξεπερνά το 25% σε
σχέση με το 2008 (επιμελητήρια Καρδίτσας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Κεφαλονιάς, ΕΒΕΑ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά).
Παράλληλα, σε 17 Επιμελητήρια παρουσιάζεται
στη διετία επιδείνωση των μεγεθών (ΕΒΕΑ, ΕΕΠ,
ΕΕΘ, Καβάλας, ΕΒΕΘ, Αιτωλοακαρνανίας, ΕΒΕΠ,
Έβρου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Επαγγελματικό
Αθηνών, Καρδίτσας, Μαγνησίας, ΒΕΘ, Λευκάδας,
Ρεθύμνου, Ημαθίας και Αργολίδας).
Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και
τη ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την σκοπιμότητα της δημοσιοποίησης των στοιχείων, εν μέσω προεκλογικής
περιόδου, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης δήλωσε ότι «το α’ εξάμηνο του
2009 οι εμπορικές επιχειρήσεις που άνοιξαν για
πρώτη φορά ήταν περισσότερες από αυτές που
έκλεισαν». Προτίμησε να παραβλέψει τα στοιχεία
της σύγκρισης των δυο ετών για να βγάλει τα δικά
του, αισιόδοξα συμπεράσματα.

ια σειρά από συνέπειες της κρίσης
εμφανίζονται ραγδαία στις επιχειρήσεις της χώρας, ενώ στους επόμενους μήνες αναμένεται επιδείνωση όλων των
δεικτών της περιβόητης ανάπτυξης.
Το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει πως η
ζήτηση έχει μειωθεί, την ώρα που 9 στις 10
έχουν διατηρήσει τις ίδιες τιμές ή τις έχουν
μειώσει.
Στον τομέα της μεταποίησης το ποσοστό
ανέρχεται σε 82%, φανερώνοντας πως υπάρχει οξύτερο πρόβλημα στον κλάδο.
Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας κι αυτό αποτυπώνεται στο ύψος των ακάλυπτων επιταγών.
Μοιραία, οι μισές σκοπεύουν να μειώσουν τις
παραγγελίες στο επόμενο διάστημα, μεταφέροντας το πρόβλημα στη βιομηχανία και
στους εισαγωγείς.
Την ώρα που οι πωλήσεις μειώνονται, οι
έμποροι πιστεύουν, σε ποσοστό 60% πως τα
φορολογικά μέτρα που εξαγγέλλει η κυβέρνηση επιτείνουν την κατάσταση, ενώ 3 στους
4 θεωρεί ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια των
ΔΕΚΟ αυξάνουν κατά πολύ τα λειτουργικά
έξοδα.
Στο ντόμινο των συνεπειών προστίθενται οι
65.000 απολύσεις του πρώτου εξαμήνου κι η
εκτίμηση του 20% των επιχειρηματιών που δηλώνει ότι θα προχωρήσει, μάλλον, σε μείωση
προσωπικού στους επόμενους μήνες. Καθώς,
μάλιστα, το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε σε λίγους μόνο
μήνες, εκτιμάται πως μέχρι
το τέλος του χρόνου 90.000
ως 100.000 εργαζόμενοι θα
μείνουν χωρίς δουλειά. Το
κυριότερο πρόβλημα που
επισημαίνουν 7 στις 10 επιχειρήσεις είναι το ύψος των
ασφαλιστικών
εισφορών
προς το ΙΚΑ.
Μια σημαντική διαπίστωση
είναι πως 3 στις 4 επιχειρήσεις κρίνουν ως υψηλό το
ποσό που πληρώνουν στις
ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενώ
οι μισές θεωρούν πως πρέπει να είναι ανάλογες με το εισόδημα.
Σε όλα αυτά, ο κ. Γιάννης Οικονόμου, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης
πιστεύει πως η διεθνής κρίση έχει δυσκολέψει

τις συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, γεγονός το
οποίο καθιστά επιτακτική την ανάγκη να εφαρμοστούν δράσεις που θα δίνουν απαντήσεις
στα προβλήματα.
Προτάσεις για δράσεις κι αποφάσεις έχει
δώσει κατά κόρον η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., τα τελευταία χρόνια, μιας κι οι διαπιστώσεις της δικαιώνονται από τις απαντήσεις των εμπόρων στα
κάθε είδους ερωτηματολόγια, μόνο που, πέρα
από τα ωραία λόγια, πρέπει «να σπάσουν κι
αυγά».
Το υπουργείο Ανάπτυξης κι η κυβέρνηση
συνδιαλέγεται μόνο με την – εκτός τόπου και
χρόνου ΕΣΕΕ – γι’ αυτό κι όλοι μαζί «εκπλήσσονται» από τη γνώμη των συναδέλφων.
Για να αυξηθεί η ζήτηση, να ενισχυθεί το εισόδημα των καταναλωτών – εργαζομένων, να
σταματήσουν οι απολύσεις
και να αρχίσει η ανάκαμψη
χρειάζεται κάποιοι να χάσουν
τα προνόμιά τους, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής, γιατί
τα κούφια λόγια αρχίζουν να
μην έχουν πέραση.
Πάνω από όλα χρειάζεται
οι έμποροι, πέρα από τις διαπιστώσεις στα ερωτηματολόγια για το δυσοίωνο μέλλον,
να αντιληφθούν τους λόγους
για τους οποίους θα είναι δυσοίωνο και να σταματήσουν
να πείθονται και να αναπαράγουν όσα τους «σερβίρουν» οι πολιτικοί κι οι
δημοσιογράφοι, πως η βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης περνάει μέσα από την
αύξηση της κερδοφορίας των πολυεθνικών
και των μεγάλων εταιρειών και μέσα από ατελείωτα χρόνια λιτότητας των πολλών.

Κατακόρυφη πτώση του τζίρου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.

Τ

ον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του δείκτη κύκλου
εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο, για τον Ιούνιο, από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με αυτά, ο κύκλος εργασιών (σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση κατά 13,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2008 έναντι
αύξησης 7,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2008 προς το 2007.
Ακολουθώντας την πορεία του κύκλου εργασιών ο Δείκτης Όγκου
(κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) του Ιουνίου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2008, παρουσίασε μείωση
κατά 14,2%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Συνολικά στο Α’ εξάμηνο 2009, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων
σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2008 μειώθηκε κατά 14,4%.

Για τα προϊόντα αυτοκινήτων, οικιακού εξοπλισμού και βιβλιοχαρτικών επήλθαν μεγάλες μειώσεις στον κύκλο εργασιών, άνω του
20%, ενώ τα προϊόντα φαρμακευτικών και καλλυντικών είχαν, οριακά, θετικές διακυμάνσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της ομάδας των «ανεξάρτητων επιχειρήσεων». Από αυτές η ένδυση- υπόδηση εμφανίζει έστω
και μικρό αλλά θετικό πρόσημο ενώ τα καταστήματα τροφίμων ποτών εμφανίζουν μεν μείωση, μικρότερη όμως από αυτή των super
markets.
Σε ενδιάμεση κατάσταση βρίσκονται τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων και τα πολυκαταστήματα, τα οποία είδαν τους τζίρους τους
να πέφτουν μεν σημαντικά, αλλά όχι δραματικά, αφού οι αντίστοιχοι
δείκτες του κύκλου εργασιών δείχνουν πτώση γύρω στο 6% ενώ η
μεταβολή του όγκου ήταν περίπου 9%.
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Να δεις τι σου ‘χω
για μετά!!!
Οι εκλογές μας έφτασαν! Ελπίδες,
ανησυχίες, συζητήσεις, προβλέψεις.
Τι να περιμένουμε για την επόμενη μέρα;
Η «Ερμαϊκή Στήλη» προσπαθεί να
διαφωτίσει τα μελλούμενα, μέσα από την
συγκέντρωση και την ανάλυση όσων
ειπώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες,
αλλά και τα προηγούμενα χρόνια.

Γ

ια το κυβερνών κόμμα τα γράφουμε από τον
πρώτο μήνα της κυκλοφορίας μας. Αφήνει
«προίκα» της πενταετίας – ανεξάρτητα αν
θα επανεκλεγεί – το απελευθερωμένο ωράριο, την
επέκταση των πολυκαταστημάτων σε κάθε πόλη και
«χωριό», την ισχυροποίηση των τραπεζών, το παραεμπόριο να ανθεί, την αύξηση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας, την συρρίκνωση του οικογενειακού
εισοδήματος και την συνακόλουθη μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας, το ασφαλιστικό μας Ταμείο
στα πρόθυρα της κατάρρευσης – αν όχι, της ανατροπής – τις συντάξεις στα επίπεδα της φτώχειας και τις
μεγάλες εταιρείες και τους ομίλους, ακμαίους κι έτοιμους για αστείρευτη κερδοφορία. Αφήνει, ακόμη, τη
δημόσια περιουσία, μισή από ό,τι τη βρήκε.
Αφήνει, επίσης και κάποια άλλα, ακριβώς όπως τα
παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ: τα σκάνδαλα, τη λιτότητα (κατέχει το ρεκόρ Γκίνες η Ελλάδα στα χρόνια λιτότητας), την εγκατάλειψη
της δημόσιας υγείας και παιδείας, το εξωτερικό χρέος
κλπ.
Μοιραία, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το νέο ΠΑΣΟΚ, ως πιθανό κυβερνών κόμμα, την επαύριο των
εκλογών. Πέρα από τα συνθήματα και τα μπερδέματα,
καλό είναι να δούμε τι θα ξημερώσει για το μικρεμπόριο.
Τα καλά νέα τα μάθαμε, τα πρόβαλαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πάθος αντίστοιχο εκείνου που
είχαν το 2004 για την «επανίδρυση του κράτους».
Τα «άλλα»...είναι που μας ενδιαφέρουν περισσότερο:

Φορολογία
Γ. Παπανδρέου: «όλα τα εισοδήματα, από εργασία,
από μερίσματα, από ενοίκια, από υπεραξίες, θα φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα».
Μιλά για αυτοτελή φορολόγηση και αναφέρεται
μόνο στο ζήτημα των μερισμάτων, αλλά κρύβει επιμελώς ότι με αυτοτελή τρόπο δε φορολογούνται μόνο
τα μερίσματα των επιχειρηματιών, αλλά και μια σειρά
εισοδήματα και ειδικές αμοιβές - επιδόματα των εργαζομένων, οι αποζημιώσεις απόλυσης από την εργασία, οι αμοιβές μηχανικών και άλλων απασχολούμενων
σε ειδικές συνθήκες, οι επιδοτήσεις των αγροτών, τα
εκτός έδρας για κάποιους εργαζόμενους κλπ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα εισοδήματα από αυτοτελή φορολόγηση το 2007 ήταν 14,1 δισ. ευρώ, τα οποία αναλυτικά δηλώθηκαν από:
• Εισοδηματίες 2,6 δισ. ευρώ.
• Μεγαλέμποροι - βιομήχανοι 1,6 δισ. ευρώ.
• Γεωργοί - κτηνοτρόφοι 1,7 δισ. ευρώ.
• Μισθωτοί 4,9 δισ. ευρώ.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες 1,5 δισ. ευρώ.
• Συνταξιούχοι 1,85 δισ. ευρώ.
Ο Γ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι θα καταργήσει
το νόμο της ΝΔ για τη φορολόγηση στα ακίνητα και
θα επαναφέρει τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης
περιουσίας, προσθέτοντας ότι «δε θα εξαιρεθεί ούτε η

εκκλησιαστική περιουσία που αξιοποιείται οικονομικά».
Βέβαια, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν φροντίσει
με νόμους να εξασφαλίσουν μεγάλες φοροαπαλλαγές
στην Εκκλησία μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή για τις «εμπορικές» της δραστηριότητες από το
35% στο 10%! Επίσης, ο Γ. Παπανδρέου γνωρίζει ότι η
εκκλησιαστική περιουσία είναι δομημένη πάνω σ’ ένα
«φιλανθρωπικό» καθεστώς, το οποίο εξαιρείται από
κάθε είδους φορολόγηση...
Αντί προτάσεων για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ο Γ. Παπανδρέου μοίρασε δυο
επιδόματα διαχείρισης της ανέχειας προτείνοντας
«επίδομα θέρμανσης» και τη «χορήγηση εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης» για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Υποσχέθηκε ακόμα «μείωση των τιμολογίων των
ΔΕΚΟ», και ότι «θα απαγορευτεί η κατάσχεση πρώτης
κατοικίας για χρέη 20.000 ευρώ στις τράπεζες».
Βέβαια, όταν ρωτήθηκε πώς θα προχωρήσει σε
τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα τιμολόγια των
ΔΕΚΟ αφού πλέον είναι ιδιωτικές, πρώτα κατηγόρησε τη ΝΔ που τις «πούλησε φτηνά» και στη συνέχεια
ισχυρίστηκε ότι ...«θέλουμε τα δίκτυα που υπάρχουν να
είναι υπό δημόσιο έλεγχο»! Όσο για τον τρόπο που θα
...επιβάλει στις ιδιωτικές τράπεζες να χαρίσουν χρέη
υποστήριξε ότι «έχουμε συζητήσει μαζί τους»(!!) προσθέτοντας ότι «είναι μια πρακτική (...) η οποία υπάρχει
σε πάρα πολλές χώρες»...

