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Πολλοί λένε ότι το 2013 πιάσαμε επιτέλους τον πραγματικό πάτο του βαρε-
λιού. Όλα τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν λες και ο πάτος είχε τρύπα. Κι 
έτσι περνούσαμε όλοι μαζί μέσα από μία νέα στενωπό για να καταλήξουμε 
σε έναν άλλο πάτο. Λίγο αργότερα όμως αποδεικνύοταν ότι ούτε αυτός ο 

πάτος ήταν ο τελευταίος και αυτό πήγαινε περίπου για τρία χρόνια τώρα από το 
2010. Φαίνεται όμως ότι πλέον φτάσαμε στο τέλος. Ξύσαμε λίγο το ξύλο κι αυτού 
του -ελπίζουμε πλέον- τελευταίου πάτου και κοιτάζουμε το 2014 ως τη χρονιά που 
μπορεί να φέρει μία σταθεροποίηση στην κατανάλωση και επομένως μία αλλαγή κα-
τεύθυνσης στους τζίρους των επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία 
που συνηγορούν στη σκέψη ότι όντως του χρόνου το ΑΕΠ θα σταθεροποιηθεί. «Στα-
θεροποιηθεί», αυτή ίσως να είναι η πιο σωστή λέξη, καθώς το αν θα πετύχουμε το 
+0,4% του ΑΕΠ που λέει η κυβέρνηση ή το -0,4% που λέει ο ΟΟΣΑ και διάφορα άλλα 
μελετητικά κέντρα, λίγη σημασία έχει. Έχει λίγη σημασία για την ανεργία που ίσως 
αυξηθεί λίγο ακόμη πριν αρχίσει την πολύ αργή πτώση της, ή για την φορολογία που 
εξακολουθεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα με αποφάσεις που ανατρέπουν τον τρόπο υπο-
λογισμού των υποχρεώσεών μας, τον τρόπο πληρωμής του ΦΠΑ, το ύψος των συντε-
λεστών (αναμένεται εκ νέου αύξηση στην εστίαση), του τρόπου που θα φορολογούνται 
από εδώ και μπρος τα ακίνητα, αλλά και τις ρυθμίσεις των οφειλών στα ασφαλιστικά 
ταμεία.

Παρά ταύτα το 2014, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ξεκινάει με καλούς οιωνούς, κα-
θώς φαίνεται ότι η θέση της χώρας πλέον δεν κινδυνεύει μέσα στο ευρώ, διατηρώντας 
έτσι τουλάχιστον έναν σταθερό παράγοντα στο σύνολο της ρευστής κατάστασης που 
όλοι ζούμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν αποκλείεται να έχει πλέον βάση εκείνο που 
έχουν πει αρκετοί, ότι δηλαδή όποιος κατάφερε να μείνει όρθιος το 2013 ενδεχομένως 
να μην βάλει -άθελά του- λουκέτο ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος στην Ελλάδα παραμένει το Νοέμβριο στα επίπεδα του περασμένου μήνα και δια-
μορφώνεται ξανά στις 91,2 μονάδες αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επερχόμενη 
σταθερότητα το 2014 που αναμένεται να βάλει τις βάσεις για την ανάκαμψη, την οποία 
προβλέπουν όλοι οι αναλυτές (μαζί με αυτούς και ο ΟΟΣΑ) ότι θα έρθει το 2015, αυξά-
νοντας το ΑΕΠ της χώρας για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης και ενώ μέχρι 
τότε θα έχει χαθεί σωρευτικά πάνω από το 25% του Εθνικού Προϊόντος της χώρας. Βασική 
αιτία της σταθερότητας στις προβλέψεις που καταγράφουν οι διάφορες στατιστικές, είναι 
η εξισορρόπηση που φέρνει η βελτίωση των προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο, ενώ στη 
Βιομηχανία τα πράγματα είναι μάλλον απαισιόδοξα.

Μικρή αισιοδοξία φέρνει και η βελτιωμένη θέση της Ελλάδας στον φετινό Δείκτη Αντίληψης 
Διαφθοράς, αφού η βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε κατά 4 μονάδες (στο 40 αντί του 36 
που ήταν το 2012). Παράλληλα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 80η θέση στην παγκόσμια κατά-
ταξη (από την 94η που ήταν το 2012). Ωστόσο η χώρα μας παραμένει τελευταία μεταξύ των 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόλις ένα βαθμό διαφορά από τη Βουλγαρία και τρεις 
βαθμούς από την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Κωνσταντίνος Δαυλός

E D I T O R I A L Φτάσαμε -επιτέλους-  
στον πάτο
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40 η έκθεση
"το παιδί και

το παιχνίδι" 
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Είναι 23 Σεπτεμβρίου και στη ρεσεψιόν 
του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan 
Expo οι κυρίες της υποδοχής είναι μεν 
κατάκοπες μετά από ένα δυναμικό τε-

τραήμερο, αλλά μόλις έχουν τελειώσει την 
καταμέτρηση και των τελευταίων επισκεπτών 
που πέρασαν τις πύλες της μεγαλύτερης εκ-
θεσιακής διοργάνωσης για εμπόρους. Τα 
αποτελέσματα εκπληκτικά: 28% περισσότεροι 
επισκέπτες από την προηγούμενη χρονιά, 
ένα αποτέλεσμα που έκανε τους πάντες να 
χαμογελάνε. 

...συνέχεια στη σελ. 8

Νέα αύξηση
επισκεψιμότητας

Η αλήθεια είναι ότι όλοι το είχαν αι-
σθανθεί κυκλοφορώντας στους 
διαδρόμους της τεράστιας εγκα-
τάστασης στο αεροδρόμιο. Τόσο 

οι διοργανωτές και οι εκθέτες, όσο και οι 
επισκέπτες: Η φετινή πολυέκθεση που φέρ-
νει κάτω από την ίδια στέγη την έκθεση του 
ΣΕΒΠΠΑ «Το Παιδί & Το Παιχνίδι», τη Δωρέκ-
θεση και τη Mostra Rota, αλλά και τις εκ-
θέσεις Femmina Fashion Trade Show και τη 
Hellenic Shoe Fair, ήταν μία αδιαμφισβήτη-
τη επιτυχία. Τα περίπτερα ήταν εκατοντάδες 
και απλώνονταν σε όλους τους χώρους 
του εκθεσιακού κέντρου με αμέτρητους κω-
δικούς για παιχνίδια, δώρα, αξεσουάρ μό-
δας, είδη σπιτιού και διακόσμησης, εποχια-
κά είδη και πολλά άλλα, ικανά να γεμίσουν 
όλα τα ράφια των καταστημάτων της χώ-
ρας για τη σαιζόν Φθινόπωρο 2013 – Χει-
μώνας 2014. 

Το εντονότατο ενδιαφέρον για όλα τα 
είδη που παρουσίασε η έκθεση, η συ-
νεχής ροή επισκεπτών όλες τις ημέρες 
και ώρες της διοργάνωσης και η έντο-

νη κινητικότητα σε όλους τους διαδρόμους 
ήταν εμφανή και αδιάσειστα στοιχεία αυ-
τής της επιτυχίας. Η μεγάλη συμμετοχή των 
εμπόρων αποδεικνύει και κάτι άλλο: Ότι η 
εν λόγω έκθεση αποτελεί αναμφισβήτητα 
ένα άρτιο επαγγελματικό εργαλείο δειγμα-
τισμού αντάξιο εφάμιλλων ευρωπαϊκών δι-
οργανώσεων, δικαιώνοντας για άλλη μία 
φορά την απόφαση του ΣΕΒΠΠΑ να απο-
τελεί μέρος αυτής της μεγάλης επιτυχίας. 
Άλλωστε η Έκθεση αυτή είναι στρατηγικά 
τοποθετημένη στο ημερολόγιο και «εκμε-
ταλλεύεται» καλύτερα από κάθε άλλη την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
που την ακολουθεί.
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...συνέχεια από σελ. 5

Το περιοδικό «Παιχνίδι και Πω-
λήσεις» φυσικά ήταν και φέτος 
στην εκπληκτική αυτή διορ-
γάνωση που δίνει ζωή στον 
κόσμο του παιχνιδιού. Περ-
πατήσαμε σε όλους τους δια-
δρόμους της έκθεσης «Το Παι-
δί & Το Παιχνίδι» με σκοπό να 
απαθανατίσουμε τη μεγάλη 
κινητικότητα και το πραγματικό 
ενδιαφέρον που συγκέντρω-
σαν τα περίπτερα όλων των 
εκθετών. Απολαύστε το φωτο-
γραφικό οδοιπορικό μας στο 
Metropolitan Expo.
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Με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας δεκάδες επιχειρηματίες, 
ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Ενημέρωσης για την 
Ασφάλεια των Παιχνιδιών που συνδιοργάνωσε η T.I.E. (Toys 
Industries of Europe) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων 

Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών & Αμαξών (Σ.Ε.Β.Π.Π.Α.) υπό την αιγίδα 
και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η έναρξη του σεμιναρίου έγινε με το χαιρετισμό 
του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιοτεχνών 
Παιδικών Παιχνιδιών & Αμαξών κ. Ιωάννη Παπαδό-
πουλου και της Γενικής Διευθύντριας της Τ.Ι.Ε. κας 
Catherine Van Reeth, ενώ βασικοί ομιλητές ήταν 
οι κ.κ. Ευτυχία Αθανασοπούλου, Ηλίας Μακρής και 
Δρ. Λουκάς Γουργιώτης εκ μέρους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Dominique 
Billeret  ανώτερο τεχνικό στέλεχος της Τ.Ι.Ε. και η 
κα. Σοφία Φρατζέσκου επικεφαλής του Εργαστηρίου 
Παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Το Σεμινάριο είχε ως βασικό του θέμα την ανάλυση 
των νέων κανόνων ασφάλειας που έχει δημιουργή-
σει (και συνεχώς επεκτείνει) η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και συγκεκριμένα η Οδηγία 2009/48/EC. Οι ομιλητές 
επικεντρώθηκαν κυρίως στο τι συνεπάγεται αυτή η 
οδηγία για τις επιχειρήσεις, τόσο σε νομικό όσο και 
σε οικονομικό επίπεδο, τη στιγμή μάλιστα που οι εται-
ρίες οφείλουν να εστιάζονται σε πολλαπλούς τομείς 
συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στην εκτίμηση της 
ασφαλείας, στα τεχνικά έγγραφα που οφείλουν να 
συνοδεύουν όλα τα προϊόντα, αλλά και στις χημικές 
απαιτήσεις που εκπορεύονται από όλους αυτούς τους 
κανόνες.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων αναπτύχθηκε ζω-
ηρός διάλογος μεταξύ των συνέδρων, ο αριθμός των 
οποίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας 
ότι οι Έλληνες κατασκευαστές και εισαγωγείς παιχνι-
διών, τοποθετούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
τους την ασφάλεια των παιχνιδιών και στοχεύουν 
πάντα στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων τους.

Την επόμενη του σεμιναρίου διοργανώθηκε το Πανευ-
ρωπαϊκό Συνέδριο των μελών της Τ.Ι.Ε. με επίσημο 

Ευρωπαϊκό 
σεμινάριο για  

τα παιχνίδια Πάνω απ’ όλα  
η ασφάλεια

προσκεκλημένο τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Θανάση 
Σκορδά.

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του προς τους εκπροσώ-
πους των Συνδέσμων Κατασκευαστών Παιχνιδιών των 
ευρωπαϊκών χωρών και των μεγάλων εταιριών του 
κλάδου, ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία που έχουν 
τα παιχνίδια στην ψυχική ανάπτυξη των μελλοντικών 
πολιτών της Ευρώπης και εξήγησε ότι τόσο η Πολιτεία, 
όσο και η αγορά, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικά στον τρόπο 
που διαχειρίζονται τα προϊόντα που προορίζονται για 
τα παιδιά. Παράλληλα αναγνώρισε ότι οι ποιοτικοί 
κανόνες -ιδίως στην περίοδο της κρίσης- μειώνουν 
την ελαστικότητα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ την 
ίδια στιγμή η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
δημιουργεί κινδύνους, καθώς πολλές φορές οι γονείς 
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, είναι 
πρόθυμοι να αγοράσουν είδη από το παρεμπόριο, αδι-
αφορώντας για την προέλευση και την ποιότητά τους.

Επιπλέον ο κύριος Σκορδάς κάλεσε τους παρευρισκό-
μενους Ευρωπαίους επιχειρηματίες, να μεταφέρουν 
στις επιχειρήσεις των Συνδέσμων που εκπροσωπούν 
μία ιδέα που συνδυάζει το παιχνίδι, τον τουρισμό, 
αλλά και την ιστορία της Ελλάδας: Την δημιουργία 
ενός θεματικού πάρκου στην Ελλάδα, αφιερωμένου 
στην Ελληνική Ιστορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
τους πρότεινε να επιλέξουν τον Πειραιά ως το λιμένα 
εισόδου των προϊόντων και των πρώτων υλών που 
εισάγουν, ενώ τέλος τους ενημέρωσε για τη βελτίωση 
των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 
καθώς και για τη πρόθεση της κυβέρνησης να βελτιώ-
σει το φορολογικό πλαίσιο της χώρας, αμέσως μόλις 
ξεπεραστούν τα δημοσιονομικά εμπόδια.
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Τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου
Μία από τις βασικότερες παρουσιάσεις που έγιναν 
κατά τις πρώτες ώρες του συνεδρίου ήταν εκείνη 
της κυρίας Catherine Van Reeth, της Γενικής Διευ-
θύντριας της TIE. Όπως εξήγησε το 80% όλων των 
κοινωνικο-οικονομικών αποφάσεων που αφορούν 
τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνεται 
στις Βρυξέλλες, γεγονός που κάνει την ΤΙΕ το βασι-
κό συνομιλητή του κλάδου των παιχνιδιών με τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς που διαμορφώνουν τους 
κανόνες που διέπουν την αγορά. Η νέα ευρωπαϊκή 
οδηγία του 2009 για την ασφάλεια των παιχνιδιών 
τέθηκε καθ’ ολοκληρία εν ισχύ την προηγούμενη 
χρονιά. Στόχος να γίνει ασφαλέστερη η αγορά της 
Γηραιάς Ηπείρου, στην οποία το 80% των παιχνιδιών 
είναι εισαγώμενο. Η νέα οδηγία αλλάζει τον ορισμό 
του παιχνιδιού, δημιουργεί καλύτερες διαδικασίες 
παρακολούθησης των προϊόντων, επιβάλλοντας φυ-
σικές, τεχνικές, αλλά πλέον και χημικές απαιτήσεις. 
Επιπλέον (όπως τόνισε ο κύριος Ηλίας Μακρής που 
εργάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης) στόχος των 
κρατικών λειτουργών που εφαρμόζουν τις κοινο-
τικές οδηγίες είναι η προστασία των πολιτών, των 
χρηστών (στην προκειμένη περίπτωση των παιδιών) 
των εργαζομένων που κατασκευάζουν τα παιχνίδια 
(και άρα έρχονται σε επαφή για παράδειγμα με 
χημικές ουσίες) και τέλος και του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η 
λειτουργία του ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού, η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και η οργάνω-
ση, λειτουργία και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου, 
αντικειμενικού, αποτελεσματικού και διαφανούς 
συστήματος εποπτείας και ελέγχων προς όφελος 
της κοινωνίας.

