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Ιούνιος 2009
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ή ΔΗΜΟΣ ΠΑΖΑΡΙΩΤΩΝ;

Πολλά παράτυπα, παράνομα και προκλητικά,
προς τους μικρομεσαίους εμπόρους, συμβαίνουν σε διάφορους δήμους της χώρας, από
τις δημοτικές αρχές, σχετικά με τη διενέργεια
εμποροπανηγύρεων, αλλά αυτό που συμβαίνει
στον δήμο Ηγουμενίτσας τα τελευταία χρόνια,
δεν πρέπει να έχει πανελλαδικό προηγούμενο!

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑ!

Η ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΜΗ!

Σελίδα 15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
έχει θέσει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών
2009 – 2010, το οποίο ισχύει από 15.5.2009
και θα διαρκέσει έως 31.3.2010.
Στο Πρόγραμμα 8ήμερων Διακοπών μπορούν
να συμμετέχουν εν ενεργεία ασφαλισμένοι
των Ταμείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.
Σελίδα 7

ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από 11,3% ως 17,6% κυμάνθηκε η μείωση του
τζίρου των επιχειρήσεων το τελευταίο δωδεκάμηνο, με το μεγαλύτερο ποσοστό να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία πώλησης καυσίμων.
Την ίδια στιγμή, τα νέα που φτάνουν από το
υπουργείο οικονομικών δεν αφήνουν κανένα
σημάδι ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η βαριά φορολόγηση, η απελευθέρωση των προσφορών και των παζαριών, καθώς και το ύψος των ακάλυπτων επιταγών του
πρώτου τριμήνου, προδιαγράφουν, ζοφερό το
μέλλον.
Σελίδα 3

Το άσπρο είναι μαύρο; Ή είναι το μαύρο, άσπρο; Μας καλούν να απέχουμε από τις εκλογές
για να τους αποδοκιμάσουμε! Απελευθερώνουν τις προσφορές για να «θωρακίσουν» τις εκπτώσεις! Νομιμοποιούν και διευρύνουν τα παζάρια για να «ισχυροποιήσουν» τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις! Συνδικαλιστές «ποιούν την νήσσα», σε ψηφίσματα καταδίκης του Ο.Α.Ε.Ε. για
τις παράλογες αυξήσεις κι έπειτα σηκώνουν τον κόσμο με τις «αγανακτισμένες» κραυγές τους!
Κι εσύ;;;
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ΑΠΟΨΗ

Τ

Βαρβαρότητα ή Παπαγαλάκια

ώρα που οι ευρωεκλογές τελείωσαν, με τα παπαγαλάκια και τους
βάρβαρους να καταποντίζονται
στον καιάδα τους και κάποιοι να θριαμβολογούν ότι είναι οι νικητές.
Σε αυτές τις εκλογές, δυστυχώς, νικητής ήταν η αποχή, διότι τα εντεταγμένα
παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε., προπαγάνδισαν, με τον καλύτερο τρόπο να πάμε
παραλία και όχι στην κάλπη.
Κάποιοι θέλουν τον πολίτη ανενεργό και απολιτικό, για να αποφασίζουν οι
λίγοι για τους πολλούς, γιατί έτσι τους
συμφέρει.
Η αποχή όμως δεν είναι στάση διαμαρτυρίας, όπως τα παπαγαλάκια επικαλούνται, δεν είναι η αντίδραση του λαού για
τις αντιλαϊκές πολιτικές και τα σκάνδαλα
των κομμάτων εξουσίας.
Με την βαρβαρότητα που έχουν επιδείξει τα τελευταία χρόνια, φοβούνται τη
λαϊκή οργή, μην τυχόν και τους στείλει
σπίτια τους και με διάφορους μεθόδους
αποπροσανατολίζουν τον κόσμο με ανόητα και φθηνά διλήμματα (κιτς), όπως
να διαλέξουμε μεταξύ βαρβαρότητας ή
παπαγαλάκια. Σε τέτοιο ευτελές σημείο
έφτασαν, να παίζουν με την νοημοσύνη
μας, με μοναδικό σκοπό να κρατηθούν ή
να πάρουν την εξουσία.
Οι συνειδητοί πολίτες που έφτασαν
μέχρι την κάλπη, τους επέστρεψαν στα
μούτρα τους χαρακτηρισμούς, δίνοντας

το μήνυμα, ότι βάρβαροι είναι αυτοί που
κατάντησαν την καθημερινότητά μας ανυπόφορη, με την ακρίβεια να ταλανίζει την
τσέπη μας, την υποβαθμισμένη παιδεία
και υγεία, την ανεργία να καλπάζει στα
ύψη και μισθούς των επτακοσίων ευρώ,
η δε φτώχεια να φτάνει στο 20-25% του
ελληνικού πληθυσμού.
Οι βάρβαροι και τα παπαγαλάκια λεηλάτησαν τα ταμεία των ασφαλισμένων,
δίνοντας στα περίφημα γερατειά συντάξεις πείνας.
Τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι βάρβαροι, ποτέ δεν την στήριξαν
(βλέπε ΤΕΜΠΜΕ), με αποτέλεσμα χιλιάδες από αυτές να βάζουν λουκέτο, με
όλα τα επακόλουθα.
Υποστηρίζουν την εγκατάσταση μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και την δημιουργία τεράστιων πολυκαταστημάτων,
στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και
του υγιούς ανταγωνισμού, ασχέτως εάν
τα καρτέλ λυμαίνονται τον καταναλωτή
με την αισχροκέρδειά τους και τα μικρομάγαζα παλεύουν να επιβιώσουν, μέχρι
να τα κλείσουν.
Για ποια βαρβαρότητα μας μιλάνε,
όταν συνηγορούν στην ασυδοσία των
τραπεζών, που παρά τα υπερκέρδη τους
και τα υψηλά επιτόκια που μας χρεώνουν,
τις ενίσχυσαν με 28 δις. Ευρώ.
Για ποια παπαγαλάκια μας μιλάνε,

όταν αυτά ενημέρωναν και ήταν παντού
μπροστά μας, ακόμη και στα όνειρά μας,
την εποχή του χρηματιστηρίου που με
τις ευλογίες των βαρβάρων έσπρωχναν
τον κόσμο να παίξει, με αποτέλεσμα το
κομπόδεμα των εκατοντάδων χιλιάδων
συμπολιτών μας να γίνει κάποια στιγμή
αέρας κοπανιστός.
Ποιοι είναι τέλος πάντων οι βάρβαροι
που με το υπάρχον σύστημα παιδείας,
κατάντησαν τα παιδιά μας να παπαγαλίζουν, αφήνοντάς τα αμόρφωτα και τα
φροντιστήρια να ευημερούν;
Τι ήθελαν να μας ειπούν για να μας
πάρουν την ψήφο μας, ότι στο φαγοπότι
των σκανδάλων, ποιοι έφαγαν λιγότερο.
Μας καλούσαν να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους στο μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποτε μας έριξαν
και έπρεπε να μάθουμε να κολυμπάμε και
από τότε αρκετοί έχουν πνιγεί και έπεται
συνέχεια.
ΒΑΡΒΑΡΟ-τητα ονομάζεται το πλοίο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάποιοι
γαντζώθηκαν για να διαφεντεύουν τις
μοίρες των λαών. Όπως Σοσιαλιστές και
Νεοφιλελεύθεροι ηγέτες που συναίνεσαν με τις Η.Π.Α. και κύρηξαν τον πόλεμο
στην Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν,
Παλαιστίνη σκοτώνοντας χιλιάδες αθώα
γυναικόπαιδα με μοναδικό σκοπό την επικυριαρχία και την λεηλασία των χωρών.
Κοίτα ποιοι μιλάνε για βαρβαρότητα,

όταν μας καλούσαν να επιλέξουμε αντιπροσώπους, όχι όμως για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του λαού αλλά του
κεφαλαίου, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι ένωση των λαών αλλά των μονοπωλίων.
Ποιος μας ενημέρωσε, εκτός κάποιων
εξαιρέσεων, τι σημαίνουν και τι αποφάσεις παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Μάαστριχ, κι η Λισσαβόνα, μπορεί να
είναι όμορφες πόλεις, δεν είναι όμορφες
οι αντιλαϊκές πολιτικές που ερήμην των
λαών πάρθηκαν σε αυτές τις πόλεις.
Φίλε αναγνώστη – συνάδελφε, με όλα
αυτά μην αφήνεις τους βάρβαρους και τα
παπαγαλάκια να σε κυριαρχούν. Δεν είναι
ευημερία αυτά που έχεις ή δεν έχεις.
Η ελπίδα για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο δεν χάθηκε, στο χέρι μας
είναι να τα ανατρέψουμε όλα και όχι με
την αποχή.
Είναι μια άποψη από ένα:
βάρβαρο παπαγαλάκι.

«Σφίγγει τ ο ζων ά ρι» τ ων Ευ ρωβ ου λ ε υ τ ών

Α

πό τον Ιούλιο, ο μισθός των Ευρωβουλευτών θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κι όχι των χωρών προέλευσης, ο οποίος υπολογιζόταν με βάση τον μισθό των εθνικών βουλευτών.
Ενοποιείται πλέον και διαμορφώνεται σε, περίπου
5.965€ καθαρά. Αυτή η απόφαση θα ευνοήσει τους
«χαμηλόμισθους» που προέρχονται από τις πρώην ανατολικές χώρες, καθώς, μέχρι σήμερα, παρατηρούνταν
τεράστιες ανισότητες.
Και πώς να δει θετικά ο βούλγαρος την Ευρώπη, όταν
Οι Ερμαϊκές Στήλες ήταν λίθινα αγαλμάτια λατρείας
του Ερμή (Ερμαί Ερμού), τα οποία ήταν ευρύτερα
διαδεδομένα σε όλη την αρχαία Ελλάδα και αποτελούνταν από κεφαλή του Ερμή, αντί όμως για κορμό
ενώνονταν με τετράπλευρη λίθινη στήλη.
Πέρα από τους θρησκευτικούς σκοπούς που υπηρετούσαν, χρησιμοποιούνταν και για ποικίλες άλλες
πρακτικές ανάγκες, όπως η σταδιομέτρηση και η
υπόδειξη των κατευθύνσεων.
Είναι προφανής, λοιπόν, ο συμβολισμός, που δηλώνει η επιλογή του τίτλου για την εφημερίδα.
Η “ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ” έρχεται να καταγράψει και να
οριοθετήσει τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας των
Εμπορικών Συλλόγων της Βορειοδυτικής Ελλάδας
και Νήσων και όχι μόνο, αφού φιλοδοξεί να αναδείξει πέρα από τα προβλήματα του μικρομεσαίου
εμπόρου της περιφέρειας και τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των συμπολιτών
μας.
Υπεύθυνος για την έκδοση είναι
ο Γ. Τζωρτζόπουλος.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και η προώθηση κειμένων ή
αποσπασμάτων της εφημερίδας. Η αναφορά της πηγής είναι
επιθυμητή, αλλά όχι, υποχρεωτική.

αμειβόταν με, μόλις 1.000€, ενώ ο ιταλός συνάδελφός
του έπαιρνε 11.700€; Τώρα θα παίρνει τρεις φορές περισσότερα από τον Πρωθυπουργό της χώρας του!!!
Επίσης, η άλλη δυσάρεστη έκπληξη για τους ευρωβουλευτές έρχεται από την απόφαση για τον δραστικό
περιορισμό των δαπανών. Αυτή θα αποδειχθεί, πάντως,
χρήσιμη στους έλληνες εκπροσώπους μας στη διαχείριση των κρατικών εξόδων, όταν με το καλό αναλάβουν
τις τύχες μιας χώρας που προσφέρει αλόγιστα κονδύλια για τα έξοδα των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας.

Στο εξής, θα περιοριστεί, ο μηνιαίος προϋπολογισμός των 17.500€ για τα έξοδα γραμματέα, βοηθού
ή την ανάθεση μελετών. Συνήθως, στις περιπτώσεις
αυτές, επρόκειτο για πρόσληψη συγγενικού προσώπου,
με σκοπό την έμμεση αύξηση του μισθού του Ευρωβουλευτή.
Τέλος, θα υπάρξει ανώτατο όριο εξόδων λόγω ταξιδιών και θα γίνει υποχρεωτική η προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμών.
Ε.Κ.

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: Δήμας Θεόδωρος, Δουβίτσας Αντώνιος,
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, 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

Δείκτης Κύκλου Εργασιών και

Π

ρόσφατα αναθεωρήθηκε στην χώρα μας ο
δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο με έτος βάσης 2005=100,0, για να υπάρχει
σύγκριση και εναρμονισμός των στοιχείων κάθε
χώρας με εκείνα των άλλων κρατών μελών της
ΕΕ. Ακόμη, η προσαρμογή επεβλήθη και από τις
νεότερες εξελίξεις, η διάρθρωση του λιανικού
εμπορίου.
Η σημαντικότερη τροποποίηση της εν λόγω ταξινόμησης είναι ότι, ο κλάδος «λιανικής πώλησης
καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων», κατατάσσεται πλέον στο λιανικό εμπόριο, αντί της κατάταξής του στον ιδιαίτερο κλάδο «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών»,
της προηγούμενης ταξινόμησης.
Για λόγους διατήρησης της συγκρισιμότητας
με τις προηγούμενες σειρές των Δεικτών Κύκλου
Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, κρίθηκε αναγκαίο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
να υπολογίζονται δύο δείκτες. Ένας που θα συμπεριλαμβάνει τα καύσιμα αυτοκινήτων και ένας
που δεν θα τα συμπεριλαμβάνει.
Σημειώνεται ότι, ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό
Εμπόριο προκύπτει από τον αποπληθωρισμό του
Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο,
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό, ως αποπληθωριστή, το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δηλαδή το
ποσοστό του πληθωρισμού της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Γραμματεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε,
στις 29 Μαΐου 2009, τον Αναθεωρημένο Δείκτη
Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Μάρτιο 2009.

Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ
ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Μαρτίου 2009, (χωρίς τα καύσιμα),
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Μαρτίου 2008,
παρουσίασε μείωση κατά 11,3%, έναντι αύξησης
4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Μαρτίου 2009, (με τα καύσιμα) σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου
2008, παρουσίασε μείωση κατά 17,6%, έναντι αύξησης 12,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.

