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Δεκέμβριος 2009
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκλογές στην Ε.Σ.Ε.Ε.:
Θρίαμβος του κυβερνητικού
συνδικαλισμού!

Το... “μετά”,
έφτασε!

Οι Αντιπρόσωποι 25.000, μόνο, εμπόρων
από όλη τη χώρα εξέλεξαν μια «νέα» διοίκηση βγαλμένη από τα παλιά. Έτοιμη η
«πλειοψηφία» των «αριστοκρατών – συνδικαλιστών» να ξεπουλήσει ό,τι απέμεινε
από τις μικρές επιχειρήσεις. Μαύρες μέρες έρχονται, με την Ε.Σ.Ε.Ε. να μας σέρνει σε στημένους διαλόγους για να αποφασίσουμε πόσα θα δώσουμε, ακόμη, στα
πολυκαταστήματα, πόση παράταση μας
δίνουν πριν βάλουμε λουκέτο. Τεράστιες
οι ευθύνες των εμπόρων που ανέχονται να
μένουν χωρίς διεκδικητικό συνδικαλιστικό
όργανο!

Πανελλαδική σύσκεψη
για τα «κινέζικα»
Πλατειά σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη
Κατερίνη για την άναρχη εξάπλωση των
επιχειρήσεων αλλοδαπών και δημοσιεύουμε τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε,
και το υπόμνημα το οποίο δημοσιοποιήθηκε για να δρομολογηθούν οι απαραίτητες
ενέργειες ελέγχου και περιορισμού του μεγάλου προβλήματος.

Όποιος συζητά για κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας,
αποδέχεται την απελευθέρωση
του ωραρίου, προβάλει στημένα
ρεπορτάζ, βλέπει με «φρέσκο
μάτι» την επιστροφή στο
μεσαίωνα είναι ΕΧΘΡΟΣ των
μικρών επιχειρήσεων.
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Πατώντας στους νόμους Γιαννίτση και Πετραλιά, η νέα κυβέρνηση βάζει τους τίτλους
τέλους στην κοινωνική ασφάλιση. Ανακόλουθη με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις
για ένα σοσιαλιστικό μέλλον, ανακαλύπτει πως η προηγούμενη κυβέρνηση είχε
δίκιο που ζητούσε την ιδιωτικοποίηση των πάντων. Επίδομα φτώχειας αντί για
σύνταξη, ανταποδοτικές εισφορές, αύξηση των ορίων ηλικίας, σκληρή πολιτική για
τις γυναίκες, ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όποιος «τα ‘χει» θα ζήσει. Οι υπόλοιποι
είναι άχρηστοι για το κεφαλοποιητικό σύστημα που οραματίστηκαν, αλλά δεν
μας αποκάλυψαν πριν τις εκλογές. Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε τα κλεμμένα των
κυβερνήσεων, των τραπεζών και των πολυεθνικών.

Καλή χρονιά!
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Η νεράιδα και … το παλικάρι

Από ‘δω και πέρα έχουμε στην Ελλάδα πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δυο πρώην συμφοιτητές και συγκάτοικους στην Αμερική. Κι ο
λαός; Ο λαός θα τραγουδάει… «συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα…». • Λέγανε οι δημοσκοπήσεις ότι προηγούνταν ο Σαμαράς. Η κόρη του επίτιμου όμως
είχε τους μηχανισμούς. • Τι θα πει «μηχανισμός»; Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν
είναι συνώνυμο της λέξης «δημοκρατία». • Υπέρ της Ντόρας τοποθετήθηκε ο
Άρης. Δεν πήραν όμως θέση ο… ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Αχιλλέας Τριανδρίας. •
Ο νέος και ωραίος πρώην υπουργός Υγείας (κατ’ άλλους Mr. Τίποτα) αποφάσισε
να υποστηρίξει κάποιον εκ των υποψηφίων διαδόχων όταν βεβαιώθηκε πως αποκλείονταν στην εκλογή της 29ης Νοεμβρίου να γίνει… τζακ ποτ. • Αυτός μας
είπε και το ανέκδοτο του μήνα: «Δεν είμαστε ψώνια της εξουσίας». Ο άνθρωπος
που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και του επιτίθεται λέγοντας «ΕΓΩ είμαι
ο καλύτερος». • Ο νομάρχης Πανίκας προτίμησε να ερμηνεύει κινηματογραφικά
σενάρια: «Ταπεινός και καταφρονεμένος», «η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου»,
«Γιακουμής και Ρωμέϊκη Καρδιά» και τις άλλες ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου.
• Λίγο πριν το τέλος η Ντόρα άλλαξε το «παραμύθι». Από κει που έπαιζε το
κλασσικό «η γαλαζοσκουφίτσα και ο κακός λύκος», το γύρισε στο… «κοριτσάκι
με τα σπίρτα». • Λέτε τώρα που δεν βγήκε πρόεδρος να… καούμε; • Ο Σαμαράς
από την πλευρά του έπαιζε τον Σταυροφόρο που θα φέρει πίσω από τους «αγίους
τόπους» τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Ο άνθρωπος που γκρέμισε τον μητσοτακισμό. Και μάλιστα δύο φορές. Ο killer με το αγγελικό πρόσωπο. • Ο μεγάλος χαμένος από αυτή την εκλογή είναι ο κουτοπόνηρος Γιώργος (ο αυτοαποκαλούμενος: πρόεδρος χέρι-χέρι). Τώρα πρέπει να γίνει ακόμα πιο ακροδεξιός για να
επιβιώσει. Εκτός και αν μπει στην πολυκατοικία από κανένα παράθυρο. • Φυσικά
κανείς δεν αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας τους στις εκλογές του Οκτώβρη. Και
καλά έκαναν. Αφού, σου λέει, θα χάσουμε και τις επόμενες, ας τα αναλύσουμε
τότε, μην κάνουμε και διπλή δουλειά! • Εξάλλου, ποιος ξέρει τι συνθήκες θα
επικρατούν το 2013; Ίσως να είναι τότε πρωθυπουργεύων ο Αλμούνια. Πιθανότατα θα έχει επανέλθει και το σύνθημα «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», μόνο
που δεν αποκλείεται να το φωνάζει και ο γερμανός εκπρόσωπος της Deutche
Telecom στον ΟΤΕ. • Πάντως όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση στις 29 Νοέμβρη
θα ήταν ντέρμπι, του οποίου η έκβαση θα κρινόταν από αμιγώς πολιτικούς παράγοντες: τις καιρικές συνθήκες, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το πρόγραμμα της
τηλεόρασης… • Εδώ ταιριάζει και μια περιγραφή σαν αυτές που γίνονται σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες: «Φίλαθλοι, εδώ στον αγώνα ενωμένοι, ποτέ κερδισμένοι, προηγείται ο Σαμαράς με 0-0, αμφίρροπος τελικός, αρχικώς περίπατος της
Ντόρας. Λίγα λεπτά πριν ο διαιτητής σφυρίξει τρις για τη λήξη του αγώνα, ο Σαμαράς κατεβαίνει από δεξιά με τη Ντόρα στα πόδια, τον μαρκάρει ο Μεϊμαράκης
με πυρωμένο σίδερο, καθαρό πέναλτι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή των
Σκοπίων, ο διαιτητής σφυρίζει αμέριμνα κόρνερ σε πολύ καλό σημείο του σταδίου
διαδοχής, σέντρα καμινάδα, κατεβαίνει ο Άι Βασίλης ντυμένος Ψωμιάδης και
γκολ σε κάποιο άλλο γήπεδο γιατί ακούγονται φωνές από μακριά». • Δεν υπήρξε
και δεύτερος γύρος, κι έτσι στην ενδιάμεση εβδομάδα χάσαμε όλοι μαθήματα
πολιτικού πολιτισμού. «Προδότες» εναντίων «αποστατών» και τούμπαλιν. • Το
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.

συνέδριο της ΝΔ έπρεπε να αποφασίσει ο νέος αρχηγός να μη βγει από το ΑΣΕΠ,
γιατί δεν πρέπει να είναι μόνιμος. • Ο νέος πρόεδρος θα έπρεπε να προσληφθεί
με βάση τα προγράμματα stage. Πράγματι, η προεδρία στη ΝΔ και ως αντιπολίτευση και ως συμπολίτευση είναι θέμα μαθητείας. • Από την άλλη, αυτός ο πρόεδρος πρέπει να είναι stage, γιατί δεν πρέπει να παίρνει πολλά. Η αρπαγή από το
δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία ή μέσω μοναστηριών και ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος, η κονόμα πρέπει να γίνεται από το περιβάλλον του πρωθυπουργού και
όχι από τον ίδιο. • Εξαίρεση αποτελεί το μητσοτακέικο που σωστά ισχυρίζεται:
«Το περιβάλλον μου είμαι εγώ». • Το μέγα ερώτημα: Κέρδισε ο Σαμαράς ή έχασε
η Μπακογιάννη; • Για να είμαστε ακριβείς δεν έχασε η Ντόρα Μπακογιάννη,
αλλά η Ντόρα Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου. Αμαρτίες γονέων… • Σε επιφυλακή
βρίσκεται όλος ο πλανήτης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει που θα εκτονωθεί
η οργή του επίτιμου. • Από τις 29 Νοεμβρίου το βράδυ ακούγονται περίεργοι
ήχοι στην Ρηγίλλης. Σαν κάποιος να πριονίζει.• Η ΝΔ έχει τον 7ο πρόεδρο στην
ιστορία της. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, την παράταξη κατά καιρούς διοικούσαν ο
βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Α’, ο Ιωάννης Μεταξάς, η σύζυγος του βασιλέως Παύλου και βασιλομήτωρ Κωνσταντίνου Βου (του βοός) Φρειδερίκη. • Μπορεί άραγε
να λυθεί μετά από 18 χρόνια το Σκοπιανό; Δύσκολο φαίνεται λόγω της αδιαλλαξίας των Σκοπίων. • Μπορεί βέβαια ο ΓΑΠ να χρησιμοποιήσει σκληρά μέτρα. Π.χ.
να απειλήσει τον Γκρουέφσκι: «κάτσε καλά γιατί έρχεται… ο Σαμαράς». Ο επονομαζόμενος και «σκοπιανοφάγος» • Τώρα, βεβαίως, που πέρασε από την δοκιμασία της Ντόρας, που με ομηρικούς όρους είναι κάτι σαν τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη μαζί. Δύο σε ένα. • Ξέρουμε τι σημαίνει χρεοκοπία μιας εταιρίας. Βάζει
λουκέτο στις εγκαταστάσεις της και «φέσι» στους προμηθευτές της, τους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία. • Τι σημαίνει όμως χρεοκοπία μιας χώρας;
• Θα μπει υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό πάει να
πει ότι θα αναλάβουν την διαχείριση της οικονομίας κάτι “golden boys” με φανταχτερά πτυχία αλλά πολύ περιορισμένες δεξιότητες. Τότε είναι που η χώρα θα
βάλει όντως λουκέτο. • Το λεξιλόγιό τους είναι πολύ περιορισμένο. Τράπεζες,
αγορές, επιτόκια, κέρδη, ισοζύγιο, bonus, απολύσεις… • Λέξεις όπως ο ‘άνθρωπος’ τους είναι σχεδόν άγνωστες. Γι αυτούς ο άνθρωπος είναι το καλύτερο
κατοικίδιο των μεγαλοεπιχειρηματιών. • Αλλά και τα πιο ήρεμα κατοικίδια κάποια
στιγμή αρχίζουν να δαγκώνουν. • Μάχη έδωσε ο Παπακωνσταντίνου ώστε να
πείσει τις Βρυξέλλες ότι τα μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης υπέρ των αδυνάτων
προσφέρουν στην κυβέρνηση την ανοχή της κοινωνίας ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις του συμφώνου σταθερότητας. • Η λέξη
κλειδί σ’ αυτή την πρόταση είναι η ΑΝΟΧΗ. • Η χώρα μας είναι το σπίτι μας. Ο
ΟΙΚΟΣ μας. • Τώρα ο συνειρμός έρχεται από μόνος του. • Τους νταβατζήδες
τους έχουμε κληρονομιά από πάππου προς πάππου… άρα μπορούμε εύκολα να
καταλάβουμε για ποιόν ρόλο μας έχουν! • Στην τελευταία θέση της Ευρώπης
είμαστε στη λίστα της διαφθοράς. Αλλά δεν μας πειράζει. Όλους τους συγκριτικούς πίνακες σε σχέση με την Ευρώπη έχουμε μάθει να τους διαβάζουμε ανάποδα. • Έτσι είμαστε οι πρώτοι στη διαφάνεια. Πρώτοι στους μισθούς. Πρώτοι στα
κονδύλια για την παιδεία. • Ο μόνος πίνακας που διαβάζεται ως έχει είναι αυτός
που έχει την μεγαλύτερη ακρίβεια. • «Καλά ρε Γιώργο, δεν θα τιμωρηθεί κανείς
στην Ελλάδα για τα ψευδή στοιχεία που έδινε για το έλλειμμα;», ρώτησε ο Ολλανδός τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Τι να απαντήσει ο δικός μας; Ότι θα τιμω(συνέχεια στη σελίδα 3)

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ (Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν.)
Στοά Τσιριγώτη & Κάνιγγος (Α’ όροφος), Ιωάννινα
Τ.Κ. 45444
Τηλ.& Fax: 26510 64990
Εκδότης: Γιώργος Τζωρτζόπουλος
Η “Ερμαϊκή στήλη” σελιδοποιείται και
τυπώνεται (σε 3.000 αντίτυπα) στο
τυπογραφείο Graphic Arts Α.Ε.
(ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων - τηλ.: 26510 85333).
Κυκλοφορεί το τελευταίο 10ήμερο κάθε μήνα.

Πρόεδρος: Τζωρτζόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χουλιάρας Δημήτριος
Γεν. γραμματέας: Δήμας Θεόδωρος
Ταμίας: Μασαλάς Αντώνιος
Μέλη: Δουβίτσας Αντώνιος, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Κυριαζή Καλλιρόη, Παπαζήση Χάιδω, Παππάς Χρήστος, Σκεύης Κωνσταντίνος,
Σαπρίκης Ηλίας.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κοκκίνης Χρήστος
Μέλη: Αθανασίου Ναπολέων,
Κουρκούτας Γεώργιος
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για συνεργασίες, κείμενα και καταχωρήσεις στην
ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ μπορείτε να επικοινωνείτε με το
τηλέφωνο 26410-31569 ή στο email: esagrinio@in.gr
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ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΟΙΝ.: ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΟΑΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΣΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΕΣΒΔΕΝ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτη ασφάλιση κατά το
έτος 1997 από το Τ.Α.Ε. Πρεβέζης 45
εμπόρων μέλη του Συλλόγου μας.

Με αφορμή άρθρο της «Ερμαϊκής Στήλης» για το παραεμπόριο, στάλθηκε στον πρόεδρο της Ο.Ε.Σ.ΒΔ.Ε.Ν. Γ. Τζωρτζόπουλο, ανώνυμη επιστολή από την Ηγουμενίτσα με καταγγελίες για
την ύπαρξη κυκλώματος λαθρεμπορίας. Η επιστολή επιδόθηκε
στον σύλλογό μας και γνωστοποιήθηκε στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου στην τελευταία συνεδρίασή του.
Το Δ.Σ. καταρχήν έκρινε σημαντικό ότι την αφορμή για την
επιστολή την έδωσε άρθρο της εφημερίδας της Ομοσπονδίας,
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχτεί η έκδοση από
όλους μας.
Σε ό,τι αφορά στην ουσία της επιστολής, τα όσα περιγράφονται είναι πολύ σοβαρά και πιθανόν να υπάρχει κύκλωμα λαθρεμπορίας κι ίσως όχι μόνο ένα.
Από τις περιγραφές συνάγεται το συμπέρασμα ότι αν συμβαίνουν αξιόποινες πράξεις, αυτές γίνονται κάτω «από τη μύτη»
των διωκτικών αρχών. Συμφωνούμε και με το πνεύμα της επιστολής. Για να προβεί, όμως, ο σύλλογος σε καταγγελία, η οποία θα
φέρει αποτελέσματα, χρειάζεται να έχει στοιχεία και δεν είναι
δυνατό να γνωστοποιήσει την επιστολή στην αστυνομία και στη
δίωξη οικονομικού εγκλήματος, χωρίς αυτά.
Καλεί τον αναγνώστη να απευθυνθεί επώνυμα στο σύλλογο,
γιατί όπως είναι προφανές, το να καταγγείλουμε συγκεκριμένα
πρόσωπα μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένο. Ως εκ τούτου είμαστε στη διάθεση του επιστολογράφου, αλλά και όποιου άλλου
γνωρίζει οτιδήποτε για τη διακίνηση και πώληση λαθραία εισαγόμενων εμπορευμάτων στην Ηγουμενίτσα.