Πως γίνεται ο έλεγχος στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την παρουσίαση του κυρίου Δρ. Λου-
κά Γουργιώτη εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη βασική 
ευθύνη για την ορθή λειτουργία της αγοράς παιχνιδιών 
έχει η “Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς” η οποία 
καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων και 
συντονίζει τις επιμέρους εθνικές αρχές ελέγχου ώστε 
να υπάρξει ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του 
εθνικού προγράμματος όπως αυτό έχει καταρτιστεί. 
Όπως εξήγησε η δομή του Συστήματος Εποπτείας της 
Αγοράς έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας  Αγοράς

2. Κεντρική Υπηρεσιακή Μονάδα: Συντονίζει τους 
μηχανισμούς του Συστήματος

3. Κλαδικές Υπηρεσιακές Μονάδες: Αρμόδιες δι-
ευθύνσεις που παρακολουθούν την εφαρμογή 
της τεχνικής νομοθεσίας

4. Ελεγκτές - Επιθεωρητές

5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επο-
πτείας Αγοράς (ΟΠΣ): Εδώ καταχωρούνται και 
τηρούνται σε ψηφιακή μορφή όλα τα αρχεία και 
δεδομένα που αφορούν στους ελέγχους, τους 
εποπτικούς μηχανισμούς και τις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες του συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυρίου Γουργιώτη το 
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων για το 2013 βάση των 
σχετικών οδηγιών, περιελάμβανε 43 επισκέψεις και 
συλλογή 32 δειγμάτων από το χώρο του παιχνιδιού, 34 
επισκέψεις και συλλογή 10 δειγμάτων με στόχο τον 
έλεγχο της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων και 22 επισκέψεις σε εκθέσεις, εισα-
γωγικές επιχειρήσεις και αποθηκευτικές μονάδες για 
την παρακολούθηση προϊόντων δομικών κατασκευών 
από ξύλο. Την ίδια στιγμή το Συμβούλιο Εποπτείας 
της Αγοράς, έκανε και επιπλέον εποχικούς ελέγχος 
(για παράδειγμα στα σχολικά είδη το φθινόπωρο και 
στα παιχνίδια και τις λαμπάδες πριν τις γιορτές του 
Πάσχα). Φρόντισε να υπάρξει κινητοποίηση όποτε 
εμφανίζονταν Rapex Alerts και τέλος δέχθηκε κα-
ταγγελίες καταναλωτών διενεργώντας τους ανάλογους 
ελέγχους κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα και στα 
Τελωνεία της χώρας.

Συνολικά από το 2010 που έχει ξεκινήσει η εποπτεία 
της αγοράς βάση των νέων οδηγιών της ΕΕ και μέχρι 
το Α’ εξάμηνο του 2013 είχαν γίνει 111 έλεγχοι σε 261 
σημεία και από τα 900 παιχνίδια που ελέγχθησαν στα 21 
απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, δηλαδή σε ποσοστό 2,33%.



  16   –   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ

Στη συνέχεια ο κύριος Γουργιώτης παρουσίασε τις 
καινοτομίες της οδηγίας, η οποία συμπεριλαμβάνει 
πλέον και προϊόντα με διπλή λειτουργία, έτσι για πα-
ράδειγμα ως παιχνίδια λογίζονται οι θήκες για κλειδιά, 
που όμως έχουν επάνω τους ένα λούτρινο αρκουδάκι. 
Επίσης, παρουσίασε και τις εξαιρέσεις από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας του 2009 καθώς εμπίπτουν 
σε άλλες οδηγίες, που είναι:

• Διακοσμητικά αντικείμενα για εορταστικές εκ-
δηλώσεις

• Προϊόντα για συλλέκτες

• Λεπτομερή και πιστά ομοιώματα σε σμίκρυνση

• Κούκλες Λαϊκής Τέχνης

• Απομιμήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων

• Αθλητικός εξοπλισμός

• Ποδήλατα με ανώτατο ύψος της σέλας μεγαλύ-
τερο από 43,5 εκατοστά

• Puzzles με περισσότερα από 500 κομμάτια

• Τουφέκια και πιστόλια που χρησιμοποιούν πε-
πιεσμένο αέρα

• Πυροτεχνήματα

• Παιχνίδια που χρησιμοποιούν ακιδωτά βλήματα

• Ηλεκτρονικά είδη όπως υπολογιστές

• Πιπίλες για βρέφη

• Εξοπλισμός παιχνιδοτόπων που προορίζονται για 
δημόσια χρήση

• Αυτόματες παιχνδομηχανές με ή χωρίς κερμα-
τοδέκτη που προορίζονται για δημόσια χρήση

• Παιχνίδια με ατμομηχανή και αυτοκινητάκια με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης

• Σφεντόνες και εκτοξευτές λίθων.

Οι νέες χημικές απαιτήσεις
Ιδιαίτερη θέση στο φετινό σεμινάριο 
είχε το θέμα των χημικών απαιτήσεων, 
καθώς αυτό το τμήμα της οδηγίας ήταν 
εκείνο που τέθηκε σε εφαρμογή το 
2013, εισάγοντας νέες απαιτήσεις στην 
κατασκευή των παιχνιδιών. Τη σχετική 
παρουσίασε έκανε ο κύριος Dominique 
Billeret, παρουσιάζοντας τους τομείς 
εφαρμογής της οδηγίας και ξεδιαλύνο-
τας τα σημεία εκείνα που δημιούργησαν 
απορίες στους συμμετέχοντες. 

Στα βασικά σημεία της οδηγίας υπάρ-

χουν οι αυτονόητες εντολές όπως ότι τα παιχνίδια 
δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο 
από την έκθεση σε χημικές ουσίες ή μίξη τέτοιων 
ουσιών, όταν γίνεται μία λελογισμένη χρήση του 
παιχνιδιού. Παράλληλα όμως τα παιχνίδια θα πρέπει 
να συμμορφώνονται και με άλλες οδηγίες της ΕΕ 
που παρουσιάζουν χημικές απαιτήσεις και περιορι-
σμούς, ενώ εξήγησε κάποιους νέους περιορισμούς 
που άρχισαν ήδη να επιβάλλονται, όπως για παρά-
δειγμα με 55 αλλεργικά αρώματα τα οποία δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν κάποια συγκεκριμένα όρια, 
ενώ 11 άλλα αρώματα, όποτε ξεπερνούν τα 100mg 
ανά κιλό θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στη 
συσκευασία. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν 
κάποια εξειδικευμένα παιχνίδια που έχουν ως 
στόχο την εκμάθηση των οσμών, τα παιχνίδια που 
επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργήσουν κάποιο 
γλυκό ή κάποιο γεύμα, καθώς και τα παιχνίδια που 
διδάσκουν στα παιδιά τρόπους για να δημιουργή-
σουν συγκεκριμένα χημικά είδη, όπως σαπούνι. 
Ακόμη και αυτά τα παιχνίδια όμως, εκτός από τη 
λίστα των χημικών που συμπεριλαμβάνουν θα 
πρέπει ξεκάθαρα να γράφουν στην συσκευασία 
ότι το παιχνίδι αυτό “Συμπεριλαμβάνει αρώματα 
που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες”.  Επίσης ο 
κύριος Dominique Billeret έδειξε με συγκεκριμένα 
παραδείγματα (δείτε το σχετικό διάγραμμα) όπου η 
οδηγία των παιχνιδιών για το 2009 συμπληρώνεται 
και συνδιαμορφώνει τους κανόνες που υπάρχουν 
γύρω από τα παιχνίδια με μία σειρά άλλων οδηγι-
ών για τις μπαταρίες, τις συσκευασίες, τις γενικές 
οδηγίες για τα χημικά προϊόντα (Reach), τα προϊόντα 
ομορφιάς, τα τρόφιμα κλπ.
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Παρουσίαση  
Ευτυχίας Αθανασοπούλου
Προϊσταμένη του Τμήματος  
Διεύθυνσης 1ης Κλαδικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής

Τι συνεπάγονται οι νέοι κανόνες  
για τις επιχειρήσεις σας
Η οδηγία 2009/48/ΕΕ για ασφαλή παιχνίδια είναι 
η πρώτη τομεακή οδηγία που ενσωματώνει και 
εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο για την εμπορία 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποκαλού-
μενη «δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύ-
ματα». Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των 
χρηστών/παιδιών και θεσπίζει τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων. Ενσωματώνει όλες τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και συνεχώς 
ενημερώνεται σχετικά με την τεχνική πρόοδο στον 
τομέα των χημικών ιδιοτήτων ασφαλείας στα παι-
χνίδια. Τέλος είναι μία οδηγία που προσαρμόζεται 
στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες της αγοράς 
παιχνιδιών.

Η νέα οδηγία 2009/48/ΕΚ μεταφέρθηκε στο Εθνι-
κό Δίκαιο με την 3669/194/2011 (549Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με 
την 996/31/2013(ΦΕΚ 137 Β΄) ΚΥΑ. Ήδη από τις 

20 Ιουλίου 2011 έχει τεθεί σε εφαρμογή το 
μεγαλύτερο μέρος της οδηγίας με εξαίρεση 
εκείνο που αφορούσε τις Χημικές ιδιότητες 
των παιχνιδιών και άρχισε να εφαρμόζεται 
από τις 20 Ιουλίου 2013.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων της ΚΥΑ και για τους σκοπούς 
του ελέγχου της αγοράς παιχνιδιών είναι 

η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (1η Διεύθυνση 
Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής) η οποία διε-
νεργεί ελέγχους προκειμένου να επαληθεύεται η 
συμμόρφωση της κυκλοφορίας των παιχνιδιών στην 
αγορά με τις διατάξεις της ΚΥΑ και συνεργάζεται με 
άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως είναι οι 
περιφερειακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, τα τελωνεία , η Γενική Γραμ-
ματεία Καταναλωτή κ.α. Επιπλέον υποχρεώνει τους 
οικονομικούς φορείς να αποσύρουν από την αγορά 
τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και επιβάλλει τις 
αναγκαίες κυρώσεις. Παράλληλα απαιτεί την παροχή 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων, λαμβάνει δείγματα παιχνιδιών και 
τα υποβάλλει σε εργαστηριακούς ελέγχους και τηρεί 
ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα 
επιτήρησης της αγοράς. Τέλος η συγκεκριμένη 
διεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές 
και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υποβάλλουν 
παρατηρήσεις προς αυτήν σχετικά με τη συμμόρφω-
ση των παιχνιδιών στους κανόνες της ΚΥΑ.



κινδύνους που έχουν εμφανιστεί και παράλληλα να 
υπάρξει συμμόρφωση και με τα διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς.

Στην κατάρτιση των προτύπων εμπλέκονται πολλοί. Οι 
βασικότεροι είναι οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης, 
όπως η ISO και η BSI, ή ο Ελληνικός Οργανισμός Τυ-
ποποίησης (ο γνωστός ΕΛΟΤ) ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ο CEN. Μαζί με αυτούς συνεργάζονται οι βιομηχανίες, 
τα εργαστήρια ελέγχου, αλλά και οι εκπρόσωποι των 
καταναλωτών που έχουν κι αυτοί το δικό τους λόγο. 

Έτσι, φτάνουμε και στην οδηγία 2009/48/EC, η οποία θε-
σπίζει κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την 
ελεύθερη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Η συγκεκριμένη οδηγία λοιπόν συμπεριλαμβάνει και 
μία σειρά από σχετικά πρότυπα που ξεπερνούν τα δέκα, 
ενώ βρίσκονται ήδη δύο πρότυπα στην τελική ευθεία, 
σχετικά με τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα τραμπολίνα. 
Παράλληλα, όπως εξήγησε η κυρία Φρατζέσκου είχαμε 
και μία τελευταία αναθεώρηση μέσα στο 2013 για τις 
μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των παιχνιδιών που 
είναι προορισμένα να παράγουν ήχο, ενώ μέσα στο 
2014 θα έρθουν και κάποιες τροποποιήσεις που θα 
αφορούν στην ορθή πρακτική για το σχεδιασμό των 
προειδοποιήσεων και διευκρινίσεις σχετικά με το πότε 
τα είδη από χαρτί ή χαρτόνι μπορεί να παρουσιάσουν 
κίνδυνο πνιγμού. Όσον αφορά την πυρανθεκτικότητα 
η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2011 και ορίζει τις 
κατηγορίες των εύφλεκτων υλικών που δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια, καθώς και τις 
απαιτήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα ορι-
σμένων παιχνιδιών όταν αυτά εκτεθούν σε μικρή 
πηγή ανάφλεξης. Τέλος η κυρία Φρατζέσκου 
αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασής 
της στην χημική μετανάστευση ορισμένων 
στοιχείων, αναφερόμενη στο πρότυπο EN 
71-3 που καθορίζει τις απαιτήσεις και τις 
μεθόδους ελέγχου ορισμένων στοιχείων που 
συναντώνται σε διάφορα παιχνίδια. Όπως 

εξήγησε πάντως, τα είδη συσκευασίας δεν θεωρούνται 
ότι αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού, εκτός εάν έχουν 
ανάλογη προοριζόμενη χρήση.

Ποια προϊόντα θεωρούνται «παιχνίδια»
Σύμφωνα με την οδηγία, ως παιχνίδια χαρακτηρίζο-
νται «τα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προ-
ορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 
14 ετών» Η φράση «αποκλειστικά ή όχι» είναι πολύ 
σημαντική, καθώς προστέθηκε στον ορισμό προκει-
μένου να επισημανθεί ότι ένα προϊόν δεν χρειάζεται 
να προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο 
του παιχνιδιού για να θεωρείται παιχνίδι αλλά μπορεί 
να επιτελεί και άλλες λειτουργίες.

Προειδοποιήσεις
Οι προειδοποιήσεις έχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση 
σε όλη τη διαδικασίας της κατασκευής παιχνιδιών και 
είναι απαραίτητο να γράφονται στα Ελληνικά, ενώ θα 
πρέπει να είναι ευνόητες, ευδιάκριτες και ευανάγνω-
στες. Σε αυτές περιγράφεται η φύση και οι συνέπειες 
του κινδύνου και παρέχουν οδηγίες για το τι πρέπει 
να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε.

Το προειδοποιητικό σύμβολο για την απαγόρευση 
χρήσης κάτω των τριών ετών (εφόσον είναι απαραί-
τητο) ή η προειδοποίηση «Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών (ή 3 ετών )» θα πρέπει να 
αναγράφονται σε εμφανές μέρος πάνω στο παιχνίδι, 
σε επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία του.

Πριν από τις προειδοποιήσεις αναγράφεται η λέξη 
«Προσοχή!»