Ακολουθώντας την πορεία του κύκλου εργασιών ο Δείκτης Όγκου του Μαρτίου 2009 (χωρίς
τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2008, παρουσίασε μείωση κατά
13,8%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008
προς το 2007.
Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων ο Δείκτης
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, του μηνός Μαρτίου
2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του
Μαρτίου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 18,3%,
έναντι αύξησης 7,3% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το
2007.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΗ ΟΓΚΟΥ (%)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%)
• καταστήματα ένδυσης - υπόδησης +3,6%
• καταστήματα φαρμακ/κών-καλλυντικών +2,7%
• μεγάλα καταστήματα τροφίμων -9,0%
• πολυκαταστήματα -15,9%
• καταστήματα καυσίμων και
λιπαντικών αυτοκινήτων -53,5%
• καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού -2,1%
• καταστήματα επίπλων - ηλεκτρικών ειδών-οικιακού
εξοπλισμού -22,8%
• καταστήματα βιβλίων - χαρτικών
και λοιπών ειδών -26,5%
• πωλήσεις εκτός καταστημάτων -0,9%

Η περαίωση της αυτοπεραίωσης

Ο

σοι έχουν γερή μνήμη θα θυμούνται
τις εξαγγελίες της παρούσας κυβέρνησης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, περί
του άδικου φορολογικού συστήματος της
προηγούμενης κυβέρνησης.
Άλλη μια δέσμευση του νυν πρωθυπουργού που έμεινε δέσμευση, ήταν πως δεν
θα σύρονται οι επιχειρηματίες, ως κοινοί
εγκληματίες, σε ατέρμονες ελέγχους κι
επανελέγχους από τις ΔΟΥ, με σκοπό την
είσπραξη όλο και περισσότερων φόρων.
Αφού, άμεσα δημιουργήθηκε το «σύστημα» της αυτοπεραίωσης, που ουσιαστικά ήταν εξίσου άδικο με το προηγούμενο
«κλείσιμο των χρήσεων», αλλά εμπεριείχε
την «ελευθερία» της αυτόβουλης «δήλωσης μετάνοιας» του κλέφτη, τώρα, η
κυβέρνηση πρωτοτυπεί, προφανώς με το
σκεπτικό, πως αφού ο κλέφτης ομολόγησε,
πρέπει να ελεγχθεί αν είπε την αλήθεια!
Αυτό, προφανώς, αποτελεί έναν εύσχημο τρόπο για μια δεύτερη περαίωση.
Η περαίωση των ατυχών που αυτοπεραιώθηκαν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο,
περιλαμβάνει όσες επιχειρήσεις δήλωσαν
ακαθάριστα έσοδα, ύψους 70.000€, για τις
χρήσεις των ετών 2006 και 2007.
Μάλιστα, το όριο κατέβηκε από τα
120.000€, γιατί έχουν στενέψει τα δημό-

σια οικονομικά.
Ο έλεγχος έγκειται στο αν οι επιτηδευματίες «παραφόρτωσαν» τις δαπάνες και
τα έξοδα ή δήλωσαν πλασματικά εισοδήματα, με σκοπό τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.
Οι επιχειρήσεις κι οι επαγγελματίες
που θα κληθούν, θα πρέπει ν’ αποδείξουν
την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσής
τους, καθώς και στις δηλώσεις του Φ.Π.Α.
Αν από τον έλεγχο προκύψει απόκρυψη
εισοδημάτων, τότε ο φόρος εισοδήματος,
ο ΦΠΑ και οι άλλοι φόροι θα συμψηφιστούν εκ νέου και ο φορολογούμενος θα
αναγκαστεί να πληρώσει τη διαφορά των
φόρων, καθώς και των προσαυξήσεων και
των τυχόν προστίμων που του αναλογούν,
ενώ αντιμετωπίζει παράλληλα και άλλες
κυρώσεις.
Μια επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα
70.000€, είναι ζήτημα αν έχει καθαρά κέρδη, 10.000€ - 20.000€. Δηλαδή, επιβιώνει
η επιχείρηση και παράλληλα ζει αξιοπρεπώς ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, στην
καλύτερη περίπτωση.
Μένει να απαντηθεί το ερώτημα, ποιος
κλέβει ποιόν, σ’ αυτή τη χώρα!
E.K.

• καταστήματα ένδυσης - υπόδησης +1,2%
• καταστήματα φαρμακευτικών - καλλυντικών +0,6,%
• μεγάλα καταστήματα τροφίμων -12,0%
• πολυκαταστήματα -17,7%
• καταστήματα καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων
-43,4%
• καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού -5,7%
• καταστήματα επίπλων - ηλεκτρικών ειδών-οικιακού
εξοπλισμού -23,7%
• καταστήματα βιβλίων - χαρτικών και λοιπών ειδών
-29,0%

Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών

Α

ναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, όπου οι καταναλωτές θα
βρίσκουν πληροφορίες, αρχικά, για 2.000 κωδικούς 160 προϊόντων – τροφίμων, ποτών, βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών – με σκοπό ως το τέλος του έτους, να δίνονται πληροφορίες
για 80.000 κωδικούς.
Οι τιμοληψίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας, ενώ στο
ξεκίνημά του, προβλέπεται, τα στοιχεία να λαμβάνονται από τις
πέντε μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Ηράκλειο,
Λάρισα). Θα διενεργούνται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και των νομαρχιών και οι καταναλωτές θα
μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες από 10 σημεία, που θα
βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους (info kiosks).
Στόχο αποτελεί, να γίνει το Παρατηρητήριο ένα πανελλήνιο
δίκτυο συλλογής πληροφοριών, για τη σύγκριση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και σύστημα συλλογής παραπόνων των
καταναλωτών, στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση ή Super
Market προτείνουν άλλες τιμές στο διαδίκτυο κι άλλες στα ράφια.
Στην ανάπτυξή του, θα μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για
τις τιμές, μέσω του διαδικτύου, από 2.000 επιχειρήσεις και θα
αφορά σε στοιχεία για συγκεκριμένα προϊόντα (μάρκες) κι όχι
γενικά, αλλά και σε συγκεκριμένα καταστήματα. Έτσι, θα γίνεται
έλεγχος τιμών πανελλαδικά, αλλά και σε σχέση με τη συγκεκριμένη πόλη του ενδιαφερόμενου. Επίσης, η ενημέρωση των τιμών
θα γίνεται απευθείας από τις επιχειρήσεις, χωρίς την παρέμβαση
τιμοληπτών.
Στο ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο έχει εναποθέσει, η κυβέρνηση, τις ελπίδες της για την πάταξη της κερδοσκοπίας και την
συγκράτηση των τιμών.
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ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - “Ο ΕΡΜΗΣ”

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 3-6-2009, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Αιτωλ/νιας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου
Αγρινίου με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων εμπόρων.

Τ

ις εργασίες της Συνέλευσης παρακολούθησε και χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Π. Τσιχριτζής, ο οποίος τόνισε τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχείρηση, κυρίως στο τελευταίο χρονικό
διάστημα, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες που απαιτούνται από όλους
για να ξεπεραστούν. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε, τόσο από τον Πρόεδρο του Επι-

PACK, παραεμπόριο, προβολή και στήριξη τοπικής αγοράς, ωράριο, εκπτώσεις,
προσφορές, ωράριο βιβλιοπωλείων, θεσμοί αυτοδιοίκησης, προβλήματα καθημερινότητας, μη δημοσίευση δελτίων
τύπου από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης,
σχέσεις με εργαζόμενους, αγρότες και
φορείς τους, συμμετοχή συναδέλφων
στο σύλλογο, εγγραφές νέων μελών,
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Βο-

μελητηρίου, όσο και από τον Πρόεδρο
του Συλλόγου στην άριστη σχέση και
συνεργασία που υπάρχουν ανάμεσα στο
Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο
Αγρινίου.
Στην Γενική Συνέλευση το Διοικητικό
Συμβούλιο παρουσίασε:
1. Τον Διοικητικό και Οικονομικό του
Απολογισμό συνολικά και πιο αναλυτικά
σε ζητήματα, όπως: (οικονομική κρίση,
ανεργία, πτώση τζίρου, φορολογικό,
ασφαλιστικό, υπεραγορές, ALDI-ALEX

ρειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου,
Ερμαϊκή Στήλη κ.λ.π.)
2. Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης
ειδικό θέμα συζήτησης ήταν για το 2009,
το θέμα «4ο Θερινό 5θημερο για το

2009».
Για το συγκεκριμένο θέμα μετά από τη
συζήτηση, η Συνέλευση των μελών, με
τη διαδικασία της ονομαστικής επί του
καταλόγου ψηφοφορίας, αποφάσισε
απολύτως ομόφωνα δίχως ψήφο αποχής και λευκό ότι:

«Από το Σάββατο 27 ΙΟΥΝΙΟΥ και κάθε Σάββατο μέχρι τέλος ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά».

Ανοιχτή Επιστολή Διαμαρτυρίας και Καταγγελίας - Για τα προβλήματα του ΟΑΕΕ

Ε

μείς που υπογράφουμε, ανταποκρινόμενοι στην πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου – ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από το Αγρίνιο –, διαμαρτυρόμαστε για:
Την αδιαφορία του διορισμένου από την κυβέρνηση Διοικητή
του ΟΑΕΕ, του Διοικητικού του Συμβουλίου, την κυβέρνηση
και το αρμόδιο υπουργείο για τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σαν ασφαλισμένοι.
Καταγγέλλουμε:
• Την πλήρη απουσία γιατρών σε διάφορες ειδικότητες.
• Την υποβαθμισμένη εξυπηρέτησή μας εξ’ αιτίας του ωραρίου των ιατρών και του αριθμού των ασφαλισμένων που αντιστοιχεί (σε πολλές ειδικότητες) μόνο 1 γιατρός.

• Τις υπέρογκες εισφορές, τις προκλητικές αυξήσεις και τις
εξευτελιστικές παροχές.
• Την προκλητική ανισότητα και κορυφαία αδικία απέναντι
στους συνταξιούχους του ΤΑΕ.
• Την συστηματική διαχρονική υπονόμευση της οικονομικής
θέσης των ασφαλιστικών μας οργανισμών και
• Την συνειδητή απαξίωση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.

Οι υπογράφοντες:
Είναι μια δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ε.Σ. Αγρινίου. Στις πρώτες δυο μέρες συγκεντρώθηκαν περίπου 450
υπογραφές.
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Η «γεωγραφία» της πείνας
θυσμός των πεινασμένων σε 26 χώρες
αυξήθηκε κατά 60.000.000 άτομα, ενώ
πάνω από 842 εκατομμύρια άνθρωποι
υποσιτίζονται πάνω από δεκαετία.

- Η «γεωγραφία» της πείνας, αναφέρει:
α) Ο αριθμός των πεινασμένων ανέρχεται στο 37,4% του πληθυσμού των χωρών της Νότιας Ασίας.
β) Οι πεινασμένοι αποτελούν το 23,5%
του πληθυσμού των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής (στην υποσαχάρια
Αφρική, ο αριθμός των πεινασμένων
αυξήθηκε κατά 50% κατά το διάστημα
1980-2001).
γ) Ο αριθμός των πεινασμένων αποτελεί
το 6,5% του πληθυσμού των χωρών της
Λατινικής Αμερικής (ή 54,8 εκατομμύρια απ’ το σύνολο των πεινασμένων του
πλανήτη κατοικούν στη Λατινική Αμερική).
δ) Οι πεινασμένοι αποτελούν το 4,8%
του πληθυσμού χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ίσος με
τον πληθυσμό Καναδά και Σουηδίας).
- Μόνον τα τελευταία 10 χρόνια, ο πλη-

Το μέγεθος που είχε πάρει το πρόβλημα της φτώχειας αποτυπώνεται ανάγλυφα και στα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2006,
όπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού απολάμβανε το 70% του παγκόσμιου πλούτου, την ίδια χρονιά στον
πλανήτη:
• Πέθαιναν από την πείνα πάνω από
28.000 άνθρωποι.
• 850 εκατ. άνθρωποι (ανάμεσά τους
146 εκατ. παιδιά) έπασχαν από χρόνια
πείνα.
• 2,6 δισ. άνθρωποι επιβίωναν με λιγότερα από 2 δολ. την ημέρα (από αυτούς
1,1 δισ. τα βγάζουν πέρα με λιγότερο
από 1 δολ.).
• 113 εκατ. παιδιά δεν είχαν πρόσβαση
στην παιδεία.
• 50 εκατ. ήταν φορείς του AIDS και δε
διέθεταν τα μέσα για οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή, την ίδια ώρα.
Ο καπιταλισμός επιβιώνει, ή ακόμα και
ενισχύεται, με τις ανθρώπινες συμφορές, ακριβώς επειδή δεν εμφανίστηκε
στην ιστορία για να τις απαλύνει. Κανένα άλλο ιστορικό σύστημα δεν παρήγαγε περισσότερο πλούτο και κανένα δεν
παρήγαγε περισσότερη καταστροφή. Οι
λύσεις που προτείνουν και θα εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις του πλανήτη διαιωνίζουν σε κάθε περίπτωση τη σύμφυτη
με τον καπιταλισμό λογική της διεύρυνσης του κέρδους, ως προϋπόθεσης φυσικής επιβίωσης: ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών, επιμήκυνση του χρόνου
εργασίας, ελευθερία των απολύσεων,

μείωση των κοινωνικών δαπανών, απαλλαγές για τους επιχειρηματίες. Δηλαδή,
αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά,
είναι επειδή δεν πηγαίνουν χειρότερα.
Δηλαδή, αν 950 εκατομμύρια πεινασμένοι δεν αρκούν για να εγγυηθούν αρκετό κέρδος, θα χρειαστεί να διπλασιαστεί
ίδιος ο αριθμός. Ο καπιταλισμός έγκειται
σε τούτο: πριν από την κρίση καταδικάζει στη φτώχεια 4,75 δισεκατομμύρια ανθρώπινες υπάρξεις. Σε καιρούς κρίσης,
και για να βγούμε από αυτήν, μπορούμε μόνο να αυξήσουμε το ποσοστό του
κέρδους αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων του.

