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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΑΠ’ ΤΑ
ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ!
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ «ΑΡΧΟΝΤΕΣ» ΠΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ ΚΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΥ!
Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ερμαϊκής Στήλης.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να χρηματοδοτούν με ένα ποσό της τάξης του 3%,
τουλάχιστον, τα σωματεία, τους συλλόγους
και τις ομοσπονδίες. Ένα νομικό κενό, όμως,
δίνει το δικαίωμα στις διοικήσεις τους να το
κατανέμουν όπως θέλουν. Εκτός από την αδικία, που πολλές φορές συντελείται σε βάρος
δραστήριων συλλόγων, ο συνδικαλιστικός
πόρος χρησιμοποιείται ως μέσο διαμόρφωσης εκλογικών συσχετισμών. Σελ. 16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Τι είναι η ακρίβεια, που κανένα «μέτρο» δεν
την περιορίζει; Φυσικό φαινόμενο; Αναδεικνύονται τα αίτιά της; Ή στοχοποιούνται, ως μόνοι
υπεύθυνοι οι έμποροι; Και μάλιστα, όχι όλοι;
Ποιοι μας κρύβουν την αλήθεια, μέσα από προσεκτικές «αποκαλύψεις»; Και τι δεν μας λένε;
Καθημερινές, παράλογες καταστάσεις, που
τις θεωρούμε απόλυτα φυσικές, στον μεγάλο
χορό των κορόιδων της ακρίβειας! Σελ. 7

Σελ. 8 - 9
Το αφεντικό τρελάθηκε!!! «Μεγάλες προσφορές», «ελεύθερη πτώση τιμών», κουπόνια, δώρα,
«εκπτώσεις μέχρι τελικής πτώσης», «εκποιήσεις στα στοκ», «μέρες και βδομάδες του καταναλωτή»...κι ό,τι βάζει ο νους σου!
Ατελείωτες προσφορές προϊόντων που «ξεχειλώνουν» τους θεσμούς και τον ανταγωνισμό.
Βαίνουμε, ολοταχώς, σε πλήρη κατάργηση κάθε περιορισμού στις εκπτώσεις και στις προσφορές, με τελικό νικητή του...μειοδοτικού διαγωνισμού, τα πολυκαταστήματα!

Η ΠΑΡΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Έπεσαν οι μάσκες στην ετήσια γενική συνέλευση της Ε.Σ.Ε.Ε. Η κορυφαία στιγμή του συνδικαλιστικού απολογισμού – διοικητικού και οικονομικού – του προεδρείου από τους αντιπροσώπους, μετατράπηκε σε φαγοπότι και
διαστρέβλωση των διαδικασιών και της ψηφοφορίας. Σελ. 3
Η πλειοψηφία της Ε.Σ.Ε.Ε. απέδειξε ποια συμφέροντα εξυπηρετεί: ο κομματισμός θριάμβευσε έναντι των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. Συμπορεύτηκε κι ενέκρινε τις ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.,
προκειμένου να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική. Τώρα, θα περάσουμε όλοι από το Ταμείο... Σελ. 6
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Α Ρ Τ Ι Κ Ο Λ Ε Ξ Α

Ο ιός του
Κολοσσαίου
• Μας απειλεί ο ιός των πουλερικών • Μας απειλεί
ο ιός των χοίρων • Θα την πατήσουμε όμως από
τον ιό της δικής μας αφέλειας • Σε ένα απέραντο
Κολοσσαίο έχει μετατραπεί η χώρα μας • Ήταν
το επόμενο βήμα μετά το απέραντο φρενοκομείο
• Στο στάδιο οι πολίτες περιμένουν καρτερικά τα
άγρια ζώα που χαϊδευτικά τα λέμε πολιτικούς –
πρώην ανεπάγγελτους • Η αλήθεια είναι ότι μας
έχουν ήδη κατασπαράξει, αλλά εμείς παριστάνουμε τους ζωντανούς • Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι η
παραπομπή Παυλίδη θα οδηγήσει την κυβέρνηση
σε πρόωρες εκλογές; • Γιατί να το κάνει; • Για
λόγους πολιτικής ηθικής; • Δεν θα μπορεί να κυβερνάει με 150; • Μα και με 153 κυβερνούσε; •
Ρωτήστε τις τράπεζες • Αθώος ο Παυλίδης… •
Και δικαίως τον βγάζουν αθώο • Διότι ο λαός είναι
σοφός • Και στέλνει στην βουλή τους καλύτερους
πολίτες του κράτους, τους πιο τίμιους, τους πιο
ηθικούς, τους πιο σεμνούς, ενίοτε και ταπεινούς
• Οι οποίοι νυχθημερόν αγωνίζονται για το καλό
της πατρίδας και των πολιτών • Οι άξιοι πολιτικοί
μας είναι προς παραδειγματισμό • Μπαίνουν στην
πολιτική πλούσιοι και βγαίνουν φτωχοί • Μάλλον
πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ταμείο αλληλεγγύης ώστε να μπορούμε να τους βοηθήσουμε στα
γεράματα τους • Και οι καημένοι πολιτικοί μας είναι πολύ αφελείς • Έτσι μπορεί το κάθε λαμόγιο
να τους παραπλανήσει • Κι αφελέστερος όλων, ο
πρωθυπουργός • Καθημερινώς πέφτει, τουλάχιστον, τρεις φορές από τα σύννεφα με αυτά που
μαθαίνει • Το νέο παιχνίδι του είναι στρατηγικής
• Δημιουργεί την ρωμαϊκή αυτοκρατορία • Μόνο
που έχει κάνει ένα λαθάκι • Έχει βάλει στην θέση
του αυτοκράτορα τον Βρούτο και γύρω από αυτόν
χιλιάδες άλλους Βρούτους • Θα φύγω μαζί με τον
πρωθυπουργό δήλωσε ο Πάκης • Και δεν θα είναι
μόνο αυτοί οι δύο που θα φύγουν • Θα φύγουν και
τι θα κάνει ετούτη η έρμη χώρα χωρίς τους πετυχηΟι 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.

Ο αναγνώστης της “Ερμαϊκής στήλης”, θα συναντήσει
συχνά, στα άρθρα της, τα
αρχικά φορέων, που κάποια,
ίσως δεν είναι γνωστά στο
ευρύ κοινό:

μένους, καταλληλότερους και αφόρητα κουρασμένους • Νέα μέτρα θα μας πάρουν μετά τις ευρωεκλογές • Ψάχνουν λέει 5 δις στις τσέπες μας για
να εξισορροπήσουν το κρατικό έλλειμμα • Την ίδια
στιγμή οι Αμερικανοί πιέζουν τον υπουργό Άμυνάς
μας ν’ αγοράσει μόνο από Αμερική όπλα 5,5 δις
• Και γιατί να τα αγοράσουμε; • Για να γίνει πιο
αισθητή η παρουσία μας στο Αφγανιστάν απαιτεί η
αμερικανική κυβέρνηση • Αγοράζουμε όπλα άχρηστα και για το ίδιο το ΝΑΤΟ, αφού η γεωγραφική
θέση μας δεν είναι σημαντική • Οι τράπεζες τελικά
δεν δίνουν ούτε καν στεγαστικά δάνεια στο 100%
της αξίας του ακινήτου, δε μπα να εγγυάται το
κράτος • Αυτό το κράτος δεν το εμπιστεύεται ούτε
το τραπεζικό του σύστημα • Βρήκαν δικαιολογία
οι τραπεζίτες τους κανόνες της ΕτΕ, αλλά αυτοί οι
κανόνες ίσχυαν και όταν οι τράπεζες έδιναν μέχρι
και γκομενοδάνεια • Σε δέκα χρόνια κάθειρξη θα
καταδικαστούν τα σκάνδαλα. • Τα έπιασαν να φοράν κουκούλες. • Μάλιστα αυτό του Βατοπεδίου
θα καταδικαστεί και για υπερβολική ταχύτητα διαφυγής. • Να οργανωθούμε λίγο με τα σκάνδαλα.
• Έχω αρχίσει να μπερδεύομαι. • Νομίζω ότι ο
Παυλίδης εμπλέκεται στα patriot, ο Ρουσόπουλος
στο Σιφοράι, ο Τσοχατζόπουλος στις άγονες γραμμές, ο Βουλγαράκης στα ομόλογα, ο Τσιτουρίδης
στο αναψυκτήριο, ο Μαγγίνας στις υποκλοπές… •
Η μόνη σταθερά που έχω, ακούγοντας με ευλάβεια
τον Αντώναρο, είναι ότι πίσω από όλα τα σκάνδαλα βρίσκονται οι συνέταιροι τους, του ΠΑΣΟΚ •
Θα εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση • Εμάς
μας ρώτησε; • Θα μου πει κανείς, πότε μας ρώτησε… στα ομόλογα, στις υποκλοπές, στο ασφαλιστικό, στα μαύρα μας τα χάλια; • Η σύγκριση μεταξύ
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι στο ποιο κόμμα είναι πιο διεφθαρμένο • Ωραία διλήμματα μας βάζουν.
Μετά τιμής
Μικρός Φωκίων

Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων
Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας
Ε.Β.Ε.Α.
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ε.Σ.Ε.Ε.
Εθνική Συνομοσπονδία Εθνικού
Εμπορίου (το ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο, στο οποίο υπάγεται η Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.)
Ο.Α.Ε.Ε.
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ενιαίο Ταμείο,
αποτελούμενο από τα πρώην Ταμεία, ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ)
Σ.Ε.Β.
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Σ.Ε.Λ.Π.Ε.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος (Πολυκαταστημάτων)
Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Σούπερ
Μάρκετ Ελλάδος
Τ.Α.Ε.
Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων
Τ.Ε.Β.Ε.
Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Τ.Σ.Α.
Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών

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: Σπύρου Αλέξανδρος
Ταμίας: Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη: Αλιφτήρας Γεώργιος, Δήμας Θεόδωρος, Δουβίτσας Αντώνιος, Κυριαζή Καλλιρόη,
Παπαζήση Χάιδω, Παππάς Χρήστος, Σκεύης
Κωνσταντίνος.

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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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΠΑΡΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.
Πραγματοποιήθηκε στις 10/5/2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της
ΕΣΕΕ. Οι ετήσιες Γ. Σ. των συνδικαλιστικών οργάνων πραγματοποιούνται, με
σκοπό να γίνει απολογισμός δράσης και διαφάνειας στα οικονομικά, από τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου προς τους αντιπροσώπους που τους εξέλεξαν.

Ε

ίναι μια διαδικασία κριτικής κι ολοκληρώνεται με
ψηφοφορία επιδοκιμασίας
ή αποδοκιμασίας.
Σε περίπτωση που καταψηφιστεί από τους αντιπροσώπους
ο διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός, καθώς επίσης κι ο
προϋπολογισμός του επόμενου
έτους, η διοίκηση του συνδικαλιστικού οργάνου οφείλει να προκηρύξει εκλογές.
Τα παραπάνω, υπάρχουν για
να διασφαλίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά στην περίπτωση της ΕΣΕΕ, αποτελούν
«ψιλά γράμματα». Αυτό που έχει
σημασία για τους «υψηλούς»
εκπροσώπους των εμπόρων και
των αντιπροσώπων, που τους
στηρίζουν και τους ψηφίζουν, είναι να δώσουν τα πολύτιμα, κομματικά τους, διαπιστευτήρια.
Η διοίκηση της ΕΣΕΕ, βρίσκεται παράνομα και πραξικοπηματικά στη θέση της, αφού έχει
καταψηφιστεί στην περυσινή γενική συνέλευση.
Συνεχίζει να ασκεί εξουσία,

Σ

παρέχοντας πλήρη στήριξη
στην κυβέρνηση και βάζοντας,
συνεχώς, εμπόδια σε κάθε συνδικαλιστική δράση.
Η ετήσια Γ.Σ. υπονομεύτηκε
και αποπροσανατολίστηκε με
ευθύνη των μελών του προεδρείου. Αδιαφόρησαν για τα καυτά
προβλήματα των μικρομεσαίων
εμπόρων κι αναλώθηκαν σε προβολή της συνεργασίας και των
συναντήσεων τους με τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τον
αρχηγό της αντιπολίτευσης. Συναντήσεις, που ως γνωστό, επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο
την κατάσταση των εμπόρων.
Απαξίωσαν κάθε έννοια διαδικασίας και στοιχειώδους
συνδικαλιστικής δεοντολογίας,
κηρύσσοντας την έναρξη των
ψηφοφοριών πριν τη λήξη των
ομιλιών με εγγεγραμμένους 25
ομιλητές ακόμη να πάρουν το
λόγο.
Γελοιοποίησαν τη συνέλευση,
ανοίγοντας τις κατσαρόλες και
τους μπουφέδες τους, κατά τη
διάρκεια των ομιλιών, πριν τη
λήξη των εργασιών και τη διεξα-

γωγή των ψηφοφοριών.
Επί της ουσίας, επαναλάβανε
για 3η φορά τη φανερή ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού μετά τις 2 πρώτες
που καταψηφίστηκε και αφού
πριν δημιούργησαν κλίμα έντασης και εκτοξεύοντας απειλές
με πρωτεργάτες τους Αρμενάκη (ΝΔ) και Ρώρο (ΣΥΝ), ενώ
επί μισή ώρα αρνούνταν να θέσουν σε ψηφοφορία το ψήφισμα
της Αγωνιστικής Συνεργασίας
Εμπόρων για τις αυξήσεις του
Ο.Α.Ε.Ε. και αρνήθηκαν τη συζήτησή του (υπάρχει αναλυτικό
ρεπορτάζ).
Από την πλευρά τους, οι ομιλητές της Α.Σ.Ε., ανάδειξαν τα
σύγχρονα προβλήματα, που
απειλούν την επιβίωση των μικρών,
αυτοαπασχολούμενων
εμπόρων, όπως, ο έξαλλος νεοφιλελευθερισμός, τα καρτέλ, η
τραπεζική τοκογλυφία, τα προνόμια των υπεραγορών, οι αντιασφαλιστικές ανατροπές.
Κατέδειξαν, ότι η συνεργασία
και η φανατική υποστήριξή τους
στο Προεδρείο της ΕΣΕΕ, των