Η λειτουργία των προτύπων
Στοιχεία από την παρουσίαση  
της Σοφίας Φρατζέσκου

Τα πρότυπα είναι τα έγγραφα εκείνα που καθιερώνουν 
με συναίνεση και έγκριση από έναν αναγνωρισμένο 
οργανισμό, τους κανόνες, τις κατευθυντήριες οδηγίες 
με στόχο τον μέγιστο βαθμό τάξης σε ένα συγκεκριμένο 
περιβάλλον. Ο λόγος που χρειαζόμαστε τα πρότυπα είναι 
διότι έτσι επιτυγχάνεται ολική οικονομία σε ανθρώπινη 
προσπάθεια, σε υλικά και ενέργεια, εγκαθιδρύεται 
ένας κοινός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας, και 
απαλείφονται τεχνικά εμπόδια, οδηγώντας τελικά στην 
ασφάλεια, στην προστασία και την υγεία της ανθρώπινης 
ζωής, αλλά και στην προστασία του καταναλωτή. Βέβαια 
όσο παιρνούν τα χρόνια, τα πρότυπα αλλάζουν. Δεν μέ-
νουν στάσιμα καθώς θα πρέπει να συμπεριλάβουν νέα 
προϊόντα και τεχνολογίες, να αντιμετωπίσουν πιθανούς 



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΡΔΑ  
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ T.I.E.
Τα παιχνίδια πρωταγωνιστές  
στην ανάπτυξη

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρευρί-
σκομαι στη σημερινή σας συνάντηση. Θέλω επίσης να 
ευχαριστήσω όλους ανεξαιρέτως τους συνέδρους, που 
ήλθαν από όλη την Ευρώπη.

Το αντικείμενο του Συνεδρίου είναι ένας παράγων 
που το κάνει ξεχωριστό. Το παιχνίδι δεν είναι απλώς 
ένα εμπόρευμα, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης του αυριανού πολίτη. 
Αναγνωρίζω, συνεπώς, στη δουλειά σας, όχι μόνο την 
εμπορική, αλλά και την παιδευτική διάσταση. Εάν η 
έννοια της εταιρικής ευθύνης στους άλλους τομείς 
της αγοράς είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, στον τομέα της 
βιομηχανίας παιχνιδιών είναι αυτονόητη και απόλυτη. 
Συνεπώς, οφείλουμε όλοι, Πολιτεία, Αγορά και Μέσα 
Ενημέρωσης, να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε 
ό,τι αφορά στα θέματα ασφάλειας και ψυχικής υγείας 
των παιδιών.

Τέτοια στοιχεία εταιρικής ευθύνης εντοπίζουμε, ευ-
τυχώς, πολλά στο δικό σας τομέα. Οι επενδύσεις που 
κάνετε στην έρευνα και την καινοτομία, η αγωνία σας 
να παράγετε παιχνίδια που να συμβαδίζουν με την 
εξέλιξη της κοινωνίας και τις νέες, ξεχωριστές ανάγκες 
κάθε επόμενης γενιάς, η μέριμνά σας για χρήση 
ασφαλών για την παιδική υγεία υλικών είναι 
μερικά από αυτά τα στοιχεία.

Αυτά τα ποιοτικά δεδομένα, 
αναγνωρίζω ότι μειώνουν 
την ελαστι-

κότητα της τιμολογιακής σας πολιτικής. Κι εδώ 
αναφύεται ένας σημαντικός κίνδυνος: Στη σημε-
ρινή Ελλάδα της συρρίκνωσης των εισοδημάτων, 
είναι αυξημένη η πιθανότητα ένας γονιός -όχι 
από μειωμένη φροντίδα προς το παιδί του, αλλά 
από ανάγκη- να στραφεί σε ευτελή προϊόντα 
του παρεμπορίου.

Σπεύδω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση, 
από τους πρώτους μήνες που ανέλαβε την ευθύνη για 
την πορεία του τόπου, δημιούργησε, στο πλαίσιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, ένα Συντονιστικό Κέντρο, το 
οποίο επιλύει προβλήματα συναρμοδιοτήτων και σχε-
διάζει προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις κατά του 
παρεμπορίου. Παρά την ως τώρα θετική του πορεία, είναι 
ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτό τον τομέα. 
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη και πρόθυμη να συνεργαστεί 
μαζί σας, προκειμένου να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες 
που θα περιορίζουν ακόμα περισσότερο το παρεμπόριο 
και θα βοηθούν στην καλύτερη πρόσβαση του τελικού 
καταναλωτή στα προϊόντα σας. Σε αυτό τον τομέα, πε-
ριμένουμε τις προτάσεις σας.

Καθώς η σημερινή συνάντηση μας δίνει την ευκαιρία να 
απευθυνθούμε και σε  εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών 
του κλάδου, που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπε-
δο, θέλω να αξιοποιήσω αυτή τη δυνατότητα και να τους 
ενημερώσω ότι η χώρα μας γίνεται με γοργά βήματα μια 
χώρα πολύ πιο φιλική στο επιχειρείν. Πέραν δε, του να 
εγκαταστήσετε μονάδες παραγωγής των προϊόντων σας 

στη χώρα μου, μπορείτε να εξετάσετε και την 
επιλογή του λιμανιού του Πειραιά ως πύλης ει-
σόδου των προϊόντων σας προς τον ευρωπαϊκό 
χώρο ή τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η χώρα μας διαθέτει επίσης, μια μοναδική 
ιστορική και πολιτισμική παρακαταθήκη, που 
ξεκινά από την προϊστορία, με τους Μύθους 
που έγιναν γνωστοί παγκοσμίως. Συνιστά 
κατά τη γνώμη μου επενδυτική ευκαιρία η 
δημιουργία και λειτουργία ενός θεματικού 
πάρκου, αφιερωμένου στην ελληνική μυ-
θολογία και την ελληνική ιστορία. Είμαι 
βέβαιος ότι όποιος το επιχειρήσει, θα βγει 
κερδισμένος.

Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι η 
κυβέρνηση της Ελλάδας είναι αποφασι-
σμένη να οδηγήσει τη χώρα έξω από την 
κρίση και να ανοίξει ένα νέο αναπτυξια-
κό κύκλο με βιώσιμα χαρακτηριστικά. 
Σε αυτό το πλαίσιο,  θεωρούμε τη 
βιομηχανία παιχνιδιών και τις εταιρίες 
που εκπροσωπείτε, ως ένα πολύτιμο 
σύμμαχο και συνεργάτη.
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Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΤΙΕ 
για την πρωτοβουλία της να οργανώσει στη 
χώρα μας το ενημερωτικό σεμινάριο για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών και μετά να συγχα-
ρώ εσάς για την ευαισθησία που επιδείξατε 
στο συγκεκριμένο θέμα ώστε να ανταποκρι-
θείτε θετικά στο κάλεσμά μας και να είσαστε 
σήμερα παρόντες.
Όλοι εμείς που ανήκουμε σε αυτή την ιδιαί-
τερη ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι απευ-
θύνονται στο παιδί, θεωρούμε αυτονόητο 
ότι κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η 
ασφάλεια και η ψυχική υγεία των παιδιών, 
στα οποία απευθύνονται τα προϊόντα μας.
Γνωρίζοντας πολύ καλά τον καταλυτικό ρόλο 
που παίζει το παιχνίδι στη ψυχολογία και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού 
ο Σύνδεσμός μας και είμαι σίγουρος και η ΤΙΕ, 
θεωρούμε χρέος μας να είμαστε όσο το δυ-
νατόν περισσότερο ενημερωμένοι για τους 
προηγούμενους και νέους κανόνες ασφάλει-
ας των παιχνιδιών ώστε να διασφαλίσουμε 
την προστασία των παιδιών και την ανάπτυ-
ξή τους με ασφαλή για την υγεία παιχνίδια 
που θα τους κεντρίσουν την περιέργεια, την 
φαντασία – θα αναπτύξουν τις όποιες δεξιό-
τητες διαθέτει το κάθε παιδί και θα τα διασκε-
δάσουν, με απόλυτη ασφάλεια!
Η νέα οδηγία ενισχύει τις διατάξεις εφαρμο-
γής και προβλέπει νέες απαιτήσεις ασφάλει-

Χαιρετισμός του Προέδρου  
του Σ.Ε.Β.Β.Π.Α.
Παπαδόπουλου Ιωάννη

ας. Βελτιώνει τους υφιστάμενους κα-
νόνες για τη διάθεση στην αγορά παι-
χνιδιών που παράγονται ή εισάγονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη 
μείωση των ατυχημάτων που σχετί-
ζονται με παιχνίδια και την επίτευξη 
μακροπρόθεσμων οφελών στην 
υγεία. Είναι αυτονόητο ότι η ασφά-
λεια των παιχνιδιών αποτελεί κοινό 

μέλημα και κοινή ευθύνη για όλους μας. Και 
ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για 
την ασφάλεια των προϊόντων τους, οι εισα-
γωγείς, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι 
εθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο, διασφαλίζοντας ότι τα παιχνίδια που 
πωλούνται στα καταστήματα πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι, ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών 
Παιχνιδιών και Αμαξών και τα μέλη του δεν 
θα πάψουν να αγωνίζονται συνεχώς για το 
ποιοτικό και ασφαλές παιχνίδι, και να ευχη-
θώ η προσπάθεια όλων μας, επιχειρήσεων, 
δημοσίων αρχών και φορέων ποιότητας, να 
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και να συ-
ντελέσει ώστε να έχουμε παιχνίδια ασφαλή 
και παιδιά σωματικά και ψυχικά υγιή. 

Σας ευχαριστώ  
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Η εταιρία Next πρωτοεμφανίστηκε πριν από 20 χρόνια. Είναι το 
δημιούργημα του Κώστα Μπίσκου, απόφοιτου του Πολυτεχνεί-
ου Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμως όταν σπούδαζε, παράλληλα 
εργαζόταν πουλώντας τετράδια και χαρτικά σε φοιτητές. Έτσι 

βρέθηκε να γνωρίζει πολύ καλά το χώρο και να έχει καταλήξει ότι τα τε-
τράδια που κυκλοφορούσαν κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
‘90 στην ελληνική αγορά ήταν μέτριας αισθητικής και κακής ποιότητας. 
Εκεί λοιπόν είδε και το σημείο που η αγορά είχε ένα κενό. Και κάποιος 
έπρεπε να το καλύψει. 

Τα πρώτα προϊόντα που σχεδίασε η Next ήταν τετράδια σπιράλ για βιβλιοχαρτοπω-
λεία. «Τα τετράδια μας ήταν καλύτερα ποιοτικά και αισθητικά -μας λέει ο κύριος Μπί-
σκος- και τα μαγαζιά γρήγορα μας αποδέχθηκαν». Ένα από τα βασικά σημεία της 
αγοράς που τον έκανε να νοιώσει σίγουρος για το εγχείρημα ήταν ότι ενώ πάντα 
στην αγορά υπήρχαν και κάποια εισαγόμενα τετράδια, οι βασικές ανάγκες των κα-
ταναλωτών καλύπτονταν από την εγχώρια παραγωγή. Αντιθέτως στα υπόλοιπα είδη 
χαρτοπωλείου, τα είδη προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό. 

Συνέντευξη του Κώστα Μπίσκου στον Κωνσταντίνο Δαυλό

«Η κρίση
μάλλον 

μας έκανε καλό»



Η αρχή έγινε χωρίς μέσα παραγωγής, όμως 
πολύ γρήγορα στα πρώτα δύο-τρία χρόνια- η 
εταιρία πήρε μηχανές και έτσι ξεκίνησε η κατα-
σκευή προϊόντων που σχεδιάζονταν από την 
αρχή στα γραφεία της εταιρίας, ενώ σιγά-σι-
γά αυξήθηκε και η γκάμα των προϊόντων. 
Σήμερα η εταιρία φτιάχνει -φυσικά- τετράδια 
κάθε τύπου, ημερολόγια, είδη λογιστηρίου, 
είδη αρχειοθέτησης, κουτιά δώρου και τσά-
ντες δώρου και τα τελευταία δύο χρόνια έχει 
μπει δυναμικά και στο χώρο του παιχνιδιού. 
Μάλιστα τα προϊόντα της Next δεν είναι μόνο 
Puzzle (που θα μπορούσε να φανταστεί κα-
νείς ότι είναι ένα συναφές προϊόν με τα υπό-
λοιπα είδη της επιχείρησης) αλλά και παιχνί-
δια τράπουλας και επιτραπέζια, καθώς και 
ξύλινα παιχνίδια. Επιπλέον, εδώ και μία οκταε-
τία, η εταιρία εισάγει και όλα τα υπόλοιπα είδη 
που πωλούνται σε ένα βιβλιοχαρτοπωλείο. 
Οι πελάτες της Next βρίσκονται διάσπαρτοι 
σε όλη την επικράτεια και μάλιστα οι καλύτε-
ρες πωλήσεις γίνονται στην Αθήνα και στα 
νησιά του Αιγαίου. Για να το πετύχει αυτό η 
επιχείρηση, απλά εκμεταλλεύτηκε τη βελτίωση 
των μεταφορών και έτσι μπορεί μέσα σε 24 
ώρες να εξυπηρετήσει έναν πελάτη στέλνο-
ντάς του στην πόρτα του, ό,τι ζητήσει. «Έχου-
με συνεργασίες με πολύ αξιόπιστες εταιρίες 
-εξηγεί ο κύριος Μπίσκος- κι έτσι ακόμη κι αν 
μας πάρει κάποιος στις 4 το απόγευμα, την 
άλλη μέρα μέσα στο πρωινό θα έχει το προϊ-
όν στο κατάστημά του».
Με τον κύριο Μπίσκο μιλήσαμε τηλεφωνικά 
καθώς τα γραφεία της εταιρίας του, που στε-
γάζονται σε μία εγκατάσταση 7.000 τετρα-
γωνικών μέτρων, βρίσκονται λίγο έξω από 
τη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στεγάζεται το 
τυπογραφείο, το βιβλιοδετείο, το κυτιοποιείο, 
καθώς επίσης τα γραφεία, οι αποθήκες και 
το δημιουργικό τμήμα με τους γραφίστες. 
Επιπλέον, εδώ και κάποια χρόνια (ίσως προ-
νοώντας την επερχόμενη κρίση) ο κύριος 
Μπίσκος έχει δημιουργήσει και ένα εργοστά-
σιο στη Βουλγαρία θέλοντας να συμπιέσει 
ακόμα τις τιμές που δίνει στους πελάτες του, 
ιδίως σε κάποια προϊόντα όπου παρατηρεί-
ται πολύ έντονος ανταγωνισμός όπως για 
παράδειγμα στους φακέλους με λάστιχο ή 
στις τσάντες δώρου.

Στη αναλυτική συνομιλία που εί-
χαμε μαζί του μας μίλησε για 
πολλά πράγματα: Για τον τρόπο 
λειτουργίας της εταιρίας του, για 
το γεγονός ότι δεν έχει πλέον πω-
λητές και λειτουργεί μέσα από 
καταλόγους, για τα τρία παιδιά 
του, αλλά και για την πολιτική 
που ακολουθεί η εταιρία όσον 
αφορά τις πωλήσεις εντός 
αλλά και εκτός Ελλάδος.

