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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος γεύμα‐συνάντηση εργασίας χθες 08/04/2008 στο
ξενοδοχείο Intercontinental με επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο .
Στην εποικοδομητική αυτή συνάντηση παρέστησαν τα μέλη του ΣΕΛΠΕ
κ.κ. Θ. Βάρδας Πρόεδρος, Γ. Γεράρδος (ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E.)
Αντιπρόεδρος, Λ. Παπαλεξοπούλου (ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΕΒΕΕ), Θ. Χαραγκιώνης, Β.
Γκρίσιν (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH AE), Α. Τσαντίλης, Γ. Βελέντζας (ΚΑΕ),
Α.Τσατσούλης (ΦΑΡΑΙ SHOPPING CITY), Χ. Ξυλούρης (SPRIDER STORES), Δ.
Χατζηιωάννου (SPRIDER STORES) Σ. Βασιλείου (MARC AALEN A.E), Γ.
Σταύρου (Οπτικά), Γ. Σαχίνης (ELITE ABEE), Α. Τσιρίκος (ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΦΩΚΑΣ Α.Ε.), Μ. Παράβαλος (PROBANK), Δ. Παπαζαφειρόπουλος και Γ.
Βουτσίνος (TOI & MOI ABEE), Π. Αβραμίδης (ATTRATΤIVO ΑΕΕ), Θ. Δούρος
καθώς επίσης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Μακρής και ο
Γενικός Διευθυντής κ. Αντώνης Ζαΐρης.
Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ καλωσορίζοντας τον Υπουργό αναφέρθηκε στην
ιδιαίτερα σημαντική και πολυεπίπεδη συμβολή του οργανωμένου
λιανεμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη αφενός και στη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης αφετέρου.
Η εξωστρέφεια των λιανεμπορικών επιχειρήσεων στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιούργησε πρόσφορο έδαφος προώθησης και
καλλιέργειας νέων εμπορικών σχέσεων, αποτέλεσε δε τον πυλώνα μιας
δυναμικής περιφερειακής ανάπτυξης στις χώρες αυτές .
Ο Υπουργός με τη σειρά του εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση που
βρίσκεται ανάμεσα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους του λιανεμπορίου, ένα
από τα πλέον ζωντανά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, σχολίασε δε τους
βασικούς άξονες άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής και υποστήριξε τη
στρατηγική μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Η
επιχειρηματικότητα τόνισε ο κύριος Αβραμόπουλος παρόλο που άδικα

στοχοποιείται σήμερα, είναι αυτή που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή,
είναι αυτή που πρωτοπορεί και ανοίγει δρόμους με αυτοπεποίθηση και
δυναμισμό , αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της νέας παγκόσμιας κοινωνίας.
Είπε χαρακτηριστικά ότι «τα σημαντικά επιτεύγματα που έχει να επιδείξει η
ελληνική κοινωνία είναι αυτά που στηρίζονται στον οικονομικό και
επιχειρηματικό τομέα» .
Αντίθετα καυτηρίασε την αδυναμία πολλές φορές της πολιτικής να
τιθασεύσει την άγρια γραφειοκρατία που σε συνδυασμό με τις συντεχνιακές
αντιλήψεις και την κομματοκρατία συνιστούν ανάχωμα στις προοδευτικές
αντιλήψεις που προστάζει το μέλλον.
Η συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στην ενδιαφέρουσα αυτή
συζήτηση ήταν έντονη και πήρε συγκεκριμένη μορφή με την ανάδειξη
ζητημάτων που αφορούν θέματα τόσο του Εμπορίου όσο και ευρύτερα της
τρέχουσας πολιτικής ατζέντας όπως :
• Οι διαδηλώσεις‐διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας που είναι σχεδόν
καθημερινό φαινόμενο
• Οι απεργίες στα λιμάνια που πλήττουν τη λειτουργία του Εμπορίου με
ελλείψεις εμπορευμάτων και παρενέργειες στην ικανοποίηση της
αγοραστικής ζήτησης
• Η ανεξέλεγκτη λειτουργία του παράνομου Εμπορίου
• Ο καταλυτικός ο ρόλος της Παιδείας στη διαμόρφωση χαρακτήρων σε
μία σύγχρονη κοινωνία.
• Η δυναμική της προοδευτικής κεντροδεξιάς στο μέλλον.
Ο κύριος Υπουργός εξέφρασε τέλος τη μεγάλη του ικανοποίηση από τη
συνάντηση αυτή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πολιτικές συζητήσεις έχουν
αξία μόνο όταν οδηγούν σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις προς
υλοποίηση και διαβεβαιώνοντας τους παρισταμένους να τον υπολογίζουν ως
σύμμαχο στα δίκαια αιτήματά τους .
Υποσχέθηκε δε την εκ νέου ανανέωση της ωραίας αυτής συνάντησης στο
μέλλον ώστε να αξιολογηθούν συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές και
συμπεριφορές .
Με εκτίμηση
για τον ΣΕΛΠΕ
Θεόδωρος Κ. Βάρδας
Πρόεδρος ΔΣ