εκπροσώπων της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
– ΣΥΝ ξεκάθαρα στηρίζει την
εφαρμοζόμενη πολιτική ενάντια
στους αυτοαπασχολούμενους
και μικρούς εμπόρους, δεν είναι
δε συμπτωματική σύμπλευση,
αλλά απόρροια της κοινής τους
αντίληψης και στήριξης συγκεκριμένων συνθηκών.
Κατήγγειλαν την υποκρισία
και τη συνενοχή του Προεδρείου της ΕΣΕΕ που σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στηρίζει απροκάλυπτα τις εχθρικές απέναντί μας
πολιτικές, ταυτιζόμενη απόλυτα
με τους ΣΕΛΠΕ – ΣΕΣΜΕ – ΣΕΒ,
αλλά και μας εμπαίζει προκλητικά, στήνοντας διαφημιστικά
περίπτερα υπέρ της Ε.Ε. στη
Βουκουρεστίου και οργανώνοντας φιέστες και γιορτές, την
ίδια ώρα που συνάδελφοί μας
δεν κάνουν σεφτέ.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να
στιγματιστεί και η συμπεριφορά
μεγάλου αριθμού αντιπροσώπων
που με τη στάση τους στηρίζουν
αυτές τις δράσεις, μεθοδεύσεις
και πρακτικές του Προεδρείου
της ΕΣΕΕ.
Είναι ντροπή τους και πολύ
μεγάλη,
να
προσέρχονται
ασθμαίνοντας στην αίθουσα της
κάλπης και στο μπουφέ, χωρίς
να πατήσουν καν το πόδι τους
στην αίθουσα που διεξάγονταν
η Συνέλευση.
Για την ιστορία, ο διοικητικός
απολογισμός υπερψηφίστηκε,
με 131 υπέρ και 111 κατά, 3 λευκά κι 1 άκυρο, ενώ ο οικονομικός, με 155 υπέρ και 86 κατά, 4
λευκά κι 1 άκυρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

το προηγούμενο φύλλο της «Ερμαϊκής
Στήλης», αναφερθήκαμε στις παρανομίες των τραπεζών, σχετικά με την
είσπραξη χρεώσεων και προμηθειών, παρά
τις σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις των
δικαστηρίων.
Σε δελτίο τύπου, το Υπουργείο Ανάπτυξης
ενημερώνει, ότι απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
προσφυγή των τραπεζών κατά της Υπουργικής Απόφασης Ζ1 – 798/2008, που απαγορεύει να αναγράφονται οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών, που έχουν κριθεί καταχρηστικοί,
με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Έτσι, για τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, απαγορεύεται η είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης, προέγκρισης
δανείου ή εξέτασης αιτήματος δανείου,
ανάλογα με το ποσό του δανείου, η προμήθεια ή έξοδα φακέλου, η καταγγελία της

σύμβασης σε περίπτωση καθυστέρησης
πληρωμής, η εκχώρηση και μεταβίβαση
στην τράπεζα των ενοικίων ακινήτου, εφόσον αυτή απαιτεί επιπλέον προσημείωση
για ποσό που υπερκαλύπτει το ύψος του
δανείου, η καταβολή ποινής εξόφλησης,
ο υπολογισμός των τόκων με βάση τις 360
ημέρες, αντί τις 365, η παραίτηση του εγγυητή από τα νόμιμα δικαιώματά του.
Στις συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών
καρτών, απαγορεύεται η επιβολή προμήθειας, σε περίπτωση που ο καταναλωτής
κάνει ανάληψη μετρητών με τη μορφή δανείου από πιστωτική κάρτα, η αυθαίρετη
κι αναιτιολόγητη αύξηση του επιτοκίου,
η αναγκαστική επιβολή πρόσθετων χρεώσεων και οφειλών, η μονομερής αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής, η
απροειδοποίητη καταγγελία ή μονομερής
απαγόρευση χρήσης της κάρτας ή τροπο-

ποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.
Στις συμβάσεις λογαριασμού κατάθεσης, απαγορεύεται επιβολή χρεώσεων σε
λογαριασμούς με καταθέσεις χρημάτων,
κάτω από το όριο, που η ίδια η τράπεζα καθορίζει.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν
να προχωρήσουν, άμεσα, στη διαγραφή
των «ψιλών γραμμάτων» που περιέχουν
καταχρηστικούς όρους για τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να χρεώνονται με παράνομες προμήθειες.
Τέλος, ανάλογα με τη δικαστική εξέλιξη
υποθέσεων που εκκρεμούν, το Υπουργείο
επιφυλάσσεται να διευρύνει το πλαίσιο
προστασίας των δανειοληπτών, για τις περιπτώσεις που θα υπάρξουν αμετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις για καταχρηστικούς
όρους.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒΗΚΕ
Η

Ε.Σ.Ε.Ε.

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!

Ό

χι, μη σας μπερδεύει ο τίτλος. Μακριά από μας, τέτοιες επαναστατικές γυμναστικές,
αντικυβερνητικές εκδηλώσεις και
μίζερες αντιδράσεις!
Πιπέρι στη γλώσσα, όσων χρησιμοποιούν κακές λέξεις, όπως
«διεκδίκηση», «ανατροπή», «κατάληψη»!
Η Ε.Σ.Ε.Ε. οδηγεί τον συνδικαλισμό στον 21ο αιώνα! Και τον
μετατρέπει σε κρατικό συνδικαλισμό! Με τους υπουργούς του, τα
γεύματά του, τις ημερίδες του,
τις ημέρες και τα έργα του!
Η Ε.Σ.Ε.Ε., σε λίγο καιρό, θα
συναγωνίζεται την Εκκλησία.
Έχει πιο πολλούς εορτασμούς,
από ό,τι, εκείνη, αγίους. Με τέτοια γλέντια, πρέπει να υποθέσει
κανείς, ότι οι δουλειές «πηγαίνουν
πρίμα» κι όσοι διαμαρτύρονται είναι, κομματικά, υποκινούμενοι.
Και, πράγματι, είναι! Γιατί, οι
δουλειές ποτέ δεν πήγαιναν καλύ-

Ν Α

Α

τερα! Και τα ταμεία είναι γεμάτα,
όσων, τα συμφέροντα, υποστηρίζει η Ε.Σ.Ε.Ε. Των υπεραγορών
και των πολυκαταστημάτων.
Αυτοαποκαλείται,
βέβαια,
«ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο
των μικρομεσαίων», γιατί, μόνο,
με δούρειους ίππους πέφτει το
οχυρό της αγανάκτησης και της
αντίδρασης.
Τελευταία, μεγάλη παράτα της,
ο εορτασμός της 1ης ευρωπαϊκής εβδομάδας μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Η Ε.Σ.Ε.Ε. εξευρωπαΐζει το
συνδικαλισμό! Και το κάνει με
γεμάτα, τα θησαυροφυλάκιά της,
γιατί, όπως είπαμε, οι δουλειές
πηγαίνουν καλά.
Στον απολογισμό του 2008,
θαυμάζει ο έκπληκτος αναγνώστης, πως τα έξοδα του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου
των μικρομεσαίων ξεπερνούν τα
3 εκατομμύρια €!!!

Σταχυολογώντας, παρατηρούμε με ενδιαφέρον ότι πληρώνουν:
• για τη μισθοδοσία του προσωπικού, 125.000 €,
• για αμοιβές συμβούλων 32.000
€ - θέλει στρατηγική, το ξεπούλημα,
• για έξοδα Γενικών Συνελεύσεων 55.000 € - αυτές, που τρώνε,
πίνουν κι εκχωρούν τα δίκαιά
μας,
• για έξοδα συμμετοχής των μελών διοικητικού συμβουλίου, σε
συμβούλια 45.000 €,
• για την προβολή του έργου
της Ε.Σ.Ε.Ε. 105.000 € (εδώ, γελάνε!),
• για τη συμμετοχή σε εκθέσεις
και ημερίδες 220.000 €!
Στην τελευταία δαπάνη εντάσσεται κι η συμμετοχή στην 1η ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ για φέτος,
προβλέπονται έξοδα 250.000 €

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Θ Ω

ντιγράφω παρακάτω από το άρθρο του Β. Νικάκη (Ερμαϊκή Στήλη – 2.2009) «Σε πληρώνω
και σε σκοτώνω», που αναφέρονταν σε μια οικογενειακή τραγωδία στην Αμερική, μερικά σημεία
που αναφέρονται στον συνδικαλισμό.
α) «Και τα συνδικάτα ήταν όπως πάντα με τον
εργοδότη»
β) «Και βέβαια οι συμβιβασμένες ηγεσίες ΓΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ ούτε κουβέντα»
γ) «Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη οι εργαζόμενοι να οργανωθούν στα συνδικάτα»
Από τα παραπάνω προκύπτει μια διφορούμενη
άποψη, που αρχικά μας ενημερώνει για τα καπελωμένα συνδικάτα και τις συμβιβασμένες ηγεσίες, ενώ μετά μας προτρέπει να οργανωθούμε στα
σωματεία, για να σωθούμε.
Γεννάται όμως το ερώτημα στον αναγνώστη:
Να οργανωθώ ή όχι;

Ή

Ίσως δεν υπάρχει σωματείο ανεξάρτητο –
«ακαπέλωτο» στην Ελλάδα. Αναφέρομαι σε κάθε
μορφής σωματείο, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό,
αθλητικό, θρησκευτικό, εργατικό, ακόμη φίλων,
γονέων, μαθητών και σε όλα τα επίπεδα από πρωτοβάθμιο έως τριτοβάθμιο. Στο καπέλωμα προηγούνται τα κόμματα, ακολουθούν εργοδότες,
οικονομικοί παράγοντες και τέλος οι προσωπικές
φιλοδοξίες τοπικών παραγόντων.
Το καπέλωμα και την χειραγώγηση του συνδικαλιστικού κινήματος οραματίσθηκε και κατάφερε τελικά το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου.
Όλους τους άξιους και ικανούς τότε συνδικαλιστές από την δεκαετία του ΄80 και μετά τους έκανε Βουλευτές και Υπουργούς. Με αυτό τον τρόπο
χειραγώγησε σιγά-σιγά όλα τα συνδικάτα σε όλα
τα επίπεδα. Στο κόλπο, όπως ήταν φυσικό μπήκαν
και τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι φθάσαμε σήμερα

για εκδηλώσεις. Ο χορός καλά
κρατεί!
Όσο για τα προγράμματα του
ΚΑΕΛΕ, των επιμορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Σ.Ε.Ε., εκεί μιλάμε, πλέον, για πάρτι οργίων!
Δεν μπορούμε, όμως, να επεκταθούμε, γιατί αυτά τα ιερά χρήματα καλύπτονται από το «άβατο»
του προεδρείου. Κι εκεί δεν μπαίνει κανείς! Είναι το ιερό διαφθορείο!
Στις φωτογραφίες, βλέπουμε
τον πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε. να καμαρώνει από υπερηφάνεια, που
είναι μικρομεσαίος.
Άντε κι υπουργός! Ή έστω,
πρόεδρος Οργανισμού! Να παίρνουν σειρά κι οι μνηστήρες!
Όσο για τους υπόλοιπους, επιβάλλεται να ωριμάσει η ιδέα, να
δημιουργήσουμε ένα δούρειο
ίππο μικρομεσαίων, μέσα στην
Ε.Σ.Ε.Ε., χωρίς διάθεση για πανηγύρια!

Ο Χ Ι ;
να γίνεται διαγωνισμός, ποιος θα επικρατήσει,
ακόμη και στο μικρότερο σωματείο.
Ερχόμαστε ξανά στα κυρίαρχο ερώτημα: Να
οργανωθώ ή όχι;
Εγώ θα του έλεγα ΝΑΙ, να οργανωθεί, αλλά να
είναι υποψιασμένος. Να συμμετέχει ενεργά, να
ψηφίζει τους καλύτερους, τους ικανούς, τους ηθικούς, να μην υπακούει σε κόμματα, λίστες, ομάδες, σε SMS και όλα θα πάνε καλά. ΙΣΩΣ κάποτε
διορθωθούν όλα και γίνουν καλύτερα, πάντως
υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ, μην το ξεχνά. Η συμμετοχή, του
προσφέρει ενημέρωση, κοινωνικότητα, φίλους,
τον κάνει υπεύθυνο και ενεργό πολίτη. Ακόμη μη
ξεχνά να υπερασπίζεται την άποψή του και τα
συμφέροντα αυτών που εκπροσωπεί.
Η αποχή, φίλοι μου, διαιωνίζει το καθεστώς και
το καπέλωμα θα συνεχίζεται.
Μ.Κ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυξήσεις - φωτιά

στις εισφορές του Ο.Α.Ε.Ε.
Η Αγωνιστική Συνεργασία
Εμπόρων εκτιμώντας ότι είναι
εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο, στην Γενική Συνέλευση στις
10-5-2009 της ΕΣΕΕ, προσπάθησε να αναδείξει το θέμα των
προκλητικών αυξήσεων στον
Ο.Α.Ε.Ε., συνδέοντάς το, όχι
μόνο με την οικονομική κρίση
αλλά και με τις χαμηλές συντάξεις, την υποβαθμισμένη υγεία,
πρόνοια, περίθαλψη και απόλυτη ανασφάλεια.

