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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένας χρόνος,
«Ερμαϊκή Στήλη»
Η εφημερίδα της Ομοσπονδίας μας συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας
της με τη βοήθεια των εμπορικών συλλόγων και των εμπόρων της ΒΔ Ελλάδας.
Προσπάθησε να προβάλει τα προβλήματα
και τα αιτήματα των μικρών, αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι στερούνται μέσο ενημέρωσης. Να θίξει ζητήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας. Να εξηγήσει
τους λόγους της κακοδαιμονίας μας, κινούμενη στα πλαίσια της δεοντολογίας και
της στέρεης επιχειρηματολογίας
Και πάνω από όλα να βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν οι μικροί έμποροι την αναγκαιότητα να ισχυροποιήσουν τους συλλόγους, ως μόνη διέξοδο να πάψουν αυτοί
να είναι παιγνίδι των λίγων και να γίνουν
όπλο διεκδίκησης των πολλών.

Πρόγραμμα
Σταθερής
Φτώχειας

Σελίδα 3

Οδηγίες προς τους συλλόγους
για τα κινέζικα
Κωδικοποιούμε και παρουσιάζουμε όλες τις
ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν
οι εμπορικοί σύλλογοι για να διαπιστώσουν
αν τα καταστήματα των αλλοδαπών πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
στις πόλεις τους. Σε ποιες υπηρεσίες πρέπει
να απευθυνθούν, τι πρέπει να ζητήσουν.
Σελίδα 5

Συμμετοχή ή όχι στους
κοινωνικούς διαλόγους;
Επειδή, πολύς λόγος γίνεται για την κοινωνική διαβούλευση, βάζουμε τα πράγματα
στη θέση τους. Είναι χρήσιμος ο κοινωνικός
διάλογος; σε ποιες περιπτώσεις μας καλούν
να συμμετέχουμε; ποιοι μας εκπροσωπούν;
τι κέρδισαν και τι έχασαν οι μικροί έμποροι;
Σελίδα 6

Εθνική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας

Κάθε χρόνο συζητούν κι άκρη δεν βγάζουν.
Μάχη για τα ποσοστά της αύξησης των μισθών μεταξύ εργοδοτών κι εργαζομένων.
Σκόπιμα, η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ κι η ΕΣΕΕ
περιορίζουν τη συζήτηση στον πληθωρισμό.
Χρειάζεται ανατροπή του κεντρικού, οικονομικού σχεδιασμού για να φτάσει η μέρα που
εμείς θα αντέχουμε να δίνουμε αυξήσεις και
οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται όσο αξίζει η
εργασία τους.
Σελίδα 7

Τη στιγμή που οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο αυξάνουν τα κέρδη τους,
μέσα στο έτος της κρίσης, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το σκληρότερο πρόγραμμα
λιτότητας, φορολογίας και μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
Μας κάνει συνέταιρους στα ελλείμματα που προκλήθηκαν από την κακοδιαχείριση
όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, την καταστροφή κάθε τομέα παραγωγής
της χώρας (αγρότες, βιοτέχνες) και τις δωρεές της κρατικής περιουσίας στα
ολιγοπώλια.
Ήρθε η ώρα να κηρύξουμε ανυπακοή στην προπαγάνδα που παρουσιάζει, σαν
μονόδρομο, τη φτώχεια μας για να πλουτίσουν όσοι σκυλεύουν το κοινωνικό κράτος.
Να ζητήσουμε ανατροπή όλων των νόμων που διέλυσαν τις μικρές επιχειρήσεις.
Σελίδες 8 - 9
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Οι 100 πράσινες μέρες.

• Τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών, έκανε ο Μαέστρος. Κάθε μέρα
και μια συγνώμη για το λάθος. • Πρέπει η κυβέρνηση, είπε, να δουλέψει σαν
ορχήστρα. Γιατί εδώ ο μαέστρος δείχνει το μπουζούκι και οι υπουργοί παίζουν το
βιολί τους. • Είμαστε η καλύτερη κυβέρνηση, κάναμε τόσα που οι προηγούμενοι
δεν έκαναν σε πέντε χρόνια, κάναμε λάθη αλλά τα παραδεχθήκαμε, πάμε καλά
και θα πάμε καλύτερα… • Για τα όργανα που βαράνε φάλτσα από κάτω δεν
νομίζω να πει τίποτα. • Πέρασαν κιόλας 100 μέρες της Νέας Διακυβέρνησης. Τι
γρήγορα που περνά ο καιρός όταν ζεις καλά… • Το πρωί μόλις και σου φτάνει
για να ετοιμάζεις βιογραφικά που θα στείλεις στις προκηρύξεις του “opengov.gr”.
(Αλήθεια, ποιο είναι το αντίθετο του open government Το… “κλειστές πόρτες”.)
• Το μεσημέρι παρακολουθείς δελτία ειδήσεων ώστε να μάθεις απ’ έξω πόσους
νέους φόρους θα κληθείς να πληρώσεις. • Το βράδυ, από τα κεντρικά δελτία
ενημερώνεσαι για το πόσες και ποιες ρυθμίσεις πήρε πίσω η κυβέρνηση. • Πώς
να πλήξεις; • Βιάζεται η κυβέρνηση να μας τα πάρει. Από τετραετές πρόγραμμα
«σταθερότητας» το έκανε τριετές. • Σου λέει, μην μου πεθάνουνε από την πείνα
και δεν προλάβουμε. • Και λένε κάποιοι, εντάξει να δώσουμε και μείς από αυτά
που δεν έχουμε για να σωθεί η οικονομία της Ελλάδας. Αλλά μήπως θα έπρεπε
να δώσουν και αυτοί που έχουν; • Τέλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε
πως δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ευθύνες. • Φταίει λέει ότι
έχουμε πολλούς δημόσιους υπάλληλους. Μόνοι τους διορίστηκαν; Είδαν φως και
μπήκαν; Κάποιοι διόρισαν τους επιπλέον… Αυτοί θα την βγάλουν καθαρή; • Γίνεται λέει σπατάλη στο κράτος. Από μόνη της γίνεται; Δεν έχει βάλει κανείς το
χεράκι του; • Κάποιοι στο δημόσιο παίρνουν πολλά λεφτά. Τα βρίσκουν σε καμιά
γωνιά πεταμένα και τα παίρνουν; • Πληρώνουμε, λέει, τα έργα σε πολλαπλάσιες
τιμές από ότι κοστίζουν σε ένα άλλο κράτος. Αυτά τα πολλαπλάσια από μόνα τους
πάνε στους εργολάβους; Δεν τα δίνει κανείς; • Έχουμε πρόβλημα με το ασφαλιστικό. Φταίει ο συνταξιούχος που δεν αυτοκτόνησε με το που βγήκε στην σύνταξη
ή αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν τα ταμεία και κάποιοι που έκλεψαν; • Εννέα
μέτρα σωτηρίας για το ασφαλιστικό παρουσίασε ο Λοβέρδος. Κανονικά πρόκειται
για δεκάλογο αλλά το 10ο μέτρο δεν ανακοινώνεται. Είναι το «άμα πάρετε οι
νεότεροι σύνταξη να μου γράψετε». • Ο ίδιος είπε ότι δεν θα συνδέσει το όνομά
του με δέκα μισθούς και δέκα συντάξεις, με το τρομακτικό σενάριο, δηλαδή. •
Με εννιά μισθούς συμβιβάζεται; • Επίσης είπε ότι είναι αντίθετος στην εθελουσία έξοδο των ΔΕΚΟ. Για την δική του εθελουσία έξοδο από την κυβέρνηση δεν
είπε τίποτα. • Τελικά μειώνουν τους μισθούς των υπαλλήλων ή τα επιδόματα;
• Τι ψάχνουμε τώρα. Εδώ το κράτος δεν ξέρει καν πόσους υπαλλήλους έχει.
Και κάνει και προϋπολογισμούς. Ποιος άραγε ξέρει τι προϋπολογίζουν. • Μια
αρκούδα θα κουβαλήσει από την Καστοριά ως την Αθήνα ο πονηρός πρόεδρος
Γιώργος αν η κυβέρνηση καταφέρει να ρίξει κατά 4% το έλλειμμα. • Μόνο για να
δούμε το θέαμα αξίζει να πληρώσουμε παραπάνω φόρο, για να βοηθήσουμε στην
επίτευξη του στόχου. Ο πονηρός πρόεδρος να κουβαλά την αρκούδα και ο νομάρχης Πανίκας να παίζει ντέφι. Όλα τα λεφτά! • Εγκύκλιο έστειλε ο Ραγκούσης στις
δημόσιες υπηρεσίες ζητώντας να υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων, ιδιαίτερα
σε αυτές που έχουν συναλλαγή με το κοινό. • Άμα βάζουν χέρι και στην πατροΟι 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.

παράδοτη κοπάνα, δεν πάμε καλά. Ούτε ιερό, ούτε όσιο δεν έχουν. • Αστυνομικοί συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη φοιτητή με τις πυτζάμες. Μετά τον φοιτητή με
τα πράσινα παπούτσια είχαμε και τον φοιτητή με τις πυτζάμες. • Τον φοιτητή
τον κράτησαν τρεις μέρες στα κρατητήρια και θα του φόρτωναν όλον τον ποινικό
κώδικα, τον τρομονόμο και ότι περισσεύματα έχουν από κατηγορίες. • Και αυτό
γιατί είχε μια τσάντα με 8 μολότοφ που την έβαλε δίπλα του αστυνομικός. • Για
καλή του τύχη κάποιος είχε τραβήξει βίντεο και αποκαλύφθηκε η αλήθεια. •
Σε πόσους άραγε έχει καταστραφεί η ζωή τους επειδή δεν υπήρχε κάποιος να
τραβήξει ένα βίντεο; • Τα εύσημα πήρε ο Χρυσοχοϊδης επειδή ο Δεκέμβρης του
2009 δεν ήταν σαν τον Δεκέμβρη του 2008. Να δώσουμε τότε τα εύσημα και στον
Προκόπη επειδή ο Δεκέμβρης του 2008 δεν ήταν σαν τον Δεκέμβρη του 1944.
• Στη βουλή θα φτάσει δικογραφία που εμπλέκει τους Στυλιανίδη, Μπεκίρη και
Λιάπη με κάτι παράνομες άδειες για φορτηγά. • Θα ερευνηθεί από την βουλή ή
θα μας πιάσει πάλι ο πολιτικός πολιτισμός; • Πολιτικός πολιτισμός για όσους
δεν ξέρουν είναι η διαδικασία που αφήνει ατιμώρητους τους υπεύθυνους της
προηγούμενης κυβέρνησης για να μπορούν να κάνουν τις λαμογιές κάποιοι της
τωρινής κυβέρνησης. • Και είναι διαχρονικός αυτός ο πολιτικός πολιτισμός. •
Όσο περισσότερο πολιτικό πολιτισμό έχουμε τόσο περισσότερο διογκώνονται
τα ελλείμματα και αυξάνουν οι λαμογιές. • Υπουργικό συμβούλιο με τον αρχιεπίσκοπο. Αντί για διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας φέραμε την εκκλησία στην
κυβέρνηση. • Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ο αντιεξουσιαστής άρχισε
να ζητάει την βοήθεια του Θεού. • Και τον Θεό τον αναζητάμε όταν δεν έχουμε
καμιά ελπίδα. Η δεξιά του Κυρίου μετακόμισε αριστερά του Γιώργου. • Σε δημόσια διαβούλευση έβαλε ο αντιεξουσιαστής το σχέδιο νόμου για τους μετανάστες (προς μεγάλη χαρά του Άδωνη). • Ένα παιδί που γεννήθηκε, μεγάλωσε,
σπούδασε στην Ελλάδα και που η Ελλάδα είναι η μόνη πατρίδα που γνωρίζει τι το
κάνουμε; • Το βάζουμε σε δημόσια διαβούλευση; • Γιατί δεν βάζει σε δημόσια
διαβούλευση και τον κατώτατο μισθό; Ή διαβουλευόμαστε ή όχι. • Από αρχές
Γενάρη πρέπει να μαζεύουμε τις αποδείξεις γιατί θα παίζουν ρόλο στο αφορολόγητο όριο. Σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για ΔΕΚΟ, ενοίκια, δάνεια… •
Ο πολίτης των 700 ευρώ το μήνα άντε να μαζέψει αποδείξεις από καφετέριες και
μπαράκια. Ούτε στα 30 ευρώ δεν θα είναι το αφορολόγητο όριο. • Τελικά όσες
περισσότερες αποδείξεις έχει κανείς τόσο μεγαλύτερο αφορολόγητο όριο θα
έχει. • Έχω μια απόδειξη ότι οι πολιτικοί μας δουλεύουν, πόσο αφορολόγητο μου
δίνει; • Γιατί άραγε η κυβέρνηση ονόμασε το νέο σχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Καλλικράτης” και όχι “Καποδίστριας 2”; Είναι απλό. Ο Καλλικράτης είχε
καλύτερο βιογραφικό. • Επί πλέον ο Καλλικράτης ήταν εργολάβος… Ο πολιτικός
προϊστάμενος του οποίου (Περικλής) παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας, ο τεχνικός
του προϊστάμενος (Φειδίας) εξορίστηκε και πέθανε στη φυλακή ενώ ο υφιστάμενος και συνεργάτης του (Ικτίνος) πέθανε στην εξορία. • Είδαν και απόειδαν
στην κυβέρνηση ότι δεν βγάζουν άκρη με τα βιογραφικά και είπαν να πάρουν και
κανέναν γραμματέα χωρίς πτυχία. • Εξάλλου δεν κάνουν τα πτυχία τον άνθρωπο.
• Ούτε το πτυχίο πιστοποιεί την αξία. Πτυχίο είχε και ο Αλογοπετυχημένος. Και ο
Προκόπης κοτζάμ καθηγητής. • Και άνθρωποι με πτυχία πήραν την απόφαση της
«έκτακτης εισφοράς» που την έφαγε το μαύρο σκοτάδι γιατί ήταν αντισυνταγματική. • Και σκέφτεσαι τώρα εσύ, ο άνευ πτυχίων πολίτης. Κανενός δεν πέρασε
από το μυαλό ότι το να φορολογήσει έσοδα που αποκτήθηκαν πριν από χρόνια
(συνέχεια στη σελίδα 3)

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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Ένας χρόνος,

Ό

ταν στη Γενική Συνέλευση
στο Αγρίνιο, τον Νοέμβρη
του 2008, ακούστηκε πως θα
έπρεπε το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
μας να εξετάσει τις πιθανότητες
επανέκδοσης της «Ερμαϊκής Στήλης»,
κανείς μας δεν πίστευε πως θα φτάναμε
ως εδώ, ξεπερνώντας τις αρχικές μας
προσδοκίες, στο αποτέλεσμα και στη
διάρκεια.
Ξεκινώντας με ενθουσιασμό, μια
παρέα εμπόρων – ερασιτεχνών
«δημοσιογράφων»
σύντομα
αντιμετωπίσαμε δυσκολίες που φάνηκαν
ανυπέρβλητες, οικονομικές, οργανωτικές
κλπ. Ακόμη, την αδιαφορία ή και την
εχθρότητα «φίλων» συνδικαλιστών,
που υποτίθεται πως θα έβρισκαν ένα
μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και
συλλογικότητας.
Μέχρι σήμερα, όλα τα εμπόδια
ξεπεράστηκαν με την συμπαράσταση
εκείνων που στάθηκαν κοντά στην
προσπάθειά μας, αλλά και με την
ανταπόκριση και την ενθάρρυνση πολλών
ανθρώπων από όλη την Ελλάδα.
Τολμάμε να πούμε πως στον ένα χρόνο
της κυκλοφορίας της, η «Ερμαϊκή Στήλη»
έγινε το μοναδικό συνδικαλιστικό έντυπο,
πανελλαδικά, που πρόβαλε και πρότεινε
την «αιρετική» εμπορική κι οικονομική
άποψη για τους μικρομεσαίους και τους
εργαζόμενους. Συγκρούστηκε με τα
«θέσφατα», «τον έναν κι αλάνθαστο
δρόμο της ανάπτυξης» και το έκανε με
επιχειρήματα, στα οποία μόνο κορώνες
και λάσπη μπορούσαν να πετάξουν οι
«νεοφιλελεύθεροι» συνδικαλιστές.

