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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΔΑ, ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΦΘΙΩΣΙΔΑ, ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΣ. ΣΕΡΕΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ,  

ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ  

 Από το take away ςτο click away κι από κει ςτο “moribund day*” 

Η υγειονομικι κρίςθ που διάγουμε, δείχνει να λειτουργεί ωσ επιταχυντισ διαδικαςιϊν που δρομολογοφνται 

και προγραμματίηονται εδϊ και πολλά χρόνια. Η νζα πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται πρζπει να βρει 

προετοιμαςμζνθ τθν κοινωνία μασ και όπωσ ζχει τονιςκεί από τα πλζον επίςθμα χείλθ «ςε αυτήν την κρίςη 

δεν θα μείνει (και δεν πρζπει να μείνει) κανζνασ πίςω». 

Ξεκινάμε από τα αυτονόθτα. Η υγεία του κοινωνικοφ ςυνόλου δεν μπαίνει ςε κανζνα «ηφγι» και θ 

προςταςία τθσ είναι πάνω απϋόλουσ κι όλα. Ραρακολουκοφμε τουσ ειδικοφσ, εμπιςτευόμαςτε τθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα και οφείλουμε να τθροφμε τα μζτρα υγειονομικισ προςταςίασ. 

Η υγειονομικι κρίςθ όμωσ, ζφερε αναπόφευκτα και περαιτζρω κλιμάκωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Η αγορά 

κλυδωνίηεται από τισ αναταράξεισ που ζχουν επιφζρει τα lockdowns, το λιανεμπόριο δοκιμάηεται, θ εςτίαςθ 

δζχεται αλλεπάλλθλα χτυπιματα και το ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ζχει παφςει αναμζνοντασ 

κάποιον να πατιςει «το κουμπί» τθσ επανεκκίνθςθσ. Βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ υπό κακεςτϊσ αιφνιδιαςμοφ, 

κακϊσ όλοι, μασ διαβεβαίωναν ότι δεν υπιρχε περίπτωςθ ενόσ γενικευμζνου 2
ου

 lockdown.  

Το Κεντρικό κράτοσ, μζςα από ζνα πλζγμα δράςεων και παρεμβάςεων, εξιγγειλε μζτρα για τθν υποςτιριξθ 

των επιχειριςεων & των εργαηομζνων. Κανείσ δεν λζει, οφτε υπαινίςςεται ότι το Κράτοσ δεν ςτάκθκε ςτο 

φψοσ των περιςτάςεων. Πμωσ κεωροφμε ότι τα μζτρα δεν είναι αρκετά και δεν αντιμετωπίηουν ςτο ςφνολό 

τουσ τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί.  

Επιπλζον, κανείσ από εμάσ δεν γνωρίηει πότε ακριβϊσ κα γίνει θ άρςθ των περιοριςμϊν, δεν διαφαίνεται 

πότε κα επανζλκουμε ςε μία ςχετικι κανονικότθτα & ο προγραμματιςμόσ των επιχειρθματικϊν μασ 

λειτουργιϊν φαντάηει αδφνατοσ. Σο τελευταίο διάςτθμα ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ ακοφμε διάφορα: για 

«μεκόδουσ ακορντεόν», ανοίγουμε ςφντομα/δεν ανοίγουμε κ.ο.κ. Πλιρθσ ςφγχυςθ… 

Μζςα ςε όλα αυτά, αναπτφχκθκε ζντονθ φθμολογία, ότι θ επανεκκίνθςθ κα γίνει με νζουσ όρουσ και κανόνεσ 

όπωσ αυτόσ του click away (θ παραγγελία κα γίνεται θλεκτρονικά ςτο κατάςτθμα, το οποίο κα τθν 

ετοιμάηει και κα αποςτζλλει γραπτό μινυμα ςτον καταναλωτι ϊςτε να περάςει να τθν παραλάβει κατόπιν 

ραντεβοφ) που για τουσ μυθμζνουσ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο ίςωσ να είναι γνωςτόσ, αλλά για το ςφνολο των 

μικροεπαγγελματιϊν & αυταπαςχολοφμενων κα προςκζςει επιπλζον προβλιματα ςτο ιδθ βεβαρθμζνο 

ιςτορικό τουσ.  
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Άραγε, ποιουσ κα εξυπθρετιςει και κα διευκολφνει θ διαδικαςία τθσ τθλεφωνικισ ι θλεκτρονικισ 

