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ΙΤΡΑΠΕΖΑ  
I ΠΕΙΡΑΙΩΣ

To baby boom 
των κερδών
Το 1948 η εταιρεία «μπουσούλαγε» στη Γαλλία. Σή
μερα σβήνει τα 25 τηε κεράκια στη χώρα pas, με 
τούρτα τα 40 καταστήματα m s στην Ελλάδα

Υ Π Ε Ρ Χ Ρ Ε Ω Μ Ε Ν Α  Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α

ΕΠΕΣΕ ΓΤΟ ΚΕΝΟ 
0 ΝΟΜΟΣ ΚΑ1ΖΕΛΗ
Μόνο μία armait εγκρίθηκε
για ρύθμιση χρεών npos n s  τράπεζες!

200.000
ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,
□Α  ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΡΕΩΝ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
8.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν 
δανειολήπτες και τράπεζα, καθώδ η ρύθμιση 
Κατσέλη περί εΕωδικαστικού συμβιβασμού 
στην πράίΕη γίνεται ο προθάλαμος 
δικαστικής pûÔpians των οφειλών

50% Γερή άμυνα κρατάνε οι 
τράπεζεε για να απο
κ ρ ο ύ σ ο υ ν  τα στίφ η  
τω ν υπερχρεω μένω ν 

δανειοληπτών. Εα^τώρα, από 
τΐ5 δ.οοο α ιτ ή σ ε ι που έχουν 
υποβληθεί για ρύθμιση χρεών, 
έχει επέλθει εδω δικαστικ05 
συμβιβασμόε σε μία και μόνο 
περ ίπτω ση! Κατά κανόνα, η 
ρ ύ θ μ ισ η  π ο υ  π ρ ο τ ε ίν ο υ ν  
στου5 δανειολήπτεε είναι για 
οφειλώμενο ποσό 37-000 ευρώ 
αποπληρωμή σε 20 έτη με επι
τόκιο 14%  (συνολικό ποσό 
α π ο π λ η ρ ω μ ή ε  γ ύ ρ ω  στΐ5 
126.000 ευρώ)

• ' · ···'

«  Α ΙΩ Α ΙΔ η Κ Α Ι Γ Τ Δ  ΔΡ Ο Π ΛΟ Ω Μ ΙΔ

Τα μαγικά σνακ
που κατέκτησαν τον πλανήτη
Μία αρτοποιία από το Κιλκίε απέκτησε φαν σε Βρετα
νία, ΗΠΑ, Γαλλία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Σαουδική Αρα
βία. Πώε; Εφτιαδε τα πρώτα μπισκότα χωρί$ γλουτένη..

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ,
ΦΕΥΓΟΥΝ
ΑΠΟ TA MALLS!

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ - ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ 0 ΖΑΝ-ΚΔΟΝΤ ΤΡΙΣΕ

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Ο νόμο· ηροέβλεηε υποχρεω τική 
σ υνα λλα γή  μέσω τραπεζών 
για ποσό άνω τω ν 1.500 ευρώ 
(για  t o u s  πολίτες) και 3.000 ευρώ 
(για  tis  επιχειρήσεις), 
ω στόσο παραηέμπεται >3
o t is  ελληνικές καλένδεδ

Μ ε βάση τον νόμο Παπακων
σταντίνου, ακόμα και έναε υπε- 
ρήλικα5 που διατηρεί καφενείο 
στο τελευταίο χωριό θα πρέπει 
να πληρώνει τουε προμηθευτέ5 
του μέσω τ ρ α π έζ ι... Εν ολίγοι 
η ρύθμιση Παπακωνσταντίνου 
στηνπράδη είναι ανεφάρμοστη

Σκέψου πράσινα!
Χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες.
Εξασφαλίστε ένα σταθερό ετήσιο έσοδο οπό τη ΔΕΗ, που μπορεί να φτάσει τα 7.5006*.
Η  Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος στο Green Banking, σας καθοδηγεί βήμα βήμα, χρηματοδοτώντας 
με προνομιακούς όρους έως και το 1 0 0 %  της επένδυσης με:

• Green Καταναλωτικό 
.  Green Επισκευαστικό
•Εφόοον επιλέξειε ένα σύστημα 10 κιλοβάτ (kW) και με παραγωγή 1364 kWh ανά kW ετησίως ©  18 28 38 www.piraeusbank.gr

http://www.piraeusbank.gr
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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8 , 6 5 % 5 , 5 6 % 0%

ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 
ΑΕΡΙΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΠΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

5 , 2 %
λιγότερο ρεύμα σε ετήσια βάση 
κατανάλωσαν τον Νοέμβριο τα 
νοικοκυριά και οι επ ιχειρήσει

, 9 %
α υ ξ ή θ η κ α ν  τον προηγούμενο 
μήνα οι εισαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργεια$ στη χώρα pas

0,23%
μειωμένη σε σχέση με πέρσι είναι 
η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
στη διάρκεια της φετινής χρονιάς

»  MERRY CRISIS AND HAPPY NEW FEAR «

ΒΡΕ ΠΩΣ Α Λ Λ Α Ξ Α Ν  ΟΙ ΚΑΙΡΟ Ι!