Έδωσε βήμα στους εμπορικούς
συλλόγους της βορειοδυτικής Ελλάδας
να αναδείξουν τα προβλήματά τους.
Παρουσίασε, ολοκληρωμένα, τις αιτίες
της οικονομικής κρίσης, ως αποτέλεσμα
της υπερσυσσώρευσης των κερδών των
πολυεθνικών και πρόβλεψε πως η μείωση
του εισοδήματος των εργαζομένων θα
επιφέρει καίρια πλήγματα στην οικονομία
της χώρας και στο σημερινό μοντέλο
ανάπτυξης.
Έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα
των μικρών εμπόρων, που δεν
αντιλαμβάνονται τους λόγους που
χειροτερεύει η θέση τους. Ερμήνευσε
τους νόμους, τις διατάξεις, τις ρυθμίσεις
που άφησαν ασύδοτη την επέκταση των
πολυκαταστημάτων και των «κινεζικών»
καταστημάτων, του παραεμπορίου και
των παζαριών. Επιτέθηκε με σφοδρότητα
κατά της απελευθέρωσης του ωραρίου
και της προσπάθειας για την κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας.
Προειδοποίησε πως οι εκλογές του
Οκτωβρίου δεν θα φέρουν αλλαγή, αλλά
επιδείνωση της κατάστασης.
Στάθηκε απέναντι από τις συνήθεις
πρακτικές των προσφορών και των
προωθητικών ενεργειών, θεωρώντας τις,
κρυφές παγίδες για την ολοκληρωτική
κυριαρχία των πολυεθνικών.
Αποκάλυψε όλα τα ύποπτα σχέδια των
κυβερνήσεων για την κατάρρευση του
ΟΑΕΕ, όλα τα χρέη τους προς το Ταμείο
μας και την λυσσώδη προσπάθειά τους
για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και
της ιατρικής περίθαλψης.
Δεν αναπαρήγαγε τις γνωστές τακτικές

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

μπορεί να σκαλώσει στο σύνταγμα; • Όταν
ρωτήθηκε ο γενικός γραμματέας αν έχει πτυχίο απάντησε: Με την στενή έννοια, όπως το
εννοείται, δεν έχω. • Δηλαδή τα πτυχία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Της στενής έννοιας
και της φαρδιάς έννοιας. • Μας περνούν για
ηλίθιους; Το ρωτάω με τη στενή έννοια. • Μας
υποβάθμισε και η Moody’s. Με την φαρδιά έννοια. • Άντε να φτάσουμε στον πάτο μπας και
καταφέρουμε να κάνουμε κανένα βήμα προς
τα πάνω. • Και τώρα το δελτίο καιρού για τις
Απόκριες. Θα έχουμε λίγη ηλιοφάνεια, με την
στενή έννοια, και κατά τόπους συννεφιά με την
φαρδιά έννοια.
Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.

των «προγραμμάτων στήριξης» και των
λοιπών αρπαχτών κι αντιπρότεινε μέτρα
ουσιαστικής στήριξης των εκατοντάδων
χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων, σε
μια χώρα, που παραγωγικά, πνέει τα
λοίσθια.
Αρνήθηκε την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων και φορέων που
θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα
χαρακτηριστικά της, αλλά και για ηθικούς
λόγους, όσο ρομαντικό κι αν ακούγεται.
Προσπάθησε να δώσει κοινωνική
διάσταση στην τάξη μας, των μικρών
αυτοαπασχολούμενων εμπόρων κι
ερμηνεία της θέσης μας, απέναντι σε
έναν κόσμο που αλλάζει κατακλυσμιαία.
Δεν αρνήθηκε την παγκοσμιοποίηση, της
έδωσε όμως μια άλλη ερμηνεία.
Πάνω από όλα, προσπάθησε να
εμφυσήσει
στους
συναδέλφους
την αναγκαιότητα της συλλογικής
δράσης και της μαζικής συμμετοχής
στον συνδικαλισμό, ως ανάχωμα των
αντιδραστικών αλλαγών κι ως κινητήρια
δύναμη μιας πολιτικής που θα την
ορίζουν οι πολλοί. Γιατί οι πολλοί ξέρουν
καλύτερα από τους λίγους. Ξεσκέπασε
τον ρόλο των «συνδικαλιστών» εμπόρων
και κατέδειξε ποιοι είναι αυτοί που
μας εκπροσωπούν και μας ξεπουλούν,
ποιοι είναι οι, πραγματικά, κομματικά
εξαρτημένοι.
Με τόσους πολλούς στόχους, μέσα
σε ένα χρόνο, δεν θα ήταν δυνατό να
φέρει η «Ερμαϊκή Στήλη» συνταρακτικά
αποτελέσματα. Άλλωστε, μόλις τώρα
αρχίζουν να υποψιάζονται οι περισσότεροι
πως τα πράγματα δεν είναι όπως τους

Ανακοίνωση
προς τους
αναγνώστες
Αυτό το ωραίο, μηνιαίο ταξίδι της
«Ερμαϊκής Στήλης», στη δεύτερη εκδοτική της προσπάθεια, με το φύλλο
του Ιανουαρίου, λαμβάνει τέλος. Δεν
σταματά, όμως, η έκδοση της εφημερίδας.
Ήταν μια δύσκολη, αλλά ρεαλιστική απόφαση, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών από όσους δούλεψαν όλο τον
προηγούμενο χρόνο της επανέκδοσής
της.
Η «Ερμαϊκή Στήλη» οικονομικά,
υπήρξε βιώσιμη. Αυτό επιτεύχθηκε με
την αγάπη και την προσφορά πολλών
εμπόρων από διάφορες πόλεις της
ΒΔ Ελλάδας. Δεν εξασφάλισε όμως,

διαβεβαίωσαν οι εξουσιαστές πολιτικοί
και τα «συνδικαλιστικά» τους παράγωγα.
Έπρεπε, όμως, η μάχη να δοθεί
συνολικά. Γιατί τα προβλήματά μας είναι
αποτέλεσμα του «όλου». Είναι εκφάνσεις
της πορείας που ακολουθούμε σε όλους
τους τομείς.
Η «Ερμαϊκή Στήλη» είχε κι έχει τη
φιλοδοξία να γίνει το αντίβαρο απέναντι
στη συνειδητή παραπληροφόρηση των
επαγγελματικών μέσων επικοινωνίας
που μας βομβαρδίζουν, ποικιλοτρόπως,
με τη μια άποψη: ότι η ευημερία μας
εξαρτάται από την κερδοφορία των
οικονομικά ισχυρών. Απέναντι σε ένα
τόσο προκλητικό κι επικίνδυνο ψέμα, δεν
γίνεται να στέκονται απαθείς οι πάντες.
Η «Ερμαϊκή Στήλη» έφτασε στον
έναν χρόνο κυκλοφορίας κι ίσως να μην
υπάρξει δεύτερος. Είναι βέβαιο, ότι ούτε
με τη σημερινή μορφή και περιοδικότητα
θα εξακολουθήσει να εκδίδεται.
Νιώθουμε, όμως, σίγουροι πως
αν κάποιος ξαναδιαβάσει αυτά τα
δώδεκα φύλλα, δίχως «επαγγελματικές
συνδικαλιστικές σκέψεις» και δίχως
το «αρτηριοσκληρωτικό πνεύμα της
νεοφιλελεύθερης παιδείας» που υπέταξε
κι αντικατέστησε την ελεύθερη σκέψη,
θα βρει ένα φωτεινό σημάδι, μέσα στο
σκοταδισμό, έναν δρόμο για το πώς θα
ενώσει την ατομική του δυναμική με τη
δύναμη του συνόλου. Και πρώτα πρώτα
του εμπορικού του συλλόγου.

ικανή κερδοφορία, τέτοια που θα μας
επέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε την
απαραίτητη βοήθεια επαγγελματιών
δημοσιογράφων, μιας που εκτός από
συντάκτες, παραμένουμε έμποροι και
συνδικαλιστές.
Και μάλιστα, συνδικαλιστές σε ένα
κρίσιμο, χρονικά, σημείο του εμπορικού συνδικαλισμού. Το σημείο της
αναγκαιότητας να δουλέψουμε ώστε
να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι,
πως όλοι μαζί πρέπει να ισχυροποιήσουμε τους συλλόγους. Το σημείο της
αναμέτρησης με την παλιά τάξη των
συνδικαλιστών – ιδεολογικά – που,
αργοπεθαίνοντας, θέτει εμπόδια στη
μεγάλη ανατροπή.
Αυτές οι αναγκαιότητες κι οι πραγματικότητες, κάνουν επιτακτική τόσο
τη διακοπή της μηνιαίας έκδοσης, όσο
και τη συνέχιση της έκδοσης.

Η Συντακτική Επιτροπή

Η «Ερμαϊκή Στήλη» θα είναι παρούσα. Με τη μορφή της δίμηνης ή
τρίμηνης έκδοσης και με ειδικές, έκτακτες, παράλληλα, εκδόσεις για όλα τα
ζητήματα που «καίνε» τους μικρούς,
αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, βιοτέχνες κι επαγγελματίες.
Γιατί, η «Ερμαϊκή Στήλη» δεν υπήρξε
και δεν θα υπάρξει εφημερίδα όλου του
ελληνικού εμπορίου, που σπαράσσεται
από χαριστικές διευκολύνσεις προς
τις μεγάλες επιχειρήσεις, προς το παραεμπόριο, τους κινέζους και το κακό
συναπάντημα.
Και πάνω από όλα δεν είναι η εφημερίδα των ξεπουλημένων, νεοφιλελεύθερων αστών του συνδικαλισμού...
κι ας την κρυφοδιαβάζουν.
Είναι το όπλο της αλήθειας της νέας
εποχής που καταφθάνει!
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Αργία για τους εργαζόμενους στα
Super Market, η Καθαρά Δευτέρα

Η

Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται
στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές
αργίες) και συνεπώς νόμιμα είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα.
Ειδικά, για τα σούπερ μάρκετ (στην περιφέρεια υπάρχουν μικρά και μεσαία σούπερ μάρκετ
ενταγμένα στην δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων), σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 7-9-2006
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις και με την πλήρη
συμφωνία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ
Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), η Καθαρή Δευτέρα
καθιερώθηκε ως υποχρεωτική αργία για τους
εργαζόμενους σε αυτά.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Σούπερ Μάρκετ που βρίσκονται σε Δήμους κάτω των 7.000
κατοίκων, όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι θα
πληρωθούν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση
75%.
Η από 7-9-2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν τροποποιεί το πλαίσιο για το ωράριο των

Δεν θέλουν
ταμειακή
μηχανή;
του Θανάση Ζαρκαδούλα

Σ

το πρώτο θέμα, στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ‘’Νέα’’
πρόσφατα προβλήθηκαν οι
αντιδράσεις από κάποιες κοινωνικές
ομάδες: βενζινοπώλες, λαϊκές και ταξί.
Αντιδρούν για την έκδοση αποδείξεων.
Και εγώ αναρωτιέμαι: Τι θα πει δεν
θέλουν να έχουν ταμειακή μηχανή;
Εμείς δηλαδή τα μικρομάγαζα, τι είμαστε; Ο ταξιτζής στην Αθήνα πληρώνει φόρο για όλο το έτος 600 ευρώ
τεκμαρτό. Εγώ πλήρωσα εφορία για
το 2008, 2.800 ευρώ. Υπάρχει μαγαζί
στο Αστακό που έχει καθαρά κέρδη
όσο ένα ταξιτζής στην Αθήνα; Δεν μιλάμε για τα ταξί στην επαρχία που δεν
έχουν καθόλου εφορία, αυτό είναι άλλη
ιστορία γιατί κάθε κούρσα στην Αθήνα
σημαίνει 150 ευρώ και στα διόδία λένε
‘’μισό δικό σου’’. Μην μου πει κάποιος
ότι μία άδεια κοστίζει πολλές χιλιάδες
ευρώ! Γιατί και οι καφετέριες μας στην
παραλία πολλές χιλιάδες ευρώ στοίχισαν!!! Αλλά και αποδείξεις είναι υποχρεωμένοι να κόβουν και μπορούν να
ανοίξουν όσοι θέλουν καφετέρια χωρίς
κανένα περιορισμό.
Αυτή η κυβέρνησή είναι μια ακόμα
άτολμη κυβέρνηση που προσκυνάει τα
συμφέροντα και διαιωνίζει μια κατάσταση αδικίας μεταξύ των κοινωνικών
ομάδων. Συντηρεί ένας κράτος προνομιούχων και μη Ελλήνων. Συντηρεί μια
φτωχή χώρα με τους μισούς κατοίκους

καταστημάτων αλλά αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Θεωρητικά λοιπόν, εάν ένα Σούπερ Μάρκετ
ανοίξει την Καθαρή Δευτέρα σε Δήμο άνω των
7.000 κατοίκων χωρίς να απασχολήσει εργαζόμενους, τότε θα λειτουργήσει νόμιμα.
Οι ρυθμίσεις της ως άνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το όριο των Δήμων με πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων αφορούν μόνο σε
επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ. Ως εκ τούτου, οι
λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που θα επιλέξουν
να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, θα ανοίξουν νόμιμα και δεν
οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες
επιβαρύνσεις. Η προσαύξηση οφείλεται μόνο
στους εργαζόμενους των Σούπερ Μάρκετ που
θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή σε Δήμους με
πληθυσμό κάτω των 7.000 κατοίκων.
Οι κυρώσεις του νόμου για τα Σούπερ Μάρκετ
που θα λειτουργήσουν παράνομα (δηλαδή θα
απασχολήσουν προσωπικό σε Δήμους άνω των
7.000 κατοίκων) ή δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένο κατά 75% ημερομίσθιο στους εργαζομένους τους (σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων)

να είναι πλούσιοι και οι άλλοι μισοί να
είναι στο όριο της φτωχιάς.
Στις λαϊκές αγορές τι ταμειακή να
βάλει; Δεν γίνεται!!! Μόνο στον Αστακό που ξέρω, ένας έχει 4 πάγκους. Δεν
γίνεται να έχει 4 ταμειακές στο όνομα
του. Εκτός αυτού, οι άδειες σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία του Δήμου είναι
33 και οι πάγκοι είναι 52. Τους έχω
μετρήσει λόγω ιδιότητας (πρόεδρος
εμπορικού συλλόγου). Αρμόδιος για
την σωστή λειτουργία της λαϊκής είναι
ο Δήμος. Άμα είναι έτσι οι αρμόδιοι, να
τους βράσουμε και να τους πιούμε το
ζουμί!!!
Αν ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να
δημιουργήσει ρήγματα και συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων
τότε είναι σε καλό δρόμο.
Το μπάχαλο των αποδείξεων είναι
ένα κακό μέτρο και δεν θα πετύχει τίποτα απολύτως η κυβέρνηση με αυτό.
Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα
εμπορικά κόβουν αποδείξεις. Αυτοί
που δεν κόβουν θα συνεχίσουν να μην
κόβουν με τον απλό ελληνικό τρόπο
της υπερτιμολόγησης για την υπηρεσία που σου παρέχουν π.χ. υδραυλικοί
‘’100 ευρώ μια βρύση, 150 με απόδειξη’’.
Ο μοναδικός τρόπος για οριστική
λύση του προβλήματος είναι η τεχνολογία και το πλαστικό χρήμα.

είναι οι εξής:
Διοικητικές Ποινές: Ο έλεγχος γίνεται από την
Επιθεώρηση Εργασίας είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας. Οι ποινές επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Αυτές είναι
α) Πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από 1.000
έως 30.000 ευρώ (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3385/2005).
β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο 16 παρ. 1 εδάφιο β ν. 2639/1998).
Ποινικές Κυρώσεις: Ο έλεγχος γίνεται από την
Ελληνική Αστυνομία είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας. Οι ποινές επιβάλλονται από τα
Δικαστήρια (ακόμη και με την διαδικασία του αυτοφώρου) και είναι:
α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών ή / και
με
β) Χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ (άρθρο 17 ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 3 ν. 3385/2005).
Οι πιο πάνω Διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις δεν
έχουν σχέση οι μεν με τις δε και μπορούν να επιβληθούν ταυτόχρονα.
Υπενθυμίζεται και πάλι ότι η Καθαρή Δευτέρα δεν
αποτελεί επίσημη αργία του Κράτους. Η υποχρεωτικότητά της καθιερώνεται μόνο με ειδικές διατάξεις ή ρυθμίσεις.