Σ

την Γενική Συνέλευση της
10-5-2009 της Ε.Σ.Ε.Ε. η
Α.Σ.Ε. ενημέρωσε ότι:
1. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ αποφάσισε
αυξήσεις - φωτιά, 6% στις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης
και 20% στον κλάδο υγείας.
2. Η συνολική αύξηση στις εισφορές κυμαίνεται από 7,9%
έως 10,8% ανάλογα με την κλάση.
3. Αυτές οι αυξήσεις επιβάλλονται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 1% και
οι πωλήσεις έκαναν βουτιά 6%,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
4. Δεν έγινε γνωστό, αν τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από την
αρχή του χρόνου (όπως γίνεται
συνήθως) οπότε στις επόμενες
εισφορές θα προστεθούν και
τα αναδρομικά. Ότι από τη νέα
χρονιά θα γίνει υποχρεωτική
αλλαγή κλάσης σε όλους τους
ασφαλισμένους (όπως προβλέπει το Π.Δ. 258/05) δηλαδή αύξηση κατά 12-13%
5. Ότι προετοιμάζουν την επιβολή 14 εισφορών το χρόνο αντί
για 12 που είναι σήμερα, γεγονός που ισοδυναμεί με μια αύξηση 16,7%. Με τη δικαιολογία,
ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν 14
μηνιαίες συντάξεις το χρόνο.
6. Όλα αυτά είναι φυσικά σε
γνώση του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, αφού
συμμετέχει στο Δ.Σ. του ΟΑΕΕ
και εκπρόσωπός της.
7. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
επιβάλλει το νέο χαράτσι στους
αυτοαπασχολούμενους,
ενώ
γνωρίζει ότι:
• Η οικονομική κρίση είναι σε
πλήρη εξέλιξη και μάλιστα το

Με απόλυτη συμφωνία της Ε.Σ.Ε.Ε.
αμέσως επόμενο διάστημα θα
οξυνθεί ακόμη περισσότερο.
• Ένας στους τέσσερις εμπόρους, βιοτέχνες κι επαγγελματίες δεν μπορεί να πληρώσει ήδη
τις εισφορές. 25% πλέον χρωστάνε.
• Ήδη έχουν κινηθεί δικαστικές
διαδικασίες εναντίον συναδέλφων λόγω χρεών στον ΟΑΕΕ.
Η Α.Σ.Ε. ενημέρωσε, επίσης, ότι
για τα τεράστια ελλείμματα του
ΟΑΕΕ δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι:
• Ο μόνος και κύριος υπεύθυνος είναι η ασκούμενη αντιασφαλιστική πολιτική από όλες
τις κυβερνήσεις.
• Οι ασφαλισμένοι καμιά ευθύνη δεν έχουν γι’ αυτή την κατάσταση.
• Καμιά αύξηση δεν μπορεί να
σώσει το Ταμείο από την κατάσταση που το έχουν οδηγήσει
συνειδητά, μέσα από τις υποχρηματοδοτήσεις, αυτοί που το
κατακλέψανε.
• Όσο ο κλάδος υγείας θα χρηματοδοτείται από το ταμείο και
όχι από το κράτος, το έλλειμμα
θα γιγαντώνεται.
Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων κατέδειξε στο συγκεκριμένο θέμα, ότι οι προτάσεις είναι
δύο και απόλυτα συγκεκριμένες.
Δηλαδή, ή
• Συνέχεια μεγάλες αυξήσεις
εισφορών με αποτέλεσμα, όλο
και περισσότεροι να μην πληρώνουν, οι συνάδελφοι να είναι ξεκρέμαστοι και στο τέλος ο ΟΑΕΕ
να χρεοκοπήσει, ή
• Το κράτος, που ρουσφετολόγησε, που κατέκλεψε τα αποθεματικά, που δεν εισπράττει
εισφορά από τα LIDL, ZARA,
Κωτσόβωλους κ.λ.π., που δεν
αποδίδει τον κοινωνικό πόρο,
που διορίζει υπαλλήλους του
σαν Διοικητές, να λύσει τώρα
και αμέσως το πρόβλημα που
αυτό δημιούργησε.
Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ συγκεκριμένο
ψήφισμα που απλά και καθαρά
διεκδικούσε:

• Μείωση των εισφορών κατά
10% όσο διαρκεί η οικονομική
κρίση.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ
που αδυνατούν να πληρώσουν
τις εισφορές τους.
• Ρύθμιση των χρεών των ασφαλισμένων, με μακρόχρονες δόσεις, όσο διαρκεί η κρίση και
χωρίς προσαυξήσεις.
• Να σταματήσουν οι δικαστικές
διώξεις των ασφαλισμένων που
αδυνατούν να πληρώσουν.
• Άμεση κρατική χρηματοδότηση ικανή να βγάλει το ταμείο
από το σημερινό αδιέξοδο.
• Άρση των προκλητικών ανισοτήτων της διαδοχικής ασφάλισης.
Αυτό το ψήφισμα το καταψήφισαν!!!!
Χωρίς να τις συζητήσουν. Χωρίς
να προτείνουν κάτι άλλο. Συμφωνώντας έτσι στις συνεχόμενες προκλητικές αυξήσεις.
Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων δηλώνει και διαδηλώνει ότι:
Α/ Δεν περιμένει τίποτε από το
ένοχο Προεδρείο της ΕΣΕΕ.
Έχουμε χορτάσει κοροϊδία και
ξεπούλημα.
Β/ Δεν περιμένει τίποτε από τους
διορισμένους
εκπροσώπους
της ΕΣΕΕ στον ΟΑΕΕ. Θητεία
κάνουν, άλλωστε. Στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ αποκαλύφτηκαν. Στην ψηφοφορία ενέκριναν
τις αυξήσεις, καταψηφίζοντας
το ψήφισμα.
Γ/ Απέναντι στην κοροϊδία, τη
δημαγωγία, τις κορώνες, το φαρισαϊσμό και την υποκρισία είναι
ξεκάθαρο: οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες, οι Αντιπρόσωποι, οι Έμποροι έχουν την
ευθύνη να πάρουν θέση τώρα,
καθαρά, Δημόσια και δυνατά.
Φτάνουν πια τα ψέματα στις πόλεις τους και τα ξεπουλήματα
στην Αθήνα.
Αυτοαπασχολούμενοι και μικροί
συνάδελφοι αντιδράστε!!!
Υποχρεώστε, τώρα, τους Συλλόγους σας να πάρουν θέση δημοσία και καθαρά.
Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α.

Ο

ι οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές προς το Ι.Κ.Α. –
Ε.ΤΑ.Μ και οι οποίες αφορούν
χρονική περίοδο απασχόλησης,
ως το τέλος Μαρτίου 2009, με
τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη
και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις
και προσαυξήσεις, εξοφλούνται
είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται
έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και
προσαυξήσεων, είτε σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να
υπερβούν τις 96, με έκπτωση
50% επί των πρόσθετων τελών,
επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.
Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 100€.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη
καταβολή δόσης μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από αυτόν
που είναι απαιτητή. H παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε
κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη
του δωδεκαμήνου λογίζεται η
ημερομηνία προκαταβολής).
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη
ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά
τον μήνα υπαγωγής σε αυτήν.
Αν δεν τηρηθούν οι όροι της
ρύθμισης από τον οφειλέτη
ή δημιουργηθούν νέες οφειλές από τρέχουσες εισφορές,
μετά τη ρύθμιση, θα έχει σαν
αποτέλεσμα την απώλεια της
ρύθμισης και την καταβολή της
οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι
λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.
Προϋπόθεση για τη ρύθμιση
αυτή είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
κατά τον μήνα υπαγωγής στη
ρύθμιση.
Για την ένταξη στη ρύθμιση
απαιτείται υποβολή σχετικής
αίτησης μέχρι 30/06/2009.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ερώτημα 1ο:
Η επέλαση της ακρίβειας που αφανίζει τα εισοδήματά μας, υποβαθμίζει το επίπεδο της
ζωής μας και υποθηκεύει την επόμενη μέρα
των νέων, αλήθεια, τι είναι;
Είναι, μήπως, φυσικό φαινόμενο;
Είναι θέλημα θεού;
Είναι παροδική εξέλιξη;
Είναι διαχειριστική αστοχία;
Ή είναι επέλαση κατά των λαϊκών εισοδημάτων και εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικού
πλούτου προς όφελος των ολιγοπωλιακών
ομίλων και των καπιταλιστών;
Ερώτημα 2ο:
Τα έντυπα, ηχητικά και τηλεοπτικά μέσα, οι
έμποροι της ενημέρωσης και των ειδήσεων, οι
«αδέκαστοι» δημοσιογράφοι, σχολιαστές και
ρεπόρτερ, οι «ευαίσθητοι» «εκφραστές» της
κοινής γνώμης, αλήθεια, πως προσεγγίζουν
το θέμα;
Ουσιαστικά κι αποκαλυπτικά;
Αναδεικνύουν τα αίτιά του;
Ξεσκεπάζουν τις ευθύνες και τους θύτες;
Ή με «ρεπορτάζ» της πλάκας, κι επιδερμικές
αναφορές παραπλανούν, αποπροσανατολίζουν και εξαπατούν όσους τους διαβάζουν,
τους ακούνε ή τους βλέπουν;
Ερώτημα 3ο:
Η, διαχρονικά, έντονη και πολύ περισσότερο,
σήμερα, υστερία τους να διαχωρίζουν τον
πληθυσμό σε καταναλωτές (όλοι οι άλλοι) και

ΠΕΡΙ
ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

σε εμπόρους (μόνο όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν εμπορική επιχείρηση), αλήθεια, που
οφείλεται;
Είναι ακραία αφελείς;
Ή είναι ακραία υστερόβουλοι και αρθρογραφούν, σχολιάζουν και δημοσιογραφούν προβοκατόρικα ή καθ΄ υπόδειξη;
Αλήθεια, γιατί ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού (με
ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, ηλεκτρικά
κ.λ.π.) διαχωρίζεται σαν έμπορος και αντιδιαστέλλεται με όλους τους υπόλοιπους; Είναι,
τάχα, καταναλωτές κι όχι έμποροι, αυτοί που
αμείβονται:
• Για να καταχωρήσουν ή προβάλλουν διαφήμιση (εκδότες κ.λ.π.).
• Για να παρέχουν ιατρικές συμβουλές (γιατροί).
• Για να παρέχουν νομικές συμβουλές (δικηγόροι).
• Για να παρέχουν οικονομικές συμβουλές
(φοροτέχνες, λογιστές, οικονομολόγοι).
• Για να μετακινήσουν επιβάτες (ΤΑΞΙ –
ΚΤΕΛ).
• Για να φτιάξουν σχέδια σπιτιού (μηχανικοί).
• Για να προσφέρουν διασκέδαση, κατάλυμα,
διατροφή, φροντίδα σε ανήμπορους, οικιακές
υπηρεσίες κ.λ.π.
Αλήθεια, γιατί πασχίζουν, με λύσσα, να σιωπήσουν το αυτονόητο;

Ερώτημα 4ο:
Γιατί, αποσιωπούν, ότι η πολιτική της Ε.Ε. που
με Θρησκευτικό φανατισμό υπηρετούν οι Κυβερνήσεις στη Χώρα μας για «απελευθέρωση»
των αγορών, συμβάλει καθοριστικά στην εκτίναξη των τιμών και όχι στη συγκράτησή τους;
Και γιατί, συγκαλύπτουν την πολιτική απάτη
του ισχυρισμού, ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές;
Για να μας πουν, αλήθεια, σε τέτοιο καθεστώς
ανταγωνισμού, δεν είναι:
• Που γιγαντώθηκαν τα μονοπώλια και τα
καρτέλ;
• Που ολιγοπωλείται η αγορά και διαμορφώνονται οι τιμές;
• Που εκτινάσσονται συνεχώς τα υπερκέρδη
των ελαχίστων;
• Που καταρρακώνεται η αγοραστική μας δύναμη;
• Που εμπορευματοποιούνται και ιδιωτικοποιούνται η υγεία, η παιδεία, οι δημόσιες υπηρεσίες;
• Που ξεπουλιούνται οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές της χώρας;
• Που πιάνουν ταβάνι οι έμμεσοι φόροι;
• Που στήνονται πόλεμοι, δολοφονούνται
λαοί, διαμελίζονται κράτη;
• Που οι ελάχιστοι Κροίσοι καπαρώνουν θέση
για ταξίδι αναψυχής στο διάστημα, την ίδια
ώρα που τα ίδια ακριβώς λεφτά θα έσωζαν
από το θάνατο εκατομμύρια παιδιά που λιμοκτονούν στον πλανήτη;

ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΑΚΙ ΤΗΣ...ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ!

Ε

ίμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω το μικρό μπουκάλι
νερό 50 λεπτά (τόσο κάνει και
το μισό λίτρο βενζίνη), ενώ αγοράζεται 5-7 λεπτά (περίπου 1000% αισχροκέρδεια). Από 50 δραχμές (17
λεπτά) αυξήθηκε στις 170 δραχμές
(50 λεπτά), με την αλλαγή του νομίσματος από δραχμή σε ευρώ και
δεν πήρα χαμπάρι.
Είμαι κορόιδο, γιατί, ενώ οι χώροι
άθλησης θα έπρεπε να μου παρέχονται δωρεάν από το δήμο, δέχομαι
να πληρώνω από 6 έως 12 ευρώ για
να παίξω μία ώρα ποδόσφαιρο στα
περίφημα 5Χ5, όπου δεν υπάρχει
χώρος και χρόνος για προθέρμανση
και η κατάσταση του τάπητα είναι
κατά κανόνα άθλια. Τουλάχιστον, τα
5Χ5 έχουν κάνει πλούσιους και τους
φυσιοθεραπευτές, καθώς οι μισοί
και πλέον πελάτες τους προέρχονται από εκεί (διαστρέμματα, ρήξη
χιαστού, κάκωση μηνίσκου κλπ,
εξαιτίας της ακαταλληλότητας του
χλοοτάπητα).
Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω τον καφέ 3 και 4 ευρώ,
ενώ το κόστος του δεν υπερβαίνει
τα 20 λεπτά (αισχροκέρδεια μέχρι
και 2000 %). Κόβεται, περίπου, μία

απόδειξη ανά τρεις καφέδες και
σχεδόν πάντα οι υπάλληλοι κακοπληρώνονται και είναι ανασφάλιστοι. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες και οι
υπάλληλοι θεωρούν αυτονόητη τη
συναίνεσή μας στη μη παροχή αποδείξεων, σαν να κερδίζουμε κι εμείς
από αυτή την ιστορία.
Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω το ποτό 5, 6, 7, 8 ευρώ και
βάλε, όσο περίπου, κάνει το μπου-

