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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

Ο Εµπορικός Σύλλογος Ελασσόνας συνεδρίασε εκτάκτως σήµερα Παρασκευή 
14/10/2011 στα γραφεία του συλλόγου και αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 

Ως εκπρόσωποι της µικρής και µεσαίας εµπορικής επιχειρηµατικότητας εκφράζουµε την 
αγωνία χιλιάδων συναδέλφων για τον ολοένα διευρυνόµενο κύκλο της ύφεσης στον 
οποίο έχει εισέλθει η ελληνική αγορά.  

Λέµε ΝΑΙ: 

• στο νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών,  

• στην πάταξη της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής,  

• στις πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.  

Λέµε ΟΧΙ:  

• στην πτώχευση των Ελλήνων και την «δήµευση» της περιουσίας τους, 

• στην υπερφορολόγηση και την ευκολία µε την οποία κάθε Κυριακή 
ανακοινώνονται τα φορολογικά µέτρα της εβδοµάδας, 

• στην υποβάθµιση της υγείας, της παιδείας και της ασφαλείας των παιδιών µας, 

• στον αφανισµό της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και την κατάργηση της 
µεσαίας ελληνικής παραγωγικής τάξης, 

• στην ανασφάλεια της εργασίας και την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων 
µε τις ατοµικές συµβάσεις στην θέση των συλλογικών, 

• στην κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και στα 569 ευρώ κατώτερο µισθό που απαιτεί η 
τρόικα, 

• στη διαµόρφωση «Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών» που θα στρεβλώνουν τον υγιή 
ανταγωνισµό και θα θέτουν ολόκληρες περιοχές σε καθεστώς υποτέλειας, 

• σε άλλα λουκέτα στα καταστήµατα και στην ανεργία, 

• σε νέες φορολογικές αυξήσεις, 

• στην «άλωση» της αγοράς από τις πολυεθνικές, 
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• στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση και λειτουργία εµπορικών υπερχώρων, 

• στη γεωγραφική απελευθέρωση του υπαιθρίου εµπορίου, 

• στη µετατροπή των παραδοσιακών εµπορικών δρόµων σε «νεκροταφεία», 

• στη λεηλασία των εισοδηµάτων των πολιτών, 

• στο «στέγνωµα» της αγοράς από τις ελληνικές τράπεζες. 

Η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι οι αντοχές της κοινωνίας έχουν 
φτάσει στα απώτατα όρια. Πρέπει να καταλάβουν την πλήρη αντίθεση των υγιών 
κοινωνικών δυνάµεων του τόπου στην ασκούµενη πολιτική των σκληρών 
οικονοµικών µέτρων που µας επιβάλλει η τρόικα. Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι. Η 
ελληνική κοινωνία αδυνατεί να στηρίξει επιπλέον µέτρα και κυρίως δεν επιθυµεί η 
Κυβέρνηση της χώρας να έχει καταλήξει ένα υποχείριο µίας κλίκας τεχνοκρατών.  

Εµείς που θα επωµιστούµε το βάρος των µέτρων πρέπει να έχουµε λόγο στη 
διαµόρφωσή τους. 

1. Καταδικάζουµε τα άδικα φοροεισπρακτικά και αντιαναπτυξιακά µέτρα που κλονίζουν 
την µικρή, οικογενειακή, µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση και την οδηγούν σε πλήρη 
αφανισµό. 

2. Τασσόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε κοινωνική οµάδα που πλήττεται βάναυσα από 
απολύσεις, µειώσεις µισθών και συντάξεων και οδηγείται στην περιθωριοποίηση. 

3. Συµπαραστεκόµαστε στην πανελλαδική αγωνιστική κινητοποίηση της 19/20 
Οκτωβρίου 2011 εκφράζοντας τη στήριξη των µικρών και µεσαίων εµπορικών 
επιχειρήσεων στον αγώνα των εργαζοµένων. 

 
Για το ∆.Σ.  

του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας 
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