Κάνετε και εξαγωγές;

Εξαγωγές κάνουμε λίγες. 
Παλιότερα (πριν από 15 
χρόνια) συμμετείχαμε σε 
εκθέσεις του εξωτερικού 
και έτσι δημιουργήσαμε 
κάποιους πελάτες στη 
Γερμανία, την Αυστρία 
και την Ιταλία, όμως επει-
δή δεν μπορεί κανείς να 
τα κάνει όλα μαζί, και 
επειδή ήταν καλή η τε-
λευταία 15ετία στην 
Ελλάδα, προτιμήσαμε 
να συγκεντρωθούμε 
στις πωλήσεις μέσα 
στη χώρα. Επίσης η 
ελληνική αγορά έχει 
ένα χαρακτηριστικό: 
Πρέπει να «δυναμώ-
σεις» για να μπορείς 
να πουλάς πολλά 
πράγματα και έτσι 
να εδραιωθείς. Η 
γκάμα δηλαδή πρέ-
πει να είναι πλού-
σια είτε προέρχεται 
από κατασκευή, 
είτε από εισαγω-
γή. Αντιθέτως στο 
εξωτερικό πρέπει 
να επικεντρώνε-
σαι σε λίγα προ-
ϊόντα. Ή το ένα 
θα κάνεις λοι-
πόν, ή το άλλο. 
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Εσείς άρα πως αντιμετωπίζετε την μείωση 
της κατανάλωσης;

Κοιτάξτε ξεκινήσαμε τελευταία να δημιουρ-
γούμε προϊόντα που απευθύνονται στους 
τουρίστες, θέλοντας να εκμεταλλευτούμε το 
γεγονός ότι ο Τουρισμός μας είναι σε ανοδι-
κή πορεία. Στοχεύουμε λοιπόν και σε αυτούς. 

Και τα παιχνίδια πως προέκυψαν;

Μας άρεσε πάντα να δημιουργούμε καλαί-
σθητα και ποιοτικά προϊόντα, στα πλαίσια 
της τεχνογνωσίας και των μηχανημάτων που 
είχαμε. Εμείς λοιπόν έχοντας το συγκεκριμένο 
πελατολόγιο με τα χαρτοπωλεία, το να τους 
δώσουμε επιπλέον προϊόντα το θεωρήσαμε 
έναν ασφαλή τρόπο ανάπτυξης. Έτσι πολύ 
απλά καταφέραμε να αυξήσουμε το μερίδιο 
των προϊόντων που έχουν οι πελάτες μας 
στα καταστήματά τους. 

Και πάει καλά η ενασχόλησή σας με τα 
παιχνίδια;

Ναι, πάει καλά. Και θα σας πω γιατί. Με 
την κρίση που υπάρχει στο λιανεμπόριο, τα 
υγιή καταστήματα παιχνιδιών, δώρων και τα 
χαρτοπωλεία, είδαν ότι υπήρξε η ανάγκη να 
διευρύνουν τη γκάμα τους. Παλαιότερα ένα 
βιβλιοπωλείο είχε μόνο βιβλία. Ή ένα παιχνι-
δάδικο είχε αποκλειστικά όλο το χρόνο παι-
χνίδια. Όμως τώρα -καθώς έπεσαν και τα 
ενοίκια- και ένα βιβλιοχαρτοπωλείο μπορεί 
να μεγαλώσει λίγο, πρέπει να έχει και παιχνί-
δια και δώρα για να κάνει τζίρο στις γιορ-
τές και χριστουγεννιάτικα και αποκριάτικα 
και καλοκαιρινά ώστε να γίνει πιο σύνθετο 
μαγαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την 
εταιρία μας. Παράλληλα και τα αμιγή παι-
χνιδάδικα του παρελθόντος έχουν βάλει και 
σχολικά. 

Δηλαδή το γεγονός ότι οι κατασκευαστές 
παιχνιδιών μειώνονται στη χώρα μας 
εσάς δεν σας ανησύχησε ποτέ;

Προσέξτε, η ελληνική αγορά παιχνιδιών έχει 
μία ιδιομορφία. Έχει ένα κατάστημα που κρα-
τάει το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου. Από 
την πλευρά του αυτό το κατάστημα προσπα-
θεί -και ορθώς- να μεγιστοποιήσει το κέρδος 
του κάνοντας κυρίως εισαγωγές παιχνιδιών 
έχοντας όμως ως βασικότερο παράγοντα 
την τιμή. Αυτό όμως κατά τη γνώμη μου κά-
νει κακό στην ελληνική κοινωνία και κυρίως 
στην Παιδεία, καθώς το παιχνίδι έχει μία ιδιαί-
τερη θέση στη διαπαιδαγώγηση. Θεωρώ ότι 
δεν είναι ωραίο να δίνουμε στα παιδιά ευτε-
λή παιχνίδια, τα οποία στην ουσία είναι μίας 
χρήσης και να τους μαθαίνουμε εμμέσως ότι 
δεν πειράζει να χαλάσει το ένα παιχνίδι για-
τί μπορεί να έρθει ένα άλλο. Πιστεύω ότι τα 
παιδιά θα πρέπει να μάθουν να είναι απαι-
τητικά στην ποιότητα αλλά ταυτόχρονα να 
τα πείσουμε ότι δεν μετράνε μόνο οι ήρωες 
της τηλεόρασης ή των κομπιούτερ. Από την 
άλλη θα πρέπει να σας πω ότι η πηγή αυτών 
των φτηνών παιχνιδιών, η Κίνα, έχει πάψει να 
είναι τόσο φτηνή και σε κάποια είδη έχει γίνει 
ακριβή, καθώς η ανάπτυξη των τελευταίων 
ετών έχει ανεβάσει και το κόστος ζωής και 
παραγωγής εκεί. Αντιθέτως η Ευρώπη και 
ειδικότερα η Ελλάδα πάνε ανάποδα. Για πα-
ράδειγμα κι εμείς πριν μερικά χρόνια, κάποια 
φτηνά τετράδια τα φτιάχναμε στην Κίνα. Τότε 
μας συνέφερε. Τώρα πια είναι φτηνότερο να 
τα κατασκευάζουμε εδώ. Επιπλέον έτσι έχου-
με και τον πλήρη έλεγχο στην ποιότητα, γεγο-
νός που για μας είναι πολύ σημαντικό.

Και καθώς μπήκατε στο χώρο των παι-
χνιδιών γίνατε μόλις πρόσφατα και μέλος 
στον ΣΕΒΠΠΑ. Συμμετείχατε και στην Έκθε-
ση του Σεπτεμβρίου. Πως πήγε;

Η Έκθεση πήγε πολύ καλά. Εμείς όμως πρέπει 
να σας πω ότι έχουμε κι έναν πολύ ιδιαίτερο 
τρόπο προώθησης των προϊόντων μας, κα-
θώς εδώ και έξι χρόνια δεν έχουμε καθόλου 
πωλητές και δουλεύουμε μέσω αναλυτικών 
καταλόγων. Οι επαφές μας δηλαδή με τους 
πελάτες γίνεται μέσω e-mail, fax, ή τηλεφώ-
νου. Έτσι, μέσα από την Έκθεση γνωρίσαμε 
από κοντά και πολλούς πελάτες που μέχρι 
πρόσφατα τους ξέραμε μέσα από τα τιμολό-
για, ή ήταν μόνο ένα μήνυμα ή μία φωνή στο 
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τηλέφωνο. Αυτό βέβαια το σύστημα πώλη-
σης έχει τη σημασία του, διότι έτσι καταφέρ-
νουμε να κρατάμε τις τιμές μας χαμηλά. 

Γι’ αυτό και στην σελίδα σας στο 
nextstore.gr έχετε αναρτήσει όλα σας 
τα προϊόντα; Κάνετε πωλήσεις και μέσω 
internet;

Όχι. Παραταύτα οι τιμές που έχουμε στο δι-
αδίκτυο είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής. 
Εμείς όμως στους πελάτες μας πουλάμε 
αποκλειστικά χονδρική. Αλλά κι αυτό έχει τη 
σημασία του. Αυτό το κάνουμε έτσι ώστε οι 
πελάτες μας να μπορούν να πουλάνε προϊό-
ντα που δεν έχουν καν στο ράφι τους. Επειδή 
κάποια είδη μπορεί να είναι βραδυκίνητα, με 
αυτόν τον τρόπο μπορεί ένας καταναλωτής 
κάποιου βιβλιοχαρτοπωλείου να δει ένα προ-
ϊόν και απλά να πάει να το ζητήσει στο κα-
τάστημα. Αν εκείνη τη στιγμή το προϊόν δεν 
είναι στο ράφι, θα γίνει η παραγγελία και την 
επομένη θα το έχει ο τελικός αγοραστής στα 
χέρια του. Και αυτή είναι μία κερδοφόρα πώ-
ληση, καθώς δεν έχει ρίσκο.

Άρα, πόσους υπαλλήλους έχετε και τί έχει 
γίνει τώρα με την κρίση;

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε 45 υπαλλή-
λους και έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε 
σταθερό αυτό τον αριθμό στο σύνολο της 
επιχείρησης. Δηλαδή έχουμε 30 εργαζόμε-
νους στην Ελλάδα και 15 στη Βουλγαρία και 
δεν τους έχουμε μειώσει.

Όμως πρέπει να είδατε ότι ερχόταν η κρί-
ση; Πως την έχετε βιώσει;

Ίσως να είμαστε και τυχεροί, καθώς ως επι-
χείρηση δεν είχαμε ποτέ δανεισμό. Σκέφτομαι 
λοιπόν τώρα ότι μάλλον η κρίση μας έκανε 
καλό. Τί εννοώ: Πριν την κρίση στη χώρα μας 
είχαμε μεγάλες πιστώσεις και επισφάλειες. 
Υπήρχε μία φούσκα στην αγορά. Μαγαζιά 
είχαν εμπορεύματα που δεν ήταν δικά τους, 
χρωστούσαν στην τράπεζα πολύ περισσό-
τερα απ’ όσα μπορούσαν να πληρώσουν. 
Υπήρχαν δάνεια κάθε μορφής και τελικά ο 
ανταγωνισμός δεν ήταν ορθολογικός. Τώρα 
αυτό το φαινόμενο έχει μειωθεί και τα πράγ-
ματα είναι πιο «μετρημένα». 

Και το μέλλον πως 
το βλέπετε. Λένε 

για παράδειγμα ότι 
μπορεί να ανακοπεί 

η πτώση του εμπορι-
κού τζίρου στη λιανική. 
Εσείς τί μηνύματα λαμ-

βάνετε;

Κατά την άποψή μου, για 
να υπάρξει ανάπτυξη πρέ-

πει κάτι να πάει καλά στην 
Ελλάδα. Αυτό για παράδειγμα 

θα μπορούσε να είναι ο Τουρισμός. 
Αν συνεχώς μειώνονται τα εισοδήματα, 

δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα σταθεροποιηθεί 
η κατάσταση. 
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Άρα είστε μάλλον απαισιόδοξος…

Δυστυχώς ακόμη δεν βλέπω κάτι να έχει 
πραγματικά αλλάξει. 

Θα λέγατε όμως ότι η κρίση έχει επηρεά-
σει την επαγγελματική σας καθημερινό-
τητα; Για παράδειγμα, κάποτε μπορεί να 
είχατε την «πολυτέλεια» να μην κυνηγάτε 
τόσο πολύ έναν πελάτη. Τώρα;

Είναι αλήθεια ότι πλέον θέλει πολύ περισ-
σότερη προσοχή σε όλα. Σκεφτείτε ότι αυτή 
η φούσκα που σας έλεγα πιο πριν μας επέ-
τρεπε να πουλάμε και ακριβότερα. Τώρα πια 
αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να 
είναι λογικό το περιθώριο κέρδους. 

Η εταιρία σας θα έλεγα ότι είναι μία χα-
ρακτηριστική οικογενειακή επιχείρηση. 
Πιστεύετε ότι τα παιδιά σας θα ακολουθή-
σουν τα βήματά σας και θα δουλέψουν 
μαζί σας;

Ακούστε. Δυστυχώς η γενιά των νέων σήμε-
ρα είναι πολύ αδικημένη. Η προηγούμενη γε-
νιά ήταν πολύ σπάταλη και ζούσε εις βάρος 
των σημερινών παιδιών. Ενώ λοιπόν πριν κά-
ποια χρόνια βρισκόμασταν σε μία κατάστα-
ση υπερβολής όσον αφορά στους μισθούς, 
τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε 
ισοπέδωση των μισθών ανεξαρτήτως των 
προσόντων ή της δουλειάς που προσφέρει 
κάποιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποτε βά-
ζουμε μία αγγελία για έναν υπάλληλο, εμφα-
νίζονται πάρα πολλά βιογραφικά και μάλιστα 

με πολύ περισσότερα 
προσόντα από αυτά 
που απαιτεί η θέση. Έτσι 
σήμερα τα παιδιά είναι 
πολύ πιο προσγειωμένα 
και το βλέπουν ως πολύ 
θετικό το γεγονός ότι 
υπάρχει μία οικογενειακή 
επιχείρηση για να απα-
σχοληθούν. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη 
με τον
Πρόεδρο  
του Εμπορικού  
και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών

Kωνσταντίνο Μίχαλο

Τον Κωνσταντίνο Μίχαλο το συναντήσαμε ένα μεσημέρι 
στο γραφείο του. Με πολλά στο κεφάλι του, αγχωμένο 

και προβληματισμένο. “Είμαι απαισιόδοξος” μας 
εκμυστηρεύτηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας 

καθώς, όπως μας εξήγησε, βλέπει πολύ δύσκολα να 
ανοίγει η ρευστότητα των τραπεζών προς τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή ανησυχεί ότι το τραπεζικό 
σύστημα κινδυνεύει στο σύνολό του να περάσει στα 
χέρια ξένων επενδυτών, γεγονός που αν συμβεί θα 

στραγγαλίσει πολύ γρήγορα την ελληνική παραγωγή.