στιμα; Αν δεν έβγαζε τέτοιο υπερκέρδος δε θα ήταν τόσο ψηλά τα
ενοίκια, δε θα έρχονταν οι μπράβοι
για προστασία, δε θα τους έριχναν
απανωτά πρόστιμα από τους δήμους για να πάρουν κι αυτοί τη μίζα
τους. Αλλά εγώ το κορόιδο φταίω
που τα πληρώνω...
Είμαι κορόιδο, γιατί δικαιούμαι
δωρεάν παιδεία, αλλά μετά το σχολείο, αν δεν πάω στο φροντιστήριο

Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να πληρώνω πανάκριβα το Ίντερνετ, τη
στιγμή που εδώ και χρόνια σε όλη την Ευρώπη (ακόμη και σε χώρες
του πρώην ανατολικού μπλοκ) το Ίντερνετ είναι δωρεάν για όλους...
κάλι στη χονδρική (1 μπουκάλι = 1012 ποτά, αισχροκέρδεια από 500 %
και πάνω). Και φυσικά, πολύ συχνά
τα ποτά είναι μπόμπες, σχεδόν ποτέ
δεν κόβονται αποδείξεις και σχεδόν
πάντα οι υπάλληλοι κακοπληρώνονται και είναι ανασφάλιστοι. Σε όλη
την Ευρώπη η μπύρα κοστίζει 1 με
1,5 ευρώ και το ποτό 3 με 4. Εδώ,
το σαπουνόνερο που μας πουλάνε
για μπύρα κοστίζει 5 με 6 ευρώ και η
μπόμπα 7 με 8 (στα 8 ευρώ πωλείται
συνήθως η σπέσιαλ μπόμπα). Και τα
ενοίκια; Και η προστασία; Τα πρό-

δεν έχω ελπίδα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Κοινώς, είμαι όλη την
ημέρα στις αίθουσες για να μου διδάξουν αυτά που θα ‘πρεπε να μου
διδάσκουν σε μισή μέρα. Φυσικά με
το αζημίωτο.
Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω διόδια για δρόμους που
ευθύνονται για χιλιάδες ατυχήματα
και εκατοντάδες νεκρούς.
Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω τους φόρους μου κανονικά, ενώ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ!!! Μάλιστα, μας

έχουν πείσει ότι αυτός που φοροδιαφεύγει είναι μάγκας, καθιστώντας
μας συνένοχους σε μια πρακτική
που ωφελεί μόνο τους πολύ (αλλά
πολύ) πλούσιους.
Είμαι κορόιδο, γιατί δέχομαι να
πληρώνω πανάκριβα το Ίντερνετ, τη
στιγμή που εδώ και χρόνια σε όλη
την Ευρώπη (ακόμη και σε χώρες
του πρώην ανατολικού μπλοκ) το
Ίντερνετ είναι δωρεάν για όλους και
χρεώνονται μόνο οι συνδέσεις πολύ
υψηλών ταχυτήτων...
Είμαι κορόιδο, γιατί πιστεύω ότι
θα τιμωρηθούν οι ένοχοι για τα ολιγοπώλια (καρτέλ) που μαστίζουν
την οικονομία μας και πλήττουν κυρίως τα φτωχότερα στρώματα της
κοινωνίας. Καρτέλ στο γάλα, καρτέλ
στη βενζίνη, καρτέλ στα φρούτα,
καρτέλ παντού. Τα αρχικά πρόστιμα
μειώνονται συνήθως, οι τιμές παραμένουν υψηλές, ενώ στην πράξη δεν
επιστρέφονται στους καταναλωτές
τα χρήματα που έχουν χάσει.
Είμαι κορόιδο, γιατί μ’ έπεισαν ότι
οι αποκρατικοποιήσεις κι ο ανταγωνισμός των πολυεθνικών, θα μείωνε
τις τιμές κι εγώ καμάρωνα, σαν γύφτικο σκεπάρνι...
...κορόιδα!!!
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΑΠ’ ΤΑ
ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑΝΕΤΑΙ!
Από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη ως το Πάσχα ζήσαμε ένα απίστευτο «όργιο» εκπτώσεων χειμερινών, άτυπων χριστουγεννιάτικων, προεκπτώσεων
και μεθεκπτώσεων, συνεπικουρούμενο από τις αναγκαίες προσφορές, δωροεπιταγές, κουπόνια, εκποιήσεις, διαλύσεις … και του πουλιού το γάλα!!!

Ο

λη αυτή η κατάσταση,
πέρα από το ότι έκανε
«κουρελόχαρτο» όλο το
θεσμικό πλαίσιο που ορίζει, γενικά, τις πωλήσεις προϊόντων σε
χαμηλότερες τιμές, προκάλεσε
απίστευτο μπέρδεμα σε εμπόρους και καταναλωτές για το τι
ισχύει και τι όχι. Ο προκλητικός
τρόπος που διαφημίστηκαν οι
παράνομες πρακτικές πωλήσεων
και ταυτόχρονα η απουσία των
ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, οδηγούν στο συμπέρασμα,
ότι επρόκειτο για μια καλοστημένη παγίδα, που έπεσαν, πρώτοι,
μέσα οι μικρομεσαίοι έμποροι,
υπό το βάρος της αναδουλειάς
και των χρεών. Τ’ αποτελέσματα
θα φανούν, όταν οι καταναλωτές
απαιτήσουν, ως δεδομένο, τη συνέχιση αυτών των πτωτικών τιμών
των αγαθών και τότε θα φανεί
ποιος ευνοήθηκε. Προς το παρόν,
τα Πολυκαταστήματα «τρίβουν
τα χέρια τους», αφού άνοιξε ο
δρόμος για την κατάργηση κάθε
φραγμού στις εκπτώσεις και στις
προσφορές.
Ο ρόλος των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, το προηγούμενο
διάστημα, θα έπρεπε να είναι η
ενημέρωση και η έκκληση για
συμμόρφωση των εμπόρων με τα
ισχύοντα στις προσφορές. Έτσι
θα είχε αποφευχθεί το «μπάχαλο»
που προκάλεσε ο εμπορικός σύλλογος Αθηνών, που καλώντας σε
χριστουγεννιάτικες προσφορές,
ξεκίνησε το γαϊτανάκι του ξεπουλήματος σε όλη τη χώρα. Κι αυτό,

γιατί, τριάντα μέρες πριν από την
έναρξη των εκπτώσεων (χειμερινών και θερινών), απαγορεύεται
στους υπεύθυνους των καταστημάτων να ανακοινώνουν εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση,
επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Κι όμως. Την περίοδο εκείνη, εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
μοίραζε κουπόνια προσφορών
επώνυμης αλυσίδας, υπό την ατάραχη μακαριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

στον οικείο εμπορικό σύλλογο και
στην τοπική Δ/ση Εμπορίου. Πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, η
παλιά κι η νέα τιμή. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται το σύνολο των προσφερόμενων ειδών να
ξεπερνά το 50% του συνόλου των
διαθέσιμων ειδών του καταστήματος, ενώ νέα προσφορά του
ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται

χή, αλλά όποιος θέλει να «βγάζει»
το μισό μαγαζί του σε προσφορά,
ανά δυο μήνες, είτε είναι στα πρόθυρα πτώχευσης, είτε επιτήδειος.
Ουσιαστικά, κι αυτό το νομοθετικό
πλαίσιο των προσφορών αποτελεί
«παραθυράκι» για μίνι εκπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν
οι προσφορές είναι ανακριβείς
ή παραπλανητικές ως προς το
ποσοστό μείωσης ή ως προς
την ποσότητα αυτών ή ενέχουν
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και πρόστιμο από 500€ μέχρι
50.000€ με απόφαση του νομάρχη, ανάλογα με την βαρύτητα και
την συχνότητα της παράβασης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως βιώνει μια δύσκολη συγκυρία η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Κι ότι,
επίσης, ο προγραμματισμός των
καταστημάτων για τον περασμένο χειμώνα αποδείχθηκε λανθασμένος. Ακόμη και σε περιόδους
πιο ήπιας ύφεσης συνέβαινε να
μένουν απούλητα εμπορεύματα,
που, ιδίως, όταν είναι εποχιακά,
συχνά προσφέρονται, άτυπα σε
χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι κατανοητό. Οι νόμοι δεν φτιάχνονται
για να «στοκάρουν» τα μαγαζιά,
αλλά για να διατηρείται η απαραίτητη τάξη στην αγορά και να προφυλάσσεται το εμπόριο από τον,
κακώς εννοούμενο, ανταγωνισμό.
Η μαζικότητα του φαινομένου των
προσφορών, προέκυψε περισσότερο από την επιθυμία του ενός
«να βγάλει το μάτι» του άλλου,
παρά από πραγματική ανάγκη. Ξεκίνησε, άλλωστε, ο πόλεμος των
τιμών, πριν φτάσει ουσιαστικά η
κρίση στην πόρτα μας. Είναι άλλο
πράγμα να ξεστοκάρει κάποιος
τα αδιάθετα αγαθά, έστω και με

...τα Πολυκαταστήματα «τρίβουν τα χέρια τους», αφού άνοιξε ο δρόμος για
την κατάργηση κάθε φραγμού στις εκπτώσεις και στις προσφορές...
Πίσω από την κάλυψη, που πίστευε ο καθένας πως του παρείχε
η λέξη «προσφορά», άρχισαν να
πληθαίνουν οι αναρτήσεις πινακίδων, αναγράφοντας τα πιο απίθανα: «Προσφορές ως 50%», «Μεγάλες Προσφορές σε όλα μας τα
είδη», «Χριστουγεννιάτικες Προσφορές» και άλλα ευτράπελα.
Μόνο που, για να προχωρήσει ένα
κατάστημα σε κάτι τέτοιο, υπάρχουν – ευτυχώς ή δυστυχώς – ακόμη, κάποιοι κανόνες: επιτρέπονται
οι προσφορές συγκεκριμένων
προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί
τις 10 συνεχόμενες μέρες. Είναι
υποχρεωτικό να ανακοινώνονται
τα προσφερόμενα προϊόντα και η
χρονική διάρκεια της προσφοράς

πριν παρέλθουν 60 μέρες από την
προηγούμενη.
Ανεξάρτητα που δεν τηρείται τίποτα από τα παραπάνω, το χρονικό διάστημα των 60 ημερών
είναι πολύ μικρό και πρέπει να
επανακαθοριστεί, καθώς και το
ποσοστό των προσφερόμενων
ειδών είναι πολύ μεγάλο. Η κάθε
επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα στοκ εμπορευμάτων ανά επο-

μεθόδους που κινούνται στα όρια
της νομιμότητας κι άλλο να ξεφωνίζει τη «φθήνια» του.
Το γεγονός ότι, οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται όλο και περισσότερο από τις υπεραγορές, που
εντείνουν τον ανταγωνισμό κι
αυξάνουν το μερίδιο του τζίρου
τους, οδηγεί σε κινήσεις πανικού
τους εμπόρους κι όχι σε συντεταγμένες κινήσεις. Επιζητούν
πρόσκαιρα οφέλη, εφαρμόζοντας
πρακτικές των πραγματικών ανταγωνιστών τους, των πολυκαταστημάτων, στρεφόμενοι κατά των
συναδέλφων τους, με μια κοντόφθαλμη οπτική.
Ακόμη πιο επικίνδυνη από τις
προσφορές, είναι η νέα μόδα των
προωθητικών ενεργειών, τις οποίες εισήγαγαν, πρώτες, οι πολυε-
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σίαστα για τις μικρές, εγχώριες
επιχειρήσεις. Όπως απέδειξε το
παρελθόν, η συμπίεση των τιμών,
από τις μεγάλες αλυσίδες διαρκεί
όσο μοιράζονται τον τζίρο με το
μικρό κατάστημα. Το παράδειγμα
των Super Markets και των ψιλικατζίδικων δεν αφήνει περιθώρια
για παρερμηνείες: όταν τα ψιλικατζίδικα βγήκαν από τη μέση,
οι ανατιμήσεις ακολούθησαν τη
μορφή χιονοστιβάδας.

πλήρη κατάργηση αυτών.
Εξάλλου, στο θέμα των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών, δυο τινά συμβαίνουν: για
τα μεν, Πολυκαταστήματα, η διαμόρφωση τιμών, που θα γείρει το
παιγνίδι του ανταγωνισμού, προς
όφελός τους και θα τα οδηγήσει

«όποιος θέλει να «βγάζει» το μισό μαγαζί του
σε προσφορά, ανά δυο μήνες, είτε είναι στα
πρόθυρα πτώχευσης, είτε επιτήδειος»

θνικές αλυσίδες. Γέμισε ο τόπος
με δωροεπιταγές, κουπόνια, κληρώσεις, μειωμένες τιμές με χρήση πιστωτικών καρτών και άλλα.
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να
επιτύχουν τέτοιες πρακτικές είναι
να συγχέονται με τις εκπτώσεις
και τις προσφορές.
Αν και πρόκειται για στρατηγικές
marketing κι οι οποίες, για να είναι
νόμιμες, πρέπει να αποτελούν πάγια τακτική των επιχειρήσεων καθ’
όλο το έτος κι όχι να εφαρμόζονται
αποκλειστικά κι επιλεκτικά κατά
το διάστημα προ των εκπτώσεων,
η ασάφεια προηγούμενων νόμων
ως προς τις κυρώσεις, ενθάρρυνε
πολλούς να τις χρησιμοποιούν για
να γεμίζουν τα κενά διαστήματα
και με τον τρόπο αυτό να κάνουν
προσφορές...για πάντα!
Μόλις το 2008, αποσαφήνισε την
κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης, με ερμηνευτική του, εγκύκλιο.
Σύμφωνα μ’ αυτή, απαγορεύεται η
αναγραφή ποσοστού στις προωθητικές ενέργειες και κάθε είδους
πρακτικές προώθησης πωλήσεων,
δηλαδή είναι παράνομα τα κουπόνια που κυκλοφορούν σωρηδόν,
αναγράφοντας π.χ. «εκπτωτικό
κουπόνι 10%».