Όλοι οι επαγγελματίες να προμηθευτούν ένα μηχάνημα που θα
είναι συνδεδεμένο με την εφορία
και τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Όλοι οι Έλληνες θα προμηθευτούν μια καρτούλα που θα είναι συνδεδεμένη με τον τραπεζικό
τους λογαριασμό και την εφορία
και έτσι δεν θα γλυτώνει κανείς

και δεν αδικείται και κανείς.
Αν αυτό το μέτρο έχει κόστος,
ας το δοκιμάσει πιλοτικά σε γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς, φαρμακεία, ταξί πολιτικούς
μηχανικούς, βενζινάδικα. Δεν είναι απαραίτητο τα πειραματόζωα
της κυβέρνησης να είναι πάντα οι
μισθωτοί και οι μικρομεσαίοι.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΑΛΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & Σια ο.ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Σίνα 2 (υπόγειο) - Τηλ.: 26510 23061
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Τσιριγώτη 2α - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Οδηγίες προς τους εμπορικούς συλλόγους,
σχετικά με την άσκηση εμπορίας αλλοδαπών
Οι εμπορικοί σύλλογοι πρέπει να προβούν
στις ακόλουθες ενέργειες:
Να ζητήσουν από την Περιφέρεια στην οποία
υπάγονται να τους γνωστοποιήσει
•
ποιες άδειες άσκησης εμπορίας έχει
εκδώσει στην πόλη τους
•
αν οι αλλοδαποί πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας άσκησης
εμπορίας.
Οι προϋποθέσεις είναι:
•
Να έχει καταθέσει ο αλλοδαπός σε
ελληνική τράπεζα 60.000€
•
Να κατέχει VISA
•
Να έχει αποφανθεί θετικά η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας* για τη συμβολή του αλλοδαπού στην τοπική οικονομία
•
Να έχει καταθέσει ο αλλοδαπός οικονομοτεχνική μελέτη στην Υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας
•
Να έχει καταθέσει αίτηση στον Δήμο
που θα ασκήσει εμπορία
•
Να έχει κληθεί σε συνέντευξη από
την Επιτροπή Μετανάστευσης της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών
•
Σε περίπτωση που βρίσκεται πάνω
από δυο χρόνια στη χώρα μας, να έχει ανανεωθεί η άδειά του.
Η οικεία Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να
γνωρίζει αν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω προϋποθέσεις και σε ποιους αλλοδαπούς έχουν δοθεί άδειες άσκησης εμπορίας, γιατί τις άδειες
υπογράφει ο περιφερειάρχης.
Ακολούθως, οι εμπορικοί σύλλογοι πρέπει
να ζητήσουν να ενημερωθούν από:
Τα Επιμελητήρια
1.
αν οι επιχειρήσεις των αλλοδαπών
είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα τους
2.
αν κατέχουν νόμιμη άδεια άσκησης
εμπορίας στον συγκεκριμένο νομό και μόνο

συμμετέχουν εκπρόσωποι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, της
τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και του
Επιμελητηρίου της έδρας της Περιφέρειας και η
οποία γνωμοδοτεί εξετάζοντας τη συμβολή της
εμπορίας του αλλοδαπού στην τοπική οικονομία,
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιπτώσεις
Τα υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Ε.
1.
αν έχουν ασφαλίσει τους αλλοδαπούς, στην απασχόληση και άλλα υποκειμενικά κριτήοι οποίοι οφείλουν να κατέχουν άδεια άσκησης ρια. Οι Ομοσπονδίες και οι Σύλλογοι των εδρών
των Περιφερειών πρέπει να ζητούν από τα μέλη
εμπορίας
της Επιτροπής να είναι αυστηροί στις προϋποθέσεις και να λαμβάνουν υπόψη τους τον τοπικό
Τους Δήμους
1.
για το πόσες και ποιες αιτήσεις έχουν εμπορικό κόσμο.
κατατεθεί από αλλοδαπούς για άσκηση εμπορίΤρία ακόμη, σημαντικά, ζητήματα:
ας στην περιοχή τους.
1.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήΣε περίπτωση που υπάλληλοι σε Επιμελητήσεις
των
αλλοδαπών
έχουν άδεια άσκησης εμπορια, ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία παρέχουν υπηρίας,
αλλά
λειτουργούν
ως υποκαταστήματα κερεσίες σε όσους δεν κατέχουν άδεια άσκησης
ντρικού
καταστήματος
που
έχει πάρει άδεια σε
εμπορίας, αλλά εξαρτημένης εργασίας, οι
άλλο
νομό.
Στην
περίπτωση
αυτή,
ισχύουν όλα τα
εμπορικοί σύλλογοι πρέπει να κινηθούν νομικά
παραπάνω.
εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος. Πρέ2.
Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, οι αλλοπει να ζητήσουν, επιπλέον, την απέλαση των
δαποί
έχουν
πάρει άδεια άσκησης εμπορίας σε
αλλοδαπών που υπόκεινται στο συγκεκριμένο
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εξαιαδίκημα.
Επίσης, οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να ρούνται από τις παραπάνω διατάξεις, παρά μόνο
ζητήσουν από τον Περιφερειάρχη να επιβάλει αν είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της Ε.Ε. (δηδιοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη – εκμισθω- λαδή, κινέζοι με ολλανδικό διαβατήριο).
3.
Σε όλες τις περιπτώσεις είτε είναι νόμιτή του ακινήτου, αν το νοικιάζει σε αλλοδαπούς
μοι,
είτε
νομότυποι,
οι σύλλογοι να είναι αυστηροί
που δεν έχουν άδεια άσκησης εμπορίας.
Για το ίδιο αδίκημα, οι σύλλογοι να ζητούν την στα ζητήματα του ωραρίου. Συνήθως τα καταστήάμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ματα αλλοδαπών μένουν ανοιχτά μετά τις 9:00 το
και Μετανάστευσης και της Ελληνικής Αστυνο- βράδυ, καθώς και τις Κυριακές. Να ζητούν από
μίας. Αν οι εν λόγω υπηρεσίες δεν ανταποκρι- την αστυνομία να εφαρμόσει τον νόμο, πιεστικά.
θούν, να απευθύνονται στον εισαγγελέα ΠρωΟι Ομοσπονδίες αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλοτοδικών για να τις αναγκάσει να ασχοληθούν
γοι
των εδρών των Περιφερειών να πιέζουν την
με το ζήτημα.
Περιφερειακή
Γνωμοδοτική Επιτροπή να δίνει
Ταυτόχρονα, να καταθέτουν μηνύσεις κατά
τις
άδειες
με
φειδώ
ή και να τις αρνείται στους
των ίδιων των αλλοδαπών. Επίσης είναι θεμιαλλοδαπούς,
γιατί
δεν
προσφέρουν τίποτα στην
τό να καταθέτουν αγωγές από ομοειδείς επιανάπτυξη
της
τοπικής
οικονομίας
και της εργαχειρήσεις – μελών του συλλόγου για αθέμιτο
σίας.
ανταγωνισμό κατά των επιχειρήσεων αλλοδαπών.
Εξαρτημένη εργασία
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι αλλοδα* Επιτροπή της Περιφέρειας, στην οποία
ποί που έχουν άδεια εξαρτημένης εργασίας, δεν
μπορούν να πάρουν άδεια για να ασκήσουν εμπορία. Αν διαπιστώσουν οι εμπορικοί σύλλογοι από
τον έλεγχο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να
απευθυνθούν στον τοπικό Αστυνομικό Διευθυντή
για να διατάξει την απέλαση του αλλοδαπού.
Τις ΔΟΥ
1.
αν κατέχουν άδεια άσκησης εμπορίας
(κι όχι εξαρτημένης εργασίας)
2.
αν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος

Ακόμη, οφείλουν να πιέζουν την Επιθεώρηση
Εργασίας να κάνει ελέγχους για το κατά πόσο
είναι νόμιμη ή παράνομη η απασχόληση αλλοδαπών σε επιχειρήσεις (αν έχουν άδεια εξαρτημένης εργασίας, πότε λήγει, αν έχει ανανεωθεί, αν
έχουν άδεια διαμονής).
Πέρα από τις χρηματικές ποινές, σε περίπτωση
παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών, οι σύλλογοι πρέπει να ζητούν από τον Περιφερειάρχη το
προσωρινό κλείσιμο του καταστήματος και μετά
από τρεις ανάλογες παραβάσεις την οριστική
παύση εργασιών της επιχείρησης.
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι εμπορικοί σύλλογοι πρέπει να είναι πιεστικοί προς τις
αρχές για να εφαρμόσουν τους νόμους, επειδή,
παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, ίσως αμελούν.
Αυτά είναι τα μόνα, βάση νόμων, που μπορούν
να κάνουν. Τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν,
μόνο, με ισχυρά συνδικαλιστικά όργανα.
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Συμμετοχή ή όχι

στους κοινωνικούς διαλόγους και στις
δημόσιες διαβουλεύσεις;

Α

ρκετά χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις αναφέρονται στον κοινωνικό διάλογο, στην λεγόμενη,
δημοσία διαβούλευση. Η επιστράτευση και η χρήση αυτών των όρων γίνεται πάντα πριν και μετά την ψήφιση
κάθε νέου νόμου. Η εικόνα δε του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού στο ίδιο
τραπέζι με την παρουσία εκπροσώπων από τις οργανώσεις που αφορά
το κάθε φορά νομοσχέδιο, έχει γίνει
ρουτίνα.
Στο συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχουν δυο εντελώς αντίθετες απόψεις,
η μία που αναφανδόν είναι υπέρ μια
τέτοιας διαδικασίας, συμμετοχής και
παρουσίας και η άλλη που είναι κατηγορηματικά αντίθετη σ’ αυτό. Τούτο
το κείμενο στοχεύει, αποσκοπεί στο
να ανοιχτεί στη βάση η κουβέντα για
το συγκεκριμένο ζήτημα και να καταδείξει ότι, τόσο από μέρους της εκάστοτε κυβέρνησης όσο και από τους
οπαδούς της συμμετοχής, ούτε τα
κίνητρα είναι αγνά ούτε η επιχειρηματολογία στέρεα.
Ισχυρίζονται κυβέρνηση και συνδιαλεγόμενοι ότι αυτή η διαδικασία είναι
δημοκρατική, διάφανη, δίνει λύσεις,
προάγει τις συγκλίσεις, συνθέτει απόψεις και άλλα βαρύγδουπα τέτοια.
Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά,
θέτοντας ερωτήματα κατά το δυνατόν
λακωνικά και ας είναι οι απαντήσεις
σε αυτά, εκείνο που θα ενισχύσει ή θα
απορρίψει την μία ή την άλλη άποψη.
Ερώτημα 1ο
Πότε η κυβέρνηση καταφεύγει στη
διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου:
όταν πρόκειται να νομοθετήσει κατά
τρόπο που δεν θα θίγει δικαιώματα
και καταχτήσεις ή ακόμη καλύτερα θα
βελτιώνει αυτά ή όταν έχει επιλέξει να
τα μειώσει, να τα υπονομεύσει, να τα
καταργήσει;
Ερώτημα 2ο
Θυμάται κάποιος 1 (μία) έστω περίπτωση που οποιαδήποτε κυβέρνηση κάλεσε ενδιαφερόμενους ή έστω
τους κοινωνικούς εταίρους, για να
διαβουλευτεί μαζί τους για μεγαλύτερες αποδοχές, επιδόματα, προσλήψεις, βελτίωση συνθηκών εργασίας
και ζωής, αύξηση συντάξεων, βελτίωση περίθαλψης κ.α.;
Ερώτημα 3ο
Έχει κάποιος ένα παράδειγμα θετικής κυβερνητικής παροχής που να
μην είναι αποτέλεσμα σκληρής αγωνιστικής διεκδίκησης, απεργιακής κινητοποίησης και δυναμικής δράσης;
Ερώτημα 4ο
Ερχόμενοι και στα δικά μας των
εμπόρων που η ΕΣΕΕ, και οι παρατάξεις στα Προεδρεία της είναι εραστές των κοινωνικών διαλόγων, που
δεν έχουν λείψει από κανέναν, που
συνομιλούν όποτε θέλουν με τους
Υπουργούς και τους Πρωθυπουργούς, μπορεί κάποιος να μας πει για
ένα, μόνο ένα θετικό μέτρο που επήλ-

θε σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής
τους τόσα χρόνια στους κοινωνικούς
διαλόγους και στις δημόσιες διαβουλεύσεις;
Αναφερόμενοι, ειδικά, στα θέματα
του εμπορίου, οφείλουμε να καταγράψουμε τα αποτελέσματα της δράσης της ΕΣΕΕ από την ίδρυσή της ως
σήμερα (τα μέλη της οποίας, του Δ.Σ.
και των Προεδρείων της, είχαν πάντοτε άριστες προσωπικές σχέσεις με τα
μέσα ενημέρωσης, αλλά και με τους
εκάστοτε κυβερνώντες).
Ας θυμηθούμε λοιπόν μαζί τα
αποτελέσματα αυτής της υπέροχης
ατμόσφαιρας και της προνομιακής
συμμετοχής μας σαν κοινωνικός εταίρος στις δημόσιες διαβουλεύσεις και
στους κοινωνικούς διαλόγους.
Σε τίτλους λοιπόν και εντελώς επιγραμματικά:
Καθιερώθηκαν τα «αντικειμενικά κριτήρια» φορολόγησής μας.
Θεσμοθετήθηκε το καθεστώς της ομηρίας μας μέσω των ανέλεγκτων χρήσεων.
Επιβλήθηκε η συνάφεια.
Εμπεδώθηκε η προπαγάνδα ότι αισχροκερδούμε, φοροδιαφεύγουμε και φοροκλέπτουμε.
Απαξιώθηκε – έχουμε και
εκπροσώπους στη Διοίκηση του – ο
ασφαλιστικός μας οργανισμός.
Διογκώθηκαν οι εισφορές
μας, υπονομεύτηκαν οι συντάξεις
μας, πάνε στον Καιάδα οι νέοι συνάδελφοί μας.
Διατηρήθηκε η αναντιστοιχία συντάξεων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ.
Υποβαθμίστηκε η υγεία,
πρόνοια, περίθαλψη.
Καταργήθηκε η Αργία της
Κυριακής στους αθλητικούς χώρους
και αλλού.
Σχεδόν απελευθερώθηκε
το ωράριο. (Σήμερα απαγορεύεται να
είσαι ανοιχτός από τις 21:00 μέχρι τις
05:00 και το Σάββατο από τις 20:00
μέχρι τις 05:00)
Γιγαντώθηκε το παραεμπόριο.
Εισήλθαν και κυριάρχησαν
οι Κινέζοι.
Κυριάρχησαν, επίσης, τα
πολυκαταστήματα, οι όμιλοι, οι υπεραγορές, τα εμπορικά κέντρα.
Ευτελίστηκαν οι εκπτώσεις.
Θεσμοθετήθηκαν οι ολοχρόνιες προσφορές.
Νομιμοποιήθηκε ο αθέμιτος
ανταγωνισμός.
Σμπαραλιάστηκε ο συνδικαλιστικός μας ιστός.
Απεμπολήθηκε ο συνδικαλιστικός πόρος.
Κατέστη ύποπτο παρανομιών το θυγατρικό της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ.
Πιστεύω ότι η παραπάνω επιγραμματική και με ελλείψεις καταγραφή,
αρκεί για όποιον δεν εθελοτυφλεί, να

αντιληφθεί ότι οι λεγόμενοι κοινωνικοί
διάλογοι, διαβουλεύσεις ή όπως αλλιώς το πείτε, δεν είναι τίποτε άλλα
παρά και μόνο ένα ψευδεπίγραφο
πρόσχημα, ένα επικοινωνιακό τέχνασμα παραπλάνησης των κάθε φορά
θιγόμενων από τις αποφάσεις.
Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι,
αν απείχαν – οι πλειοψηφίες της ΕΣΕΕ
– από τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα
πράγματα θα ήταν χειρότερα. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί και
να το αποδείξει ότι απέχοντας, αρνούμενοι να συναινέσουν και δουλικά
να υποταχτούν, ξεσηκώνοντας τον
κόσμο και δυναμικά διεκδικώντας θα
είχαν αποτρέψει κάποια απ’ όσα περιγράφονται.
Επειδή ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι
είναι για να μην το αντιλαμβάνονται

αυτό, φυσικό επακόλουθο είναι να δικαιούνται τους χαρακτηρισμούς των
συμβιβασμένων και των κυβερνητικά
υποταγμένων.
Το πρόβλημα όμως για το κείμενο
τούτο δεν είναι μόνο αυτοί, οι συμβιβασμοί τους, οι εκχωρήσεις τους και
η νομιμοποιητική παρουσία τους σε
μια μαϊμουδίστικη διαδικασία.
Θα ήταν παράλειψη του κειμένου
να μην στιγματίσει δυνατά και έντονα
όλους αυτούς που με τη μοιραία κάθε
φορά ψήφο τους, δίνουν την πλειοψηφία σε συνδυασμούς και πρόσωπα
που έχουν επιλέξει να απεμπολούν
τις κατακτήσεις αυτών που εκπροσωπούν, με αντάλλαγμα την ικανοποίηση
ατομικών μωροφιλοδοξιών και μικροπροσωπικών στοχεύσεων.
Κ.Ν.

