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«Έμποροι - Χωροφύλακες»
Τα νέα υγειονομικά μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση, μετά την αποτυχία της να ελέγξει
την πανδημία και να πείσει τους ανεμβολίαστους, «πάγωσαν» για άλλη μια φορά την ήδη
τρικλίζουσα αγορά.
Μετά από συνεχόμενες χρονιές κρίσης, τόσο οικονομικής, όσο και υγειονομικής, ο
Εμπορικός Κόσμος επιβαρύνεται για άλλη μια φορά με επιπλέον υποχρεώσεις και ελέγχους που
αναλογούν ξεκάθαρα και μόνο στην Πολιτεία.
Οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, υπέδειξαν υποδειγματική συνέπεια ΣΕ ΟΛΑ τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και με απόλυτο σεβασμό και ενσυναίσθηση θωράκισαν σε υψηλό
βαθμό ασφαλείας τα καταστήματα και τους πελάτες τους. Εξ’ ορισμού λοιπόν, οι μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν όλους τους υγειονομικούς κανόνες δύο χρόνια τώρα, ΔΕΝ
ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ για την Δημόσια υγεία.
Είναι ανέφικτο, ανεφάρμοστο και ανέντιμο απέναντι στους πελάτες μας που είναι και η
βασική περιουσία των μικρομεσαίων εμπόρων, να κάνουμε τους "χωροφύλακες" έξω από τα
καταστήματά μας.
Υγεία είναι, οι λίγοι πελάτες που έρχονται στα μαγαζιά μας να βρίσκονται “ΕΝΤΟΣ”,
έστω και με αυστηρά μέτρα και όχι να “διώκονται” εξαφανίζοντας και την τελευταία ελπίδα
ύπαρξής μας.
Όλα τα μέτρα πρέπει να ισχύουν ισότιμα για όλους, βάσει της υγειονομικής εικόνας της
κάθε περιοχής, αλλά και της μορφής & του μεγέθους των επιχειρήσεων, να είναι απλά, κατανοητά
και να μην φέρνουν σε σύγχυση το καταναλωτικό κοινό, που διαθέτει και νόηση & κρίση και
φυσικά είναι σε θέση να αντιληφθεί ακόμα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που θα δεχθούν οι
συνάδελφοί μας.
Τα οριζόντια και αλλοπρόσαλλα μέτρα που συνεχώς ανακοινώνονται, έχουν ως
αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στις πολύμορφες και πολύπλοκες
ανακοινώσεις, από τις οποίες βομβαρδιζόμαστε. Ο εμπορικός κόσμος σέβεται και εκτιμά τους
πελάτες του και οι πελάτες μας, ενστερνίζονται τις ανησυχίες μας και μας συμπαραστέκονται.
Για ακόμη μια φορά, οι εμπορικές επιχειρήσεις γινόμαστε εύκολος στόχος, αυτή την φορά
μάλιστα, χωρίς την ανακοίνωση καμίας, κρατικής υποστήριξης και προστασίας από το ιδιότυπο
lockdown, το οποίο μας επιβάλλεται με κρατική εντολή.
Η επανεξέταση των νέων υγειονομικών μέτρων, αλλά και ο συνδυασμός τους με μέτρα
στήριξης για τις επιχειρήσεις μας κρίνεται αναγκαία και ελπίζουμε ότι, αυτή την φορά στις όποιες
αποφάσεις παρθούν, να έχει συνυπολογιστεί και η γνώμη των επίσημων φορέων μας, που
δυστυχώς μέχρι στιγμής φαίνεται να απαξιώνεται.

