“Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου”
Τν 2005 κε πξσηνβνπιία ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ
αλαθεξύρηεθε ε 22α Σεπηεκβξίνπ σο «Ζκέξα ηνπ Διιεληθνύ Δκπνξίνπ» από ηνλ ηόηε
Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο Κώζηα Καξακαλιή ζε εηδηθή ηειεηή ζην Εάππεην Μέγαξν. Ζ
κείδνλνο ζεκαζίαο επηηπρία ηεο ΔΣΔΔ απνηέιεζε ζηαζκό γηα ηελ εκπνξηθή θνηλόηεηα
θαη γηα ηνλ θόζκν ηεο παξαγσγήο γεληθόηεξα, δηόηη γηα πξώηε θνξά αλαγλσξίζηεθε θαη
ηηκήζεθε από ηελ Διιεληθή πνιηηεία, ην ηκήκα εθείλν ηεο θνηλσλίαο πνπ παξάγεη
αλάπηπμε, απαζρόιεζε, θνηλσληθή ζπλνρή θαη επεκεξία. Ωο εθ ηνύηνπ, ε «Ζκέξα ηνπ
Διιεληθνύ Δκπνξίνπ» θαιύπηεη θαη αλήθεη ζπγρξόλσο ζε όιε ηελ παξαγσγηθή
νηθνλνκηθή θνηλόηεηα, ζε όινπο ηνπο θνξείο ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ, ζε θάζε έλα
από εκάο.
Ο πξόεδξνο ηεο ΔΣΔΔ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο κε ηελ επθαηξία απηή πξνέβε ζηελ
αθόινπζε δήισζε: «Ζ “Ζκέξα Διιεληθνύ Δκπνξίνπ” βξίζθεη ην ειιεληθό εκπόξην
κπξνζηά ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξόκη. Δίηε ε έιεπζε ηεο αλάπηπμεο ζα επηηξέςεη ζηηο
Μκε επηρεηξήζεηο λα αλαθάκςνπλ, είηε ε ζπλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο εμαηξεηηθά αξλεηηθήο
θαηάζηαζεο γηα ηελ νηθνλνκία ζα ηηο θαηαδηθάζεη ζε κόληκε δπζπξαγία θαη ζηνλ
εθηάιηε ηνπ ινπθέηνπ.
Ζ Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ ηα ηέζζεξα κλεκνληαθά ρξόληα ζηάζεθε
ζην πιεπξό θάζε κηθξνκεζαίνπ ηεο αγνξάο, κεηαθέξνληαο ηε θσλή ηνπ θαη ηελ αγσλία
ηνπ ζηα θέληξα ησλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ. Δίκαη πεξήθαλνο γηα ηε δξάζε ηεο ΔΣΔΔ,
γηαηί απνδείμακε όηη ζηα δύζθνια κπνξνύκε λα είκαζηε όινη καδί. Καηνξζώζακε ππό
πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο λα εθπξνζσπήζνπκε αμηνπξεπώο ηα ζπκθέξνληα ηνπ εκπνξηθνύ
θόζκνπ πξνάγνληαο κε ηεθκεξησκέλν ηξόπν ηελ νπηηθή καο ζην δεκόζην δηάινγν.
Γπζηπρώο, όκσο, δελ βξήθακε από ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ηελ αλάινγε αληαπόθξηζε θαη
ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύκε λα είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
Δπηιέμακε σο εθπξόζσπνη ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ λα κελ πεξηνξηζηνύκε ζε ελέξγεηεο
δηακαξηπξίαο, αιιά λα θαηαζέηνπκε ζπλερώο ζνβαξέο πξνηάζεηο ρσξίο δεκνζηνλνκηθό
θόζηνο, δίλνληαο ιύζεηο ζηα νηθνλνκηθά αδηέμνδα θαη αληηκεησπίδνληαο νηθνλνκεηξηθά
ηα ππεξβνιηθά πξναπαηηνύκελα ηεο Τξόηθα.
Ζ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο ρώξαο καο δελ εμαξηάηαη κόλν από ηνπο νηθνλνκηθνύο
δείθηεο, αιιά θαη από ηελ επηθίλδπλε όμπλζε ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ θιίκαηνο. Ζ
Κπβέξλεζε νθείιεη ινηπόλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε λα θιείζεη
ηα αλνηθηά κέησπα κε ηε ειιεληθή θνηλσλία ρσξίο έθηξνπα θαη αλαηαξαρέο.
Σηε λέα ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Τξόηθα πνπ ζπκπησκαηηθά μεθηλά ηελ εκέξα
ενξηαζκνύ ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ ην ρξεκαηνδνηηθό θαη δεκνζηνλνκηθό θελό ηεο
πεξηόδνπ 2014-16 απαηηείηαη λα θιεηδώζεη γηα ηελ Διιάδα, όρη κόλν ρσξίο λέα κέηξα
ιηηόηεηαο, αιιά κε ειαθξύλζεηο.
Τν επόκελν δηάζηεκα ζα θαλεξώζεη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ έμνδν ηεο νηθνλνκίαο καο
από ηελ θξίζε θαη πσο επηηέινπο ζα γίλεη βηώζηκν ην δεκόζην ρξένο. Τν βέβαην είλαη όηη
ε ειιεληθή αγνξά ζα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ηεο γηα επηβίσζε θαη νη Έιιελεο έκπνξνη ζα
βξεζνύλ γηα αθόκε κία θνξά όξζηνη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ εμειίμεσλ.
Δύρνκαη θαη ειπίδσ όινη νη Έιιελεο έκπνξνη θαη θαηαλαισηέο λα κπνξέζνπκε ζύληνκα
λα γηνξηάζνπκε ηελ εκέξα ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ "ειεύζεξνη"».

Μεηξνπόιεσο 42 105 63 Αζήλα - Τει 2103259200, Fax: 2103259209 www.esee.gr – email: administrator@esee.gr