Μόνος τρόπος 
ανάπτυξης  

η παραγωγή 
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Επιπλέον επαναλαμβάνει (ποιος τον ακούει άρα-
γε;) την ανάγκη των επιχειρήσεων για σταθερό 
φορολογικό σύστημα. Και δεν εννοεί να υπάρξει 
σταθερότητα για να προσελκύσει τους ξένους 
επενδυτές. Μιλάει για τους Έλληνες παραγω-
γούς, οι οποίοι κι αυτοί έχουν ως βασικό αίτημα 
να γνωρίζουν τί τους ξημερώνει, ενώ την ίδια 
στιγμή δεν έχουν κανέναν λόγο να φοροκλέβουν. 
Κι όμως αντιμετωπίζονται ως στυγνοί εγκληματίες 
από τις ΔΟΥ τους. Και όλα αυτά σε μία οικονομία 
της οποία το χρέος (όπως εξηγεί) έχει φτάσει στο 
200% του ΑΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση 
που ρωτούν σχεδόν όλοι εδώ και αρκετό 
καιρό: “Για πόσο ακόμα προβλέπετε να 
κρατήσει η κρίση;”

Με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα και με την 
απραξία από την πλευρά της κυβέρνησης σε ότι 
αφορά τα θέματα της αγοράς, πολύ φοβούμαι ότι 
αν συνεχίσουμε με αυτό το μείγμα οικονομικής 
πολιτικής το οποίο παρακολουθούμε τους τελευ-
ταίους 18 με 24 μήνες, και εξαιτίας βασικά της 
έλλειψης ρευστότητας, ακόμα και οι υγιείς επι-
χειρηματικές οντότητες θα βρεθούν σε εξαιρετι-
κά δύσκολη θέση. Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις 
οι οποίες έχουν παρουσία στην εσωτερική αγορά 
-αλλά και ακόμη πιο σημαντικό- έχουν εξωστρέ-
φεια, η οποία, παρά το γεγονός ότι έχουν πα-
ραγγελίες, εξαιτίας του country risk και λόγω της 
υποχρεώσεως που αναλαμβάνουν όταν εισάγουν 
τις πρώτες τους ύλες, ή τις δευτερεύουσες ύλες, 
ή τα τελικά προϊόντα που τα κάνουν επανεξαγω-
γή, αδυνατούν λόγω της έλλειψης κεφαλαίων κί-
νησης να είναι συνεπείς. Το αποτέλεσμα είναι να 
χάνουν συνεχώς μερίδιο αγοράς και παραγγελί-
ες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την γενικότερη 
ύπαρξή τους, τη βιωσιμότητα και φυσικά και τις 
θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει. 

Όταν λοιπόν η κατάσταση φτάνει να πλήττει 
υγιείς επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεται κανείς τί 
συμβαίνει στο χώρο των επιχειρήσεων που θε-
ωρούνται προβληματικές και είναι εγκλωβισμέ-
νες για τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Είναι 
εξαιρετικά αρνητικά τα μηνύματα τα οποία λαμ-
βάνουμε από τον επιχειρηματικό κόσμο σήμερα. 

Για να το βάλουμε σε ένα 
χρονοδιάγραμμα. Θα συμφωνούσατε με 
την δυσάρεστη σκέψη ότι τη δεκαετία 
2010-19 την έχουμε χάσει; Και από το 
2020 που αναμένουμε να έχει πέσει 

το χρέος στο 120% του ΑΕΠ θα δούμε 
κάποια πραγματική αλλαγή;

Σήμερα, τρεισήμισι χρόνια μετά την απαρχή αυτής 
της κρίσης και της πολιτικής λιτότητας, το χρέος 
σε απόλυτο αριθμό έχει αυξηθεί, και η ποσοστιαία 
σχέση με το ΑΕΠ έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 
Τελευταίο στοιχείο το οποίο έχουμε, είναι 174,5%, 
καθώς λαμβάνεται υπόψιν το ΑΕΠ του 2012. Αν 
όμως στις 31 Δεκεμβρίου φέτος, ληφθεί υπόψιν 
(που θα πρέπει) το ΑΕΠ του 2013, με 421 δισ. που 
είναι το απόλυτο νούμερο του χρέους, πολύ φο-
βάμαι ότι μπορεί να ξεπεράσουμε και το 200%. 
Φτάνουμε πλέον σε δυσθεώρητα ύψη, τα οποία 
δημιουργούν σοβαρότατα ερωτηματικά ως προς 
την αντιμετώπιση της κατάστασης. Να το πούμε 
απλά. Αν δεν πετύχουμε το 120% το 2020, δεν θα 
μπορεί η τραπεζική αγορά να απευθυνθεί στις διε-
θνείς χρηματαγορές. Άρα, επειδή δεν αντέχει -όχι 
το 2020- αλλά ούτε το πρώτο εξάμηνο του 2014 
η αγορά, θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση. Η 
πρώτη λύση την οποία είχαμε σκεφτεί και θέσαμε 
ως ΕΒΕΑ σε δημόσιο διάλογο κατά την επίσκεψη 
του κυρίου Σόιμπλε, είναι ένα κούρεμα το οποίο 
θα πρέπει να προέλθει αυτή τη φορά από τους 17 
μετέχοντες της Ευρωζώνης. Όλοι θυμούνται ότι ο 
κύριος Σόιμπλε σε κάθε τόνο απέρριψε αυτού του 
είδους τη συζήτηση. Και παρότρυνε κιόλας τόσο 
την ελληνική κυβέρνηση όσο και εμάς τους φο-
ρείς, να αποφεύγουμε τη συζήτηση αυτού του θέ-
ματος. Άρα αυτή η λύση θεωρώ κι εγώ ότι θα ήταν 
πάρα πολύ δύσκολη, καθώς χρειάζεται 17 “ναι” 
από τα μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι 
οι μόνες δύο άλλες λύσεις που υπάρχουν, είναι: 
Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του χρέ-
ους κατά 50-60 χρόνια και παράλληλα ραγδαία 
αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Όμως τα επιτόκια 
είναι ήδη χαμηλά (1,5%) και άρα, ακόμη και μία 
μείωση της τάξης του 50% να επιτευχθεί, το ποσό 
που θα εξοικονομηθεί θα είναι εξαιρετικά μικρό. 
Από την άλλη, η επιμήκυνση υπολογίζεται ότι θα 
φέρει γύρω στα 15 δισ. ελάφρυνσης. Από μόνα 
τους όμως αυτά δεν είναι ικανά να βελτιώσουν 
την κατάσταση -αν υποθέσουμε ότι το χρέος είναι 
στο 200% ή στο 174,5%- ώστε το ανακεφαλαιοποι-
ημένο πλέον τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να 
απευθυνθεί στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Υπάρχει λοιπόν ο εξής φόβος που εμπλέκει το 
χρέος με τις τράπεζες και τελικά και τις επιχει-
ρήσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα 50 δισ. 
που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, επιβάρυναν το χρέος. Αντιθέτως για 
την Ισπανία και την Πορτογαλία το ποσό αυτό 
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πέρασε μέσα από τον ESM (κάτι που έπρεπε να 
γίνει και στην Ελλάδα, αλλά από λανθασμένη 
διαπραγμάτευση χάθηκε η ευκαιρία). Αν λοιπόν 
έρθουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και αναζητώ-
ντας μεθόδους ελάφρυνσης του χρέους, ενδέχε-
ται να πουν ότι τα 50 δισ. αυτά κεφαλαιοποιού-
νται, μετοχοποιούνται, και αφαιρούνται από το 
χρέος, με αποτέλεσμα όμως να μείνει το ελλη-
νικό τραπεζικό σύστημα στη “διάθεση” οποιου-
δήποτε τραπεζικού παράγοντα του εξωτερικού. 
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του 
τραπεζικού συστήματος εντός των τειχών.

Η θεωρία αυτή δυστυχώς είναι πολύ 
απαισιόδοξη και αν γίνει πραγματικότητα 
το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι οι 
κατασκευαστές της Ελλάδας να ακούνε 
μόνο “όχι” στα αιτήματά τους προς τις 
τράπεζες για χρηματοδοτήσεις...

Κοιτάξτε, ο βιοτέχνης-παραγωγός παιχνιδιών, 
ο οποίος σήμερα λόγω της προβληματικής κα-
τάστασης της αγοράς, είναι εκτεθημένος σε κά-
ποιο δανεισμό -ή δυστυχώς υπερδανεισμό- με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο μέσα από τη συνεννόηση 
που έχει με το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα, 
τουλάχιστον βρίσκει κάποιες λύσεις. Γίνεται μία 
αναχρηματοδότηση. Αν όμως το τραπεζικό σύ-
στημα βρεθεί σε ξένα χέρια, όλοι ξέρουμε πως 
θα κινηθούν -και πως κινούνται ήδη- βάση των 
συστημάτων που υπάρχουν και λειτουργούν σε 
άλλα συστήματα του εξωτερικού. Δηλαδή το θέμα 
της αναχρηματοδότησης -ιδιαίτερα εκεί που δεν 
φαίνεται τουλάχιστον στο ορατό μέλλον να υπάρ-
χει βιωσιμότητα της επιχείρησης- θα κλείσουν οι 
κρουνοί. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να πα-
ρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα, 
καθώς το δεύτερο πόρισμα της Black Rock -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- αναμένεται να αναδείξει 
μία νέα τρύπα στο τραπεζικό σύστημα της τάξης 
των 9,5 δισ.

Θα ξεπεράσει δηλαδή το υπάρχον 
μαξιλάρι που είναι κάτω από τα 7 δισ. 
Αν θυμάμαι κάπου στα 6,2.

Ακριβώς. Τα 9.5 δισ. όμως αυτά δεν καλύπτο-
νται από πουθενά. Το μόνο ποσό που ενδεχο-
μένως να θεωρηθεί διαθέσιμο είναι τα 11,5 δισ. 
που υπάρχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστοτικής 
Σταθερότητας, αλλά αυτά δεν είναι γι’ αυτό το 
σκοπό. Αναγκαστικά όμως από εκεί θα αντλη-

θούν. Άρα και τα περιθώρια χρηματοδότησης της 
αγοράς που θα έχουν οι τράπεζες μετά και την 
κάλυψης αυτής της νέας μαύρης τρύπας, θα εί-
ναι εξαιρετικά χαμηλά. 

Είστε δυστυχώς πολύ απαισιόδοξος…

Ναι το ξέρω. Είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά στο 
τραπεζικό σύστημα, καθώς απαιτούνται ρηξικέ-
λευθες  λύσεις οι οποίες μπορούν να προέλθουν 
μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρη από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά το βασικό-
τερο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα σε 
ότι αφορά τη λεγόμενη αναπτυξιακή πορεία της 
ελληνικής οικονομίας. Συχνά πυκνά όλοι αναφέ-
ρουμε τη λέξη ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει ένας 
κεντρικός σχεδιασμός για ποια ανάπτυξη μιλάμε. 
Αποσπασματικά αναφέρονται κάποια θέματα,  
που άπτονται γενικότερα της ανάπτυξης, χωρίς 
να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Επιτέλους θα 
πρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός 
για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πού διαθέτει 
η ελληνική οικονομία, ώστε να επικεντρωθούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στη 
δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών ώστε 
να στηριχτούν καινοτόμα προϊόντα (και ο χώρος 
των παιχνιδιών εντάσσεται σε αυτή την κατηγο-
ρία) καθώς υπάρχουν εξαιρετικές ιδέες στη χώρα 
μας. Τέτοιες ζώνες υπάρχουν στην Βόρεια Ελλάδα 
όπου παρατηρείται ιδιαίτερα διογκωμένο το πρό-
βλημα της ανεργίας και ιδίως στους νέους από 18 
έως 30 ετών όπου καταγράφεται το τραγικό πο-
σοστό 63%. Εκεί έξι στους δέκα νέους δεν έχουν 
δουλειά. Επίσης έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυ-
ναμικό το οποίο ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτε-
ρικό και επομένως πρέπει να κάνουμε κάτι για να 
το κρατήσουμε στη χώρα μας. 

Το πρόβλημα άρα (που ο παιχνιδάς 
το ξέρει πολύ καλά) είναι ότι δεν 
έχουμε εσωτερική παραγωγή. Κάποιοι 
προσπαθούν. Τελευταία παρατηρούνται 
και κάποιες τάσεις στην Ευρωπαϊκή 
αγορά η οποία κάνει στροφή από την Κίνα 
και επιστρέφει στη Γηραιά Ήπειρο. Όμως, 
ακόμη κι έτσι, ο Έλληνας βασανίζεται. Για 
παράδειγμα βασανίζεται φορολογικά.

Μα είναι λες και υπάρχει ένας μόνιμος εχθρός απέ-
ναντι στην παραγωγή. Για να είναι κάποιος πα-
ραγωγός στην Ελλάδα -ανεξαρτήτως προϊόντος- 
πραγματικά, πρέπει να θεωρείται εθνικός ήρωας. 
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Και ξεκινάμε από το φορολογικό. Η φορομπηχτι-
κή αυτή πολιτική η οποία ακολουθείται, όχι μόνο 
τα τελευταία χρόνια με τις έκτακτες φορολογίες, 
αλλά τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια, είναι εξαιρετικά 
αρνητική σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Όταν σή-
μερα το ενεργειακό κόστος έχει φτάσει σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις στο 50% του συνολικού κόστους, 
δεν υπάρχει οικονομικό μοντέλο ανά τον κόσμο 
που να μπορεί να δικαιολογήσει την παραγωγή 
αυτή. Έτσι έχουμε εδώ και χρόνια καινοτόμες ιδέ-
ες που προέρχονται από Ελληνικά μυαλά και αντί 
να παράγονται στη χώρα μας, παράγονται σε γει-
τονικές χώρες, ή στην Κεντρική Ευρώπη. Άρα θα 
πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι κυβερνώντες 
ότι αν δεν υπάρξει ενίσχυση της πραγματικής οι-
κονομίες -η οποία περνάει απαραιτήτως και πρω-
τίστως από την παραγωγή- οποιαδήποτε λύση 
και να δοθεί σήμερα στο δημοσιονομικό πρόβλη-
μα, σε ένα ή σε δύο χρόνια, πάλι θα βρισκόμαστε 
στην ίδια θέση. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε την 
αλλαγή άσκησης οικονομικής πολιτικής, και μάλι-
στα κάποιοι να εκθείαζαν την έξοδο της Ελλάδας 
από το ευρώ, όταν σήμερα οι ανάγκες τροφής της 
χώρας καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή 
μόλις κατά 42%. Και να μην πάμε φυσικά στα θέ-
ματα της προμήθειας καυσίμων.