Κοινωνική ασφάλιση
Ο Γ. Παπανδρέου συμφωνεί με τον «νόμο Πετραλιά», ως προς τις συγχωνεύσεις των Ταμείων και στον
διαχωρισμό των κλάδων σύνταξης και υγείας. Συμφωνεί με τη μείωση των παροχών υγείας, που θα προκύψει από την κοινοπραξία των ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΟΓΑ –
ΟΠΑΔ στον κλάδο υγείας και στο ότι αυτή η μείωση θα
γίνει με απλή υπουργική απόφαση!
Επαναφέρει, έμμεσα, τον «νόμο Γιαννίτση», μέσω
της αλλαγής του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και επαναφοράς του συστήματος των τριών
πυλώνων (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική, ιδιωτική),
αφού μιλάει για εθνική σύνταξη (500€). Με απλά λόγια, θα στηρίξει τα επαγγελματικά Ταμεία, δηλαδή θα
πληρώνουμε επιπλέον εισφορές οι οποίες θα χαθούν
σε κακές επενδύσεις.
Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει «βασιζόμενο σε ένα γερό θεμέλιο που είναι ο νόμος Ρέππα»
που προβλέπει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια και τη μείωση των συντάξιμων
αποδοχών. «Θα ενισχύσουμε παραπέρα τα κίνητρα
και θα ενθαρρύνουμε την οικειοθελή παραμονή στην
εργασία».
Εξάλλου, ο Γ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρμαχο της «αναθεώρησης του κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων»,
δηλαδή της αφαίρεσης χιλιάδων εργαζομένων από

τις σχετικές λίστες, αλλά με «επιστημονική μελέτη»,
όπως είπε!

Εμπόριο
Ο κ. Παπανδρέου έχει δηλώσει κατά καιρούς: «ο
βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, η μικρομεσαία
επιχείρηση, σήμερα βουλιάζει»...«ο τζίρος πέφτει από
τη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος»...
«Έχουμε την άναρχη ανάπτυξη των «MALL», των πολυκαταστημάτων, που χτυπούν τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία κλείνει απ’ την πολιτική της κυβέρνησης».
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βουλιάζουν για συγκεκριμένους λόγους, που έχουν να κάνουν με την
μείωση της κερδοφορίας τους. Αυτή οφείλεται στη
επέκταση των πολυκαταστημάτων, μόνο που, τα πολυκαταστήματα δεν «φύτρωσαν» το 2004. Προϋπήρξαν
και στήριξαν την ανάπτυξή τους, στους νόμους του
ΠΑΣΟΚ από το 1993 – 2004, που:
Κατάργησαν την 8ωρη εργασία, τους δώρισαν φτηνό εργατικό προσωπικό, πράγμα που ωφέλησε ελάχιστα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Απελευθέρωσαν το ωράριο, εντείνοντας τον ανταγωνισμό, προς όφελός τους. Μάλιστα, ενώ το 2005,
ο κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε πως θα καταργήσει την
απελευθέρωση του ωραρίου που επέβαλε η Νέα Δημοκρατία, στο προεκλογικό του πρόγραμμα του 2007,
δεν υπήρχε ούτε αναφορά. Τώρα, έχει πάψει να μιλάει
για το ωράριο.
Την επαύριο των εκλογών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα επιβίωσης.
Ενόψει της ενδεχόμενης κυβερνητικής αλλαγής,
αναφέραμε ορισμένα στοιχεία, που μαζί με όσα παρουσιάζονται σε πολλά άλλα άρθρα αυτού του φύλλου, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι
κυβερνήσεις στη χώρα μας ήταν και είναι, σταθερά
προσηλωμένες στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, παίρνοντας μια σειρά αποφάσεων, που τους
την εξασφαλίζει.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν «σάκος
του μποξ», χωρίς συνδικαλιστική υποστήριξη.
Τα υποψήφια κόμματα εξουσίας δε δεσμεύονται
πως θα περιορίσουν το ωράριο των πολυεθνικών,
την περαιτέρω επέκτασή τους, τη φτηνή εργασία που
τους χάρισαν και τις μεγάλες φοροαπαλλαγές.
Δεν δεσμεύονται πως οι πολίτες θα αποκτήσουν
χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Δεν δείχνουν σχέδιο και βούληση για να περιορίσουν το παραεμπόριο, να προστατεύσουν την κοινωνική ασφάλιση, να γίνουν κρατικές, μια σειρά από δαπάνες που μας απομυζούν, όπως η υγεία και η παιδεία.
Δεν δείχνουν πως οι χιλιάδες μικρομεσαίοι αιμοδότες της χώρας αποτελούν για αυτά, στρατηγικό στόχο
ανάπτυξης κι ευημερίας.
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Οι εκλογές ανέβαλαν – για λίγο –
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας

Α

ποφασισμένοι ήταν οι επιτελείς του
υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσουν στο «ξεχαρβάλωμα» της κυριακάτικης αργίας, πράγμα που θα δρομολογηθεί
μετά τις εκλογές, όποιο κόμμα κι αν εκλεγεί,
δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δείξει τις
προθέσεις της και η αντιπολίτευση δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση.
Το σχέδιο είναι απλό: σε πρώτη φάση θα
επιχειρηθεί να θεσμοθετηθεί άλλη μια Κυριακή με τα καταστήματα ανοιχτά τον Δεκέμβριο, με τη βοήθεια των δηλώσεων που θα
κάνουν ο Βάρδας, ο Μίχαλος και ο εμπορικός
σύλλογος Αθήνας, με τις γνωστές ανοησίες
περί τόνωσης της ζήτησης και τα συναφή.
Στη συνέχεια κι αφού θα γίνει συνείδηση
στους εμπόρους, αφού θα έχει εφαρμοστεί
για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα ανοίξει η συζήτηση για 5 – 8 επιπλέον Κυριακές, κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Ανάπτυξης θα
προβλέψει να θεσμοθετήσει τη δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου, με νομοθετική ρύθμιση. Είναι η γνωστή τακτική που εφαρμόζεται,
εδώ και χρόνια: οι μεγαλέμποροι ζητούν κάτι,
ακολουθεί «κοινωνικός διάλογος» με τα πολυκαταστήματα και τους εκπροσώπους τους,
άμεσους ή έμμεσους, εφαρμόζεται η απόφαση πιλοτικά και πριν «αλέκτωρ λαλείσαι
τρεις» γίνεται νόμος του κράτους.
Βασικό επιχείρημα του υπουργείου θα είναι
ότι το περσινό πείραμα αντιμετωπίσθηκε θετικά από τους καταναλωτές, μόνο που αυτοί οι
καταναλωτές είναι ή άνεργοι ή χαμηλόμισθοι
ή υπάλληλοι που τους περιμένουν τα ίδια και
χειρότερα. Αυτός, άλλωστε, ο διαχωρισμός
εμπόρων και καταναλωτών είναι που τους
επιτρέπει να «κάνουν παιγνίδι».
Το πρόβλημα που, προς στιγμής, αντιμετωπίζουν οφείλεται στο ότι, ακόμη κι οι χειρα-

γωγημένοι συνδικαλιστές των εμπόρων, στο
ζήτημα της κυριακάτικης αργίας δείχνουν
ανένδοτοι. Τους φαίνεται βαρύ να ξεπουλήσουν ακόμη κι αυτό. Άλλωστε παραμένουν
ενοχλημένοι από τις αιφνιδιαστικές διατάξεις
του περασμένου Ιουνίου, που απελευθέρωσαν τις προσφορές, δίχως αυτό να οδηγήσει
σε αύξηση της ζήτησης. Άλλο αν, το υπουργείο τις ψήφισε για να ικανοποιήσει τα πολυκαταστήματα.
Το πραγματικό τους πρόβλημα, πάντως,
παραμένει ο σύλλογος εμποροϋπαλλήλων,
που για να το πούμε κομψά, είναι πιο υποψιασμένος από τους αντίστοιχους των εμπόρων.
Έρευνες στους καταναλωτές γίνονται διαρκώς, για να «στοιχειοθετήσουν» την «ανάγκη για περισσότερο χρόνο» στα ψώνια. Δεν
έχουν, όμως, τα αποτελέσματα που θέλουν,
γι αυτό δεν τις αναφέρουν. Οκτώ στους δέκα
καταναλωτές δεν επιθυμούν περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου.
Ο εμπορικός κόσμος παραμένει μπερδεμένος και σε θέση άμυνας. Μια μεγάλη ευκαιρία, που δεν πρέπει να πάει χαμένη είναι,
πως όταν επιχειρήσουν την κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας, να αντιδράσουμε επιθετικά, ζητώντας την οριστική κατάργηση
της απελευθέρωσης του ωραρίου, που επιβλήθηκε το 2005, χωρίς να ανακοινωθεί από
τον πρωθυπουργό προεκλογικά και οδήγησε
σε «ενιαίο μπάχαλο» την αγορά. Να ισχυροποιήσουμε τους εμπορικούς συλλόγους, που
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες καθόριζαν το ωράριο στο οποίο έπρεπε να υπακούουν όλοι, στα πλαίσια της τάξης και του
υγιούς ανταγωνισμού.
Ε, κι αν θα έχουμε δυσαρεστημένα πολυκαταστήματα, μικρό το κακό!
Γ.Ν.
Η ταβέρνα του Γιου λειτουργεί από το
1981, από πατέρα σε γιο. Ο Γεράσιμος
(ο γιος, δηλαδή) βάζοντας όλη την τέχνη
και το μεράκι στις κατσαρόλες του,
φτιάχνει παραδοσιακό μοσχάρι Σοφρίτο,
σκορπιούς μπουρδέτο, μακαρονάδες με
θαλασσινά, αλλά και ψάρια και χταπόδια
στα κάρβουνα που βγάζει ο ίδιος, ενώ
η Αγγελίνα, πάντα εύχαρη και κεφάτη,
θα σας σερβίρει και θα σας προσφέρει
κάποιο από τα σπιτικά γλυκίσματά της.

Οι πολυεθνικές ψήφισαν:
Όποια να’ ναι, αρκεί να’ ναι αυτοδύναμη!

Α

γωνία έχει καταλάβει τις πολυεθνικές και τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, πως οι συνεχείς
εκλογικές αναμετρήσεις κι η αβεβαιότητα, μαζί με τη
συμμετοχή λίγο ή πολύ κι άλλων κομμάτων στο πολιτικό
γίγνεσθαι, θα καθυστερήσει τις ειλημμένες αποφάσεις και
θα απειλήσει την κερδοφορία τους.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, από τα
«πρωτοπαλίκαρα» της αποδόμησης του ωραρίου και της
διάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων, αγαπημένο παιδί
της απερχόμενης κυβέρνησης κι εκφραστής των αντιδραστικών αξιώσεων των βιομηχάνων δήλωσε πως «απαιτείται, η όποια κυβέρνηση προκύψει, να προχωρήσει με τόλμη
στην προώθηση των μέτρων που απαιτούνται, έστω και αν
έχει να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από συντεχνίες και συμφέροντα».
Σε τέτοιο κατάντημα έφτασε η πολιτική «κουλτούρα»
στη χώρα μας, που επιτρέπεται στον κάθε έναν να προωθεί τα συμφέροντα της βιομηχανικής και πολυεθνικής
του συντεχνίας, σαν να πρόκειται για το κοινό καλό και
να κατηγορεί τους συνδικαλιστές που εργάζονται για την
αναδιανομή του ατελείωτου πλούτου υπέρ των πολλών,
ως συντεχνίες και συμφέροντα!
Ο Κ. Μίχαλος, όταν μιλάει για «προώθηση μέτρων»
εννοεί πως πρέπει η επόμενη κυβέρνηση «η όποια» να
αποτελειώσει τους μικρομεσαίους, γιατί τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων δεν τους φτάνουν! Και δεν απαντά
κανείς τίποτα! Και καλά η απερχόμενοι, ούτε οι επόμενοι;
ή μήπως δεν γνωρίζουν ποιος είναι και ποιών τα συμφέροντα υπηρετεί;;;
«Οι επόμενες εκλογές είναι οι σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών...» και πράγματι είναι. Δεν είναι δυνατόν να πισωγυρίσουμε τώρα, που οι πολυεθνικές ζουν
στον παράδεισο της μπανανίας της Ευρώπης!
Τη σκυτάλη παίρνει – με την ίδια αγωνία – ο πρόεδρος
των πολυκαταστημάτων Θ. Βάρδας: «απαιτείται συναίνεση των δύο μεγάλων κομμάτων στα κυρίαρχα θέματα της
οικονομίας, το ασφαλιστικό, την ανεργία, τη μείωση της
κρατικής σπατάλης, ώστε ελεύθερη από το πολιτικό κόστος, να προχωρήσει σε άμεσες λύσεις».
Με ενδιαφέρον παρατηρεί ο οποιοσδήποτε καλόπιστος
πως κι οι δυο τους δεν εκφράζουν προτίμηση σε κανένα
κόμμα. Απλώς, επισημαίνουν πως καλό θα ήταν να εκλεγεί
ένα από τα δυο κόμματα εξουσίας και μάλιστα, αυτοδύναμο. Γιατί, άραγε; Γιατί είναι ευχαριστημένοι με όποιο από
τα δυο σενάρια, αφού τα δυο κόμματα έχουν τεράστιες
ιδεολογικές διαφορές; Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε,
εμείς;
Και στο κάτω – κάτω, εμείς με τον Μίχαλο και τον Βάρδα, ποιες κοινές ιδεολογικές ρίζες έχουμε;
Α.Σ.