«Πλασματική επιδημία»

Η

«Ερμαϊκή Στήλη» από τους
πρώτους μήνες της διάδοσης της νέας γρίπης συντάχτηκε με τις απόψεις εκείνων που
υποστήριζαν πως όλη η ιστορία
έλαβε διαστάσεις με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας συγκεκριμένων φαρμακοβιομηχανιών.
Έρχεται τώρα η Επιτροπή Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης
και κάνει λόγο για το μεγαλύτερο
ιατρικό σκάνδαλο της εκατονταετίας και χαρακτηρίζει την πανδημία,
«μαϊμού»!!! Καταγγέλλει, μάλιστα,
απροκάλυπτα, τις εταιρείες φαρμάκων ότι παρέσυραν τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας να κηρύξει πανδημία, με αποτέλεσμα να κερδίσουν
αμύθητα ποσά από την παραγωγή
και διάθεση των εμβολίων.
Αν ευσταθούν οι καταγγελίες
ότι κορυφαίοι επιστήμονες χρηματίστηκαν από τις φαρμακοβιομηχανίες, τότε, σημαίνει, πως όλο το
μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας,
παγκόσμια, είναι βουτηγμένο στη
διαφθορά κι έχει «μολύνει» ακόμη
και κυβερνήσεις υπέρ άνω υποψίας.

Πως αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός
ότι ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης
στο ζήτημα της πανδημίας, είναι
έμμισθος σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας GlaxoSmithΚline; Ή το
ότι η διευθύντρια του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, η οποία, αφού
αναστάτωσε τον πλανήτη για τον
φονικό Η1Ν1, παραδέχθηκε προ
ημερών ότι δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί εναντίον πανδημικού στελέχους της γρίπης;
Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, πιάστηκε και πάλι κορόιδο πληρώνοντας 9,6 εκατ. € ως μέρος της
παραγγελίας 3 εκατ. δόσεων εμβολίου, το οποίο δεν ενεκρίθη τελικά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Φαρμάκων!!! Συνολικά, η χώρα μας
παρήγγειλε 12,5 εκατ. εμβόλια, παρέλαβε 3,5 εκατ. και διέθεσε 350
χιλιάδες. Παρόλα, αυτά, με απάτη
ή χωρίς απάτη, η Ελλάδα θα πληρώσει όσα εμβόλια παράλαβε, το
κόστος των οποίων ανέρχεται στα
25 εκατ. €. Θα πληρώσει και τα καινούργια ράφια για να τα στοιβάξει!

7

ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ - Ιανουάριος 2010 - ΟΕΣΒΔΕΝ

Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(γιατί μας αφορά)

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΝΥΔΡΙ – ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΣΕΕ
κ. ΚΟΡΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τ

ο ζήτημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεν είναι
μόνο στενά οικονομικό πρόβλημα, είναι βαθιά κοινωνικό
και πολιτικό.
Είναι η βάση, το εφαλτήριο
της εισοδηματικής πολιτικής
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Για να τοποθετηθούμε έτσι ή
αλλιώς, με την μία ή την άλλη
θέση, πρέπει να πάρουμε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους.
Πρώτον, για να μείνουμε
στην τελευταία εικοσαετία, η
πορεία της εισοδηματικής και
γενικότερα οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε είχε
σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία
μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, εργατών,
συνταξιούχων, αγροτών, των
μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Κι αυτό συνέβη, ενώ μας
παραπλανούσαν, υποσχόμενοι
«προστασία του εισοδήματος»,
«ισοσκελισμό μισθών» και «σύγκληση» με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μήπως θέλουν να μας
πουν, τώρα, που βρίσκονται οι
μέσοι όροι;
Δεύτερον, ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των
μισθωτών και των μικρών
επαγγελματιών απορροφάται
από τομείς που κάποτε ήταν
δωρεάν και τώρα εμπορευματοποιούνται ταχύτατα, όπως η
παιδεία, η υγεία, η πρόνοια.
Τρίτον, η υποαπασχόληση,
η ανεργία κι η φτώχεια αυξήθηκαν.
Τέταρτον, τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων πολλαπλασιάστηκαν.
Άρα, υπήρξε μια μεγάλη
αναδιανομή του πλούτου,
προς όφελος των λίγων.
Συζητούμε κάθε χρόνο για
την Εθνική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και τα επιχειρήματα
από τη μεριά των εργοδοτών
και των εργαζομένων παραμένουν στην στείρα τιμαριθμική
αντιπαράθεση.
Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΛΠΕ, ο ΣΕΣΜΕ
κι η «δική μας» ΕΣΕΕ λένε ότι

οι μισθοί είναι υπερβολικοί.
Με ποιο κριτήριο, εμείς, οι
μικροί, αυτοαπασχολούμενοι
έμποροι θα καθορίσουμε τη
στάση μας;
Για να πάρουμε θέση απέναντι στα ποσοστά αύξησης
των μισθών των εργαζομένων,
πρέπει να απαιτήσουμε την αλλαγή ορισμένων σημαντικότατων οικονομικών παραμέτρων
και αποφάσεων. Οφείλουμε
να ζητούμε γενναίες αυξήσεις
στους μισθούς, αλλά αυτό για
να συμβεί πρέπει να παρθούν
γενναίες αποφάσεις:
•
Να αυξηθεί η φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%
•
Να καταργηθούν όλες
οι μορφές υποαπασχόλησης,
πρώτα από όλα στις πολυεθνικές και στα πολυκαταστήματα
•
Να καταργηθεί ο ΦΠΑ
στα στοιχειώδη αγαθά πρώτης
ανάγκης, στις ΔΕΚΟ και στα
φάρμακα
•
Να δοθούν φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα
στις μικρές επιχειρήσεις και
να προστατευτούν, παρεμβατικά, από το κράτος έναντι των
μεγάλων
•
Να καταργηθεί η επιχειρηματικότητα στα κοινωνικά αγαθά της υγείας και της
παιδείας
Οι μικροί έμποροι οφείλουμε να επιθυμούμε τις αυξήσεις
στους μισθούς εκείνων από
τους οποίους εξαρτόμαστε
και με τους οποίους ανήκουμε
στην ίδια τάξη, όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι
ανήκουμε στους προνομιούχους. Αλλά, αυτές οι αυξήσεις
δεν μπορούν να δοθούν με
μαγικό τρόπο. Χρειάζεται, εκ
βάθρων, αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και ταυτόχρονη
προστασία του δικού μας εισοδήματος.
Άρα, χρειάζεται αναδιανομή του πλούτου προς όφελος
των πολλών!

Κύριε Πρόεδρε
Ο Σύλλογός μας, σας εύχεται
συγχαρητήρια για την εκλογή σας, στο
Προεδρείο της ΕΣΕΕ.
Ευελπιστούμε ότι θα υπερασπίσετε
επάξια τα συμφέροντα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων οι οποίες είναι η
ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας
με τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν
σήμερα. Όπως αυτό των 45 εποχιακών
εμπόρων, μελών του Συλλόγου μας,
όπου εδώ και χρόνια είναι όμηροι του
πρώην Τ.Α.Ε. Πρεβέζης για κάποια
δήθεν αυτεπάγγελτη ασφάλιση πριν

12 χρόνια και χωρίς ενημέρωσή μας,
με αποτέλεσμα σήμερα να μην δίνουν
ασφαλιστική ενημερότητα, ούτε να
θεωρούν βιβλιάρια υγείας, που όσοι
έχουν ανταποκριθεί στο νόμο 3050/02
έχουν στην κατοχή τους .
Εκ μέρους σας ζητάμε το άμεσο
ενδιαφέρον ως προς τη λύση του
προβλήματος διότι βρισκόμαστε στο
δίλημμα να κλείσουμε τα καταστήματά
μας εφόσον δεν μπορούμε να
ανταποκριθούμε στα υπέρογκα ποσά
που μας ζητούν.
Το προηγούμενο Προεδρείο είχε
ενημερωθεί
χωρίς
ουσιαστικό
αποτέλεσμα.

«Ναι! Αλήθεια είναι!
Το ψέμα έχει κοντά πόδια»

3 Παραμονές των εκλογών της ΕΣΕΕ
η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων
σε ανακοίνωσή της είχε καταγγείλει
τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης
Συνεργασίας Εμπόρων κ. Ρώρο ότι στη
μεθόδευση αλλαγής Προεδρείου το
2007 είχε συμπράξει με την ψήφο του.
3 Την καταγγελία αυτή ο κ. Ρώρος με
ανακοίνωσή του με τίτλο η «Ηγεσία
της Αγωνιστικής Ενότητας σε vertigo» όχι μόνο την διέψευσε αλλά την
χαρακτήρισε συκοφαντία, ψέμα, κίνηση
με ταπεινά ελατήρια και κίνητρα κ.λ.π.
έγραφε μάλιστα επί λέξη:
«…Όταν ο κ. Αρμενάκης παραιτήθηκε
και έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα έλαβε
10 ψήφους (6 ο συνδυασμός του, 3 ο
συνδυασμός Τζίκα, 1ο Καρέλλας).Η
τοποθέτησή μου και η ψήφος μου ήταν
Λευκή ενώ η «Αγωνιστική Συνεργασία»
απείχε.
Πρακτικά 10-11-2007
3 Λίγες μέρες αργότερα, μετά τις
εκλογές στην ΕΣΕΕ και συγκεκριμένα
στις 7/12/2009 στην 1η συνεδρίαση
για την εκλογή Προεδρείο της ΕΣΕΕ,
διεκδικώντας τη συμμετοχή του σε αυτό
απευθυνόμενος στον Προεδρεύοντα και
στη συνέχεια Πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη
Κορκίδη, λέει και δηλώνει:

«Πολλές φορές αγαπητέ Βασίλη, ξέρεις
ότι...η συνεργασία... είναι σε τεντωμένο
σχοινί. Τη ζήσαμε στο προηγούμενο
Διοικητικό Συμβούλιο όπου ξεκίνησε
μέσα από μία διαδικασία τα δύο
τελευταία χρόνια, συνεργασία και για
πρώτη φορά διευρύνθηκε το Προεδρείο
της ΕΣΕΕ. Ήμουν υπέρμαχος αυτής
της διαδικασίας και θα σας θυμίσω ότι
παρ΄ όλο ότι στην πρώτη διεύρυνση που
έγινε του Προεδρείου, δεν συμμετείχα
εγώ στο Προεδρείο, εγώ υπερψήφισα
στη διεύρυνση του Προεδρείου και λέω
ότι αυτό είναι μια καλή αρχή.
Η αρχή αυτή είχε μετά από ένα χρόνο
άλλο ένα βήμα ακόμα, όπου εισήλθε
και ο δικός μας ο Συνδυασμός μετά την
παραίτηση του κ. Καρέλλα στο Προεδρείο
της ΕΣΕΕ. Κατά τα λόγια τουλάχιστον και
του Προεδρεύοντα, του κ. Κορκίδη αλλά
και των περισσοτέρων από εμάς, εκείνη
η συνεργασία πήγε αρκετά καλά.»
(Επίσημα πρακτικά ΕΣΕΕ 7ης /12/2009)
Αντιλαμβάνεται λοιπόν εύκολα πλέον ο
καθένας ότι ο κ. Ρώρος σε μια εκ των δυο
περιπτώσεων λέει ψέματα και βεβαίως
αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας
ότι αλήθεια λέει όταν δηλώνει ότι
υπερψήφισε στη διεύρυνση. Άλλωστε
γι’ αυτό ανταμείφθηκε εντασσόμενος
στο Προεδρείο αργότερα.
Στο ερώτημα:
Τι νόημα έχει σήμερα μια τέτοια αναφορά
και αναμόχλευση του θέματος;
Η απάντηση είναι απλή:
Επιβάλλεται όχι μόνο για την ιστορική
αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και
κυρίως γιατί αυτές οι συμπεριφορές,
οι διγλωσσίες, οι υστερόβουλές
συναλλαγές και οι δίχως αρχές
συμπράξεις ήταν και παραμένουν η πηγή
της κακοδαιμονίας για το συνδικαλιστικό
μας κίνημα και το εκτροφείο της
απαξίωσής μας.
«Ο εραστής των πρακτικών»
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Πρόγραμμα
Σταθερής
Φτώχειας
Στη μεγαλύτερη λιτότητα των
τελευταίων δεκαετιών, σύρει η νέα
κυβέρνηση όλο τον ελληνικό λαό,
με μια βίαιη δημοσιονομική πολιτική που στοχεύει να περιορίσει το
έλλειμμα κατά 10 μονάδες μέσα
σε μια τριετία! Θα επιδιωχθεί να
εξοικονομηθούν 25 δισ.€, μέσω
του περιορισμού των δαπανών και
την αύξηση της φορολογίας.
Θα κληθούμε να πληρώσουμε
το έλλειμμα που είναι αποτέλεσμα
της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, την οποία
εφάρμοσαν με συνέπεια οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων.
Το πρόγραμμα σταθερότητας
θα αφαιρέσει το εισόδημα των
μισθωτών, των συνταξιούχων και
των μικρών αυτοαπασχολούμενων
επαγγελματιών κι εμπόρων και θα
το αναδιανείμει στις μεγάλες επιχειρήσεις, μέσω επιδοτήσεων και
φοροαπαλλαγών. Μόνο έτσι, κατά
τη γνώμη των «σοφών» οικονομολόγων θα ξεπεράσουν την κρίση
και θα αυξήσουν την κερδοφορία
τους.
Μετά το πέρας της επαχθούς
τριετίας, κανενός η οικονομική
θέση δεν θα γίνει καλύτερη και
στη θέση του κοινωνικού κράτους
θα εγκατασταθεί η απόλυτη ιδιωτικοποίηση.

Οι περικοπές των
κοινωνικών δαπανών

Για το ασφαλιστικό, τα γράψαμε
διεξοδικά στο φύλλο Δεκεμβρίου,
όπου αναμένεται μείωση της συμμετοχής του κράτους στη χρηματοδότηση των ταμείων, άφεση
αμαρτιών για τη μεγάλη κλοπή των
αποθεματικών και μετατόπιση του
βάρους, ολοκληρωτικά, στις πλάτες των ασφαλισμένων. Το 2010
θα μειωθούν οι επιχορηγήσεις στα
ταμεία κατά 540 εκατ. €
Στην υγεία, θα προωθηθεί η
απαλλαγή του κράτους από τη μεγάλη αυτή κοινωνική ευθύνη, μέσω
της πλήρους ιδιωτικοποίησης των
νοσοκομείων. Ήδη, προσπαθεί να
περιορίσει τον κατάλογο των φαρμάκων, εξοικονομώντας 800 εκατ.
€!
Το αφορολόγητο όριο μειώθηκε

ήδη, χωρίς «να ανοίξει μύτη» κι εν
μέσω επευφημιών από τους ίδιους
συνδικαλιστές που πέρυσι ξεσήκωσαν τον κόσμο. Η σύνδεσή του
με τη συλλογή αποδείξεων είναι
ατυχής, γιατί τα δικαιώματα δεν
λειτουργούν με bonus, των οποίων το ύψος είναι αδιευκρίνιστο. Αν
π.χ. η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος γίνει χωρίς να ληφθεί
υπόψη το ύψος του αφορολόγητου ορίου, τότε θα έχουμε απόλυτη μείωση των μισθών.
Εκτός αυτού, σε μια εποχή που
κρίνεται απαραίτητος ο διπλασιασμός του αφορολόγητου ορίου,
η κυβέρνηση το συνδέει με τη
φοροδιαφυγή κι ουσιαστικά το
ποινικοποιεί. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα που χάνονται από
τη φοροδιαφυγή είναι κατά πολύ
λιγότερα από τα αντίστοιχα που
χαρίζονται μέσω των προκλητικών
φοροαπαλλαγών.
Παγώνουν οι προσλήψεις, που
ιδιαίτερα στην παιδεία και στα
νοσοκομεία, που υπάρχει μεγάλη
έλλειψη προσωπικού, κρίνονται
υπεραπαραίτητες.
Μειώνονται οι μισθοί 4%, μέσω
της μείωσης των επιδομάτων,
κατά 10%.

