
 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΛΟΓΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 

 

Γηα ηελ Κπξηαθή 3 Ννεκβξίνπ 2013 
 

Ο Δκπνξηθόο Σύιινγνο Πξέβεδαο ραηξεηίδεη ηελ ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηελ 

Κπξηαθή  3 Ννεκβξίνπ 2013. Τηκάκε όινπο όζνπο επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ ηα 

θαηαζηήκαηά ηνπο θιεηζηά, ηδηαίηεξα ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δνύκε. Τηκάκε 

ηδηαίηεξα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο θεληξηθήο  αγνξάο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαη ηελ πίεζε εθείλσλ πνπ δελ επέιεμαλ λα θπιάμνπλ Θεξκνπύιεο. 

Η ζηάζε ηνπο απνηειεί παξαθαηαζήθε γηα αγσληζηηθή απάληεζε  ζηελ επίζεζε  

πνπ έρεη εμαπνιύζεη ε ζπγθπβέξλεζε  ε ΔΔ ηα κνλνπώιηα ζηα κηθξνκάγαδα, κέξνο 

ηεο νπνίαο είλαη θαη ε θαηάξγεζε ηεο αξγίαο ηεο  Κπξηαθήο. 

Με ιύπε δηαπηζηώλνπκε  όηη από κεξίδα ηνπ ηύπνπ ππήξμε , κε εζειεκέλε 

πηζηεύνπκε, δηαζηξέβισζε  ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.  Ο επνλνκαδόκελνο " 

Εκπνξηθόο  ζύιινγνο Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ" πήξε μεθάζαξε ζέζε λα αλνίμνπλ 

ηα θαηαζηήκαηα ηελ  Κπξηαθή 3 Ννεκβξίνπ. Τν γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο πόιεο , αιιά θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θεληξηθήο  αγνξάο , δελ ηνπο αθνινύζεζε   ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειεί δηθαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ "ζπλδηθαιηζηηθνύ" 

θνξέα. Αληίζεηα απνηειεί πεξίηξαλε θαηαδίθε.  

 Σηηο  3 Ννεκβξίνπ θξηλόηαλ  ην αλ ζα πεξάζεη ην κέηξν ηεο νπζηαζηηθήο  

θαηάξγεζεο ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο θαη  πξνπνκπόο ηνπ ζρεδηαζκνύ θπβέξλεζεο- 

κνλνπσιίσλ ήηαλ ην άλνηγκα γηα 7 Κπξηαθέο  όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ. Σηελ 

ζπγθεθξηκέλε αληηπαξάζεζε ,όινη πιελ ελόο ,νη εκπνξηθνί ζύιινγνη ηνπ λνκνύ 

ηάρζεθαλ ελάληηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κπξηαθέο πιελ ηεο 

ηειεπηαίαο Κπξηαθήο ηνπ ρξόλνπ. Ο κνλαδηθόο ζύιινγνο πνπ πηνζέηεζε ην 

κέηξν ηεο θπβέξλεζεο γηα αλνηρηά καγαδηά 7 Κπξηαθέο ην ρξόλν ήηαλ ν 

Εκπνξηθόο ύιινγνο Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ. Από πνπ θαη σο πνπ ινηπόλ ην 

γεγνλόο όηη νη ζπλάδειθνη επέιεμαλ λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ αξγία ηεο Κπξηαθήο  

κπνξεί λα απνηειεί δηθαίσζε γη' απηνύο πνπ βάδνπλ ην ρεξάθη ηνπο  γηα λα πεξάζεη 

ε πνιηηηθή ηεο ζπγθπβέξλεζεο γηα θαηάξγεζή ηεο; 

 Τν κνλαδηθό γεγνλόο πνπ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε  είλαη όηη ε  πιεηνςεθία 

ησλ ζπλαδέιθσλ επέιεμε ηα καγαδηά ηελ Κπξηαθή λα κείλνπλ θιεηζηά. Οη 

ειάρηζηνη πνπ άλνημαλ , πεξίπνπ 10 ηνλ αξηζκό, εηζέπξαμαλ  ηελ απαμίσζε από 

ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ δελ ηζίκπεζαλ θαη θόληξα 

ζηελ αθόξεηε πξνπαγάλδα ησλ ΜΜΔ επέιεμαλ ζπλεηδεηά λα απόζρνπλ από 

αγνξέο θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ ζέζε ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Πξέβεδαο θαη ηεο 

ΟΔΣΒΓΔΝ γηα πεξηθξνύξεζε  ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο. 

Απνηειεί  ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ έκπξαθηε 

πξνεηδνπνίεζε πξνο όινπο . πξνεηδνπνίεζε κε μεθάζαξν πεξηερόκελν. Κάησ ηα 

ρέξηα από ηελ Κπξηαθάηηθε αξγία. 

πλάδειθνη ε κάρε γηα πεξηθξνύξεζε ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο, ε κάρε 

γηα  λνκνζεηηθή θαηνρύξσζή ηεο , ε ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

μεθνύξαζε, θόληξα ζηα ζρέδηα πνιπεζληθώλ κεγαιεκπόξσλ θπβέξλεζεο, 

κόιηο άξρηζε. 

Ο  Δκπνξηθόο Σύιινγνο Πξέβεδαο  ζαο θαιεί λα δώζνπκε απηόλ ηνλ αγώλα καδί.  