Χειροποίητα κοσμήματα
Χονδρική και λιανική πώληση
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Θα μας σώσουν οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα;

Τ

ον τελευταίο, κυρίως, χρόνο μια καταιγίδα προγραμμάτων υπόσχεται πακτωλό
χρημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να γίνουν
ανταγωνιστικές, σύμφωνα με τη μόδα της νέας
εποχής. Τα κόμματα – κάποια κόμματα – κατηγορούν την κυβέρνηση για ανικανότητα στη διαχείριση των προγραμμάτων και οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία – με την
ΕΣΕΕ να αποδεικνύεται «μανούλα» - διεκδικώντας περισσότερα χρήματα.
Κι οι μικροί έμποροι;
Τα 580 εκατ. € που μοιράζει αυτό τον καιρό
το υπουργείο Ανάπτυξης, αν μοιραστούν δίκαια
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιστοιχούν σε
λιγότερα από 1.000€ για κάθε μια. Θα μπορούσαν να τα δώσουν για να καλύψουν το τρέχον
έλλειμμα του ασφαλιστικού μας ταμείου για το
2009, ας πούμε, αλλά σημασία για τις κυβερνήσεις έχουν οι παράτες κι οι εντυπώσεις κι όχι η
ουσία.
Στόχος των ενισχύσεων που εξαγγέλθηκαν είναι 9.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 1,5% του συνόλου, περίπου. Πολύ κακό για το τίποτα.
Τα όρια των απασχολούμενων είναι πολύ
«τραβηγμένα», από 0-9 υπαλλήλους, που σημαίνει πως θα ωφεληθούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως πάντα.
Οι στόχοι των προγραμμάτων δεν καλύπτουν
πραγματικές ανάγκες, αλλά απευθύνονται στις
μεγαλύτερες, όπως «πράσινη οικονομία», πιστοποίηση προϊόντων κι απόκρυψη της ανεργίας
(νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα).
Με το ΤΕΜΠΜΕ, παράδειγμα, που διαφημίστηκε σαν σανίδα σωτηρίας – αν ο δανεισμός
είναι σωτηρία – δανειοδοτήθηκαν 35.000 επιχειρήσεις με 0-4 άτομα προσωπικό (το 4% του συ-

νόλου της κατηγορίας) και 14.000 με 5-49 άτομα
προσωπικό (το 40% της κατηγορίας). Εκτός αυτού, το πρόγραμμα παρέχει εγγύηση στα δάνεια
που εκταμίευσαν οι τράπεζες και θα τα πάρουν
πίσω «μέχρι τελευταίας ρανίδας» κι όχι στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αν δεν αποπληρωθούν από τον επιχειρηματία, οι τράπεζες θα τα
εισπράξουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και
θα μετατραπούν σε χρέη προς το Δημόσιο, με
σοβαρές συνέπειες για τον δανειολήπτη.
Ο υπουργός Ανάπτυξης ομολόγησε πως όλα
τα προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πακέτου
Στήριξης, στην περίοδο 2000-08 χρηματοδότησαν όλα κι όλα 22.600 επενδυτικά σχέδια κι
υποστήριξαν την ίδρυση μόνο 4.000 νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, από επίσημα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 35% των επιχειρήσεων
που επιδοτήθηκαν με προγράμματα γυναικείας
και νεανικής επιχειρηματικότητας έκλεισαν πριν
λήξει το χρονικό διάστημα που προέβλεπε το
πρόγραμμα (συνήθως 2 έτη) και βρέθηκαν να
χρωστούν πέρα από τα άλλα και το ποσό της
επιδότησης, το οποίο έπρεπε να επιστρέψουν.
Στις επιδοτήσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, το κατώτερο όριο ακαθάριστων εσόδων
είναι 25 – 30.000€ για να μπορούν να συμμετέχουν, αποκλείοντας πάρα πολλούς και μάλιστα
τους μικρότερους. Όσο για την απόσυρση των
παλαιών αυτοκινήτων, πέρα από το ό,τι πρόκειται για εκβιαστική μέθοδο, σε εποχές που είναι
πολυτέλεια η αγορά νέου αυτοκινήτου, αποτελεί
πριμοδότηση προς τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του εξωτερικού και των μεγαλοεισαγωγέων του εσωτερικού. Χώρια που οι επισκευαστές αυτοκινήτων θα μείνουν χωρίς δουλειά.

Γιατί, λοιπόν, τόση πρεμούρα, τόση διαφήμιση και τέτοιος ορυμαγδός;
Επειδή, οι εξαγγελίες νέων κι όλο και περισσότερων προγραμμάτων παρουσιάζεται σαν
«έμπρακτο ενδιαφέρον» των κυβερνήσεων για
το μικρομεσαίο εμπόριο, αποπροσανατολίζουν
τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα του
χώρου με συνέπεια να μην παίρνονται ουσιαστικές αποφάσεις που θα πλήξουν τις πολυεθνικές
και τις μεγάλες επιχειρήσεις, επιτρέπουν στα
«οικονομικά επιτελεία», σε αντιστάθμισμα, να
μας τσακίζουν με την άδικη φορολόγηση και τέλος να καρπώνονται τα οφέλη των ενισχύσεων
αυτοί που δεν τα χρειάζονται.
Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
σαν κομματικοί υπάλληλοι, χειροκροτούν και
συνδράμουν σε όλη αυτή την απατηλή αίσθηση
της ανάπτυξης κι ευημερίας των μικρών αυτοαπασχολούμενων εμπόρων.
Κ.Κ.
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Συνδικαλιστικοί διάλογοι

(τον χάσαμε τον συνδικαλισμό, πατριώτη!)
Εκνευρισμός κι αμηχανία από τους Συμβούλους για
τον τρόπο που χειρίζεται το προεδρείο τα θέματα
των εμπόρων, μετά τις αλλεπάλληλες «σφαλιάρες»
από την κυβέρνηση και την έλλειψη δημοκρατικότητας που το διακρίνει.
Μεταξύ τους, παραδέχονται, αυτά που τους καταλογίζουμε κι ας λένε άλλα στους δημοσιογράφους.
Οι εμπορικοί σύλλογοι, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Απολαύστε τους:
Β. ΠΑΓΩΝΗΣ: (εκτός ημερήσιας διάταξης): Κύριε
Πρόεδρε, το προηγούμενο Δ.Σ., διεκόπη βάναυσα
με την αποχώρηση του Προεδρείου λόγω προγραμματισμένης συνάντησης που είχε με τον Υπουργό
και για την οποία, δεν είχαμε ενημερωθεί, παρά το
ότι κάναμε 5 ώρες Συμβούλιο. Το Προεδρείο δε θεώρησε σκόπιμο να δώσει τον λόγο στα μέλη του
Δ.Σ.
Τι πιστεύουν για τους νόμους που προωθεί η κυβέρνηση και τον τρόπο που αντιδρούν;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση
του Νομικού μας Συμβούλου για τον νέο Νόμο, για
την τροποποίηση που επιφέρει ο 3769. Η έκπληξη
συνίσταται στην άρση της απαγόρευσης προσφορών στο 30ήμερο που προηγείται των εκπτώσεων.
Στο θέμα αυτό η αντίδραση των συναδέλφων των
Συλλόγων από όλη την Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από έντονη. Όλοι διαφώνησαν με το θέμα της
άρσης αυτής της απαγόρευσης, με εξαίρεση τον
Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν από αυτόν τον αιφνιδιασμό που δέχθηκε η ΕΣΕΕ από τον Υπουργό,
ήταν καλά τα πράγματα; Τα παράνομα παζάρια των
Δημάρχων κι οι πελατειακές σχέσεις των Νομαρχών
με τις άδειες των λαϊκών, δεν είναι πρόβλημα;
Τα προβλήματα υπήρχαν. Και αυτό οφείλεται στον
ρόλο και στη στάση της ΕΣΕΕ η οποία έχει αποδεχθεί όλες αυτές τις καταστάσεις.
Δε μιλάει, γιατί οι Νομάρχες και οι Δήμαρχοι είναι
τα παιδιά των Κυβερνήσεων της μιας και της άλλης,
δε μιλά και δεν αντιδρά σε έγγραφα Συλλόγων –
πιο πρόσφατο παράδειγμα να σας φέρω αυτό της
Ηγουμενίτσας σχετικά με το παζάρι, που νομίζω ότι
στοιχειωδώς θα έπρεπε να απαντήσει.
Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι θα έχουμε τεράστιο
πρόβλημα γιατί κατήργησε την απαγόρευση για τον
έναν μήνα πριν από τις εκπτώσεις.
Μα, είχαμε όλον τον χρόνο προσφορές! Και το έχει
αποδεχθεί αυτό η ΕΣΕΕ και το ‘’χαιρέτισε’’ και σαν
επιτυχία. Η νοοτροπία και η αντίληψη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ χρόνια τώρα έχει αντικαταστήσει το συνδικαλιστικό του ρόλο, ασχολείται με
άλλα. Προτεραιότητα είναι το εμπόριο Προγραμμάτων, αλλά συνδικαλισμό δεν κάνουμε εδώ πέρα.
ΕΛ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ: Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να
τα καταφέρει η ΕΣΕΕ να αρθεί ο νόμος, διότι δεν
έχει δώσει τέτοια δείγματα πυγμής για να μπορεί να
επηρεάζει πολιτικές επιλογές.
Δυστυχώς, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ την εμπορική
μου δραστηριότητα, πιστεύω ότι είναι οι χειρότερες
χρονιές και η μεγαλύτερη ανωμαλία και ανασφάλεια στους συναδέλφους...υπάρχει μια τάση επιθετικότητας στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, υπάρχει
μια λαγνεία απέναντι στις πολυεθνικές και μεγάλες
επιχειρήσεις από την Κυβέρνηση...
Και φοβάμαι ότι τον Νοέμβριο μας περιμένουν πολύ

δυσάρεστες οικονομικές εκπλήξεις και θα πρέπει να
είμαστε προετοιμασμένοι να σταθούμε (στο ύψος
των περιστάσεων), να φτιάξουμε ολοκληρωμένο
Νομικό Τμήμα για να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους οι οποίοι θα διώκονται για χρέη.
Γ. ΡΩΡΟΣ: Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση μας
αιφνιδίασε, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα.
Διότι δε δικαιολογείται εδώ, να το ψηφίζει το βράδυ,
ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ να μην έχει ενημερωθεί καν
για τις προθέσεις της Κυβέρνησης και την επόμενη
ημέρα ο GLOU, ο ΒΑΡΔΑΣ, το SPRIDER να βγαίνουν και να φτιάχνουν 10ήμερα προσφορών στα
καταστήματά τους, κάτι που απαιτεί για τα μεγάλα
αυτά καταστήματα προεργασία μιας εβδομάδας,
που σημαίνει ότι κάποιος τους το είχε ‘’σφυρίξει’’,
που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε ευθεία γραμμή με
τον αρμόδιο Υφυπουργό Εμπορίου κ. Βλάχο.
Βέβαια, τα θέματα όλα αυτά επειδή συνδέονται και
είναι βαθύτερα, δηλαδή πέραν του ότι στρώνουν με
γη και ύδωρ το έδαφος για το παραεμπόριο, για τα
πολυκαταστήματα, αλλά και για τις κυριακάτικες
αγορές, σκοπός του κ. Βλάχου πιστεύω ότι είναι να
‘’χτυπήσει’’ και την Κυριακή. Δηλαδή μια πλήρης
αποδιοργάνωση του εμπορίου!
Θα πρέπει, λοιπόν, να πάμε με ενιαίες θέσεις οι
οποίες θέλουν δυναμισμό. Δηλαδή θέλουν χτύπημα
του χεριού στο τραπέζι. Σε διαφορετική περίπτωση,
θα μας πηγαίνουν έτσι: μια τα κυριακάτικα παζάρια, μια οι προωθητικές ενέργειες, μια οι Κυριακές
κ.λπ., θα μας παίρνουν το κομμάτι φέτα-φέτα.
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δεν μπορέσαμε, όχι μόνο να πείσουμε τους κυβερνώντες ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν έχουμε πείσει και τους ίδιους
μας τους εαυτούς ότι μπορούμε να χειριστούμε έτσι
τα ζητήματα. Δηλαδή καλά είναι να συσκεπτόμαστε,
να κάνουμε προτάσεις, να είναι καλές αυτές οι
προτάσεις, να λέμε ότι πηγαίνουμε σε διάλογο γιατί έτσι είμαστε μαθημένοι, αλλά τελικά νομίζω ότι
αυτός ο τρόπος δεν επαρκεί. Το να πηγαίνουμε
κατόπιν εορτής σε διάλογο επί του πρακτέου, θεωρείται τουλάχιστον αστείο για εμένα. Να μην υπολογιζόμαστε, όταν πρέπει να γίνεται διάλογος, γιατί
δε μας υπολογίζουν. Αυτό είναι η ουσία, τελικά δεν
έγινε τίποτα!
ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος
για τον θεσμό που υπηρετούμε δεν είναι να αποτύχουμε διοικητικά, αλλά το να καταντήσουμε να
είμαστε άνευ σημασίας. Και πιστεύω ότι από τον
Απρίλιο μήνα μέχρι σήμερα για ένα συγκεκριμένο
θέμα το οποίο συζητάμε και συζητάμε πλέον τον
νέο Νόμο –όχι το Σχέδιο Νόμου- μας θεώρησαν
πάλι άνευ σημασίας. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει το
Προεδρείο να αλλάξει ρότα.
Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Φαίνεται, ότι ο κ. Βλάχος είχε
ενημερώσει για τις προθέσεις του, εκτός από τις
μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων -με τις οποίες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανοιχτή
γραμμή- και τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, διότι
ο πρόεδρος κ. Π. Καρέλας, νεοδημοκράτης και
αυτός, όχι μόνο δεν αιφνιδιάστηκε, αλλά εξέδωσε
ανακοίνωσε το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, συγχαίροντας το Υπουργείο.
Θα ήθελα να ρωτήσω, κ. Πρόεδρε: Τι έκανε το Προεδρείο; Έκανε κάτι; Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κ.
Βλάχος και το Υπουργείο Εμπορίου, μαζί με τον κ.
Χατζηδάκη, ρωτάνε τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών
και όχι την ΕΣΕΕ;
Δε γίνεται τίποτα, Πρόεδρε. Και δε γίνεται τίποτα,

