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Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2020 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ LOCKDOWN 

«...Κατεβάζουμε ρολά στην αγορά, με την ελπίδα να είμαστε υγιείς να τα σηκώσουμε 

πριν τα Χριστούγεννα. Νοιώθουμε απογοήτευση και αβεβαιότητα, αλλά ταυτόχρονα 

διατηρούμε ελπίδα και πείσμα να επανέλθουμε νικητές. Δυστυχώς, μετά την έκρηξη των 

κρουσμάτων της πανδημίας δεν καταφέραμε να αποφύγουμε, το λίγο πολύ αναμενόμενο, 

δεύτερο καθολικό lockdown. Ούτε καταφέραμε να ξεπεράσουμε το “φαινόμενο του 

ακορντεόν” στα περιοριστικά μέτρα, ούτε την “κατάσταση on-off” στην αγορά. Το “δεύτερο 

κύμα” της πανδημίας έφερε νέες σοβαρές συνέπειες στην οικονομία, γι’αυτό στα έσχατα μέτρα 

του καθολικού lockdown απαιτούνται ισχυρά οικονομικά “αντίμετρα”. Έχω δηλώσει 

επανειλημμένως πως τουλάχιστον σε αυτή τη μάχη δεν νοιώθουμε μόνοι μας και δεν είμαστε 

απροστάτευτοι στο έλεος της πανδημίας. Καμία όμως στήριξη δεν φτάνει, όταν μια επιχείρηση 

σταματά τη λειτουργία της και κανένα πακέτο μέτρων δεν επαρκεί για όλους. Οι απώλειες της 

αγοράς ακολουθούνται κατά πόδας από οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά τα μέχρι τώρα 

26,2 δις ευρώ, συν τα επιπλέον μέτρα 3,3 δις ευρώ υπολείπονται κατά πολύ των μέχρι σήμερα 

35 δις ευρώ απωλειών του τζίρου, που εκτιμώνται να φτάσουν τα 50 δις ευρώ μέχρι τέλος του 

έτους. Μετά, μάλιστα, την πρόσθεση, επέκταση και διεύρυνση των άμεσων οικονομικών μέτρων 

στήριξης, θα πρέπει να σχεδιαστούν από το ΥΠΟΙΚ ισχυρά οικονομικά κίνητρα, τόσο 

βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα, που θα αφορούν στο 2021. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι 

τόσο στην ετήσια αποτίμηση της χρονιάς που ολοκληρώνεται άδοξα, όσο και στις εκτιμήσεις 

του επόμενου έτους, που αναθεωρούν τις προβλέψεις και κατευθύνουν τον προϋπολογισμό στο 

δυσμενές σενάριο. Το ζητούμενο πλέον από την κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει μια 

“12μηνη παρένθεση” για την κοινωνία και την οικονομία που θα “παγώνει κάθε 

υποχρέωση” από την Άνοιξη του 2020 μέχρι αυτή του 2021. Σημειωτέον, πως δεν υπάρχουν 

ούτε θα προκύψουν ελλείψεις στην αγορά, αφού αφενός υπάρχει επάρκεια αγαθών και 

αφετέρου, παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα Οι 

άνθρωποι της αγοράς νοιώθουμε στη κυριολεξία, τουλάχιστον οικονομικά, πως “έχουμε χάσει 

ένα χρόνο από τη ζωή μας”, που δεν θα ανακτηθεί ποτέ, αλλά δεν τα παρατάμε μέχρι να 
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πάρουμε τη ζωή μας από το έλεος της πανδημίας, πίσω στα χέρια μας. Η αλήθεια είναι πως η 

κατάσταση του δεύτερου καθολικού lockdown είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Μάλιστα, σε 

περίοδο εκπτώσεων κλείσαμε τον Μάρτιο, σε περίοδο εκπτώσεων κλείνουμε και τον Νοέμβριο. 

Όμως, οι εκπτώσεις στην αγορά έρχονται και παρέρχονται και στέλνουμε ένα μήνυμα σε 

όλους, πως εκπτώσεις στην υγεία δεν γίνονται και η ανθρώπινη ζωή δεν 

κοστολογείται. Θα νικήσουμε, αρκεί να μείνουμε υγιείς...» 

 

 

 