Το πρόβλημα δεν είναι η κρίση του καπιταλισμού αλλά ο ίδιος ο καπιταλισμός.
Σε έναν κόσμο με πολλά όπλα και λίγες
ιδέες, με πολύ πόνο και λίγη οργάνωση,
με πολύ φόβο και λίγη στράτευση –στον
κόσμο που γέννησε ο καπιταλισμός- η
βαρβαρότητα είναι πολύ πιο πιθανή από
τον σοσιαλισμό.
Α. Αντωνάκος

διαφημιστείτε στην Ερμαϊκή
Διανέμεται σε 3.000 εμπορικές επιχειρήσεις στις πόλεις:

Αγρίνιο, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα Νυδρί, Μέτσοβο, Κόνιτσα, Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες, Παραμυθιά, Φιλιππιάδα,
Καναλάκι, Λούρο, Αστακό, Θέρμο.
Η “Ερμαϊκή Στήλη” αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σε Εμπορικούς Συλλόγους, Σωματεία, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες, αντιπροσώπους
της ΕΣΕΕ, σε όλη την Ελλάδα. Όποιος επιθυμεί να τη λαμβάνει ηλεκτρονικά (PDF), να στείλει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο esagrinio@in.gr
Μάθετε περισσότερα στο 26410 31569 ή στο e-mail: esagrinio@in.gr
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Ο Σπαθάρης έφυγε.
Οι... σκιές έμειναν
• Η εξίσωση, νόμιμο ίσον ηθικό, συμπληρώνεται με την παράμετρο, παράνομο ίσον κουκούλωμα.
• Ορίστε. Τι καταλάβατε;
• Φωνάζατε, βρίζατε, να καεί, να κλείσει η Βουλή, τους δώσατε
ιδέες, την κλείσανε και τι καταλάβαμε;
• Τη μια ψηφίζουν κατά της παραπομπής, την άλλη δεν πηγαίνουν
καν στην ψηφοφορία για δημιουργία προανακριτικής επιτροπής
στη Βουλή, την τρίτη κλείνουν τη Βουλή για να παραγραφούν τα
σκάνδαλα.
• Τα λαμόγια τη γλιτώσανε. Όλοι αθώοι σ’ αυτή την κατάσταση.
• Κλείσανε και μας περίμεναν στις ευρωεκλογές.
• Όλοι μαζί, στο ίδιο παραβάν για να μη βλέπουμε τι μας κλέψανε.
• Αν το δούμε, θα πάρουμε είδηση τι άλλο μας ετοιμάζουν.
• Ο Βερελής παραιτήθηκε γιατί, αν έφτανε καμιά δικογραφία στην
βουλή με το όνομα του, θα αναγκαζόταν η κυβέρνηση να αποχωρήσει από την συζήτηση
• Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει, είπε ο καταλληλότερος
• Και λέει την αλήθεια
• Όλα τα γνωρίζουμε… πακιστανούς, ομόλογα, υποκλοπές, ζίμενς, μαν, βατοπέδι, Γερμανός, άγονες γραμμές, κουμπάρους,
φίλους και συγγενείς!
• Την Μαριέττα έβαλε επικεφαλής στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ ο
καταλληλότερος
• Αφού λοιδορήθηκε από τους συνωστισμένους του κόμματός
της, κρίθηκε ως το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να εκφράσει το
νεοδημοκρατικό όραμα για την Ευρώπη
• Ο λαός την έδιωξε από την βουλή, ο υπευθυνότερος την βάζει
στην ευρωβουλή
• Αν αυτό δεν είναι γράψιμο της λαϊκής βούλησης, τι στο διάολο
είναι;
• Βέβαια η Μαριέττα είπε, ότι ο λαός πολλές φορές παρασύρεται
και κρίνει λάθος
• Θα συμφωνήσω μαζί της
• Και δεν είναι απλά πολλές φορές, αλλά σχεδόν πάντα
• Τελευταίο παράδειγμα η νίκη της ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.
• Και μιας και λέμε στο που έχουν γραμμένο τον λαό, να πούμε ότι
και οι ΔΥΟ επικεφαλής στα ψηφοδέλτια των κομμάτων εξουσίας
δήλωσαν ότι μάλλον δεν θα εξαντλήσουν την ευρωπαϊκή θητεία
τους
• Τόσο πολύ σέβονται οι πρασινομπλέ την ψήφο του λαού, αλλά
και τους θεσμούς
• Εντυπωσιακό ήθος και παροιμιώδη ψυχραιμία επέδειξαν οι Έλληνες στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του πιο μεγάλου Έλληνα
όλων των εποχών.
• Βέβαια, στην ουσία ψήφισαν για τον πιο μεγάλο νεκρό Έλληνα.
• Το πρόβλημα είναι όταν ψηφίζουμε ζωντανούς.
• Προτείνω λοιπόν στις εκλογές να βάζουν τα κόμματα εξουσίας
στα ψηφοδέλτια πεθαμένους.
• Εννοώ κανονικούς πεθαμένους, γιατί και τώρα πεθαμένους βάζουν.
• Αν αρχίσουν τα κόμματα να βάζουν στα ψηφοδέλτια μόνο πεθαμένους, οι περισσότεροι πολιτικοί θα αυτοκτονήσουν για να καταφέρουν να μπουν στη λίστα.
• Νέο κύμα μετανάστευσης στο εξωτερικό. Γερμανία, Ουρουγουάη … και βλέπουμε.
• Όπως στα τέλη της δεκαετίας του ’50.
• Ας σωπάσουν λοιπόν όσοι υποστηρίζουν πως ο ανεψιός με ονοματεπώνυμο υστερεί πολιτικά απέναντι στο θείο του.
• Το μόνο που απομένει τώρα είναι να μιμηθεί τον αείμνηστο θείο
του και να δηλώσει κι αυτός πως η μετανάστευση είναι «ευλογία

Θεού» για τη χώρα μας, αφού τα πρώην στελέχη της Siemens θα
εργαστούν στο εξωτερικό και θα στέλνουν ευρώ στις οικογένειές
τους στην Ελλάδα.
• Μετά την επιτυχία του «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» της Ρόζας
Λούξεμπουργκ, ο κ. Παπανδρέου έχει αποφασίσει να πετάει πού
και πού και μερικά τσιτάτα του Μαρξ και του Ένγκελς γιατί οι περισσότεροι Έλληνες δεν τα γνωρίζουν και εντυπωσιάζονται όταν
τα ακούν.
• Έτσι, στις επόμενες εθνικές εκλογές τα κεντρικά συνθήματα του
ΠΑΣΟΚ θα είναι τα «Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα» και «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε»
• Αξιολύπητοι είναι οι εγκλωβισμένοι στα δύο κόμματα εξουσίας
• Σε πολλούς απ’ αυτούς έμεινε συνήθεια από την δεκαετία του
‘60 να ψηφίζουν είτε Καραμανλή είτε Παπανδρέου.
• Χωρίς να γνωρίζουν ή να θέλουν να μάθουν πολιτικές θέσεις
κομμάτων κι άλλα τέτοια «γραφικά» και ωραία.
• Θέλουν να φύγουν από την ΝΔ και να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ… ώσπου
βλέπουν ξαφνικά στην τηλεόραση τον Πρωτόπαπα
• Πολιτικό σοκ!
• Κι έτσι έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα: Ψήφος ή αποχή;
• Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας να προσπαθήσεις να
τους πείσεις, να ψηφίσουν ή όχι;
• Για αυτούς τα σοβαρά πολιτικά δρώμενα χάνονται σαν το έγγραφο της Ουρουγουάης στο υπουργείο Εξωτερικών
• Η Ντόρα βέβαια ανέλαβε την πολιτική ευθύνη
• Πρακτικά τι σημαίνει αυτό;
• Ό,τι και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για το Βατοπέδι από
τον, ούτε 53, καταλληλότερο...
• Πομφόλυγα
• Συλλάβανε την κόρη του Καραβέλα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
• Δεν κατάλαβαν ότι τα χρήματα που έπλενε στο κουβαδάκι της,
όταν ήταν μωρό, ήταν ψεύτικα
• Τα αληθινά τα ξεπλένουν άλλοι…
• Και την συλλάβανε σαν μαφιόζοι, καθώς έβγαινε από ένα ταξί
• Πιάσανε τη γυναίκα και τα τρία… (παιδιά) του Karabela
• Όταν δε μπορούσε το Ελληνικό κράτος να πιάσει τον μεγάλο
Επίτιμο απατεώνα, γιατί δεν έπιανε τότε την κόρη του να ησυχάζαμε;
• Τελικά και οι €-εκλογές είναι σαν όλες τις άλλες εκλογές.
• Απλώς αυτές έχουν το € μπροστά.
• Πίσω έχουνε την έκτακτη εισφορά που μας περιμένει από τις 8
Ιουνίου. Και την αύξηση ΦΠΑ.
• Όπως φαίνεται οι εκλογές είναι τσάμπα, το αποτέλεσμα πληρώνουμε.
• Νικητής των εκλογών και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κι ας λένε το
αντίθετο κάποιοι αναλυτές.
• Ξέρετε τι ζόρι είναι να είσαι τόσο καιρό ο μόνος άνθρωπος που
κέρδισε ο Γιώργος;
• Τώρα πλέον… έχει παρέα.
• Οι υπουργοί υποστηρίζουν στα κανάλια ότι οι περισσότεροι απέχοντες ήταν νεοδημοκράτες.
• Αυτό έχει μόνο μία λογική εξήγηση.
• Ότι στους άλλους δεν άφησαν καν την οικονομική δυνατότητα
να πάνε εκδρομή.
Υ/Γ Αποσύρθηκε τελικά η τροπολογία που δίνει την δυνατότητα
στους εκδότες να διαθέτουν χωρίς παραστατικά το 2% του τζίρου
τους. Πολύ θετικό αυτό το βήμα. Τώρα μένει να ελεγχθεί και το
υπόλοιπο 98%.
Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής… αυτού του τόπου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Ο

Ελληνικός
Οργανισμός
Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει θέσει
σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών 2009 – 2010, το
οποίο ισχύει από 15.5.2009 και θα
διαρκέσει έως 31.3.2010.
Στο Πρόγραμμα 8ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι
παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων
(αναφέρουμε μόνο τα σχετικά με
τους εμπόρους και τους επαγγελματίες) με τα προστατευόμενα
μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι
δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων
προγραμμάτων του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων:
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι των
Ταμείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α.,
κλπ).
Συνταξιούχοι ταμείων, τα οποία
ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες (π.χ.
Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α., κλπ) με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από
τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
καλύπτεται από το ΙΚΑ.
Διευκρινίζεται επίσης ότι δελτίο
οκταήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
χορηγείται και σε συνταξιούχους
(συζύγους-τέκνα), που λαμβάνουν
σύνταξη από τα ως άνω ταμεία
λόγω θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, εφόσον η σύνταξη αυτή
αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων
τους.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και
άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος,
εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή
οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν
ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι
του προγράμματος, τότε δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους.
Η επιλογή του συνοδού γίνεται
χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση και η χορήγηση
του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το φωτοαντίγραφο της
Αστυνομικής τους ταυτότητας.
Στην περίπτωση που υπάρχουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΜΠΟΡΟΥΣ

περισσότερα του ενός ατόμου
στην οικογένεια με αναπηρία 67%
και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού
συνοδού για τον καθένα από τους
δικαιούχους.
Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε
μια από τις παραπάνω κατηγορίες
ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίο
για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως
εισοδήματος.
Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του
Προγράμματος εφόσον έχουν υπό
την προστασία τους τέκνα των
οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια ( θα προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς
τους και τα προστατευόμενα τέκνα
τους, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι
ασφαλισμένα στον έτερο από τους
διαζευγμένους γονείς.
Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον
υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους,
δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό
τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι
ασφαλισμένα στον έτερο από τους
εν διαστάσει γονείς.
Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων,
όπως προκύπτει από το βιβλιάριο
του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών μέχρι της
συμπλήρωσης του 18ου έτους της
ηλικίας τους, ή του 24ου, εφόσον
είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον
συνεχίζουν να σπουδάζουν.
Τα νεόνυμφα ζευγάρια, τα οποία
δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση από κοινού θα προσκομίζουν
ληξιαρχική πράξη γάμου και τα
ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, προκειμένου να
υπολογισθεί το οικογενειακό εισόδημα από το άθροισμα των δύο
φορολογητέων ποσών.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι προϋποθέσεις χορήγησης
των παροχών έτους 2009-2010, εί-

ναι οι εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι
το ατομικό (στην περίπτωση των
μεμονωμένων δικαιούχων) ή το
οικογενειακό (για τις λοιπές των
περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα
στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να
μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα
ποσά του παρακάτω πίνακα :
• Μεμονωμένοι δικαιούχοι με
ατομικό εισόδημα : € 18.000,00.
• Δικαιούχοι με οικογενειακό
εισόδημα:
€ 31.000,00.
• Τρίτεκνοι με οικογενειακό
εισόδημα:
€ 45.000,00
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο
το εισόδημα προσαυξάνεται κατά
1.500,00 €.
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο
των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη
του Προγράμματος.
Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να
λάβουν Δελτία του Προγράμματος
«Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2008 που αφορά
εισοδήματα του 2007 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης
του έτους 2009 που αφορά εισοδήματα του 2008 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική
δήλωση το 2009. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με
αναπηρία 67% και άνω, και οι πο-

λύτεκνοι.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής
Ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία
να προκύπτουν τα στοιχεία του
ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
και αναγράφονται στον ενημερωτικό κατάλογο καταλυμάτων του
Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο
υποκατάστημα τράπεζας στην
περιοχή του δικαιούχου μπορεί
να υποβληθεί απόδειξη κράτησης
μέσω ΕΛ.ΤΑ., η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
του δικαιούχου ότι πρόκειται για
κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα.
Πρόσθετα δικαιολογητικά:

Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι
από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν
βεβαίωση του εργοδότη ή του
Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι
δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας
και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
Για τα προστατευόμενα τέκνα
λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται
αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής
ή σπουδαστικής ταυτότητας.
Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.
Τα ενημερωτικά έντυπα που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές
των καταλυμάτων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια, θα διατίθενται από
τα Κ.Ε.Π. και από το site του Ε.Ο.Τ.
www.eot.gr.
Τα δελτία Οκταήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π.
(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)
όλης της Επικράτειας, καθημερινά
εκτός αργιών, καθ όλη τη διάρκεια
του Προγράμματος και μέχρις
εξαντλήσεως των 135.000 δελτίων
που θα διατεθούν συνολικά για το
συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση του Ε.Σ. Πρέβεζας, σχετικά με την πρόθεση της πολυεθνικής εταιρείας JUMBO
(ΤΖΑΜΠΟ) να ανοίξει κατάστημα στην περιοχή και τη στάση του νομαρχιακού συμβουλίου Πρέβεζας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

«Η ανακοίνωση στάλθηκε με την παράκληση να δημοσιευτεί»

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Ο

Δελτίο Τύπου

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας καταγγέλλει και καταδικάζει την αιφνιδιαστική και χωρίς καμία διαβούλευση με τους
θεσμοθετημένους φορείς του εμπορίου κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας, με την
οποία ουσιαστικά επιτρέπεται η διενέργεια
εκπτώσεων όλο το χρόνο.
Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά η ηγεσία του υπουργείου ανάπτυξης
λειτουργεί προς
όφελος των λίγων
μεγάλων επιχειρήσεων που στόχο
έχουν τη μονοπώληση της αγοράς,
αδιαφορώντας
προκλητικά για τις
χιλιάδες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται στη χειρότερη οικονομική
κατάσταση των τελευταίων ετών.
Φαίνεται ότι στις προθέσεις του Υπουργού Ανάπτυξης είναι η πλήρης απαξίωση του
θεσμού των εκπτώσεων. Θα ξαναζήσουμε
τις αλήστου μνήμης μέρες του 90 - 91, όταν
όλες οι επιχειρήσεις είχαν διαγραμμένες διπλές τιμές, 365 ημέρες το χρόνο. Έχουμε
κάθε δικαίωμα πλέον στην βεβαιότητα των
κινήτρων του Υπουργού και Υφυπουργού
Ανάπτυξης: Να κάνουν ένα ακόμη δώρο
στους ισχυρούς του εμπορίου, με σκοπό
την, προς όφελός τους, ανακατανομή του
ήδη περιορισμένου, λόγω κρίσης, τζίρου
της αγοράς, αδιαφορώντας εάν παρασέρνουν στον όλεθρο εκατοντάδες χιλιάδες μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, για τις οποίες
οι εκπτώσεις είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας και επιβίωσης.
Παράλληλα παραπλανάται και βλάπτεται ο έλληνας καταναλωτής, ο οποίος αναπόφευκτα θα (ξανά)γυρίσει την πλάτη του
στις εκφυλισμένες και εικονικές εκπτώσεις,
ενώ αργά ή γρήγορα θα χάσει τις επιλογές
του και θα συρθεί πίσω από τους μονοπωλιακούς επιζώντες αυτής της ανερμάτιστης,
απρογραμμάτιστης, κοντόφθαλμης και ευκαιριακής πολιτικής.
Καλούμε τον υπουργό ανάπτυξης, έστω
και την ύστατη στιγμή, να πάρει πίσω το
συγκεκριμένο μέτρο και να ξεκινήσει έναν
έντιμο και ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους του ελληνικού εμπορίου, ώστε να
θεσμοθετηθούν ξεκάθαροι κανόνες για τη
λειτουργία της αγοράς, αντί εκ του πονηρού
να ψηφίζονται νυχτιάτικα στην Βουλή μέτρα
που μόνο τους ισχυρούς εξυπηρετούν.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Τζίκας
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Τσιαπλές