ξέρετε γιατί; Γιατί δεν το θέλουν ορισμένοι!
Ένα-ένα τα Υπουργεία, μας περνάνε και ένα Νομοσχέδιο δικό τους. Το τρώμε και αυτό! «Και όταν κωλογυρίσει – έλεγε ο πατέρας μου – το κάρο, ύστερα
υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Εάν πηγαίναμε από
εκεί, δε θα κωλογυρνούσε, εάν πηγαίναμε από εκεί,
ήταν άστρωτος (ο δρόμος) κ.λπ.»
Τι κάνουμε, προτού κωλογυρίσει το κάρο;
Σήμερα όμως είναι παντελής η έλλειψη του Προεδρείου. Κωλογυρνάει το κάρο και μετά το ψάχνουμε! Σήμερα εγώ, τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν έχω
δει συνεργάτη σας να τον ρωτάτε τι να κάνουμε γι’
αυτό το θέμα ή τι να κάνουμε για το άλλο. Συσκέπτεστε, «ελάτε εδώ να συσκεφθούμε, να συναποφασίσουμε και να ψηφίσετε αυτό που αποφάσισα
εγώ!»
ΕΜ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ: Είναι ξεκάθαρο ότι το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την κατάργηση της
απαγόρευσης των προσφορών έναν μήνα πριν τις
εκπτώσεις ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Νομίζω
όμως ότι αυτό αφορούσε τους μεγάλους και τους
ισχυρούς του κέντρου, Ή θα κάνουμε Συνδικαλισμό
ή δε θα κάνουμε! Όπως επίσης, εγώ δε δέχομαι
μετά τα 45 μου τον μαζοχισμό και το αυτομαστίγωμα.
Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Συνάδελφοι, έχουμε και εμείς οι
ίδιοι, καθένας από εμάς τεράστιες ευθύνες.
Τεράστιες ευθύνες! Και πρέπει να αναλογιστείτε το
τι πραγματικά κάνουμε εδώ μέσα και όχι μόνον εδώ
μέσα, αλλά και στους Συλλόγους μας, πώς καθοδηγούμε αυτούς τους Συλλόγους, προς τα πού τους
οδηγούμε και σε τι μονοπάτια τους βάζουμε.
Έχουμε, λέει, λεφτά στο ΚΑΕΛΕ (σημ. υπεύθυνο
για τα επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΣΕΕ προς
τους συλλόγους). Γιατί τα έχουμε τα λεφτά; Να
μην κάνουμε 3 γιορτές. Να κάνουμε μια καμπάνια
τέτοια που να τονίζουμε την αντισυνταγματικότητα
της ενέργειας του Βλάχου.
Κάποια πράγματα πρέπει να τα ανοίξουμε, να δούμε νέες μορφές αγώνα, να τις κάνουμε. Χάνουμε
το τρένο!
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Επί του θέματος, κ. συνάδελφοι.
Έχουμε σήμερα μια συνάντηση με τον κ. Βλάχο,
από τον οποίο θα ζητήσουμε διαβεβαιώσεις ότι δε
θα υπάρχουν πλέον αιφνιδιασμοί από πλευράς του
συγκεκριμένου Υπουργείου στα θέματα που μας
αφορούν και τα οποία είναι ουκ ολίγα. Επιγραμματικά θα σας τα πω (διαβάζει τα θέματα).
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να μου πείτε τι είναι όλα αυτά που ακούμε τώρα;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Αυτά είναι τα θέματα τα οποία
μας αφορούν σε σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως είχαν διατυπωθεί στο 28σέλιδο διεκδικητικό πλαίσιο που είχαμε.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Και ποιες είναι οι προτάσεις;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Δε φτάνω ως εκεί, δε φτάνω σε
προτάσεις.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Τι κάνετε, δηλαδή; Αναγγελία τίτλων;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Ναι, αναγγελία τίτλων κάνω, σαφέστατα! Θεωρώ σαν πρωταρχικό θέμα την ανάπτυξη κλίματος διαλόγου μεταξύ ημών και του
Υπουργείου, για να προχωρήσουμε σε
συζήτηση.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς άποψη και χωρίς πρόταση; Ποιος είναι ο διάλογος που θα γίνει, χωρίς
άποψη και πρόταση;
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Θα πας εκεί πέρα και θα πεις «όχι, δε δέχομαι
αιφνιδιασμούς!» Μα, είστε δεδομένοι τόσα
χρόνια με
την πολιτική σας. Θα πας να του πεις ότι…
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Δεν εξαγγέλλω καμία δράση. Κύριε συνάδελφε, εσείς έχετε
συνηθίσει σε επαναστατικές γυμναστικές!
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, πού ζούμε; Τέτοιον εμπαιγμό στη νοημοσύνη; Άσε τώρα την
επαναστατική γυμναστική. Άσε την καραμέλα
της επαναστατικής.
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Εμείς σεβόμαστε την Κυβέρνηση, αλλά απαιτούμε και σεβασμό!
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: …και μου λες ότι θα
πας να του πεις να μη σε αιφνιδιάσει! Ωραίο
αίτημα έχετε, μωρέ! Ωραίο είναι, μπράβο! Και
μετά λέμε γιατί μας θεωρούν του κλότσου και
του μπάτσου! Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είστε!
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Αυτή τη στιγμή, κ. συνάδελφε, σημαντικό είναι το να δημιουργηθεί η
βεβαιότητα και σε εμάς ότι μπορούμε να συζητήσουμε, ειδάλλως δε συζητάμε! Απλά! Και
εσύ λέγε ό,τι θέλεις!
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Να φτιάξετε κλίμα
εμπιστοσύνης! Φιληθείτε και στο τέλος, για
να ‘’δέσει’’ ο αρραβώνας!
Εσείς θέλετε πάλι να πάτε να μας κοροϊδέψετε όλους, συναντώντας τον Βλάχο. Εγώ,
λοιπόν…
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Δε σας επιτρέπω να λέτε
ότι σας κοροϊδεύουμε. Ξεκάθαρα πράγματα!
Παρακαλώ αιτιολογείστε τη λέξη ‘’σας κοροϊδεύουμε’’. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειδάλλως, είστε συκοφάντης.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό θα κάνω.
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Πότε σε κοροϊδέψαμε;
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εμένα, και τους
συναδέλφους πανελλαδικά. Όταν έχουμε
ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, έχουμε μια
συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική, εμείς
οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα: να πάμε
να αντιδράσουμε, προβάλλοντας τις θέσεις
μας. Το να πάμε και να λέμε ότι εμείς ερχόμαστε εδώ για να σας πούμε ότι δε θέλουμε
να ξανά αιφνιδιαστούμε, το θεωρώ κοροϊδία
και εμπαιγμό. Και αυτό πάτε να κάνετε πάλι
και σήμερα!
Είχαμε πει ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι, με βάση τα συμφέροντα που υπηρετεί να
απελευθερώσει και την Κυριακή. Όπως απελευθέρωσε και το ωράριο, το οποίο διεύρυνε
και στο οποίο η ΕΣΕΕ δεν αντέδρασε, που
κατήργησε τα απογεύματα τα κλειστά και όλα
αυτά και στα οποία η ΕΣΕΕ συναίνεσε
Να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, θα έρθουν
και άλλα το φθινόπωρο. Κι από εκεί και πέρα
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: απόλυτη κατο-

χύρωση της Κυριακής αργίας και βεβαίως, θα
πρέπει να βάλουμε μέσα και το θέμα του ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι maximum λειτουργία
48 ώρες την εβδομάδα.
Γ. ΝΤΟΥΠΗΣ: Ο καθένας εδώ πέρα χαρακτηρίζεται, αγαπητέ Πρόεδρε. Χαρακτηρίζεται ο
καθένας με ποια θέση, πού πηγαίνει, πού πατάει, πού βαδίζει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα! Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, κυρίαρχο πρέπει να
βάλουμε το θέμα της Κυριακής.
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Θέλετε να συζητήσουμε
για Κυριακές, κ. συνάδελφε; Για εμάς δεν
υφίσταται θέμα να το ξαναφέρουμε. Δε συζητάμε για τις Κυριακές!
Γ. ΝΤΟΥΠΗΣ: Συζητάει όλη η Ελλάδα, παίρνονται αποφάσεις σε Νομαρχίες και σε Δήμους. Μας δουλεύετε τώρα;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Μεγεθύνετε το θέμα!
Γ. ΝΤΟΥΠΗΣ: Είναι τεράστιο το θέμα! Δε θέλετε να το καταλάβετε ή προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον κόσμο;
Δ. ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω
είναι ότι γίνονται κάποιες ενέργειες να περάσει θέμα Κυριακών και εσείς έρχεστε συμπαραστάτες στο να συζητηθεί το θέμα! Για εμάς
θέμα Κυριακών δεν υπάρχει!
Γ. ΝΤΟΥΠΗΣ: Εμείς είμαστε συμπαραστάτες
στους αγώνες που πρέπει να γίνουν. Εσείς
υπονομεύετε τους αγώνες, εκεί θέλω να καταλήξω.
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Στο προηγούμενο Συμβούλιο
είπα ότι ήδη έρχεται ζήτημα στα Δημοτικά
Συμβούλια το να γίνουν και να ανακηρυχθούν
τουριστικές περιοχές και ζώνες κάποιοι ορισμένοι Δήμοι ή όλοι, να το πω κι έτσι. Και τότε
ορισμένοι εδώ αναρωτήθηκαν γιατί το έθεσα.
Τελικά φαίνεται, κ. Τζωρτζόπουλε, ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι προγενέστεροι.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Από ποιον;
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Από εσάς.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνεις πολύ μεγάλο
λάθος! Και το καταψήφισες το θέμα εσύ προσωπικά, όταν το είχαμε βάλει το θέμα στη Συνέλευση. Εμένα δε με νοιάζει το να αλλάξετε
άποψη και να έρθετε μαζί μας, αλλά η στάση
που έχετε κρατήσει…
Να θυμηθείτε τι στάση κρατήσατε στις Γενικές Συνελεύσεις. Αλλά, βέβαια, ήταν πρόταση
της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» και δεν μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις της.
Φάτε τα τώρα!
Έτσι τα κάνετε μια ζωή! Φαίνονται τα χέρια
στις ψηφοφορίες, δυστυχώς, και είστε εκτεθειμένοι αρκετοί!
Αποσπάσματα από το Δ.Σ. της ΕΣΕΕ
στις 28/7/2009.