Κύριε Υπουργέ.
Με έγγραφό μας που εστάλη την 12-22009 Αρ. Πρωτ.: 50 προς το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
με
κοινοποίηση
στους
ανωτέρω
οργανισμούς και φορείς ζητώντας την
άμεση και δίκαιη λύση του προβλήματός
μας, απάντηση θετική δεν μας δόθηκε.
Με το έγγραφο αυτό επανερχόμαστε
στο θέμα απευθυνόμενοι προς εσάς, να
δώσετε επιτέλους μια λύση στο αίτημα 45
εμπόρων του Δήμου Ελλομένου.
Εν τάχη σας ενημερώνουμε και ζητάμε:
1. Δεν είχαμε ενημερωθεί επίσημα για
την αυτεπάγγελτη ασφάλιση από το Τ.Α.Ε.
Πρεβέζης, ούτε ασφαλιστικό βιβλιάριο
λάβαμε.
2. Με συστημένη επιστολή μετά από
11 χρόνια που μας εστάλη από το ΤΕΒΕ
- Ο.Α.Ε.Ε. Λευκάδας της 11-3-2009
Αρ. Πρωτ.: 2655, μας γνωστοποιούσε
ότι βρισκόμαστε εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του Τ.Α.Ε. και καλούμεθα να
διεκπεραιώσουμε τις οφειλές μας.
3. Το ποσόν που μας ζητάνε, 40.00050.000 ευρώ, είναι υπέρογκο για εμάς
και μάλιστα σε μια δύσκολή οικονομική
εποχή.
4. Με τον νόμο 3050/02 η πλειονότητα των

μελών μας είναι σύννομη αλλά το παράδοξο
είναι ότι δεν μας θεωρούν βιβλιάρια υγείας,
αναγκάζοντας μας να καταφεύγουμε εμείς
και τα παιδιά μας για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε εξωτερικούς γιατρούς
πληρώνοντας αρκετά χρήματα.
Επίσης δεν μας δίνετε ασφαλιστική
ενημερότητα για να θεωρήσουμε τα
βιβλιάρια μας από την Δ.Ο.Υ. με κίνδυνο να
κλείσουμε τα καταστήματά μας.
5. Εδρεύουμε και κατοικούμε σε μια
μικρή περιοχή του Νομού Λευκάδας όπου
τα καταστήματά μας λειτουργούν λόγω
τουρισμού εποχιακά με τα περισσότερα να
επιβιώνουν ακόμη με τραπεζικό δανεισμό.
6. Δεν ανήκουμε στην κατηγορία των
εισφοροφυγάδων, διότι έχει ανταποκριθεί,
όπως γράφουμε παραπάνω στον Νόμο
3050/02, η πλειονότητα των μελών μας.
7. Για να μην βρεθούμε εξ απρόοπτου και
κλείσουμε τα καταστήματά μας ζητάμε:
Α) Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
Νόμου 3050/02 και είναι συνεπείς προς
τις υποχρεώσεις τους (ασχέτως εάν
είναι αυτεπάγγελτα εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του Τ.Α.Ε.) να τους δοθεί άμεσα
ασφαλιστική ενημερότητα και θεώρηση
βιβλιαρίου υγείας διότι αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης.
Β) Την απαλλαγή (ίσως με νομοθετική
ρύθμιση) της άδικης και καταχρηστικής
αυτεπάγγελτης ασφάλισης από το Τ.Α.Ε.
Πρεβέζης το 1997 χωρίς να ενημερωθούμε
επίσημα.
Ευελπιστούμε πως με κοινωνική
ευαισθησία θα ασχοληθείτε με το
πρόβλημά μας για να δώσετε μια λύση
δίκαιη.

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

ρηθεί ο Ελληνικός λαός; Δεν λέγονται αυτά δημοσίως. • Ο ΓΑΠ αποφάσισε να
έρθει σε ρήξη με όλα τα κακώς κείμενα. Ευγενής στόχος, αλλά αυτά τα «κακώς
κείμενα» μάλλον τα υποτιμάει. • Διότι στην προσπάθεια αυτή ζητάει την οικονομική αρωγή αυτών που εξάντλησαν οι προηγούμενοι και θα αποτελειώσει ο ίδιος.
• Η ανεργία ίσως να βρίσκεται σε επίπεδα τέτοια που κάποιοι θα θυμούνται με
φθόνο την τυχερή γενιά των 600 ευρώ. • Εάν, δε, συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση στην αγορά, τις ερχόμενες απόκριες τα κομφετί και οι σερπαντίνες θα
φτιάχνονται από ακάλυπτες επιταγές. • Το όριο των 30.000 ευρώ ετησίως που
έθεσαν σαν «όριο πλούτου» οι ασχολούμενοι με την οικονομία υπουργοί στη
χώρα μας για άλλες χώρες της ΕΕ είναι περίπου το επίδομα… ανεργίας. • Σε
γρήγορες διαπραγματεύσεις κάλεσε τους εργαζόμενους ο ΣΕΒ (μαζί τους και ο
τέως πρόεδρος Αρμενάκης). Και άρχισε να λέει για κρίση, για οικονομικά προβλήματα κλπ. • Το υπονοούμενο: πόσο τοις εκατό θα μειωθούν οι μισθοί; • Η
ΓΣΕΕ από την άλλη έβαλε μεγάλου στόχους. 3,5% ζητάει. Για αρχή θα δοθεί το
0,5% και μετά τα «3». • Οι μισθωτοί ας κοιμούνται ήσυχοι. Ο Παναγόπουλος θα
κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις και θα πετύχει τον καλύτερο στόχο. • Όπως
και στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Που ξεκίνησε με αδιαπραγμάτευτο
12%, έκανε σκόντο στο 10% και τελικά τα βρήκε με τον ΣΕΒ στο 2,5% - 3%. •
Άμα είναι ο άλλος καλός συνδικαλιστής και διαπραγματευτής… • Περικοπές στο
μισθό του θα κάνει ο Προβόπουλος. Για τα μπόνους και τα επιδόματα δεν είπε
τίποτα. • Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο αυτή η αυτοθυσία. Προτείνω σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας να στηθούν αυτοσχέδιοι κουμπαράδες και να
συγκεντρώνονται χρήματα για να βοηθήσουν τον ήρωα να επιβιώσει. • Πάγος
στις αυξήσεις μισθών. Πάγος στην απόσυρση. Πάγος στις προσλήψεις. Γίναμε

Δανία τελικά . Από άποψη θερμοκρασίας. • Τελικά όσο πάγο είχαμε τον χρησιμοποιήσαμε. Οπότε δεν μας έμεινε πάγος να βάλουμε στην ακρίβεια, στην φορολογία και στα μεγάλα λόγια. • Ο αντιεξουσιαστής Λοβέρδος μας εξήγησε το
σοσιαλιστικό του όραμα. Οι εργαζόμενοι, είπε, μπορεί να θέλουν πλήρη εργασία
αλλά η ελαστική εργασία είναι μια πραγματικότητα. Η κατάργηση ελαστικών σχέσεων και αδύνατη είναι και δεν τον εκφράζει. • Ευτυχώς που είναι σοσιαλιστής.
Αλλιώς θα μας φόραγε και αλυσίδες… • Και ολοκλήρωσε το σοσιαλιστικό του
μάθημα λέγοντας ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι μια καλή διατύπωση. • Να
δει τι καλή διατύπωση θα είναι η φράση «Πήγαινε να συναντήσεις τον κουρασμένο». • Έρχονται τα «πράσινα» τέλη κυκλοφορίας. Δεν είναι σίγουρο αν το «πράσινα» σημαίνει ότι βοηθάμε το περιβάλλον, αλλά όποιος βλέπει το ποσό σίγουρα
πρασινίζει… • Η εισαγωγή «αντιεξουσιαστών» που πρόσφατα είχαμε από το
εξωτερικό διατάραξε το ισοζύγιο αστυνομίας – κουκουλοφόρων. Ευτυχώς που
δεν μας έβαλε σε επιτήρηση λόγω ελλείμματος η… Ιντερπόλ. • Πάλι καλά που
δεν κάναμε και εισαγωγή αστυνομικών, γιατί τότε δεν θα συλλάμβαναν μόνο τον
Δημήτρη Παπαχρήστο αλλά και τον Χρυσοχοϊδη. • Τελικά ποια είναι η διαφορά
μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ; • Η ΝΔ έδινε κάτι ψίχουλα και τα έλεγε «επίδομα θέρμανσης» και το ΠΑΣΟΚ δίνει τα ίδια ψίχουλα και τα λέει «επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης». Όπως και να το κάνεις αισθάνεσαι σοσιαλιστής με αυτό το λεξιλόγιο.
Αλληλεγγύη σου λέει! Και όχι απλά. Κοινωνική αλληλεγγύη. Ας το επαναλάβουμε
να το χορτάσουμε.
Μετά τιμής
Ένας μικρός ιθαγενής … αυτού του τόπου.

4

ΕΡΜΑΪΚΗ ΣΤΗΛΗ - Δεκέμβριος 2009 - ΟΕΣΒΔΕΝ

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Για τα 10 ήμερα των προσφορών
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και έρχονται γιορτές.
Εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί έμποροι, επιστρατεύοντας την ελπίδα – αυτή που συνήθως φεύγει
μαζί με την ψυχή – προσδοκούσαμε σε αυτή τη χρονική περίοδο, για να μειώσουμε χρέη, να ψιλοκαλύψουμε καμιά επιταγή και να φέρουμε γύρα τα δανεικά.
Έλα όμως που στην αγορά υπάρχουν και αυτοί που
δεν θέλουν κάποιο κομμάτι του τζίρου της, αλλά όλο,
μα όλο, το τζίρο της.
Και αυτοί που αυτό θέλουν, σε αυτή τους την επιδίωξη δεν είναι μόνοι τους και δυστυχώς για εμάς,
αυτοί που τους στηρίζουν και τους διευκολύνουν δεν
είναι κάποιοι άλλοι, αλλά είναι οι κυβερνήσεις και οι
υπουργοί, είναι οι νόμοι τους, οι αποφάσεις τους και
οι πολιτικές τους.
Στο σημείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για
ποιους μιλάμε. Δηλ. ποιοι είναι αυτοί και για πιο θέμα
μιλάμε και τι καταμαρτυρούμε γι’ αυτό στις κυβερνήσεις.
• Αυτοί λοιπόν είναι: τα μεγαλοκαταστήματα, οι
αλυσίδες, οι υπεραγορές κ.λ.π.
και
•Το θέμα που σχολιάζουμε είναι ο νόμος και οι
υπουργικές αποφάσεις περί προσφορών.
Τρία (3) είναι κυρίως τα όπλα που οι εμπορικές
αλυσίδες και τα μεγαλοκαταστήματα χρησιμοποιούν,
στην προσπάθειά τους να μονοπωλήσουν την αγορά
εξαπατώντας, παραπλανώντας και παρασύροντας
τους καταναλωτές αφ’ ενός και οδηγώντας σε αδιέξοδο και κλείσιμο τα μικρά μαγαζιά αφ΄ ετέρου.
Αυτά είναι, η απελευθέρωση του ωραρίου (τους
λείπει για την ώρα η κατάργηση της Κυριακάτικης
Αργίας), οι ελαστικές μορφές απασχόλησης των εργαζομένων και η απελευθέρωση των προσφορών –
εκπτώσεων.
Δυστυχώς για εμάς οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις των Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας
παραπέρα – και εχθρικά απέναντί μας – την δουλειά
η κάθε μια κάθε φορά από το σημείο που την άφησε
η προηγούμενη και στα 3 ζητήματα τους έχουν δώσει
σχεδόν τα πάντα όλα από όσα απαιτούσαν.
Αυτές λοιπόν τις διευκολύνσεις τους από τα κυβερνητικά σχήματα, τα πολυκαταστήματα εκμεταλλευό-

Χειροποίητα κοσμήματα
Χονδρική και λιανική πώληση

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ο ΕΡΜΗΣ

μενα άρχισαν πλέον την διεξαγωγή 10ήμερων συνεχών προσφορών, διαφημίζοντας κάθε 10ήμερο άλλο
ποσοστό επί τοις εκατό και άλλη ομάδα προϊόντων.
Αυτό το χάος και το απόλυτο μπάχαλο της αγοράς,
είναι ξεκάθαρο ότι τους επιτρέπει να πετυχαίνουν
όλους τους στόχους τους:
• Παρασύρουν τους καταναλωτές οι οποίοι, έτσι
και αλλιώς, ευνουχισμένοι από τα επίπεδα την τηλεθεαμάτων έχουν πλέον απολέσει στο συντριπτικά μεγάλο τους ποσοστό, τη δυνατότητα της ορθολογιστικής
σκέψης και επιλογής.
• Διευκολύνονται στο να πασάρουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε τιμές ουγκιάς χρυσού.
• Αποφεύγουν κάθε δυνατότητα ελέγχου και σύγκρισης τιμών και ποιότητας όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες – αυτές άλλωστε διαχρονικά ανύπαρκτες
είναι – αλλά και από όποιον υποψήφιο αγοραστή.
• Νεκρώνουν την κίνηση στην αγορά και καρπώνονται κάθε ποσό χρημάτων που προγραμματίζονταν
σαν καταναλωτική δαπάνη για την περίοδο των γιορτών.
Οι κυβερνήσεις και τα πολυκαταστήματα έχουν και
συμμάχους και αυτές είναι οι πλειοψηφίες στις 3βάθμιες οργανώσεις μας στη ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ.
Η ΓΣΕΒΕΕ αδιαφορεί εντελώς για το όργιο «προσφορών» κ.λ.π. που γίνεται στα μεγάλα super market,
για τις προωθητικές μορφές πώλησης κ.λ.π. ενώ η
ΕΣΕΕ στο όνομα της συμμετοχής της σαν κοινωνικός

εταίρος στις κοινωνικές διαβουλεύσεις έχει παθητικά
αποδεχτεί τα πάντα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου
Αγρινίου καλεί:
• Τους συναδέλφους να αντιληφθούν ότι μόνο η
συνδικαλιστική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα.
• Τα Διοικητικά Συμβούλια των Εμπορικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών, τα μέλη των οργάνων και τους
Αντιπροσώπους στην ΕΣΕΕ να συνειδητοποιήσουν ότι
όσο αυτές οι πλειοψηφίες θα καθορίζουν τις τύχες
μας τόσο και πιο γοργά θα φαλκιδεύεται το μέλλον
μας.
Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι πάνω από όλα
και μόνη απάντηση αποτελεί το συνδικαλιστικό κίνημα
που δεν ποδηγετείται από προσωπικές φιλοδοξίες.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.
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Τι θα πει “κλειστό επάγγελμα”;

Γ

ύρω γύρω όλοι και στη μέση ο φόβος για
την απώλεια της εξουσίας. Από εδώ τα
έφεραν, από εκεί τα έφεραν, αλλά τα συμφέροντα πάλι δεν βλέπω να τα ακουμπάνε.
Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων θίγει συμφέροντα και μάλιστα κάποια από αυτά
είναι πολύ ισχυρά.
Τι θα πει κλειστό επάγγελμα; Και ως πότε
θα έχουμε προνομιούχους και μη Έλληνες,
ως πότε το κράτος θα παριστάνει τον μπράβο, τον προστάτη κάποιων επαγγελματικών
μειονοτήτων;;; Είναι υποχρεωμένο το κράτος
να υπερασπίσει τα συμφέροντα όλων των
πολιτών και όχι ορισμένων!
Βγαίνουν τώρα οι προβοκάτορες στα blog
και στα τηλε-παράθυρα και μιλάνε για κοινωνική αναταραχή. Θα χάσουν, λέει, χιλιάδες
άνθρωποι τα κεκτημένα τους.
Κεκτημένα έχουν μόνο οι συμβολαιογράφοι, οι φαρμακοποιοί και τα βυτιοφόρα; Οι
άλλοι δεν έχουν; Ή δεν πειράζει να τα χάσουν; Ή τα έχουν χάσει εδώ και πολλά χρόνια; Οπότε «πάνε αυτοί, δεν πειράζει, ξέχνα
τους»!!!
Το συνοικιακό μίνι μάρκετ δεν είχε κεκτημένα, όταν πήγε και στήθηκε δίπλα του ο κύριος ΄΄Καρφούρ΄΄; Ποιος τον προστάτευσε;
Ο μικροέμπορος στον Αστακό δεν είχε κεκτημένα, όταν άνοιξε απέναντί του το κινέζικο; Ποιος τον προστάτευσε;
Αυτός που πουλάει βιβλία δεν έχει κεκτημένα, όταν ο άλλος στήνει πάγκο απέναντι;
Ποιος τον προστατεύει;

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Ο αγρότης που δεν μπορεί να πουλήσει την παραγωγή του δεν έχει κεκτημένα;
Έχουμε πήξει στις εισαγωγές και τις παράλληλες!!! Ποιος τους προστατεύει;
Το κράτος πρέπει να πάψει να παριστάνει
τον προστάτη ορισμένων και να δει τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας στο
σύνολο της και όχι με διακρίσεις και στρουθοκαμηλισμούς!!!
Ποτέ δεν κατάλαβα τι θα πει κλειστό
επάγγελμα. Αυτή είναι η τακτική των νταβατζήδων!!! Ο καθένας έχει τις «πόρνες» του
και το δικό του στέκι. «Δεν μπορείς» λέει
«να κάνεις πιάτσα εδώ, εδώ κάνει η δική μου
πόρνη»!!!
Είναι καιρός επιτέλους να πάψουν οι
κυβερνώντες να είναι νταβατζήδες και να
αντιμετωπίζουν τους πολίτες τους ως «πόρνες». Αυτός ο ρόλος, ούτως ή άλλως, δεν
τους ταιριάζει. Οι νταβατζήδες κάνουν κουμάντο στα «μπορντέλα» και το κράτος είναι
πολύ χειρότερο από αυτό!!! Στα «μπορντέλα» υπάρχει σειρά και τάξη, η αμοιβή είναι
ίδια για άλλους όπως και οι υπηρεσίες που
προσφέρει. Στο ελληνικό κράτος δεν συμβαίνει αυτό, στο ελληνικό κράτος υπάρχουν
οι ευνοούμενοι και οι άλλοι, οι έχοντες και οι
άλλοι, οι δυνατοί και οι άλλοι και οι υπηρεσίες αλλάζουν κατά περίπτωση.
Οι άλλοι είναι υπολογίσιμοι μόνο στις
εκλογές.
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ

