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ΔΚΠΟΡΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 
 

«ΓΗΑ ΣΖΛ ΘΤΡΗΑΘΖ 3 ΛΟΔΚΒΡΖ 2013 ΘΑΗ ΘΑΘΔ ΘΤΡΗΑΘΖ» 

 

πλαδέιθηζεο, πλάδειθνη 

Η ζπγθπβέξλεζε Ν.Δ.- ΠΑ.ΣΟ.Κ κε ηελ θάιπςε, αλνηρηή ή θξπθή, όζσλ πξνζθπλάλε ηελ ΕΕ, έθαλε 

λόκν ηνπ θξάηνπο όζα ρξόληα ηώξα επεδίσθαλ νη εκπνξηθέο αιπζίδεο, νη ππεξαγνξέο, νη όκηινη θαη νη 

πνιπεζληθέο, ηηο δηαξθείο εθπηώζεηο θαη πξνζθνξέο, γηα λα ηζαθίζνπλ ηελ κηθξή εκπνξηθή επηρείξεζε. 

Με ηνλ λόκν 4177/2013 πξνρσξάλε επί πιένλ  ζηελ θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο. 

 

πλάδειθνη 

Έρνπκε πηα αξθεηή εκπεηξία όινη καο γηα λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα. 

Ξέξνπκε όινη όηη νη απειεπζεξώζεηο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ σθέιεζαλ κόλν ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ εθηνπίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο κηθξέο. Τν ίδην επηδηώθνπλ θαη ηώξα. Σηελ 

θαξέηξα ηνπο πέξα από ηελ θνξνιεζηεία πνπ εληείλεηαη πξνζζέηνπλ θαη ηελ βηνινγηθή καο εμόλησζε. 

Δηαιύνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο καο ζρέζεηο. 

Μεζνδεπκέλα θαη ζπζηεκαηηθά δηαζηξέθνληαο θπξηνιεθηηθά ηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνζπαζνύλ λα καο 

θάλνπλ ζπλέλνρνπο ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Μαο θνηκίδνπλ γηα λα κελ αληηδξάζνπκε. Ξέξνπκε θαιά όηη από 

ηνπο ζπκπνιίηεο καο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πόιεο καο δελ ιείπεη ν ρξόλνο γηα λα θαιύςνπλ ηηο 

όπνηεο αλάγθεο ηνπο. Εθείλν πνπ ιείπεη είλαη ην ρξήκα πνπ ζαλ θνηλνί ιεζηέο ην θιέβνπλ νη 

θπβεξλώληεο, αιιά θαη θάζε ινγήο ηνπηθνί άξρνληεο,   γηα λα ην δώζνπλ ράξηζκα ζηα κνλνπώιηα θαη ηηο 

ηξάπεδεο. 

Η κηθξή επηρείξεζε, ην κηθξνκάγαδν, ηνπο είλαη εκπόδην θαη πξέπεη λα αθαληζηεί. 

Μελ ζαο μεγειάλε πνπ αθήζαλε έμσ ζε πξώηε θάζε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  Πεξηκέλνπλ απιά λα 

πεξάζεη ην κέηξν ηεο θαηάξγεζεο ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο γηα λα  πξνζθύγνπλ ζηα δηθαζηήξηα. Θέινπλ 

απιά λα ζηξσζεί ν δξόκνο γηα ηνλ δηαβνύλ εύθνια.  

 

πλαδέθηζα, πλάδειθε  

Τελ Κπξηαθή 3 Ννέκβξε 2013, ε ζπγθπβέξλεζε θαη ηα νιηγνπώιηα έρνπλ ηα εγθαίληα ηεο θαηάξγεζεο 

ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο. 

Σηε γηνξηή ηνπο ζα ηνπο ζηεξίμνπλ θαη ηα δηαπιεθόκελα καδηθά κέζα παξαπιεξνθόξεζεο, πνπ όπσο 

πάληα κε ζηεκέλα ξεπνξηάδ, ζπζηεκαηηθή πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο θιπ, ζα δεκηνπξγνύλ θιίκα θαη 

αηκόζθαηξα. 

Σην γιέληη ηνπο ζα έρνπλ θαη ηελ άκεζε ή έκκεζε αβάληα από ηνπο θπβεξλεηηθνύο ζπλδηθαιηζηέο 

Εκπνξηθώλ Σπιιόγσλ, Οκνζπνλδηώλ θαη θπξίσο ηνπ Δ.Σ. ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Ειιεληθνύ 

Εκπνξίνπ (ΕΣΕΕ), νη νπνίνη απξνθάιππηα ζπλεξγάζηεθαλ κε ηελ ζπγθπβέξλεζε θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο όπσο είραλ θάλεη θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ σξαξίνπ, όπσο θαη ηώξα 

θάλνπλ γηα λα έρνπλ όινη απηνί ππαιιήινπο θαη εξγαδόκελνπο ζε ζπλζήθεο γαιέξαο.  

  

πλαδέθηζα, πλάδειθε 

ΠΡΔΠΔΗ ΛΑ ΣΟΤ ΥΑΙΑΟΤΚΔ ΣΟ ΠΑΡΣΗ 

 Θαλέλα καγαδί αλνηρηό. 

 Θαηαγγέιινπκε θαη απνκνλώλνπκε ζπγθπβέξλεζε, κνλνπώιηα θαη όζνπο ηνπο 

ζηεξίδνπλ. 

 πγθξνηνύκε θνηλσληθή ζπκκαρία κε ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα άιια  θνηλσληθά ζηξώκαηα 

θαη όινπο ηνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο. 

 Γελ ηνπο αθήλνπκε λα βάινπλ ηελ ηαθόπιαθα ζηε δνπιεηά καο, ηε δσή καο, ζην αύξην 

γηα ηα παηδηά καο.     

 

πκπνιίηηζζα, πκπνιίηε 

Όπνηα δνπιεηά θη αλ θάλεηο εξγαδόκελε, άλεξγε, ζπληαμηνύρε, λέα, λέε, ζηάζνπ ζην πιεπξό 

καο. 

Αλ μεκπεξδέςνπλ κε εκάο ζα θηάζνπλ ζε ζέλα. Θα έρεη έξζεη ε δηθή ζνπ ε ζεηξά. 

 

Φίιε θαη Φίιε  

 

Θακηά ζπλαιιαγή κε θαλέλα εκπνξηθό αλνηρηό ηελ Θπξηαθή. 
ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ΚΠΟΡΟΤΚΔ ΛΑ ΣΟΤ ΥΑΙΑΟΤΚΔ ΣΑ ΥΔΓΗΑ! 

 

                                                               ΣΟ Γ.. ΣΟΤ ΤΙΙΟΓΟΤ 