Φοροκαταιγίδα
εναντίον των μεσαίων
και χαμηλών
εισοδημάτων

Τα περιθώρια για αύξηση της
άμεσης φορολογίας παραμένουν
μικρά, αφού και η νέα κυβέρνηση
συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης σε ότι αφορά στις προκλητικές φοροαπαλλαγές των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η σταδιακή μείωση της φορολογίας των Α.Ε. από 35% το 2004,
σε 25% σήμερα και σταδιακά στο
20% ως το 2014, εξανεμίζει κάθε
προσπάθεια ουσιαστικών εσόδων,
όταν η αναγκαιότητα για αύξηση
της φορολογίας στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο 45% προβάλει επιτακτική.
Έτσι, οι εισηγμένες εταιρείες
του Χρηματιστηρίου, που δήλωσαν
λειτουργικά κέρδη 8,5 δισ. € στο
9μηνο του 2009, δεν συνδράμουν

ουσιαστικά στο να ξεπεραστεί η
κρίση. Φέτος, θα καταβάλλουν 275
εκατ. € λιγότερα. Αντίθετα, όλοι
εμείς, θα πληρώσουμε 480 εκατ.
€ περισσότερα. Ίσως σε αυτό να
κρύβονται οι πραγματικοί στόχοι
του Προγράμματος Σταθερότητας: αποτελεί πρόγραμμα κερδοφορίας αυτών των συγκεκριμένων
εταιρειών.
Η κυβέρνηση αναγκάζεται να
ακολουθήσει την πεπατημένη της
αύξησης των έμμεσων φόρων,
που όπως έχουμε επισημάνει στο
παρελθόν, πρόκειται για άδικο μέτρο. Οι άμεσοι φόροι αντιστοιχούν
στην κερδοφορία, ενώ οι έμμεσοι
στην κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των ειδών διαβίωσης.
«Πρωταθλητές» και πάλι, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης τσιγάρων,
ποτών και καυσίμων που θα αποφέρουν έσοδα 1,5 δις. €. Αυτό θα
συμβεί αν δεν μειωθεί η κατανάλωση κι αν δεν αυξηθεί η λαθρεμπορία κι η νόθευση, πράγμα που
κανείς δεν αποκλείει. Συνήθως,
αυτά τα μέτρα έχουν βραχυπρόθεσμα οφέλη κι ευνοούν το παραεμπόριο.
Εδώ, να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει απαλλάξει τις ναυτιλιακές, ακτοπλοϊκές κι αεροπορικές
εταιρείες από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, με απώλεια
1,2 δισ. €. Αυτό όμως δεν λογίζεται σαν σημαντική απώλεια, γιατί
θα πληρώσουμε, οι μικρομεσαίοι
και για αυτούς!
Από την απόδοση του ΦΠΑ αναμένονται επιπλέον του 2009 έσο-

δα, 870 εκατ. €, με πρόφαση την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Επειδή όμως, αυτό δεν είναι σίγουρο
πως θα γίνει κατορθωτό κι επειδή
τα δημοσιεύματα από εφημερίδες
– «παπαγαλάκια» δίνουν και παίρνουν για αύξηση του ποσοστού
του ΦΠΑ, ας μην αποκλείουμε
τίποτα. Και μόνο η ύπαρξη του
συγκεκριμένου φόρου στα είδη
πρώτης ανάγκης και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ αποτελεί κοινωνική
πρόκληση.
Τις υπέρογκες αυξήσεις στα
τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της «πράσινης οικονομίας» τις
πληρώσαμε.
Αναμένονται μεγάλες αυξήσεις
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με συνέπεια την αύξηση
του φόρου μεταβίβασης, του τέλους ακίνητης περιουσίας ιδιοκτητών κι ενοικιαστών και του φόρου
εισοδήματος .
Θα επιβληθούν νέες φορολογικές κλίμακες στις γονικές παροχές και στις δωρεές.
Η επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας δεν
θα έχει αντίκρισμα, αφού πολλές
επιχειρήσεις και μονές του Αγίου
Όρους δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΕΤΑΚ!!! Θα θίξει όσους έχουν
δεύτερη κατοικία.
Θα αυξηθούν οι Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους κι αυτό
δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση!
Τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης των επιχειρήσεων θα
γίνουν ταφόπλακα για τους μικρομεσαίους.
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Στυγνός νεοφιλελευθερισμός με σοσιαλιστικό
επίχρισμα

Και μέσα σε όλα αυτά, η προπαγάνδα καλά κρατεί. Τα μεγαλύτερα
μέσα επικοινωνίας, όπως ήταν φυσικό, τάχθηκαν υπέρ του οικονομικού μονόδρομου της λιτότητας,
πρωτοπόρα στη «διαπαιδαγώγηση
της φτώχειας των μαζών».
Είναι φυσικό, ότι άρθρα σαν αυτό
της «Ερμαϊκής Στήλης» θα αντιμετωπιστούν με καχυποψία, την ώρα
που όλες οι «μύγες» έχουν διαλέξει στρατόπεδο και πολιτική.
Όσο για την «νέα» κυβέρνηση,
100 + 1 μέρες μετά την εκλογή
της, τίποτα δεν μοιάζει ίδιο.

Ο πρωθυπουργός άλλαξε τη
γλώσσα που χρησιμοποιούσε πριν
τις εκλογές.
Τότε έλεγε: «θα φορολογήσω
τους πλούσιους και θα ενισχύσω
τους αδύναμους».(ΔΕΘ, 2007)
Τώρα, λέει: «αν δουλέψουμε
όλοι μαζί θα πετύχουμε ακόμα και
στα πιο δύσκολα εγχειρήματα. Ο
στόχος της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε διάστημα τριετίας είναι εφικτός με σκληρή δουλειά»,
«το Πρόγραμμα Σταθερότητας,
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
είναι η μόνη μας επιλογή (...). Η
κοινωνία είναι αποφασισμένη όσο
ποτέ άλλοτε να συμβάλει σε αυτή
την προσπάθεια»,
και «το έλλειμμα είναι εθνική
υπόθεση».
Θα διαφωνήσουμε. Το έλλειμμα
είναι υπόθεση όσων το δημιούργησαν, κι αυτές ήταν οι ενδοτικές
κυβερνήσεις που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα στα οικονομικά σκάνδαλα και στο ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας.
Εμείς πληρώσαμε με δεκαετίες
λιτότητας, φτωχαίνοντας όλο και
πιο πολύ και κάνοντας πλούσιες
τις τοπικές και πολυεθνικές μεγάλες επιχειρήσεις.
Ήρθε η ώρα να μας δώσουν τα
κέρδη τους. Κι εμείς δεν θα φανούμε αχάριστοι. Θα τους δώσουμε την κρίση!!!

Το ιστορικό της λιτότητας
στην Ελλάδα

Έστω ότι κάποιος γεννήθηκε
το 1950. Το 1974 αποφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο, ή αν δεν
πήγε σ’ αυτό άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία,
και τέλος ξεκίνησε το δικό του
σπιτικό. 36 χρόνια μετά (το

2010) είναι 60 χρονών. Καλώς
ή κακώς, η ζωή του πέρασε.
Έχει εγγόνια, σε 5 - 8 χρόνια
παίρνει και σύνταξη. Τι συνέβη καθ’ όλη τη διάρκεια της
ενήλικης ζωής του ως φορολογούμενου;

Κοιτάξτε:
•
1974: K. Καραμανλής: Λιτότης
•
1981: Α. Παπανδρέου: Καμένη Γη
•
1985: Α. Παπανδρέου: Στενωπός
•
1989: Οικουμενική
(όλα τα κόμματα): Άδεια Ταμεία
•
1990: Κ. Μητσοτάκης
Πτώχευση της Ελλάδος
•
1993: Α. Παπανδρέου: Το βρόμικο ‘89
•
1996: Κ. Σημίτης:
«Εκσυγχρονισμός»,σύγκλιση Ευρώ
•
2000: Κ. Σημίτης: Μαύρη τρύπα
•
2004: Κ. Καραμανλής:
Ψεύτικος προϋπολογισμός
των άλλων, Ολυμπιακοί αγώνες
•
2007: Κ. Καραμανλής:
Παγκόσμια οικονομική κρίση
•
2009: Γ. Παπανδρέου: Άδεια ταμεία
ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
του έλεγαν ότι δεν υπάρχουν
λεφτά, ότι κάθε χρόνο θα πληρώνει μεγαλύτερο φόρο, ότι
κάθε χρόνο τα πάντα θα ακριβαίνουν.
Ήταν 24, τώρα είναι 60 και
σε ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΖΩΗ σαν
φορολογούμενου πολίτη του
έλεγαν ότι πρέπει να πληρώνει
περισσότερο και ότι τα λεφτά
δεν φτάνουν.
Βλέπετε κάποιο πρόβλημα
σε αυτή την πραγματικότητα;
Μήπως το πρόβλημα δεν
είμαστε εμείς αλλά αυτοί που
μας κυβερνάνε;
Μήπως δεν είμαστε εμείς (οι
πολίτες) αυτοί που κλέβουν τα
χρήματα;
Επί τόσα χρόνια μαζεύουν
από εμάς λεφτά.

Κάθε χρόνο μαζεύουν περισσότερα λεφτά.
Κάθε χρόνο μειώνουν τα
έξοδα στην παιδεία και στην
υγεία.
Δηλαδή κάθε χρόνο επί τόσα
χρόνια τα έσοδά τους είναι και
μεγαλύτερα. Και όμως κάθε
χρόνο δηλώνουν ότι τα λεφτά
δεν φτάνουν.
Για ποιον δεν φτάνουν; Που
πάνε ή μάλλον σε ποιον πάνε
αυτά τα λεφτά;
Δεν πάει ο νους σας;
Δεν φοβάστε ότι το ίδιο ακριβώς με τη γενιά του 1950 που
σας περιγράψαμε στο ΑΛΗΘΙΝΟ παράδειγμα πιο πάνω, θα
συμβεί και εσάς αλλά και στις
γενιές που έρχονται;
Δεν σας πιάνει τρόμος μόνο
και στην σκέψη;
Και όμως ...;
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Η (φθινοπωρινή) επόμενη μέρα
της Συνομοσπονδίας των εμπόρων

Μ

ονοκομματικό θα είναι το
προεδρείο της ΕΣΕΕ που
θα ασχοληθεί με τα ζητήματα του εμπορίου τα επόμενα
χρόνια, παρά την προσπάθεια
των επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΝ να υπάρξει διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, για τους δικούς τους λόγους.
Υπό κανονικές συνθήκες, η
εκλογή προεδρείου σε ένα Δ.Σ.
έχει μικρή σημασία, όχι όμως για
την ΕΣΕΕ, όπου το προεδρείο,
συνήθως, υποκαθιστά την έννοια
του Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε
αν θα συνεχίσει την πρακτική του
προηγούμενου, που ουσιαστικά
λειτουργούσε ως αυτόνομο όργανο με απόλυτες εξουσίες, κάτι
σαν Προκρούστης της νεοφιλελεύθερης οικονομικής αντίληψης,
αλλά τα πρώτα δείγματα δεν φανερώνουν κάποια αλλαγή και ταπεινότητα. Κυρίως, δεν παραχωρούν στο Διοικητικό Συμβούλιο
τη θέση που του αρμόζει.
Το νέο προεδρείο της ΕΣΕΕ
αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Β. Κορκίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κ. Χατζαρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Β. Παγώνης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Π. Καρέλλας
Γ. Γραμματέας: Γ. Καρανίκας
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Ηλ.
Παυλίδης
Οικονομικός Επόπτης: Π. Καραγιάννης
Αναπληρωτής
Οικονομικός
Επόπτης: Στ. Χατζηγεωργιάδης
Ακολουθούν οι τοποθετήσεις
των επικεφαλής των παρατάξεων
(εκτός της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων, που δεν έχει επικεφαλής).
Β. Κορκίδης
Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω
από τη συνεργασία, τη συμπαράσταση σε αυτή τη δύσκολη δουλειά που αναλαμβάνουμε.
Θέλουμε τον έλεγχο, θέλουμε
την καλοπροαίρετη κριτική. Θέλουμε να μας επισημαίνετε τα
λάθη που μπορεί να κάνουμε ως
άνθρωποι και θέλουμε και τη βοήθειά σας. Γι’ αυτό και προεκλογικά είπα ότι τα Προεδρεία είναι
ανοικτά στους επικεφαλής όλων
των Συνδυασμών, όχι μόνο με την
παρουσία τους αλλά και με την
τοποθέτησή τους και τη γνώμη
και την άποψή τους.
Στη Γενική Συνέλευση του
Μαρτίου μπορούμε να θέσουμε
το θέμα σε καταστατικό επίπεδο
πλέον για ένα διαπαραταξιακό
Προεδρείο και να αφήσουμε και
μια παρακαταθήκη στα επόμενα
Συμβούλια, Προεδρεία και γενικά στην ΕΣΕΕ, μιας διαπαραταξιακής εκπροσώπησης. Και σας
δηλώνω ότι εμάς, ο Συνδυασμός
«Νέα Εμπορική Ενότητα» για τα
επόμενα τρία χρόνια μπαίνει στο
ψυγείο και μπορεί την επόμενη

τριετία να μην χρειαστεί να βγει
αλλά να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο, κάτι δυνατότερο που
ήταν και επιθυμία μου και γι’ αυτές τις εκλογές.
Νομίζω ότι γυρίζουμε μια νέα
σελίδα. Ξεκινάμε κάποια πράγματα από άλλη βάση, με άλλη φιλοσοφία. Άλλωστε, οι εποχές δεν
μας επιτρέπουν, για προσωπικές
ή εσωτερικές αντιπαραθέσεις, να
αναλωθούμε και να αναλώσουμε
την ενέργειά μας και τις προσπάθειές μας.
Έχουμε πολλούς εχθρούς
έξω απ’ αυτή την αίθουσα. Όχι
εχθρούς, αντιπάλους να τους
πω. Ή, από εκεί που μπορούμε
να διεκδικήσουμε πάρα πολλά
πράγματα. Και οι συνάδελφοι
μας όπως είδατε και στη Γενική
Συνέλευση, περιμένουν πάρα
πολλά από εμάς. Εγώ εισέπραξα
απογοήτευση, εισέπραξα οργή.
Μπορεί να ήταν, προσωπικά, λίγο
μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη,
στον καθένα να ήταν διαφορετική, αλλά κάθε μέρα παίρνουν
τηλέφωνο συνάδελφοι μας και
ζητάνε τη βοήθειά μας. Και δυστυχώς, νιώθουμε ανήμποροι να
τους προσφέρουμε το παραμικρό.
Μακάρι να μπορούσαμε στη
Γενική Συνέλευση που κάναμε
την εκλογή να τους πούμε ότι
«Ξέρετε κάτι, έχουμε να σας πούμε γι’ αυτά τα προβλήματα τρεις
λύσεις, δύο λύσεις, μία λύση»!
Δυστυχώς, μπορούσαμε μόνο
να κάνουμε αναφορά των προβλημάτων χωρίς να τους δώσουμε λύση. Χωρίς να μπορούμε να
τους πούμε ότι «Ξέρετε, υπάρχει
και ένα μέτρο ανακούφισης».
Αυτό μας έκανε να νιώσουμε
άβολα. Πρέπει το Μάιο να μπορούμε κάτι να τους πούμε.
Ν. Τζίκας
Πάγιο αίτημα της «Πανελλήνιας
Κίνησης Εμπόρων» ήταν πάντοτε,
για την εύρυθμη λειτουργία της
ΕΣΕΕ και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
συναδέλφων μας των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, να
υπάρχει διαπαραταξιακό Προεδρείο.
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα στον πρόεδρο και στο Προεδρείο, σε όλα εκείνα που θα
έχουν στόχο την προάσπιση των
συμφερόντων των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Θα
είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε
προσπάθεια, που θα έχει αυτή
την κατεύθυνση και βεβαίως την
ανάπτυξη του Ελληνικού Εμπορίου, αλλά και το κύρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου ως έναν από τους μεγάλους κοινωνικούς εταίρους.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διαπιστώσουμε ότι όχι μόνο
δεν εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, αλλά,
εάν κρίνω από τα τελευταία δύο