Απάντηση του Γ. Τζωρτζόπουλου στην Ε.Σ.Ε.Ε. για
τις συναντήσεις της με τις ηγεσίες των κομμάτων
Προς: Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα Ε.Σ.Ε.Ε.
Έλαβα την, με Αρ. Πρωτ. Γ.Α. 10917 της 21 Αυγούστου 2009,
επιστολή σας που μου ζητά (έστω και τηλεφωνικά), θέματα
κατά τη γνώμη μου για τις συναντήσεις σας με τις πολιτικές
ηγεσίες των κομμάτων.
Σας απαντώ:
Είναι έντονη η ανατριχίλα που με διαπερνά αναλογιζόμενος
και τα περσινά θεαματικά αποτελέσματα της αντίστοιχης
διαβούλευσης σας (π.χ. κατάργηση αφορολόγητου, ασφαλιστική αποδόμηση, απελευθέρωση προσφορών, γιγαντισμό
πολυεθνικών, έξαρση παρεμπορίου, μείωση εισοδήματος καταναλωτών, πριμοδότηση τραπεζών, ΤΕΜΠΜΕ, ενισχύσεις μη
εχόντων ανάγκη, συνάφειες κ.λ.π.)
Σας προτείνω:
• Εισερχόμενοι και εξερχόμενοι των συναντήσεων, στις δηλώσεις σας προς τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. να μην αφήσετε περιθώρια να αντιληφθούν απόλυτα τι ακριβώς είπατε
και πόσο συναινέσατε.
• Στα πλάνα για την τηλεόραση, κατά την έναρξη των συναντήσεων - όταν θα έχετε καθίσει στο τραπέζι συνεδρίασης
- να είστε λίγο συγκρατημένοι και τουλάχιστον μέχρι να φύγουν οι κάμερες συγκρατηθείτε στο ελαφρό χαμόγελο.
Σας συμβουλεύω (επιτρέψτε μου):
• Στην συνάντησή σας κυρίως με τον κ. Πρωθυπουργό και
τους – τις – συνοδούς του, να του ευχηθείτε καλό χειμώνα και
να τον έχει ο Θεός καλά, για να μην διαταραχτεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια αναγέννησης της χώρας.
• Στην συνάντησή σας με τον κ. αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης πείτε τα ίδια. Διαφοροποιηθείτε λίγο στην
ευχή της αύριον (π.χ. έλα κουράγιο, έρχεται η σειρά σου. Τα
υπόλοιπά του θα τα εξοφλήσεις εσύ).
Τέλος και για να μην σας κουράζω:
Οι προτάσεις μου για τα θέματα παραμένουν διαχρονικά
ίδιες. Τις έχετε, η Αγωνιστική Συνεργασία χρόνια τώρα στα
Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΕΕ, στις Γενικές Συνελεύσεις τις
κατέθετε.
Από χρόνια έχετε ψηφίσματα και διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας, της οποίας είμαι μέλος (ΟΕΣΒΔΕΝ).
Εντελώς πρόσφατα έχετε επίσης συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΕΣΒΔΕΝ.
Ένα δεν είχατε και δεν έχετε: τη βούληση να συγκρουστείτε με τις εκάστοτε εμπρηστικές κυβερνητικές πολιτικές και
να σταματήσετε να συμπλέετε με το Σύνδεσμο των Βιομηχάνων.
Γιώργος Τζωρτζόπουλος
Υ.Γ. Αν και πλεονασμός σας θυμίζω:
• Ανεξάρτητα από τις απόψεις που διατυπώνω, εσείς – προς
Θεού – συνεχίστε το βιολί σας, άλλωστε σε αυτή τη συμπεριφορά σας χρωστάμε τα πάντα όσα ζούμε και βιώνουμε.
• Επειδή είναι επίκαιρο για τις καταστροφές στην Αττική,
καταραστείτε τον αέρα που δεν ξέρει να φυσάει.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ανακοίνωση του Ε.Σ. Αγρινίου κατά της έλλειψης γιατρών. Η τακτική αυτή ακολουθείται
από τον Ο.Α.Ε.Ε. σε όλες, σχεδόν, της πόλης, οπότε η ανακοίνωση δεν αφορά, μόνο, το Αγρίνιο.

Για το μπάχαλο στον Ο.Α.Ε.Ε.
Ενημέρωση – ένοχοι και συνένοχοι
Τελευταία φορά στις 16-9-2009 αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας επισκέφτηκε το τοπικό κατάστημα του Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά με το θέμα των γιατρών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου γνωστοποιεί ότι:
Α) Για το έτος 2010 – η προθεσμία
είναι μέχρι 21-9-2009 – στον Ο.Α.Ε.Ε.
είχαν κατά ειδικότητα αριθμητικά κατατεθεί όπως παρακάτω:
«ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ»
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ: 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ: 3
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:3
ΩΤΟΡΙΝ/ΛΟΓΟΙ: 3
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ: 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ: 5
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: 1
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ: 3
ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ: 3
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ: 2
Κατά συνέπεια μέχρι τις 16-9-2009 δεν
είχαν κατατεθεί αιτήσεις για τις ειδικότητες: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΥ
– ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
– ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ.
Β) Για τις ειδικότητες που δεν υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος πηγαίνει σε ιατρό επιλογής του,
πληρώνει, παίρνει την απόδειξη, την
προσκομίζει στο ταμείο και παίρνει από
το τοπικό κατάστημα για τη πρώτη επίσκεψη 20,00 €.
Γ) Για τις ειδικότητες που δεν έχει
γιατρό το ταμείο και διαθέτει γιατρό το
νοσοκομείο, αν επισκεφθεί ιατρό επιλογής του, θα πρέπει να προσκομίσει την
απόδειξη με δήλωση επείγοντος περιστατικού στο τοπικό κατάστημα, αυτό
να τη στείλει στη Πάτρα, να την εγκρίνει
ο ελεγκτής εκεί και να του σταλούν τα
χρήματα σύμφωνα με το τιμολόγιο του
ταμείου.
Για την παραπάνω αθλιότητα, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, είναι βεβαίως υπεύθυνη η αντιασφαλιστική κυβερνητική λαίλαπα, αλλά
τεράστιες ευθύνες έχουν και η ΕΣΕΕ και
ΓΣΕΒΕΕ που εκπρόσωποί τους μετέχουν

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου είναι υποχρεωμένο να θυμίσει ότι:
Πρώτον:
Όταν προβήκαμε σε δημόσια σκληρή
αντιπαράθεση με τον διορισμένο διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. για τη συνεχιζόμενη
και διευρυνόμενη απουσία γιατρών, τα
μέσα ενημέρωσης, οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις και οι «ψαγμένοι», ατομικά, εμποροεπαγγελματιοβιοτέχνες μας
λοιδορούσαν, μας αγνοούσαν, μας ειρωνεύονταν και μας προπηλάκιζαν φραστικά
Είναι οι ίδιοι ένοχοι και συνένοχοι που
αργότερα πανηγύριζαν, θριαμβολογούσαν και επαινούσαν δημόσια την μικροατομική και μικροπολιτική αντίδραση
κυβερνητικού υπουργού για την κατόπιν
ενεργειών του εντός μηνός επίλυση του
θέματος.
Δεύτερον:
Έχουν μεγάλη ευθύνη οι εμποροεπαγγελματοβιοτέχνες:
Που απουσίαζαν από τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις για το συγκεκριμένο
θέμα.
Που αντιδρούν αποκλειστικά και μόνο
όταν το πρόβλημα, τους αφορά προσωπικά.
Είναι απαράδεκτη η στάση αρκετών
από αυτούς, που έχοντας τώρα το πρόβλημα με τον παιδίατρο, όταν τους λες
και για τον οφθαλμίατρο, τον δερματολόγο κ.λ.π. σου απαντούν: «Ε! σιγά μωρέ
αυτό αφορά κανα-δυο γερόντια, με το
παιδίατρο τι θα γίνει;»
Τρίτον:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου ξεκαθαρίζει ότι:
• Η απουσία γιατρών,
• Η υποβαθμισμένη περίθαλψη,
• Οι συντάξεις της ντροπής,
• Οι υπέρογκες εισφορές
• Το κραυγαλέο μπάχαλο στον
Ο.Α.Ε.Ε. και όχι μόνο, δεν είναι καιρικά
φαινόμενα αλλά επακόλουθα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και πρακτι-

κών. Οι κυβερνητικές επιλογές με την
αβάντα των συμβιβασμένων συνδικαλιστών στις οργανώσεις των εμπόρων,
βιοτεχνών κι επαγγελματιών.
Είναι σαφές ότι στηρίζουν και υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο:
Την απαξίωση του αποκλειστικά Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης προς όφελος της ιδιωτικής.
Την απόλυτη εκχώρησή μας στη κερδοσκοπική δράση των ιδιωτικών κλινικών.
Την εξάρτησή μας από τις αδηφάγες
ασφαλιστικές εταιρείες.
Τέταρτον:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου τονίζει ότι:
1. Λύση και απάντηση μόνιμη και σταθερή θα υπάρξει μόνο όταν καταφέρουμε να την επιβάλλουμε.
2. Η μοιρολατρία, η ηττοπάθεια, το
συγκράτημα της οργής, το γλείψιμο του
υποψήφιου, το ανέμισμα του βουλευτή,
το προσκύνημα της εικόνας, το τάμα στη
Χάρη Της, δεν λύνουν προβλήματα. Το
πρόβλημα έχει πιο απλή λύση: Σκούζε
για να ταϊστείς.
Υ.Γ.
1. Οι βουλευτές της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ του Νομού ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ στους
οποίους εστάλη το κείμενο διαμαρτυρίας με τις εκατοντάδες υπογραφές για
το συγκεκριμένο θέμα, το αγνόησαν και
σιώπησαν εκκωφαντικά.
2. Η προϊσταμένη του Ο.Α.Ε.Ε. παρά
τη δέσμευσή της στη συνάντησή μας
εντός της ημέρας να μας χορηγήσει
διάφορα έγγραφα που ζητήσαμε, στη
συνέχεια επικαλούμενη εντολή από τα
κεντρικά, αρνήθηκε να μας τα δώσει και
απαιτούσε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τούτο.
3. Θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση
στις 22-9-2009 μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.
4. Είναι ξεκάθαρο ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος δεν είναι ευθύνη των γιατρών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

“Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1911

Διοικητικό Συμβούλιο
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
Στη Λευκάδα συνεδρίασε τον Δ.Σ. στις 26
Αυγούστου 2009. Αρχικά, τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή, προς τιμή των εκλιπόντων
Αλέκου Σπύρου, Γενικού Γραμματέα της
Ομοσπονδίας ως τη μέρα του θανάτου
του και του Γιάννη Σαμουρίδη, ταμία του
εμπορικού συλλόγου Αγρινίου.
Στη θέση του Γενικού Γραμματέα εκλέχθηκε, ομόφωνα, ο Θεόδωρος Δήμας,
πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου
Ηγουμενίτσας.
Το Δ.Σ. έθεσε ως βασικά ζητήματα δράσης, για το αμέσως επόμενο διάστημα,
τα εξής:
1. Το πανελλήνιο συνδικαλιστικό κάλεσμα, το οποίο έχει απευθύνει δημόσια
προς τους εμπορικούς συλλόγους και
τις Ομοσπονδίες. Αποφασίστηκε να πυκνώσουν οι επαφές, κατά τη διάρκεια του
Φθινοπώρου, με τους συνδικαλιστικούς
φορείς, πάνω στη βάση των αιτημάτων
που έθεσε η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., ώστε να αναζητηθούν κοινά σημεία και αντίστοιχες
προτάσεις για τη δημιουργία συγκεκριμένων διεκδικήσεων υπέρ των μικρομεσαίων εμπόρων. Τονίστηκε η σημασία της
προετοιμασίας μιας πανελλήνιας συνδιάσκεψης, για την οποία θα εργαστούν μια
συντονιστική επιτροπή από διάφορους
συλλόγους, πανελλαδικά.
2. Το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας,
το οποίο πρέπει να ταυτιστεί με το ζήτημα
της απελευθέρωσης του ωραρίου και οι
μορφές αντίδρασης που θα προετοιμαστούν, ώστε να μην αιφνιδιαστεί, ξανά,
το συνδικαλιστικό κίνημα. Ως πρώτη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας τέθηκε η εκ νέου νομική
κατοχύρωσή της, ενώ δεν αποκλείστηκαν,
ενδεχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις
για το θέμα.
3. Την αναγκαιότητα δημιουργίας εμπορικών συλλόγων σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη της βορειοδυτικής Ελλάδας, ως
απαραίτητο πρώτο βήμα, απέναντι στις
επιθέσεις που δέχονται οι μικροί έμποροι
και την παράλληλη ισχυροποίηση όσων
υπάρχουν, με την κατάλληλη συνδρομή
της Ομοσπονδίας.
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Τραβούν το κουπί της ανεργίας
η Ήπειρος κι η Δυτική Ελλάδα!

