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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

    ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 

     «ΒΟΥΛΙΑΞΕ» Η ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
 

Αυτό που επικρατεί αυτή την εποχή στην εμπορία ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Σε όλη 

την Ελλάδα η συσσώρευση καταναλωτών χτυπάει κόκκινο, με αποτέλεσμα οι 

συνάδελφοι στην εξυπηρέτηση να μην αντέχουν καθημερινά αυτή την πίεση. 

Η περίπτωση όμως, του καταστήματος στην οδό Αριστείδου στην Αθήνα, έχει γίνει 

Κεντρικό Θέμα στα Μ.Μ.Ε., αφού η συσσώρευση των καταναλωτών γίνεται με 

γεωμετρική πρόοδο τόσο εξ’αιτίας των διακανονισμών – αφού η Ελλάδα έχει περάσει 

στο στάδιο της φτωχοποίησης και δεν έχει να πληρώσει το Ηλεκτρικό ρεύμα – όσο και 

εξ΄αιτίας του κλεισίματος άλλων καταστημάτων της Εμπορίας στην Αττική.  

Πιο συγκεκριμένα : 

 Πρόσφατα έκλεισαν τα ταμεία εισπράξεων στην Κυψέλη και αναγκάζονται οι 

καταναλωτές να έρχονται όλοι στην Αριστείδου για διακανονισμό και πληρωμή 

λογαριασμού ρεύματος. 

 Προηγούμενα έκλεισε ο Κεραμικός με αποτέλεσμα ο κόσμος να εξυπηρετείται 

και αυτός μόνο στο κατάστημα της Αριστείδου.  

 Επιπλέον το αναγκαστικό κλείσιμο του καταστήματος στο Αιγάλεω, εξ’αιτίας 

προβλήματος στο κτήριο – επιδιορθώνεται - έχει οδηγήσει το μισό λεκανοπέδιο 

της Αττικής στην Αριστείδου.  

Γι’αυτό απαιτείται άμεση λειτουργία του Ταμείου στην Κυψέλη.  

 Ενημέρωση των καταναλωτών, που αλλού και σε ποια άλλα καταστήματα  

μπορούν να εξυπηρετηθούν εκτός της Αριστείδου.  

 Να επαναλειτουργήσουν πάλι τα ταμεία που έχουν κλείσει και σε άλλες περιοχές 

ιδιαιτέρως στο Χαλάνδρι αλλά και στον Πύργο. Τα τελευταία, έχουν κλείσει 

αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή από τότε που έγιναν ληστείες. Άραγε δεν θα 

μπορούσαν να είχαν ληφθεί τα μέτρα προστασίας σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα; 

Δηλώνουμε ότι αν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα της Αριστείδου, η αντίδρασή μας 

θα είναι άμεση… Δεν θα αφήσουμε άλλο ανυπεράσπιστους τους συναδέλφους μας 

να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με αγανακτισμένους καταναλωτές, αφού 

βρίσκονται μέχρι και 2 ώρες στην ουρά.  

Δεν πάει άλλο. Να απαιτήσει η Διοίκηση άμεσες προσλήψεις τώρα.  
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