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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Η ΕΣΕΕ υπερασπίζεται το δικαίωµα στην επιβίωση των Ελλήνων εµπόρων» 

Οι χθεσινές εξελίξεις µε τις προαναγγελίες 15 νέων µέτρων δηµιούργησαν ακόµα 
µεγαλύτερη ανησυχία στους Έλληνες πολίτες. Το εµπόριο δεν αντέχει άλλα µέτρα. 
Για ακόµα µία φορά οι προηγούµενες διακηρύξεις διαψεύδονται από τις επόµενες. 
Για ακόµα µία φορά η αβεβαιότητα και η απαισιοδοξία "γεµίζουν" την ελληνική 
αγορά. Η Κυβέρνηση πιστή στην τακτική του να αγνοεί τη φωνή και τις αντοχές της 
κοινωνίας, συνεχίζει να επιµένει στην ίδια καταστροφική πολιτική που µας έφερε στη 
σηµερινή δεινή θέση και θα συνεχίσει - όπως φαίνεται - να δυσχεραίνει την 
κατάστασή µας. Τι µας διασφαλίζει ότι δε θα ληφθούν και µελλοντικά νέα µέτρα; Σε 
ποιο βαθµό οι απαιτήσεις των «εταίρων» µας «καθαγιάζουν» την απώλεια εθνικής 
κυριαρχίας και τη µετατροπή της χώρας µας σε µία «µεγάλη ειδική ζώνη», όπου το 
ο,τιδήποτε θα είναι επιτρεπτό; Με ποιο δικαίωµα µία Κυβέρνηση επιλέγει να 
«πετάξει» στον κάλαθο των αχρήστων τους κόπους και θυσίες δεκαετιών στο όνοµα 
ενός εθνικού συµφέροντος το οποίο πόρρω απέχει από την πραγµατικότητα του 
µέσου πολίτη; Η ελληνική αγορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Μας οδηγείτε σε 
πλήρη αφανισµό. Οδηγείτε την ελληνική µεσαία τάξη σε πλήρη αφανισµό. Επιτέλους 
σταµατήστε τώρα.  

Επιπλέον, αυτή τη φορά η προαναγγελία των µέτρων συνοδεύτηκε από έµµεσους και 
άµεσους υπαινιγµούς ότι κάθε διαφωνία από πλευράς κοινωνικών φορέων και 
ιδιαίτερα των οργανωµένων κοινωνικών εταίρων θα θεωρείται ότι υπονοµεύει την 
εθνική προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης. Η ΕΣΕΕ πιστή στις αρχές του 
κοινωνικού διαλόγου και συνεπής στην κοινωνική της ευθύνη έχει συµβάλει µε 
συγκεκριµένες προτάσεις και µε πραγµατική «θυσία» των µελών της στην 
αντιµετώπιση της κρίσης. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα σταµατήσει να 
προασπίζεται το δικαίωµα στην επιβίωση των Ελλήνων εµπόρων και των οικογενειών 
τους. 

Η ΕΣΕΕ εξετάζει τις νοµικές δυνατότητες προστασίας της κοινωνίας µε προσφυγές 
και αιτήσεις αναστολής στα διοικητικά δικαστήρια επικαλούµενη ανεπανόρθωτη 
βλάβη από νοµοθετικές επιλογές για επιβολή φόρων και τελών µε δηµευτικές 
διαστάσεις. 
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