Δ

ημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου το ποσοστό ανεργίας
στην Ελλάδα, με βάση τα
στοιχεία ως τον Ιούνιο 2009. Πανελλαδικά, η ανεργία αυξήθηκε,
φτάνοντας το 8,6% από 7,3% που
ήταν τον Ιούνιο του 2008, ακολουθώντας την πορεία της κρίσης και
των «άκριτων» απολύσεων από
μεγάλες επιχειρήσεις που για χρόνια θησαύριζαν και είδαν τα κέρδη
τους να περιορίζονται.
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
στα στοιχεία που παρουσιάζει, εμ-

φανίζει μεν αυτή την αύξηση, τη
συγκρίνει όμως με το 2004, όπου
άνεργο ήταν το 9,9% του ενεργού
πληθυσμού.
Για να υπάρξουν ουσιαστικά
στοιχεία, πιστεύουμε ότι ο δείκτης
ανεργίας δεν έχει πλέον μεγάλη
αξία και πρέπει να συμπληρώνεται
από τον αντίστοιχο της μερικής
απασχόλησης ή μερικής ανεργίας,
έπειτα από την ευρεία χρήση των
προγραμμάτων stage και την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων
4ωρης απασχόλησης. Επίσης θα
πρέπει κάποια στιγμή, οι συμβασιούχοι να πάψουν να εντάσσονται
στο ενεργό εργατικό δυναμικό.
Ο δείκτης της πραγματικής
ανεργίας θα αποτελέσει ουσιαστικό δεδομένο όταν εμφανίσει το
πραγματικό ποσοστό των εργαζομένων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές
τους ανάγκες, είτε γιατί δεν έχουν
δουλειά είτε γιατί αυτή η δουλειά
είναι προσωρινή ή ανεπαρκής. Τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με
τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που
δέχτηκαν οι παραγωγικές τάξεις
– αγρότες, βιομηχανικοί εργάτες
– από την ένταξη της χώρας στο
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
καθώς και οι μικρομεσαίοι έμποροι, χρειάστηκε να εφευρεθεί η
«πατέντα της δουλειάς του πο-

570.000 νέοι, μόνοι, άνεργοι, ψάχνουν!!!

Π

έρα από το εμπόριο, που οι
προβλέψεις κάνουν λόγο όχι
μόνο για απολύσεις αλλά και πολλά λουκέτα, έτσι και σε άλλους
κλάδους της οικονομίας, στους
οποίους στηρίχτηκε η «ανάπτυξη»
των τελευταίων χρόνων, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο
χειρότερο, διογκώνοντας τη «λεγεώνα» των ανέργων.
Η αγορά ακινήτων στενάζει, με
υποχώρηση των πωλήσεων έως
και 70%, 150 – 200.000 κατοικίες
μένουν απούλητες πανελλαδικά
και σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η κρίση
θα διαρκέσει ίσως μέχρι το 2012!
Ενώ το 20% των μικρών κατασκευαστικών εταιρειών έχει βγει
εκτός αγοράς, πιθανό θεωρείται
το σενάριο, μικρές και μεγάλες
εταιρείες να βάλουν λουκέτο
στους επόμενους μήνες. Είτε έτσι
είτε αλλιώς, οι προβλέψεις των
κατασκευαστών συγκλίνουν στην
άποψη πως, περίπου, 80.000 –
100.000 άνθρωποι που δουλεύουν
στην οικοδομή ή σε συναφή με αυτήν, επαγγέλματα, θα χάσουν τη
δουλειά τους.
Περνώντας, τώρα, στην άλλη
«βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας,
στον Τουρισμό, όπως αναμένα-

με, η σεζόν θα κλείσει με μείωση
αφίξεων κατά 8% και εσόδων κατά
15%, σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Αυτό θα οδηγήσει σε
χιλιάδες λουκέτα και σε 50.000
νέους άνεργους. Σε πραγματικά
μεγέθη, καταγράφονται απώλειες
500.000 τουριστών και 1,30 δις €
εσόδων.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατασκευές και τουρισμός δέχονται
τα πρώτα χτυπήματα της κρίσης,
που λέγεται κι αλλιώς: συρρίκνωση του εισοδήματος. Από εκεί που
δημιουργούσαν ανάπτυξη, τώρα
θα «αναπτύξουν» τους δείκτες της
ανεργίας.
Οι έμποροι, συνήθως, δεν προβληματιζόμαστε
με
ζητήματα
«κοινωνικής αλληλεγγύης». Το τι
συμβαίνει στους άλλους κλάδους
της οικονομίας και κυρίως στους
εργαζόμενους, μας αφήνει, παγερά, αδιάφορους. Γι αυτό θα γίνουμε πιο κατανοητοί, με τους δικούς
μας, συντεχνιακούς όρους:
Περισσότεροι άνεργοι, σημαίνει,
τουλάχιστον, φτωχότεροι καταναλωτές, άρα λιγότεροι καταναλωτές.
Και, «λιγότεροι καταναλωτές»
σημαίνει «λιγότεροι έμποροι»!

δαριού» για να μην εκτοξευτεί ο
πραγματικός δείκτης ανεργίας.
Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα
παραμένει σκληρή και τα ποσοστά
αυξάνονται και πάλι από το 2008.
Η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη κερδίζει, στο νήμα, την
πρωτιά από την Ήπειρο – παρότι
η τελευταία εκλέγει τον υφυπουργό Οικονομικών – με 11,6% έναντι
11,5% κι από κοντά ακολουθεί η
Δυτική Ελλάδα με 10,5%.
Το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό στις παραπάνω περιφέρειες
κι ιδιαίτερα στην Ήπειρο και τη
Δυτική Ελλάδα, όπου το μικρομεσαίο εμπόριο ακολουθεί, σταθερά,
καθοδική πορεία, ενώ αποκλείεται
η δημιουργία παραγωγικών μονάδων που θα τονώσουν την εργασία. Ταυτόχρονα, αποτελούν
περιοχές, όπου μόλις πρόσφατα
τέθηκαν στον στόχο των πολυεθνικών, που τόσο εξόφθαλμα, πριμοδότησε η κυβέρνηση.
Ακόμη και με τα υπάρχοντα
στοιχεία, πάντως, είναι σαφές πως
ο έλληνας μετά τα 35 του χρόνια μπορεί να ελπίζει σε κάποιου
είδους εργασία. Η ανεργία από
18-35 χρονών θερίζει και τον νέο
και την Περιφέρεια. Οδηγεί δε, σε
ψηφοθηρική ομηρία μια ολόκληρη
γενιά!
Κ.Σ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ
(Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανασύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.
Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.
σε τακτική συνεδρίασή του
στη Λευκάδα στις 26-8-2009,
ομόφωνα εξέλεξε τον Δήμα
Θεόδωρο ως Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας, στη
θέση του Αλέκου Σπύρου που
δυστυχώς πρόωρα έφυγε.
Μετά την αλλαγή η σύνθεση
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας
έχει ως ακολούθως.
Πρόεδρος
Τζωρτζόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Χουλιάρας Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας
Δήμας Θεόδωρος
Ταμίας
Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη
Δουβίτσας Αντώνιος
Ζαχαριάδης Κων/νος
Κυριαζή Καλλιρρόη
Παπαζήση Χάϊδω
Παππάς Χρήστος
Σαπρίκης Ηλίας
Σκεύης Κών/νος
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Το κράτος ως πατέρας αφέντης

Η

του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

λεγόμενη κρατική εξουσία
άρχισε να χτίζεται μετά το
τέλος της ελληνικής επανάστασης πάνω στα ερείπια της λαϊκής
και τοπικής αυτονομίας. Το κράτος
χτίστηκε όχι από εκείνους που κήρυξαν την επανάσταση αλλά από
κείνους που την είχαν αρνηθεί. Χτίστηκε από εκείνους που διέλυσαν τις
λαϊκές ηγεσίες οι οποίες ενσάρκωναν
το αίτημα για αυτονομία και αυτοπροσδιορισμό της κοινωνίας. Έτσι το
κράτος που γεννιέται στα αποκαΐδια
της επανάστασης είναι ακραία γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό. Τα
πάντα εξαρτώνται από τη διοικητική
μηχανή, την ξεχαρβαλωμένη και ασυνάρτητη και πολλές φορές παράλογη
και εγκληματική.
Δημιουργήθηκε λοιπόν με τα χρόνια
ο μύθος μιας πάνσοφης γραφειοκρατίας καλλιεργώντας στον ταλαίπωρο
Έλληνα την πεποίθηση ότι η ύπαρξή
του είναι συνυφασμένη με τη γραμμή
του κράτους. Το κράτος λειτούργησε
ως ανώτερη δύναμη που διαχειρίζεται τις ζωές των ανθρώπων.
Στη βάση αυτή οικοδομήθηκε μέχρι
σήμερα η ελληνική πραγματικότητα.
Αποτέλεσμα η ανυπαρξία της κοινωνίας απέναντι σ’ ένα κράτος πανλειτουργικό και πανίσχυρο. Η κονιορτοποίηση του διαφορετικού στο όνομα
μιας δημοκρατίας του μαντριού και
της ομοιομορφίας. Ένα κράτος που

Ε

γινα δημοσιογράφος, από
αγάπη σ’ αυτό το «λειτούργημα», όπως πίστευα...γιατί στις
αρχές μου, η πίστη στην αλήθεια κι
η έρευνα ήταν κοινωνικό λειτούργημα με ατελείωτες προεκτάσεις...«να
διαμορφώσεις την κοινωνία, τους
εργαζόμενους, τους εμπόρους,
έναν κόσμο που δρα, που συμμετέχει – κι ας μη το αντιλαμβάνεται
– στην εξέλιξη της ζωής...»...ένας
ιδεαλιστής...
Για πρώτη φορά κλονίστηκα,
όταν άκουσα τη δημόσια εξομολόγηση ενός μεγαλοδημοσιογράφου,
πως ο καλύτερος από μας έχει
σκοτώσει τη μάνα του! Κι αυτό δεν
ήταν τίποτα!
Άλλαξα δουλειές, συνεργάστηκα
με «διάφορους», μια ζωή μέσα στην
ανυποληψία και στην ανασφάλεια...
σαν αυτή που ζουν όλοι οι νέοι που
ψάχνουν από κάπου να γαντζωθούν
κι έπειτα να ζήσουν σαν κανονικοί
άνθρωποι.
Νομίζω πως ήμουν τυχερός, γιατί
τα κατάφερα...ή ίσως αρκετά κουρασμένος για να συνεχίσω να ζω με
τα ξεφτισμένα μου όνειρα...
Βρήκα δουλειά σε έναν μεγάλο
όμιλο κι αυτή τη φορά ήμουν αποφασισμένος! Κάποιες μικρές υποχωρήσεις στην αρχή, λίγο «νερό
στο κρασί» της αλήθειας, λίγο «δε
βαριέσαι»...και πολύ εκτίμηση από
τους γύρω μου. Και λίγα περισσότερα χρήματα.

λύνει παντός είδους πρόβλημα απ’
την εθνική άμυνα μέχρι την ύδρευση
της Κολοπετινίτσας.
Έτσι εξηγείται η ασύλληπτη έλλειψη πρωτοβουλιών στην ελληνική
ύπαιθρο και η παντοδυναμία των
τοπικών παραγόντων και πολιτευτών, των μεσολαβητών δηλαδή
προς την κυβέρνηση και το κράτος.
Οι τοπικές υπηρεσίες και νομαρχίες
λειτουργούν ως παραρτήματα και
υποκαταστήματα της κεντρικής γραφειοκρατίας. Οι βλαχοδήμαρχοι και
οι καπάτσοι νομάρχες είναι οι μεσίτες
της κεντρικής εξουσίας. Οι τοπικοί
δικτάτορες με την εξουσία που τους
δόθηκε καταστρέφουν συστηματικά τον τόπο, υποβαθμίζουν το λαϊκό
πολιτισμό, εκπορνεύουν στο όνομα
του τουρισμού, τσιμεντοποιούν τους
ελεύθερους χώρους καταδικάζοντας
τις πόλεις σε αιώνια εργοτάξια.
Στην αναζήτηση λύσης για τα μικρά
και καθημερινά ο πολίτης φελαχοποιείται. Συντρίβεται και ταλαιπωρείται
κατά την αντιμετώπιση εμποδίων
γύρω απ’ τη δουλειά του. Αντικειμενικές διαδικασίες δεν υπάρχουν. Όλα
εξαρτιόνται από το «δόντι», τον μεσάζοντα. Έτσι το βαθύτερο τίμημα
είναι η αποδυνάμωση της κοινωνίας
και η παραίτηση του πολίτη απέναντι
σε ένα πολυπλόκαμο και παμφάγο
κράτος.
Οι μεγάλοι επαναστάτες είδαν τον

κίνδυνο για την ελευθερία του κάθε
πολίτη ατομικά και της κοινωνίας στο
σύνολό της. Πάλεψαν για μια κοινωνία
ελεύθερων και σκεπτόμενων πολιτών,
μια κοινωνία ικανή να αυτοκυβερνιέται χωρίς κηδεμόνες και πεφωτισμένες δεσποτείες. Για μια κοινωνία
ικανή να αντιστέκεται στην κηδεμονία
του κράτους. Η ίδια όμως η αστική
κοινωνία χρειάζεται ένα θηριώδες
κράτος αδίστακτο και απρόσωπο.
Η εδραίωση και ανάπτυξη του καπιταλισμού είναι συνυφασμένη με την
παρουσία ενός ισχυρού και συγκε-

ντρωτικού κράτους που ποδηγετεί
και καταπιέζει την κοινωνία. Έτσι λειτουργεί ως βούρδουλας της άρχουσας τάξης πάνω στις ελευθερίες και
τις κατακτήσεις.
Εκτρέφει τον παραγοντισμό, την
αδράνεια και την κοινωνική ανισότητα. Ο κρατισμός στην Ελλάδα είναι το
πρώτο και το έσχατο σημείο αναφοράς της ζωής μας. Τίποτε στη ουσία
δεν λειτουργεί έξω απ’ αυτό.
Ο λεγόμενος κρατικός καπιταλισμός έχει φάει τα ψωμιά του και διεκδικεί σήμερα ανθρώπινες σάρκες.