χρόνια τον όχλο που είχατε απέναντι σας σαν πρώην Προεδρείο
και τα τεράστια προβλήματα που
δημιούργησαν στο Προεδρείο
κάποιοι συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα, εμείς
δεν θα το πράξουμε αυτό.
Γ. Τζωρτζόπουλος
Μιας και μιλάμε για τη συγκρότηση του Προεδρείου, εμείς σαν
«Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων» δεν έχουμε αυταπάτες.
Το Προεδρείο αποτελούσε και
αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της
πλειοψηφίας, όπως προκύπτει
από τις εκλογές. Είναι ο απόλυτος εκφραστής, των θέσεων και
των απόψεων που εφαρμόζει
αυτή η πλειοψηφία. Η διαδρομή
του μέχρι σήμερα είναι αυτή που
ουσιαστικά έχει υποκαταστήσει
το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξοπλισμένο με αρμοδιότητες πάρα
πολλές, υπερεξουσίες θα τις έλεγα, ουσιαστικά λειτουργούσε σαν
ιερατείο.
Εμείς θέλουμε να το απογυμνώσουμε από αρμοδιότητες. Το
είχαμε προτείνει και σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Δεν
είχε γίνει αποδεκτή η θέση μας.
Δεν σημαίνει ότι αυτή τη θέση την
απεμπολούμε.
Προεδρεία
διαπαραταξιακά
υπήρξαν. Και μετείχαν απ’ όλους
τους
άλλους
Συνδυασμούς,
εκτός από μας, βέβαια Για εμάς,
αυτά τα Προεδρεία ήταν και είναι
συνυπεύθυνα για όσα σήμερα
περνάμε. Και βεβαίως, ίσως θα
έπρεπε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν κάποιοι που μετείχαν σε
αυτά τα Προεδρεία και το τι ωφελήθηκε μέσα από τη συμμετοχή
τους γενικότερα ο μικρός και ο
αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος ή σε τι διαφοροποιήθηκαν οι
θέσεις της ΕΣΕΕ.
Με άλλα λόγια, εμείς καρέκλες
δεν θέλουμε γιατί έχουμε συνδικαλιστικές θέσεις.
Γι’ αυτό λέω λοιπόν, είμαστε
τέσσερις Συνδυασμοί. Για εμάς,
οι τρεις Συνδυασμοί συμπλέετε. Και εδώ στα Διοικητικά Συμβούλια που έχουν γίνει και στις
Γενικές Συνελεύσεις δυστυχώς

θέλετε – δεν θέλετε, η αλήθεια
είναι ότι συγκρούστηκαν οι δύο
λογικές.
Η μια είναι η δική σας η οποία
λέει ότι «όλοι μαζί με όλους»,
Ενότητα Ελληνικού Εμπορίου
κλπ., αυτά που ακούγονται στα
αυτιά ευχάριστα και που βεβαίως
για εμάς είναι η αβάντα στους λίγους που τα έχουν σχεδόν όλα ή
θέλουν τα υπόλοιπα.
Και η άλλη λογική είναι η δική
μας η λογική που λέει «σύγκρουση με τις πολιτικές της συναίνεσης, της υποταγής» που ακολούθησαν και τα μονοκομματικά και
τα δικομματικά και τα τρικομματικά Προεδρεία.
Εμείς λέμε αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, εσείς
δεν το λέτε.
Εμείς λέμε αποκλειστικά δημόσια υγεία, εσείς δεν το λέτε.
Εμείς
λέμε
αφορολόγητο
30.000,00€, εσείς δεν το λέτε.
Εμείς λέμε 48 ώρες ωράριο
μάξιμουμ υποχρεωτικό για όλους
δίχως εξαιρέσεις, δεν το λέτε.
Εμείς λέμε κατάργηση της μερικής απασχόλησης, εσείς δεν το
λέτε.
Εμείς λέμε αποκλειστικά δημόσια ελληνικά λιμάνια, μεταφορές,
ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κλπ., δεν
το λέτε.
Λέμε κατάργηση και διάλυση
του ΚΑΕΛΕ, δεν το λέτε.
Λέμε κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα Επιμελητήρια, δεν το λέτε.
Λέμε αποκλειστικά δημόσια και
μόνο παιδεία, δεν το λέτε.
Λέμε όχι συμμετοχή στους στημένους κοινωνικούς διαλόγους,
δεν το λέτε.
Λέμε κινητοποιήσεις και αγώνες
συνεχώς γιατί αλλιώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν το λέτε.
Λέμε κοινό μέτωπο με τις άλλες
κοινωνικές ομάδες, δεν το λέτε.
Λέμε λεφτά στον κόσμο, λέτε
ΤΕΜΠΜΕ και χαμηλό δάνειο.
Λέμε και ζητάμε κατάργηση της
συνάφειας κ.Τζίκα, ζητάτε επέκταση μαζί με τον Χαντζαρίδη.
Δεν έχουμε, λοιπόν, σύνδρομο
διαφωνίας. Έχουμε –επιτρέψτε
το- αποτροπιασμό στις διγλωσσί-
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ες. Μας πονάει εμάς το κατάντημα της Γενικής μας Συνέλευσης,
εννοώ η παρουσία, η παρουσία
στις εργασίες και όχι στις ψηφοφορίες.
Και βεβαίως επιτρέψτε να σας
πούμε ότι αυτό για εμάς – ξεπεσμό εγώ θα τον χαρακτηρίσω
– δεν είναι τυχαίο αλλά συνδέεται με τις πρακτικές που έχουν
ακολουθήσει τα Προεδρεία μέχρι σήμερα. Είμαστε βέβαιοι ότι
αργά ή γρήγορα οι συνάδελφοί
μας, οι αυτοαπασχολούμενοι και
μικροί έμποροι, ανεξάρτητα σε τι
Θεό πιστεύουν ή ποια Παράταξη
ακολουθούν σήμερα, καθημερινά
όλο και πιο καθαρά θα αντιλαμβάνονται ότι η ελπίδα και η προοπτική του Συνδικαλιστικού Κινήματος βρίσκεται στην ενίσχυση,
πρώτον του αγώνα, και δεύτερον,
της ευρύτερης δυνατής συσπείρωσης για την ανατροπή αυτών
των πολιτικών.
Θα συζητάω, θα συμφωνώ, θα
συγκρούομαι όποτε χρειάζεται,
μόνο με την άποψη και όχι με το
πρόσωπο. Αυτό να είναι καθαρό.
Επίσης, θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι όποιος ό,τι θέλει και μπορώ να βοηθήσω, θα το κάνω σε
όποιο επίπεδο, αρκεί να μην συγκρούεται με τις αρχές μου.
Εδώ μέσα όμως και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο συνδικαλιστικής δουλειάς και δράσης, όπου
διαφωνώ η αντιπαράθεση θα είναι
χωρίς έλεος πάνω στις απόψεις.
Τέλος, να ξεκαθαρίσω ότι από
την πλευρά της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων» θα είμαστε
παρόντες, θα μετέχουμε στη δι-

αδικασία, αλλά θα απέχουμε από
την ψηφοφορία για τη συγκρότηση.
Γ. Ρώρος
Κατά την άποψη του δικού μας
Συνδυασμού, δεν υπάρχει άσπρο
ή μαύρο. Δεν υπάρχουν πέντε
παρατάξεις, δύο πολιτικές. Υπάρχουν σημεία που μπορούμε να τα
προσεγγίσουμε και να συμφωνήσουμε και υπάρχουν και σημεία
που μπορούμε να διαφωνήσουμε.
Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν βάζω
κανέναν απέναντι μου εκ των προτέρων, προκειμένου να δημιουργήσω κάποιο συνδικαλιστικό, αν
θέλετε, τερτίπι για να μην συνεργαστώ μαζί του, έστω σε κάποιο
μίνιμουμ επίπεδο. Σ’ ένα μίνιμουμ
επίπεδο, πιστεύω ότι μπορούμε
να συμφωνήσουμε και να υπάρχει
συνεργασία.
Η συνεργασία για εμάς δεν είναι θέμα θέσεων και καρεκλών. Η
συνεργασία είναι σ’ ένα μίνιμουμ
πρόγραμμα, το οποίο καλούνται
αυτοί που συνεργάζονται να το
υλοποιήσουν. Και καλούνται να
το υλοποιήσουν, μέσα από ένα
κοινό Προεδρείο. Για εμάς, είναι
η όλη ουσία και η όλη διαδικασία,
η κεντρική ιδέα αν θέλετε της συνεργασίας.
Η συνεργασία είναι μια δύσκολη τέχνη. Το πιο εύκολο είναι να
πεις «Πάω εγώ με την παρέα μου,
φτιάχνω, Συνδυασμό, προχωράω
και όπως εγώ πιστεύω διεκδικώ
τα προβλήματα». Είναι τέχνη, δύσκολη τέχνη και βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί.

“ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ”

Τη ζήσαμε στο προηγούμενο
Διοικητικό Συμβούλιο όπου ξεκίνησε μια συνεργασία και για πρώτη φορά διευρύνθηκε το Προεδρείο της ΕΣΕΕ.
Ήμουν υπέρμαχος αυτής της
διαδικασίας και θα σας θυμίσω
ότι παρ’ όλο ότι στην πρώτη διεύρυνση που έγινε του Προεδρείου, δεν συμμετείχα εγώ στο
Προεδρείο, υπερψήφισα τη διεύρυνσή του και λέω ότι αυτό είναι
μια καλή αρχή.
Η αρχή αυτή είχε μετά από
ένα χρόνο άλλο ένα βήμα ακόμα,
όπου εισήλθε και ο δικός μας ο
Συνδυασμός.
Εκείνη η συνεργασία πήγε αρκετά καλά. Έσπασαν αποστήματα, βρεθήκαμε πιο κοντά με ανθρώπους που τους βλέπαμε λίγο
περίεργα, τις θέσεις που εκφράζονται Και αν δεν περπάτησαν
όλα τα πράγματα, τουλάχιστον
περπάτησαν μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες πιστεύω ήταν
προς όφελος του Συνδικαλιστικού
Κινήματος, για να σας θυμίσω τη
μεγάλη κινητοποίηση που κάναμε
τον Οκτώβριο πέρυσι, με την κατάργηση του αφορολογήτου, που
ήταν αποτέλεσμα ακριβώς αυτής
της σύνθεσης που υπήρχε στο
Προεδρείο.
Πρόταση μου λοιπόν είναι ότι, η
συνέχεια αυτού που ξεκίνησε εδώ
και δύο χρόνια και εφόσον όλοι
μας πιστεύουμε και τουλάχιστον
οι επικεφαλής των συνδυασμών
των τριών εκ των τεσσάρων, γιατί
ο κ. Τζωρτζόπουλος έχει μια συγκεκριμένη θέση, θα πρέπει κατά
τη γνώμη μου να συνεχιστεί.
Δηλαδή, διαπαραταξιακό Προεδρείο που θα εκφραστούν όλες οι
τάσεις του εκλογικού σώματος.
Ο κ. Τζωρτζόπουλος διετύπωσε την άποψή του, σεβαστή. Σεβασμός στο διάλογο και στη διαφορετικότητα.
Εγώ αυτό που περίμενα να
ακούσω, ήταν το πλαίσιο. Το
πλαίσιο λοιπόν είναι:
Πρώτον, αυτονομία της ΕΣΕΕ
από πολιτικά κόμματα. Ένα διεκδικητικό πρόγραμμα, το οποίο θα
έχει ιεράρχηση στόχων.
Πρώτο μέλημα, η πίεση στις

1.
Η ήπια εκδοχή του
προϋπολογισμού για το 2010
προβλέπει επιπλέον φόρους
4 δις ευρώ, οι οποίοι βέβαια
φόροι θα αντληθούν από τη
συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του λαού και σε περίοδο
μάλιστα, όπως οι ίδιοι ομολογούν, σκληρής οικονομικής
κρίσης.
2.
Ταυτόχρονα, στους
9 μήνες του 2009 (έτος που
εξελίσσεται η οικονομική κρίση) οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 166 κερδοφόρες
εταιρείες, όπως οι ίδιες δη-

Ν. Τζίκας
τράπεζες, το χρηματοοικονομικό.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΕΣΠΑ και όλα αυτά,
για να πέσει χρήμα στην αγορά,
μια και υπάρχει πρόβλημα αυτή
τη στιγμή. Και αυτό που δίνουμε
όλοι και παίρνουμε σαν μήνυμα,
είναι η μάχη της καθημερινής επιβίωσης.
Δεύτερος διεκδικητικός στόχος είναι η κατάργηση του
Ν.3377/2005, ο οποίος απεδείχθη
ότι είναι νόμος εχθρικός για το
Εμπόριο.
Ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μεγάλο αγκάθι που υπάρχει μεταξύ
ΕΣΕΕ και ΚΑΕΛΕ και το οποίο
συνεχίζω να το αναφέρω ξεκινώντας από το 1999 που βρέθηκα
επί Χρήστου Φώλια στη πρώτη
Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ. Εδώ
θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
Θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτή
ισορροπία, θα πρέπει να υπάρχει
μια τομή ΕΣΕΕ-ΚΑΕΛΕ, άλλο το
ένα - άλλο το άλλο. Θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τις σχέσεις και το
πώς θα διοικείται το ΚΑΕΛΕ.
Άμεσα θα πρέπει να γίνει το
Συνέδριο της ΕΣΕΕ, το οποίο να
είναι ιδεολογικό Συνέδριο αλλά
και οργανωτικό Συνέδριο.
Το χρειαζόμαστε.

λώνουν, έχουν κέρδη 11,8 δις
ευρώ.
3.
Η φορολόγηση των
166 αυτών προκλητικά κερδοφόρων (σε περίοδο μάλιστα
κρίσης) εταιρειών με 45%,
αυτομάτως θα πρόσφερε στο
κράτος έσοδα 5,3 δις ευρώ,
θα απέτρεπε το φορολογικό
στραγγαλισμό μας, θα άφηνε
να κινηθεί χρήμα στην αγορά,
θα προέκυπτε για το κράτος
πλεόνασμα 1,1 δις ευρώ και
θα άφηνε και στις 166 εταιρείες 6,5 δις ευρώ κέρδη για
να ζήσουν.

Τι γνώμη έχετε; Δεν τους
φτάνουν; Είναι λίγα;
Ας κλείσουμε όμως με το
ερώτημα:
Γιατί άραγε η Κυβέρνηση
επιλέγει να στραγγαλίζει αυτούς που δεν έχουν και να
μην ακουμπά τη χούφτα αυτών που όλα τα έχουν;
Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον να έχουμε μια σοσιαλιστική απάντηση!!!
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ΑΠΟΨΕΙΣ

NEXT TOP MODEL
ή

Το κρεματόριο της ελεύθερης αγοράς.

Στο Νταχάου, έξω από τα κρεματόρια όπου καίγονταν τα αποστεωμένα πτώματα των απόκληρων που
δεν ανήκαν στην αρεία φυλή, υπήρχε
μια επιγραφή που έγραφε «Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΓΙ’
ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ»!
Στο κρεματόριο του Next Top
Model, θα μπορούσε η επιγραφή να
λέει «ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΣΑΣ»...Είναι το σλόγκαν που επαναλαμβάνει συνεχώς στις νεαρές τροφίμους η επίσημη τσατσά, που έχει
αναλάβει να τις διαπαιδαγωγήσει,
ώστε να καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στο επίσημο «μοντελοκαταγώγιο», που η κλίκα το ονομάζει…
lifestyle. Τις καθοδηγεί μεθοδικά,
πώς να κουνήσουν τους γοφούς με
χάρη, προκλητικά, πώς να βγάλουν
μικρούς πνιχτούς, ηδονικούς αναστεναγμούς, γεμάτους … υπονοούμενα,
για να προσελκύσουν πελατεία, στο
… modeling βεβαίως.
Στο κρεματόριο της εταιρίας ο φωτισμένος μάνατζερ, τα κωλοπετσωμένα golden boys, ο έμπειρος αφεντικός που’ χει πλάτες στα υπουργεία
με τη βοήθεια του θεού και του ΟΑΕΔ
θα προσλάβει έναν ταλαίπωρο νέο
δίνοντάς του ψίχουλα επιδοτούμενα
απ’ το υπουργείο εργασίας, το πρώτο
αληθινά εκσυγχρονισμένο υπουργείο
που με θαυμαστή προσήλωση ακολουθεί όλες τις συνθήκες - ευαγγέλια
της βασιλομήτωρ ευρωπαϊκής ένωσης. Ψίχουλα που δε φτάνουν ούτε
για τους καφέδες και τις τυρόπιτες.
Ένσημα πετσοκομμένα που με πρόχειρους υπολογισμούς οδηγούν στη
σύνταξη γύρω στα εκατόν πενήντα
χρόνια. Απάνθρωπες συνθήκες εργασίες κάτω από φαραωνικά ωράρια.
Στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς
κοντά στα ταμεία, υπάρχουν αναρτημένες φωτογραφίες κάποιων υπαλλήλων με τη στολή της εταιρείας και
από κάτω τον τίτλο τους: υπεύθυνος
φρέσκων τροφίμων, υπεύθυνος ταμείων, υπεύθυνος αποθήκης και πάει
λέγοντας. Επίσης στο φαστφουντάδικο ή την αλυσίδα γρήγορου καφέ
ένας από τους ανθρώπους που βάζουν αλάτι στις πατάτες, γάλα στον
καφέ και δίνουν τα ρέστα, έχει ένα