Και οι Εφιάλτες τελικά εφάνησαν…
Συνάδελφοι έμποροι
Στις 15 Ιουνίου, στο Γυμνάσιο του Θεσπρωτικού, συνεδρίασε το Νομαρχιακό Συμβούλιο
Πρέβεζας, για να εξετάσει την αίτηση αδειοδότησης υπερκαταστήματος, γνωστής εταιρείας
στο χώρο του δημοτικού διαμερίσματος Λούρου.
Ο Σύλλογος μας παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Ν.Σ, για να μεταφέρει τις αγωνίες των
συναδέλφων, που δραστηριοποιούνται στο
ίδιο αντικείμενο με το υπό εγκατάσταση υπερκατάστημα και να αναδείξει τις αναμενόμενες
συνέπειες στην ζωή μιας σημαντικής μερίδας
επαγγελματιών του κλάδου.
Δυστυχώς, ομιλούσαμε σε ώτα μη ακουόντων.
«Το ντέρμπυ ήταν στημένο και από πριν ξεπουλημένο», όπως λέει και το τραγούδι. Σύσσωμοι
οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και
της μείζονος αντιπολίτευσης συντάχθηκαν με
την πλευρά της εταιρείας, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα συμφέροντα των συμπολιτών τους καταστηματαρχών,
αλλά ουσιαστικά και των καταναλωτών.
Η υποκρισία στην αιτιολόγηση της ξεδιάντροπης σύνταξής τους με τα μονοπώλια περίσσεψε. Η γκάμα τα είχε όλα. Απ΄ «την καταπολέμηση της ανεργίας και την εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού» εκ μέρους του κ. αντινομάρχη, μέχρι τον πλήρη ηθικό και οικονομικό εξωραϊσμό των πολυκαταστημάτων από νομαρχιακή σύμβουλο της πλειοψηφίας.
Και ενώ τα θέματα ουσίας τέθηκαν απ’ το σύλλογό μας, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι , πλην
ενός της ελάσσονος αντιπολίτευσης, τον οποίο
και ευχαριστούμε, υποκρίθηκαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν θέση, καλυπτόμενοι, στην
καλύτερη των περιπτώσεων πίσω από νομικές
ερμηνείες, οι οποίες δεν κατατέθηκαν. Σε κάθε

όμως περίπτωση, αυτοαναιρούμενοι ως εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες, αφού υιοθέτησαν μια
στάση υποταγμένου υπαλλήλου (των εταιρειών;) παρά ενός εκφραστή της θέλησης της τοπικής κοινωνίας, όπως όφειλαν.
Καταδικάζουμε την υπερψήφιση, εκ μέρους
των νομαρχιακών συμβούλων πλειοψηφίας και
μείζονος αντιπολίτευσης, την αδειοδότηση κατ΄
ουσίαν, του υποκαταστήματος της γνωστής
μεγαλοεταιρείας και τη στοίχισή τους με τις
πολιτικές εκείνες δυνάμεις, που έχουν ταχθεί
να προωθούν τα συμφέροντα των υπερκαταστημάτων σε βάρος των μικρών εμπόρων.
Καλούμε τους συναδέλφους να εκφράσουν την
αντίθεσή τους στην ενορχηστρωμένη επίθεση
που δεχόμαστε απ’ τα μονοπώλια του κλάδου
και τους πολιτικούς τους υποστηρικτές. Ήδη,
εξαγγέλλονται μέτρα που στρέφονται απ’ ευθείας ενάντια στο εισόδημά μας, που θα χειροτερεύσουν την θέση μας. (Αυξήσεις στον
ΟΑΕΕ, φοροεπιδρομές κ.α.)
Καλούμε τους συναδέλφους να συσπειρωθούν
στον σύλλογο, για να γίνει η αντίστασή μας,
στις πολιτικές που μας συνθλίβουν, πιο δυνατή.
Η Γραμματέας
Μανίκη Ευαγγελία

Ο Πρόεδρος
Κοντομίχης Τάσος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ
(Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.)
Ανακοίνωση της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. σχετικά με την πρόσφατη απελευθέρωση των προσφορών από το Υπ. Ανάπτυξης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ»

Η

Κυβέρνηση ψήφισε ρύθμιση με την οποία
επιτρέπεται 10ήμερο προσφορών πριν
τις επίσημες εκπτώσεις για το 50% των προϊόντων. Είναι σαφές ότι είναι ένα μέτρο που
παίρνεται «καθ’ υπόδειξη» των μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων στο εμπόριο και θα έχει σαν
αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των μικρών αυτοαπασχολουμένων εμπόρων από την αγορά.
Είναι ξεκάθαρο ότι υπηρετεί την κοινή
τους στόχευση (Κυβέρνησης-Υπεραγορών)
για ολοκληρωτική κατάργηση κάθε διάταξης
σχετικής με τα θέματα των προσφορών και εκπτώσεων και αντικατάστασης αυτών από την
απόλυτη ασυδοσία.
Είναι σαφές ότι πρέπει να είναι κάποιος
ορκισμένος εχθρός του υγιούς εμπορίου, της
προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας

των συναλλαγών, της ομαλότητας στην αγορά
και των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων για να
σκαρφίζεται τέτοιου επιπέδου τεχνάσματα για
να μετατρέψει την αγορά σε κόλαση.
Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση
δεν ευτελίζει μόνο ολοκληρωτικά τον θεσμό
των εκπτώσεων, αλλά νομιμοποιεί με απόλυτο
τρόπο όλες, μα όλες τις αθέμιτες πρακτικές,
τόσο σε σχέση με τον ανταγωνισμό όσο και σε
σχέση με την προστασία των καταναλωτών.
Τώρα πλέον μπορεί και το Προεδρείο της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ) να θριαμβολογεί για τα αποτελέσματα
των διαβόητων κοινωνικών του διαλόγων και
διαβουλεύσεων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.
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Η ΑΓΝΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Α

ξιοι της μοίρας μας, αποδειχθήκαμε στην τελευταία
εκλογική διαδικασία, αφού
πέρα από την κατανομή των Ευρωβουλευτών, για την κυβέρνηση αποτελούσε «δημοψήφισμα»
για τη συνέχιση ή την αναστολή
της οικονομικής εξόντωσης των
μεσαίων και φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.
Δεν υπήρξε κυβέρνηση, τις τελευταίες δεκαετίες, για να περιοριστούμε στην Ελλάδα, που να κατήλθε σε εκλογές, ανοίγοντας τα
χαρτιά της και ομολογώντας την
ατζέντα των οικονομικών μέτρων
που θα ακολουθήσει, αν επικρατήσει. Και πάντα, τα επαχθέστερα
μέτρα εμφανίζονται την επαύριο
των εκλογών, ώστε να μεσολαβεί
ικανό διάστημα ως τις επόμενες,
που η ασθενής μνήμη του ελληνικού λαού θα έχει λησμονήσει.
Ας υπενθυμίσουμε, απλώς, την
αύξηση του Φ.Π.Α. και κυρίως την
απελευθέρωση του ωραρίου των
καταστημάτων το 2005, τα οποία
δεν τέθηκαν στην προεκλογική
κρίση των πολιτών, αποσιωπήθηκαν κι έπεσαν σαν κεραυνός εν
αιθρία!
Μπορεί να εμφανίστηκε στις κάμερες ο υπουργός Οικονομικών κ.
Γ. Παπαθανασίου και να προσπάθησε να αποσυνδέσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών από τις
αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου, τις οποίες παρουσίασε σαν
συνεπείς προς τις δεσμεύσεις της
κυβέρνησης, αλλά ακόμη κι οι πέτρες ξέρουν, ότι ενδεχόμενη σαφής αποδοκιμασία της πολιτικής
εύνοιας των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, θα μετρίαζε ή θα άλλαζε
αυτό που εμφανίζεται, τώρα, σαν
τετελεσμένο.
Η συστράτευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προστασία της κυβέρνησης από ενδεχόμενη συντριβή, που δεν θα της
επέτρεπε ούτε μήνα να διανύσει,
οδήγησε τους μισούς ψηφοφόρους σε αποχή, που διαφημίστηκε σαν απαξίωση των πολιτικών κι
έγινε δεκτή, σχεδόν, με πανηγυρισμούς!

Δεν ήταν καθόλου τυχαίες, οι
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών
που συνέκλιναν στο γεγονός, ότι
η αποχή ήταν δείγμα απογοήτευσης, αλλά συνάμα στήριξης προς
το έργο της κυβέρνησης, από
τους ψηφοφόρους που απείχαν
αλλά δεν ψήφισαν άλλο κόμμα.
Υποσχέθηκαν πως θα το λάβουν
υπόψη τους, δηλαδή θα προσπαθήσουν να κουτσοβολέψουν τα
δικά τους παιδιά, τακτική που έχει
δώσει στο παρελθόν, αλλεπάλληλες νίκες στη νυν αντιπολίτευση!
Με τον τρόπο αυτό, χαρακτήρισαν
τους απέχοντες, ως υποστηρικτές
της Ν. Δ., οι οποίοι θα ξαναστηρίξουν την παράταξη στις εθνικές
εκλογές και πράγματι, τους αξίζει, είτε είναι είτε όχι, γιατί αυτός
που επιλέγει να απεμπολήσει το
σημαντικότερο δημοκρατικό του
δικαίωμα, στερείται και το δικαίωμα του αντεπιχειρήματος.
Επίσης, δεν προκαλεί εντύπωση, πως όσες εβδομάδες τα γκάλοπ έδειχναν ευρεία αποχή, ούτε
έκαναν τίποτε να τους αποτρέψουν, ούτε σε παρόμοιες εκτιμήσεις επιδίδονταν. Πάντα, μετά τις
εκλογές!
Αυτό που έχει σημασία, είναι
ότι οι απέχοντες παρέδωσαν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση να
συνεχίσει το έργο της!
Κι αν έχουμε συνηθίσει να κατηγορούμε τους πολιτικούς των
κομμάτων εξουσίας, ως υπηρέτες των μεγάλων συμφερόντων
– άρα, επιρρεπείς στα σκάνδαλα
– και πάντως, όχι των δικών μας,
καλό είναι να ανοίξει και μια συζήτηση, με ποιών την ανοχή, την
αποχή, την ενοχή, το κάνουν.
Η κυβέρνηση, σταθμίζοντας,
σωστά, το μήνυμα των απεχόντων, προτίθεται:
• Να μην προχωρήσει σε εθνικές εκλογές, λόγω της μεγάλης
διαφοράς με το ΠΑΣΟΚ, που τάζει λαγούς με πετραχήλια στους
έχοντες ασθενή μνήμη και μετά
τη νίκη του θα ξανά-ανακαλύψει
την ανάγκη της «δημοσιονομικής
εξυγίανσης», την «αδυναμία της
οικονομίας», τον «περιορισμό των
ελλειμμάτων», «τους απασχολήσιμους» που, δήθεν, ρίχνουν τα ποσοστά της ανεργίας και πράγματι,
αυτή η χώρα έχει ανάγκη από ένα
λεξικό πολιτικών όρων, που θα
εξηγεί τις διφορούμενες πολιτικές
εκφράσεις, σε απλά ελληνικά.

• Να κατανείμει σε δυο δόσεις
τα αντιλαϊκά μέτρα, με τη σκληρότερη να έρχεται το φθινόπωρο,
την οποία, ίσως επιφορτιστεί μια
φρέσκια κυβέρνηση, που θα έχει
προκύψει, όταν, επιτέλους, οι
απέχοντες πάρουν θέση.
• Να επιβάλει νέους φόρους και
περικοπές δαπανών, ύψους 4 δις
€ το χρόνο, που θα επιφέρει περιορισμό του ελλείμματος κατά
1,5% του ΑΕΠ ετησίως, για να
έχει να δίνει στα πολυεθνικά ολιγοπώλια και στις τράπεζες.
• Να αυξήσει τη φορολογία σε
ποτά, τσιγάρα και καύσιμα.
• Να μειώσει τις εξαιρέσεις και
τις απαλλαγές από τη φορολόγηση των αδύναμων κοινωνικών
ομάδων.
• Να συνεχίσει το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων του δημόσιου τομέα, κλείνοντας το μάτι
και στον ιδιωτικό.
• Να περιορίσει τις προσλήψεις
στο δημόσιο, αυξάνοντας, ταυτόχρονα, τον αριθμό των υποαπασχολούμενων και των συμβασιούχων. Αυτό θα συμβεί χωρίς
πολιτικό κόστος, αφού τείνει να
γίνει συνείδηση στον μέσο έλληνα, ότι η μόνιμη εργασία ανήκει
στη μελέτη των ιστορικών του
προηγούμενου αιώνα.
• Να «επαναμεταρρυθμίσει» την
κοινωνική ασφάλιση, σε βάρος
των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων και χωρίς καμία αναφορά
στα αιτήματα των συνδικαλιστών,
τα οποία ο «λαός», έτσι κι αλλιώς
δεν γνωρίζει, αφού οι συνδικαλιστές δεν διορίζουν…
• Να επιταχύνει τις αποκρατικοποιήσεις, σε βάρος των «ανυποψίαστων κεφαλαιοκρατών».
• Να αυξήσει τη φορολόγηση των