Ο

και η Ιστορική Αλήθεια

κ. Χρυσοχοϊδης είναι πράγματι υπουργός προστασίας του πολίτη, αλλά δεν ξέρουμε ποιανού πολίτη
ακριβώς. Μας προστάτευσε, είπε, από άλλη μια
νύχτα κρυστάλλων. Ατυχέστατη η ταύτιση της μέρας μνήμης της 6ης Δεκεμβρίου με τη νύχτα των κρυστάλλων.
Φέτος είχαμε μόνο 800 προληπτικές προσαγωγές με το
φακέλωμα στο χέρι.
Νύχτα των Κρυστάλλων ονομάσθηκε η 9η Νοεμβρίου
1938, κατά τις πρωινές ώρες της οποίας στη Γερμανία
ο ναζιστικός υπόκοσμος επετέθη εναντίον ανθρώπων
που το έγκλημά τους ήταν ότι είχαν Εβραϊκή καταγωγή.
Εκείνη η νύχτα ήταν το χτύπημα στην πόρτα μιας από
τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους στην Ιστορία του Ανθρώπου. Κατά τη νύχτα των κρυστάλλων, καταστράφηκαν
1.574 συναγωγές, πάνω από 7.000 Εβραϊκά καταστήματα
και 29 πολυκαταστήματα, ενώ 30.000 Γερμανοί πολίτες
Εβραϊκής εθνικής καταγωγής (Ισραηλίτες στο θρήσκευμα) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ο αριθμός των Γερμανοεβραίων που σκοτώθηκαν εκείνη τη νύχτα δεν είναι σαφής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
κυμαίνεται από 36 έως 200, ενώ μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και αρκετοί μη ισραηλίτες στο θρήσκευμα
που είχαν την ατυχία να μοιάζουν έτσι.
Πως λέμε, άμα σε πιάσουν κοντά στα Εξάρχεια και είσαι ντυμένος σα φρικιό σε πάνε μέσα για φάκελο.
Τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» ο υπουργός ίσως τη χρησιμοποίησε επειδή κάποιος ενημερωτικός του σύμβουλος έχει ποιητικές ανησυχίες. Ίσως εμπνεύστηκε από το
σπάσιμο βιτρινών και συνέδεσε ατυχώς τις δύο νύχτες.
Σέρβος Κώστας
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Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας των αλλοδαπών επιχειρήσεων

Μ

ε πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου
Πιερίας και του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Πιερίας (στην Κατερίνη) πλατειά
πανελλαδική σύσκεψη με μοναδικό θέμα
την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας των αλλοδαπών καταστημάτων.
Στη συνάντηση αυτή, με αφορμή τις
ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει
η εξάπλωση κυρίως των Κινέζικων καταστημάτων σε κάθε Νομό της Ελλάδας,
εξέφρασαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών και Συνδέσμων της χώρας.
Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης επικεντρώθηκε σε ουσιαστικά και σοβαρά θέματα του Εμπορίου.
Όπως:
• Πολιτική εισαγωγής και δασμών.
• Ποιότητα εμπορευμάτων και έλεγχός τους.
• Έλεγχος αξίας και τιμής των εμπορευμάτων.
• Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.
• Δραστηριότητες που σχετίζονται με
το παραεμπόριο.
• Τιμολογιακός έλεγχος κατά την διακίνηση των εμπορευμάτων.
• Ζητήματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό των
καταστημάτων καθώς και ασφαλιστικής
νομοθεσίας για τους ιδιοκτήτες και το
προσωπικό.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το πνεύμα
της συζήτησης ήταν έξω από ξενοφοβικά ή ρατσιστικά σύνδρομα.
Στο τέλος της σύσκεψης (που διήρκεσε περισσότερο από 5 ώρες) εξελέγη επταμελής Συντονιστική Επιτροπή η
οποία επεξεργάστηκε τις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και συνέταξε το
παρακάτω υπόμνημα, ώστε επιτέλους να
ληφθούν πρακτικά μέτρα επίλυσης του
ζητήματος.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες πιστεύοντας πως πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα, ώστε να προλάβουμε τις δυσμενείς συνέπειες όσο ακόμη
μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση:
1) Να εφαρμοστεί επιτέλους η νο-

μοθεσία & να ισχύσει ξανά η αρχή της
αμοιβαιότητας. Δεν υπάρχει ισόρροπος
δασμολογικός αφοπλισμός. Ορθώς η
Ε.Ε. είναι κράτος πρόνοιας αλλά οι ανταγωνιστές παράγουν και με οικονομικό
και με κοινωνικό ντάμπιγκ. Είναι προφανές ότι η σχέση «προστατευτισμός – φιλελευθερισμός» ξεχνιέται εύκολα όταν
θίγονται άμεσα τα ζωτικά συμφέροντα
κάποιων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Να περιορισθούν οι εισαγωγές
από τρίτες χώρες μόνο σε ένα λιμάνι εισόδου της Ελλάδας και να θεσπίσουμε
ποιοτικούς ελέγχους όσο η κατάσταση
διαμορφώνεται ομαλά στις εσωτερικές
μας αγορές.
3) Σε Ευρωπαϊκή κλίμακα να επιβληθούν δασμοί ανάλογοι με αυτούς που
επιβάλλονται όταν εξάγονται προϊόντα
στη Κίνα. Μπορεί και πρέπει να επανέλθει η ποσόστωση στις εισαγωγές αγαθών ή να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός
που θα αναχαιτίζει τις συνέπειες από
την κατάργηση των ποσοστώσεων για
τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες. Παράλληλα οφείλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση των Επιτροπών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου όσον αφορά τη διενέργεια
ελέγχων.
4) Να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος
από την Ελληνική Πρεσβεία στην Κίνα,
των αιτήσεων που κατατίθενται για
άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, έλεγχος που να
συμπεριλαμβάνει:
α. Το αν η δραστηριότητα που θα πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων, ωφελεί
την εθνική οικονομία (να κρίνεται αν και
κατά πόσο συντρέχει η προϋπόθεση της
«συμβολής στην τοπική οικονομία & της
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας»).
Οφείλουμε να κάνουμε κωδικοποίηση
ώστε να ανατεθεί ο ρόλος στα Επιμελητήρια για να αποφαίνονται για τις δύο
παραπάνω βασικές προϋποθέσεις του
Νόμου με στόχο τα προβλήματα να λύνονται τομεακά. Οφείλουμε επίσης να
πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη
μελέτη ώστε να γίνει σαφές ποιοι κλάδοι
είναι κορεσμένοι στην Ελλάδα, ώστε βάσει αυτής της μελέτης να τίθενται προϋποθέσεις απαγόρευσης αφού εκ των
πραγμάτων δεν μπορούν κάποιοι κλάδοι
να ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριό-

τητα στην Ελλάδα.
β. Έλεγχο κατά την προσκόμιση του
εγγράφου κατάθεσης του ποσού 60.000€
του αλλοδαπού επιχειρηματία σε τράπεζα, αν και κατά πόσο δικαιολογείται η
ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού από
το επάγγελμα που ασκούσε στην Κίνα με
ταυτόχρονη πραγματοποίηση αυστηρού
ελέγχου του ποινικού του μητρώου.
5) Η επιτροπή του Νόμου 3386/2005
άρθρο 24 παρ. 5α, που ελέγχει και
γνωμοδοτεί για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ο υπήκοος τρίτης χώρας
προς άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας, θα πρέπει να συγκροτείται αποκλειστικά και μόνο στην έδρα
του Νομού και στην ίδια Περιφέρεια,
όπου πρόκειται να ανοίξει το κατάστημά
του ο επιχειρηματίας, και θα πρέπει να
απαρτίζεται από τους αντίστοιχους εκπροσώπους του τοπικού Επιμελητηρίου,
της Περιφέρειας, της Νομαρχίας και του
Δήμου που γνωρίζουν την τοπική αγορά
και τις ανάγκες της.
6) Να δοθεί επίσημη εντολή ελέγχου
στις αρμόδιες Διοικητικές αρχές ώστε
να ελεγχθούν όλα τα λειτουργούντα
Κινέζικα καταστήματα για την ύπαρξη
άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και στην περίπτωση
ύπαρξης υποκαταστήματος να εφαρμοστεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου
3386/2005. Αναλυτικότερα, κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση «Βεβαίωσης Μεταβολής» για ίδρυση υποκαταστήματος,
να απαιτείται από την Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται η έδρα, πιστοποιητικό εγγραφής
του υπό ίδρυση υποκαταστήματος από
το Επιμελητήριο στην περιφέρεια του
οποίου θα εγκατασταθεί. Με τον τρόπο
αυτό τα Επιμελητήρια θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν (όταν πρόκειται για
υπηκόους τρίτων χωρών) αν έχουν άδεια
άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για την περιφέρεια όπου
θέλουν να ιδρύσουν υποκατάστημα.
7) Επιπροσθέτως να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος των κινέζικων καταστημάτων από μικτά συνεργεία του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
(ΥΠΕΕ), του ΙΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και
της Περιφέρειας προς αποτροπή συμπτωμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού και
κυρίως έλεγχος τιμολογίων, νομίμων παραστατικών των εμπορευμάτων, τυχόν
προσωπικού και γενικά έλεγχος όλων
των νομιμοποιητικών εγγράφων του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, όπως ακριβώς
γίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις.
8) Να διασφαλιστεί ότι τα επίσημα έγγραφα και δικαιολογητικά των αλλοδαπών επιχειρηματιών θα μεταφράζονται
από επίσημο μεταφραστή στην Ελληνική
γλώσσα, ώστε να διευκολύνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην επικοινωνία και
εν γένει στη διενέργεια ελέγχων.
9) Με την εισαγωγή κινέζικων προϊόντων να στέλνονται δείγματα στην Υπηρεσία Αξιών ώστε να διαπιστώνονται οι
πραγματικές αξίες των προϊόντων σε
αντίθεση με τις εικονικές που εμφανίζονται για αποφυγή φορολογίας.
10) Να διερευνηθούν τα φαινόμενα διακίνησης μέσω Ιταλίας όπου τα κινέζικα

προϊόντα ονομάζονται ιταλικά και πραγματοποιείται εισαγωγή.
Τονίζουμε ότι το παρόν Υπόμνημα αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό της χώρας, στον
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
στους Προέδρους των κοινοβουλευτικών
παρατάξεων, σε όλους τους αρμόδιους
Υπουργούς, στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, ενώ παράλληλα ένα στοχευμένο στα ζητήματα της Ε.Ε. υπόμνημα θα
αποσταλεί μεταφρασμένο στα αγγλικά,
στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & του Ευρωκοινοβουλίου καθώς
και σε όλους τους Ευρωβουλευτές & τα
Επιμελητήρια χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Συντονιστική Επιτροπή ανέλαβε
την υποχρέωση αποστολής και επίδοσης του Υπομνήματος στους αποδέκτες
του καθώς και την παρακολούθηση των
εξελίξεων σχετικά με το ζήτημα, τα
μέλη της, δε, είναι οι: ΣΙΜΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πρόεδρος Επιμελητηρίου
Εύβοιας, ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας,
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ, πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας, ΤΣΩΤΣΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ πρόεδρος Επιμελητηρίου
Πέλλας, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου,
ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πρόεδρος
Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης, ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Κω.
Στην σύσκεψη από την περιοχή της
Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων παραβρέθηκαν: Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ο πρόεδρος Μπαράτσας
Δημήτρης, του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
ο Α’ αντιπρόεδρος Γιαμάς Ιωάννης, του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας οι Σπαής Σπυρίδων και Κορακιανίτης Δημήτρης μέλη
του Δ. Σ., του Επιμελητηρίου Λευκάδας
και της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας & Νήσων
(ΟΕΣΒΔΕΝ) το μέλος των Δ. Σ. Αντώνης
Δουβίτσας, από τον Εμπορικό Σύλλογο
Ιωαννίνων ο πρόεδρος Νταλαμάγκας Γεώργιος, από τον Εμπορικό Σύλλογο Μετσόβου ο πρόεδρος Τάλαρης Στέργιος
και εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου
Λευκάδας ο γεν. γραμματέας Κώστας
Σέρβος.
Παρεμβάσεις με ομιλίες έκαναν οι:
Γιαμάς Ιωάννης, Σπαής Σπυρίδων και ο
Κώστας Σέρβος ο οποίος επεσήμανε τις
αδυναμίες που υπάρχουν στη διαδικασία
εφαρμογής των Νόμων, που σχετίζονται
με το πρόβλημα, εξ αιτίας της πολυπλοκότητάς τους. Κατέδειξε αρκετά από τα
προβλήματα που δημιουργεί στους μικρούς και πολύ μικρούς εμπόρους της
χώρας η εμπορική δραστηριότητα των
αλλοδαπών έτσι όπως ασκείται σήμερα.
Τέλος κατέθεσε προτάσεις για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
και δράσεις για την επίλυσή τους (στα
πλαίσια του εφικτού) από τους κατά
τόπους Εμπορικούς Συλλόγους και τα
Επιμελητήρια.
Αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο παραπάνω Υπόμνημα.
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Μ

Να δεις τι σου ‘χω για μετά... ασφαλισμένε!

ε τον τίτλο «να δεις τι σου
‘χω για μετά» κυκλοφόρησε η «Ερμαϊκή Στήλη» λίγο
πριν τις εκλογές, προειδοποιώντας,
ξεκάθαρα, πως η αλλαγή της σκυτάλης στην εξουσία δεν θα φέρει αλλαγή πολιτικής, πως οι προεκλογικές
εξαγγελίες της νυν κυβέρνησης ήταν,
πέρα για πέρα, ψεύτικες, με δυο κολάσιμους στόχους: από τη μια να υφ’
αρπάξει την ψήφο του απελπισμένου
μικρομεσαίου, που ελπίζει σε «οράματα» και από την άλλη να κατευνάσει
τη λαϊκή δυσαρέσκεια, πριν τολμήσει
την ανατροπή. Σ’ αυτό το δεύτερο συνηγορούν τα εγκληματικά επικοινωνιακά «λάθη» της προηγούμενης κυβέρνησης, που το τελευταίο διάστημα
έκανε ό,τι μπορούσε για να ηττηθεί,
διαβλέποντας, ορθά, πως τις αλλαγές
της κοινωνικής αποδόμησης, μόνο
μια νέα, άμεμπτη κυβέρνηση μπορούσε να τις εφαρμόσει.
Οι επιθέσεις που δεχόμαστε στις
πρώτες 100 μέρες δεν έχουν προηγούμενο. Η ατζέντα έχει ανοίξει συνολικά με απώτερο, άμεσο, στόχο
την αύξηση της φορολογίας (πόθεν
έσχες), την ικανοποίηση των πολυεθνικών (κυριακάτικη αργία), τη νομιμοποίηση της κυριαρχίας των Κινέζων
(προβλήτα Ο.Λ. Πειραιά) και την κατάργηση της δημόσιας ασφάλισης.
Οι προειδοποιήσεις των ξένων οίκων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν
τρόμο και να δείξουν τη μια και μόνη
κατεύθυνση: της αναγκαίας, για μας,
φτώχειας!
Το ίδιο είχε συμβεί και το 2004 που
έδωσε το έναυσμα για τη μείωση του
εισοδήματός μας στα επόμενα χρόνια.
Θα ερμηνεύσουμε, εδώ, τις νέες
στοχεύσεις που αφορούν στη δημόσια ασφάλιση και θα απογυμνώσουμε
τις βαρύγδουπες και ψευδείς λέξεις
των κυβερνώντων.
Ο υπουργός Α. Λοβέρδος ήταν ξεκάθαρος: χαρακτήρισε ως «χοάνη» το
δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, όπου
εξαφανίζονται τα χρήματα του λαού
κι ως εκ τούτου πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο σύστημα. Σημείωσε, δε, πως οι προτάσεις αυτές έχουν
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ από το 2007, μόνο που ξέχασαν να τις κάνουν σαφείς!
Συγκεκριμένα:
• θεσμοθετείται η «βασική» σύνταξη ως κοινή αφετηρία για όλες τις
κύριες συντάξεις και η ενίσχυση της
ανταποδοτικής σχέσης εισφορών παροχών, καθώς και η ενίσχυση των
κινήτρων ασφάλισης και παραμονής
στην εργασία (εξάλειψη των κινήτρων
για πρόωρη συνταξιοδότηση).
Με τη θεσμοθέτηση της «βασικής
σύνταξης», που σήμερα ανέρχεται
στα 360 ευρώ και μετά από τέσσερα
χρόνια, στα 550 ευρώ περίπου, περνάμε στο νέο μοντέλο, το οποίο θα εγγυάται μόνο αυτά τα ελάχιστα όρια.
Από εκεί και πέρα το ύψος της σύνταξης θα εξαρτάται από το σύνολο