Παραμένει όμως ένα πολύ μεγάλο 
φορολογικό παράδοξο. Από την μία 
μιλάμε για φοροδιαφυγή επιχειρηματιών, 
από την άλλη όμως ζητάμε να έρθουν 
επενδυτές, όταν δεν έχει υπάρξει ούτε 
μία χρονιά που να μην αλλάζουν βασικά 
σημεία της φορολογίας επιχειρήσεων. 
Παράλληλα αυξάνεται η φορολογία και 
στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, 
όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έπεσε 
έστω και λίγο. Και άρα, ποια είναι η 
πρόταση που μπορεί να κατατεθεί;

Καταρχάς να πούμε κάτι στο θέμα της φοροδι-
αφυγής. Οι επιχειρήσεις που παράγουν είναι οι 
πρώτες που θέλουν να παταχθεί η φοροδιαφυγή. 
Πρώτον λόγο του ανταγωνισμού. Δυστυχώς τα 
τελευταία χρόνια έχει ποινικοποιηθεί η επιχειρη-
ματικότητα εξ’ αιτίας του λαϊκισμού ότι η επιχει-
ρηματίες είναι φοροκλέπτες. Σάπια μήλα όντως 
υπάρχουν, όπως παντού. Δεν είναι δυνατόν όμως 
ελλείψει ενός ικανού φορολογικού μηχανισμού 
να βιώνουμε μία λαίλαπα φοροεπιδρομής προς 
αυτούς οι οποίοι στην ουσία δεν μπορούν να κλέ-
ψουν. Να το πω απλά. Ο παραγωγός, από τη στιγ-
μή που παραλαμβάνει πρώτες ύλες από κάποιο 

τελωνείο και στη συνέχεια ακολουθεί την όποια 
διαδικασία, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ηλίθιος 
και βραχυπρόθεσμη η όποια του δραστηριότητα, 
αν φοροκλέβει. Η δημιουργία λοιπόν ενός δίκαιου 
συστήματος δεν είναι απαραίτητο να δημιουργη-
θεί μόνο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
αλλά πρωτίστως για την υποστήριξη του Έλληνα 
παραγωγού, διότι κανείς επενδυτής -εγχώριος ή 
ξένος- όταν δεν έχει κάποιο ορθολογικό σύστη-
μα, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας 
δεν πρόκειται να βάλει λεφτά στη χώρα. Και δεν 
χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Θέλουμε 
το Γερμανικό, το Βρετανικό, το Αμερικανικό; Ποιο 
μας ταιριάζει καλύτερα με κάποιες παραμετρο-
ποιήσεις; Και ας εφαρμοστεί επιτέλους ώστε να 
λήξει αυτό το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Διότι 
όσο υπάρχουν υψηλοί φόροι (έμμεσοι ή άμεσοι) 
αυτό αποτελεί και τη βασική ρίζα της επιμονής 
του φαινομένου. Είναι κίνητρο.

Με όλα αυτά που είπαμε, δυστυχώς 
καταλήγουμε ότι το σοβαρό μέλλον 
των Ελλήνων παραγωγών (και δη των 
παιχνιδάδων) βρίσκεται στο εξωτερικό. 
Όμως όποιος δεν το έχει κάνει αυτό, που 
μπορεί να αποτανθεί για να αναπτύξει την 
εξωστρέφειά του;

Μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουν γενικότε-
ρα τα επιμελητήρια είναι η απαραίτητη πληροφό-
ρηση, αλλά και το “πάντρεμα” που γίνεται ανάμε-
σα στο μέλος μας, με επαφές στο εξωτερικό. Εμείς 
συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες να διοργανώνου-
με εμπορικές αποστολές. Μάλιστα και υποδεχό-
μαστε (που είναι το φθηνότερο) και στέλνουμε 
αποστολές στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε και 
με το ΟΠΕ σε μία γκάμα εκθέσεων που γίνεται στο 
εξωτερικό και χάρηκα καθώς θα υπάρχει αυξη-
μένη συμμετοχή κατασκευαστών παιχνιδιών στην 
Έκθεση Νυρεμβέργη, οπότε και θα πρέπει εκεί και 
ο ΟΠΕ ή το Invest in Greece να ενισχύσουν την 
ελληνική παραγωγή. Διότι όσοι έχουν εκθέσει στο 
εξωτερικό, γνωρίζουν πόσο δαπανηρή άσκηση εί-
ναι αυτή και θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτή την 
περίοδο που παρατηρείται η πολύ μεγάλη έλλει-
ψη ρευστότητας από τις τράπεζες, να ενισχυθεί 
ο επιχειρηματίας που διαθέτει την εξωστρέφεια, 
την ποιότητα και την τιμή. Ο μόνος τρόπος για να 
γυρίσουμε σε μία ουσιαστική ανάπτυξη είναι μέσα 
από την παραγωγή. Ας ξεκινήσουμε με τους ενα-
πομείναντες παραγωγούς για να μην θρηνήσουμε 
και αυτούς ως “θύματα” οπότε μετά δεν θα υπάρ-
χει καμία παραγωγική βάση για να συζητάμε.
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Έρευνα  
στο  εμπόριο  

και τις ΜμΕ Μικρή βελτίωση εν μέσω 
λουκέτων

Κάτι φαίνεται να αλλάζει από του χρόνου 
στο εμπόριο. Σε αυτό το συμπέρασμα 
κατέληξε η ετήσια έκθεση για το 2013 
που παρουσίασε στις αρχές Δεκεμβρίου 

η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. 
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων 
εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πτώση του τζί-
ρου των εμπορικών καταστημάτων θα στα-
ματήσει το 2013 και από το 2014 θα ξεκινήσει 
μία τάση σταθεροποίησης της κατανάλωσης, 
ενώ δειλά-δειλά θα σημειωθεί μικρή αύξηση σε 
όλους τους χώρους του εμπορίου. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι μόλις ξεκινήσει η ανάκαμψη θα 
είναι και ταχεία η αλλαγή του σκηνικού. Μαλ-
λον το αντίθετο, καθώς για να καλυφθούν οι 
απώλειες στην απασχόληση θα απαιτηθεί να 
περάσουν τουλάχιστον 20 χρόνια, κάτι που 
υποστήριξε ο κ. Απόστολος Δεδουσόπουλος, 
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου μιλώ-
ντας στην ίδια εκδήλωση. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι φέτος το εμπόριο (ο μεγαλύτερος εργοδό-
της της χώρας) έπεσε κάτω από τις 700.000 
απασχολούμενους, αριθμός που είχε κατα-
γραφεί το 1997. Άλλωστε το εμπόριο αντανα-
κλά το σύνολο της οικονομίας και όπως εξήγη-
σε ο κ. Δεδουσόπουλος η περίοδος που είναι 
μπροστά είναι μια εποχή με πολύ χαμηλό ρυθ-
μό αύξησης του ΑΕΠ. 
Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Νίκος Βέττας 
από το ΙΟΒΕ, βρισκόμαστε σε σημείο προ-
σγείωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κρίση 
στην Ελλάδα δεν είναι “κυκλική” δηλαδή δεν 
υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε σε κά-
ποια χρόνια στην προ κρίσης εποχή. «Αυτό 
πρέπει να το ξεχάσουμε» είπε εννοώντας ότι 
ακόμη και αν επιστρέψει το ΑΕΠ στα επίπεδα 
προ του 2009 η οικονομική διάρθρωση θα 
είναι τελείως διαφορετική. Άλλωστε -όπως 
εξήγησε- η δημοσιονομική προσαρμογή θα 
διαρκέσει για τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι 
πάντως χαρακτηριστικό εκείνο που τόνισε, 
ότι δεν είναι απαραίτητο σώνει και καλά να 
σωθούν όλες οι επιχειρήσεις, ενώ υποστήρι-

ξε ότι δεν υπάρχει 
χρόνος για χά-
σιμο. «Όσο γρη-
γορότερα έρθει η 
ανάπτυξη τότε οι 
επιχειρήσεις δεν 
θα αναγκαστούν 
να βγουν από την 
αγορά», σημείωσε 
ο ίδιος και κάλεσε 
τις εμπορικές επι-
χειρήσεις να επιδο-
θούν σε εξαγωγές.
Για την ώρα πά-
ντως η ρευστότη-
τα των επιχειρήσε-
ων είναι σε πολύ κακή κατάσταση, γεγονός 
που κατέδειξε ο κύριος Διονύσης Γράβαρης, 
διευθυντής του ινστιτούτου μικρών επιχειρή-
σεων της ΓΣΕΒΕΕ. Όπως είπε σχεδόν μία στις 
δύο δεν πληρώνει εγκαίρως τους μισθούς, 
ενώ μέσα στο τελευταίο έτος έχει καταγραφεί 
αύξηση κατά 75% των απλήρωτων υπερωρι-
ών στο εμπόριο. Μάλιστα ένα ανθρωπιστικό 
στοιχείο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση καθώς το 
30% των αστέγων στην Αθήνα προέρχεται 
από τις ΜμΕ που έχουν κλείσει.

Η απαισιόδοξη πλευρά
Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, ιδιαί-
τερα απαισιόδοξος για το μέλλον της ελλη-
νικής οικονομίας και της απασχόλησης εμ-
φανίσθηκε ο εργατολόγος και επικεφαλής 
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Σάββας 
Ρομπόλης. Όπως εξήγησε σύμφωνα με τα 
δικά του στοιχεία η χώρα μας θα ανακτήσει 
μόνο το 15% από το 25% του ΑΕΠ που έχει 
απολέσει, ενώ εκτίμησε ότι θα παραμείνουμε 
σε ύφεσης και το 2014. Όσον αφορά στην 
ανεργία προέβλεψε ότι θα μείνει πάνω από 
το 17%  και μετά από το 2016 ακόμη και αν 
υπολογιστεί στο μοντέλο πρόβλεψης το αισι-
όδοξο σενάριο ανάπτυξης, που ανεβάζει το 
ΑΕΠ κάθε χρόνο κατά 3,5 έως 4%.
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Σύμφωνα με τον κ. Ρομπόλη, για να επιστρέ-
ψει η ανεργία στα επίπεδα του 2009 και για 
να δημιουργηθούν εκ νέου 1 εκατ. θέσεις ερ-
γασίας θα χρειαστούν στην καλύτερη περί-
πτωση 20 χρόνια. Την ίδια στιγμή υπενθύμισε 
δυστυχώς ότι η χώρα μας γερνάει γεγονός 
που πιέζει σε πολύ επικίνδυνο βαθμό την βι-
ωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, 
ενώ η κατάσταση των οικονομικών των τα-
μείων βάλλονται και από την ανεργία.

Η κρίση και οι τιμές
Ένα ακόμη στοιχείο που βγήκε από την έκθε-
ση για το εμπόριο αφορούσε στις τιμές, οι 
οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους παρα-
μένουν αμετάβλητες, παρά την πτώση της 
ζήτησης και τη συρρίκνωση του εισοδήμα-
τος των νοικοκυριών. Όπως φάνηκε από την 
έρευνα της ΕΣΕΕ μεταξύ των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μία 
στις δύο επιχειρήσεις δήλωσε ότι οι τιμές δεν 
έχουν αλλάξει. Ωστόσο το 43,9% των εται-
ριών θεώρησε ότι οι τιμές τους μειώθηκαν 
το 2013 ποσοστό που ήταν αυξημένο κατά 
σχεδόν 10 μονάδες σε σχέση με την περσινή 
έρευνα. Αντίθετα οι Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και οι 
ατομικές επιχειρήσεις, δήλωσαν σχεδόν με το 
ίδιο ποσοστό ότι υπήρξε πτώση των τιμών. Το 
2013 το ποσοστό των επιχειρήσεων οι οποί-
ες θεώρησαν ότι οι τιμές τους μειώθηκαν σε 
σύγκριση με εκείνες του ανταγωνισμού δια-
μορφώθηκε στο 54%, ενώ το ποσοστό όσων 
δήλωσαν ότι συγκριτικά οι τιμές παρέμειναν 
αμετάβλητες επανήλθε στο 40,2% (όσο ακρι-
βώς ήταν και το 2011).

Η πορεία των εισαγωγών
Το μικρό διάλλειμα της υποστήριξης εγχώ-
ριων προϊόντων φαίνεται ότι έληξε γρήγο-
ρα, καθώς οι εμπορικές επιχειρήσεις το 2013 
προτίμησαν και πάλι τα εισαγόμενα προϊ-
όντα. Ιδίως στις  Ο.Ε., Ε.Ε. και στις ατομικές 
επιχειρήσεις διαπιστώθηκει ότι η δυναμική 
στροφή στα εγχώρια προϊόντα που είχε εντο-
πιστεί στην περσινή έρευνα δεν διατηρήθηκε. 
Το 2012 το 55,5% των επιχειρήσεων δήλωναν 
την Ελλάδα ως την κύρια πηγή των εμπορευ-
μάτων τους, στην έρευνα του 2013 το αντί-
στοιχο ποσοστό μειώθηκε σε 41,5%, μειώθη-
κε δηλαδή εντονότατα κατά 14 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Η εικόνα το 2014.
Παρά τη γενικότερη αισιοδοξία που βγάζει η 
έρευνα της ΕΣΕΕ (την οποία και εξέφρασε ο 

πρόεδρός της) οι περισσότερες επιχειρήσεις 
(και κυρίως οι ΜμΕ) παραμένουν απαισιόδο-
ξες για το 2014 αν και είναι φανερή μία συ-
γκράτηση σε σχέση με το 2012.
Όπως σημειώνεται, περισσότερες από 5 στις 
10 Ο.Ε.-Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις και 4 στις 
10 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προβλέπουν ότι οι πωλήσεις 
και τα κέρδη θα είναι μειωμένα το 2014. Από 
την άλλη, στο θέμα των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου η πιο χαρακτηριστική τάση είναι η 
στασιμότητα τόσο για τις μικρές, όσο και για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει όσον 
αφορά και στις θέσεις απασχόλησης καθώς 
οι περισσότεροι επιχειρηματίες δηλώνουν 
ότι δεν θα προχωρήσουν σε προσλήψεις, 
ενώ μειώθηκαν εκείνοι που δηλώνουν ότι θα 
υπάρξουν απολύσεις. Τέλος υπάρχει απαισι-
οδοξία για τη ρευστότητα. Σχεδόν 6 στις 10 
Ο.Ε.-Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις και 4 στις 
10 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προβλέπουν νέα επιδείνωση 
μέσα στο 2014. Παράλληλα, σχεδόν 4 στις 10 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και 5 στις 10 Ο.Ε.-Ε.Ε. και ατομι-
κές επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά ή πολύ πι-
θανό να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις τρέχουσες υποχρεώσεις που δημιούρ-
γησε το 2013, ενώ το 17% των Ο.Ε.-Ε.Ε. και 
ατομικών επιχειρήσεων και το 10% των Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. θεωρούν πολύ πιθανό να βάλουν 
λουκέτο. Ως απάντηση στον κίνδυνο του 
κλεισίματος, όλες σχεδόν οι επιχειρηματικές 
μορφές παρουσιάζουν τον περιορισμό του 
κόστους λειτουργίας και τη μείωση των τιμών 
ως τις δύο βασικές επιλογές για την αντιμετώ-
πιση της κρίσης. Όσο για τη λύση της μείω-
σης του προσωπικού αυτή συναντάται πολύ 
χαμηλά στις Ο.Ε.-Ε.Ε. και ατομικές επιχειρή-
σεις (5,9%) σε σχέση με τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που 
την επιλέγουν ως διέξοδο με ποσοστό 13%. 