εξυπθρζτθςθσ, όταν μόλισ το 15% - 17% των επιχειριςεων διακζτει ανεπτυγμζνο δίκτυο θλεκτρονικοφ 

εμπορίου;  

Ροια είναι ςιμερα θ ετοιμότθτα των επιχειριςεων ςτθν Περιφζρεια που ςτθρίηουν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ να 

αναπτφξουν υπθρεςίεσ click away; 

Σφγχρονα θλεκτρονικά καταςτιματα με οργανωμζνεσ αποκικεσ διακζτουν κυρίωσ οι μεγάλεσ αλυςίδεσ, 

πολυκαταςτιματα και supermarkets δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ ακραίου & ακζμιτου ανταγωνιςμοφ. 

Ππωσ τονίςαμε και ςτθν αρχι, ο μεταςχθματιςμόσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ προχωράει με ταχείσ 

ρυκμοφσ, αλλά εμείσ πρζπει να διαφυλάξουμε τισ διαδικαςίεσ ϊςτε να προχωριςουμε με ιπια προςαρμογι 

και ςταδιακά βιματα, δίνοντασ τθν ευκαιρία και τον «χϊρο» ςτουσ μικρομεςαίουσ να λειτουργιςουν.  

Ραράλλθλα με τθν υγειονομικι πρόοδο και τθν προςπάκεια περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του ιοφ, πρζπει να 

αναηθτιςουμε και το αντίδοτο κατά τθσ επιχειρθματικισ εξόντωςθσ και να το πάρουμε ςε ιςχυρζσ δόςεισ… 

Πταν το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ, οι επιχειριςεισ πρζπει να ανοίξουν κανονικά και να λειτουργιςουν 

τθρϊντασ αυςτθρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Η επόμενθ μζρα είναι το ηθτοφμενο για όλουσ, αποτελεί το κρίςιμο κζμα που κα κλθκοφμε να 

αντιμετωπίςουμε για να παραμείνουμε ηωντανοί. Η επζλαςθ του δεφτερου και ιςχυρότερου κφματοσ τθσ 

πανδθμίασ με αποτζλεςμα το νζο lockdown, κα οδθγιςει ςε «ξαφνικό κάνατο» 1 ςτισ 3 επιχειριςεισ, κα 

απειλθκοφν επιπλζον κζςεισ εργαςίασ, θ λεγόμενθ μεςαία τάξθ κα υποςτεί περαιτζρω μείωςθ τθσ 

αγοραςτικισ τθσ δφναμθσ, ενϊ οι οφειλζσ ςε ταμεία, δθμόςιο & κόκκινα δάνεια κα εκτοξευκοφν. 

Είναι θ ϊρα να ανοίξει θ ςυηιτθςθ - ςε επίπεδο Ευρϊπθσ - για διαγραφι και όχι αναςτολι χρεϊν και 

υποχρεϊςεων που δθμιουργικθκαν κατά τθν πανδθμία. Οι κοινοτικοί πόροι από τα 32 δισ € του Ταμείου 

Ανάκαμψθσ να ενεργοποιθκοφν εγκαίρωσ & να αξιοποιθκοφν ορκολογικά,  για να βγοφμε όςο το δυνατόν 

λιγότερο βρεγμζνοι από τθν καταιγίδα. Η παροχι ρευςτότθτασ υπό τθ μορφι τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ, κα 

βοθκιςει ςθμαντικά ϊςτε να αρχίςει θ οικονομία να κινείται ξανά.  

Επϋ ουδενί δεν πρζπει να διαταραχκεί θ κοινωνικι ςυνοχι, με ςυνκικεσ ακραίου και ακζμιτου 

ανταγωνιςμοφ οδθγϊντασ ζτςι μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ ςε οδυνθρζσ καταςτάςεισ.  

Είναι χρζοσ μασ, να μθν αφιςουμε μεκόδουσ τφπου click away να οδθγιςουν ςτον αφανιςμό τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ. Δεν μποροφμε να επιτρζψουμε τθν εξόντωςθ των Ρολφ Μικρϊν & Μικρϊν 

Επιχειριςεων, οδθγϊντασ τθν τοπικι οικονομία εν ιδθ μελλοκάνατου (moribund) ςτο απόςπαςμα, 

ευελπιςτϊντασ νεκρανάςταςθ…  

*moribund day: ημζρα του μελλοθάνατου 