«Επάγγελμα», δημοσιογράφος...
Με ξεχώρισαν, με βοήθησαν, με
πρόβαλαν. Πιο μεγάλα άρθρα, μια
σημαντική συνέντευξη, πολύ θέλει
ο άνθρωπος;
Και μια μέρα, η μεγάλη πρόταση:
το άλμα στην τηλεόραση!!!
Από εκεί και πέρα, όλα ήρθαν σαν
χιονοστιβάδα. Αναγνώριση, δημοσιότητα, σεβασμός, εξασφάλιση...
κάποιες φορές, όταν είμαι μόνος
σκέφτομαι ότι δεν είμαι όσο άπληστος φαίνομαι, αλλά για μένα πια,
δεν υπάρχει επιλογή: ή θα υπάρχω
ή θα με εξαφανίσουν.
Τίποτα δεν γίνεται από τη μια
μέρα στην άλλη και κανείς δεν ξεπουλάει όσα πιστεύει με μια απόφαση. Δεν μου το ζήτησαν, άλλωστε. Αργά – αργά, χρόνο το χρόνο,
ξέχασα τον εαυτό μου...
Τώρα, πια, κάνω ό,τι μου ζητηθεί,
όπως ένας χειριστής μηχανημάτων...
Έχω ορισμένες «διαλεχτές» δεξιότητες:
• να προβάλω τους πολιτικούς κι
όχι την πολιτική. Να τους εμφανίζω
σαν καλούς ανθρώπους, μειλίχιους,
που σε όποιο κόμμα κι αν πάνε θα
αφήσουν το στίγμα τους κι η πορεία
του κόμματος θα εξαρτηθεί από τη
δική τους εκλογή...
• να μη ρωτάω ποτέ τους πολιτικούς τίποτα που θα τους ανάγκαζε
να «κόψουν τις τρίχες» και να μιλήσουν με στοιχεία για αυτό που θα
κάνουν...

• να προβάλω πράγματα, άχρηστα στους απλούς ανθρώπους
του μεροκάματου, όπως το αν ο
πολιτικός είναι θεληματικός, αν συμπεριφέρεται με πυγμή, αν δείχνει
έξυπνος κι οτιδήποτε θα κάνει τους
πολίτες να ξεχάσουν τι λέει...
• Να τους παρουσιάζω κοντά
στην καθημερινότητα, να «πονάνε»
και να «νιώθουν» την ανέχεια και την
ανασφάλεια για το αύριο...να τους
εμφανίζω σαν μακρινούς συγγενείς
του κάθε απλού ανθρώπου...
• να ωραιοποιώ τις σκληρές αλήθειες που τους ξεφεύγουν, για την
επόμενη μέρα των εκλογών και τις
πραγματικές αποφάσεις που θα πάρουν...
• να διαβάλω τα κόμματα που
έχω επιφορτιστεί να πολεμήσω,
σκορπώντας εύπεπτες φράσεις,
όπως «διαφορά πολιτικής», «ξεπερασμένες ιδέες» και άλλα συναφή,
στα αγκυλωμένα μυαλά των συμπολιτών μου...
• να αποκρύβω, συστηματικά,
την αλήθεια και να εμφανίζω το
προεδριλίκι ως δημοκρατία και
τους δημοκρατικούς θεσμούς ως
ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα...
• να πείθω τον κόσμο πως υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα και καμία
διαφυγή...
• να ανακαλύπτω λέξεις που γίνονται «κοινός τόπος» και πείθουν
τους πάντες πως πλούσιοι και φτωχοί έχουν τα ίδια συμφέροντα...

Και, πάνω από όλα, να τονώνω,
διαρκώς, τον μικροαστισμό και τα
κούφια όνειρα των συνανθρώπων
μου, πως η επόμενη μέρα θα είναι
καλύτερη αν σταματήσουν να σκέφτονται κι αφήσουν να το κάνω
εγώ...για αυτούς...
Η προπαγάνδα του περασμένου
αιώνα ήταν να κάνεις δυο αγνώστους που συναντιόνται να λένε το
ίδιο πράγμα κι αυτό να τους το έχεις
μάθει εσύ, χωρίς να σε ξέρουν.
Στο νέο αιώνα, προπαγάνδα είναι
να τους βάλεις να τσακώνονται, λέγοντας με άλλα λόγια, το ίδιο πράγμα, που πάλι τους το έχεις βάλει
εσύ στο κεφάλι. Αρκεί να ψηφίσουν
«σωστά».
Καλές εκλογές!
Α.Δ.
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Τα πολυκαταστήματα «ψαρεύουν» μαθητές στις πολυήμερες εκδρομές
(πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική
κ.α.) του τόπου τον οποίο
πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο
το δυνατόν πιο πλούσιων
εμπειριών. Τις εκδρομές
επιβάλλουν εκπαιδευτικοί
λόγοι οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό
- μορφωτικό χαρακτήρα
του σχολείου, και επομένως κρίνεται σκόπιμο να
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
πραγματοποίησή τους».

Τ

ην περασμένη Άνοιξη, εμπορικός σύλλογος
της περιφέρειας έκανε καταγγελία ότι αναπόσπαστο κομμάτι των σχολικών εκδρομών
των τελειόφοιτων λυκείων ανά την επικράτεια είναι
πλέον και το κατευθυνόμενο shopping, δηλαδή η
προγραμματισμένη επίσκεψη των μαθητών σε
συγκεκριμένα προκαθορισμένα και προεπιλεγμένα
εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Επαναφέρουμε το θέμα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα αποτρέψουν ανάλογα περιστατικά.
Για τις σχολικές εκδρομές έχει εφαρμογή η Υ.Α.
Υπουργείου Παιδείας υπ’ αριθμ. 13324/Γ2/2006, η
οποία περιλαμβάνει τις πολυήμερες εκδρομές στο
άρθρο 2 ως «εκπαιδευτικές» και περαιτέρω ορίζει
τα εξής:
«Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο
συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους
δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους
που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν
τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την
κοινωνικότητά τους. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η
προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών
στους μαθητές για την ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία

Είναι προφανές ότι τίποτα από τα ως άνω δεν
συμβαδίζει με την οργανωμένη επίσκεψη των μαθητών σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και άρα κάθε τέτοια δραστηριότητα που
έχει σχεδιαστεί από το τουριστικό γραφείο, πρέπει
να τίθεται εκτός προγράμματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της αυτής ως άνω
Υπουργικής Απόφασης, για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση της πολυήμερης εκδρομής απαιτούνται
διαδικαστικά τα εξής στάδια:
1. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου, στην οποία πρέπει να περιέχεται κάθε λεπτομέρεια προγραμματισμού της
εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται ο εκπαιδευτικός
και μορφωτικός σκοπός της.
2. Έγκριση του Νομάρχη.
3. Πραγματοποίηση από το σχολείο ανοιχτού διαγωνισμού για την υποβολή κλειστών προσφορών
από τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία.
4. Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στο σχολείο
και στο ταξιδιωτικό γραφείο, που επελέγη.
5. Μετά το τέλος της εκδρομής, υποβολή λεπτομερούς έκθεσης αυτής στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η προσφορά και η σύμβαση με το ταξιδιωτικό γραφείο
και η έκθεση που υποβάλλεται στην τοπική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβά-

νουν το πρόγραμμα της εκδρομής.
Στα ως άνω πλαίσια, πρέπει οι Εμπορικοί Σύλλογοι της περιφέρειας να είναι σε εγρήγορση και
να παρακολουθούν από κοντά, είτε σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων, είτε με τον
Νομάρχη, είτε με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, το σύνολο των σχεδιασμών για τις
πολυήμερες εκδρομές των τελευταίων τάξεων των
λυκείων. Άλλωστε, η προκήρυξη του σχολείου για
την υποβολή κλειστών προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων δημοσιεύεται και είναι απίθανο να
μη γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία.
Όταν διαπιστώνεται η ένταξη επίσκεψης σε
εμπορικά κέντρα μέσα στο πρόγραμμα, τότε πρέπει να γίνεται καταγγελία στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί τούτου, με το
επιχείρημα ότι η επίσκεψη στα μεγάλα εμπορικά
κέντρα δεν έχει καμία εκπαιδευτική ή μορφωτική
αξία, ούτε συνιστά «ψυχαγωγία» των μαθητών, η
μεταφορά τους, δίκη αγέλης, στα εμπορικά κέντρα
για να πραγματοποιήσουν αγορές. Η καταγγελία
αυτή πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα της μορφής
της εκδρομής, ως πολυήμερης ή μονοήμερης και
κατά την χρονική στιγμή που διαπιστώνεται είτε ο
σχεδιασμός, είτε το τετελεσμένο γεγονός της επίσκεψης του σχολείου στο εμπορικό κέντρο.
Παράλληλα και δεδομένου ότι οι μαθητές συνιστούν και αυτοί ένα τύπο «τουριστικού» κοινού,
εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
Υπουργικής Απόφασης 543606/331/23-12-1980, οι
οποίες ορίζουν με σαφήνεια ότι πρέπει να αφήνεται ικανός χρόνος στην διάθεση των τουριστών για
την αγορά προϊόντων στις αγορές κάθε τόπου και
όχι σε μεμονωμένα καταστήματα.
Συμπερασματικά, πρέπει με επίταση να προβάλλεται από τους Εμπορικούς Συλλόγους ότι η απαράδεκτη αυτή πρακτική μετατρέπει τους μαθητές
σε αντικείμενο εκμετάλλευσης, ιδίως καθώς αυτοί,
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, δεν έχουν αναπτύξει πλήρη καταναλωτική συνείδηση και είναι
εύκολο να εξαπατηθούν. Παράλληλα, εκθέτει τα
σχολεία και τις διευθύνσεις τους, καθώς συνήθως
οι γονείς δεν γνωρίζουν την μεσολάβηση του τουριστικού γραφείου αλλά θεωρούν ότι οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη της κατάρτισης του προγράμματος.

Βοηθάνε τον έμπορο τα μικρά κόμματα ;;;
Ας πάρουμε τα κόμματα σύμφωνα με την παλαιότητα τους στην βουλή:
Κ.Κ.Ε.
Είναι το κόμμα που θεωρητικά είναι με το μέρος
μας γιατί είναι και με το μέρος των εργαζομένων
και λέω θεωρητικά, γιατί τα αιτήματα των εργαζομένων είναι μη πραγματοποιήσιμα από τους εργοδότες που είμαστε εμείς με τα σημερινά δεδομένα
της αγοράς. Λέει το Κ.Κ.Ε. κατώτατος μισθός 1.400
ευρώ και 35 ώρες εργασίας, πολύ καλά αιτήματα
για τους εργαζομένους αλλά θηλιά στον λαιμό σε
εμάς τους μικρούς εργοδότες. Το 1989 στην τότε
κυβέρνηση συνεργασίας είχε την ευκαιρία να προτείνει νομοσχέδια που θα μας ευνοούσαν ,αλλά τι
έκανε συντάχθηκε με τον δικομματισμό και από
τότε φωνάζει και προτείνει πράγματα μη πραγματοποιήσιμα για να έχει λόγο ύπαρξης.

Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.
Και εδώ τα στελέχη του είχαν συμμετοχή σαν
ενωμένη αριστερά το 1989 , μάλιστα πρόσφατα

βουλευτής του, έκανε σοβαρότατη καταγγελία για
εκείνη την συνεργασία. Προσπαθώντας να είναι κοντά στους νέους και στα αιτήματα τους, ‘’κάλυψε’’
τις καταστροφές σε καταστήματα συναδέλφων τον
Δεκέμβριο του 2008 από ακραία άτομα που δεν είχαν σχέση με μαθητές – φοιτητές και τους αγώνες
τους. Έκανε να φαίνεται φυσιολογικό ότι η καταστροφή περιουσιών είναι σωστή όταν πρόκειται για
δίκαια αιτήματα.

ΛΑ.Ο.Σ.
Προσπαθώντας να μαζέψει ψήφους από παντού
συντάσσεται με ό,τι λέει όλος ο κόσμος, δεν προτείνει κάτι δικό του και γι’ αυτό έχουν όλοι δίκιο. Για
όποιο θέμα έχει κουβεντιάσει με τους εμπόρους, ο
πρόεδρος τους έχει συνταχθεί μαζί τους αλλά δεν
ξεχνάμε ότι προέρχεται από κόμμα εξουσίας και
όταν είχε θέση αποφάσεων ήταν απέναντί μας. Λαϊκισμός ή κοροϊδία !!!!