των εισφορών και τα χρόνια εργασίας του ασφαλισμένου και όχι από
τα τελευταία χρόνια (πενταετία) που
ισχύει σήμερα. Επιπλέον, το μοντέλο
αυτό προϋποθέτει και την αλλαγή του
ποσοστού αναπλήρωσης που ισχύει
(70% ή 80% επί του συντάξιμου μισθού).
Η εξάλειψη των κινήτρων στις πρόωρες σημαίνει ότι στις κατηγορίες
ασφαλισμένων που μέχρι τώρα μπορούσαν να φύγουν νωρίτερα (π.χ. μητέρες ανηλίκων) θα τους απαγορευτεί κάτι τέτοιο αυξάνοντας την ποινή
της πρόωρης αποχώρησης. Σήμερα
το πρόστιμο αυτό ισούται με μείωση
κατά 6% για κάθε χρόνο. Θα έχουμε
δηλαδή αύξηση και των «ειδικών ορίων» στην ηλικία συνταξιοδότησης.
• παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στη εργασία, με έμμεσο τρόπο,
με την «ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής, μετά τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος».
Μπορεί αυτό να ακούγεται αθώο,
άλλα σε σχέση με τα παραπάνω, όταν
η βασική σύνταξη μετατραπεί σε προνοιακό επίδομα, υποχρεωτικά θα μένει κάποιος στην εργασία του, μέχρι
να θεμελιώσει αξιοπρεπές συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η νέα κυβέρνηση,
από πολύ παλιά, έχει μακρά παράδοση στις λεκτικές «ντρίπλες».
• ενισχύεται το κεφαλοποιητικό σύστημα με την προώθηση της
επαγγελματικής ασφάλισης. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ήδη
έχουν νομοθετηθεί με τον 3029/2002
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε να τα επιβάλει.
Τώρα όμως, με την υποβάθμιση της
κύριας σύνταξης και την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η επαγγελματική
ασφάλιση αποκτά επείγοντα χαρακτήρα, ως υποτιθέμενη ανάσχεση της
αύξησης των ορίων ηλικίας. Έτσι, σαν
έντομα που όσο προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τον ιστό της αράχνης,
παγιδευόμαστε εντελώς, θα σπεύσουμε να δημιουργήσουμε αυτά τα ιδιωτικά, συντεχνιακά ταμεία, πληρώνοντας
περισσότερες εισφορές και μην έχοντας καμία εγγύηση για το ύψος των
συντάξεων, οι οποίες θα εξαρτώνται
από την απόδοση των εισφορών στα
χρηματιστήρια. Επιπλέον, τα επαγγελματικά ταμεία θα γίνουν οι τροφοδότες των χρηματαγορών άρα και
των επιχειρήσεων που ψάχνουν εκεί
άντληση νέων κεφαλαίων.
• μειώνονται οι παροχές μέσω των
ενοποιήσεων με «ενοποιήσεις των
ταμείων κύριας ασφάλισης με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων,
Μισθωτοί,
Αυτοαπασχολούμενοι,
Αγρότες. Το ΠΑΣΟΚ, μετά το νόμο
Πετραλιά, κάνει το τελευταίο βήμα με
τη δημιουργία τριών (3) Ταμείων κύριας ασφάλισης. Που σημαίνει ότι αργά
ή γρήγορα θα ακολουθήσει και η
«ενοποίηση» προς τα κάτω όλων των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όσον
αφορά στα επικουρικά και εδώ αναζητούνται «βιώσιμα σχήματα» δηλαδή
το τσουβάλιασμα σε 5-6 επικουρικά
ταμεία, όπως προβλέπεται και στο

πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, τα
πλεονασματικά Ταμεία να καλύψουν
όσα Ταμεία παρουσιάζουν σήμερα οικονομικά προβλήματα. Η εξέλιξη αυτή
θα κάνει πιο εύκολη και την εφαρμογή
της πρόβλεψης του νόμου Πετραλιά,
να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις
στο 20%, καθώς ακόμα και εκείνα τα
Ταμεία που σήμερα είναι πλεονασματικά, σιγά - σιγά θα φορτωθούν τα
ελλείμματα κάποιων άλλων. Έτσι οι
ασφαλισμένοι και πάλι θα φορτωθούν
τα βάρη που δεν αναλαμβάνουν το
κράτος, οι πολυεθνικές και ο ΣΕΒ.
• περικόπτονται, δραστικά, οι
παροχές υγείας με τη «Σύσταση και
λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας,
ώστε να καλύπτεται το σύνολο του
πληθυσμού από τις μονάδες αυτές».
Οι ενιαίες τοπικές μονάδες θα αποτελούν μια «συνέργια και δικτύωση
όλων των δομών παροχής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Δηλαδή,
δημόσιοι, δημοτικοί, ιδιωτικοί φορείς
θα συνδεθούν, ενισχύοντας έτσι τη
δικτύωση με την εμπορευματοποίηση
των υπηρεσιών Υγείας, που θα σημάνει χαράτσια για τους ασφαλισμένους
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάτι σαν
τα Κέντρα Υγείας, ελαφρώς πιο υποβαθμισμένα κι ελαφρώς πιο ιδιωτικά!
Αυτό εξυπηρετεί και η «κάρτα υγείας» της οποίας η καθιέρωση βάζει
πλαφόν στα φάρμακα και τις εξετάσεις που θα δικαιούται καθένας.
• καταργούνται τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αφού θα εφαρμοστεί το πόρισμα της Ν.Δ. που αποχαρακτήρισε τα περισσότερα. Αυτό θα
αυξήσει τα όρια ηλικίας 5-7 χρόνια σε
όσους πληγούν.
• περικόπτονται οι αναπηρικές
συντάξεις, τη στιγμή που δεν υπάρχει
καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
• διατηρούνται οι αδικίες της διαδοχικής ασφάλισης, αφού θα αποδοθούν αυξήσεις 5% - 8% όταν οι πραγματικές απώλειες των ασφαλισμένων
σε περισσότερα από ένα Ταμείο κατά
τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους,
φτάνουν μέχρι και 30% της σύνταξής
τους. Η χαρά των κυβερνήσεων είναι
να αλλάζουμε δουλειές!
• απαλλάσσεται το κράτος από

την υποχρέωση της χρηματοδότησης
των ταμείων με την «Ανασύσταση του
Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των
Γενεών με χρηματοδότηση από την
άμεση φορολογία, την αξιοποίηση
δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές...». Δηλαδή, να φανούν αλληλέγγεες οι γενεές, πληρώνοντας άμεσα,
έμμεσα κι επιτρέποντας το ξεπούλημα της εναπομένουσας δημόσιας
περιουσίας. Αυτό κι αν είναι σοσιαλιστικό!!!
Συνολικά, αυτές οι αλλαγές θα μετατρέψουν τη σύνταξη σε προνοιακό
επίδομα φτώχειας και θα καταστήσουν αναγκαία την παράταση του
εργασιακού χρόνου και την ενίσχυση
των ιδιωτικών μοντέλων ανταποδοτικότητας των εισφορών.
Ο απώτερος στόχος είναι να απαλλαγεί το κράτος από την κοινωνική
υποχρέωση του, να παρέχει στήριξη
στα Ταμεία και στην υγεία, καθώς και
στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
(μητέρες, ανάπηροι).
Εναποτίθεται, πλέον, στην οικονομική δυνατότητα του καθένα να εξασφαλίσει το μέλλον του. Όσοι δεν
έχουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν θα εκβράζονται από το σώμα
της κοινωνίας.
Είναι το νέο μοντέλο της αντικατάστασης του κράτους πρόνοιας από το
κράτος – manager.
Σ’ αυτόν τον κοινωνικό διάλογο
συμμετέχει, δυστυχώς κι η δική μας
– ως ισότιμος με τον ΣΕΒ, «κοινωνικός εταίρος» - Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου, υποθηκεύοντας
βάναυσα το μέλλον των συναδέλφων
μας, αλλά αφού έλαβε πρώτα, την
ψήφο εμπιστοσύνης των αντιπροσώπων των εμπόρων. Με τη δική μας συνενοχή, μας ξεπουλάει.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να απαλλαγεί, οριστικά, από την υποχρέωση
να καταβάλει τις ζημιές που προκάλεσε στο ασφαλιστικό σύστημα το
κράτος, τις προηγούμενες δεκαετίες. Ποτέ, όμως δεν θα μπορέσουν,
οι ελεύθεροι επιχειρηματίες κι οι μισθωτοί να καλύψουν τα 58 δις. € που
χάθηκαν την περίοδο 1951 – 1975,
ούτε τα 3,5 δις. € που «κατατέθηκαν»
στο χρηματιστήριο την τριετία 1999 –
2002.
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Εκλογές στην Ε.Σ.Ε.Ε.

Θρίαμβος του
κυβερνητικού
συνδικαλισμού
(και του ωχαδερφισμού!)

Τ

α αποτελέσματα των τελευταίων
εκλογών για την ανάδειξη του
νέου διοικητικού συμβουλίου της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου των εμπόρων,
επαναβεβαίωσαν την βαθιά της κομματική εξάρτηση, τη σταθερή της
προσήλωση στα οράματα του νεοφιλελευθερισμού σαν κλαδική οργάνωση του Σ.Ε.Β., την απροθυμία των
Αντιπροσώπων να αντιληφθούν το
πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
τα μεγάλα προβλήματα των συναδέλφων, καθώς και τη στενή εκλογική της βάση.
Των εκλογών προηγήθηκε Γενική
Συνέλευση, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όπου, δυστυχώς παρέστησαν
ελάχιστοι εκλέκτορες. Βυθισμένοι
στην αδιαφορία τους, δεν έδωσαν,
καν, στους εαυτούς τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις θέσεις
των υποψήφιων συνδυασμών, κάτι
που στο μέλλον πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να αφαιρείται το
δικαίωμα του εκλέγειν σε όσους δεν
συμμετέχουν, συνολικά, στις εργασίες της εκλογικής διαδικασίας.
Αρχικά, τον αποχαιρετιστήριο
λόγο του εκφώνησε ο απελθών
πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Δημήτρης
Αρμενάκης, ο οποίος υπεραμύνθηκε της πολιτικής που εφάρμοσε
κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Απέφυγε να αναφέρει το κατά πόσο
βοηθήθηκαν οι μικρομεσαίοι από τις
συνδικαλιστικές πρακτικές του Δ.Σ.
και κάλεσε τους αντιπροσώπους να
απομονώσουν εκείνους που θέλουν
να κάνουν κακό στην ΕΣΕΕ. Υποστήριξε πως έκανε καλά το καθήκον του
κι ως επιχείρημα για το έργο του
χρησιμοποίησε την αναγνώριση που
έλαβε η ΕΣΕΕ από τους κρατούντες. Τέλος, αφού επανέλαβε πως
πάλεψε για το καλό του εμπορίου
– κι όχι των μικρομεσαίων εμπόρων
– δήλωσε, σίγουρος, πως το σχήμα
που θα τον διαδεχτεί θα συνεχίσει
το έργο του.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι
επικεφαλής των παρατάξεων.
Ο κ. Β. Κορκίδης – νικητής των
εκλογών – απέφυγε να καταθέσει
ουσιαστικές προτάσεις για την επόμενη μέρα και να προδιαγράψει τον
δρόμο που προτίθεται να ακολουθήσει η νέα διοίκηση είτε ως όργανο
των μικρομεσαίων είτε των πολυεθνικών.
Επικεντρώθηκε στην ανάγκη

εφαρμογής διαφανών διαδικασιών
στη λειτουργία της ΕΣΕΕ, αλλά και
του ΚΑΕΛΕ, του φορέα υλοποίησης
των προγραμμάτων επιμόρφωσης
των εμπορικών συλλόγων, έπειτα
από κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί για οικονομική κακοδιαχείριση από «ημετέρους».
Αρνήθηκε ότι ο συνδυασμός του
είναι κομματικό υποκατάστατο, αν
και στο παρελθόν, όπως έχει αποκαλύψει η «Ερμαϊκή Στήλη», ο ίδιος και
τα στελέχη του ενεπλάκησαν, ευθέως, σε κομματικά παιγνίδια. Έκρινε
σκόπιμο να εξηγήσει τους λόγους
που ενώθηκαν «Λοτσαρικοί» και
«Αρμενακικοί» σε ένα ψηφοδέλτιο,
λέγοντας πως συνταίριαξαν όλες τις
απόψεις για το καλό του συνδικαλισμού, αποφεύγοντας να κάνει λόγο
για αμοιβαίες υποχωρήσεις στις φιλοδοξίες τους. Ζήτησε, ακόμη, την
ενεργή συμμετοχή όλων.
Ο Ν. Τζίκας περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση των συναδέλφων,
αλλά υπερασπίστηκε το έργο της
απελθούσης διοίκησης της ΕΣΕΕ
και του προεδρείου, του οποίου
ήταν μέλος. Κατηγόρησε αυτούς
που προσπάθησαν να εμποδίσουν
το έργο της ΕΣΕΕ κι έβαλε εναντίον όσων τραυματίζουν το κύρος της
Συνομοσπονδίας, συμφωνώντας με
το άνοιγμα των καταστημάτων τις
Κυριακές κι όσους εμπλέκονται σε
σκάνδαλα οικονομικής διαχείρισης
μέσω του ΛΑΕΚ.
Παρουσιάζοντας τις στοχεύσεις
του συνδυασμού του, ζήτησε να παγώσουν οι δανειακές υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων για δυο χρόνια, να
διαγραφούν από τον Τειρεσία όσες
ακάλυπτες επιταγές έχουν πληρωθεί, να ρυθμιστούν οι οφειλές προς
το δημόσιο με ευνοϊκούς όρους, να
επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να δημιουργηθούν κίνητρα
για την αύξηση της απασχόλησης
στις επιχειρήσεις, να ενισχυθεί το
ΤΕΜΠΜΕ.
Για τα Πολυκαταστήματα ζήτησε
τον ακριβή καθορισμό εμπορικών
ζωνών και την θέσπιση χιλιομετρικών και πληθυσμιακών κριτηρίων,
ενώ τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς
του ωραρίου στα προ του 2005 δεδομένα και παράλληλα να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη αργία. Να
απαγορευτούν οι προσφορές, ένα
μήνα πριν τις εκπτώσεις και οι προωθητικές ενέργειες που προκαλούν
αθέμιτο ανταγωνισμό.

Για το ασφαλιστικό, να αρθούν
οι αδικίες της διαδοχικής ασφάλισης, να εξισωθούν προς τα πάνω
οι διαφορές στις συντάξεις μεταξύ
των πρώην ΤΕΒΕ και ΤΑΕ, με συνταξιοδότηση στα 35 εργάσιμα χρόνια. Ακόμη, να αποποινικοποιηθούν
οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και να
υπάρξει κρατική χρηματοδότηση.
Χωρίς διάθεση κακεντρέχειας, τα
αιτήματα είναι σωστά, αλλά όπως
θα διαπίστωσε ο κ. Τζίκας – ως μέλος του προηγούμενου προεδρείου
και μάλιστα στη θέση του Γ. Γραμ-

τάξεις ότι μιλούν υποκριτικά για τα
προβλήματα και θύμισε πως όλοι οι
υπόλοιποι καταψήφισαν το ψήφισμα
της Αγωνιστικής Συνεργασίας, που
ζητούσε να μην επιβληθεί αύξηση
των εισφορών από τον ΟΑΕΕ. Επίσης, ότι πρόσφατα, η ΕΣΕΕ δεν
αντέδρασε στην προσπάθεια επιβολής 7ου διμήνου στις εισφορές, η
οποία πάγωσε από την παρέμβαση
της Πανελλαδικής Συντονιστικής
Επιτροπής για το ασφαλιστικό.
Ανέφερε ότι η ΕΣΕΕ υπέταξε τον
συνδικαλισμό στα προγράμματα

ματέα – η ΕΣΕΕ δεν σκοπεύει να τα
ικανοποιήσει. Η επαναφορά τους
– ως αιτημάτων και μόνο – χωρίς
αντίστοιχη συνδικαλιστική πρακτική,
αποπροσανατολίζει τους συναδέλφους και δεν προσφέρει εφικτές
λύσεις στα αδιέξοδα.
Ο κ. Θ. Δήμας – εκπρόσωπος της
Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων,
μιας που δεν υπήρχε επικεφαλής
στη συγκεκριμένη παράταξη – αρχικά, ζήτησε – όπως κι έγινε – να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
του Αλ. Σπύρου, πρώην Γ. Γραμματέα της ΟΕΣΒΔΕΝ και μέλους του
ΔΣ της ΕΣΕΕ.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στα
προβλήματα των συναδέλφων, επικεντρώθηκε στην γιγάντωση των
πολυκαταστημάτων, που έφερε ως
ντόμινο μια σειρά από ανατροπές
σε όλα τα βασικά θέματα του εμπορίου, στο ωράριο, στις εκπτώσεις,
στις εργασιακές σχέσεις, στην κοινωνική ασφάλιση, στην συρρίκνωση
του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων. Υποστήριξε πως όλα αυτά τα
επέβαλαν συγκεκριμένες πολιτικές
αποφάσεις, τις οποίες η ΕΣΕΕ στήριξε είτε μέσω των κοινωνικών διαλόγων είτε μέσω της ανοχής της.
Κατηγόρησε τις υπόλοιπες παρα-