Μεγάλη κάμψη στην απασχόληση
Όπως είπαμε και νωρίτερα, το εμπόριο είναι 
συνολικά ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώ-
ρας, όμως μέσα στο 2013 και όσον αφορά 
την απασχόληση έχασε 20 χρόνια από την 
ανάπτυξή του, πέφτοντας για δεύτερη χρονιά 
από το 1997 κάτω από τις 700.000 ανθρώ-
πους και συγκεκριμένα στους 656.156 απα-
σχολουμένους.. 
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΣΕΕ, ο αριθμός 
των εργαζομένων στο εμπόριο υποχώρη-
σε για πέμπτη συνεχή χρονιά, αφαιρώντας 
μέσα στο 2013 23.194 θέσεις εργασίας. Βέ-
βαια αυτό το μέγεθος δείχνει μία συγκράτηση 



καθώς η πτώση ήταν 3,4% ενώ το 2012 είχε 
διαμορφωθεί στο τραγικό -12%. Μέσα στο 
2013 λοιπόν απολύθηκαν ή έχασαν τη δου-
λειά τους γιατί έκλεισε η επιχείρηση 176.400 
άνθρωποι ή το 21,2% των θέσεων εργασίας 
του 2008.
Μάλιστα την περίοδο 2008-2013 το λιανικό 
εμπόριο έχασε το 18,5% των θέσεων εργα-
σίας, έναντι 24,3% απωλειών στο χονδρικό 
εμπόριο και 30,2% στο εμπόριο αυτοκινήτων.
Πάντως, ακόμη κι έτσι, το εμπόριο εξακολου-
θεί να αποτελεί τον κυριότερο κλάδο απα-
σχόλησης και το 2013 συγκέντρωσε το 18,1% 
του συνόλου των εργαζομένων. Την ίδια 
στιγμή το εμπόριο έχει και μία ιδιαιτερότητα 
καθώς συγκεντρώνεται το 31% του συνόλου 
των εργοδοτών, το 34,7% των αυτοαπασχο-
λουμένων, το 15% των μισθωτών και το 44% 
των συμβοηθούντων μελών της συνολικής 
-μη αγροτικής- απασχόλησης. Λόγω λοιπόν 
αυτής της διάρθρωσης το εμπόριο είναι ο 
μόνος κλάδους όπου οι απώλειες θέσεων 
εργασίας επιχειρηματιών (εργοδοτών και 
αυτοαπασχολουμένων) φθάνουν το 47% 
των συνολικών απωλειών του κλάδου, και 
σε αυτό το ποσοστό πρέπει να προστεθούν 
απώλειες 16% που προέρχονται από τα συμ-
βοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη της οι-
κογένειας του επιχειρηματία. Σε απόλυτους 
αριθμούς τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται 
σε 75.000 - 80.000 απώλειες επιχειρηματικών 
μονάδων στον κλάδο.
Επιπλέον η κρίση έχει αλλάξει και την σχέση 
εργοδότη - εργαζόμενου, με μεγάλη αύξηση 

της μερικής απασχόλησης. Το 2008 αυτός ο 
τρόπος πληρωμής στο εμπόριο ήταν 4,5%, 
ενώ το 2013 σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνο-
ντας στο 8,2%. Αντίθετα, η εργασία ορισμέ-
νου χρόνου δεν συγκεντρώνει σημαντικό 
αριθμό εργαζομένων στο εμπόριο (5,4% στο 
σύνολο των μισθωτών του εμπορίου έναντι 
9,3% στη μη αγροτική απασχόληση), ενώ και 
το μερίδιο της προσωρινής εργασίας είναι 
αρκετά περιορισμένο (3,1%), ιδιαίτερα στους 
άνδρες.

BEA:
Απαισιοδοξία και στους βιοτέχνες
Με 2.500 λουκέτα αποχαιρετά το 2013 τη βι-
οτεχνική κοινότητα, μειώνοντας κατά 6% τον 
αριθμό των επιχειρήσεων που έχει ως μέλη 
του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Αρ-
νητικές προβλέψεις καταγράφονται σε έρευ-
να που κάνει το ΒΕΑ και για το 2014, καθώς 
41% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών θεω-
ρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μην κατα-
φέρει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του 
με αποτέλεσμα να κλείσει.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη το 
66% των επιχειρηματιών έχουν επηρεαστεί 
από την κρίση με δραστική μείωση του τζί-
ρου τους και σημαντική έλλειψη ρευστότητας 
λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εξόφλη-
σης των οφειλών από τους πελάτες τους, 
αλλά και της παντελούς έλλειψης χρηματο-
δότησης από τις τράπεζες. Έτσι, οι περισσό-
τεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, θέλοντας 

να εξασφαλίσουν την διατή-



ρηση της εταιρίας τους προτίθενται στο επό-
μενο διάστημα να καταφύγουν στη μείωση 
των γενικών εξόδων, ενώ δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι που αναμένεται να αναπροσαρμόσουν 
την δραστηριότητα τους σε νέες αγορές. Ως 
τρίτη αναγκαστική επιλογή εμφανίζεται και η 
μείωση του προσωπικού, που όμως κατα-
γράφεται πάντα τελευταία στους βιοτέχνες, 
καθώς πολύ συχνά η σχέση εργοδότη και 
εργαζόμενου είναι πολύ καλή (σχεδόν οικο-
γενειακή) ενώ παράλληλα πολύ συχνά οι ερ-
γαζόμενοι στην βιοτεχνική επιχείρηση είναι η 
οικογένεια του επιχειρηματία.
Σε κάθε περίπτωση οι βιοτέχνες δεν συμμερί-
ζονται την αισιοδοξία των εμπόρων και μό-
λις το 9% των ερωτηθέντων προβλέπει για το 
2014 κάποια βελτίωση της κατάστασης, ενώ 
το 57% θεωρεί ότι η εικόνα στην αγορά θα 
επιδεινωθεί με μεγαλύτερες απώλειες τόσο 
για τους επιχειρηματίες, όσο και για τους ερ-
γαζόμενους. 
Σχολιάζοντας την έρευνα του ΒΕΑ, ο πρόε-
δρός του Παύλος Ραβάνης τόνισε:

«Είναι απαραίτητο η κυ-
βέρνηση, έστω και καθυ-
στερημένα, να στηρίξει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που ασφυκτιούν λόγω της 
έλλειψης ρευστότητας στην 
αγορά, αλλά και της συνε-
χούς επιβολής δυσβάστα-
κτων φορολογικών βαρών. 
Οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, η βάση της Ελληνικής 
οικονομίας, εφόσον στηρι-
χθούν είναι προφανές ότι 
θα είναι σε θέση να αποτε-
λέσουν την ατμομηχανή για 
την ανάκαμψη της οικονο-
μίας της χώρας».
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στα ενοίκια, κατα-
φέρνουν να συ-
μπληρώνουν τα 
κενά που αφή-
νουν πίσω τους 
τα περιφερει-
ακά μαγαζιά 
που κλείνουν, 
δ η μ ι ο υ ρ γ ώ -

ντας νέα υπο-
καταστήματα. 

Ένας άλλος πα-
ράγοντας που 

έκανε τους κατα-
στηματάρχες παι-

χνιδιών να πιστέ-
ψουν ότι ο Δεκέμβριος 

ήταν ο καλύτερος της τελευ-
ταίας τριετίας είχε να κάνει και με τα 

ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές. Δυστυχώς 
σε αυτό το κείμενο δεν θα ήταν δυνατόν να 
γνωρίζουμε αν τελικά άνοιξαν τα καταστήμα-
τα και στις 29 Δεκεμβρίου όπως ακουγόταν 
έντονα ότι μπορεί να συμβεί, ήδη όμως στις 
15 και στις 22 του μηνός οι καταναλωτές ψώ-
νισαν με ιδιαίτερο ζήλο προτιμώντας για τις 
αγορές τους τις μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών. 
Άλλωστε και η έρευνα που έκανε η Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου για την 
συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την 
πρώτη Κυριακή που άνοιξαν τα καταστήματα 
μέσα στον Νοέμβριο, έδειξε ότι το μέτρο είχε 
επιλεκτική επιτυχία, φέρνοντας πελάτες στους 
πρωταγωνιστές της αγοράς. Και το σίγουρο 
είναι ότι τα παιχνιδάδικα είναι οι αδιαμφισβήτη-
τοι πρωταγωνιστές του Δεκεμβρίου.
Από την άλλη, εντύπωση προκαλεί στους 
εξειδικευμένους παρατηρητές της αγοράς 
(όπως είναι ο επικεφαλής της εταιρίας Goofy 
Star Κωνσταντίνος Παπαγιαννακόπουλος) 
ότι φέτος στην αγορά δεν ξεχωρίζει κάποιο 
προϊόν, όπως έκανε για παράδειγμα πέρυσι 
το Monsuno. Και αυτό είναι σίγουρα θετικό, 

Συγκρατημένη 
α ι σ ι ο δ ο ξ ί α 
για την πο-
ρεία της 

Χριστουγεννιά-
τικης αγοράς 
εξέφραζαν όλο 
το Δεκέμβριο οι 
άνθρωποι που 
βρίσκονται πίσω 
από τις μεγάλες 
και εξειδικευμένες 
αλυσίδες παιχνι-
διών της Αθήνας, 
καθώς είδαν το τζίρο 
τους να αγγίζει (και σε 
αρκετές περιπτώσεις να 
ξεπερνάει) τα αποτελέσμα-
τα που είχε η αγορά του 2012. 
Άλλωστε κανείς δεν ξεχνάει τον τρα-
γικό Οκτώβριο του 2011, ο οποίος όμως 
ένα χρόνο μετά βελτιώθηκε. Αυτό όμως δεν 
ήταν αρκετό και έτσι πολλοί ανησυχούσαν 
ότι ο Δεκέμβριος του 2013 μπορεί να έκλει-
νε με πτώση 10%. Φαίνεται όμως ότι τελικά 
αυτές οι προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν και 
τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές 
η τάση του συνόλου της αγοράς παιχνι-
διών για τον τελευταίο μήνα του 2013 ήταν 
για μία μέση πτώση 5%. Αυτό όμως κρύβει 
πολλά πράγματα. Κρύβει μάλλον πολλές δι-
αφοροποιήσεις στα άκρα, με κάποιους να 
πηγαίνουν άσχημα και κάποιους να πηγαί-
νουν ανέλπιστα καλά, ενώ την ίδια στιγμή η 
αγορά παιχνιδιών καταλήγει να παρουσιά-
ζει έντονη κινητικότητα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ήδη έχουν εμφανιστεί πολλοί νέοι παίκτες 
που έχουν βάλει παιχνίδια στα ράφια τους 
(Public, Ηοndos) ενώ παράλληλα τα μικρά 
μαγαζιά των συνοικιών σιγά-σιγά συρρι-
κνώνονται σε αριθμό. Έτσι οι μεγάλες αλυ-
σίδες καταστημάτων παιχνιδιών της πρω-
τεύουσας, εκμεταλλευόμενες και την πτώση 

Χριστουγεννιάτικη 
αγορά

Σταθεροποίηση  
με επιβράβευση  

της ποιότητας





δείχνοντας ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν 
γίνει πλέον πιο απαιτητικοί, είναι πιο αποφα-
σιστικοί για το τί είναι καλό και τί δεν είναι για 
το παιδί τους και σίγουρα δεν είναι πρόθυμοι 
να αφήσουν τις διαφημιστικές καμπάνιες να 
αποφασίσουν για το πορτοφόλι τους. Ειδικά 
αυτό το τελευταίο φαίνεται ότι αναδεικνύεται 
χωρίς συναγωνισμό ως ο νούμερο ένα παρά-
γοντας των επιλογών, όμως την ίδια στιγμή οι 
Έλληνες γονείς δεν αφήνουν να χαθεί πλήρως 
η προτίμησή τους στην ποιότητα. Έτσι, ο μέ-
σος όρος της κατανάλωσης κατά το ενδεκά-
μηνο του 2013 ήταν στα 15 € ανά καταναλωτή, 
ένα νούμερο που αυξήθηκε στα 20 € κατά το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και κο-
ρυφώθηκε στα 35 € στις τελευταίες ημέρες του 
χρόνου. Αυτό αποδεικνύει λοιπόν (σύμφωνα 
και με τα όσα μας είπε ο κύριος Νίκος Μου-
στάκας από την ομώνυμη εταιρία) ότι οι γο-
νείς, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλές 
υποχρεώσεις στην λίστα των προτεραιοτήτων 
τους (κυρίως φορολογικές) το παιδί τους πα-
ραμένει στην κορυφή και δεν αφήνουν να το 
παραγκωνίσει κάτι άλλο. «Χριστούγεννα ίσον 
παιχνίδι» μας είπε χαρακτηριστικά ο κύριος 
Μουστάκας.
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι σε αρκετά 
σημεία της αγοράς υπάρχει αισιοδοξία, καθώς 
οι παιχνιδάδες βλέπουν την κρίση να ολοκλη-
ρώνεται, την οποία είχαν νοιώσει διαδοχικά από 
το 2010 (οπότε και μειώθηκαν έντονα οι κατα-
ναλωτές) στη συνέχεια το 2011 (τότε μειώθηκε 
έντονα το ποσό που κατανάλωνε ο κάθε πελά-
της) και τέλος το 2012, όπου συνδυάστηκαν τα 
δύο φαινόμενα αποτυπώνοντας στην αγορα-
στική συμπεριφορά τόσο την κρίση, όσο και 
την υπογεννητικότητα. Και φυσικά να μην ξεχά-
σουμε ότι για τα αμιγώς παιχνιδάδικα ο Δεκέμ-
βριος είναι ο απόλυτος μήνας του έτους. Είναι ο 
μήνας όπου στο πρώτο 15ήμερο σημειώνεται 
το 20% του τζίρου όλου του μήνα, ενώ στις επό-
μενες ημέρες έρχεται στα ταμεία το υπόλοιπο 
80% ανεβάζοντας πάντα το Δεκέμβριο στο 35 
με 40% του συνολικού τζίρου όλου του χρόνου. 
Τελειώνοντας λοιπόν πρέπει να πούμε ότι τα 
παιχνιδάδικα «επιστρέφουν». Ξαναγίνονται 
μόδα. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου 
οι καταναλωτές αγόραζαν παιχνίδια από πα-
ντού, τώρα φαίνεται ότι προτιμούν να 
κάνουν τις αγορές τους εκεί που 
γνωρίζουν ότι υπάρχει σεβασμός 
στον πελάτη, ακόμη και σε εκείνον 
που δίνει λίγα χρήματα. Και αυτό 
το πλεονέκτημα είναι που φέρνει 
κάποια αισιοδοξία στον κλάδο.
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Δημήτρη και δηλώνει πως στο μπλογκ της είναι γραμμένα τα κα-
τορθώματα των παιδιών της για να τα θυμάται όταν μεγαλώσουν.

Πολλές είναι οι μαμάδες που γνωρίζουν την Ευαγγελία, όχι 
μόνο λόγω του μπλογκ της αλλά και για τις υπέροχες χειρο-
ποίητες υφασμάτινες δημιουργίες της. Θεωρώντας η ίδια πως 
το να «φοράει» μια μαμά το μωρό της είναι μαγικό, πρακτικό 
και αγχολυτικό για το μωρό αλλά και για την ίδια, αγόρασε 
τα πρώτα της slings (πάνινους μάρσιπους) από το εξωτερικό. 
Διαπιστώνοντας όμως πως είναι ασύμφορο το κόστος της απο-
στολής και του τελωνείου, αποφάσισε να τα ράψει μόνη της. Στη 
συνέχεια έραψε για τις φίλες της και αργότερα καταπιάστηκε με 
το να ράβει και να πουλάει μάρσιπους slings με μεγάλη επιτυχία. 
Η ποικιλία των υφασμάτων και των χρωμάτων καθώς και των 
σχεδίων «φορέματος» είναι τεράστια και οι μαμάδες παραγγέλ-
νουν πολύ συχνά ιντερνετικώς απ΄ την ίδια τον μάρσιπό τους. 
Το αποτέλεσμα ήταν ένα άλλο blog -ίσως και πιο δυναμικό-  το 
«pantoumazi.blogspot.com», το οποίο έχουν επισκεφτεί μέχρι 
σήμερα περισσότεροι από 38.000 άνθρωποι που ενδιαφέρονται 
για το «babywearing» όπως εκείνη αποκαλεί. Θα την βρείτε 
επίσης στο site pantoumazi.gr να παρουσιάζει τα είδη των 
μάρσιπων που υπάρχουν και τους τρόπους τοποθέτησης τους.