Το σημαντικότερο, όμως, σημείο
της εγκυκλίου είναι ότι οι παραβάσεις σε ότι αφορά στις προωθητικές ενέργειες εμπίπτουν, πλέον,
στις διατάξεις περί εκπτώσεων
και προσφορών, που πρακτικά,
σημαίνει, ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια, η παρανομία αναγορευόταν σε ιδιωτική διαφορά και
η θιγόμενη επιχείρηση μπορούσε
να καταφύγει για προστασία στα
αστικά δικαστήρια, τώρα επιφέρουν τις κυρώσεις του Αγορανομικού Κώδικα, δηλαδή, ποινικές
ή διοικητικές (πρόστιμο 0,5% του
τζίρου και σε περίπτωση υποτροπής έως 3% του τζίρου). Το ίδιο
ισχύει και για τις παράνομες εκπτωτικές αναγγελίες προς τον πελάτη, τα γνωστά μηνύματα, μέσω
κινητού τηλεφώνου.
Να τονίσουμε, ιδιαίτερα, πως,
επειδή πρόκειται για διοικητικό
πρόστιμο (στις προσφορές και
στις προωθητικές ενέργειες),
πρώτα εισπράττεται και κατόπιν
αμφισβητείται στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Το ζήτημα των προωθητικών ενεργειών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο,
από τη στιγμή που δημιουργεί νέα
καταναλωτική συνείδηση, η οποία
συνεπάγεται αγορές, όλο το χρόνο, με κάποια μορφή έκπτωσης.
Οι Πολυεθνικές και τα Πολυκαταστήματα έχουν κάθε περιθώριο
να συμπιέζουν τις τιμές των αγαθών σε επίπεδα που είναι απλη-

Στο τέλος, ο καταναλωτής θα
πληρώσει αυτό που του «χαρίζεται», σήμερα. Είναι αβέβαιο,
αν θα υπάρχουν μικρομεσαίες
επιχειρήσεις για να το εισπράξουν. Οι προβλέψεις δεν μπορεί
παρά να είναι δυσοίωνες, από τη
στιγμή, που ο κάθε μικρέμπορος
χρησιμοποιεί συστηματικά αυτές
τις μεθόδους marketing, εναντίον
συναδέλφων. Αυτές, λοιπόν, τις
πρακτικές οφείλουμε να τις ονομάσουμε «αντισυναδελφικές» και
να τις στιγματίσουμε.
Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να
καταγγελθεί, ως εχθρική συμπεριφορά προς τον μικρό έμπορο, η
προτροπή του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων,
της Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία προέτρεψε
σε 15νθήμερο προσφορών, στις
αρχές Μαρτίου, με αφορμή τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, σαν να είναι,
παντελώς, απούσα από το πανηγύρι της «διάλυσης» τιμών, των
τελευταίων μηνών! Εκτός κι αν
αποτελεί στόχο της, η κυριαρχία
των πολυεθνικών και η κάθε είδους, συναλλαγή. Ειδάλλως, θα
έθετε σαν στόχο, όχι τη διαμόρφωση ενός αυστηρότερου πλαισίου των πρακτικών πωλήσεων,
αλλά την ποινικοποίηση και την

σε πλήρη κυριαρχία της αγοράς.
Για τις δε, μικρές επιχειρήσεις,
είτε «φιλί στον πεθαμένο», είτε διαστρέβλωση κι αύξηση των τιμών,
αφού καμία υγιής επιχείρηση δεν
αντέχει να κάνει εκπτώσεις, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για
ολόκληρο το έτος.
Οι προσφορές, είτε είναι ειλικρινείς και γίνονται για μικρό χρονικό
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διάστημα, είτε είναι αποτέλεσμα
αισχροκέρδειας, έλλειψης κοινωνικής ευθύνης, ευκαιριακής αντιμετώπισης του επαγγέλματος κι
εκδήλωσης άκρατου ατομικισμού
κι αδιαφορίας για τον αγώνα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απέναντι στη λαίλαπα
της παγκοσμιοποίησης και των
φωτογραφικών νομοθετημάτων.
Είναι σαφές, ότι οικονομικοί και
πολιτικοί παράγοντες παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
κι αυτό που, σήμερα, ψιθυρίζεται,
θα γίνει, γρήγορα, απαίτηση: να
κάνει ο καθένας, ελεύθερα, εκπτώσεις και προσφορές, κατά το

«Το ζήτημα των
προωθητικών ενεργειών
είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο, από τη
στιγμή που δημιουργεί
νέα καταναλωτική
συνείδηση, η οποία
συνεπάγεται αγορές,
όλο το χρόνο, με κάποια
μορφή έκπτωσης»
δοκούν, κατά πως νομίζει ότι προστατεύει το καλό της επιχείρησής
του. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε
ως εκεί, για να δούμε τα ολέθρια
αποτελέσματα των επιλογών μας.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι οφείλουν,
πρώτα απ’ όλα να ενημερώνουν
τους επαγγελματίες στις πόλεις
τους, για τα ισχύοντα, αλλά κυρίως να προσπαθούν να πείσουν,
πως πρέπει να υπάρξει ισορροπία
ανάμεσα στην προσφορά αγαθών
και στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι δεν είναι
και δεν πρέπει να γίνουν τοποτηρητές της Δικαιοσύνης και πρέπει
να εξαντλούν κάθε επιχείρημα,
που θα καταλήγει στην αλλαγή
της συνείδησης των εμπόρων και
στην ενίσχυση του συναισθήματος της, από κοινού αυτοσυντήρησης κι ανάπτυξης.
Οι νόμοι και τα πρόστιμα πρέπει
να υπάρξουν για αυτούς, που δεν
καταλαβαίνουν από λόγια κι επιχειρήματα κι εξακολουθούν να
τραβούν τον μοναχικό τους δρόμο, αδιάφοροι για τις συνέπειες
των έργων τους, στο ευρύ σύνολο
των συμπολιτών τους.
Μ’ αυτούς, πρέπει να είναι ανελέητοι!
ΣΚΕΥΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
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Τα τελευταία χρόνια,
ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των εκπτώσεων,
αυξάνονται ραγδαία οι
ανακοινώσεις για
διάθεση προϊόντων σε
«τρελά ποσοστά», που
φθάνουν ως το 80%!!!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α

νεξάρτητα που, ουσιαστικά,
αυτή η έκπτωση είναι εικονική, αφού το αρχικό κέρδος έχει
υπολογιστεί με δυσθεώρητα ποσοστά και η ανακοίνωση της έκπτωσης λειτουργεί σαν κράχτης,
εκτός των άλλων είναι παράνομη.
Η πώληση προϊόντων σε τιμές
κάτω του κόστους απαγορεύεται, όταν θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά
τρόπο ουσιώδη τις αρχές του
ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Αθέμιτος είναι ο ανταγωνισμός,
όταν ο έμπορος πουλάει τα αγα-

θά του σε τιμές κάτω της τιμής
που αναγράφεται στο τιμολόγιο
αγοράς, αφαιρουμένων των
πάσης φύσης εκπτώσεων από
τον προμηθευτή, είτε αυτές αναγράφονται στο αρχικό τιμολόγιο
αγοράς είτε σε μεταγενέστερα,
όπως τα πιστωτικά σημειώματα για έκπτωση λόγω επίτευξης
ορισμένου όγκου αγορών. Σε
περίπτωση πώλησης «πακέτου
προϊόντων», αν δεν τιμολογήθηκαν ενιαία, ως κόστος θεωρείται
το άθροισμα του κόστους των επί
μέρους προϊόντων.
Επιτρέπονται, κατά παρέκκλι-

ση, οι εξής περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του κόστους αγοράς:
στις πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην
ημερομηνία λήξης, στις πωλήσεις
ολόκληρων αποθεμάτων, όταν ο
τιμοκατάλογος του προμηθευτή
μεταβάλλεται προς τα κάτω, στις
πωλήσεις με εκπτωτικά κουπόνια, εφόσον πιστώνονται από τον
προμηθευτή, καθώς και σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης
ή κλάδου αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που διέπουν τις παράνομες προσφορές.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΤΟΚ
Οι «εκποιήσεις» για κάθε απίθανο λόγο
είναι άλλο ένα κόλπο που εφαρμόζουν
πολλοί «συνάδελφοι» για να προσελκύσουν
καταναλωτές, σε βάρος άλλων καταστημάτων.

Ε

κμεταλλευόμενοι κενά του νόμου, ζητούν και
παίρνουν άδειες για εκποίηση, επικαλούμενοι τη
συγκέντρωση στις αποθήκες τους αδιάθετου εμπορεύματος, το οποίο κατέστη εκτός ρεύματος και πνεύματος με το χρόνο.
Η χορήγηση άδειας εκποίησης των πλεονασματικών εμπορευμάτων σε ορισμένα εμπορικά καταστήματα και η εκποίησή τους υπό τη μορφή έκπτωσης
των τιμών τους, σε χρονικό διάστημα διαφορετικό
από αυτό των προβλεπόμενων για όλα τα εμπορικά
καταστήματα ετησίων περιόδων εκπτώσεων, επιφέρει
βαρύτατο πλήγμα σε όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις,
που τηρούν το Νόμο «περί Αθέμιτου ανταγωνισμού»
και πωλούν τα εμπορεύματά τους σε κανονικές και όχι
εκπτωσιακές τιμές, αφού εύλογα το αγοραστικό κοινό
προσελκούμενο από τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές
προτιμά να αγοράσει από τα πρώτα καταστήματα.

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο, προϋποθέσεις,
για την πραγματοποίηση εκποιήσεων είναι:
1. Η πραγματική και οριστική παύση των εργασιών της
επιχείρησης.
2. Η ουσιαστική κατάργηση κλάδου της επιχείρησης
και ως προς τα είδη, μόνο, του κλάδου αυτού.
3. Η κήρυξη πτώχευσης του εμπόρου με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
Επομένως, η περίπτωση των εκποιήσεων υπάγεται
στον νόμο περί εκπτώσεων, οι οποίες διενεργούνται
δυο φορές το χρόνο. Τα ελληνικά δικαστήρια καταλήγουν στο νομικό συμπέρασμα, ότι οι εκποιήσεις αδιάθετου εμπορεύματος χαρακτηρίζονται ως εκπτώσεις
εκτός εποχής κι είναι πέρα για πέρα παράνομες και
καταχρηστικές.
Την άδεια, για εκποίηση την δίνει το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
STOCK & OUTLET

Π

ρόκειται για, ειδικής κατηγορίας, καταστήματα, τα οποία
έχουν τη συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας και εργασιών, ως Stock
ή Outlet, από τις κατά τόπους
αρμόδιες ΔΟΥ κι έχουν εγγραφεί
στα κατά τόπους αρμόδια Επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις.
Τα καταστήματα Stock πωλούν
λιανικά, αποθέματα προϊόντων
παλαιών χρήσεων ή ελαττωματικά, τα οποία είτε είναι δικά τους,
είτε τα έχουν προμηθευτεί από
άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές
επιχειρήσεις.
Τα προϊόντα αυτά, πρέπει να
είναι αποθέματα προηγούμενων
σεζόν ή παλαιάς μόδας ή καταργημένων κωδικών ή γενικά
παλαιά αποθέματα. Ακόμη, είδη
ξεπερασμένης τεχνολογίας ή
ελαττωματικά.
Τα καταστήματα Outlet, είναι
πρατήρια λιανικής πώλησης, που
έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου διαθέτουν προϊόντα, χαρακτηριζόμενα
ως άνω.
Τα καταστήματα Stock &
Outlet δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές.
Είναι υποχρεωμένα, για να μην
παραπλανάται το καταναλωτικό
κοινό, να επισημαίνουν, σε κάθε
διαφήμισή τους, ότι τα είδη που
διαθέτουν αποτελούν παλαιά
αποθέματα ή ελαττωματικά.
Στις πινακίδες των προϊόντων,
πρέπει να αναγράφουν μόνο την
συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών.
Σε περίπτωση που τα είδη
που διαθέτουν είναι δικά τους,
υποχρεούνται ν’ αναγράφουν
την ισχύουσα τιμή πώλησης, με
απλή διαγραφή της εκάστοτε
προηγούμενης τιμής. Οφείλουν
ν’ αναφέρουν στις πινακίδες,
μαζί με την τιμή του προϊόντος
και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος κ.λπ.) και να είναι σε θέση να
αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των
αρμοδίων φορέων, ότι η αρχική
τιμή πώλησης του προϊόντος,
δεν ισχύει πλέον.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις, που αφορούν
και στις προσφορές.