επιμόρφωσης για να κρατήσει απαθείς τους συνδικαλιστές με οικονομικά ανταλλάγματα κι ότι δεν είναι
δυνατόν να μιλούν για πάταξη της
διαφθοράς αυτοί που διοικούσαν
μέχρι σήμερα.
Ζήτησε να μετατραπεί η ΕΣΕΕ σε
όργανο διεκδίκησης των συμφερόντων μόνο των μικρών επιχειρήσεων
κι όχι γενικά κι αόριστα του εμπορίου.
Τέλος, υπέδειξε ως μόνο δρόμο
την διεκδίκηση για να καταργηθούν
όλοι οι νόμοι που οδήγησαν σε αναρχία την αγορά, που μετατόπισαν τα
κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις,
που μας ανάγκασαν σε βαρύτατη
φορολογία και θα μας οδηγήσουν
σε λουκέτα.
Ο κ. Γ. Ρώρος, μέλος στο προηγούμενο προεδρείο επίσης, υποστήριξε ότι η ΕΣΕΕ, από ένα σημείο και
μετά, τα πήγε καλά κι ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εμπόρων, όπως
για παράδειγμα, με τις κινητοποιήσεις για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου.
Ζήτησε να καταργηθούν οι νόμοι
που καθόρισαν το υπάρχον πλαίσιο
της εμπορικής χωροταξίας, των παζαριών, των εκπτώσεων και του ωραρίου, να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη
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αργία, να μην ανοίξει άλλο πολυκατάστημα στις μεγάλες πόλεις, να
μετατραπεί το ΤΕΜΠΜΕ σε τράπεζα
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επέμεινε στη συμμετοχή όλων
των παρατάξεων στο προεδρείο, αν
κι αυτό στην πράξη, πέρα από την
ικανοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών, δεν βοήθησε τους μικρούς,
αυτοαπασχολούμενους εμπόρους.
Επισήμανε την ανάγκη της σύγκλησης ενός οργανωτικού – συνδικαλιστικού συνεδρίου που θα
χαράξει τους στόχους της Συνομοσπονδίας και ζήτησε να αυτονομηθεί το ΚΑΕΛΕ από την ΕΣΕΕ, για να
μην μπερδεύεται ο συνδικαλισμός
με τα οικονομικά.
Τέλος, από τους επικεφαλής μίλησε ο Π. Γεωργίου, ο οποίος επιτέθηκε στην προηγούμενη διοίκηση,
λέγοντας πως μιλούν για ανεξάρτητο συνδικαλισμό εκείνοι που έκαναν
μυστικό συνδικαλισμό και πως όλοι
γνωρίζουμε αυτά που διεκδικούμε,
τα αναφέρουμε στις συνελεύσεις
κι έπειτα χάνονται από τις διεκδικήσεις του Δ.Σ. Όσοι φαίνεται να διαφωνούν τώρα με τις κυβερνητικές
αποφάσεις, συναινούν αργότερα.
Ζήτησε την αναδιοργάνωση της
ΕΣΕΕ και την αξιοποίηση των ομοσπονδιών και των συλλόγων.
Για την ιστορία, στις εκλογές της
29ης Νοεμβρίου, τα αποτελέσματα
των αρχαιρεσιών, στις οποίες έλα-

βαν μέρος 403 εκλέκτορες από όλη
την επικράτεια, επί συνόλου 435, διαμορφώθηκαν ως εξής:
ο Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ» με επικεφαλής τον κ.
Βασίλη Κορκίδη έλαβε 229 ψήφους,
ήτοι ποσοστό 57,39% και κατέλαβε
δεκατρείς (13) έδρες στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Ο Συνδυασμός «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Νίκο Τζίκα έλαβε 90
ψήφους, ήτοι ποσοστό 22,56% και
κατέλαβε πέντε (5) έδρες. Ο Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΩΝ» έλαβε 37 ψήφους, ήτοι
ποσοστό 9,27% και κατέλαβε δύο
(2) έδρες. Ο Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ» με
επικεφαλής τον κ. Γιώργο Ρώρο
έλαβε 29 ψήφους, ήτοι ποσοστό
7,27% και κατέλαβε μία (1) έδρα. Ο
Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ» με επικε-

φαλής τον κ. Π. Γεωργίου έλαβε 14
ψήφους, ήτοι ποσοστό 3,51% και
δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το ενδιαφέρον, για όσους έχουν
παρακολουθήσει τις αναφορές της
«Ερμαϊκής Στήλης» στους συσχετισμούς δυνάμεων στο διοικητικά
συμβούλια της ΕΣΕΕ, έγκειται στον
θρίαμβο των Λοτσαρικών υποψηφίων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού έναντι αυτών που στήριξε ο Δ.
Αρμενάκης. Ο ίδιος ο Δ. Λοτσάρης,
μάλιστα, αν και ανενεργός συνδικαλιστής παρακολούθησε τις εργασίες της Γ.Σ. και ενεπλάκη στην
εκλογική διαδικασία. Πήρε έτσι την
«εκδίκησή» του για τα «άδειασμα»
που του έκαναν κάποτε οι πρώην
σύντροφοι.
Συμπερασματικά, οι αντιπρόσωποι 25.000 εμπόρων, πανελλαδικά,
από τις εκατοντάδες χιλιάδες των

αδιάφορων εμπόρων για τους συλλόγους και τον συνδικαλισμό, εξέλεξαν μια διοίκηση χαμηλών απαιτήσεων, αντίθετη με τις ανάγκες των
μικρών εμπόρων, για την οποία μπορούμε με ασφάλεια να αναφέρουμε
πως δεν περιμένουμε τίποτα, παρά
μόνο να προσυπογράψει όποια απόφαση πάρει η κυβέρνηση. Βέβαια,
πρόσκειται ιδεολογικά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά οι κατευθύνσεις της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να
την καλύπτουν.
Από τους 400 τόσους αντιπροσώπους είναι ζήτημα αν ένα ποσοστό
του 20% βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τους συναδέλφους, την ώρα
που η τεράστια μάζα των μικρών
εμπόρων δεν μπορεί να αντιληφθεί
ότι ένα ισχυρό κι απαιτητικό συνδικαλιστικό κίνημα θα μας έδινε τη
δυνατότητα της συνεχούς παρουσίας στην πολιτική ζωή κι όχι, μόνο,
κάθε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Θα μας επέτρεπε να επιβάλουμε τις
δικές μας λύσεις.
Αυτή η διοίκηση της ΕΣΕΕ, μόνο
ως παρακλάδι του ΣΕΒ μπορεί να
λειτουργήσει, αναιμική, συμβιβασμένη, εξυπηρετική στις μεγάλες
επιχειρήσεις, δίγλωσση, χαμένη στη
μετάφραση της εξουσίας των επαγγελματιών – συνδικαλιστών, που δεν
θα χρειαστούν ούτε τη σύνταξη με
τόσα που έχουν, όπως έλεγε κι ο
απελθών πρόεδρος Δ. Αρμενάκης!
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010 - Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Γιορτή του χρήματος και των συμφερόντων

Θ

α μπορούσε να είναι πράγματι γιορτή του ποδοσφαίρου η διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αν το ίδιο το ποδόσφαιρο, ως
άθλημα, συνέχιζε να παραμένει
παιχνίδι που παίζεται αποκλειστικά μέσα στο γήπεδο και όχι κυρίως έξω απ’ αυτό. Αλλά ακόμη
και στο επίπεδο τέτοιων διοργανώσεων μεταξύ εθνικών ομάδων,
αν αναλογιστούμε μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης
των αγώνων, τις διαφημίσεις, τις
αγοραπωλησίες παικτών, που θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία
των ομάδων τους, οι μπίζνες είναι
μεγάλες για να τις εναποθέσουν
μόνο μέσα στο γήπεδο.
Μουντιάλ... ίσον μπίζνες
Τον ερχόμενο Ιούνη, λοιπόν,
η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπάει στα γήπεδα
της Νότιας Αφρικής, όπου και θα
διεξαχθεί το Μουντιάλ. Η Εθνική
Ελλάδας για δεύτερη φορά στην
ιστορία της θα αγωνιστεί στην
κορυφαία διοργάνωση, μετά το
1994 στα γήπεδα των ΗΠΑ με
τεχνικό τον Αλκέτα Παναγούλια.
Περιοδεύων θίασος ενδεχομένως
θα είναι και το συγκρότημα του
Οτο Ρεχάγκελ. Ποιος δε θυμάται
την εικόνα της ομάδας στην Αμερική. Ομάδα «τσίρκο» αυτή του

‘94, μόνο μυαλό για μπάλα δεν
είχε. Από δεξίωση σε δεξίωση...
Για ένα μήνα εκατομμύρια φίλαθλοι σ’ όλο τον κόσμο θα καρφωθούν μπροστά στις οθόνες
της τηλεόρασης προκειμένου
να δουν τα παιχνίδια. Υποτίθεται
και να θαυμάσουν τις καλύτερες
ομάδες. Αλλά είπαμε: πίσω από
τη βιτρίνα κρύβονται μπίζνες. Και
οι μπίζνες θέλουν και φιέστες.
Γιατί το σύγχρονο φουτμπόλ έχει
καταντήσει δυστυχώς μια ανελέητη μονομαχία, χειρότερη και
από αυτή της ρωμαϊκής εποχής,
αφού τα συμφέροντα είναι τόσο
μεγάλα, που πραγματικά αναρωτιέσαι αν παρακολουθώντας κανείς το παιχνίδι ενός λαοφιλούς
συλλογικού αθλήματος βλέπει
συναγωνισμό για την ανάδειξη
των καλύτερων ομάδων ή ανταγωνισμό συμφερόντων. Ο καπιταλισμός δεν είναι διόλου τυχαίο
ότι επενδύει στο ποδόσφαιρο
με σκοπό όχι μόνο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά και
τη χειραγώγηση του κόσμου. Το
ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός και
θέαμα. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί
να πει το αντίθετο. Υπάρχει όμως
μια διαφορά: άλλο θέαμα και
άλλο... σόου μπιζ. Η αίσθηση που
πλέον κυριαρχεί είναι ότι δε διαγωνίζονται εθνικές ομάδες αλλά
πολυεθνικές. Τελικά, μήπως δεν

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η Ε.Σ.Ε.Ε.

Τ

ελικά όσο και αν είχα μία
μικρή ελπίδα να δω κάτι
διαφορετικό από αυτό το καθαρά κομματικό που μου είχαν
πει για της εκλογές της ΕΣΕΕ,
την έχασα και αυτή και είμαι
σίγουρος ότι την είχα μαζί μου
όταν ξεκίνησα από την Άρτα!!!
Τώρα στην γέφυρα στο Ρίο,
στον ισθμό της Κορίνθου, στην
Αττική οδό κάπου εκεί μου την
πήρε ο αέρας την ελπίδα!!!
Πέντε διαφορετικοί συνδυασμοί (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ & Ν.Δ.) με έτοιμες από πριν
τις ψήφους και με απόχες μη
φύγει κανένας ψηφοφόρος
στους διαδρόμους και ξέροντας από πριν πόσους θα βγάλει ο καθένας. Το λέγανε όλοι
στους διαδρόμους.
Εμείς που μείναμε μέχρι τέλους την παραμονή των εκλογών για να ακούσουμε όλους
τους υποψηφίους είμαστε
τελικά γραφικοί ή ρομαντικοί
συνδικαλιστές;
Όλοι οι συνδυασμοί είχαν

υποστηρικτές που ήρθαν μόνο
την Κυριακή να ψηφίσουν γιατί ήξεραν από πριν πιο ψηφοδέλτιο ήταν το ‘’σωστό’’, άρα
γιατί μας έφεραν εκεί από το
Σάββατο, δεν μας έστελναν
τους λόγους με email και μία
φωτογραφία για το αρχείο μας
και να πάμε την Κυριακή μόνο
σαν να πηγαίνουμε εκδρομή
ημερήσια στο σχολείο!!!!
Για να μην σας κουράζω το
συμπέρασμα μου είναι ότι όσο
στην ΕΣΕΕ οι συνδυασμοί θα
έχουν κομματική σημαία θα
έχουν και εξάρτηση και θα
είναι εγκλωβισμένοι σε έναν
λαβύρινθο που θα χαίρονται
μόνο και μόνο που βλέπουν
λίγο φως αλλά δεν θα έχουν
βρει ποτέ την έξοδο!!!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γενικός Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Άρτας
Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.

πρέπει να ονομάζεται Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αλλά παγκόσμιο κύπελλο συμφερόντων
των μεγάλων εταιρειών;
Πολλά λεφτά στην ασφάλεια.
Όσον αφορά στο Μουντιάλ της
Νότιας Αφρικής τον Ιούνη του
2010, με τα σημερινά στοιχεία ο
προϋπολογισμός της διοργάνωσης αναμένεται να φτάσει στα 55
εκατ. ευρώ (χωρίς τη συνδρομή
της FIFA). Ένας τομέας που έχει
προγραμματιστεί να δαπανηθούν
πολλά χρήματα είναι αυτός της
ασφάλειας. Η κυβέρνηση της
Νότιας Αφρικής έχει δαπανήσει
περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ
προκειμένου να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει του Μουντιάλ, αγοράζοντας καινούργια
ελικόπτερα και οχήματα. Υπολογίζεται πως σε κάθε γήπεδο θα
βρίσκονται περίπου 700 αστυνομικοί οι οποίοι θα έχουν και την
ενίσχυση ιδιωτικού στρατού.
Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως όλα θα κυλήσουν ομαλά,
όμως υπάρχει και προβληματισμός. Αρκετοί κάτοικοι της χώρας εκφράζουν τις επιφυλάξεις
του για το κατά πόσο η Αστυνομία μπορεί να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις. Κάποιοι, αν και χαρακτηρίζουν επαρκή τον αριθμό
των αστυνομικών, επισημαίνουν
πως τις περισσότερες φορές
επεμβαίνουν
καθυστερημένα.
Ορισμένοι άλλοι θεωρούν πως η
Αστυνομία είναι αρκετά επιεικής
και πολλές φορές τα όργανα της
τάξης δωροδοκούνται. Για τους
περισσότερους η πρόσληψη ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας και
η μετατροπή των σπιτιών σε οχυρά, με ηλεκτροφόρα σύρματα
και συστάδες από ξυράφια γύρω
από αυτά, είναι ικανοποιητικά μέτρα.
Ρεκόρ εσόδων
Παρά τις ...Κασσάνδρες, οι φίλαθλοι φαίνονται διατεθειμένοι
να ταξιδέψουν μέχρι τη νοτιότερη χώρα της αφρικανικής ηπείρου για να παρακολουθήσουν
τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο

και το Κύπελλο Συνομοσπονδιών.
Για τη φετινή διοργάνωση το 70%
των εισιτηρίων έχει ήδη πουληθεί,
ενώ υπολογίζεται πως ο αριθμός
των τουριστών την επόμενη χρονιά θα φτάσει το μισό εκατομμύριο. Σχεδόν δυο εκατομμύρια άνθρωποι εκδήλωσαν ενδιαφέρον
για να προμηθευτούν τα πρώτα
753.000 εισιτήρια που διατέθηκαν σε πρώτη φάση και ήδη 28
από τους 64 αγώνες είναι «sold
out» (τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί). Η ζήτηση αναμένεται
να κορυφωθεί στους επόμενους
μήνες, όταν θα οριστικοποιηθούν
και οι χώρες που θα προκριθούν
στην τελική φάση. Η επιτυχημένη διεξαγωγή του Παγκοσμίου
Κυπέλλου είναι ένα μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για τη χώρα, αλλά
και για την αφρικανική ήπειρο. Η
οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης μέσω του εκτελεστικού
διευθυντή Ντάνι Τζόρνταν έχει
υποσχεθεί πως θα είναι το καλύτερο τουρνουά που θα έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Ωστόσο, ζητήματα που αναζητούν λύση πέρα
από την εγκληματικότητα είναι
τόσο η διαμονή όσο και οι μετακινήσεις. Η εικόνα της χώρας είχε
πληγεί από τις καθυστερήσεις
στην ολοκλήρωση των έργων,
από τη γραφειοκρατία, τις πολιτικές κόντρες, αλλά και από την
εμμονή των αφρικανικών Μέσων
με το εναλλακτικό πλάνο που θα
είχε η FIFA μεταφέροντας τη διοργάνωση σε άλλη χώρα.
Πάντως ανεξάρτητα με το τι θα
συμβεί το επόμενο καλοκαίρι στη
Νότια Αφρική, τα έσοδα για τη
διοργάνωση έχουν σπάσει κάθε
ρεκόρ, κυρίως λόγω των τηλεοπτικών συμβολαίων από τις ΗΠΑ.
Ειδικοί εκτιμούν πως τα έσοδα
για τη FIFA από τις εμπορικές
συμφωνίες έχουν ξεπεράσει τα
3,4 δισεκατομμύρια δολάρια,
ποσό που είναι αυξημένο κατά
50% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ στη Γερμανία
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
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Ο φόβος είναι η μητέρα της ηθικής
του Αντώνη Αντωνάκου

Ο

Nietzsche στη δική του γενεαλογία της ηθικής σημειώνει πως, υπάρχουν δυο είδη ηθικής στον κόσμο. Η ηθική του αφέντη και η ηθική
του σκλάβου. Για τον αφέντη το καλό ορίζεται ως
κάτι ευγενές και ισχυρό, ενώ το κακό ως αδύναμο,
δειλό και αξιολύπητο. Ο ευγενής κύριος, ο ευηπόληπτος αστός είναι αυτός που ορίζει τις αξίες.
Οι ορισμοί του δεν χρειάζονται έγκριση, εφόσον
κρίνει πως ό,τι είναι βλαβερό για τον ίδιο είναι
βλαβερό για την ανθρωπότητα. Το αφεντικό είναι
ο δημιουργός της ηθικής, ενώ ο σκλάβος ανταποκρίνεται τυφλά στην ηθική του αφέντη του με το
να παράγει τις τεχνικές πρόσληψής της, δηλαδή
την ηθική του σκλάβου. Έτσι η ηθική της κοινότητας συνολικά διαμορφώνεται από το σχέδιο
προστασίας που ο αφέντης ορίζει ως αξία, δημιουργώντας την αίσθηση στο σκλάβο πως ο φόβος
είναι η μητέρα της ηθικής.
Ο φόβος είναι καθημερινός και αδυσώπητος.
Έρχεται στα μάτια μας στα αυτιά μας, στο δέρμα
μας με κάθε μέσο. Γαντζώνεται στα σωθικά μας
όπως τα βρύα στα κεραμίδια. Είναι η βέργα που
μας βάζει στη γραμμή, που μας αλφαδιάζει με την
κοινή λογική.
Ο αφέντης στήνει τις σκηνές βίας. Διαμορφώνει κατά περίσταση τους κοινούς φόβους. Τη μια
διδάσκει την τάξη με τον ξυλοδαρμό σε κοινή θέα
ασκώντας τη βία τελεστικά και την άλλη αναπα-

