ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,
Η οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συνιστά
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι τρέχουσες
κυβερνητικές αλλαγές έχουν ανοίξει έναν κύκλο ύφεσης, ο οποίος παρασύρει
επιχειρηματίες και καταναλωτές σε μία πρωτοφανή δυσπραγία.
Η έλευση της νέας χρονιάς έφερε μία σειρά από εξελίξεις σε πολλά πεδία που
αφορούν άμεσα το ελληνικό εμπόριο. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιβάλλει την
αυστηρή ποινικοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το«άνοιγμα» των
κλειστών επαγγελμάτων, ουσιαστικά απελευθερώνει την εγκατάσταση πολυεθνικών
υπερκαταστημάτων και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη λειτουργία του υπαίθριου
εμπορίου και η συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών και η πιστωτική
απροθυμία των τραπεζών έχει «στεγνώσει», στην κυριολεξία, την ελληνική αγορά.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η άμεση αντίδραση όλων των συναδέλφων
απέναντι σε μία κατάσταση που βυθίζει όλους μας στην απόγνωση.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων αποφάσισε και προτείνει σε όλους τους
συναδέλφους εμπόρους το κλείσιμο των καταστημάτων από το πρωί μέχρι το
μεσημέρι της Τετάρτης 23/02/11.
Σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας με τις φωνές χιλιάδων συναδέλφων σε
ολόκληρη τη χώρα και να πεις:
• ΟΧΙ άλλα λουκέτα στα μαγαζιά.
•

ΟΧΙ στο φορολογικό εκβιασμό και την οικονομική βία.

•

ΟΧΙ σε άλλες αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων.

•

ΟΧΙ στην άλωση της ελληνικής αγοράς από τους πολυεθνικούς ομίλους.

•

ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη λειτουργία εμπορικών υπερχώρων.

•

ΟΧΙ στην απελευθέρωση του υπαίθριου εμπορίου.

•

ΟΧΙ στη φοροδιαφυγή του παρεμπορίου.

•

ΟΧΙ στην μετατροπή των εμπορικών δρόμων των πόλεων σε «νεκροταφεία»
του μικρομεσαίου ελληνικού εμπορίου.

•

ΟΧΙ στην πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου και την κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας.

•

ΟΧΙ στο στέγνωμα της αγοράς από τις ελληνικές τράπεζες.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις και στο κλείσιμο των
καταστημάτων την 23η Φεβρουαρίου.

«Κλείνουμε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου
για να μην μας κλείσουν για πάντα »