καρτελάκι στο στήθος του που εκτός
από το όνομά του, γράφει υπεύθυνος
πόστου. Ή στην εταιρεία που εργάζεται ο τυχερός νέος που βρήκε τελικά
δουλειά, μέσα σε λίγους μήνες από
την πρόσληψή του είναι έτοιμοι να του
δώσουν τον πρώτο του τίτλο, project
manager ή sales consultant κάνοντάς
τον στέλεχος.
Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει πέραν του νόμιμου ωραρίου του, πληρώνεται παραπάνω με ένα ποσοστό επί
των νόμιμων αποδοχών του, το οποίο
αυξάνεται όσο αυξάνονται και οι ώρες
που εργάζεται παραπάνω. Εκτός αν
είναι υψηλόβαθμο στέλεχος, αν είναι
κάπου – οπουδήποτε – διευθυντής.
Γιατί τα υψηλόβαθμα στελέχη, οι διευθυντές δεν πληρώνονται υπερωρίες,
εξαιρούνται από τις περί του χρόνου
εργασίας διατάξεις όπως λένε και οι
νομικοί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αρμονία με το κοινό περί δικαίου αίσθημα,
καθώς φαίνεται δίκαιο ο διευθυντής
που στην παραδοσιακή εικόνα του
κάθεται στο γραφείο του, έχει μεγάλο μισθό και παίρνει αποφάσεις, να
εργάζεται πολύ παραπάνω τζάμπα,
γιατί φτιάχνει την καριέρα του. Όμως
αυτό είναι τόσο αληθινό όσο και το
ότι ο γιατρός και ο δικηγόρος είναι
επαγγέλματα με μέλλον. Οι καινούργιοι διευθυντές που εξαιρούνται από
τις περί χρονικών ορίων διατάξεις
και που οι εργοδότες τους δεν τους
πληρώνουν υπερωρίες, είναι άνθρωποι που τρίβουν τυρί για μακαρόνια,
φτιάχνουν καπουτσίνους, διακοσμούν
βιτρίνες ή γυρίζουν όλη την Αθήνα,
για να σας πουλήσουν καινούργια πακέτα σύνδεσης. Που κάνουν υπομονή
ώσπου κάποια μέρα να γίνουν οι άμοιροι, διευθυντές.
Οι εργαζόμενοι σήμερα χτίζουν
τις πυραμίδες του μέλλοντος. Χωρίς
ωράρια, επιδόματα, ελεύθερο χρόνο
και άλλες βλαβερές κουμμουνιστικές
πολυτέλειες. Άλλωστε το τέλος του
κουμμουνισμού το διακήρυξαν οι μαϊμούδες που χόρευαν πάνω στο τείχος του Βερολίνου. Η ανθρωπότητα
σώθηκε.
ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΑΣ
ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΑΣ
Του Αντώνη Αντωνάκου

Η ΜΕΣΑΙΑ
ΤΑΞΗ

Ο Θανάσης, τελειόφοιτος φοιτητής του Φυσικού, είναι γόνος
«δεξιάς» οικογένειας από πάππου
προς πάππου, δραστήριο στέλεχος
της ΔΑΠ – ΝΔ ΦΚ στο Πανεπιστήμιο, πωλητής ιατρικών βιβλίων στις
ελεύθερες ώρες του, επειδή η αναπηρική σύνταξη του μπαμπά του
δεν επαρκεί για τις σπουδές του κι
ετοιμάζεται να πάει φαντάρος. Ελπίζει πως η υπόσχεση του βουλευτή
του νομού του θα τον βοηθήσει να
γίνει συμβασιούχος, μόλις απολυθεί, στον Δήμο της γενέτειράς του.
O θείος του, ο Αντώνης, κομματικός τοποτηρητής με εμπειρία χρόνων, επαναστάτησε κάποτε, επειδή
δεν διόρισε ο βουλευτής τον γιο
του κι απειλούσε θεούς και δαίμονες ότι θα πείσει την βάση να του
ρίξει «μαύρο δαγκωτό» και να ψηφίσει υπέρ του κόμματος, μόνο.
Η Μαρία, πρώην υπάλληλος σε
τεχνική εταιρεία και νυν άνεργη,
ψήφισε ΠΑΣΟΚ επειδή περιμένει να
ρυθμιστούν οι δόσεις του δανείου
της, όταν η κυβέρνηση «τραβήξει
το αφτί στις τράπεζες», όπως της
υποσχέθηκε.
Ο Μανώλης μαλώνει με τον Κώστα στο καφενείο, καπνοπαραγωγοί
κάποτε, γιατί ο ένας υποστηρίζει το
μοντέλο της κινεζικής ανάπτυξης κι
ο άλλος πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάστηκε στον ύπνο. Ο
Μανώλης σηκώνεται και φεύγει, πετώντας το άδειο πακέτο Camel στο
πάτωμα.
Η Αντιγόνη, υπάλληλος στα ΚΕΠ,
αδερφή του κουνιάδου του νομάρχη, υποστηρίζει με επιχειρήματα
στη συνάδελφό της, την ώρα που
βγαίνουν για ψώνια στην αγορά,
κατά τις 11 το πρωί, εν ώρα εργασίας, πόσο παρωχημένο κι επιζήμιο
είναι για το κράτος το σύστημα των
βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων.
Ο Θόδωρος, καθηγητής φιλολογίας, πρώην αριστερός, που κάνει
φροντιστήριο μέχρι τα μεσάνυχτα
στο σπίτι του, εξηγεί στους συνομιλητές του, καλεσμένος σε τραπέζι,
το πόσο χαζά κι αδιάφορα είναι τα
παιδιά στη σημερινή εποχή.
Ο Ιορδάνης, υπάλληλος τράπεζας, στη σύνταξη, διορισμένος
από την εποχή που δεν υπήρχε το
ΑΣΕΠ, αλλά ένας θείος με πολιτικές
διασυνδέσεις, λέει στη γυναίκα του,
συνταξιούχο του ΕΟΤ ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κα-

ταχρέωσε το κράτος.
Η Ουρανία, ουρολόγος, συμβεβλημένη με το ΙΚΑ, αρνείται να γράψει τα φάρμακα στον κυρ Κώστα,
έμπορο συνταξιούχο, επειδή πήγε
8:45 και στις 9:00 ανοίγει το ιατρείο
της. Φεύγοντας, λέει στην ταμία ότι
βαρέθηκε τους κωλόγερους.
Ο κυρ Κώστας, συνταξιούχος
έμπορος, λέει στον κυρ Αλέκο τον
φίλο του, συνταξιούχο σκουπιδιάρη,
ότι πρέπει να κλείσει το κωλοΙΚΑ κι
όλα τα δημόσια νοσοκομεία για να
πεινάσουν οι γιατροί.
Ο Χάρης, νταλικέρης, τσακώνεται
με τους λιμενεργάτες γιατί έχουν
κλείσει το λιμάνι και θα του χαλάσουν τα μπρόκολα στην καρότσα.
Πέρυσι, τσακώθηκε με τουρίστα –
οδηγό, γιατί ο γαμπρός του, αγρότης στη Λάρισα, έκλεισε την Εθνική,
για τον εμπαιγμό των χαμηλών επιδοτήσεων...στα μπρόκολα από την
κυβέρνηση.
Ο τουρίστας – οδηγός, ο Γιώργος, συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ, δεν
χαλάει ποτέ τις διακοπές του, όταν
επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, οι αγρότες
κλείνουν το δρόμο. Βρίσκεται σε τετραετή συνδικαλιστική άδεια.
Η Χριστίνα, έμπορος γυναικείων
υποδημάτων, που δεν πληρώνει τη
συνδρομή της στον εμπορικό σύλλογο, δεν διαβάζει τις ανακοινώσεις
του, δεν πατάει στις Γενικές Συνελεύσεις, διαμαρτύρεται γιατί ο σύλλογος δεν...κλείνει τα κινέζικα.
Ο Νικηφόρος, πολυάσχολος ποινικολόγος με τρία παιδιά, αγόρασε
τζιπ για να βολεύει την οικογένειά
του, μια που αναγκάζεται, όπως
λέει στον Θεόφιλο, να ψωνίζει στα
πολυκαταστήματα της κοντινής μεγαλούπολης, μιας κι οι έμποροι δεν
καταλαβαίνουν ότι δεν προλαβαίνουν όλοι να ψωνίσουν στις λίγες
ώρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
της πόλης.
Ο Θεόφιλος, εργολάβος, επίτιμος
εγγεγραμμένος στις λίστες του Τειρεσία για ακάλυπτες επιταγές, συμφωνεί με τον Νικηφόρο και προσθέτει πως εκείνος μόνο τις Κυριακές
προλαβαίνει να ψωνίσει.
«Η κρυφή γοητεία» της μεσαίας
τάξης. Αταξική κι άτακτη, κάποτε
χρήσιμη, σήμερα περιττή, αδιάφορα θυμωμένη, λικνίζεται εδώ κι εκεί,
καθώς αργοκυλάει χαριτωμένα στη
λήθη της ιστορίας...
Έκτωρ κοινός
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Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΗΜΕΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ
Στο περίπτερο της έχω σήμερα, είπα να
κοιμηθώ λίγο.
γειτονιάς.
Χρονιάρα μέρα κουρασμένος ο περιπτεράς επιλέγει να κοιμηθεί λίγο και να ανοίξει
κατά τις 10 το πρωί.
Συνέπεια: Δεν είχε
αθλητικές εφημερίδες
όταν άνοιξε.

Μέρος 1ο

Έ

να από τα ωραιότερα φυσικά λιμάνια του Νομού
Λευκάδας οδηγείται στα χέρια
ιδιωτών με το γνωστό πρόσχημα
της ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή
Μεγανησίου Λευκάδας αποφάσισε να δημοπρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του Τουριστικού Καταφυγίου στο χωριό Βαθύ. Είναι
ένα λιμάνι που κατασκευάστηκε
πρόσφατα με δημόσια και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τώρα
παραδίνεται με συνοπτικές διαδικασίες σε ιδιώτες στη λογική
«ας το βγάλουμε από πάνω μας».
Παραχωρούνται 42 στρέμματα
θάλασσας και 3,2 χερσαίου χώρου συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
με ετήσια αποζημίωση 40.000€
(!). Ένα έτοιμο για χρήση δημόσιο έργο ουσιαστικά εκποιείται,
με 20ετή σύμβαση και εξευτελιστικό τίμημα, σε ιδιώτη ο οποίος
θα εκμεταλλευθεί ένα από τα
ωραιότερα και καλύτερα φυσικά
λιμάνια της ευρύτερης περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή Μεγανησίου
έχει συντάξει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ενότητα Τεχνικές
Υποδομές και Δίκτυα Εξυπηρέτησης αυτού του προγράμματος
αναφέρεται: « … α. Λιμάνι Βαθιού.
Η ολοκλήρωσή του μαζί με τα λιμάνια Σπήλια και Αθερινός και η
ανάληψη της διαχείρισής τους
από τον Δήμο, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νησιού…». Τώρα στη βάση
ποιάς λογικής εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων και ποιών, ο
Δήμος, με τόση βιασύνη και ωμό
τρόπο, μεταβιβάζει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιμανιού
που του παραχωρήθηκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά δημιουργείται ιδιωτική μαρίνα (σε δημόσιο χώρο) και λογικό είναι να επιβαρυνθούν οι ήδη
προβληματικές υποδομές στο
Μεγανήσι και στο περιβάλλον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο
Δήμαρχος Μεγανησίου πρέπει
να αντιληφθούν ότι η παραχώρη-

ση του λιμανιού για εκμετάλλευση από ιδιώτες θα λειτουργήσει
ασφυκτικά για την οικονομία
όλου του Νησιού. Να αντιληφθούν ότι στην κρίσιμη περίοδο
που διανύουμε μια τέτοια ενέργεια θα λειτουργήσει εξοντωτικά
για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
(σαν αυτοαπασχολούμενοι ή σε
οικογενειακή βάση), αφού αυτός
ο πλουτοπαραγωγικός πόρος θα
γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης
από λίγους αντί να αποτελέσει
αφετηρία έντονης ανάπτυξης για
τους κατοίκους της περιοχής. Τέλος να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να απεμπολούν αβασάνιστα
και τις ελάχιστες αρμοδιότητες
που παραχωρούνται από την κεντρική εξουσία.
Η ανάπτυξη δεν γίνεται ξεπουλώντας ότι πολυτιμότερο έχουμε
σε γη και θάλασσα.
Κώστας Σέρβος
Γεν. Γραμματέας Εμπορικού
Συλλόγου Λευκάδας.

Πελάτης Α: Καλημέρα, χρόνια πολλά,
αθλητικές;
Περιπτεράς: Καλημέρα, χρόνια πολλά, δεν
έχω σήμερα, είπα να
κοιμηθώ λίγο.
Πελάτης Α: Είσαι σοβαρός, πλάκα κάνεις;
Είναι απάντηση αυτή;
Εξέλιξη: Έστριψε και
έφυγε «αρπαγμένος».
Πελάτης Β: Καλημέρα, χρόνια πολλά,
αθλητικές;
Περιπτεράς: Καλημέρα, χρόνια πολλά, δεν
έχω σήμερα, είπα να
κοιμηθώ λίγο.
Πελάτης Β: Τι λες
τώρα; Δεν πας καλά
μεγάλε.
Εξέλιξη: Έστριψε και
έφυγε κλοτσώντας τα
πλακάκια, μουρμουρίζοντας… και προκαλώντας κυματισμό
στο τζιπ κλείνοντας τη
πόρτα.
Πελάτης Γ: Καλημέρα,
χρόνια πολλά, αθλητικές;
Περιπτεράς: Καλημέρα, χρόνια πολλά, δεν

Πελάτης Γ: Τι είπες;
Είπες να κοιμηθείς;
Και εγώ ρε μεγάλε τι
είμαι; Δεν με υπολογίζεις;
Εξέλιξη: Έστριψε και
έφυγε λέγοντας διάφορα για τη Παναγία
και το Γιο της που
βαφτίζονταν ανήμερα.
Ξεβαφτίζοντας
όχι μόνο Παναγία και
Γιο αλλά και όλα τα
ουράνια.

Μέρος 2ο
ΤΟ ΘΑΥΜΑ
Ο περιπτεράς σκέφτηκε: έτσι δεν πάει η
μέρα και θα τους χάσω
όλους από πελάτες
και από τα πλευρά θα
βγω σπασμένος.
Σκέφτηκε λοιπόν ότι
κάτι άλλο πρέπει να
απαντά στους πελάτες και να το θαύμα:
Πελάτης Δ: Καλημέρα, χρόνια πολλά,
αθλητικές;
Περιπτεράς: Καλημέρα, χρόνια πολλά, δεν
έχω σήμερα, πήγα Εκκλησία και άργησα.
Πελάτης Δ: Α! μπράβο
και του χρόνου να είσαι καλά, να μας βοηθάει ο Θεός.
Εξέλιξη: Πήρε τσιγάρα και μια τυχερή
σακούλα για την κόρη
του.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ KAI TON AΓΩΝΑ TOΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Ε.Β.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΤΟΥΣΑ 3 ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ – ΤΚ 106 77 ΤΗΛ 210 3809327 & FAX 210 3818740

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 18 Γενάρη, μετά από πρόσκληση της
Γραμματείας της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών, σύσκεψη με τη συμμετοχή
εκπροσώπων Τοπικών και κλαδικών
ομοσπονδιών που εδρεύουν στην
ΑΘΗΝΑ με θέματα
1)
Σύγκληση της 3ης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
2)
Οργάνωση της απάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος, στην επίθεση της κυβέρνησης
σε φορολογικό, ασφαλιστικό κλπ .
Μετά από την εισήγηση της
γραμματείας και το διάλογο που
ακολούθησε αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το ότι βιομηχανικοί και εμπορικοί
όμιλοι όπως:
3-4 για το αγελαδινό γάλα
4 για τα κοτόπουλα
5 για τα δημητριακά
3 για τη βιομηχανική ντομάτα
Ελέγχουν την αγορά των αγροτικών προϊόντων, στραγγαλίζουν
τους αγρότες, ληστεύουν τους
καταναλωτές και αισχροκερδούν
σε βάρος του κοινωνικού συνόλου είναι άνευ σημασίας για τους
κυβερνώντες και τους υπηρέτες
τους στα λεγόμενα μέσα ενημέρωσης.
Οργισμένοι και αγανακτισμένοι
(κυβερνήσεις – αφεντικά και εργαζόμενοι – δούλοι) ξεσκίζονται
για τις δυσκολίες της μετακίνησης και ωρύονται για τη στέρηση
του δημοκρατικού τους δικαιώματος να οδηγούν ελεύθερα
στους δρόμους. Γιατί, γι’ αυτούς
αυτό είναι το σημαντικό!!!
Εκχωρώντας λογική και αλληλεγγύη έκαναν τον συνάνθρωπο
εχθρό και του αρνούνται το δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή για
να μην αργήσουν στο ραντεβού
τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου:
3
Στηρίζει τον αγώνα των
αγροτών, να μείνουν στα χωριά
τους, να μην ξεκληριστούν, να μη
συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια, να μην δημιουργηθούν και πάλι τσιφλικάδες.
3
Στηρίζει τους αγώνες
για την εξασφάλιση φθηνών και
υγιεινών ειδών διατροφής.
3
Είναι με τους αγρότες
στα μπλόκα και απέναντι σε αυτούς που τους χαϊδεύουν ή τους

