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Δελτίο Τύπου 
 

 
Τη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 15:00, στα γραφεία του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
προσέλευση εμπόρων η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στην 
οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και  εκπρόσωποι 
φορέων. 
 
 
Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό : 
 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Προκόπης Παυλόπουλος  
 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος, κος Γεώργιος Βλάχος 
 Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κα Λούκα Κατσέλη  

 
Παρευρέθησαν μεταξύ άλλων : 
 

 Ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ., κος Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης  
 Ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ., κος Μαυρούδης (Μάκης) Βορίδης  
 Ο Πρόεδρος του ΟΑΕΕ, κος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου 
 Εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Αθηνών, 
κος Νικόλαος Βαφειάδης  

 Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κος Μίχαλος Κωνσταντίνος  
 Ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κος Ελευθέριος Κούρταλης  
 Ο Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κος Ιωάννης Γρανίτσας  
 Η Γενική Γραμματέας του ΕΒΕΑ, κα Αλεξάνδρα Πάλλη  
 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κος Αντώνιος Μακρής 
 Ο Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεράσιμος 
Φωκάς  

 Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και 
εκπρόσωπος  ΣΕΤΕ κος Ιωάννης Ρέτσος 

 Ο Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α. κος Παναγής Καρέλλας εκ μέρους  του 
Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και 
ευχήθηκε μια καλύτερη, διαφορετική χρονιά.  
 
Επισήμανε ότι : «Ξεκινώντας σήμερα επίσημα την καινούργια χρονιά 
θέλω να ευχηθώ σε όλους μας υγεία και καλές δουλειές. 
Διανύουμε μια περίοδο έντονων ανατροπών, ανακατατάξεων και 
επαναπροσδιορισμού πολλών εννοιών με δεδομένο μέχρι σήμερα 
περιεχόμενο.  Όλοι αναφερόμαστε σε μια Παγκόσμια Οικονομική 
κρίση, που στην ουσία είναι ένας σταθμός στη πορεία εξέλιξης του 
υφιστάμενου κοινωνικού οικονομικού συστήματος.  Οι τρόποι 
εξειδίκευσης και διαχείρισης των γενικότερων και ειδικότερων 
ζητημάτων είναι εκείνοι που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα μας 
και θα καταδείξουν την προοπτική ανάπτυξή μας.  
Στις συνθήκες αυτές αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα, 
οφείλουμε όμως να διακρίνουμε και πολλές, κατά περίπτωση 
συναρπαστικές, νέες προκλήσεις.  Αυτή δεν ήταν πάντα η πορεία του 
εμπορίου; 
Πίστευα και πιστεύω ότι μπορούμε, συνεργαζόμενοι και δρώντες από 
κοινού να προχωρήσουμε, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, 
υπερασπιζόμενοι τα απαραίτητα περιθώρια ελευθερίας της υγιούς 
εμπορικής δραστηριότητας και να πείσουμε όλα τα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων ότι οφείλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας 
αναγνωρίζοντας το διαχρονικά αξιόπιστο, συνεπή και τελικά αμοιβαία 
αποτελεσματικό ρόλο του εμπορίου και της αγοράς.  
Οι έμποροι δεν ζητήσαμε, ούτε ζητάμε τίποτα πέρα από το αυτονόητο.  
Δηλαδή τους κανόνες που διέπουν μια ευνομούμενη πολιτεία – 
ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, χωροταξικό σχεδιασμό και σταθερό και 
ξεκάθαρο φορολογικό περιβάλλον σε καθεστώς ισονομίας και 
ισοπολιτείας.  
Οι σημερινές συνθήκες δείχνουν ότι συντεταγμένοι μπορούμε και 
πρέπει να οδηγήσουμε σε διευθετήσεις και λύσεις που θα συμβάλλουν 
στην πρόοδο του εμπορίου, πριν η αδιευκρίνιστη κρίση επιβάλλει 
οποιαδήποτε περιοριστικά της ελευθερίας του εμπορίου μέτρα.  
Η παρουσία σας σήμερα εδώ μου δείχνει ότι είμαστε αρκετοί, όλοι μαζί, 
και μπορούμε να διεκδικήσουμε και να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο 
περιβάλλον που θα δώσει νέα προοπτική στην εμπορική τάξη.» 

 
 
 

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2009 
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