κινητών, στην οποία η Ελλάδα κατέχει, ήδη, την πρώτη θέση στην
Ευρώπη των 27, με 26%, έναντι
20,6%!
• Να καταργήσει τους εγγυημένους κατώτατους μισθούς των
συλλογικών συμβάσεων, με σκοπό την οριστική ανάτροπή τους.
• Να ενισχύσει την προσπάθεια
για την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων,
για το οποίο θα χαρούν πολλοί,
αλλά ούτε που μπορούμε να φανταστούμε τις συνέπειες. Χρειάζονται συνθήκες αξιοκρατίας για
να μη μετατραπούν οι εργασιακές
σχέσεις, σε σχέσεις πολιτικής
ομηρίας.
• Να επιβάλει φόρους στα καρτοκινητά.
• Να τσακίσει τις επιχειρήσεις
που δεν προσήλθαν στη περαίωση.
• Να αυξήσει το ΕΤΑΚ.
Όλα αυτά θα τα κάνει, αργά ή
γρήγορα, καθώς έχει λάβει λαϊκή
εντολή. Κι αν, κάποτε, αυτό ήταν
συνακόλουθο της πλειοψηφίας,
σήμερα – γιατί ο κόσμος αλλάζει
– είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης, της μοιρολατρίας και της
στενής οπτικής:
• Ο έμπορος στο ταμείο του
• Ο υπάλληλος στη δουλίτσα του
• Ο αγρότης στην «επιδότησή»
του
• Ο δάσκαλος στη ανία του
• Ο συνταξιούχος στις «παραδόσεις» του
• Ο φτωχός στο δρόμο
• Ο ασθενής στο φέρετρο
Κι όλοι μαζί στις παραλίες!
H Συντακτική Επιτροπή
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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

Μέρος 1ο
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΗΤΤΑ;
Στα μέσα της δεκαετίας του 1880, ο
αμερικανικός Νότος προσπαθούσε να γιατρέψει
τις πληγές του εμφυλίου πολέμου. Οι νικημένοι
του πολέμου έψαχναν διάφορα παυσίπονα και
τονωτικά για να καταπραΰνουν τον πόνο και τις
επιπτώσεις της ήττας. Κάποιοι επιτήδειοι, τους
πούλαγαν γιατροσόφια που στηρίζονταν στις
παραδόσεις των ιθαγενών, τόσο στη Βόρεια,
όσο και στην Κεντρική και Νότια Αμερική.
Μεταξύ αυτών, ήταν και τα φύλλα της κόκας,
που προέρχονται από το Περού.
Έτσι, στις 8 Μαΐου του 1886, στην Ατλάντα,
ένας βοτανολόγος, παλαίμαχος του εμφυλίου,
που είχε εθιστεί στη μορφίνη για να ξεχάσει
τον εφιάλτη του πολέμου, ο Τζον Πέμπερτον,
ανακατεύει σε μια χύτρα φύλλα κόκας από
το Περού, καρπό κόκας από την Αφρική και
γαλλικό κρασί. Και δημιουργεί ένα σιρόπι που το
ονομάζει αρχικά «γαλλικό κρασί κόκα» και, αφού
του προσθέσει ανθρακούχο νερό, το πουλά
στο κοντινό φαρμακείο. Όμως, την ίδια χρονιά
ψηφίζεται η ποτοαπαγόρευση στην Ατλάντα,
και αμέσως αφαιρεί από το μείγμα το κρασί
και το ονομάζει «αναψυκτικό κόκα κόλα». Ο
λογιστής του γράφει με καλλιγραφικά γράμματα
το λογότυπο «Coca-Cola», που παραμένει έως
σήμερα το σύμβολο της εταιρείας.
Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΞΑΣΑ
Από τότε συνέβησαν πολλά. Ο Πέμπερτον,
φυσικά, δεν κέρδισε πολλά από την ανακάλυψή
του και τρία χρόνια αργότερα, πούλησε την
εταιρεία σε έναν επιχειρηματία της Ατλάντα,
τον Άστι Γκρικς Κάντλερ, έναντι περίπου
2.300 δολαρίων. Ο τελευταίος δημιούργησε
τον κολοσσό που κυριαρχεί στην παγκόσμια
αγορά των αναψυκτικών, καθιερώνοντας
νέους τρόπους προώθησης και διαφήμισης,
που θα άλλαζαν τους νόμους και την ηθική

του παγκόσμιου εμπορίου. Βασική ιδέα του
Κάντλερ ήταν να διαφημίζεται το προϊόν όπου
μπορεί να πέσει το ανθρώπινο βλέμμα και να
φτάνει όπου μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο
χέρι. Για τη διαφήμιση διάλεξε μάντρες,
τοίχους, προμετωπίδες μαγαζιών, καθρέπτες,
ημερολόγια, πρατήρια βενζίνης, εφημερίδες
και περιοδικά. Επίσης, μεγάλο βάρος έδωσε
στις διαφημιστικές αφίσες, για τις οποίες
επιστράτευσε σημαντικούς ζωγράφους της
εποχής για να ζωγραφίσουν ανέμελα παιδιά
και γοητευτικές, αλλά συντηρητικές γυναίκες
που κατανάλωναν το προϊόν μέσα σε απέραντη
ευτυχία. Παράλληλα, δημιούργησε ένα δίκτυο
πωλητών που σαν νέοι ιεραπόστολοι διέτρεχαν
τον Νότο και προωθούσαν την Κόκα Κόλα. Οι
πωλήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα και ο Κάντλερ
έγινε μεγιστάνας.
Το 1904, χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη στην
Άτλάντα. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε αφαιρέσει
την κοκαΐνη από το αναψυκτικό, χωρίς όμως να
αφαιρέσει τα φύλλα της κόκας. Αφού κατέκτησε
τον Νότο, έφτασε η σειρά της υπόλοιπης
Αμερικής, του Καναδά και στη συνέχεια του
υπόλοιπου κόσμου. Η διαφήμιση έχει περάσει
πλέον στον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο.
Μέσα στη διαφημιστική της εισβολή, η Κόκα
Κόλα δεν διστάζει να αλλάξει τις παραδόσεις.
Στα επιτεύγματά της συγκαταλέγεται ο χοντρός
Άγιος Βασίλης ντυμένος στα κόκκινα, που όλοι
γνωρίζουμε. Μέχρι το 1931 ο Άγιος Βασίλης
ήταν μια ισχνή ψιλή φιγούρα ντυμένη στα γκρι ή
στα πράσινα. Όμως, η εταιρεία βάλθηκε να τον
ντύσει στα δικά της χρώματα και κατάφερε να
επιβάλλει τη νέα φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Όπως είδαμε μέχρι τώρα, στα πόστερ της
εταιρείας κυριαρχούσαν οι γοητευτικές λευκές
γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Όταν, όμως, το
δικαστήριο της Τσατανούγκα απαγόρευσε την
κατανάλωση σε παιδιά κάτω των 12 ετών ενός
ποτού που περιείχε καφεΐνη, η εταιρεία δήλωσε
ότι δεν θα πουλάει πλέον σε παιδιά. Αμέσως,
πολλαπλασίασε τις αφίσες με ευτυχισμένα
παιδιά στα όρια των 12 ετών που καταναλώνουν
Κόκα Κόλα. Φυσικά όλα τα παιδιά ήταν λευκά,
όπως λευκές ήταν και οι γοητευτικές γυναίκες
των πόστερ και των ημερολογίων. Οι μαύρες
γυναίκες, όταν υπήρχαν, είχαν τη μορφή της
υπηρέτριας που σερβίριζε στους λευκούς

αφέντες τα αναψυκτικά. Φυσικά, και οι πωλητές,
καθώς και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας,
ήταν όλοι λευκοί.
Αυτά μέχρι κάποιο απόγευμα των αρχών του
΄60, όταν τέσσερις μαύροι φοιτητές κάθισαν σε
ένα μπαρ του Νότου και παρήγγειλαν σάντουιτς
και Κόκα κόλα. Η σερβιτόρα τους είπε ότι
δεν σερβίρουν μαύρους και ακολούθησε
μια μικροσυμπλοκή με λευκούς πελάτες και
επέμβαση της αστυνομίας. Την άλλη μέρα, σε
όλα τα μπαρ και τα εστιατόρια, μαύροι ζητούσαν
να σερβιριστούν και έρχονταν στα χέρια με
λευκούς ρατσιστές. Με έναν πύρινο λόγο του,
ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αναγγέλλει μποϊκοτάζ
στην Κόκα Κόλα και ο κολοσσός για πρώτη
φορά στην ιστορία του, βλέπει τις πωλήσεις να
πέφτουν κατακόρυφα. Αντιλαμβάνεται τη δύναμη
της μαύρης φυλής και διορίζει για πρώτη φορά
έναν μαύρο διευθυντή πωλήσεων, τον Τσαρλς
Μπουν. Όταν δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ
Κίνγκ, η Κόκα Κόλα μεταφέρει με αεροπλάνο
τη σωρό του στην Ατλάντα και διοργανώνει με
δικά της έξοδα την κηδεία του. Στις διαφημίσεις
της εταιρείας τα μαύρα παιδιά και οι γυναίκες
παρουσιάζονται σαν πρωταγωνιστές.
Η ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Στη Λατινική Αμερική, η Κόκα Κόλα άρχισε
να εμφανίζεται από τις αρχές του 20ου
αιώνα. Πρώτες χώρες ήταν το γειτονικό της
ΗΠΑ Μεξικό και δύο δημοφιλείς, για τους
Βορειοαμερικανούς, χώρες εκείνη την εποχή:
ο Παναμάς, λόγω της διώρυγας και η Κούβα,
αγαπημένο τουριστικό θέρετρο. Σιγά σιγά, η
αυτοκρατορία των αναψυκτικών επεκτάθηκε σε
ολόκληρη την ήπειρο. Στο Μεξικό κατάφερε να
γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στους ιθαγενείς και
κυρίως στους Μάγιας, που τη χρησιμοποιούν
ακόμα και στις θρησκευτικές τους τελετές. Η
εξάπλωση της εταιρείας στη χώρα αυτή είναι
τόση μεγάλη, αφού εκεί παράγονται πάνω από
50 προϊόντα της.
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ:
ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ
ΚΑΙ
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Η επικράτηση, όμως, της εταιρείας στην
ήπειρο δεν ήταν αναίμακτη. Τα πρώτα θύματα
στη μάχη των εργαζομένων κατά της εταιρείας
τα συναντάμε στη Γουατεμάλα. Η Κόκα Κόλα
βρίσκεται στη χώρα από το 1936. Το 1957
αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εταιρείας
ο Τεξανός Τζον Τρότερ, ο οποίος πιστεύει
ότι ο συνδικαλισμός είναι συνώνυμο του
κομουνισμού. Όταν το 1975 οι εργαζόμενοι
της εταιρείας δημιουργούν συνδικάτο,
απαιτούν να σταματήσει η δωδεκάωρη εργασία
και αύξηση του μεροκάματου από 2,08 σε
2,50 δολάρια. Ο Τρότερ, με τη στήριξη της
ακροδεξιάς κυβέρνησης (η Γουατεμάλα μετά το
πραξικόπημα του 1954 είχε συνέχεια ακροδεξιές
κυβερνήσεις), προσλαμβάνει εργαζόμενους
με 3 δολάρια την ημέρα, αφού τους βάζει να
υπογράψουν ότι δεν θα γραφτούν στο σωματείο.
Κατόπιν, διαιρεί την εταιρεία σε 13 κομμάτια για
να αποδυναμώσει την επίδραση του σωματείου.
Το συνδικάτο προσφεύγει στα δικαστήρια και
διεκδικεί τα δικαιώματά του. Ο Τρότερ, σε

μια στημένη δίκη με μάρτυρες τους νέους
εργαζόμενους, αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι
της εταιρείας δεν έχουν διεκδικήσεις. Την άλλη
μέρα, οι εργαζόμενοι προχωρούν σε λευκή
απεργία στο εργοστάσιο και δέχονται άγρια
επίθεση από παραστρατιωτικούς. Ο Τρότερ
απολύει 150 εργαζόμενους, αναγκάζεται όμως
να τους επαναπροσλάβει γιατί το δικαστήριο
κρίνει την απόλυση αντισυνταγματική. Το 1977,
ύστερα από πίεση των αμερικανικών συνδικάτων
και μια συνδιάσκεψη στην έδρα της εταιρείας,
στην Ατλάντα, η εταιρεία αναγνωρίζει το
συνδικάτο της Γουατεμάλας. Το 1978 δέχεται
πυροβολισμούς από αυτόματα όπλα ο Ισραέλ
Μάρκες, γραμματέας του σωματείου. Ο Τρότερ
συναντιέται με τον διευθυντή της αστυνομίας
και παίρνει την υπόσχεση ότι το σωματείο θα
διαλυθεί μέσα σε έξι μήνες. Και έξι εβδομάδες
αργότερα, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο με
φορτηγό της εταιρείας, δολοφονείται άλλο
ένα κορυφαίο μέλος του συνδικάτου, ο
Πέδρο Κεβέδο. Τη δολοφονία αναλαμβάνει
η οργάνωση Μυστικός Αντικομουνιστικός
Στρατός. Συνολικά, στα χρόνια της σύγκρουσης
του συνδικάτου με τον Τρότερ δολοφονούνται
έξι συνδικαλιστές και εξαφανίζονται άλλοι
τέσσερις. Η Κόκα Κόλα αποκαλείται διεθνώς
«η δολοφονική Κόκα» και μια σειρά μποϊκοτάζ
εκδηλώνονται σε όλον τον κόσμο. Οι πωλήσεις
της γνωρίζουν μεγάλη κάμψη. Οι εργαζόμενοι
πιέζουν τους διευθύνοντες στην Ατλάντα να
απομακρύνουν τον Τρότερ και να ζητήσουν
συγνώμη από το λαό της Γουατεμάλας και
αυτοί, ναι μεν διαβεβαιώνουν το 1981 ότι θα το
κάνουν, ωστόσο αθετούν την υπόσχεσή τους.
Η διένεξη της Γουατεμάλας έληξε το 1986, με
το τέλος της διακυβέρνησης της χώρας από τις
ακροδεξιές κυβερνήσεις, η Κόκα Κόλα όμως
δεν πλήρωσε ποτέ για τα εγκλήματά της.
ΑΛΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
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πάρχει μια μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στους κατοίκους της
υπαίθρου και της πόλης. Οι ιθαγενείς και οι αγρότες βλέπουν με μεγάλη αγωνία τα ρυάκια να εξαφανίζονται, τα ποτάμια να ρηχαίνουν, τα
χιόνια να λιώνουν, ο θάνατος του
νερού είναι ο θάνατός τους.
Οι κάτοικοι των πόλεων παρατηρούν τα σημαντικά πράγματα που
συμβαίνουν στον κόσμο δια μέσου
της τηλεόρασης και των εφημερίδων που διευθύνονται από εκείνους
που θερμαίνουν τον πλανήτη και
λένε πολύ λίγα σε σχέση μ’ αυτό.
Επιπλέον, είναι περιτριγυρισμένοι
από σουπερμάρκετ και δεν βλέπουν
τον θάνατο να έρχεται. Θα πάρουν
χαμπάρι την υπερθέρμανση όταν
θα πρέπει να φάνε τσιμέντο, χαλκό,
χρυσό.
Οι πόλεμοι, λένε, γίνονται για
ευγενείς σκοπούς: τη διεθνή ασφάλεια, την εθνική αξιοπρέπεια, τη
δημοκρατία, την τάξη, την κυριαρχία του πολιτισμού ή τη θέληση του
θεού.
Κανένας δεν έχει την ειλικρίνεια
να ομολογήσει: « εγώ σκοτώνω για
να κλέψω».
Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες σκοτώθηκαν στο
Κονγκό στη διάρκεια του πολέμου.
[….] Πέθαναν για το κολτάν, αλλά
ούτε αυτοί δεν το ήξεραν. Το κολτάν είναι ένα περίεργο ορυκτό και
το περίεργο όνομα του βγαίνει από
την ανάμειξη δύο περίεργων μεταλ-

