
∆ιαδικτυακή ∆ιαµαρτυρία 
 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εµπόρων και των επαγγελµατοβιοτεχνών 
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ δηλώνουν για ακόµη µία φορά την αντίθεσή τους στα 
νέα µέτρα που θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή συρρίκνωση της επιχειρηµατικής 
δράσης. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
αρθρώνουν «κραυγή αγωνίας» για το µέλλον της ελληνικής αγοράς και 
οικονοµίας.  Στο πλαίσιο αυτό, θα συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις της 
15/6/2011, ενώ την ίδια ηµέρα οι Πρόεδροι & µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων της ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ θα καταθέσουν ψήφισµα στον Πρόεδρο 
της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο.  

 
Η ύφεση αναδεικνύεται πλέον ως το µεγαλύτερο πρόβληµα, 

Η συρρίκνωση των εισοδηµάτων µε νέους φόρους, 
Το κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων, 

Η αυξηµένη ανεργία, 
 

Οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε δρόµους χωρίς επιστροφή. 
 

Η ελληνική κοινωνία καλείται σήµερα να αποκριθεί στο ψευδοερώτηµα του 
εάν επιλέγει “καταστροφή ή µεγαλύτερη καταστροφή”. Χωρίς την 
αναζήτηση µιας διαφορετικής ελπιδοφόρας πορείας, κυρίως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ο κύκλος της ύφεσης θα συνεχίσει να διευρύνεται και η κρίση θα 
ξεπεραστεί πολύ δύσκολα.  
 
Η Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και οι κοινωνικοί φορείς οφείλουν 
ταχύτατα, αυτήν τη στιγµή, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές του. 
Πρέπει να δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθηµα ότι θα 
κατορθώσουµε να αντιµετωπίσουµε τα διαρκώς ογκούµενα προβλήµατα, και 
να απαλλαγούµε και από το καταστροφικό και πεσιµιστικό σύνδροµο του 
“τελικά δεν θα τα καταφέρουµε”. 
 
Οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ο 
εχθρός τους. Οι πολίτες έχουν γίνει δέκτες µίας πρωτοφανούς πίεσης και είναι 
φυσιολογικό οι αντιδράσεις τους να µην χαρακτηρίζονται από αβρότητα και 
ψυχραιµία. Η Κυβέρνηση πρέπει να αφουγκραστεί την κοινωνία και τους 
εκπροσώπους της. Εµείς που θα επωµιστούµε το βάρος των µέτρων και 
πρέπει να έχουµε λόγο στη διαµόρφωσή τους. Οι λογιστική προσέγγιση του 
ελληνικού προβλήµατος είναι λάθος, αφού δεν υπολογίζει τι µπορεί και τι 
αντέχει η αγορά, παρά µόνο το τι θέλουν εδώ και τώρα οι δανειστές µας.   

 
Η ύφεση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί: 
Με αυξήσεις και µετατάξεις στον ΦΠΑ 
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Μειώσεις στο αφορολόγητο όριο 
Κατάργηση εκπτώσεων φόρου οικογενειακών δαπανών 

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις και εισφορές 
Φορολόγηση της µικρής ιδιοκτησίας 
Άνοδο των αντικειµενικών αξιών 

Επιπλέον φόρους από ΦΑΠ και ΦΜΑΠ 
Αύξηση της προκαταβολής φόρου 

Επιβολή ειδικών φορών κατανάλωσης 
Νέοι έκτακτοι φόροι 

 
 Απαιτούµε άµεσα την προώθηση ενός οικονοµικού σχεδίου που δεν θα 
οδηγεί σε «ερήµωση» της χώρας, αλλά σε αξιοποίηση των υγιών και 
δηµιουργικών δυνάµεών της.  

 ∆ιεκδικούµε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα λαµβάνει υπόψιν τις 
πραγµατικότητες και τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας και όχι τα 
συµφέροντα των δανειστών µας.  

 Ζητάµε από την ελληνική Κυβέρνηση να εµπιστευθεί την κοινωνία και 
τους εκπροσώπους της και να σταµατήσει αυτό τον φαύλο κύκλο των 
διαρκών αναδιπλώσεων, που εντείνει την ανασφάλεια στους πολίτες. 
Έµποροι και επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι, εργοδότες και 

εργαζόµενοι ενώνουµε την φωνή µας 
                                      
                                     Όχι σε βαθύτερη ύφεση   

Όχι σε νέα φορολογικά βάρη 

Όχι στην φορολογική ακρίβεια 

Όχι στην ψυχολογία κατάθλιψης  

Όχι  άλλα «λουκέτα» στα µαγαζιά 

Όχι στην µείωση  των εισοδηµάτων 

Όχι άλλες απώλειες θέσεων εργασίας 

Όχι στο ξεπούληµα της ελληνικής αγοράς 

Όχι στον µαρασµό των εµπορικών περιοχών 

Όχι στο στέγνωµα της αγοράς από τις τράπεζες 

Όχι σε εκλογο-πτωχευτικά διλήµµατα και εκφοβισµούς 

Όχι στις αποφάσεις και διαταγές της δηµοκρατίας της τρόικας 

Όχι στην φοροδιαφυγή  του παρεµπορίου και της παραοικονοµίας 

       ΝΑΙ στην αυθεντική ανάπτυξη           ΝΑΙ σε µια παραγωγική Ελλάδα 
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