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ

Π

ρόσφατα εορτάστηκε στο Βερολίνο
η 20η επέτειος της πτώσης του τείχους. Ειδικός επί του θέματος δεν είμαι,
ούτε ιστορικός για να το αναλύσω. Θα
περιοριστώ μόνο να εκφράσω μια γνώμη.
Τα τείχη χτίζονται από ανθρώπους και
από ανθρώπους γκρεμίζονται, όταν πλέον δεν εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς.
Πιο συγκεκριμένα το τείχος του Βερολίνου ήταν το αποτέλεσμα του ψυχρού
πολέμου, μετά τον αιματηρό δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο, με τα εκατομμύρια
νεκρούς.
Οι μεγάλες τότε δυνάμεις είχαν

ράγει εικόνες πολέμου, βιασμούς, μούντζες, κατάρες, εμβατήρια, θρησκείες, τελετουργίες που
μεταβιβάζουν το μήνυμα δια μέσου της σωματοποίησης.
Οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι είναι οι ντίλερ του
φόβου που ρημάζουν με τον ευσπλαχνικό τους
ανθρωπισμό και τα τελευταία ψήγματα διαλεκτικής σκέψης από το κρανίο του αιχμάλωτου τηλεθεατή. Ας αναλογιστούμε την απατηλή αίσθηση
του επείγοντος που διαποτίζει τον φιλελεύθερο
ανθρωπιστικό τους λόγο περί βίας.
Το τελεμάρκετινγκ της σοβαρής δημοσιογραφίας δεν πουλάει κιλότες, ταψιά ή δονητές αλλά
ανθρώπινο πόνο με ένα ευρώ. Η πληροφορία
παιανίζει με συναισθηματική χροιά ερεθίζοντας
πολλαπλώς τα μηνίγγια του θεατή. «Το επόμενο
λεπτό δέκα παιδιά θα πεθάνουν από την πείνα»,

«φροντίσει» νωρίτερα και ερήμην των
δεινοπαθούντων λαών της Ευρώπης, να
θέσουν κάτω υπό τη σφαίρα επιρροής
τους όσα περισσότερα κράτη μπορούσαν. Ήταν ένα ιδεολογικό, πολιτικό – γεωγραφικό και οικονομικό στρατήγημα για
να κυριαρχήσουν.
Φτάνοντας στο σήμερα εορτάζουν με
επετείους και φιέστες την πτώση ενός
τείχους που λίγο πολύ οι ίδιοι συνέβαλαν
τότε να κτιστεί.
Τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας
για την επέτειο έσβησαν και οι επίσημοι
αποχώρησαν κατασυγκινημένοι, το δε
ντόμινο από φενιζόλ θα πουληθεί σαν
σουβενίρ (διότι στον καινούριο κόσμο
που φτιάξαμε όλα πουλιούνται και όλα
εξαγοράζονται), μένει ένα μεγάλο ερώτημα:
Πότε και ποιοι θα αποφασίσουν το
γκρέμισμα των υπόλοιπων τειχών που
έχουν κτιστεί;
Όπως τα συρματοπλέγματα που χωρίζουν στα δύο εδώ και χρόνια την Κύπρο,
το τείχος που πρόσφατα έχει ορθωθεί

«κάθε έξι δευτερόλεπτα μια γυναίκα πέφτει θύμα
βιασμού», «με ένα μόνο ευρώ μπορείς να υιοθετήσεις ένα παιδί στον τρίτο κόσμο» και πάει λέγοντας. Τα παιδιά παρουσιάζονται ως κουτάβια της
κυρίας Βαρδινογιάννη, οι βιασμοί παρουσιάζονται
με εξαιρετική μαθηματική ακρίβεια, με μια ζηλευτή περιοδικότητα, δίνοντας την αίσθηση φυσικών
φαινομένων που το πανίσχυρο ένα και μοναδικό
ευρώ θα απαλύνει με την παντοδυναμία του τον
πόνο και την κακή τους μοίρα.
Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα βαθύτατα
υποκριτικό αίσθημα ηθικής αγανάκτησης. Υποβόσκει μια θεμελιακή αναθεωρητική χροιά σε όλες
αυτές τις επιτακτικές προτροπές του στυλ δώσε
και σώσε, δεν υπάρχει χρόνος πρέπει να δράσουμε τώρα. Η δράση φυσικά είναι το παντοδύναμο
ευρώ.
Η πληροφορία πλέον λειτουργεί ως δούρειος
ίππος του φόβου. Ο φόβος είναι δαιδαλώδης και
καρκινικός. Είναι η βίαιη εκτέλεση της παρτιτούρας της ζωής που ξεχαρβαλώνει τις χορδές της
ανθρώπινης ψυχής. Ο φόβος είναι ηθική καταστολή που αλλοιώνει την ουσία των πράξεών μας. Ο
φόβος είναι ο μπαμπούλας της πωλήτριας μπροστά στο φάσμα της ανεργίας που επιτρέπει στο
αφεντικό να μην της κολλά τα ένσημα, να την κρατά δουλικά όρθια ένα ολόκληρο οχτάωρο, να της
πασπατεύει τα κωλομέρια.
Ο φόβος είναι η χωματερή της ανθρώπινης
ύπαρξης.

μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, οι νεκρές ζώνες μεταξύ Η.Π.Α. και Μεξικού
και τέλος οι περίφημες πράσινες ζώνες
που έχουν δημιουργηθεί στην Βαγδάτη,
στην Καμπούλ κ.λ.π. χωρίζοντας πρωτεύουσες και λαούς.
Τείχη βέβαια δεν υψώνονται μόνο
από μπετόν και συρματοπλέγματα, αλλά
και από διάφορες συνθήκες (βλέπε
SENGEN) καθώς επίσης και από φυλετικά – θρησκευτικά – κοινωνικά – οικονομικά συμφέροντα. Αυτά τα τείχη ποιος
τολμάει να τα αγγίξει και να τα ρίξει;
Και συνεχίζω, οι λεγόμενες αναπτυγμένες και πλούσιες χώρες δεν έχουν ορθώσει τείχη έναντι των φτωχών και υποανάπτυκτων χωρών που λιμοκτονούν;
Ακόμη και μέσα στις ίδιες αναπτυγμένες χώρες έχουν ορθωθεί τείχη που από
τη μία πλευρά είναι οι άνεργοι, οι νέοι
των STAGE, οι χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι, οι μετανάστες που έφυγαν από
τις φτωχές πατρίδες για ένα καλύτερο
μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους.
Εμείς οι Έλληνες ας μην ξεχνούμε στις

δεκαετίες ΄50 – ΄60 – ΄70 τους οικονομικούς μας μετανάστες.
Σε γενικές γραμμές από τη μία πλευρά η φτώχεια και η δυστυχία και από την
άλλη οι τράπεζες, οι μεγαλοβιομήχανοι,
οι πολυεθνικές εταιρίες με τα υπερκέρδη τους. Εάν όλα αυτά δεν είναι τείχη και
εορτάζουμε πανηγυρικά την πτώση του
ενός, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας
που κάποιοι θέλουν να μας επιβάλουν.
Συνάδελφε – φίλε αναγνώστη.
Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
Στο χέρι των λαών είναι να απομονώσουμε αυτούς τους «μεγαλοασχήμονες»
ηγέτες και τα κοράκια τους, αφήνοντάς
τους μόνους και έρημους να εορτάζουν
επετείους.
Τείχη οι λαοί δεν χρειάζονται, διότι
μπορούνε και χωρίς αυτά να ζούνε αρμονικά και ειρηνικά μεταξύ τους.
Εάν κάποιος ή κάποιοι έχουν αντίθετη γνώμη τότε και οι ίδιοι στο βάθος του
μυαλού τους έχουν κτίσει ένα τείχος.
Χ.Κ.
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Τι θυμάμαι, τι βλέπω, τι βιώνω

Θ

υμάμαι τον Θείο Καραμανλή
με τη λιτότητα, τον Πατέρα
Παπανδρέου με το πάγωμα
μισθών, τον Μητσοτάκη με το 0+0
= 14, τον Σημίτη με τις θυσίες, τον
ανιψιό Καραμανλή με την ήπια προσαρμογή, τον γιο Παπανδρέου μ’
αυτά που βλέπετε και...να δεις τι σου
‘χω για μετά!
Βλέπω τον Θύμιο να είναι στη γύρα
για την επιταγή, αλλά κάνω ότι δεν
τον βλέπω, όχι γιατί δεν θέλω, αλλά
γιατί δεν έχω να του δανείσω.
Βλέπω τον Ντίνο στα δικαστήρια,
εγώ να έχω πάει να κάνω μήνυση
στον Δήμαρχο για το παράνομο παζάρι κι αυτός για χρέη που έχει στο
ταμείο του.
Βιώνω τον Νώντα που κόβει το
φροντιστήριο στην κόρη του που είναι στην 3ου λυκείου, γιατί δεν βγαίνει, αλλά να πιστεύει στην ελεύθερη
οικονομία, μην έρθουν οι κομμουνιστές και του πάρουν τα χρέη.
Βλέπω να πωλείται επιχείρηση –
«πωλείται το παρόν». Βλέπω «Μισή
τιμή», «διάλυση», «κλείνουμε».
Να κλείνει το μαγαζί γιατί δεν βγαίνει στο νοίκι και να το παίρνει ο Κινέζος με 3πλάσιο νοίκι.
Τον νέο και τη νέα να παντρεύονται και να κάνουν παιδί για να πάρουν μόρια.
Βλέπω την άλωση των αγορών από
τις αλυσίδες και τους ομίλους.
Τις αλυσίδες και τους ομίλους να
κερδίζουν όσα μια πόλη, αλλά να μην
πληρώνουν εισφορά στον Ο.Α.Ε.Ε.
Βιώνω του άνεργους που δεν βρίσκουν δουλειά, χωρίς να είναι τεμπέληδες.

Βλέπω να πουλάν παράνομα CD
ακόμη και στις τουαλέτες.
Βιώνω το ελεύθερο ωράριο, τις
ελεύθερες προσφορές, το μπάχαλο
με τις εκπτώσεις.
Την ασφαλιστική αποδόμηση, τα
φορολογικά τσουνάμια, τη μείωση
των εισοδημάτων.
Βιώνω την ακρίβεια, την ανεργία,
το διατραπεζικό πάρτι.
Κι εμείς να μην έχουμε γιατρούς
στα ταμεία μας.
Και όταν αυτά λέω
Μου απαντούν: είσαι μίζερος, είσαι
εσωστρεφής, εμποδίζεις την πρόοδο
και την ανάπτυξη με τις αγκυλώσεις
σου. Μου εκσφενδονίζουν λέξεις
όπως: ελεύθερη οικονομία – ανταγωνιστικότητα – παγκοσμιοποίηση –
κοινωνική διαβούλευση – επιχειρείν
– προσαρμοστικότητα – ευελιξία –
απασχολησιμότητα – δια βίου εκπαίδευση.
Αυτά, μου λένε, είναι η ουσία και
όχι η δική σου μόνιμη γκρίνια.
Θυμάμαι, βλέπω και βιώνω, το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκφυλισμένο
(πόσοι είμαστε εδώ σήμερα; πόσοι
θα ψηφίσουμε αύριο; πόσους εκπροσωπούμε όλοι μαζί, παρόντες και
σουλατσαδόροι που θα προσέλθουν
αύριο; 26.000 – 27.000 το πολύ).
Οι Σύλλογοι να κάνουν Γενική Συνέλευση με ελάχιστους.
Τις ευχετήριες κάρτες που μου
στέλνουν οι σύλλογοι να γεμίζουν
ένα δωμάτιο, ενώ τα ψηφίσματά τους
χωράνε στο πορτοφόλι μου.
Την ΕΣΕΕ σφιχταγκαλιασμένη
με την εκάστοτε κυβέρνηση, τους

υπουργούς και τους γραμματείς
τους, να ζητά: συνάφεια και τριπλοφορολόγηση, ιδιωτικά λιμάνια, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μεταφορές,
φως, νερό, τηλέφωνο...
Ακούω ότι ο συνδικαλιστικός πόρος δεν μας νοιάζει, γιατί οι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες κονομάνε
πολλά από τα προγράμματα.
Βλέπω την τριτοβάθμια οργάνωση
να αποδέχεται, να συμβιβάζεται, να
εκχωρεί.
Βλέπω μια πλημμυρίδα διαλόγων
και διαβουλεύσεων που κάθε κυματισμός της με χώνει όλο και πιο βαθιά.
Θυμάμαι τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΣΕΕ: να σφάζονται
για την καρέκλα και για τα γραφεία
και τα κτήρια του ΚΑΕΛΕ. Να θεωρούν αντίπαλο τον εργάτη, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, τον
διαδηλωτή και σύμμαχο τον...ΣΕΒ.
Θυμάμαι να περιμένω συνδικαλιστικές δράσεις και να λαβαίνω οδηγίες για να δίνω σοκολατάκια στη
γιορτή του Εμπορίου.
Είναι πρόκληση να βλέπω τους
διατελέσαντες στα Προεδρεία και
τους υποστηρικτές τους να εμφανίζονται σαν οραματιστές και σταυροφόροι της νέας εποχής.
Να αναφέρονται στην οικονομική
κρίση και να μη λεν κουβέντα για
το που οφείλεται, τι την προκάλεσε,
ποιοι ευθύνονται, ποιοι την πληρώνουν, τι πρέπει να γίνει για να μην
ξανασυμβεί.
Να θέλουν να μας εκπροσωπήσουν και όταν συναντάν υπουργό
να συμπεριφέρονται σαν να’ ναι της
σταυροπροσκυνήσεως.
Συναντιπρόσωποι, ο δρόμος μου
δεν συγκλίνει με αυτόν, των Προεδρείων της ΕΣΕΕ. Είμαι απέναντί
τους.
Θέλουν μερεμέτια στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Θέλω να την ανατρέψω.
Θέλουν εύρυθμη λειτουργία του
κράτους, γι’ αυτό προσφέρονται σαν
λάδι στα γρανάζια του. Τρέμω την
εύρυθμη λειτουργία του Κράτους
και θέλω να είμαι αμμοχάλικο στα
γρανάζια του.
Θα σας μιλήσω συντεχνιακά. Δεν
με νοιάζει αν θα ‘ χει λιγότερα κέρδη
ο κάθε βιομήχανος ή μεγαλοεργολάβος.
Να’ χει μεγαλύτερο μισθό ο ερ-

γάτης με νοιάζει, γιατί αυτός και η
γυναίκα του κρατάν το μαγαζί μου
ανοιχτό και μακάρι να ήταν το εργοστάσιο κρατικό.
Επίσης δεν με νοιάζουν οι χαρακτηρισμοί που μου αποδίδουν όπως
μη συνεργάσιμος – απολιθωμένος –
άκαμπτος – κινδυνολόγος – μίζερος
– επαγγελματίας απεργός κ.λπ.
Εμείς, οι απολιθωμένοι κι οι άκαμπτοι, σε όσα προβλέψαμε, δικαιωθήκαμε. Δεν υπήρξαμε δίγλωσσοι.
Δεν παζαρέψαμε καρέκλες. Δεν περιμέναμε μπρούμυτα, πότε θ’ αναστραφεί η γη για να βρεθούμε ανάσκελα.
Δεν στραγγαλίσαμε τον παραγωγό,
αβαντάροντας τα καρτέλ.
Γιατί, είχαμε ανοιχτό μέτωπο με
όσα μας μαυρίζουν τη ζωή και μας
κλείνουν το μαγαζί, τον ΣΕΒ, τα πολυκαταστήματα και τους εξτρεμισμούς του Μίχαλου.
Ενάντια στους εραστές της συναίνεσης και της άμβλυνσης των
αντιθέσεων, αυτούς που και σήμερα μου την είπαν η συμβουλή τους
«λογικέψου δεν χτυπιέται το μαχαίρι
γροθιά».
Ε! Λοιπόν τους απαντώ, δεν μου
ταιριάζει να αφήσω έρμαιο το χέρι
μου στη διάθεση του μαχαιριού. Γι’
αυτό θα χτυπηθώ μαζί του.
Όσο δε, για αυτούς τους «συνδικαλιστές» που μου φορτώνουν ταμπέλες δίχως να βλέπουν την καμπούρα
τους, λέω το εξής:
Όταν σκοτώθηκε σε τροχαίο ο
Πελοπίδας, τον πήγαν στο νεκροτομείο. Ο ιατροδικαστής που έκανε την
νεκροψία, παρατήρησε ότι ο Πελοπίδας είχε πολύ μεγάλο γενετήσιο όργανο, υπερφυσικό. Πιάνει, λοιπόν, το
νυστέρι, το κόβει και το χώνει στην
τσάντα του. Πηγαίνει γρήγορα στο
σπίτι του και φωνάζει στη γυναίκα
του: «έλα, έλα να δεις κάτι απίστευτο!». Έρχεται η γυναίκα του, ανοίγει
αυτός την τσάντα του και το βάζει
πάνω στο τραπέζι. Χλομιάζει εκείνη
κι αρχίζει να ξεφωνίζει: «πάει ο Πελοπίδας!!!».
Ε! Όσο άγνωστος ήταν ο Πελοπίδας σ’ αυτή η γυναίκα, τόσο ανεξάρτητοι είστε κι εσείς»!
Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα
από την ομιλία του προέδρου της
ΟΕΣΒΔΕΝ, Γ. Τζωρτζόπουλου στην
εκλογική Γ. Συνέλευση της ΕΣΕΕ.
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Βραδινός Διάλογος της Αγοράς
Α – Τι κάνει ο Σύλλογος για τις προσφορές; μας έπνιξαν, έγινε χωνί η
αγορά, ό,τι γουστάρει κάνει ο καθένας, που είναι ο Σύλλογος;
Β – Όσο μπορεί και όσα μπορεί κάνει
Α – Τίποτε δεν κάνει, ο καθένας ό,τι
θέλει κάνει.
Β – Ας είναι, ο Σύλλογος πάντως κάνει όλα όσα έχει περιθώριο να κάνει
και όπως τα συζητήσαμε στη Γενική
Συνέλευση.
Α – Δηλαδή; Γιατί δεν είχα έρθει, είχα
δουλειά.
Β – Όχι σε αυτήν την τελευταία, στην
προηγούμενη ή έλειπες και τότε;
Α – Δεν θυμάμαι.
Β – Να σου πω εγώ που θυμάμαι, 5
χρόνια τώρα δεν έχεις εμφανιστεί σε
Γ.Σ.
Α – 5 χρόνια;;; τι λες τώρα, εγώ ψήφισα, ψήφισα και στο Επιμελητήριο.
Β – Στο Σύλλογο ψήφισες πριν 2
χρόνια γιατί ήρθες για το 5θημερο
και στο Επιμελητήριο γιατί σε κουβάλησε ο δικό σου. Βέβαια να σου πω,
προεκλογικά πρώτη μούρη ήσουνα
και στον βουλευτή σου και στο κόμμα
σου στις συγκεντρώσεις.
Α – Τι σχέση έχει αυτό; πάλι στη πολιτική το πας.
Β – Που να το πάω, δεν με ρωτάς για
τις προσφορές; Ε! λοιπόν σε ρωτάω
εγώ, ποιος έφτιαξε τον ξεφτιλισμένο