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ
λευμάτων, του κολουμβίτη και την
τανταλίνη. Ελάχιστα ή τίποτα δεν
άξιζε, μέχρι που ανακαλύφθηκε ότι
ήταν απαραίτητο για την κατασκευή
κινητών τηλεφώνων, διαστημόπλοιων, υπολογιστών, και πυραύλων.
Και τότε έγινε πιο ακριβό από τον
χρυσό.
Σχεδόν όλα τα γνωστά αποθέματα του κολτάν βρίσκονται στα εδάφη του Κονγκό.[….]
Οι Αφρικανοί ονομάζουν το πετρέλαιο «σκατά του Διαβόλου».
Το 1978 ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στο νότο του Σουδάν. Επτά
χρόνια αργότερα, γίνεται γνωστό
ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα βρίσκονται στα δυτικά της χώρας, στην
περιοχή του Νταρφούρ. Εκεί έλαβε
και συνεχίζει να λαμβάνει χώρα, μια
άλλη σφαγή.[….]
Η εταιρεία Bechtel, με έδρα την
Καλιφόρνια, έχει παραλάβει, μετά
από παραχώρηση, για σαράντα
χρόνια το νερό της Κοτσαμπάμπα.
Όλο το νερό, ακόμη και το νερό της
βροχής. Δεν πρόλαβε να εγκατασταθεί και τριπλασίασε τις ταρίφες.
Ξέσπασε εξέγερση και η εταιρεία
υποχρεώθηκε να φύγει από τη Βολιβία.
Ο Πρόεδρος Μπούς λυπήθηκε
τη διωγμένη και την παρηγόρησε
παραχωρώντας της το νερό του
Ιράκ.
Πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους
του. Το Ιράκ δεν είναι μονάχα άξιο
εξόντωσης για τον μυθικό πετρελαϊκό πλούτο του: η χώρα αυτή, που
ποτίζεται από τον Τίγρη και τον
Ευφράτη, αξίζει τα χειρότερα για-

τί είναι η πιο πλούσια πηγή γλυκού
νερού σε όλη τη μέση Ανατολή.
Ο κόσμος διψάει. Τα χημικά δηλητήρια σαπίζουν τα ποτάμια και
οι ξηρασίες τα εξοντώνουν, η καταναλωτική κοινωνία καταναλώνει
όλο και περισσότερο νερό, το νερό
είναι όλο και λιγότερο πόσιμο και
όλο και πιο σπάνιο. Όλοι το λένε,
όλοι το ξέρουν: οι πόλεμοι του πετρελαίου θα είναι, αύριο, πόλεμοι
του νερού.
Στην πραγματικότητα, οι πόλεμοι
του νερού ήδη συμβαίνουν.
Είναι κατακτητικοί πόλεμοι, αλλά
οι κατακτητές δεν ρίχνουν βόμβες,
ούτε αποβιβάζουν στρατεύματα.
Ταξιδεύουν με πολιτικά, αυτοί οι
διεθνείς τεχνοκράτες που υποβάλλουν τις φτωχές χώρες σε κατάσταση πολιορκίας και απαιτούν
ιδιωτικοποίηση ή θάνατο. Τα όπλα
τους, θανατηφόρα εργαλεία εκβιασμού και τιμωρίας, δεν πιάνουν
χώρο, ούτε κάνουν θόρυβο.
Η Παγκόσμια Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος, επέβαλαν τα τελευταία χρόνια την ιδιωτικοποίηση του νερού σε δεκαέξι
μικρές χώρες. Ανάμεσα τους, μερικές από τις πιο φτωχές του κόσμου, όπως το Μπενίν, ο Νίγηρας,
η Μοζαμβίκη, η Ρουάντα, η Υεμένη,
η Τανζανία, το Καμερούν, η Ονδούρα, η Νικαράγουα….το επιχείρημα
ήταν αμείλικτο: ή παραδίδετε το
νερό ή δεν θα υπάρξει έλεος με το
χρέος, ούτε και νέα δάνεια .
Οι εμπειρογνώμονες είχαν επίσης την υπομονή να εξηγήσουν ότι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Βαριά μας Βιομηχανία
Μέρος 2ο
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πανέρχομαι στο θέμα και αναρωτιέμαι, εάν
είναι, πράγματι ο τουρισμός, η βαριά μας
βιομηχανία. Πως η πολιτεία και ο καθένας που
ασχολείται με αυτό το αντικείμενο το διαχειρίζεται και το στηρίζει, όταν χρόνο με το χρόνο έχει
φθίνουσα πορεία;
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, επιδείνωσε φυσικά την όλη κατάσταση, τα σημάδια όμως της
κρίσης στον τουρισμό της Ελλάδας έχουν φανεί
εδώ και κάποια χρόνια. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα εάν έχουμε 5% πάνω ή κάτω σε αφίξεις.
Σημασία έχει, για την οικονομία μας, το πόσο
συνάλλαγμα αφήνει ο κάθε επισκέπτης στη χώρα
μας. Από στατιστικές, οι ξένοι που επισκέπτονται
το τελευταία χρόνια την Ελλάδα ξοδεύουν 15%20% λιγότερα χρήματα.
Αυτό σημαίνει ότι έρχονται χαμηλού εισοδήματος επισκέπτες, διότι ίσως δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες να προσφέρουμε.
Ένα άλλο σημείο είναι, όταν εμείς σφυρίζαμε
αδιάφορα σε κάποιες καλές εποχές, νομίζοντας

ότι είμαστε το κέντρο της γης στο τουρισμό, γειτονικές χώρες αναπτύσσονταν ταχύτατα σε υποδομές κ.λ.π., όπως Τουρκία – Αίγυπτος – Κροατία
και μας έπαιρναν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας.
Φυσικά οι χώρες αυτές δεν έχουν ευρώ γι’ αυτό
είναι και πιο φθηνές. Μήπως είμαστε μια χώρα
ακριβή και είναι μια αιτία που δεν μας προτιμούν;
Μια ελληνική σαλάτα κοστίζει 12 ευρώ σε ένα μέτριο εστιατόριο, ένα μπουκάλι νερό είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη και χρεώνουμε δωμάτιο 80-120
ευρώ σε ένα μέτριο κατάλυμα.
Δημιουργήσαμε υπουργείο τουρισμού με ελάχιστες αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους.
Εδώ χρειάζεται ένα υπουργείο στιβαρό και αυτόνομο, στελεχωμένο με ανθρώπους με φαντασία,

αυτό δεν το έκαναν για να αποδιαρθρώσουν κυριαρχίες, αλλά για
να βοηθήσουν τον εκσυγχρονισμό
των βυθισμένων στην καθυστέρηση χωρών, λόγω της ανεπάρκειας
του κράτους. Και, αν η πλειοψηφία
του πληθυσμού δεν μπορούσε να
πληρώσει τους λογαριασμούς του
ιδιωτικοποιημένου νερού, τόσο το
καλύτερο.
Για να δούμε, θα ξυπνήσει επιτέλους η κοιμισμένη του επιθυμία για
εργασία και προσωπική βελτίωση;
[….]
Επαναλαμβάνω: ο σημερινός
μας αγώνας δεν είναι μόνο για μια
κοινωνία πιο δίκαιη αλλά είναι και
για την επιβίωση του ανθρώπινου
είδους. Η μόνη λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι να είναι η κοινωνία στο σύνολό της και
όχι οι πολυεθνικές εταιρείες αυτή
που θα αποφασίζει αν θ’ ανοίξει
ένα καινούργιο εργοστάσιο ή αν θα
λειτουργήσει ένα ορυχείο.
ΑΛΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

ικανούς στις δημόσιες σχέσεις και στην προβολή
της χώρας.
Το προϊόν που λανσάρουμε (ήλιος – θάλασσα
– σουβλάκι – συρτάκι) είναι πλέον ξεπερασμένο.
Έχουμε μια ιστορία, ένα πολιτισμό, μια μοναδική και πλούσια γλώσσα, είμαστε η κοιτίδα της
Δημοκρατίας, με πάμπολλα αρχαία μνημεία και
μουσεία. Η περίφημη ελληνική κουζίνα είναι γευστικότατη και υγιεινή με το περίφημο ελαιόλαδο.
Το καταπληκτικό κλίμα, τη φιλοξενία του Έλληνα,
τα νησιά μας τις δαντελένιες ακτές.
Όλα αυτά πως τα προβάλλουμε;
Ας κάνουμε όμως και λίγη αυτοκριτική. Η φιλοξενία έχει πάει περίπατο, εμπρός στην εμπορευματοποίηση και το ασύδοτο κέρδος. Τον θαλάσσιο τουρισμό δεν τον έχουμε αξιοποιήσει, παρά
τα εκατοντάδες νησιά μας. Οργανωμένες μαρίνες
ελάχιστες. Λιμάνια χωρίς τις κατάλληλες υποδομές.
Οι ακτές καταπατήθηκαν από κάποιους έξυπνους, δήθεν ιδιοκτήτες, υπό την ανοχή του κράτους. Σερβίρουμε νερό για κρασί, παγωμένο μουσακά και κινέζικο σουβενίρ για ελληνικό.
Όλα αυτά και πολλά άλλα με προβληματίζουν
και με πικραίνουν, διότι το καράβι εκπέμπει S.O.S.
και εάν βουλιάξει πάμε χαμένοι ΟΛΟΙ.
Θα επανέλθω μετά τα μπάνια του λαού.
Ένας εποχιακός εργαζόμενος.
Χ.Κ.
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ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

Ορεινή Τριχωνίδα

Γέφυρα της Αρτοτίβας στον Εύηνο.

Θέρμο
Η

Ορεινή Τριχωνίδα είναι μια μαγευτική περιοχή
της Αιτωλ/νίας, που αποτελεί
ιδανικό
προορισμό για επίσκεψη και ολιγοήμερη
παραμονή.

πλήθος δασικών και παραλίμνιων δρόμων καθώς και
μονοπατιών στις παραλίμνιες περιοχές της λίμνης
Τριχωνίδας, στον Εύηνο και στους παραποτάμους
του, τον Γιδομαντρίτη και τα Φειδάκια, όπως
και στις πανέμορφες ορεινές περιοχές και στα
ελατοδάση του ανατολικού Παναιτωλικού, σας
περιμένουν για περιήγηση, ορεινή ποδηλασία,
πεζοπορία, διαδρομές με τζιπ, αναρρίχηση και άλλα,
ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας και να
αποφορτιστείτε από την καθημερινότητά σας.
Το εκτεταμένο δίκτυο των χωματόδρομων
στην ορεινή περιοχή αποτελεί μειονέκτημα
αλλά συγχρόνως συνιστά και πρόκληση για να
ανακαλύψετε τα μοναδικά θέλγητρα μιας ανέγγιχτης
και συνάμα εντυπωσιακής φύσης.

ΤΟ ΘΕΡΜΟ: Το Θέρμο, μια από τις πιο ωραίες
κωμοπόλεις της Ελλάδας, με πληθυσμό 2.266
κατοίκους, χτισμένο σε ένα πανέμορφο οροπέδιο
Β/Α της λίμνης Τριχωνίδας, αποτελεί το σημείο
αναφοράς της Ορεινής Τριχωνίδας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής της βόρειας Ναυπακτίας και
της Ν/Α Ευρυτανίας.
Το Θέρμο με τα απείρου κάλλους φυσικά του
τοπία, τα αιωνόβια πλατάνια, τα άφθονα νερά,
τους άνετους κοινόχρηστους χώρους και τα
λιθόκτιστα κτίρια, σπάνια δείγματα της νεότερης
αρχιτεκτονικής, εντυπωσιάζει απροσδόκητα τον
επισκέπτη.
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ:
Το Θέρμο διαθέτει έναν από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς το αρχαίο Θέρμο
αποτέλεσε την έδρα του πρώιμου ομοσπονδιακού
πολιτεύματος της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Επιπλέον,
το Θέρμο αποτέλεσε τη γενέτειρα μεγάλων τέκνων
του έθνους, όπως του Αγίου των σκλάβων, Κοσμά
του Αιτωλού. Ακόμη, στο σύνολο της γεωγραφικής
περιοχής του Δήμου Θέρμου συναντάμε ένα πλήθος
βυζαντινών και νεότερων μνημείων – μοναστήρια,
ναούς, τοξωτά γεφύρια, νερόμυλους κ.α. – καθώς
και μοναδικά φυσικά τοπία, ορεινά και παραλίμνια.
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ: Η παραμονή
σας εδώ μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη, καθώς
το Θέρμο διαθέτει ωραία ξενοδοχεία, ταβέρνες,
καφετέριες, καταστήματα κάθε είδους, Κέντρο
Υγείας, Τράπεζες και Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης κι ακόμη, μπορεί να συνδυαστεί
με ένα πλήθος μονοήμερων εκδρομών, αφού το
Θέρμο μπορεί να λειτουργήσει ως ορμητήριο για τη
γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή, τα πανέμορφα
χωριά του καποδιστριακού Δήμου Θέρμου στις
παραλίμνιες και ορεινές περιοχές του.
Επιπλέον, μερικά μόνο χιλιόμετρα μπορούν να
σας οδηγήσουν στην ορεινή Ναυπακτία και στην
Ευηνολίμνη, στην Ευρυτανία, στον Προυσό, στο

Η λίμνη Τριχωνίδας.

Καρπενήσι και στο Φαράγγι Πανταβρέχι.
Επίσης, μπορείτε να επιδοθείτε σε πολλών
ειδών σπορ, όπως καγιάκ και ράφτινγκ στον Εύηνο,
στο Εθνικό Προπονητικό Κέντρο Σλάλομ στη
Γέφυρα Μπανιά, και ανεμοπτερισμό στις πίστες
απογείωσης περιμετρικά του Θέρμου. Ακόμη, ένα

ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
Πολλά είναι τα αξιοθέατα της περιοχής τόσο εντός
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Θέρμου όσο και
στους σημαντικούς κοντινούς προορισμούς εκτός
Δήμου που μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα από
το Θέρμο, τα οποία μπορούν να καλύψουν πολλαπλά
ενδιαφέροντα των επισκεπτών, ως εξής:
• Ο αρχαιολογικός χώρος και το Αρχαιολογικό
Μουσείο του Θέρμου.
• Ο παλαιός και ο νέος Ναός του Αγίου των
Σκλάβων, Κοσμά του Αιτωλού, καθώς και το ομώνυμο
μοναστήρι στο Μέγα Δένδρο.
• Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα
με τα Κέρινα Ομοιώματα.
• Ο λόφος Παλαιόκαστρο στο Θέρμο με το
παραδοσιακό ρολόι της πόλης και την υπέροχη
θέα.
• Το εντυπωσιακό μεσαιωνικό γεφύρι της Αρτοτίβας
και το συρμάτινο πεζογέφυρο στον Εύηνο.
• Τα εγκαταλειμμένα βυζαντινά μοναστήρια της
Φωτμούς στη λίμνη Τριχωνίδα και του Καταφυγίου
στο φαράγγι του ποταμού Φειδάκια κοντά στο
Δρυμώνα.
• Το Πετροχώρι, το αποκαλούμενο και «μπαλκόνι
της Τριχωνίδας» για την υπέροχη θέα και το
μοναδικό ηλιοβασίλεμα που προσφέρει λόγω της
θέσης του, με τα εντυπωσιακά λιθόκτιστα κτίρια των
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Θέρμο.

