
 

 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015 

 

Τα 7 ΝΑΙ και τα 7 ΟΧΙ του ελληνικού εµπορίου  

για το ∆ηµοψήφισµα 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και 

Επιχειρηµατικότητας συνεδρίασε σήµερα 28 Ιουνίου σε διευρυµένη σύνθεση, 

στην Λάρισα, µε συµµετοχή εκπροσώπων του εµπορίου από την Θεσσαλία και 

το σύνολο της επικράτειας. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ασχολήθηκε 

εκτεταµένα µε τις πολιτικές εξελίξεις, την πορεία της διαπραγµάτευσης της 

ελληνικής  Κυβέρνησης µε τους θεσµούς και την απόφαση του ελληνικού 

Κοινοβουλίου για διενέργεια δηµοψηφίσµατος την επόµενη Κυριακή 5 

Ιουλίου. 

 

Η  χώρα µας οδεύει στις κάλπες, για ένα «ναι» ή ένα «όχι», που ενδέχεται να 

καθορίσει την πορεία και το µέλλον µας, τις πολιτικές εξελίξεις και την 

ευρωπαϊκή προοπτική µας.  Έπειτα από την πεντάµηνη, άκαρπη και δυστυχώς, 

κοστοβόρα διαπραγµάτευση, κυριολεκτικά στο και πέντε «ηµέρες» από την 

εκπνοή του τρέχοντος προγράµµατος της 30
ης

  Ιουνίου, η Κυβέρνηση επέλεξε 

να πετάξει τελικά «την µπάλα στο γήπεδο» του ελληνικού λαού. Όπως όλα 

δείχνουν, τα γεγονότα µας ξεπέρασαν και µετά τις αιφνιδιαστικές πολιτικές 

επιλογές, αναµφίβολα θα «παγώσουν» τα πάντα στην αγορά την εβδοµάδα του 

«διαβόλου», αφού κανείς δεν θα πληρώνει κανέναν, µε ότι αυτό συνεπάγεται 

στο τέλος του µήνα. 

 

Οι Έλληνες καλούµαστε, να ξεπεράσουµε τους εαυτούς µας, σηκώνοντας το 

βάρος της ιστορικής ευθύνης, απαντώντας, όµως, µάλλον σε ψευδεπίγραφα 

διλήµµατα. Είναι πιθανό πως, το ερώτηµα «γρίφος», όπως έχει τεθεί µπορεί να 

οδηγήσει σε διαφορετικές απαντήσεις από τους ίδιους τους ερωτώµενους. 

Πρόκειται για µία λάθος απόφαση, µε λάθος ερώτηµα, σε λάθος στιγµή και µε 

απρόβλεπτες συνέπειες, αφού κανείς πραγµατικά δεν γνωρίζει, τι ακριβώς θα 

σηµαίνει η επόµενη µέρα, το όποιο αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος. Μια 

µικρή πρόγευση, για τα όσα µπορούν να συµβούν, αποτελούν τα όσα 

διαδραµατίστηκαν ήδη το Σαββατοκύριακο, µε τις ατελείωτες ουρές στα 

σούπερ µάρκετ, τα βενζινάδικα και στα ΑΤΜ των τραπεζών, τα οποία είχαν 

«στεγνώσει» από χρήµατα. 

 



 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ   Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 

 

Με πυξίδα την συµβολή στην ανάπτυξη και στην προκοπή του τόπου, ο 

εµπορικός κόσµος πάντα πρότεινε τις εθνικά ωφέλιµες λύσεις.  Με αίσθηµα 

ευθύνης και ανεξαρτήτως του ∆ηµοψηφίσµατος που προτάθηκε από την 

Κυβέρνηση και επικυρώθηκε από τη Βουλή, το ελληνικό εµπόριο προβαίνει 

στο ακόλουθο ψήφισµα µε 7 ΝΑΙ και 7 ΟΧΙ.   

 

Λέµε ΟΧΙ 

 

• Στη διαπραγµάτευση εξόδου µας από την Ευρωζώνη. 

• Στην άτακτη χρεοκοπία και την επιστροφή στη δραχµή. 

• Στην ασφυξία της αγοράς και την οικονοµική κατάρρευση της. 

• Στην υπερφορολόγηση φυσικών και νοµικών προσώπων 

• Στην απώλεια συναλλακτικής εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων. 

• Στην καταδίκη των µικροµεσαίων στη φτώχεια και την ανεργία. 

• Στην εξαγορά του εθνικού πλούτου µας, ως λεία από τους  κερδοσκόπους. 

 

Λέµε ΝΑΙ 

• Στην παραµονή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 

• Στη καλύτερη δυνατή «Συµφωνία» µε τους εταίρους µας. 

• Στη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, µε ρευστότητα. 

• Στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της Χώρας. 

• Στην απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνικής αγοράς. 

• Στην εφαρµογή εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. 

• Στη βιωσιµότητα της µικροµεσαίας εµπορικής επιχείρησης.  

 

Ως εκπρόσωποι του εµπορικού κόσµου, συστήνουµε ψυχραιµία, ηρεµία σε 

όλους και νηφάλια σκέψη, που είναι και οι µοναδικοί καλοί σύµβουλοι σε 

καιρούς κρίσης. 

 

Ως εκπρόσωποι των µικροµεσαίων της αγοράς καλούµε τα κόµµατα και τους 

πολιτικούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις 

ευθύνες τους ώστε να αποφευχθεί το κλίµα πόλωσης και ο διχασµός της 

ελληνικής κοινωνίας.  

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΕΣΕΕ και 

της Οµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας Θεσσαλίας 


