
Στην πραγματική ζωή, 
ο πολιτικός δεν σώζει 
κανέναν - το αντίθετο... 
Θέλει να εφαρμόσει 
κάτι δήθεν προς όφελος 
των εμπόρων, ενώ οι 
έμποροι διαφωνούν. 
Κάτι το οποίο δεν είναι 
καν απαίτηση της 
Τρόικα, που έχει ζητήσει 
τα καταστήματα ανοιχτά 
7 Κυριακές, όχι όλες. 

Ήταν ένας πολιτικός, ένας καταναλωτής, 
ένας μικρομεσαίος έμπορος, ένας υπάλληλος και ένας 

ιδιοκτήτης Mall κι έγραφαν στο ημερολόγιό τους…

Η ζωή μας όμως ΔΕΝ είναι ανέκδοτο…

Είμαστε 278.000 μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, 
πυλώνας της οικονομίας. Δεν φοβόμαστε το νέο, αλλά το λάθος. Δεν είμαστε τρελοί να μην θέλουμε το καλό μας… 

Ακούστε μας: Αυτό το μέτρο θα μας καταστρέψει. Δεν το αντέχουμε!

ΟΧΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ!

Ο καταναλωτής 
δεν έχει ούτε ευρώ 
να ξοδέψει. Για 
όποιον δεν το έχει 
παρατηρήσει, τα 
χρήματα λείπουν 
από τον κόσμο, όχι ο 
ελεύθερος χρόνος για 
ψώνια. Κι επιπλέον, το 
αυξημένο κόστος τις 
Κυριακές, μπορεί να 
αυξήσει τις τιμές…και 
τις καθημερινές. 

Ο έμπορος ΗΔΗ μπορεί να ανοίγει 
το μαγαζί του Δευτέρα ως Σάββατο, 
95 ώρες την εβδομάδα, που είναι 
ΗΔΗ οι περισσότερες στην Ευρώπη. 
Αν η λειτουργία επεκταθεί και στις 
Κυριακές, ο ένας μετά το άλλον οι 
μικρομεσαίοι έμποροι δεν θα αντέχουν 
το κόστος και θα βάζουν λουκέτο. Όσο 
για τις τουριστικές περιοχές, ΗΔΗ τα 
καταστήματα μπορούν να λειτουργούν 
και Κυριακές, μέτρο το οποίο έχουμε 
προτείνει να διευρυνθεί (π.χ. ιστορικό 
κέντρο Αθήνας).

Ο υπάλληλος 
πρώτα θα χάσει 
τις ελεύθερες 
Κυριακές του 
και μετά, όταν 
θα κλείνουν τα 
μαγαζιά που 
δεν αντέχουν, 
θα χάσει και τη 
δουλειά του.

Και οι ιδιοκτήτες mall, 
πολυκαταστημάτων κλπ, 
προφανώς θα προσφύγουν στη 
Δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν 
και τελικά θα είναι οι μόνοι 
κερδισμένοι γιατί θα ανοίγουν 
τις επιχειρήσεις τους 7 μέρες 
την εβδομάδα, με υπαλλήλους 
που αναγκαστικά θα παίρνουν 
μισθούς πείνας και χωρίς 
ανταγωνισμό από αυτούς τους 
ενοχλητικούς μικρομεσαίους 
εμπόρους...

ο καταναλωτής

ο έμπορος ο ιδιοκτήτης Mall

ο υπάλληλος 

ο πολιτικός

www.esee.grΣτηρίζουμε το ελληνικό εμπόριο, για να στηρίξουμε την Ελλάδα