Πίστα Κανό Καγιάκ στον Εύηνο.

όσο και ανατολικά του ποταμού, όπως το Διασελάκι,
ο Πέρκος και η Περίστα – οικισμοί με αξιοπρόσεχτα
παραδοσιακά χαρακτηριστικά – αλλά και ο Πλάτανος
Ναυπακτίας με το εντυπωσιακό κέντρο, η πρόσβαση
μέσω του οποίου προς την παραπάνω λίμνη είναι
πιο άνετη λόγω ασφαλτοστρωμένου δρόμου.
• Το ιστορικό μοναστήρι του Προυσού στην
Ευρυτανία.
αρχών του 19ου αι.
• Η Ανάληψη, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του
Δήμου Θέρμου, με την υπέροχη θέα προς τη λίμνη
Τριχωνίδα, τις ξεχωριστές πηγές Κεφαλόβρυσο και
Σιμιγδάλη και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου (12ος αι.).
• Η Αγία Σοφία, με τις Πηγές, τους νερόμυλους και
το συγκρότημα των βυζαντινών ναών.
• Η Μυρτιά, «η νύμφη της λίμνης Τριχωνίδας» με
τους πορτοκαλεώνες της, το εξαίσιο παραλίμνιο
τοπίο, τα παραδοσιακά κτίρια στο άνω χωριό και το
ομώνυμο ιστορικό μοναστήρι (11ος αι.).
• Οι φανταστικές παραλίες της Μυρτιάς,
της Φωτμούς και των Σιταραλώνων στη λίμνη
Τριχωνίδα.
• Το ήμερο, καταπράσινο τοπίο περιμετρικά της
λίμνης Τριχωνίδας και οι παραλίμνιοι οικισμοί με την
ισχυρή ανθρώπινη παρουσία.

Πεζογέφυρο στην
Κοιλάδα των Νεράϊδων.

Δίδυμοι Ναοί Αγίας Σοφίας.

Ο δαντελωτός Καταρράκτης
στις Πηγές Γιδομανδρίτη.

• Ο Δρυμώνας, «η Ελβετία της Αιτωλίας», με την
φανταστική πανοραμική θέα και τη φυσική γέφυρα
«Θεοτικό», από όπου υπάρχει η δυνατότητα
απόδρασης στην ευρύτερη ορεινή περιοχή και
στους κοντινούς οικισμούς Αετόπετρα, Κοσκινά,
Νεροχώρι, Χαλίκι κ.α..
• Η Αμβρακιά, ο οικισμός με τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά, το Αργυρό Πηγάδι με τον
πεντάτρουλο ναό του Αγίου Γεωργίου του
Νεομάρτυρα, η ξεχωριστή κορυφή του Παναιτωλικού
Τριανταφυλλιά και το κοντινό κεφαλοχώρι της
Ευρυτανίας, η Καστανιά.
• Το φαράγγι του Γιδομανδρίτη με τα πολλαπλά
θέλγητρα, τα Αμπέλια, ο οικισμός – μπαλκόνι
προς το φαράγγι, ο Άγιος Θεόδωρος, ο τελευταίος
σταθμός προς τις Πηγές του ποταμού με τους
καταρράκτες, η ελατοσκέπαστη Κοκκινόβρυση και
το κοντινό φαράγγι Πανταβρέχι στην Ευρυτανία.
• Η Ευηνολίμνη και οι ορεινοί παρευήνιοι οικισμοί
επί των διαδρομών προς αυτή, τόσο δυτικά του
Ευήνου – η Κόνισκα με το παραδοσιακό κέντρο, από
όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στα Στενά
του Ευήνου και στη Δομνίστα Ευρυτανίας και ο
απομακρυσμένος Διπλάτανος με την ξεχωριστή παλιά
πλατεία και την υπέροχη θέα προς την Ευηνολίμνη –

Τα πλυμένα βράχια
στην Κοιλάδα των Νεράϊδων.

ΔIAMONH
• Ξενοδοχείο ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
(2644024024 & 24330)

• Ξενοδοχείο ΑΛΘΑΙΑ (2644023133)
• Ξενοδοχείο ΑΙΤΩΛΙΑ (2644022394)
• Ξενώνας & εστιατόριο ΝΤΑΛΛΑΣ
(2644051315)

XPHΣIMA THΛEΦΩNA:
Δήμος Θέρμου 2644360100, Aστ. Tμήμα
2644022248, 22386, Kέντρο Yγείας Θέρμου
2644022951, OTE Θέρμου 2644022399, TAΞI
Θέρμου 2644022302, 22217.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
thermo.gov.gr & thermo-portal.gr
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Δυο σκέψεις
και λίγο συναίσθημα...

Π

ριν 25 χρόνια περίπου
– φρέσκος πρωτοετής
φοιτητής στην Αθήνα
τότε
–
ψαχνόμουν
στα
αφισάδικα της Σόλωνος και της
Ιπποκράτους να πάρω αφίσες για
να «διακοσμήσω» το φοιτητικό
μου διαμέρισμα μπας και από
«ημιυπόγειο» κατάφερνα να το
κάνω να φανεί «ημιώροφος»!!!
Ψάχνοντας λοιπόν, βρίσκω σε ένα
φοιτητομάγαζο μια αφίσα που
εκτός από τη γοητεία της πρώτης
ματιάς έμελλε να με καθορίσει
για τα επόμενα χρόνια.
Στην αφίσα λοιπόν εμφανίζονταν
ο Κάρολος Μαρξ (φωτομοντάζ
φυσικά), με φόρμα και κράνος
εργασίας στο σχόλασμα από τη
δουλειά, με ύφος που φανέρωνε
την κόπωση της δουλειάς αλλά
και την ανακούφιση της σχόλης,
την αντοχή αλλά και την ανάγκη
για ξεκούραση, την υπομονή
αλλά και την αποφασιστικότητα.
Και από κάτω ένα απόσπασμα
από κείμενό του που σε ελεύθερη

θα πεθάνω «πάμφτωχος»!!
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή περίπου
μπαίνει και το ζήτημα του θερινού
5θημέρου. Μπαίνει στο κορυφαίο
όργανο του συνδικαλιστικού μας
οργάνου, τη Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας. Συζητείται
κατ’ ιδίαν ή σε πηγαδάκια μεταξύ
των συναδέλφων εμπόρων. Είναι
στο επίκεντρο της κουβέντας
και
μεταξύ
«εκπροσώπων»
άλλων επαγγελματικών τάξεων
ή θεσμικών φορέων. Αποτελεί
δε, ενίοτε και «πεδίο δόξης
λαμπρό»
για
νεόκοπους
τοπικούς δημοσιογράφους ή και
επαγγελματίες προβοκάτορες
των τοπικών Μ.Μ.Ε.
Ξαναγυρίζει και στο δικό μου
μυαλό η αφίσα των φοιτητικών
μου χρόνων.
Για 25 σχεδόν χρόνια οι
έμποροι της πόλης μας – μαζί
με χιλιάδες ακόμη εμπόρους
ανά την επικράτεια (Λάρισα,
Βόλο, Τρίκαλα, Γιάννενα, Άρτα
κ.λ.π………) – αποφασίζουν και

απόδοση έλεγε: «Για τους
εργαζόμενους το κριτήριο για το
μέτρο του πλούτου δεν μπορεί
παρά να είναι και ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ».
Ήταν η πρώτη φορά που
συνειδητοποιούσα την ευθεία
αντιστοίχιση του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ» και του πραγματικού
«ΠΛΟΥΤΟΥ».
Μάλιστα όταν ο Κάρολος
οριοθετεί ως κριτήριο για το
μέτρο του πλούτου τον ελεύθερο
χρόνο, τότε κάθε φορά που η
αφίσα μου έρχεται στη μνήμη
είμαι όλο και πιο σίγουρος πως

εφαρμόζουν, για δύο περίπου
μήνες το καλοκαίρι, θερινό
ωράριο με 5θήμερο.
Αυτό δεν το κάνουν επειδή
ξαφνικά έγιναν τεμπέληδες.
Ούτε επειδή έχουν τάσεις
αυτοκαταστροφής και συνειδητά
επιλέγουν
να
φαλιρίσουν,
κλείνοντας τα μαγαζιά τους 7-8
πρωινά Σαββάτου μέσα στη λάβα
του καλοκαιριού. Ούτε φυσικά,
επειδή όλοι ενστερνίστηκαν την
ρήση του Καρόλου ότι «κριτήριο
για το μέτρο του πλούτου δεν
μπορεί παρά να είναι και ο
ελεύθερος χρόνος».

Το
αποφασίζουν
και
το
εφαρμόζουν χρόνια τώρα, γιατί
το αναγνωρίζουν ως την ελάχιστη
υποχρέωσή
τους
απέναντι
στην οικογένειά τους και τα
παιδιά τους, για εξασφάλιση
του στοιχειώδους ελεύθερου
χρόνου που μπορούν να τους
αφιερώσουν.
Είναι μια απόφαση που η
ορθότητά της έχει δοκιμαστεί
στην πράξη πολλά χρόνια τώρα
και ένα είναι σίγουρο, πως αν δεν
ήταν η σωστή, οι ίδιοι οι έμποροι
θα την είχαν ακυρώσει πάλι με
την πρακτική τους.

Δεν είναι στις προθέσεις μου να
παραθέσω επιχειρήματα και να
αντικρούσω αντίθετες απόψεις
στις λίγες ετούτες αράδες για το
καλοκαιρινό 5θήμερο.
Δυο σκέψεις καταθέτω και το
συναίσθημα που γεννιέται από
τα χαρούμενα πρόσωπα των
παιδιών μου το πρώτο Σάββατο
κάθε χρόνο τέτοια περίπου
εποχή, που η οικογένεια ξυπνάει
όλη μαζί και έχει ένα ολόκληρο
Σαββατοκύριακο ΟΛΟ ΔΙΚΟ
ΤΗΣ.
ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ή ΔΗΜΟΣ ΠΑΖΑΡΙΩΤΩΝ;;;
Π
ολλά παράτυπα, παράνομα
και προκλητικά, προς τους
μικρομεσαίους εμπόρους,
συμβαίνουν σε διάφορους δήμους
της χώρας, από τις δημοτικές
αρχές, σχετικά με τη διενέργεια
εμποροπανηγύρεων, αλλά αυτό
που συμβαίνει στον δήμο Ηγουμενίτσας τα τελευταία χρόνια, δεν
πρέπει να έχει πανελλαδικό προηγούμενο!
Αιτία το παζάρι που λαμβάνει
χώρα κάθε χρόνο, με αφορμή
τη γιορτή των Αγίων Πέτρου και
Παύλου στο δημοτικό διαμέρισμα
Λαδοχωρίου και το οποίο, δεν κατόρθωσαν, τοπικό συμβούλιο και
δήμος Ηγουμενίτσας, να το κάνουν με νομότυπο τρόπο ΠΟΤΕ!
Ξεκίνησε με την εκμίσθωση συγκεκριμένου χώρου, σε ιδιώτη,
από την τότε κοινότητα Λαδοχωρίου και συνεχίσθηκε υπό την ανοχή
η καλύτερα την αιγίδα του Δήμου,
μετά την ψήφιση του Ν.3377/2005,
που όριζε ότι οι δήμοι θα έχουν
στο εξής την ευθύνη για την τέλεση εμποροπανηγύρεων.
Στην πραγματικότητα συνεχίσθηκε η πρότερη κατάσταση, με
το Δημοτικό Διαμέρισα πια Λαδοχωρίου να το διοργανώνει παράνομα με βάση τον Ν.3377/2005.
Το Δ.Δ. Λαδοχωρίου «καρπώνεται» τα όποια οικονομικά οφέλη
χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα!
Ο δήμος Ηγουμενίτσας, ο υπεύθυνος για την τήρηση του νόμου,
κάθε άλλο παρά πράττει το καθήκον του. Στην πράξη ανέχεται ή
και συνεργεί στην παρανομία, μη
λαμβάνοντας υπόψη του κανένα
κόστος.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας, όλα αυτά τα χρόνια, έχει
αναιρέσει κάθε επιχείρημα της
δημοτικής αρχής, την έχει εκθέσει στα μάτια των εμπόρων, αλλά
δεν κατέστη δυνατό να επιβληθεί
η νομιμότητα, λόγω της περίεργης
στάσης των προϊσταμένων αρχών
(Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ).
Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν
προσυπογράφει τις φήμες, ότι
σημαίνοντες δημοτικοί σύμβουλοι
που κατάγονται από το Λαδοχώρι θέτουν σε προτεραιότητα τη
συνέχιση της εμποροπανήγυρης,
πιέζοντας καταστάσεις προς κάθε
κατεύθυνση και θεωρεί κακεντρεχείς, όσους υποστηρίζουν ότι το
παζάρι συνδέεται με «ζεστές»
ψήφους προς τον νυν δήμαρχο κ.
Θωμά Πιτούλη!
Εκφράζει τη συνδικαλιστική του
απορία, για το πως είναι δυνατόν:
• κατά τα πρώτα χρόνια, ο δή-

μος να εκδίδει διαταγές σφράγισης της εμποροπανήγυρης, που
δεν εκτελέστηκαν ποτέ, παρά μόνο
αφού οι μικροπωλητές ξεπούλησαν την πραμάτειά τους
• να καταγράφονται σειρά παραβάσεων από την αστυνομία, τις
οποίες ο δήμος δεν λάμβανε υπόψη του
• να διαρκεί η εμποροπανήγυρη
15-20 μέρες και σε ημερομηνίες
μακριά από την γιορτή, δίχως να
ιδρώνει το αφτί κανενός
• μετά από καταγγελίες του
συλλόγου, η δημοτική αστυνομία
να είναι παντελώς απούσα από το
χώρο του παζαριού
• να παρίσταται σε συνεδρίαση
του τοπικού συμβουλίου, που αποφασίζει την ημερομηνία της εμποροπανήγυρης, αντιδήμαρχος, καταγόμενος εκ Λαδοχωρίου και να
μην ενημερώνει τους φορείς, ως
όφειλε, ούτε να παίρνει θέση
• να μην έχει επιβληθεί ποτέ
ούτε ένα διοικητικό πρόστιμο
στους μικροπωλητές, που δεν κατείχαν άδεια πλανόδιου εμπορίου