φτύνουν ανάλογα με το αν είναι
κυβέρνηση ή αντιπολίτευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου
1.
Δηλώνει ότι βρίσκονταν
και βρίσκεται στο πλευρό των
αγροτών της ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ και πανελλαδικά, στήριζε και στηρίζει
τους Αγώνες τους έμπρακτα.
2.
Θυμίζει ότι ο Εμπορικός
Σύλλογος Αγρινίου είναι ένας
από τους ελάχιστους φορείς πανελλαδικά που έχει στηρίξει τις
δυναμικές τους κινητοποιήσεις
(κλείσιμο δρόμων κ.λ.π.) και έχει
αντιπαρατεθεί με όλους όσους
«εξοργισμένους και αγανακτισμένους» κατασυκοφαντούσαν
τους αγρότες και επέκριναν τις
μορφές των αγώνων τους.
3.
Τονίζει ότι η στάση του
αυτή ήταν και είναι απόρροια της
βαθιάς του πεποίθησης:
α) ότι λαός χωρίς λεφτά =
μαγαζιά κλειστά
και
β) ότι η κοινή δράση όλων
όσων πλήττονται από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές - εγχώριες
και ευρωπαϊκές - αποτελεί τη
μόνη απάντηση και διέξοδο.
Τέλος εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α. δεν θα παραθέσουμε θέσεις με τα αιτήματά
τους που στηρίζουμε, θα πούμε
απλώς σαν επίλογο ότι στηρίζουμε τις μορφές αγώνα που επιλέγουν και ευχόμαστε να κυριαρχήσουν στο χώρο τους πλειοψηφίες
τέτοιες που δεν θα ξεπουλάνε
τους αγώνες τους.
ΓΕΝΑΡΗΣ 2010
Το Δ.Σ. του ΕΣΑ

Α) Η 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής θα
πραγματοποιηθεί στις 13-14 ΜΑΡΤΗ 2010 στην ΑΘΗΝΑ
Το σχέδιο Διακήρυξης και το
πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων
που παρουσίασε η Γραμματεία και
εγκρίθηκε από τη σύσκεψη, θα μπει
για πλατιά συζήτηση και εμπλουτισμό σε όλη την κλίμακα του συνδικαλιστικού κινήματος με στόχο να
υιοθετηθεί από όσο περισσότερα
συνδικαλιστικά όργανα.
Πριν την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη θα προχωρήσουμε σε τοπικές
συσκέψεις κατά περιοχή που θα
ορίσουν τους εκπρόσωπους τους
για την Συνδιάσκεψη.
Β) Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας την πολιτική της ΝΔ,
επιδιώκει να φορτώσει τα βάρη της
οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σχεδιάζεται φοροεπιδρομή σε
βάρος χιλιάδων μικρών ΕΒΕ. Καταργείται το ήδη απαράδεκτα χαμηλό αφορολόγητο (10.500).
Συνεχίζουν τη δοκιμασμένη φοροεισπρακτική μέθοδο των αντικειμενικών κριτηρίων, συνδυασμένη
με δήθεν κριτήρια διαβίωσης. Προετοιμάζουν το έδαφος για αύξηση
του ΦΠΑ.
Ετοιμάζονται να φορτώσουν με
νέα φορολογικά βάρη κατηγορίες
που ήδη πληρώνουν, όπως ΤΑΞΙ και
μικρά φορτηγά ΔΧ.

Μείωσαν την ήδη χαμηλή χρηματοδότηση στον ΟΑΕΕ κατά 44% για
το 2010.
Σχεδιάζουν αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης, με στόχο τη μείωση των συντάξεων.
Προωθούν τη λεγόμενη απελευθέρωση των επαγγελμάτων με στόχο να διευκολύνουν τη διείσδυση
του μεγάλου κεφαλαίου σε κλάδους
όπως ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΑΞΙ κλπ.
Χαρακτηρίζουν την Κυριακάτικη
Αργία αγκύλωση του παρελθόντος
και ετοιμάζουν ένα ακόμα μεγάλο
Δώρο στα πολυκαταστήματα
Επειδή είναι άμεση ανάγκη το
συνδικαλιστικό κίνημα να οργανώσει την απάντηση του στην αντιλαϊκή λαίλαπα και να αγωνιστεί για να
μην περάσουν τα νέα μέτρα.
Επειδή η μέχρι τώρα ταχτική των
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, που
έσπευσαν να καθίσουν στο τραπέζι
του στημένου κοινωνικού διάλογου,
αποδείχτηκε για άλλη μια φορά επιζήμια για τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ.
Οι Αγωνιστικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος παίρνουμε
την πρωτοβουλία της αγωνιστικής
συσπείρωσης και πάλης.
Καλούμε τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ
και ΕΣΕΕ, τις Τοπικές και Κλαδικές
Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια
σωματεία να αποφασίσουν ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Κινητοποίηση την Τετάρτη
10 Φλεβάρη 2010, κλείσιμο καταστημάτων και βιοτεχνιών και οργάνωση αγωνιστικών εκδηλώσεων σε
όλη τη χώρα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΒΕ

Έφυγε από τη ζωή...
Έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, αναπάντεχα, ο συνάδελφος και συνδικαλιστής, Αδαμάντιος Μουμούδης, σε ηλικία 56
ετών.
Υπήρξε Αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας
Εμπορικών Συλλόγων ΒΔ. Ελλάδας, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων.
Από το 2002 ως το 2005, διετέλεσε πρόεδρος
της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
και από το 2005 ως το 2008, μέλος της.
Από το 2008 ως το θάνατό του, διετέλεσε μέλος του εμπορικού συλλόγου Ιωαννίνων.
Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη και τα συλλυπητήριά μας, στους οικείους του.
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Εμπορευάμενος και...χηρευάμενος!
(...κι από την πόλη έρχομαι... και στην κορφή, κανέλα!)

Τι ‘χες Γιάννη;;;
...«τι ‘χα Γιώργο!»

Ασ’ τα να πάνε, αδερφέ! Όταν η
κυβέρνηση αρχίζει το κρυφτούλι,
ενώ πριν κάτι μήνες, τα στελέχη
της σε «σκότωναν» για την αλήθεια, βρωμάει το πράγμα. Αυτό το
«θα πάει, δεν θα πάει ο ΦΠΑ στα
λαϊκά είδη 15%», «αυτό το έγραψαν οι παλιοφυλλάδες», «από σας
διέρρευσε», «δεν υπάρχει τέτοια
εισήγηση» και άλλα τέτοια χαριτωμένα, σημαίνει με απλά λόγια:
«καλά τους τα ‘παμε και μας ψήφισαν, τώρα ποιος θα τους πει την
κρυάδα;»
Τουλάχιστον, οι προηγούμενοι
ήταν ψυχροί δολοφόνοι: 19% ο
ΦΠΑ κι αν σας αρέσει!
Αλλά για αυτό μας αρέσει το ΠΑΣΟΚ: μας πετάει τη σπόντα, μετράει τις αντιδράσεις, μας εξηγεί,
αρνείται τον εαυτό του, μας αφήνει
να ψηνόμαστε σιγά σιγά κι έπειτα
κάνει ό,τι κι οι προηγούμενοι.
Κι αν τους το πεις, σου απαντούν:
«ναι, αλλά οι άλλοι δεν είναι σοσιαλιστές»!

τώρα τι προτείνεις; Να τα χαρίσει
κι αυτά στις τράπεζες κι εμείς να
ξαναπληρώσουμε την ασφάλισή
μας; Μήπως μας βλέπεις σαν μυρμήγκια που μας λείπει η «οργάνωση»; Ήμαρτον! Κι όμως, όπως θα
δείτε, θα μας ξαναφεσώσουν και
με το νέο φόρο. Άμα, έχεις σπουδάσει, όμως, βρε παιδί μου...πως
τα λες! Γιατί δεν μας λες, αγάπη
μου, να γίνουμε «Χρυσοί Χορηγοί»
του κράτους;

«Κάρτα Μια» για τους
συνέταιρους

Αυτό σας αρέσει;

Η EUROSTAT αρνείται να επικυρώσει τα ελληνικά στοιχεία της περιόδου 2005-2008, επιμένοντας σε
εξονυχιστικούς ελέγχους. Τώρα,
για να πω την αλήθεια, παρότι δεν
ανήκουν στις συμπάθειές μου οι
ευρωπαϊκές επιτροπές, οι οργανισμοί και τα λοιπά, αυτό το χάρηκα. Τόσα χρόνια, περαίωση κι αυτοπεραίωση, ανέλεγκτες χρήσεις
και δεν συμμαζεύεται, μπούχτισα.
Πάρτε κι εσείς την περαίωση σας
από τη ΕUROSTAT να έχετε να
κλαίγεστε. Ησύχασε η ψυχή μου κι
ας ξέρω ότι κι αυτή την περαίωση,
εγώ, θα την πληρώσω!

Καταργείται το κράτος;

Αυτή η ερώτηση έρχεται, αυθόρμητα, στο νου του κάθε καλοπροαίρετου πολίτη, όταν ακούει σκέψεις
σαν κι αυτή που μας είπε δυνατά ο
πρόεδρος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το ασφαλιστικό. Τι
είπε ο συνάνθρωπος; Ζήτησε την
καθιέρωση, ακόμη, ενός φόρου
που θα στηρίζει τη χρηματοδότηση των ταμείων, με ένα ποσό της
τάξης των 3 δις. € το χρόνο, σε
αντικατάσταση της μέχρι σήμερα
συμμετοχής του κράτους!
Βρε, εμπειρογνώμονα, αφού το
κράτος υπάρχει γιατί το πληρώνουμε εμείς για να κάνει κοινωνική πολιτική και να προστατεύει
τη δημόσια ασφάλιση, αφού τα
λεφτά μας τα διαχειρίζεται, ήδη,

στους 6,5 πολίτες κινδυνεύει από
τη φτώχεια, στη χώρα μας, η αντιστοιχία βρίσκεται στο 1 προς 5!!!
Αμέσως, ζήλεψα τους ευρωπαίους
για την πρωτοφανή ευημερία! Άιντε, έλληνες! Ας προσπαθήσουμε
όλοι μαζί να «κατέβουν» οι φτωχοί
και καταφρονεμένοι στο 16% για
να εισπράξουμε κι ένα «μπράβο»
από τους εταίρους μας!
Κι αν κάποτε μας διαφήμιζαν την
Ευρώπη ως τη Γη της Επαγγελίας, δε βαριέσαι, «περασμένα, ξεχασμένα»!

Στο προηγούμενο φύλλο, αναφέρθηκα στην εκπτωτική κάρτα των
Πατρών και στους «επαναστάτες»
Πατρινούς συνδικαλιστές. Ξέχασα
να αναφέρω, πως η Ομοσπονδία
Πελοποννήσου περιλαμβάνει στη
δύναμή της, εμπορικούς συλλόγους, που ουδεμία σχέση έχουν
με την...Πελοπόννησο, αλλά προέρχονται από τη...ΒΔ Ελλάδα και
τις Νήσους. Μην πάει το μυαλό
σας, πως αυτή η...διχοτόμηση της
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. έχει καμία σχέση με
τα...παχυλά επιμορφωτικά «προγράμματα» της ΕΣΕΕ, η οποία είναι πολύ ενοχλημένη από τη δράση της Ομοσπονδίας μας και τα
οποία μοιράζει αφειδώς εκεί που
θέλει, για τους λόγους που εκείνη
ξέρει.
Η «επαναστατικότητα» κι η βαθιά
αίσθηση της...πελοποννησιακής
καταγωγής επέβαλαν την επιλογή
τους.
Μην ξεχάσουν, λοιπόν, οι εμπορικοί σύλλογοι Ναυπάκτου, Μεσολογγίου και Κεφαλονιάς – Ιθάκης
να ενημερώσουν τα μέλη τους
και τους καταναλωτές στις πόλεις
τους για το ποια καταστήματα
στην Πάτρα κάνουν όλο το χρόνο
εκπτώσεις.
Η ισχύς εν τη ενώσει!!!

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
της φτώχειας, οι έλληνες!

Το κώδωνα του κινδύνου έκρουσε,
πάλι η EUROSTAT, επισημαίνοντας ότι το 20% των πολιτών στην
Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με
τον κίνδυνο της φτώχειας. Αν και
στην αρχή μου φάνηκαν θετικά τα
στοιχεία, επειδή είχα την εσφαλμένη εντύπωση ότι το ποσοστό
είναι, κατά πολύ υψηλότερο – και
λόγω του τζίρου στο μαγαζί μου
– ενημερώθηκα ότι ο αντίστοιχος
μέσος, κοινοτικός όρος κινείται
στο 17%. Συνταρακτικά στοιχεία!
Την ώρα που στην Ευρώπη 1

Σας βρήκα δουλειά!

Πάνω που είχα αρχίσει να απογοητεύομαι, βλέποντας εδώ και μήνες
τον τζίρο να πέφτει σταθερά, τη
νέα χρονιά να προοιωνίζεται χειρότερη από την προηγούμενη και
τη νέα κυβέρνηση να είναι αποφασισμένη ότι θα κλείσει τα μαγαζιά

μας, έπεσε το μάτι μου πάνω σε
πρόσφατη έρευνα του βρετανικού υπουργείου Επιχειρήσεων,
Καινοτομίας και Δεξιοτήτων για
τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
Πως λέγαμε παλιά, «να γίνεις δάσκαλος να διοριστείς αμέσως;»,
κάπως έτσι. Δεν μπορώ παρά να
μοιραστώ δημόσια αυτά τα καταπληκτικά νέα, προσφέροντας λίγη
αισιοδοξία στους απογοητευμένους συναδέλφους μου, για το
μέλλον.
Σημειώστε, λοιπόν: 1. Κατασκευαστής μελών του σώματος, 2.
Νάνο-γιατρός, 3. Καλλιεργητής
μεταλλαγμένων φυτών, 4. Σύμβουλος ηλικιωμένων, 5. Χειρουργός αύξησης της μνήμης!
Σπεύσατε!!!

Το προφίλ, πρόεδρε!

Από τη μέρα της εκλογής του στην
προεδρία της ΕΣΕΕ, μας έκανε να
μην πιστεύουμε στα μάτια μας ο κ.
Κορκίδης. Τι συναίνεση, τι ταπεινότητα, τι συνεργασία με όλες τις
παρατάξεις, τι νέος άνεμος που
φύσηξε και μας σήκωσε, τι νέα
αρχή...!
Αλλά, ο άνθρωπος δεν άντεξε,
έβγαλε τον πραγματικό του εαυτό
και τις βαθιές του σκέψεις!
Αργόσχολους, λίγο πολύ, χαρακτήρισε τους αγρότες, που αφού
τελείωσαν με τις δουλειές, πήγαν
στα καφενεία κι εκεί, ανάμεσα σε
πρέφα και τσίπουρο αποφάσισαν
να κλείσουν τους δρόμους για να
σπάσουν πλάκα και να βασανίσουν
το εμπόριο!
Έκτακτα κ. Κορκίδη! Σιγά σιγά
θα τις φάτε όλες τις τάξεις. Δύο
μήνες πρόεδρος και προλάβατε
να ασχοληθείτε με τους αγρότες
και τους λιμενεργάτες. Δεν ασχολείστε λίγο και με το κακόμοιρο το
μικρεμπόριο;
Κάποιοι σύμβουλοι του είπαν ότι
το παράκανε κι αμέσως η δήλωση
εξαφανίστηκε. Στην ιστοσελίδα
της ΕΣΕΕ αναρτήθηκε μια που
γράφει: «Κάνουμε λοιπόν έκκληση
στους αγρότες και στην πολιτεία
να επιδείξουν κοινωνικό και οικονομικό πατριωτισμό...»
Αλλά το προφίλ άρχισε να ξεβάφει...

Σύντομο ανέκδοτο
Έχουμε εκπτώσεις!!!
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