Τελικά είναι με το μέρος μας ή είμαστε ένα σκαλοπάτι τους για να πάρουν μία παραπάνω έδρα
στην βουλή;;; Από την μεταπολίτευση και μετά δεν
φταίει μόνο ο δικομματισμός γι’ αυτά που τραβάμε
αλλά φταίνε και τα μικρά κόμματα που δεν έπεισαν
με τα προγράμματα τους τον κόσμο και κατάντησαν
‘’γραφικά’’ αντί να είναι δύναμη που ταρακουνάει
κάθε κυβέρνηση. Και όπως είπε η κυρία Παπαρήγα
σε μια δήλωση ειλικρίνειας : ‘’δεν έχω λόγω ύπαρξης σαν κόμμα αν προτείνω κάτι πραγματοποιήσιμο
που θα κάνει πραγματικότητα η κυβέρνηση’’!!!!!!!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γενικός Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Άρτας
Αντιπρόεδρος ΟΕΣΒΔΕΝ
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Δημόσια ερωτήματα προς τα μέλη του Δ.Σ. και το προεδρείο
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

Η

«Ερμαϊκή Στήλη» αποστέλλεται σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους της Ελλάδας,
στις Ομοσπονδίες και στους αντιπροσώπους στην Ε.Σ.Ε.Ε. Διανέμεται σε όλους τους εμπόρους
της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Τα μέλη των εμπορικών συλλόγων έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για το τι, πραγματικά,
συμβαίνει στην Ε.Σ.Ε.Ε., ενόψει
και των εκλογών του Νοεμβρίου
στο ανώτατο συνδικαλιστικό μας
όργανο.
Καλείστε να απαντήσετε στα
επόμενα ερωτήματα, συνολικά
κι όχι αποσπασματικά, «χωρίς
φόβο και πάθος».
Ενδεχόμενη άρνηση ή απαξίωση προς τη δυνατότητα που
σας δίνεται να δημοσιοποιήσετε
τις θέσεις σας, θα μας δώσει το
δικαίωμα να μιλήσουμε αντί για
σας. Για πρόσωπα και καταστάσεις.
1. Έχετε εκχωρήσει το δικαίωμα στο Προεδρείο να υποκαθιστά τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου και να λειτουργεί ως
ολιγαρχικό όργανο ή σας επιβλήθηκε; αν, ναι, από ποιους;
2. Έχετε διαπιστώσει πως «οι
κοινωνικοί διάλογοι» αποτέλεσαν
την ταφόπλακα των μικρομεσαίων εμπόρων, γιατί ήταν «στημένοι» και προς όφελος των κυβερνητικών αποφάσεων ή πιστεύετε
πως απέδωσαν;
3. Αν απέδωσαν, ποια ήταν τα
οφέλη για τους εμπόρους, τα
προηγούμενα χρόνια;
4. Αν δεν απέδωσαν, γιατί αρνηθήκατε, αν αρνηθήκατε, να ακολουθήσετε τον άλλο
δρόμο, αυτόν που πρότεινε η
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν., της πίεσης των
κυβερνήσεων και της επίθεσης
στις πολυεθνικές;
5. Εμείς γνωρίζουμε πως τα
μέλη της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. δεν
εκλέγονται με τη βοήθεια κανενός κόμματος, παρά με την κοινή
πίστη πως δύναμη του εμπορίου
είναι οι έλληνες, μικρομεσαίοι,
αυτοαπασχολούμενοι έμποροι.
Τα μέλη της ΕΣΕΕ μπορούν να
εκλεγούν, χωρίς τη στήριξη συ-

γκεκριμένων κομμάτων και κυρίως των δυο μεγαλύτερων;
6. Για να συνεχίσουν να εκλέγονται, οφείλουν να υπακούουν
στις επιταγές των πατρώνων –
κομμάτων και στις θέσεις τους;
7. Είστε ευχαριστημένοι που
σαν έχουν εκλέξει, πανελλαδικά,
25.000 περίπου έμποροι; ποιόν
βολεύει αυτή τη κατάσταση; εργάζεστε για να δυναμώσουν οι
σύλλογοι;
8. Κατηγορείτε, κάποιοι, το
προεδρείο της ΕΣΕΕ πως σας
αγνοεί. Στις Ομοσπονδίες σας
λειτουργείτε με δημοκρατικό
τρόπο ή αντίστοιχα με την ολιγαρχία του προεδρείου σας,
χωρίς να λαμβάνετε υπόψη, τις
φωνές της μειοψηφίας; γιατί οι
υπόλοιπες Ομοσπονδίες, πλην
της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. είναι πειθήνιες κι «ήσυχες»; είναι η Βορειοδυτική Ελλάδα σε άλλη χώρα, με
άλλα προβλήματα ή συμβαίνει
κάτι άλλο; γνωρίζετε ότι στην
Ομοσπονδία μας, δεν εκχωρούμε αρμοδιότητες στο προεδρείο
μας;
9. Τα επιδοτούμενα προγράμματα δίνονται από την ΕΣΕΕ
στους συλλόγους, για να τους
καταστήσουν
εξαρτημένους;
(άλλο αν γίνεται ή όχι). Έχει,
αυτό, σχέση με την εκλογή της
πλειοψηφίας των μελών της
ΕΣΕΕ;
10. Η «Ερμαϊκή Στήλη», από το
πρώτο φύλλο της, κατηγόρησε
την πλειοψηφία του Ε.Σ. Αθηνών,
ως «κολαούζο» των πολυεθνικών. Πως ανέχεστε την παρουσία του στον συνδικαλισμό των
μικρομεσαίων εμπόρων; είναι ή
όχι παράγοντας ανατροπής του
συνδικαλισμού;
11. Πιστεύετε πως είστε μέλη
μιας ανώτερης κοινωνικής τάξης; Το πιστεύουν αυτό οι μικρομεσαίοι έμποροι σε όλη τη χώρα;
γιατί θεωρούν ανυπόληπτη την
ΕΣΕΕ;
12. Γνωρίζετε την ιστορία του
15μελούς διορισμένου προεδρείου – κάτι σαν ΕΣΕΕ – κάποιες
άλλες εποχές, που ήταν δεκανίκι
της εξουσίας, μέχρι να το ανατρέψει η Ομοσπονδία μας;
13. Καταψηφίζετε ή όχι τις

προτάσεις του συνδυασμού της
«Αγωνιστικής Συνεργασίας»; Γιατί καταψηφίστηκε, ας πούμε, τον
Μάιο, η πρόταση να αντιδράσετε
στις παράλογες αυξήσεις των
εισφορών του Ο.Α.Ε.Ε., με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία
αντίδραση; Πιστεύετε, ότι τους
συναδέλφους τους ενδιαφέρει η
ευημερία των κομμάτων, περισσότερο, από το ό,τι να «πληρώνουν τη νύφη» των διενέξεων των
κομματικών συνδικαλιστών;
14. Οι ήττες στα θέματα του
ωραρίου, των προσφορών, του
ασφαλιστικού συστήματος, του
παραεμπορίου, των παροχών
υγείας, της φορολογίας ποιόν
βαρύνουν; εσάς ή τις κυβερνήσεις; αν η ΕΣΕΕ απέτυχε, γιατί
δεν την ανατρέπετε; αν οι κυβερνήσεις μας εμπαίζουν, γιατί δεν
αντιδράτε;
15. Γιατί, παραδοσιακά, η πλειοψηφία της ΕΣΕΕ μποϋκοτάρει
τις απεργίες, ενάντια σε νόμους,
όπως οι περαιώσεις, η απελευθέρωση του ωραρίου κλπ.;
16. Όσοι αντιπολιτεύεστε τον
κ. Αρμενάκη, αν στο μέλλον πάρετε την πλειοψηφία της ΕΣΕΕ
και ταυτόχρονα έχει αλλάξει η
κυβέρνηση, ποιών τα συμφέροντα θα υπηρετήσετε; των εμπόρων ή της νέας κυβέρνησης;
17. Ποια είναι η άποψή σας για
την οικονομική κρίση; τα νοικοκυριά θα αυξήσουν τα χρήματά
τους με το δανεισμό, την υποαπασχόληση, την έλλειψη παραγωγής από τη χώρα, συνολικά
και με την άνθηση των επιδοτήσεων και του δανεισμού;
18. Έχετε αποδεχθεί την κυριαρχία των πολυεθνικών στο
εμπόριο και στην πολιτική; αν,
όχι, τι κάνετε γι’ αυτό;
Σημείωση:
οι
ερωτήσεις
δεν συντάχτηκαν από τον κ. Γ.
Τζωρτζόπουλο, πρόεδρο της
Ο.Ε.Δ.ΒΔ.Ε.Ν. και αντιπολιτευόμενο μέλος της Ε.Σ.Ε.Ε., αλλά
από ανθρώπους που, επίσης, εργάζονται για τα συμφέροντα των
μικρομεσαίων, αυτοαπασχολούμενων έμπορων.
Η Συντακτική Επιτροπή

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

Η «ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ»
ΤΟΥ 5%!!!

Γ

υρνάω μαγαζί το μαγαζί, λιγότερο
για να ενημερώσω τους «συναδέλφους» και περισσότερο γιατί, οι μακάρια απελπισμένες φάτσες τους, είναι
για μένα δεύτερο πανεπιστήμιο.
«Δια βίου μάθηση», σκέφτομαι, καθώς
μιλώ σε «ώτα μη ακουόντων», ενώ το
βλέμμα τους περιφέρεται πάνω μου, σαν
του μεθυσμένου, που θέλει κάτι να πει,
αλλά τραυλίζει.
«Δια βίου απόρριψη», αναλογίζομαι,
καθώς η ζωή μου τα έφερε ανάποδα.
Ποια εντελέχεια – που λέει κι ο Αντωνάκος – δεν μ’ άφησε να γίνω φυσιολογικός και μ’ έστρεψε στην απόκλιση;
Γιατί αφήνω το μαγαζί μου, με τέτοια
ζέστη ή κρύο και τρέχω σε ξένα μαγαζιά,
σαν τους επαίτες;
Στο απέναντι πεζοδρόμιο συνωστίζονται υποψήφιοι βουλευτές, δημοτικοί
σύμβουλοι, έμποροι διαλεχτοί, έτοιμοι να
προσφέρουν τα πάντα μέσω του επιμελητηρίου. Εγώ τι παριστάνω απέναντι σε
τέτοια αφρόκρεμα;
«Δες, πως τους καλοδέχονται οι συνάδελφοι, πως χαμογελούν, πως μοιράζονται μαζί τους τις δυσκολίες της ζωής!»
«Αυτά που σε βασανίζουν θες να τα
πεις σε κάποιον δικό σου, να σκύψεις
στον ώμο του, να νιώσεις κατανόηση.
Εκείνος δεν θα ζητήσει τίποτα σημαντικό, μονάχα την ψήφο σου. Γιατί σε νιώθει, γίνεται «ένα» μαζί σου, ζει για να δεις
μια καλύτερη μέρα, λιώνει τα παπούτσια
του στους αφιλόξενους δρόμους, δίχως
φιλοδοξία, για να θυσιαστεί για το κοινωνικό σύνολο. Ή για το σινάφι του.»
«Κι εσύ; ποιος είσαι εσύ; τι έχεις να
πεις για να σε νιώσουν δικό τους;»
«Μόνο, λόγια στείρα. «Δικαίωμα»,
«Συλλογική δύναμη», «Ανατροπή»!...τίποτα...
Είσαι τριάντα χρόνια πίσω, ενώ η ζωή
τρέχει γοργά. Προοδεύσαμε, κύριε! Για
ποιόν συνδικαλισμό μας μιλάς;
Ποιόν ενδιαφέρει η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.; Κι
αν προσπαθεί για να έχει το κάθε χωριό,
τον σύλλογό του κι αν προσπαθεί να έχει
ο κάθε σύλλογος πολλά – πολλά μέλη,
για ποια δημοκρατία μας μιλάς;...τίποτα
δεν άκουσες;»
«Δεν μας νοιάζει, φίλε μου, ο συνδικαλισμός! Δεν ψηφίζουμε, όχι στον εμπορικό σύλλογο – ποιος τον χέζει – αλλά,
ούτε στις εκλογές!
Οι συνδικαλιστές, άλλωστε, είναι ξεπουλημένοι! Κι είναι πολύ ψηλά! Τόσες
γραβάτες, τόσοι υπουργοί, τόσοι δημοσιογράφοι γύρω τους, δεν μπορεί, κάτι
θα ξέρουν! Τι να καταλάβουμε, οι φτωχοί!»
«Μας λες ανούσια κι ενοχλητικά λόγια!
Σε βαριόμαστε!»
Σιγά μην κάτσουμε να σκεφτούμε ότι
είμαστε το 95%, που τους φόρεσε τις
γραβάτες, τους υπουργούς και τους δημοσιογράφους.
Άσε μας να βρίζουμε το 5% από το σινάφι μας που τους ψήφισε.
Άσε μας να σε βρίζουμε, γιατί ανήκεις
στο 5% που μας κάνει να θυμόμαστε
αυτό που είμαστε: νεκροί!
Έκτωρ Κοινός