νόμο εγώ ή η κυβέρνηση που ψήφισες;
Α – Δηλαδή πάλι η κυβέρνηση σου
φταίει εσένα. Μόνιμα με τη τσίμπλα
στο μάτι.
Β – Όχι!!! Ασφαλώς όχι!!! Αυτό σου
λέω τόση ώρα. Εσύ μου φταις που
την ψηφίζεις.
Α – Α! καλά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, μια ζωή στο πολιτικό το
γυρνάς, θα κάνω και εγώ προσφορές
και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει.
Β – Κάνε!!! Άλλωστε τι παραπάνω
έχουν από εσένα οι αλυσίδες, οι όμιλοι, τα πολυκαταστήματα και οι υπεραγορές; Κάνε προσφορές, να τους
λιώσεις.
Α – Με δουλεύεις;
Β – Όχι.
Α – Κοίτα, εγώ ξέρω ότι αγωνίζεται
ο Σύλλογος, αλλά ρε παιδί μου, κάτι
πρέπει να γίνει...μας έπνιξαν οι μεγάλοι, οι λαϊκές, οι κινέζοι, τα παζάρια.
Σε ρωτάω, εσύ τι λες;
Β – Μαστιγώσου.
Α – Εντάξει, κατάλαβα, είσαι φορτωμένος. Να πιούμε ένα βράδυ (κερνάω
εγώ) ένα κρασί να τα πούμε.
Β – Δεν πίνω κρασί, πίνω Κάιζερ.
Α – Ό,τι θέλεις, το καλύτερο ποτό.
Β – Ναι, αλλά δεν θα πιούμε, μέχρι
να πληρώσεις τη συνδρομή στο Σύλλογο.
Α – Αύριο να έρθει η κοπέλα να τη

πάρει.
Β – Ήρθε 4 φορές και την έδιωξες.
Δεν είναι ζώο.
Α – Συγνώμη, ξέρεις υπάρχουν μέρες που δεν κάνουμε σεφτέ, είμαστε
πνιγμένοι.
Β – Ε! Τότε δώσε το κέρασμα για τη
συνδρομή.
Α – Με προσβάλλεις, αλλά εγώ σε
εκτιμώ. Το ξέρεις αυτό και σε σέβομαι, τα καλύτερα λέω για σένα.
Δε μου λες, ξέρεις τίποτε για το
ΤΕΜΠΜΕ, εγώ έβαλα 1-2 γνωστούς
για να το σπρώξω το ζήτημα, αλλά
ξέρεις πως είναι αυτά, λαμογιές, τι
να σου λέω, τα ξέρεις από μένα καλύτερα και μίζα ζήτησαν. Αλήθεια,
έχουμε τρόπο; γιατί χανόμαστε.
Β – Ο δικός σου ο Βουλευτής δεν
έχει καμιά άκρη, δεν μπορεί να σε
βολέψει;
Α – Έλα μωρέ τώρα αφού το ξέρεις...
μέχρι να πάρουν τη ψήφο είναι. Μετά
«που σε είδα που σε ξέρω», όλοι και
οι 300, ίδια σκατά είναι.

Β – Όχι δεν τους ξέρω και δεν είναι
και οι 300 σκατά.
Α – Άκου με, που σου λέω! Όλοι
ίδιοι, ιδεολογίες, παραμύθια, έχουνε
δει, εμένα, τα μάτια μου...όλοι για
την κονόμα πάνε.
Β – Πάει καλά, άντε γεια.
Α - Όλοι για τη μάσα είναι.
Β – Ό,τι πεις, γεια σου.
Α – Ναι!!! Αλλά σε ρώτησα κάτι, δεν
μου απάντησες.
Β – Την παίρνεις την «Ερμαϊκή»;
Α – Ναι.
Β – Τι έλεγε για τις προσφορές;
Α – Ε!!! Που να θυμάμαι τώρα!
Β – Ωραία, ξεκίνα να την διαβάζεις
και τα λέμε.
Α – Δεν μου πες! Έχουμε καμιά άκρη
για το ΤΕΜΠΜΕ; παίζει κάνα άλλο
πρόγραμμα;
Β – Καληνύχτα.
Α – Θα περάσω από το μαγαζί να τα
πούμε.
Β – Όχι, από το σύλλογο πέρνα.
Α – Καλά, θα σε βρω. Τα λέμε.
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ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ο ΕΡΜΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΑΧΕΛΩΟΣ: Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τα
παζάρια στον Αχελώο των Δήμων
ΣΤΡΑΤΟΥ και ΝΕΑΠΟΛΗΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ δημόσια στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των
δύο Δήμων, ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ:
Σχετικά με τα παζάρια που οργανώνετε στους Δήμους σας, σας γνωρίζουμε την πλήρη και καθολική αντίθεσή μας, η οποία σε αντίθεση με τα
δικά σας κριτήρια δεν καθορίζεται
από συντεχνιακή και κοντόφθαλμη
προσέγγιση.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ήταν
και είναι απέναντι και εχθρικό σε
πράξεις και «εκδηλώσεις» που συμβάλλουν, στην γιγάντωση:
• του παραεμπορίου.
• της παραοικονομίας.
• της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής.
• του ξεπλύματος προϊόντων αγνώστου τρόπου απόκτησης, ποιότητας,
σύνθεσης κ.λ.π.
• της υποβάθμισης της κρίσης του
καταναλωτή και της καταναλωτικής
συνείδησης.
• του ευτελισμού των νόμιμων, υγι-

ών και διαφανών κανόνων εμπορίας
και συναλλαγής.
• της υπανάπτυξης της περιοχής και
του Νομού μας.
• της μαύρης διακίνησης.
• του κυκλώματος «αλεξιπτωτιστών»
εμπόρων.
• της οικονομικής αιμορραγίας του
Νομού μας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ήταν
και είναι απέναντι και εχθρικό σε
αποφάσεις και πράξεις που μετατρέπουν τους οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης σε εμπόρους παζαριών,
εφαλτήρια και εκκολαπτήρια για όσα
παραπάνω αναφέρουμε.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ήταν
και παραμένει σταθερά προσηλωμένο σε αντίθεση με τους Δημάρχους
εμπόρους παζαριών:
• στην συνολική στήριξη του εισοδήματος του πληθυσμού της Αιτωλ/
νίας.
• στην στήριξη των προϊόντων του
Νομού.
• στην στήριξη των αγροτών του.
• στην στήριξη των εργατών του.
• στην στήριξη των επαγγελματιών
του.
• στην στήριξη των μικρομάγαζων,
που η ύπαρξή τους μπορεί να δώσει
σημαντική απάντηση στο πρόβλημα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Το πανδημικό κύμα της νέας
γρίπης βρίσκεται σε εξέλιξη
αυξάνοντας τις επιπτώσεις στην
υγεία, ακόμα και στη ζωή μας. Η
«νέα γρίπη» αποτελεί πρόβλημα
που αφορά ιδιαίτερα την λαϊκή
οικογένεια, διότι συνδέεται με
τις συνθήκες δουλειάς, το επίπεδο ζωής και την κατάσταση του
συστήματος Υγείας, ιδιαίτερα
στον τομέα της πρόληψης. Δεν
θα βιώναμε σήμερα τις άκρως
επικίνδυνες καταστάσεις που
δημιουργούνται εν μέσω της
πανδημίας, αν στη χώρα μας η
ασκούμενη πολιτική τόσο από
την σημερινή κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ όσο και την προηγούμενη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

είχε στόχο την ουσιαστική προστασία και την πρόληψη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: η
αντιμετώπιση των προβλημάτων
της Δημόσιας Υγείας ουσιαστικά έχει αναχθεί από κρατική ευθύνη και υποχρέωση σε ατομική
ευθύνη.
Στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς επιβάλλεται
στους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το ρόλο των υγειονομικών, αφού είναι ανύπαρκτες οι
δημόσιες υπηρεσίες σχολικής
υγείας και εξαναγκαζόμαστε,
εμείς οι γονείς, να πληρώνουμε
για υγειονομικό υλικό, αλλά και
για καθαρίστριες.
Το πανδημικό εμβόλιο παρουσιάζεται ως η μόνη προφύλαξη.

της ανεργίας με πρόσληψη υπαλλήλων.
Εμείς, το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
την αντιπαλεύουμε και μας είναι αποκρουστική η αντίληψη και η πρακτική
που υπαγορεύεται από τη φιλοσοφία
«αν είναι για το δικό μου μαϊντανό
χαλάλι ο κάμπος όλος».
Εμείς, το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια
σε αντιλήψεις, πρακτικές και «εκδηλώσεις» τυχοδιωκτισμού και αρπαχτής, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι κάθε
ευρώ που φεύγει από την περιοχή
και το Νομό μας, μειώνει αντίστοιχα
το εισόδημα όλων των κατοίκων του.
Εμείς, το συνδικαλιστικό μας κίνημα,
θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για
μια περιοχή και ένα Νομό που πρέπει
να βγει από την αφάνεια.
Για ένα Νομό αντάξιο του μόχθου,
της προσφοράς και της αξίας των
κατοίκων του.
Για μια περιοχή και ένα Νομό που θα
στηρίζεται και θα στηρίζει τον κοινωνικό του ιστό.
Για μια περιοχή και ένα Νομό που θα
αρχίσουν τα άτομα να αισιοδοξούν
μένοντας και δουλεύοντας στο χωριό τους, στην κοινότητά τους και
στην πόλη τους.
Γι ένα Νομό καθολικής αντίστασης
στην μετατροπή του σε κρανίου
τόπο.
Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ενάντια και σε πείσμα όλων
όσων μεθοδεύουν, αδιάφορα από
τις αιτιολογίες που προφασίζονται
και τις σκοπιμότητες που υπηρετούν,
τον αφανισμό ετούτου του τόπου.
Ολοκληρώνοντας και απευθυνόμενο
Δημόσια στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου
και στην ΤΕΔΚ

προκλητική πρακτική των Δημάρχων
όμορων Δήμων, εμπόρων παζαριών
και των παζαρτζήδων οργανωτών να
διαφημίζουν τα παράνομα παζάρια
τους σαν παζάρια Αγρινίου.
Ούτε καν μια δήλωση στήριξης της
χειμαζόμενης τοπικής Αγοράς, κρίμα!!!
Β/ Προς την ΤΕΔΚ.
Λυπάται και θλίβεται.
Που σιωπά απέναντι σε τέτοιες δράσεις.
ΤΕΛΟΣ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.,
ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ,
ΛΕΕΙ ΟΤΙ:
• Είναι σαφές ότι τα μεγάλα κόμματα που βρίσκονταν ή βρίσκονται στην
Κυβέρνηση και έχουν την πλειοψηφία
στα Δημοτικά Συμβούλια, την ΤΕΔΚ
και την ΚΕΔΚΕ, ανέχονται, στηρίζουν
και πριμοδοτούν τα παζάρια, όπως
ανέχονται, στηρίζουν και πριμοδοτούν το παραεμπόριο στις λαϊκές
και από πλανόδιους, όπως επίσης
κλείνουν τα μάτια στην άλωση των
αγορών από τους Κινέζους και σφυρίζουν αδιάφορα για τις παρανομίες
και την αθλιότητα.
• Μάλλον δεν λένε ψέματα οι έρευνες που δείχνουν να έχουν απαξιώσει οι πολίτες την αυτοδιοίκηση, τις
υπηρεσίες, τα πολιτικά πρόσωπα και
τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
• Εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο,
το Δ.Σ. του Ε.Σ.Α., το μόνο που δεν
θα παραλείψουμε να κάνουμε κλείνοντας αυτό το Δελτίο Τύπου είναι το
να μην διατυπώσουμε για μια ακόμη
φορά έντονα και δυνατά την καταγγελία μας ενάντια και στην εχθρότητα που βιώνουμε και στην διγλωσσία
των υπευθύνων.
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ:
Α/ Προς το Δήμο Αγρινίου.
Λυπάται ειλικρινά για την απάθεια και
ανοχή της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου
για την, για μια ακόμη χρονιά, εκκωφαντική τους σιωπή απέναντι στην

Υ.Γ.
Η φετινή ματαίωση, λόγω των γνωστών
γεγονότων, του παζαριού της Νεάπολης
καθόλου δεν τροποποιεί τις θέσεις του
Δ.Σ. μας.

Συνειδητά παραβλέπονται όλοι
οι άλλοι παράγοντες που ευνοούν τη διασπορά της νόσου,
όπως οι όροι νοσηλείας (έλλειψη προσωπικού, εντατικοποίηση
της εργασίας, πλημμελής καθαριότητα κλπ), η έλλειψη μέτρων
για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Ενισχύεται για άλλη μία φορά
ο ιδιωτικός τομέας, αφού εξαναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε
σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες γιατρούς και να δαπανούμε
από τα πενιχρά έσοδά μας για
να εξεταστούμε και να κάνουμε
τον εργαστηριακό έλεγχο ταυτοποίησης της γρίπης.
Το πρόβλημα της πανδημίας
αναδεικνύει σε όλο το βάθος και
την έκταση τις τραγικές επιπτώ-

σεις που έχει στην υγεία μας η
παράδοση της στα χέρια των
μεγάλων εταιρειών με σκοπό το
κέρδος. Εδώ εντάσσεται και η
προσπάθειά τους να κατασκευάσουν το νέο Νοσοκομείο της
Πρέβεζας με την μέθοδο των
ΣΔΙΤ.
Είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα, ώστε να καλυφθούν, έστω και τώρα, κενά και
ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα
Υγείας, για να μπορεί να προστατεύσει ολοκληρωμένα, με
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την υγεία όλου του πληθυσμού που κατοικεί ή βρίσκεται
στη χώρα, χωρίς εξαίρεση.
Καλούμε τους συναδέλφους,
αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ, να εντείνουμε τη
δράση μας και να απαιτήσουμε
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άμεσα μέτρα προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από το κράτος.
Μέτρα που να βάζουν σε τροχιά
επίλυσης μια σειρά χρονίζοντα
προβλήματα του συστήματος
Υγείας. Να ενταχθούμε όλοι σ΄
αυτόν τον αγώνα, απαιτώντας
από την κυβέρνηση, για όσο
διάστημα θα διαρκεί η έξαρση του πανδημικού κύματος
με στόχο την πρόληψη της παραπέρα διασποράς της νόσου
να εξασφαλίσει άδειες από το
ασφαλιστικό μας ταμείο με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:
α) Σε όσους αρρωσταίνουν με
συμπτώματα γρίπης (7 ημέρες
ή όσο διαρκούν τα συμπτώματα
συν μία μέρα)
β) Σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί
ή ηλικιωμένο ή αν είναι κλειστό

το σχολείο ή ο βρεφονηπιακός
σταθμός
γ) Στις έγκυες συναδέλφους
και σε όλους όσους ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες για όλο
το διάστημα που υπάρχει έξαρση της νόσου
δ) Να χορηγούνται δωρεάν όλα τα απαιτούμενα φάρμακα, οι διαγνωστικές και
εργαστηριακές
εξετάσεις.
ε) Δωρεάν παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, που να περιλαμβάνει
και προγράμματα προληπτικής
ιατρικής, Δημόσιας Υγείας και
ολοκληρωμένης επιδημιολογικής επιτήρησης.
Να μην επιτρέψουμε με αφορμή το πανδημικό κύμα να επιδεινωθεί η κατάσταση του ασφα-