Για

τις

• να κάνει καταγγελία, έγκαιρα,
ο σύλλογος, προς την τεχνική υπηρεσία του δήμου για την ύπαρξη
παράνομων καταλυμάτων σε δημοτικό χώρο και να λαμβάνει απάντηση μετά από 10 μέρες, πως σε
αυτοψία της υπηρεσίας δεν βρέθηκαν παράνομα κτίσματα
• να γεμίζει ο τόπος από πανό
που διαφημίζουν το παζάρι, σε
κάθε απαγορευμένο χώρο, δίχως
συνέπειες, την ίδια ώρα που δημοτικοί υπάλληλοι κατεβάζουν τα
αντίστοιχα, συνδικαλιστικών φορέων
• να ψηφίζεται, παράνομα, η διενέργεια εμποροπανήγυρης από
το δημοτικό συμβούλιο, μια μέρα
πριν την επίσημη έναρξή του και
ενώ, παράνομα, ήδη, λειτουργεί,
σε μια παράσταση θεάτρου του
παραλόγου κι ενώ δεν έχει τηρηθεί
καμία συμβατική υποχρέωση από
το δήμο, σχετικά με την προκήρυξη για την παράδοση κλειστών
προσφορών από εργολάβους για
την κατασκευή των περιπτέρων και
δίχως να έχει εγκριθεί καμία άδεια

πενθήμερης διάρκειας προς τους
μικροπωλητές
• να ομολογούν μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πως παίρνουν
παράνομη απόφαση, γιατί το παζάρι είναι θεσμός και πάνω από
νόμους κι εμπορικούς συλλόγους
• να καγχάζει και να αδιαφορεί
ο δήμος σε προτροπή
του συλλόγου να γκρεμίσουν τα τσαντίρια της
ντροπής
• να ισχύει ακόμη
απόφαση του δήμου
για την έγκριση τέλεσης παζαριών, την
οποία έχει ακυρώσει ο
Ν.3377/2005
• να υπάρχουν έμποροι – δημοτικοί σύμβουλοι που
εισηγούνται την αύξηση του αριθμού των παζαριών
• να εκδίδει ο Περιφερειάρχης
κ. Πανοζάχος, κάθε χρόνο, ακυρωτικές αποφάσεις, τις οποίες γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, δήμος και τοπικό
συμβούλιο.
• να ζητάει ο σύλλογος, από
τον Περιφερειάρχη, την απόδοση
διοικητικών κυρώσεων, την οποία
γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του.
• να εκκρεμούν δύο μηνύσεις
του συλλόγου κατά του δημάρχου
κ. Θωμά Πιτούλη, για παράβαση
καθήκοντος, να αραχνιάζουν σε
κάποια συρτάρια χωρίς να φτάνουν στην ακροαματική διαδικασία. Γιατί;;;
Πράγματι, στο δήμο Ηγουμενίτσας, δεν πέτυχαν το απόλυτο.
Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου
δεν έχουν προπηλακιστεί, ακόμη,
από αγανακτισμένους...όπως έχει
συμβεί σε άλλους δήμους της χώρας!!!
Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
αυξήσεις στις εισφορές του

Στην Γενική Συνέλευση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) στις 10-5-2009, οι ομιλητές της Αγωνιστικής
Συνεργασίας Εμπόρων(ΑΣΕ) ανέδειξαν έντονα και καταγγείλανε
τόσο τις επικείμενες αυξήσεις στον ΟΑΕΕ όσο και τα παλαιά
και σύγχρονα προβλήματα. Κατάθεσε, μάλιστα, (η ΑΣΕ)
συγκεκριμένο ψήφισμα ενάντια στις αυξήσεις.
Το συγκεκριμένο ψήφισμα, οι επικεφαλείς και μέλη όλων
των άλλων παρατάξεων και Ομοσπονδιών το καταψήφισαν.
Προτίμησαν να ανεχτούν τις κυβερνητικές αυξήσεις, να
σιωπήσουν για τα αδιέξοδα του ΟΑΕΕ, να στηρίξουν την
απαξίωση του ασφαλιστικού μας οργανισμού, αρκεί να μην
ψηφιστεί η πρόταση της ΑΣΕ.
(Να πεθάνει το παιδί μου αρκεί να μαυροντυθεί η νύφη, λέει ο λαός
μας).

Τώρα, μετά την επίσημη γνωστοποίηση των αυξήσεων, κάποιοι εξ’
αυτών που κράτησαν αυτή τη στάση στη Γενική Συνέλευση(όπως
π.χ. Καραμαλάκος, Χατζαρίδης... ίσως ακολουθήσουν κι άλλοι)

Ο.Α.Ε.Ε.

με πλεόνασμα υποκρισίας και φαρισαϊσμού στέλνουν επιστολές
και το παίζουν αιφνιδιασμένοι.
Η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων:
1. Καταγγέλλει όλους όσους άλλα ανέχονται, στηρίζουν,
ψηφίζουν και άλλα λένε.
2. Ζητά την έκτακτη σύγκληση Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου με θέματα:
α) ΟΑΕΕ: αυξήσεις εισφορών – παλαιά σύγχρονα προβλήματα
και οργάνωση αντιδράσεων πανελλαδικά.
β) Σύγκληση πανελλαδικής Συνδιάσκεψης με συμμετοχή
των Αντιπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου, Εκπροσώπων Ομοσπονδιών και Εμπορικών Συλλόγων
με θέματα: ασφαλιστικό, φορολογικό, πολυκαταστήματα,
παρεμπόριο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ / 19-6-2009
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προς την Ερμαϊκή Στήλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Διοικητικού Συμβουλίου
Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

Δήλωση προέδρου για άρθρο
του προηγούμενου φύλλου

Δ

ράττομαι της ευκαιρίας να επικοινωνήσω μαζί σας και μέσω
της εφημερίδας σας «Ερμαϊκή
Στήλη» στους αναγνώστες σας, με
αφορμή το άρθρο «Οι πελατειακές
σχέσεις των Επιμελητηρίων», το
οποίο δημοσιεύτηκε το Μάιο του
2009 στη μηνιαία έκδοση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων. Κύρια αιτία της πρωτοβουλίας μου αυτής δεν είναι άλλη, από
το να εκφράσω τη πλήρη αντίθεση
μου στο περιεχόμενο του προαναφερθέντος άρθρου, ως Πρόεδρος
επί σειρά ετών του Επιμελητηρίου
Λευκάδας, αλλά και ως εκπρόσωπος του Επιμελητηριακού θεσμού,
ο οποίος φρονώ ότι υποβαθμίζεται
από το περιεχόμενο του ως άνω
δημοσιεύματος.

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω,
ότι φράσεις όπως «χρηματισμός
κομματικών φίλων απαραίτητων
για την εκλογική επικράτηση», «τοποτηρητές της τάξης, της ησυχίας
και της ασφάλειας του κρατικού
μηχανισμού», «πελατειακές σχέσεις που επιζητούν τα κομματικά
εκλεγμένα μέλη των Επιμελητηρίων» θεωρώ ότι δεν έχουν καμία
σχέση, τόσο με τη Διοίκηση του
Επιμελητηρίου που εκπροσωπώ,
όσο και με τις Διοικήσεις των υπολοίπων Επιμελητηρίων της χώρας
και ειλικρινά προξενεί εντύπωση
το γεγονός ότι ο συντάκτης του
άρθρου δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος του ολισθήματος στο οποίο
υπέπεσε. Επιπρόσθετα, φρονώ ότι
το ελάχιστο που μπορεί να κάνει
είναι να αποκηρύξει το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου, καθώς
κατά γενική ομολογία κανένα Επιμελητήριο δεν είναι και δεν πρέπει

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΡΜΑΪΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ»
Κ. Πρόεδρε
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός, ότι
στη δήλωση – διαμαρτυρία σας,
περιοριστήκατε στην αναφορά τριών φράσεων, παραφράζοντας ολοκληρωτικά το πνεύμα και την ουσία
του δημοσιεύματος.
Ο σκοπός του άρθρου δεν ήταν να
κρίνει την κομματική προέλευση και
στήριξη ή μη, των διοικήσεων των
Επιμελητηρίων, αλλά να προκαλέσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά
με την ασάφεια του Ν. 3419/2005,
που έχει δημιουργήσει ουκ ολίγα
προβλήματα στους εμπορικούς
συλλόγους και κατά την άποψή
μας – δεν γνωρίζουμε τη δική σας
θέση – είναι αποτέλεσμα συνειδητής πρόθεσης.
Δεν αναφέρετε τίποτα για τα χρέη
των Επιμελητηρίων, των προηγούμενων χρόνων, από την παρακράτηση του συνδικαλιστικού πόρου,
κάτι που αποτελεί πραγματικότητα
και για το λόγο αυτό, ρυθμίστηκαν
ώστε να καταβληθούν σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις.
Είναι αυτό απόδειξη, ότι τα Επιμελητήρια αδιαφορούσαν για τις
ανάγκες των συλλόγων ή όχι; Ότι,
παρανομούσαν, μην αποδίδοντας
τον πόρο, ως όφειλαν ή όχι;;
Εμφανίζεστε ως υπερασπιστής των
Επιμελητηρίων, πανελλαδικά. Είστε
σε θέση να γνωρίζετε τι συμβαίνει
στους νομούς της χώρας; Γιατί,
στο άρθρο δεν κατονομάζονται συγκεκριμένες διοικήσεις. Εμείς, πάντως, γνωρίζουμε και τι συμβαίνει
και γιατί συμβαίνει.
Στην απάντησή σας δεν παίρνετε
θέση για μια σειρά από προβληματισμούς και προτάσεις του άρθρου.

Αλήθεια, γιατί;
Ο νόμος, κατά τη γνώμη σας, εξασφαλίζει, ότι σύλλογοι με περισσότερη δυναμική, δράση και μεγάλο
αριθμό μελών απολαμβάνουν τον
αναλογούντα συνδικαλιστικό πόρο
κατά νομό; Συμφωνείτε πως το
3% των εισφορών είναι αρκετό να
καλύψει στοιχειωδώς τις ανάγκες
τους; Γιατί, άραγε, δεν θεσπίζονται
κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης από τις διοικήσεις των
Επιμελητηρίων, ως προς την οικονομική ενίσχυση των συνδικαλιστικών, επαγγελματικών φορέων του
νομού τους; Τα αγνοείτε αυτά;
Η αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου θα εξασφαλίσει
τη δίκαιη κατανομή του πόρου, την
αύξησή του, την απαλλαγή των Δ.Σ.
των συλλόγων από την αναζήτηση
έμμεσων τρόπων απολαβής του και
δεν θα επιτρέπει σε κανέναν αρθρογράφο να διατυπώνει ενστάσεις και
απορίες για τη συμπεριφορά των
διοικήσεων των Επιμελητηρίων. Η
γυναίκα του Καίσαρα…
Κρατώντας την τελευταία παράγραφο της επιστολής σας, σας καλούμε να διεκδικήσουμε, από κοινού,
την οικονομική αυτάρκεια των συλλόγων, μιας κι αποτελούν όργανα
διεκδίκησης των δικαιωμάτων των
εμπόρων, των βιοτεχνών και των
επαγγελματιών, των αιμοδοτών,
δηλαδή των Επιμελητηρίων.
Τέλος, από το ύφος της επιστολής και την «ιερή» αγανάκτησή
σας, διαπιστώνουμε ότι εκπληρώνετε στο ακέραιο τις οικονομικές
σας υποχρεώσεις, απέναντι στους

να είναι αντίθετο σε καμία Ομοσπονδία και σε κανένα Εμπορικό
Σύλλογο.
Είναι αναμφισβήτητο ότι τα προβλήματα που ταλανίζουν τα μέλη
των Επιμελητηρίων, τα οποία παράλληλα είναι και μέλη των κατά
τόπους Εμπορικών Συλλόγων, είναι τεράστια και απαιτούν άμεσες
λύσεις, τις οποίες μόνο ενωμένοι
μπορούμε να πετύχουμε και όχι
θέτοντας τους μεν απέναντι στους
δε. Στο σημείο αυτό μάλιστα θα
ήθελα να επισημάνω ότι στο Νομό
Λευκάδας οι σχέσεις μεταξύ του
Επιμελητηρίου Λευκάδας και των
Εμπορικών Συλλόγων του Νομού
είναι άριστες, γεγονός που μας
επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το
μέλλον και την επιτυχή έκβαση
των προβλημάτων των μελών που
εκπροσωπούμε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

συλλόγους της Λευκάδας και στην
Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.
Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, να
μας απαντήσετε, αν έχετε υπαχθεί
ή όχι στη ρύθμιση των χρεών, όσων
Επιμελητηρίων δεν απέδιδαν τον
πόρο (σχετικά με το παλαιό, αλλά
υποχρεωτικό καθεστώς του 8%),
όπως επίσης και να μας γνωστοποιήσετε, με την ίδια αμεσότητα,
τα στοιχεία των τελευταίων ετών
για το ύψος του ποσού με το οποίο
κατ’ έτος ενισχύσατε τους συλλόγους του νομού σας , αν το ποσό
αυτό αντιστοιχεί, τουλάχιστον, στο
3% επί των εισφορών, ως προβλέπεται και τα κριτήρια με τα οποία
κάνατε την κατανομή.
Υ.Γ. Μαζί με τα στοιχεία, θα θέλαμε
να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας, σχετικά με την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής εγγραφής
στα Επιμελητήρια των μικρών και
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου σχετικά
με το κείμενο της 16ης σελ. της
Ερμαϊκής Στήλης του μήνα Μαΐου
φύλλο 5ο με τίτλο: ΟΙ «ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ θεωρεί υποχρέωσή του να
τονίσει ότι:
1. Η συμπεριφορά του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νιας απέναντι στον
Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου από το
2002 μέχρι σήμερα είναι απόλυτα
θετική.
2. Η αρωγή του Επιμελητηρίου
Αιτωλ/νιας από το 2002 μέχρι σήμερα στις κινητοποιήσεις και δράσεις των Εμπόρων, Βιοτεχνών,
Επαγγελματιών της πόλης μας και
όποτε υπήρξαν και σε Νομαρχιακό
επίπεδο, ήταν εξαιρετική.
3. Η προσέγγιση που κάνει στο
θέμα των αιτημάτων Β΄βάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στην ΕΣΕΕ
και διαθέτουν στην δύναμή τους
Εμπορικούς Συλλόγους του Νομού
Αιτωλ/νιας, ανεξάρτητα από τη διαφωνία μας, διαθέτει ισχυρή και
έντιμη λογική.
4. Λυπάται που Επιμελητήρια όμορων ή μη νομών της Βορειοδυτικής
Ελλάδας δεν έχουν να επιδείξουν
παρόμοια συμπεριφορά:
α) προς τους Εμπορικούς Συλλόγους του Νομού τους
β) προς τις δράσεις τους και
γ) προς τις β’ βάθμιες οργανώσεις
τους.
5. Μετά τον αναγκαίο παραπάνω
διαχωρισμό δηλώνει ότι αποδέχεται,
συνυπογράφει και απόλυτα υπερασπίζεται το συγκεκριμένο κείμενο.