SuperMomRocks
Η Σοφία Αθανασιάδου είναι μια μαμά δύο παιδιών απ΄ τη Σαντορί-
νη και ισχυρίζεται πως είναι «μόνο μια μαμά μέσα σε έναν τρελό 
κόσμο». Στο μπλογκ της θα βρει κανείς λίγα απ΄ όλα: συμβου-
λές για την συμπεριφορά των παιδιών, για τον θηλασμό, για τις 
παιδικές ασθένειες, θα πάρει ιδέες για παιδικά πάρτυ, βαφτίσεις, 
μαμαδοκατασκευές, κ.α. Έχει γίνει μια φιλότιμη προσπάθεια να 
δημιουργήσει ένα μαμαδομπλόγκ γενικού περιεχομένου και στο 
Facebook έχει και την αντίστοιχη σελίδα SuperMoms Rock που 
αρέσει σε σχεδόν 25.000 άτομα.

Ariadni144.wordpress.com
Άλλη μια μαμά δύο παιδιών, η Αριάδνη Φλώρου απ΄ τη Θεσσα-
λονίκη, έχει φτιάξει το δικό της μπλογκ. Το «μαγαζάκι» της όπως 
το αποκαλεί η ίδια, στο οποίο διηγείται τα κατορθώματα των παι-
διών της, παρουσιάζει τις απόψεις και τις εμπειρίες της αλλά και 
άρθρα τρίτων, που την εντυπωσίασαν, την βοήθησαν στον ρόλο 
της μαμάς ή την προβλημάτισαν. Είναι θερμή υποστηρικτής του 
μητρικού θηλασμού και του φυσιολογικού τοκετού καθώς και 
της φιλοσοφίας της «θετικής γονεικότητας». Διαβάζοντας την 
Αριάδνη θα μάθει κανείς ένα σωρό πράγματα για την υγεία, τον 
εμβολιασμό, τον τοκετό, τη συμπεριφορά παιδιών και γονιών και 

Τα δημοφιλέστερα 
μπλογκς 
για μαμάδες 
και μωρά:
Γονείς και Internet

Πρόκειται ίσως για μία από τις μεγαλύτερες αγορές των τελευ-
ταίων ετών στο χώρο των παιδιών: Ιστότοποι για γονείς. Βασικά 
απευθύνονται στις μαμάδες (καθώς γράφονται από μαμάδες) 
αλλά τελικά οι επισκέπτες τους είναι γονείς που ενδιαφέρονται 
να διαβάσουν τις εμπειρίες άλλων γονέων για τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν, αλλά και τις λύσεις που έδωσαν κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών τους. Έτσι αυτά τα sites 
καταλήγουν να είναι τεράστια φόρουμ, όπου συντάκτες και 
επισκέπτες γίνονται ένα και όλοι μαζί μοιράζονται εμπειρίες, 
ανησυχίες, προβλήματα, ωραίες στιγμές, δύσκολες στιγμές, 
ψυχολογική υποστήριξη δημιουργώντας νέες κοινότητες που 
όμως παράλληλα ανοίγουν ένα νέο κόσμο στη διαφήμιση και 
την πώληση βρεφικών ειδών και παιχνιδιών. 

Το «Παιχνίδι και Πωλήσεις» σας παρουσιάζει σήμερα τις ση-
μαντικότερες ιστοσελίδες και blog που υπάρχουν στο ελληνικό 
internet.

eimaimama.gr
Είναι το νούμερο 1 μαμαδομπλόγκ στην Ελλάδα. Ανήκει στην 
μαμά Ολίβια Γαβρίλη που το ξεκίνησε ως «Είμαι έγκυος» το 
2009 και το 2010 στις 24 Φεβρουαρίου, όταν γεννήθηκε η 
κόρη της το μετονόμασε σε «Είμαι μαμά».

Αρχικά ήταν ένα προσωπικό ημερολόγιο και αργότερα όταν 
άρχισαν οι αναγνώστες να πληθαίνουν, τα κείμενα εκτός της 
Ολίβιας άρχισαν να τα γράφει και μία ομάδα ανθρώπων που 
εμπλουτίζεται ή αλλάζει κατά καιρούς και την οποία σήμερα 
απαρτίζουν οι δημοσιογράφοι Νανά Παλαιτσάκη, Παναγιώ-
της Τιμογιαννάκης, Γιάννης Καφάτος, η συγγραφέας Μανίνα 
Ζουμπουλάκη καθώς και άλλα άτομα, όχι απαραίτητα όλα 
επώνυμα, κυρίως μαμάδες, με γνώση σε κάτι συγκεκριμένο, 
όπως το θηλασμό, τις συνταγές μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής, 
την εμπειρία τους ως γονείς διδύμων παιδιών, την εμπειρία 
τους ως γονείς πρόωρου παιδιού, το μακιγιάζ, το θέατρο κλπ…

Annoulasmom.blogspot.com
To μπλογκ της Ευαγγελίας μοιάζει περισσότερο με προσωπικό 
ημερολόγιο ή με σημειωματάριο. Το ξεκίνησε δειλά δειλά 
στα τέλη του 2005 έχοντας στο χέρι το τεστ της αυχενικής 
διαφάνειας του πρώτου της παιδιού, ενώ «άνοιξε επισήμως» 
το 2007 όταν γεννήθηκε η Αννούλα, η πρώτη της κόρη. Η 
Ευαγγελία σήμερα έχει εκτός της Άννας, την Ερατώ και τον 



τα λάθη που γίνονται σ ΄ αυτή, και πολλά άλλα που ενδιαφέ-
ρουν μαμάδες και εγκύους και που είναι πολύ προσεκτικά και 
υπεύθυνα γραμμένα.

Στο Facebook η σελίδα της λέγεται «Positive Parenting» και έχει 
κάτι λιγότερο από 6.000 οπαδούς. Αυτή τη σελίδα τη μοιράζεται 
με μία άλλη μαμά μπλόγκερ, την Λυδία Θεοχάρη, την οποία θα 
σας παρουσιάσουμε αμέσως πιο κάτω.

mamalydia.gr
Είναι το «μπλογκ μιας μαμάς». Έτσι αποκαλεί το μπλόγκ της η 
Λυδία Θεοχάρη στο οποίο καταθέτει τις προσωπικές της έρευ-
νες που αφορούν το μεγάλωμα του μωρού της. Θεωρεί πως η 
μητρότητα δεν είναι κάτι απλό και πως θέλει πολύ ψάξιμο κι 
επειδή η ίδια έχει μπει στον κόπο αυτόν, θέλησε να μοιραστεί 
τα όσα μαθαίνει και με τις υπόλοιπες μαμάδες. Στο μπλογκ 
της θα διαβάσει κανείς για την εγκυμοσύνη, το θηλασμό, την 
ανάπτυξη μωρού και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες για 
όλους τους γονείς. Πολύ συχνά παραθέτει λινκς αλλά αποθέ-
τει ταυτόχρονα και τις δικές της απόψεις και συμβουλές. Την 
Λυδία Θεοχάρη θα τη βρούμε επίσης στο Facebook στη σελίδα 
«Mamalydia» που αρέσει σε περισσότερα από 1700 άτομα, 
αλλά και στο «Positive Parenting».

managaia.gr
Είναι το μπλογκ δυο μαμάδων και «βοηθών μητρότητας»: Της 
Ασπασίας Χαρμαντά και της Μαρίας Μαντζάκου. Οι γυναίκες αυτές 
έχουν μία δική τους θεωρία, καθώς πιστεύουν στη δύναμη της 
μάνας και της Γης. Η Ασπασία αρχικά έγραφε στο προσωπικό της 
yogamamagr.blogspot.com, το οποίο όμως «εγκατέλειψε» για το 
«Μάνα Γης». Η Μαρία, που θεωρείται η ψυχή αυτού του χώρου, 
έχει επίσης το δικό της και προσωπικό mamaole.blogspot.com. 
Στο managaia ενώνουν την ενέργειά τους, την αγάπη τους, τις 
γνώσεις τους και τη φιλοσοφία τους και με τρόπο «ιερό» δίνουν 
συμβουλές για τον τοκετό, το θηλασμό, την παιδική ρεφλεξο-
λογία, τη γιόγκα, το βρεφικό μασάζ, τη διατροφή κ.α. Το « Μάνα 
Γης» θα το βρείτε και στο Facebook με 1.200 θαυμαστές.

Συγκρούσεις και μίση

Παρά τη μεγάλη αγάπη για τα παιδιά που αποπνέουν όλα αυτά 
τα sites και τα blogs, πολύ συχνά εχθρεύονται το ένα το άλλο. 
Λέγεται μάλιστα ότι η μεγαλύτερη διαμάχη έχει αναπτυχθεί 
ανάμεσα στην Supermomrocks και το eimaimama, καθώς η μία 
πλευρά κατηγορεί την άλλη για αντιγραφή του περιεχομένου, 
αλλά και για την ολοκληρωτική κλοπή της έμπνευσης για τη 
δημιουργία ενός site αφιερωμένου στις μητέρες. Το εντυπωσια-
κό είναι ότι στη διαμάχη των blogers πολύ συχνά συμμετέχουν 
και οι αναγνώστες. Μάλιστα είναι πολύ συχνό το φαινόμενοι 
κάποιοι που είναι οπαδοί σε περισσότερα από ένα blogs να μετα-
φέρουν στον διαχειριστή του αυτά που λέει ο αντίπαλος  
κι έτσι να φουντώνουν οι καυγάδες στα σχόλια του  
Facebook φτάνοντας μερικές φορές σε δραματικά  
επίπεδα με αναρτήσεις που είτε έμμεσα είτε άμεσα  
βάλουν κατά του αντίπαλου blog. Αλλά τί να  
κάνουμε. 

 Φαίνεται ότι είναι πολλά  
 τα λεφτά… μανούλα.

εδώ έχουμε 1/2 διαφ.



Μία ταινία που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδι-
αφέρον από πλευράς licensing, πρόκειται να κάνει 
σύντομα την εμφανισή της στους κινηματογράφους, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δημιουργία πολλών 
ευκαιριών γύρω από από την παραγωγή παιχνιδιών 
και άλλων ειδών με χαρακτήρες από την νέα αυτή πε-
ριπέτεια. Ο λόγος φυσικά για την ταινία «Transformer 
4 - Εποχή Αφανισμού», η οποία έρχεται στις οθόνες 
μετά τις πολύ μεγάλες επιτυχίες «Transformers» το 
2009, «Transformers 2 - Η Εκδίκηση των Ηττημένων» 
και «Transformers 3 - Dark of the Moon» το 2011. 

Η νέα ταινία θα είναι ανανεωμένη και θα έχει μάλιστα 
και νέους ήρωες. Πρόκειται για τα «Dinobots», δηλαδή 
τα ρομπότ που μετασχηματίζονται σε δεινοσαύρους, 
τα οποία μάλιστα αναμένεται να παίξουν ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στην κλασική πια διαμάχη μεταξύ των 
Autobots και των Decepticons. Βέβαια αξίζει να πούμε 
ότι τα Dinobots δεν είναι καινούριοι χαρακτήρες, κα-
θώς ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή ως παιχνίδια στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90. Οι πιο παλιοί τα θυμούνται με τα 
ονόματα Grimlock (ένας Τυραννόσαυρος Rex), Sludge 
(ένας Βροντόσαυρος) και αργότερα Slag (ένας Τρικε-
ράτωψ), Snarl (ένας Στεγόσαυρος) και Swoop (ένας 
Πτεροδάκτυλος). Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό 
ακούγονταν φήμες πως τα επιτυχημένα Dinobots θα 
επανέλθουν δριμύτερα στο «Transformers 4» μέχρι 
που αυτό επιβεβαιώθηκε από τον παραγωγό της ται-

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ LICENCING

Έρχονται οι νέοι

νίας Lorenzo di Bonaventura, ο οποίος μάλιστα πρό-
σθεσε ότι στην μεγάλη οθόνη θα βρεθούν και πολλά 
εντυπωσιακά αυτοκίνητα που θα αφήσουν έκπληκτους 
όχι μόνο τους fans των μηχανοκίνητων σπορ αλλά και 
τον κάθε θεατή.

Όσο για την αποκάλυψη του τίτλου της ταινίας, αυτή 
έγινε με ένα teaser poster όπου το νούμερο «4» 
ενώνεται με το σήμα των Decepticons. Το φόντο από 
άμμο αφήνει να εννοηθεί ότι η πλοκή ίσως να δια-
δραματίζεται κάπου στην έρημο, ενώ ο τίτλος «Επο-
χή Αφανισμού» υπονοεί ότι ίσως η αιώνια διαμάχη 
μεταξύ Autobots και Decepticons αυτή τη φορά να 
οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιούνται στις 
Η.Π.Α και στην Κίνα ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει 
και πάλι ο Michael Bay. Ανάμεσα στους πρωταγωνι-
στές είναι οι: Mark Walhberg, Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola Peltz, Sophia Myles και T.J. Miller. 
Στην Ελλάδα η διανομή θα γίνει από την UIP στις 3 
Ιουλίου 2014, ενώ η ταινία θα προβληθεί και σε 3D. 
Εν αναμονή λοιπόν της νέας ταινίας και φυσικά όλων 
των παιχνιδιών με τους πολυαγαπημένους ήρωες της 
ταινίας από την εταιρία Hasbro.

Ενώ τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα που μεταμορ-
φώνονται σε ρομπότ θα διανέμονται αποκλειστικά από 
την εταιρία Nikko. 
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Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση παιχνιδιού Spielwarenmesse® όλων των εποχών.
Για πρώτη φορά το 2014 : Το TrendGallery –  πάνω από 1 εκατομμύριο προϊόντα,  μεταξύ αυτών οι πιο  

σημαντικές διεθνής τάσεις για το παιχνίδι.
Η διεθνής εμπορική έκθεση  δίνει τον παλμό των νέων τάσεων και αποτελεί την πλατφόρμα της παγκόσμιας βιομηχανίας.   

Μόνο εδώ μπορείτε να συνάψετε επιχειρηματικές επαφές καθοριστικής σημασίας.

Νυρεμβέργη, 29 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2014
www.spielwarenmesse.de/greece 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ·  +30 210 64 190 -36 · m.chlorou@mail.ahk-germany.de

PaidiPachnidi_210x290_GR.indd   2 02.08.13   13:37