Η Γη έχει ηλικία
4.600.000.000 ετών

Α

λιστικού μας φορέα. Φτάνει η
καταλήστευσή του απ΄ την πολιτική που εφαρμόζεται απ’ τις
κυβερνήσεις της ΝΔ αλλά και
του ΠΑΣΟΚ. Να τηρήσει επιτέλους το κράτος τις δεσμεύσεις
του προς το ταμείο μας. Να
χρηματοδοτηθούν τα έξοδα του
ταμείου κατά τα 2/3 απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεισφέρουμε στην εθνική οικονομία και
είμαστε, μαζί με τους εργαζομένους, απ’ τις ομάδες που σηκώνουμε το βάρος της φορολογίας. Ζητάμε να μας επιστραφεί
το μέρος που μας αναλογεί.
Να σταματήσει η κατασυκοφάντησή μας με το στίγμα της
φοροδιαφυγής που χρησιμοποιεί και τούτη η κυβέρνηση όπως
και η προηγούμενη για να στρέψει την μια κοινωνική ομάδα
ενάντια στην άλλη με στόχο να
περάσει τα αντιλαϊκά της μέτρα
και την φοροεπιδρομή που ετοιμάζει. Αν θέλουν να βρουν πόρους ας τους αναζητήσουν στα
τεράστια κέρδη των μονοπωλίων, και των μεγάλων αλυσίδων
που απλόχερα στηρίζουν και όχι
στα ψίχουλα που με την πολιτική τους άφησαν στα ταμεία μας.
Τα μέτρα που εξαγγέλλουν είναι
μέτρα που στρέφονται ενάντια
μας και ενάντια στους πελάτες
μας. Είναι μέτρα που βάζουν
ταφόπλακα στο μικρεμπόριο
και δυναμώνουν τις μεγάλες
εταιρείες για αυτό και πρέπει
να πεταχτούν στο καλάθι των
αχρήστων.
Πρέβεζα 7 Δεκ. 09
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ν συμπυκνώσουμε το ασύλληπτο αυτό χρονικό διάστημα σε μια κατανοητή έννοια, μπορούμε να παρομοιάσουμε τη Γη με έναν άνθρωπο
ηλικίας 46 ετών.
Τίποτα δεν είναι γνωστό για τα 7 πρώτα χρόνια
της ζωής αυτού του ατόμου και για τα επόμενα 35
χρόνια υπάρχουν μόνο σκόρπιες πληροφορίες. Η
ζωή, όπως την ξέρουμε, εμφανίστηκε στη Γη στην
ηλικία των 42 ετών.
Οι δεινόσαυροι και τα μεγάλα ερπετά εμφανίστηκαν μόλις πριν ένα χρόνο, όταν ο πλανήτης
ήταν 45 ετών.
Τα θηλαστικά μόλις πριν 8 μήνες. Στα μέσα της
προηγούμενης εβδομάδας, οι ανθρωποειδείς πίθηκοι εξελίχθηκαν σε πιθηκοειδείς ανθρώπους,
και μέσα στο Σαββατοκύριακο η τελευταία περίο-

ΟΙ 100
ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ
Έγιναν οι εκλογές, βγήκε το ΠΑΣΟΚ,
έταξε πράγματα πολλά και μάλιστα για
τις 100 πρώτες ημέρες. Στις 15 Γενάρη,
δηλαδή σε ένα μήνα, συμπληρώνονται
οι 100 μέρες και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα μας έλυναν
και μας έταξαν είναι οι ρυθμίσεις των
χρεών στις τράπεζες από δάνεια και
κάρτες για να ανασάνει λίγο η αγορά.
Μέχρι τώρα μόνο λόγια ακούμε και ουσία τίποτα, υποτίθεται ότι ήταν έτοιμοι
με σχέδιο να κυβερνήσουν. Όλος ο
κόσμος περίμενε πως και πως τουλάχιστον τον πρώτο μήνα να ρυθμιστεί
αυτό το βάσανο, αλλά όλο συζητήσεις
με τις τράπεζες ακούω και στο δια ταύτα τίποτα!!!
Μας τελείωσε η υπομονή, εντάξει θα
περιμένουμε με την ψυχή στο στόμα
ένα μήνα ακόμα, αλλά μετά θα έρθουν
τα καλύτερα. Γιατί σε ένα κόσμο απελπισμένο, πνιγμένο από τα χρέη στις
τράπεζες και γενικά εγκλωβισμένο,
όταν του τάζεις λύση σε βλέπει σαν
μεσσία, αλλά αν δεν κάνεις κάτι τον
βρίσκεις απέναντι σου και με άγριες
διαθέσεις!!!!
Και αν οι προηγούμενοι την γλίτωσαν
μόνο με ντομάτες και γιούχα, εσείς θα
φάτε ‘’ξύλο’’ γιατί σε εσάς δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, άρα μεγαλύτερη ευθύνη
και μεγαλύτερες προσδοκίες!!!!!!!
Εδώ λοιπόν θα είμαστε είτε να σας
χειροκροτήσουμε για την πραγματοποίηση των υποσχέσεών σας, είτε για
να σας στείλουμε εκεί που στείλαμε και
τους άλλους……!!!!!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Γενικός Γραμματέας Εμπορικού
Συλλόγου Άρτας
Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.

δος των παγετώνων τύλιξε τη Γη.
Εμείς οι άνθρωποι, με τη σημερινή μας μορφή, υπάρχουμε εδώ και 4 ώρες μόνο. Πριν από
μια ώρα ανακαλύψαμε τη γεωργία. Η βιομηχανική
ανάπτυξη άρχισε μόλις πριν από ένα λεπτό.
Μέσα σε αυτά τα εξήντα δευτερόλεπτα βιολογικού χρόνου, εμείς οι άνθρωποι, κάναμε τον παράδεισο χωματερή.
Προκαλέσαμε την εξαφάνιση πολλών εκατοντάδων ειδών ζώων και λεηλατήσαμε τον πλανήτη
αναζητώντας καύσιμες ύλες. Τώρα στεκόμαστε
σαν υπερφυσικά μωρά, ικανοποιημένοι με αυτή
την ιλιγγιώδη «πρόοδο», στα πρόθυρα της ύστατης μαζικής εξόντωσης, της ολοκληρωτικής καταστροφής αυτής της όασης ζωής στο ηλιακό μας
σύστημα.
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Εμπορευάμενος και... χηρευάμενος!
(...κι από την πόλη έρχομαι... και στην κορφή, κανέλα!)
Ποιους εκπροσωπεί ο κύριος πρόεδρος;
Διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό
σημείωμα του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Β.
Κορκίδη, αναγκαστικά, στέκεται σε κάποια
πράγματα. Σπούδασε, «λέει» ναυπηγός
στην Αγγλία κι έχει μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο, τις Θαλάσσιες Μεταφορές και
το Διεθνές Εμπόριο.
Όλοι θέλουμε να σπουδάσουν και τα
παιδιά μας και γι’ αυτό παλεύουμε και
«μπράβο» στον κύριο πρόεδρο που είναι σπουδαγμένος, αλλά οι σπουδές στα
«ναυτικά» που προέβαλε με Δελτίο Τύπου
δεν πολυενδιαφέρουν τους μικρέμπορους
στην επιλογή του προέδρου τους.
Μας γνωστοποιεί πως είναι προεδρεύων και διευθύνων σύμβουλος Ανώνυμης
Εταιρείας, κτηματικής κι εμπορικής.
Και πάλι «μπράβο» του και να απολαμβάνει τα κέρδη του, αλλά τι δουλειά έχει
ένας πρόεδρος Α.Ε. με τα προβλήματά
μας; Μήπως η επιλογή του σχετίζεται με
το νέο ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η
ΕΣΕΕ, ως παρακλάδι του ΣΕΒ;
Μήπως, όμως, έτσι μείνουν οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς συνδικαλιστικό όργανο;
Τι καημό έχει ένας διευθύνοντας σύμβουλος μιας Α.Ε. να αυξηθεί η φορολογία
στις Α.Ε. που ζητάμε εμείς;
Και τι καημό έχει να σταματήσει η επέκταση των πολυεθνικών και να επανέλθει
το ωράριο των καταστημάτων σε ανθρώπινα όρια;
Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε αυτούς
που τον ψήφισαν...
Ποια «πολιτική συναίνεσης»;
Σ’ αυτή τη στήλη, σιγά σιγά, ο «Εμπορευάμενος», αν και «...χηρευάμενος» θα
προσπαθήσει να ξαναγράψει το νεοελληνικό λεξικό, γιατί η πολιτική το διέστρεψε! Οι
ηττημένοι των εκλογών στην ΕΣΕΕ μιλούν
για «συναίνεση» κι είναι έτοιμοι να πάρουν
θέση στο προεδρείο, ώστε να γίνει «διαπαραταξιακό», λένε κι έτσι να συγκεράζονται
όλες οι απόψεις. Έπειτα, όλοι μαζί, θα
προχωρήσουν σε κοινωνικό διάλογο «πολιτικής συναίνεσης» με την κυβέρνηση για
τα προβλήματα του εμπορίου.
Η «πολιτική συναίνεση» υπάρχει ως έκφραση, όταν τα δυο μέρη είναι ισότιμα και
πρέπει να «ρίξουν νερό στο κρασί τους».
Όταν, όμως, «συναινεί» η μειοψηφία με
την πλειοψηφία κι ο αδύναμος με τον ισχυρό, τότε η «συναίνεση» μεταφράζεται σε
«εκχώρηση», σε «μεταβίβαση του δικαιώματος» ή απλά, όπως καταλαβαίνει ο λαός,
σε «ξεπούλημα».
Και καλά, να ξεπουλάει ο έμπορος, αλλά
αν το κάνει ο συνδικαλιστής;;;
Λέτε «να σκάσει»;
Αυτό που σιγοψιθυριζόταν εδώ και
καιρό στους διαδρόμους της ΕΣΕΕ, ότι
το ΚΑΕΛΕ – τα επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης που δίνονται στους
εμπορικούς συλλόγους – διαμορφώνει
τα αποτελέσματα των εκλογών από τους
«χορτάτους» Αντιπροσώπους, έγινε επώνυμη καταγγελία στην εκλογική συνέλευση. Επιτέλους, ειπώθηκε ξεκάθαρα, ότι

«σύλλογοι – φαντάσματα» διαχειρίζονται
μεγάλα κονδύλια κι εκλέγουν Αντιπροσώπους, που με τη σειρά τους εκλέγουν τη
διοίκηση της ΕΣΕΕ.
Ξύπνα, εμποράκο!!!
Κι οι τεχνοκράτες;
Ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Κ. Χατζαρίδης, σε ανακοίνωση του για την κυριακάτικη αργία,
«έσπασε τα τσιμέντα» αναφέροντας πως
αυτό που λείπει από τους καταναλωτές
δεν είναι ο χρόνος, αλλά τα χρήματα.
Αν, ένας τέτοιος τεχνοκράτης περιωπής
δανείζεται εκφράσεις της «πλέμπας» των
μικρομεσαίων εμπόρων, τότε, ναι, το εμπόριο βρίσκεται σε κρίση!
«Δεν υπάρχουν Άγγελοι», σου λέω...
Από την άλλη, ο εμπορικός σύλλογος
Θεσσαλονίκης βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια εμβόλιμη μέρα προσφορών, έτσι,
για να μη ξεχνιόμαστε...αφορμή στάθηκε η
«γιορτή των Αγγέλων» που παραδοσιακά,
στην συμπρωτεύουσα σηματοδοτεί την
έναρξη της εορταστικής περιόδου. Τώρα,
τι τζίρους έκαναν, ο θεός κι η ψυχή τους.
Πάντως, ο εμπορικός σύλλογος έκανε την
επικοινωνιακή πολιτική του απέναντι στους
εμπόρους, που, δώσ’ τους προσφορές και
παρ’ τους την ψυχή. Είναι πιο εύκολο να γίνεσαι αρεστός απέναντι σε επαγγελματίες
που δεν έχουν συνειδητοποιήσει από τι κινδυνεύουν, από το να τους εξηγήσεις πως
αυτά τα πανηγυράκια είναι «βούτυρο στο
ψωμί» των πολυκαταστημάτων και πρέπει
να τα απορρίψουν για να μη βάλουν λουκέτο μια ώρα αρχύτερα. Σιγά σιγά, κύριε
Χατζαρίδη...!
Μάμα μια!
Ο εμπορικός σύλλογος Πατρών, τώρα,
το προχώρησε παρά πέρα. Από τη μια, σημαίνοντα στελέχη του ζητούν – επίσημα,
σε γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ – κατάργηση των προσφορών και των προωθητικών
ενεργειών, την ίδια ώρα που προωθούν
στην πόλη τους την «κάρτα μία», με την
οποία, οι καταναλωτές απολαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές όλο το χρόνο, από
τα συμβεβλημένα καταστήματα!!!
Και θέλετε να πιστέψω, πως...σας ξέφυγε;
Ή να αρχίσω να ξεφωνίζω πως δουλεύετε όλο τον κόσμο με το επαναστατικό προφίλ που κρύβει τις νεοφιλελεύθερες ιδέες
σας; πως «ποτίζετε» τους εμπόρους με
πρακτικές που προετοιμάζουν το έδαφος
για ολοκληρωτική ασυδοσία της αγοράς;
Δεν θέλω να το σκεφτώ, Μάμα μία, αν
τα πολυκαταστήματα της Πάτρας ζητήσουν, απλώς, εκπτώσεις όλο το χρόνο,
χωρίς «καρτομανία»!
Μη μας φάτε, κύριε Μίχαλε!
Οι εκλογές της Εθνικής Συνομοσπονδίας «Ελληνικού» Εμπορίου έγιναν και
πάλι στο κτήριο του Εμπορικού και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Επιμελητηρίου Αθηνών. Σ’
αυτές τις πονηρές μέρες, δεν έπρεπε να
επανεξετάσουν τον τόπο διενέργειας των
εκλογών; ποια «φωτισμένα» μυαλά αποφάσισαν να στεγαστεί το μέλλον του συνδικα-

λισμού στο «άντρο» εκείνου που προσπαθεί να ποινικοποιήσει τον συνδικαλισμό;
σε τι προσπάθησαν να μας παραπέμψουν;
ποιες δεύτερες σκέψεις θέλησαν να μας
εμφυτεύσουν;
Μη μας φάτε, κύριε Μίχαλε, εκλέξαμε νεοφιλελεύθερη διοίκηση στην ΕΣΕΕ,
αγαπάμε τις πολυεθνικές, λατρεύουμε
την Cosco, μισούμε τους λιμενεργάτες κι
όλους τους άθλιους που όλο θέλουν και
θέλουν να περιορίσουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!
Πουλάκια μου!
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος
Ανωμερίτης, «το οικονομικό αντάλλαγμα
της σύμβασης είναι ικανοποιητικό και το
λέω ως οικονομολόγος». Θύμισε, μάλιστα,
ότι «εμείς κάναμε τις πρώτες συνομιλίες
για να έλθει η “Cosco” στην Ελλάδα».
Ο νόμος της παραχώρησης προβλήτας
του ΟΛΠ πέρασε με τις ψήφους μόνο της
ΝΔ. Ωστόσο, η πατρότητα της σύμβασης
ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Με δικό του νόμο δόθηκε νομική ισχύ στη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογράψει το Ελληνικό
Δημόσιο με τον ΟΛΠ (13 Φλεβάρη 2002,
με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας τον Γ. Ανωμερίτη), ώστε
ανά πάσα στιγμή ο Οργανισμός να είναι σε
θέση να παραχωρεί τμήματα των λιμανιών.

Πρόκειται για κείμενο άθλιο που προβλέπει
ακριβώς την παραχώρηση των πάντων.
Μήπως δίνει και τη δυνατότητα δημιουργίας παραγωγικής μονάδας, ώστε να
έχουμε τα δικά μας «κινέζικα» και να μην
τρέχουμε στα ξένα;
Και μήπως είναι μόνο μια προβλήτα ή
όλο το λιμάνι, κύριοι «αντεξουσιαστές» του
ΠΑΣΟΚ;
Αχ, όλα για το δημόσιο συμφέρον τα κάνετε! «Πεινάν και τα παιδάκια σου»;
Γεια σου, βρε Χαρούλα!
«Προτιμώ να ζει το δισκάδικο, να μπαίνει
ο κόσμος στο δισκάδικο, να παίρνει το cd
του, να παίρνει το βινίλιό του. Προτιμώ το
δισκάδικο, γιατί θέλω ο άλλος να την αναζητήσει τη μουσική... Να θέλει αυτό να το
αποκτήσει και να μην του έρχεται έτοιμο.

Όταν κάτι σου έρχεται έτοιμο, πριν το ζητήσεις, δεν το εκτιμάς».
Τη δική της διάσταση έδωσε η Χάρις
Αλεξίου για τη δωρεάν διανομή του νέου
δίσκου του Γιάννη Πάριου από γνωστή
εφημερίδα. Θα γνώριζε, προφανώς, ότι
κερδισμένοι της υπόθεσης δεν ήταν η
εφημερίδα κι ο καλλιτέχνης, αλλά η δισκογραφική εταιρεία. Τώρα, ανοίγεται πεδίο

δόξης, λαμπρό. Και να κλείσουν τα δισκάδικα και να εξαφανιστούν οι μαύροι και να
καταργηθεί το internet, οι εταιρείες θα ζήσουν για να μας θάψουν.
Όλα για την τέχνη!
Στην υγειά σας!
Ξέρετε ότι αν το γάλα στο χάρτινο
μπουκάλι δεν πουληθεί στην καθορισμένη
χρονική διάρκεια επιστρέφει στη βιομηχανία για να ανά-παστεριωθεί και να ξαναγυρίσει στο σουπερμάρκετ; Απίστευτο; Ο
νόμος επιτρέπει στις μεγάλες βιομηχανίες
να επαναλάβουν τη διαδικασία έως 5 φορές, κάτι που αφήνει το γάλα χωρίς γεύση
και τελικά χωρίς ποιότητα και διατροφική
αξία.
Όταν το γάλα φτάνει στο σουπερμάρκετ για την πώληση, φέρνει έναν αριθμό
στο κάτω μέρος
της συσκευασίας του. Αυτό το
νούμερο είναι
από το 1 έως το
5. Αρκεί να αγοράζετε γάλα που
φέρει έως τον
αριθμό 3, δηλαδή γάλα που έχει
ανά-παστεριωθεί
2 φορές. Να μην
αγοράζετε γάλα
με αριθμό 4 ή 5
γιατί η ποιότητά του έχει καταστραφεί.
Μην αγοράσετε γάλατα με αριθμό ούτε
και με 3, αν είστε λεπτομερείς στις αγορές
σας.
Σκεφτείτε ότι πασίγνωστο σοκολατούχο
ρόφημα, που όλοι γνωρίζουμε, φτιαχνόταν
από γάλατα που έχουν λήξει και έχουν επιστρέψει πίσω στο εργοστάσιο πάνω από 5
φορές. Φρεσκότατο!!!

