«Δήλωση Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στα ΜΜΕ στο 2ο
Προσυνέδριο της ΕΣΕΕ στις 18 Μαΐου 2013 στη Λάρισα»
«Χαίρομαι που πραγματοποιήσαμε το 2ο Προσυνέδριο της ΕΣΕΕ στη Λάρισα.
Για μένα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί συνιστά το δεύτερο βήμα
για την οργανωτική μετεξέλιξη του φορέα μας.
Κερδίσαμε πολλά από τη σημερινή διαδικασία, γιατί συζητήσαμε, αναλύσαμε και
σχεδιάσαμε το αύριο του ελληνικού εμπορίου Και αυτό γιατί ως άνθρωποι της
αγοράς, ως έμποροι που ρισκάρουμε καθημερινά, έχουμε πλήρη συναίσθηση των
μεταβαλλόμενων συνθηκών και μπορούμε, φυσικά, να παρεμβαίνουμε άμεσα.
Αυτή η διοίκηση ανέλαβε και εκτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο:
• Να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του εμπορικού κλάδου σε ένα εξαιρετικά
δυσμενές περιβάλλον, εντός του οποίου τίποτε δεν είναι δεδομένο.
• Αναλάβαμε να προωθήσουμε τα αιτήματα του κάθε εμπόρου, αντιμετωπίζοντας
«θεούς και δαίμονες». Δεχόμενοι αήθεις επιθέσεις, εκβιασμούς και πιέσεις.
Παρακολουθώντας την κοινωνία να εισέρχεται σε ένα φαύλο κύκλο κοινωνικού
αυτοματισμού.
Όμως, σταθήκαμε όρθιοι. Και τούτο γιατί είχαμε πλήρη συναίσθηση του ρόλου
που είχαμε αναλάβει και της τεράστιας ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους.
Εάν δεν πιστεύαμε ότι κάθε Έλληνας έμπορος δεν εκφράζεται μέσα από τις
ενέργειές μας, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Και αυτό μας δίνει
κουράγιο και για τη συνέχεια.
Το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία, το γνωρίζουμε όλοι.
Η Μμε επιχείρηση που στήριξε την ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα για
πολλές δεκαετίες έγινε ξαφνικά ο «αποδιοπομπαίος τράγος».
Μας είπανε ψεύτες και κλέφτες. Μας κατηγορούν για φοροφυγάδες.
Μας υποχρέωσαν να κρεμάσουμε την πινακίδα της ντροπής στα μαγαζιά.
Μας εξάντλησαν φορολογικά με μία ανελέητη «φοροεπιδρομή».
Μας στέρησαν τη ρευστότητα. Μας κούρεψαν μετοχές και ομόλογα.
Μας οδήγησαν στα λουκέτα και την ανεργία.
Ο άλλοτε αξιοπρεπής Έλληνας Μμε έμπορος έφτασε να παλεύει για την επιβίωσή
του, ζητώντας ως συνάδελφος από την ΕΣΕΕ ένα "αποκούμπι". Το τελευταίο
διάστημα βρεθήκαμε να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα πολλά και ανοικτά μέτωπα,
αλλά και δράσεις. Συνοπτικά μπορώ να αναφερθώ:
• Στις μάχες που δώσαμε και δίνουμε για τις Κυριακές, για τη χρηματοδότηση, για
το επίδομα αλληλεγγύης στους άνεργους συναδέλφους, για τις προτάσεις μας και
τις θέσεις μας.
• Στα προγράμματα υποστήριξης που αναβαθμίζονται και στελεχώνονται με
άξιους επιστήμονες.

• Στο προσωπικό της ΕΣΕΕ που στέκεται σε υψηλό επίπεδο σε μια ιδιαίτερα
απαιτητική περίοδο.
• Στη συνεχή μας παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο, στην εποικοδομητική κριτική,
στην αποφασιστικότητά μας.
Και όλα αυτά φυσικά δεν ήταν υπόθεση ενός προσώπου αλλά όλων των
εκπροσώπων της ΕΣΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το brandname «ΕΣΕΕ», έχει υψηλή αξία πια και θα αποκτήσει και περισσότερη.
Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε εμείς οι ίδιοι.
Τι επισημάναμε από το 2ο Προσυνέδριο του Ελληνικού Εμπορίου; Οι συνάδελφοί
μου είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο πνεύμα
ωριμότητας και δημιουργικότητας. Θα συνεχίσουν να προβληματίζονται για το
μέλλον της ΕΣΕΕ. Θα καταθέτουν χρήσιμες προτάσεις και κρίσιμους
προβληματισμούς, αλλά και θα καταλήγουμε σε ένα αποτελεσματικό εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό.
Αναμένουμε πολλά από την οργανωτική μετεξέλιξη της ΕΣΕΕ. Επιδιώκουμε την
αναβάθμιση του φορέα μας σε μια δομή συγκέντρωσης και εκπροσώπησης της
Μμε επιχειρηματικότητας, που θα επενδύει στα μέλη του και θα προστατεύει
συλλογικά τα διακριτά συμφέροντα μας.
Να γιατί χρειαζόμαστε μια δυνατή ΕΣΕΕ. Και αυτό είναι δουλειά όλων. Η
διαδικασία της μετεξέλιξης είναι υπεράνω προσώπων. Αφορά το ελληνικό
εμπόριο. Αφορά την Μμε ελληνική επιχειρηματικότητα.
Καλώ όλους τους εμπόρους σε κάθε γωνιά της Ελλάδος να παλέψουμε όλοι μαζί
για μια δυνατή ΕΣΕΕ. Για μια καλύτερη εκπροσώπηση των εμπόρων στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων. Για ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες υποστήριξης.
Για την έξοδο από την κρίση που θα βρει το ελληνικό εμπόριο και πάλι στην
πρωτοπορία της ανάπτυξης».

