
 

Με µεγάλη µου έκπληξη διαπίστωσα σήµερα να κυκλοφορεί στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης µια επιστολή του φίλου µου, όπως και ο ίδιος µε 

αποκαλεί άλλωστε, Θεόδωρου Τζιώλα, την οποία όµως υπογράφει µε την 

ιδιότητα του γραµµατέα οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Ελασσόνας. Παρόλο που οι 

καταστάσεις που βιώνει η χώρα µας  την παρούσα χρονική στιγµή δεν 

συνάδουν µε προσωπικές αντιπαραθέσεις, θέλω ωστόσο να παραθέσω την 

θέση µου για την επιστολή που δηµοσιεύτηκε και έχει ως στόχο το πρόσωπό 

µου. 

Αντιπαρέρχοµαι το χαρακτηρισµό «κατάπτυστο ψήφισµα», το οποίο 

προσάπτει στο ψήφισµα της ΕΣΕΕ ο κος. Τζιώλας, καθόσον θεωρώ ότι όσοι το 

διαβάσανε είναι σε θέση να διακρίνουν τον λόγο για τον οποίο έγινε η κίνηση 

αυτή από τους Εµπορικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα, να  καταλάβουν το 

νόηµα των προτροπών που αναγράφονται σε αυτό,  καθώς επίσης έχουν και 

την κρίση και την αντικειµενικότητα να αξιολογήσουν εάν τους βλάπτουν ή 

τους ωφελούν, ανεξάρτητα από τα πολιτικά πιστεύω του καθενός µας. 

Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια που διατελώ Πρόεδρος του 

Εµπορικού Συλλόγου της πόλης µας, είµαι πάντα δίπλα στους 

καταστηµατάρχες συναδέλφους µου και προασπίζοµαι τα συµφέροντά τους. 

∆έχοµαι τις απόψεις και πρωτίστως τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Συλλόγου µας ακόµα και εάν είµαι αντίθετος µε την 

επικρατούσα και πλειοψηφούσα άποψη. ∆εν θα µπορούσα ως εκ τούτου να 

αρνηθώ την απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Ελληνικής 

Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας και της Οµοσπονδίας 

Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας Θεσσαλίας, τα ανώτερα συνδικαλιστικά 

µας όργανα,  αλλά και την απόφαση του δικού µας Συλλόγου για την 

ενηµέρωση των συναδέλφων µας, µε την διακίνηση του συγκεκριµένου 

ψηφίσµατος. 

Τις πολιτικές µου πεποιθήσεις, τις κρατάω για τον εαυτό µου, 

σεβόµενος πρωτίστως την θέση του Προέδρου στον Εµπορικό Σύλλογο 

Ελασσόνας, χωρίς να προσπάθησα  ποτέ να επιβάλλω την πολιτική µου θέση 

σε κανέναν.  

 



Κλείνοντας, αγαπητέ φίλε Θόδωρε, θα ήθελα να σου επιστήσω την 

προσοχή σε κάτι που προφανώς διέφυγε της προσοχής σου και σε οδήγησε να 

δηµοσιεύσεις την επιστολή που απευθύνεις, ατυχώς, προσωπικά σε µένα.         

Το συγκεκριµένο ψήφισµα δεν φέρει πουθενά την υπογραφή µου, σε αντίθεση 

µε την επιστολή σου, που υπογράφεται µε την ιδιότητά σου ως γραµµατέα 

οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Ελασσόνας. Θα µου επιτρέψεις ωστόσο να 

χρησιµοποιήσω µερικές εκφράσεις από το συγκεκριµένο ψήφισµα, 

συστήνοντας  ψυχραιµία, ηρεµία σε όλους και νηφάλια σκέψη, που είναι και οι 

µοναδικοί καλοί σύµβουλοι σε καιρούς κρίσης, γιατί άλλοι προβληµατίζονται 

και αγωνιούν για την βιωσιµότητα της µικροµεσαίας τους επιχείρησης και  

τους κόπους µιας ζωής και άλλοι για το πολιτικό τους µέλλον. 

 

Με τιµή 

∆ηµήτρης Οικονόµου 

 

 