Διάλογος για την παιδεία (πραγματικός και κοινωνικός)
ή Προς μια κοινωνία αγράμματων καταναλωτών…;

Τ

ο βασικό, το πιο σοβαρό όλων
των προβλημάτων σήμερα
στην Ελλάδα (αλλά και στις
περισσότερες χώρες του κόσμου)
νομίζω ότι είναι η παιδεία και η εκπαίδευση. Δεν είναι η οικονομία,
ούτε η πολιτική, ούτε οτιδήποτε
άλλο.
Από συζητήσεις με φίλους και
γνωστούς που εργάζονται σαν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και από προσωπική
εμπειρία γνωρίζω κάποια φαινόμενα που εμφανίζονται στα σχολεία.
Ένας φίλος μου έδειξε κάποτε τα
γραπτά μιας τάξης του, επειδή
δεν τον πίστευα όταν μου έλεγε
ότι πάνω από το 70% των μαθητών
είναι αγράμματοι. Είδα γραπτά μαθητών Β΄ γυμνασίου που σε πολλά
απ’ αυτά κατ’ αρχήν δεν μπορούσες να διαβάσεις τι έγραφαν. Σαν
να έβλεπε κανείς γραπτά μαθητών
της 3ης δημοτικού! Αλλά, αν ήταν
τα γράμματα και τα ορθογραφικά
λάθη μόνο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό διορθώνεται, όμως δεν
έβγαινε κανένα νόημα από τα κείμενα. Ακόμη και η απάντηση σε απλές
ερωτήσεις και όχι η έκθεση ιδεών
αποκάλυπτε ότι τα παιδιά έχουν
περιορισμένη δυνατότητα γραπτής
έκφρασης. Συζήτησα το θέμα με
αρκετούς που έχουν εμπειρία και
το συμπέρασμα ήταν το ίδιο.
Άλλοι γνωστοί μου, που διδάσκουν σε πανεπιστήμια, λένε ότι
μένουν άφωνοι με τις ελλείψεις
φοιτητών στο γραπτό λόγο, αλλά
και βασικών γνώσεων των τομέων
τους. Πολλές φορές αναγκάζονται
να περνάνε χαριστικά τους φοιτητές, επειδή αλλιώς θα «φρακάριζε»
το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης…
Επιπλέον όλων αυτών, πολλοί καθηγητές σχολείων διαμαρτύρονται
επειδή δεν μπορούν αρκετές φορές
να κάνουν μάθημα μέσα στην τάξη.
Παρομοιάζουν τις τάξεις τους με
ζωολογικούς κήπους. Εφαρμόζουν
εκπαιδευτικές μεθόδους, κάνουν
συμβούλια καθηγητών, τηλεφωνούν
και συζητούν με γονείς, δίνουν αποβολές αλλά…η βελτίωση είναι ελάχιστη. Τα παιδιά είναι σαν ατίθασα
αγρίμια κλεισμένα σε κλουβί.
Δεν νομίζω να επικρατούσε πριν
μερικά χρόνια στην εκπαίδευση μια
τέτοια κατάσταση. Βέβαια, υπήρχαν οι άριστοι μαθητές, οι καλοί και
οι κακοί. Μάλιστα, σε κάθε τάξη οι
κακοί μαθητές δεν θα ήταν πάνω
από 5 στα 25-30 παιδιά. Ακόμη
όμως και αυτοί μπορούσαν στοιχειωδώς να γράφουν καλύτερα από

τον μέσο όρο που καταλαβαίνω ότι
έχει διαμορφωθεί σήμερα. Επίσης,
ακόμη και στις ακραίες καταστάσεις υπήρχε ένας στοιχειώδης σεβασμός για τον καθηγητή, ακόμη
και αν δεν το άξιζε απόλυτα.
Υπό τις παρούσες συνθήκες και
με την ευκαιρία που άκουσα ότι
γίνεται διάλογος για την παιδεία,
σκέφτομαι ότι το θέμα δεν είναι οι
πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ούτε
το Λύκειο ή το Πανεπιστήμιο. Το
θέμα είναι τι γίνεται στο δημοτικό
σχολείο και στο γυμνάσιο καθώς
και ποια στοιχειώδη διαπαιδαγώγηση έχουν τα παιδιά στις οικογένειές
τους.
Αν συνεχίσει η κατάσταση όπως
σήμερα, είναι δεδομένο ότι πλέον
κινδυνεύει η κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει επειδή οι οργισμένοι νέοι θα κάψουν τα
ακριβά αυτοκίνητα και θα σπάσουν
τις βιτρίνες ή επειδή θα βγουν στην
κοινωνία άνθρωποι χωρίς στοιχειώδη εφόδια που δεν θα μπορούν όχι
μόνο να ανταπεξέλθουν στις βασικές δυσκολίες αλλά και να έχουν
ηθική συμπεριφορά και αυτόνομη
γνώμη και στάση. Εκλαμβάνω σαν
πραγματικά επικίνδυνο μόνο το
δεύτερο.
Συνεπώς το θέμα της εκπαίδευσης πρέπει να εστιαστεί στο τι πολίτες επιθυμεί η κοινωνία μας. Θέλει πολίτες αυτεξούσιους που να
μπορούν να σκέφτονται δημιουργικά ή πολίτες που θα έχουν όνειρό
τους να γίνουν και αυτοί υπάκουοι
δημόσιοι υπάλληλοι;
Αυτό όμως που έχει γίνει μέχρι
τώρα νομίζω ότι είναι σε απόλυτη
συνάρτηση με το επίπεδο της ίδιας
της κοινωνίας μας. Η κοινωνία αναγκάστηκε να μετασχηματίσει όλα
τα ζητούμενα και τους στόχους
σε σκουπιδοπροϊόντα. Η μέγιστη
δυνατή κατανάλωση σκουπιδοπροϊόντων καθορίζει και το πόσο εξελιγμένη είναι σήμερα μια κοινωνία.
Έτσι, όταν μια κοινωνία καταναλώνει σκουπιδοπροϊόντα αξίας π.χ.
1τρις δολαρίων, θεωρείται προοδευμένη. Κατά τα ίδια πρότυπα δεν
έχει σημασία αν κάποιος έχει στοιχειώδη παιδεία, αρκεί να μπορεί να
βγάλει πολλά χρήματα, ακόμη και
αν είναι μαφιόζος.
Σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω, απαξιώθηκαν ή καταργήθηκαν άτυπα οι
κλασσικές και φιλοσοφικές σπουδές. Σήμερα, όλοι οι νέοι τρέχουν
να σπουδάσουν οικονομολόγοι και
στελέχη επιχειρήσεων.
Ασφαλώς σε αυτές τις σπουδές
δεν μαθαίνουν τίποτα για φιλοσο-

φία, για ποίηση, για ιστορία.
Μαθαίνουν μόνο πώς να μεγιστοποιούν, όσο πιο γρήγορα γίνεται,
τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, χωρίς
καμία αίσθηση ανάληψης ευθύνης.
Ακόμη και τα μαθήματα εταιρικής
ηθικής που τυχόν υπάρχουν σε
διάφορες σχολές (σε πολύ λίγες)
έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα και
ρόλο.
Υπάρχει σήμερα κάποιος επιτυχημένος μάνατζερ που θα παρατούσε
τη θέση του, επειδή θα έκρινε ότι
αυτό που κάνει δεν είναι ηθικά σωστό; Όπως επανέλαβε πρόσφατα
και ο Βγενόπουλος, ισχύει αυτό
που είχε πει κάποτε ο Φρίντμαν,
ότι δηλαδή ηθικό είναι αυτό που
συμφέρει τον μέτοχο της επιχείρησης. Εκεί τελειώνει η κουβέντα της
παιδείας και αρχίζει η κουβέντα της
υπακοής που θέλει πειθήνια υποκείμενα, χωρίς ανεξάρτητη σκέψη
και πολλά ερωτήματα. Είτε πρόκειται για στελέχη επιχειρήσεων που
αναζητούν τον γρήγορο και εύκολο
πλουτισμό, είτε για καταναλωτές
που είναι εθισμένοι στη δύναμη της
‘φίρμας’, το αποτέλεσμα είναι ίδιο
και απαράλλακτο.
Όσο καλά μαθηματικά κι αν ξέρει κάποιος, όσο έξυπνος κι αν
είναι, όσο λογικός κι αν είναι, όλα
πάνε χαμένα αν δεν μπορεί να έχει
την αυτοπεποίθηση να σηκώσει το
ανάστημά του μπροστά στις αδιαμφισβήτητες αλήθειες της εποχής
του, αν δεν μπορεί να αναμετρηθεί
με τα αυτονόητα.
Συνεπώς, νομίζω ότι η παιδεία
σήμερα δεν είναι αυτοσκοπός,
όπως ιδεατά θα έπρεπε να είναι,
αλλά το μέσο για να μπουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο. Αυτή η Εργαλειακή Λογική, του να τελειώσει
κάποιος το σχολείο μόνο και μόνο
για να μπει στο πανεπιστήμιο, ή να
τελειώσει το πανεπιστήμιο μόνο για
να βγάζει πολλά χρήματα, είναι η
ταφόπλακα της εκπαίδευσης και
της κάθε πραγματικής παιδείας.
Γιατί κόπηκαν οι κλασσικές σπουδές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες
σε παγκόσμιο επίπεδο; Μα επειδή
η κοινωνία μας αξιολογεί τους ανθρώπους από τη δυνατότητα που
έχουν στην υψηλή κατανάλωση και
όχι στην ανεξάρτητη σκέψη ή στην
ηθική συμπεριφορά. Ηθικό και σωστό θεωρείται μόνο ό,τι πουλάει.
Και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής παρακμής….
Σέρβος Κώστας (Φυσικός)
Γεν. Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΞΩΝ

Σ

ε προηγούμενο τεύχος της
«Ερμαϊκής Στήλης» δημοσιεύσαμε την επιστολή διαμαρτυρίας του Ε.Σ. Παξών, προς
όλους τους αρμόδιους φορείς,
για την μεταφορά του υποκαταστήματος της Αγροτικής
Τράπεζας, από τους Παξούς
στην Κέρκυρα.
Μια απόφαση που δημιουργούσε πολλά προβλήματα
στους κατοίκους του ακριτικού νησιού, καθώς επρόκειτο
για τη μοναδική τράπεζα που

λειτουργούσε, εξυπηρετώντας
τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους, αλλά και
τους τουρίστες, επισκέπτες
του νησιού.
Τελικά, μετά την πίεση που
άσκησε ο σύλλογος και τη
δημοσιοποίηση που πήρε το
θέμα, η διοίκηση της Αγροτικής, άλλαξε την απόφασή της,
το υποκατάστημα επέστρεψε
και πλέον μετεγκαταστάθηκε
σε νέο, καλαίσθητο κτίριο, ενό-

ψει και της τουριστικής περιόδου που άρχισε.
Η ανάγκη συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης των εμπόρων
είναι μεγάλη, όχι μόνο για τα
γενικότερα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν
από κοινού, αλλά και για τα
καθημερινά, που μπορεί στους
υπολοίπους να φαίνονται μικρά, αλλά για έναν τόπο, όπως
οι Παξοί, είναι ζωτικά.
Είναι λυπηρό, στη σύγχρονη
εποχή, νησιά, σαν τους όμορ-

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Ο

Εμπορικός Σύλλογος Ελλομένου
(Νυδρί Λευκάδας) θέλοντας να υποδεχτεί τους επισκέπτες, τις άγιες μέρες
του Πάσχα, έστω και στην κατάσταση που
βρίσκονται οι δρόμοι, λόγω εργασιών αποχέτευσης – βιολογικού, ανάρτησε δυο αεροπανώ και τυπώνοντας αφίσες, ευχόταν
« Καλό Πάσχα».
Μερικοί ανεγκέφαλοι και κακοήθεις συμπολίτες κι όχι μόνο, θέλοντας να σχολιάσουν το εγχείρημα αυτό του συλλόγου,
προσπάθησαν να το κρίνουν σαν ψιλά
γράμματα που γράφαμε, χωρίς, όμως να

καταλάβουν το μήνυμα.
Δεν μας πειράζει, ούτε πτοούμαστε,
αλλά και δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω,
όπως ίσως το θέλουν.
Σαν σύλλογος, πέρα από ίντριγκες, ατομικά συμφέροντα κι ιδεολογίες, προσπαθούμε, όσο μπορούμε και με συλλογικότητα για μια καλύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη
του τόπου μας, που ζούμε κι επιχειρούμε.
Αυτή η συλλογικότητα και προσπάθεια,
δυστυχώς, επικρίνεται.
Υ.Γ. Μηδενιστές, ατομικιστές και κακόγουστοι σχολιαστές, μας αφήνουν αδιάφορους.

φους Παξούς να διεκδικούν τα
αυτονόητα και χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία, από όλους
τους φορείς, να τυγχάνουν
ισότιμης αντιμετώπισης κι όχι
με αυστηρά οικονομικά κριτήρια.
Οι Παξοί, εξάλλου, προσφέρουν πολλά στην τουριστική
ανάπτυξη της χώρας και έχουν
το δικαίωμα να αξιώνουν τα
αγαθά της κοινωνίας και κατά
τους «νεκρούς», οικονομικά,
μήνες του έτους.
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου προέβη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, στις 15
Μαΐου 2009, στα γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο

ι έμποροι διατύπωσαν την
απόφασή τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, τοπικά
και πανελλαδικά, μαζί με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα, με σκοπό ν’ αποκρουσθεί
η ανάλγητη, αντιασφαλιστική πολιτική, που υλοποιεί ο διορισμέ-

νος, από την κυβέρνηση, διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. με την ανοχή
της Ε.Σ.Ε.Ε.
Καταγγέλθηκε η έλλειψη γιατρών, οι νέες παράλογες αυξήσεις στις εισφορές, η μεθόδευση ν’ αυξηθεί ο αριθμός των
εισφορών σε 14, η ανισότητα

στις συντάξεις, με θύματα τους
εμπόρους, καθώς κι η στάση
αδράνειας της Ε.Σ.Ε.Ε., που ξεπέρασε, πλέον, κάθε όριο.
Οι έμποροι του Αγρινίου επανέλαβαν τις διεκδικήσεις όλων των
ελλήνων, μικρομεσαίων αυτοαπασχολούμενων, επισημαίνοντας

την ανάγκη μείωσης των εισφορών κατά 10%, για όσο διαρκεί
η κρίση, την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
για όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και την
άρση κάθε δικαστικής δίωξης για
χρέη προς το Ταμείο, την άμεση ρύθμιση των οφειλών, δίχως
προσαυξήσεις, τον δίκαιο υπολογισμό της σύνταξης, κατά τη
διαδοχική ασφάλιση και κυρίως
την άμεση κι ικανή κρατική χρηματοδότηση, πριν την οριστική
κατάρρευση του Οργανισμού.

6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ

1. Εφαρμογή του ΤΕΜΠΜΕ, αλλά με όρους που να βοηθάνε
όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.
Δικαίωμα να πάρουν τα χρήματα θα έχουν αυτοί που θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τα δάνεια ή τις κάρτες που
είδη έχουν. Το πρόγραμμα θα έχει 5ετή ισχύ και θα πληρώνουμε σε 6μηνιαίες δόσεις άτοκα.

2. Δικαίωμα ρυθμίσεων σε οφειλές από φόρο ή σε ασφαλι-

στικά ταμεία έως και 24 δόσεις χωρίς να επιβληθούν οι τόκοι
αλλά και να υπάρχει μείωση κατά 20% στο αρχικό χρωστούμενο ποσό.

3.

Για ένα χρόνο, είσπραξη από το κράτος μόνο το μισό
Φ.Π.Α., δηλαδή αντί για 19%, το μισό 9%.

4.

Δίνοντας στους ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης 20%
απαλλαγής φόρου, το οποίο αυτό 20% δεν θα εισπράττουν οι
ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές για ένα χρόνο.

5. Έκπτωση 30% στο ρεύμα όλων των επιχειρήσεων για ένα
χρόνο.

6. Σβήσιμο από τον Τειρεσία όλων όσων έχουν μπει από 0109-2008.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γεν. Γραμματέας Εμπορικού συλλόγου Άρτας
Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
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Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Σ

τις ακτές του Καυκάσου, εκεί που κάποτε ο
Ιάσονας επέδραμε για ν’ αποκτήσει το χρυσόμαλλο δέρας, υπάρχει μια μεγάλη εμπορική πόλη.
Η Εδρούπολη. Οι έμποροι της, είναι οι παλαιότεροι κι ίσως οι πλουσιότεροι. Αυτά, κάποτε...
Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και
της συνακόλουθης ανάπτυξης των πολυεθνικών
και στην περιοχή του Καυκάσου, πόλεις, όπως η
Εδρούπολη αρχίζουν να δέχονται πιέσεις σημαντικές από ξένες ή τοπικές μεγάλες επιχειρήσεις,
πράγμα που, αρχικά, αντισταθμίζει τα όποια οφέλη απόλαυσε η τοπική τους αγορά από τις γειτονικές, μικρότερες πόλεις κι αύριο, αν όχι ήδη, θα
συρρικνώσει τα «δεδομένα» έσοδα. Ταυτόχρονα,
θα συρρικνωθεί κι η αντίληψη της υπερτοπικής
υπεροχής...
Συνήθως είναι δύσκολο, σε πόλεις με μεγάλη
εμπορική παράδοση, να καταλάβουν οι έμποροι,
ότι έρχεται το τέλος του εμπορίου, στη μορφή
που το γνώρισαν. Κύρια συντηρητικοί, δέσμιοι της
προαιώνιας πίστης, ότι εκπροσωπούν μια ανώτερη
τάξη, δέχονται τα πλήγματα της αλλαγής, σαν καταιγίδα, ανύποπτοι, όπως οι Ρωμαίοι την κάθοδο
των βαρβάρων...
Λίγο πριν το τέλος, ως μέλη μιας ανώτερης κάστας, εμπιστεύονται στην ηγεσία του συνδικάτου
τους, της μασονικής τους στοάς, ανθρώπους, εξίσου συντηρητικούς, που τους έχουν πείσει, με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, με τον έναν ή τον άλλο
σύμμαχο, ότι τίποτε δεν άλλαξε, ότι όλα προχωρούν αδιασάλευτα. Αυτά, κάποτε...
Οι νέοι έμποροι της Εδρούπολης, που στήριξαν
τις ελπίδες και τις περιουσίες τους, στο όνειρο της

ανώτερης τάξης ή στην αδυναμία της πρόσληψής
τους στο δημόσιο, σήμερα, νιώθουν την παγκόσμια οικονομική κρίση στο ταμείο τους. Και την
ώρα που υπολογίζουν τα έσοδα και τις υποχρεώσεις, είναι μόνοι...
Είναι μόνοι...μακριά από τις εξελίξεις...μακριά
από την πλειοψηφία του εμπορικού τους συλλόγου, που σήμερα, λειτουργεί με τρόπο διασπαστικό απέναντι στην Ένωση Εμπορικών Πόλεων
Βόρειο Δυτικού Καυκάσου διάγοντας με τρυφηλή
ζωή, τις τελευταίες μέρες της Ρώμης. Στέκονται
αδιάφοροι, απέναντι σε «αδιάφορα» πράγματα,
όπως τη συνενοχή του εμπορικού τους συλλόγου
στη δημιουργία της εμπορικής τερατούπολης, που
στήνεται στις παρυφές της πόλης τους και θ’ αποτελέσει το φυσικό τους τέλος...
Κι αδιάφοροι, καθώς είναι, δεν «παίρνουν μυρωδιά», από τον τρόμο που έχει κυριεύσει, αυτήν την
«παλαιοκομματική» πλειοψηφία του «αδιάφορου»
συλλόγου τους, που μόνο αδιάφορη δεν είναι...
Που βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία,
τόσο με τον εμπορικό σύλλογο Κεντρούπολης,
όσο και με την ξεπουλημένη ηγεσία της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Καυκασιανού Εμπορίου. Κι όλοι
μαζί, με την ηγεσία των Πολυκαταστημάτων...
Γιατί; Γιατί, η ηθική και το χρέος είναι ασήμαντα
πράγματα, μπροστά στο προσωπικό βόλεμα και το
κομματικό χρέος. Και σήμερα, είναι όντως, στιγμές φόβου και κομματικής συστράτευσης.
Γιατί, σήμερα, είκοσι και πλέον χρόνια συνδικαλιστικής ποδηγέτησης, ο συνδικαλισμός γεννιέται
ξανά!
Κι αν, αυτό το αγνοούν οι νέοι έμποροι της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Β

ρισκόμαστε προ των πυλών
– παραδοσιακά, αλλά και
σημαδιακά, η τουριστική σεζόν αρχίζει τη Πρωτομαγιά.
Ημέρα που η φύση ανθοφορεί,
τα χελιδόνια έρχονται, όπως τότε,
πριν εκατόν τόσα χρόνια, με την
εξέγερση των εργαζομένων που
ξεσηκώθηκαν, ενάντια στην εργασιακή τους εκμετάλλευση.
Κάπου εκεί στην Αμερική, ξεπή-

δησε ο σπόρος του συνδικαλιστικού κινήματος.
Αυτή την ημέρα συνήθως, ανοίγουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το τουρισμό, ξυπνώντας
από την χειμερία νάρκη, υποδεχόμενοι τους επισκέπτες (βλέπε
πελάτες). Όπως η αρκούδα, που
κοιμάται το χειμώνα και ξυπνά για
να φάει, για να πέσει ξανά στον
ύπνο το χειμώνα. Έτσι κατάντησαν μια μεγάλη μερίδα του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας. Να
εργάζονται 4-5 μήνες τον χρόνο
και να πρέπει να πληρώνουν υποχρεώσεις για όλο το χρόνο.
Κάποιοι μας αποκαλούν ευκαιριακούς ή μάγκες που τα οικονομάμε, εργαζόμενοι μόνο τον μισό
χρόνο. Κάπως έτσι μας βλέπει και
μας φορολογεί η εφορία, όσο δε
για κάποιους δημοσίους υπαλλήλους, μας ζηλεύουν, λένε.
Εμείς, γενικά οι εργαζόμενοι και
επιχειρηματίες που ασχολούμαστε με τον τουρισμό και έχουμε
επενδύσει πολλά χρήματα, για να
μπορούν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις μας, τις βλέπουμε τους

Εδρούπολης, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα μέλη
της πλειοψηφίας του συλλόγου τους, που όχι
μόνο αρνούνται να μοιράσουν την εφημερίδα των
απλών εμπόρων, την «Ερμαϊκή Στύση», αλλά την
πετούν στο τραπέζι, αγανακτισμένοι που ο αγωνιστικός συνδικαλισμός είναι ζωντανός και τους χαλάει την «ομελέτα μυαλών». Που ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου τους, πρώην μέλος της Ε.Ε.ΠΟ.
ΒΔΥ.Κ., δηλώνει ξεκάθαρα, πως θα παρανομήσει,
μην αποδίδοντας τον οφειλόμενο συνδικαλιστικό
πόρο στην Ένωση, επειδή τα μέλη της δεν είναι
κομματόσκυλα...
Αυτά, κάποτε...
Ό,τι κι αν απεργάζονται για να κοιμίσουν το
πλήθος των εμπόρων, κρυμμένοι πίσω από μια
«αιώνια παράδοση», όποιες αποφάσεις κι αν πάρουν, με το γόητρο της μεγάλης πόλης του ΒΔ
Καυκάσου... έχουν ξεχάσει κάτι: πέρασε ο καιρός,
ανεπιστρεπτί, που 5-7 άνθρωποι, «μεγαλοεργολάβοι» της πολιτικής, μπορούν να σύρουν την πραγματική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων
εμπόρων σε αδιέξοδα, επειδή, πρέπει οι ίδιοι να
ξεπληρώσουν γραμμάτια...
Τους έχει ξεπεράσει κάτι μεγαλύτερο: η οικονομική κρίση, οι απαιτήσεις των νέων εμπόρων,
ο στυγνός κομματισμός τους , που δεν πείθει,
ο τρόμος τους μπροστά στην αλήθεια του νέου
συνδικαλισμού, που θ’ ανατρέψει τις προπαγανδιστικές τους αποφάσεις, αρχίζοντας από τους
ίδιους...
Φτωχαίνουμε, κομματόσκυλα και μάλλον θα σας
φάμε πρώτους...αύριο!
Έκτωρ ο Κοινός

(Η Βαριά μας Βιομηχανία)
έξι μήνες να μαραζώνουν, παραμένοντας ανενεργές και εμείς αντιπαραγωγικοί και άνεργοι.
Ποιος ασχολήθηκε με αυτό το
θέμα, ότι ο τουρισμός είναι ένας
ευαίσθητος τομέας που τον διακρίνει η εποχικότητά του, εξαρτώμενος και από πολλούς άλλους
παράγοντες. Θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες να γραφτούν για
το θέμα τουρισμός – εποχικότητα
– ημιαπασχόληση.
Κάποτε ήμαστε μια χώρα, γεωργική και κτηνοτροφική, παράγαμε
κάτι. Μας κατάντησαν χώρα δημοσίων υπαλλήλων και γκαρσόνια
της Ευρώπης.
Η ιστορία, φίλε αναγνώστη, με
το τουρισμό στην πατρίδα μας είναι παλιά και αμαρτωλή. Είμαστε
εξαρτώμενοι και όμηροι του κάθε
tour operator, εάν, θα επιβιώσουμε
ή όχι!
Θα θέσω μερικά ερωτήματα:
α) Ποιοι και γιατί μας κάνανε τουριστική χώρα και να επικαλούμαστε, δήθεν, ότι είναι η βαριά μας
βιομηχανία;
β) Ας μας πουν πόσοι ασχολούνται

άμεσα – έμμεσα με τον τουρισμό.
γ) Πόσο συνεισφέρει ο τομέας αυτός στο Α.Ε.Π. της χώρας μας;
δ) Πότε και ποιοι επωφελήθηκαν
από αυτό το προϊόν;
ε) Ο τουρισμός έχει παίξει ρόλο
στην κοινωνική συμπεριφορά του
μέσου έλληνα;
στ) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την
στήριξη της υποτιθέμενης βαριάς
μας βιομηχανίας;
ζ) Πως αντιμετωπίζουν την κρίση
γειτονικές χώρες και ανταγωνιστικές για εμάς στον τουρισμό;
(Κύπρος – Τουρκία – Αίγυπτος –
Ιταλία).
Εμείς το μόνο που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι να ξυνόμαστε και
να αιμορραγούμε.
Στα επόμενα τεύχη θα απαντηθούν τα ερωτήματα. Το θέμα δε
τουρισμός έχει πολύ κουβέντα.
Σας αφήνω τώρα, αγαπητοί μου
αναγνώστες – συνάδελφοι, διότι
πρέπει να πάω να πληρώσω την
εφορία, το ΤΕΒΕ, το νοίκι, τη ΔΕΗ
– ΟΤΕ και τη δόση του δανείου.
Ένας εποχιακός εργαζόμενος Χ. Κ.
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Το παγκάρι είναι η κλειτορίς του ναού
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Τ

ο ψωμοτύρι της κυρίαρχης τάξης, η νεοφιλελεύθερη σκέψη, έγινε το κουρκούτι της
παγκοσμιοποίησης. Οι τράπεζες είναι το
παγκάρι του καπιταλισμού. Εκεί που ο πιστός
καταναλωτής αποθέτει τον οβολό του.
Τέχνες, γράμματα, εκπαίδευση έγιναν πολεμοφόδια. Δυστυχισμένοι γονείς τρέχουν να αρματώσουν τα τέκνα τους, κάνοντάς τα γιουσουφάκια της νέας τάξης πραγμάτων, πριμαντόνες
της αγοράς. Μαϊμουδάκια του Εφραίμ και του
Λάτση.
Όλοι γκρινιάζουν και δυσανασχετούν και κλαψουρίζουν, γιατί ο Κόκκαλης τα παίρνει χοντρά
απ’ το Κράτος, γιατί η ΕΡΤ έγινε μπορντέλο πολυτελείας, γιατί οι μοναχοί αγοράζουν και πουλούν λίμνες, δάση, ποτάμια με την άνεση του
νταβατζή. Κανείς όμως δε μιλά για το σύστημα
που τα παράγει. Όσο βάρβαρος είναι ο καπιταλισμός, τόσο παρανοϊκές είναι και οι θρησκείες
του.
Την προβιά του αμνού κάποια στιγμή την
παίρνει ο άνεμος και μένει το πετσί του λύκου.
Ω! αγία εκμετάλλευση στο εικονοστάσι του
φτωχού. Καλά κρατείς.
Όλα τα αξιώματα του φιλελεύθερου φονταμενταλισμού συνοψίζονται στα εξής:
1. Η οικονομία είναι το μαστίγιο της κοινωνίας.
Οι άλλες επιστήμες πρέπει να υποτάσσονται σ’
αυτή και αυτή να αποφασίζει αν είναι ή όχι αποτελεσματικές. Αποτελεσματικότητα, στο γλωσσάρι της, σημαίνει περισσότερα κέρδη. Πανεπιστήμια, υγειονομικά συστήματα, σχολεία,
ερευνητικά κέντρα, πολιτισμικά αγαθά, διατροφή, κουλτούρα, αρχιτεκτονική, τέχνη, θρησκεία
υποτάσσονται στους σκληρούς νόμους της
αγοράς. Τη διεύθυνση όλων αυτών αναλαμβάνουν ειδικοί ιερείς που ονομάζονται μάνατζερ.
2. Η αγορά είναι αυτή που αποφασίζει για την
επιτυχία ή την αποτυχία οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά και της ανθρώπινης ζωής συνολικά.
3. Η μη επίτευξη της επιτυχίας μπορεί να αποδοθεί μόνο σε υποκειμενική ευθύνη ή βαριά ασθένεια. Σε κοινωνικό επίπεδο οφείλεται στη ζήλεια
των αποτυχημένων που, μέσω της αύξησης των
δημόσιων αγαθών, θέλουν να υπονομεύσουν τη
σταθερότητα του νομίσματος και του Κράτους.
4. Η βελτίωση των υπηρεσιών, όπως και η ανάπτυξη του τρίτου Κόσμου εναποτίθενται στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι χώρες που δεν καταφέρνουν να αναπτυχθούν είναι χώρες ουσιαστικά ανελεύθερες και η προσφερόμενη προς
αυτές βοήθεια θα πρέπει να είναι ανάλογη με
την πρόοδο της φιλελευθεροποίησης και των
ιδιωτικοποιήσεων.
5. Η εργασία θα πρέπει να είναι ελαστική. Μόνο
όταν υπάρχει η ελευθερία των ανεξέλεγκτων
απολύσεων, υπάρχει η δυνατότητα να προσληφθούν και κάποιοι.
6. Οι εισφορές για τις συντάξεις θα πρέπει να
επενδύονται στο χρηματιστήριο, σε πιστωτικά
ιδρύματα, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ώστε το
μελλοντικό εισόδημα να συνδέεται με την πορεία τους και να εξασφαλίζεται η πειθαρχημένη
συμπεριφορά των υπαλλήλων.
7. Ο εγωισμός, η ατομική απληστία, είναι οι
απαραίτητες προϋποθέσεις για το συλλογικό

καλό. Όποιος θέτει όρια στον εγωισμό και στην
απληστία δρα εναντίον του συμφέροντος της
ανθρωπότητας και είναι Κομουνιστής….
8. Και το διεθνές δίκαιο βασίζεται σ’ αυτές τις
αρχές. Όποιος δεν τις σέβεται υπόκειται σε εισβολές, βομβαρδισμούς και τελικά προσάγεται
στο Διεθνές δικαστήριο.
9. Όποιος διαμαρτύρεται εναντίον της σημερινής κατάστασης, είναι κομουνιστής. Όποιος
απεργεί, λοιδορείται απ’ τους συναδέρφους
του, ως τεμπέλης. Όποιος διαδηλώνει, είναι
τρομοκράτης, σύμφωνα με πρώην υπουργό δημόσιας τάξης και νυν πράκτορα της CIA.
10. Ο νόμος της αγοράς καταργεί όλους τους
προηγούμενους.
Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά το σύνολο όλων αυτών των αρχών εξαρτάται από αρκετές μακροοικονομικές μεταβλητές. Στρατιές οικονομολόγων, παρουσιαστών, δημοσιογράφων,

διαφημιστών προσπαθούν εναγωνίως να μας
πείσουν ότι οι νόμοι αυτοί είναι η ανθρώπινη
φύση και κατά κάποιο τρόπο η θεία θέληση υπόκεινται σε ορισμένες ασήμαντες μεταβλητές. Η
τιμή του δολαρίου, η πορεία του Dow Jones και
του Nasdaq, η πορεία του εμπορικού ισοζυγίου
των ΗΠΑ έχουν αρνητικό πρόσημο την τελευταία περίοδο προκαλώντας νευρικότητα. Σήμερα όλοι οι μεγάλοι διαχειριστές της αποταμίευσης, τράπεζες, ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες,
ζουν μια περίοδο ανασφάλειας, που αυξάνει την
λεγόμενη αξία της ρευστότητας, αυτό το παράξενο μαθηματικό κλάσμα μεταξύ μιας αξίας σε
χρήμα και του ισοτίμου σε επενδύσεις και αγαθά. Ο χειρότερος εφιάλτης για αυτούς που ζουν
με αποδόσεις είναι η απαξίωση του κεφαλαίου
τους. Η μαγική αριθμητική του χρηματιστηρίου,
που εξασφαλίζει στο 1% του πληθυσμού τη διακυβέρνηση της οικονομίας, έχει αρχίσει να χάνει τη μαγεία της. Στο 1% υπάρχει δυσαρέσκεια
και στο 99% κατάθλιψη.

Η κρίση της νεοφιλελεύθερης σκέψης οφείλεται στην ανικανότητά της να παράγει εις το
διηνεκές χρηματιστηριακό πλούτο. Να διατηρεί
δηλαδή την αυταπάτη ότι το χρήμα μπορεί να
παράγει άλλο χρήμα, χωρίς να περάσει από τη
παραγωγή. Είναι σαφές, πλέον, πως οι μαγικές
συνταγές του Διεθνούς νομισματικού ταμείου
είναι όγκοι κοπριάς. Η χοάνη της Wall Street
έχει ανάγκη από ξένα κεφάλαια που θα κρατήσουν τους δείκτες ψηλά. Ο νεοφιλελευθερισμός
αποτελεί την ανεστραμμένη ιδεολογία του νομισματικού και χρηματιστικού μονοπωλίου των
ΗΠΑ. Αυτό επέβαλαν στον υπόλοιπο κόσμο, διαχέοντας την εσωτερική τους κρίση και τις προχωρημένες αντιφάσεις του καπιταλισμού, που
αρχίζει πλέον με τον πιο επιδεκτικό τρόπο να
τρώει τις σάρκες του.

Γρίπη των χοίρων
Το φάρμακο έγινε για τον ιό ή ο ιός για το φάρμακο;

O

... κατασκευασμένος ιός
των χοίρων που φθάνει
πλέον με ελάχιστους θανάτους, αλλά πολλά κρούσματα,
μέσω του τρόμου των ΜΜΕ σε
όλα τα σπίτια, κάνει αναγκαίο
το φάρμακο TAMIFLU.
Και ενώ υπάρχουν και άλλα
«αντι-ϊiκά» φάρμακα που αντιμετωπίζουν την νόσο, μόνο
αυτό έχει βγει παγκοσμίως, ως
το φάρμακο στο οποίο ο ιός είναι ευαίσθητος.
Η ROCHE κάνει τρελές πωλήσεις και από πίσω βρίσκεται
ο πρώην αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ. Το «γεράκι του Πενταγώ-

νου», ο υπουργός Άμυνας των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Ράμσφελντ!
Και γιατί;
Διότι είναι μεγαλομέτοχος
της εταιρίας βιοτεχνολογίας
«GILEAD SCIENCES», η....
οποία έχει τα δικαιώματα
του περιζήτητου φαρμάκου
TAMIFLOU (ταμιφλού) - παίρνει από την ελβετική «ROCHE»
(«Ρος») το 10% των πωλήσεων - του μόνου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της νόσου στους
ανθρώπους.
Το TAMIFLU είναι ένα φάρμακο που περιέχει τη δραστική

ουσία οσελταμιβίρη.
Κάποτε, αυτό πήγε να γίνει
με την νόσο των πουλερικών,
όταν και πάλι αναστατώθηκε όλος ο πλανήτης, αλλά το
TAMIFLU δεν έκανε καλή δουλειά.
Τώρα όμως ο ιός είναι στα
μέτρα του φαρμάκου.
Το φάρμακο έγινε για τον ιό
ή ο ιός για το φάρμακο;
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ΟΙ «ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Σ

τον «επιμελητηριακό νόμο»
3419/2005, παρότι ορίζονται επακριβώς στα άρθρα του οι αποφάσεις, με κάθε
λεπτομέρεια, παρατηρείται κι
εδώ, όπως σε πολλούς νόμους
που αφορούν στο εμπόριο,
ασάφειες και ατέλειες πάνω σε
ορισμένα ζητήματα.
Τα Επιμελητήρια της χώρας
ήταν υποχρεωμένα να αποδίδουν το 8% από τις συνδρομές
των μελών τους, που εισέπρατταν, στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΕΣΕΕ,
των εμπόρων και ΓΣΕΒΕΕ, των
βιοτεχνών κι επαγγελματιών, ως
συνδικαλιστικό πόρο. Εκείνες,
με τη σειρά τους, όφειλαν να
χρηματοδοτούν τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους με μέρους του ποσού αυτού. Τίποτα
από αυτά δεν συνέβαινε, γιατί
τα επιμελητήρια, στη συντριπτική τους πλειονότητα, δεν απέδιδαν τίποτα και σε κανέναν.
Ενώ τα μέλη τους ήταν υποχρεωμένα να καταβάλουν τις
εισφορές τους και μάλιστα υπό
τη δαμόκλειο σπάθη της αδυναμίας θεώρησης βιβλίων, δίχως
τη βεβαίωση εξόφλησης του οικείου Επιμελητηρίου, οι διοικήσεις τους, παρακρατούσαν τον
συνδικαλιστικό πόρο, χρησιμοποιώντας τον για τις σπατάλες
τους ή τον χρηματισμό κομματικών φίλων, απαραίτητων για
την εκλογική επικράτηση.
Τέλος στη κατάσταση αυτή,
μπήκε με τη ρύθμιση που προέβλεπε αποπληρωμή των χρεών
σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, άλλαξε ο τρόπος καταβολής του πόρου στο εξής κι
εδώ είναι που αρχίζουν οι ασάφειες.
Ενώ ο νόμος ορίζει ακριβώς,
πως το 3% των συνδρομών
θα αποδίδεται απευθείας στις
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ και πράγματι
αυτό τηρείται, ταυτόχρονα προβλέπει, πως τα Επιμελητήρια
θα πρέπει να αποδίδουν στους
Συλλόγους και στα Σωματεία
του οικείου νομού ακόμη ένα
3% των εισφορών από συνδρομές. Κι εκεί σταματά!
Οι Σύλλογοι και τα Σωματεία
δεν έχουν άλλη σημαντική πηγή
εσόδων, εκτός από τον πόρο.
Αυτό τα καθιστά οικονομικά
εξαρτημένα. Αφού ο νόμος δεν
θέτει κριτήρια χρηματοδότησης, αυτό μένει στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων
των Επιμελητηρίων, οι οποίες
εκλέχτηκαν με συγκεκριμένους
κομματικούς συνδυασμούς κι
επιδιώκουν συγκεκριμένα πράγ-

ματα...
Έτσι όμως, είναι πολύ εύκολο να εισπράξουν πολλά χρήματα Σύλλογοι που πρόσκεινται «φιλικά» στις διοικήσεις
των Επιμελητηρίων και πολύ
λιγότερα, Σύλλογοι με δύναμη
και δράση.
Aυτή η ασάφεια του νόμου
ορίζει με σαφήνεια, πως τα
Επιμελητήρια πρέπει να γίνουν
τοποτηρητές της τάξης, της
ησυχίας και της ασφάλειας του
κρατικού μηχανισμού, αποδυναμώνοντας, στα πλαίσια του
εφικτού, την έντονη κι ενοχλητική συνδικαλιστική δράση.
Ο διαχωρισμός δε, που έγινε, σχετικά με το ποσοστό που
αποδίδεται στις κεφαλές των
συνδικαλιστών και στους επαρχιακούς συλλόγους, στόχευε,
επιτυχώς, στο να εισπράξουν
οι πρώτοι «ζεστό» χρήμα και να
μην εγείρουν καμία διεκδίκηση.
Για τον αδαή, να σημειώσουμε, πως είναι άλλος ο πρωτογενής συνδικαλισμός των επαγγελματιών, απλών ανθρώπων
κι άλλος αυτός των «κοσμοπολιτών» της Αθήνας, που προβάλουν τα ΜΜΕ, σαν τον μοναδικό.
Η ΕΣΕΕ (εκεί που καταλήγουν
όλοι οι σύλλογοι των εμπόρων
της χώρας), όχι μόνο δεν έθεσε
θέμα αλλαγής του συγκεκριμένου άρθρου, αλλά έχει επιφορτίσει τον νομικό της σύμβουλο,
με την ευθύνη να συσκοτίζει
την αλήθεια σε όποιον «άτυχο»
μικροσυνδικαλιστή απευθυνθεί
σ’ εκείνον για να λάβει νομική
βοήθεια!

Κι όμως ήταν πολύ εύκολο:
ο πόρος να αποδίδεται με κριτήριο τα εγγεγραμμένα μέλη
του κάθε συλλόγου! Ο αριθμός
των μελών, εξάλλου, φανερώνει
τόσο τις ανάγκες του Συλλόγου,
όσο και τη δυναμική του, αφού,
σ’ αντίθεση με τα Επιμελητήρια,
τα μέλη σ’ αυτούς εγγράφονται προαιρετικά. Κι αν, στην
περίπτωση αυτή, περίσσευε μικρό ποσοστό από το 3% για τα
μικρότερα Σωματεία, πάλι δεν
θα υπήρχε πρόβλημα: το χρήμα στα Επιμελητήρια ρέει τόσο
άφθονο, που και τον διπλάσιο
πόρο να έδιναν, δεν θα τους
έλειπε ούτε cent για την πραγματοποίηση του «παχυλού προϋπολογισμού τους»!
Αν, λοιπόν, δεν υπάρξουν διευκρινήσεις ή αν οι διοικήσεις
των Επιμελητηρίων δεν πειθαρχήσουν στη νομιμότητα, τότε είναι σίγουρο, πως κάποια στιγμή
οι Σύλλογοι ή θα προχωρήσουν
μόνοι ή θα πρέπει να υποκύ-

ψουν στις πελατειακές σχέσεις,
που επιζητούν τα, κομματικά
εκλεγμένα, μέλη των Επιμελητηρίων.
Η δεύτερη μεγάλη, εκ του πονηρού, ασάφεια του νόμου, την
οποία βιώνουν συνδικαλιστές
και «φιλήσυχοι», είναι ότι το
ύψος των συνδρομών των –υποχρεωτικά– μελών των Επιμελητηρίων, δεν ορίζεται σε κανένα
άρθρο του. Συνέπεια αυτού,
είναι ν’ αποφασίζεται, ασύδοτα,
από την εκάστοτε διοίκηση το
ποσοστό είσπραξης και να παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, σε βάρος μικροεπαγγελματιών και προς όφελος
των μεγάλων επιχειρήσεων και
των τραπεζών.
Κι όμως, κάποιοι «παροικούντες τα Επιμελητήρια», ακόμη
απορούν, που οι επαγγελματίες
αναρωτιούνται: «τι μου προσφέρει το Επιμελητήριο και το
πληρώνω;»