Εωτηρεθ του ελληνικού 
εμπορίου m Αλβανοί
Το αδιαχώρητο αηό t o u s  γεΐτονεβ στο IICEA Ιωαννίνων που ήρθαν στην Ελλάδα 
για shopping - Αναδεικνύονται σε σανίδα σωτηρϊαβ για την ελληνική οικονομία

Βασίλης Στίψανακϊδηδ

Καλό Χριστούγεννα, 
κύριε i T p o s - K a v

Χ
ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Κάποτε τα ττροσμέναμε με 
λαχτάρα και αγωνία, βδομάδες πριν. 
Ημασταντότεπαιδιά. Κι ήμασταντρισευ- 
τυχισμένα με ένα ζευγάρι καινούρια πα
πούτσια, μια μπλούζα, ένα ζευγάρι γάντια. 
Δεν μας ένοιαζε τόσο πολύ το φαΐ όσο οι 
σπιτικές μυρουδιές από το μαγείρεμα και 

την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. 
Τότε τα ποτήρια δεν ήταν κολονάτα και δεν γέμιζαν από 
πανάκριβες φιάλες αλλά από την νταμπζάνα. Κι ήταν όλοι 
γύρω από το τραπέζι χαρούμενοι και γελαστοί. Ακόμα και 
οι πιο φτωχοί είχαν τοντρόπο τους και η πλειονότητα των 
νοικοκυριών αυτές τις μέρες έτρωγε, πάνω κάτω, τα ίδια 
με αυτούς που είχαν τη σειρά τους. Τα χρόνια περνούσαν 
γρήγορα και χωρίς να το καταλάβουμε τη θέση της ανεμε
λιάς πήρε η υπευθυνότητα της συμμετοχής στονπαραγω- 
γικό ιστό της κοινωνίας. Το άγχος, η αγωνία της δημιουρ
γίας και της αναγνώρισης του μόχθου ήρθαν να αντικατα
στήσουν τα χρόνια της αθωότητας. Η αρχή είναι πάντα 
δύσκολη και η ανάληψη στα χέρια της τύχης μας βαρύ 
φορτίο. Κι όμως, τέτοιες μέρες και πάλι γινόμασταν παιδιά. 
Παραμερίζαμε τα προβλήματα της εργασιακής καθημερι
νότητας και Ξαναγινόμασταν παιδιά.

ΓΙΝΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ πάλι ολιγαρκείς, καθώς το ζητούμενο 
της χαράς και της ευτυχίας ήταν οι καλοί φίλοι και η 
καλή παρέα. 0 130s μισθός, άλλωστε, ήταν βάλσαμο στις 
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας. Αργότερα φτιάξαμε 
δικά μας σπιτικά και οικογένειες. Τέτοιες μέρες το άγχος 
μας βάραινε πιότερο. Τώρα είχαμε άλλους να εξαρτώνται 
από εμάς. Οικογένεια που αναπτύχθηκε σε εποχές παχιών 
αγελάδων και είχε εθιστεί σε έναν άσκοπσκαι ατέρμονα 
καταναλωτισμό. Τα παιδιά μας διαρκώς ανικανοποίητα 
και η λίστα προς τον Αϊ-Βασίλη σαν τηλεφωνικός κατά
λογος. Σπεύδαμε όμως να ικανοποιήσουμε ακόμα και 
παράλογα αιτήματα προκειμένου να πάρουμε ως αντα
μοιβή ένα χαμόγελο, ένα φιλί.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ τραπέζια έγιναν πιο γκουρμέ, 
τα κρασιά επιλεγμένα, τα δώρα πανάκριβα και σινιέ, που 
αντί να κλείνουν το κενό του ανικανοποίητου το μεγά
λωναν. Νιώθαμε ευτυχισμένοι, γιατί απλώς έτσι πρέπει 
να νιώθει κανείς τέτοιες μέρες, στο πλαίσιο μιας ανισο
βαρούς συνθήκης με την ίδια μας τη ζωή. Κι όσο περισ
σότερα καταναλώναμε τόσο περισσότερα βλέπαμε να 
μας λείπουν για να νιώσουμε ισορροπημένοι. Και πάλι 
όμως δεν το πετυχαίναμε, με αποτέλεσμα να προσπα
θούμε να βρούμε γαλήνη και ηρεμία στους καναπέδες 
των ψυχαναλυτών, που μέσα σε λίγα χρόνια φύτρωσαν 
σαν τα μανιτάρια και χρειάζεται μέσον για ένα ραντεβού.

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ μέρες της σχόλης, αντί να τις χαρούμε, διαπι
στώναμε με απόγνωση ότι το σπίτι μας ήταν μικρό για τις 
ανάγκες μας, ότι το αυτοκίνητό μας πάλιωσε και πρέπει να 
το αλλάξουμε και πως φροντίζοντας τους άλλους μείναμε 
με το περσινό κοστούμι! Κι ύστερα; Υστερα μας ήρθε η 
κρίση και η οικονομική κατοχή, για να μας θυμίσει την 
άλλη Κατοχή που ακούγαμε από τους γονείς και τους 
παππούδες μας. Ηρθε το μνημόνιο που σαν βρεγμένο 
σφουγγάρι στον μαυροπίνακα έσβησε μεμιάς τη λίστα των 
ονείρων και των αναγκών μας και την αντικατέστησε με 
μια μόνο λέξη. Επιβίωση. Σοκαριστήκαμε από τις απρό
σμενες εξελίξεις, και πολλοί από εμάς ακόμη αδυνατούν 
να το συνειδητοποιήσουν. Αρνούνται να αποδεχθούν ότι 
η επίπλαστη κοινωνία της αφθονίας και της αειφόρου 
ανάπτυξης ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν.

ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ζήσουν με λιγότερα όπως μόλις πριν από 
δύο δεκαετίες. Κι όμως, αν το καλοσκεφτούμε, δεν μας 
ήταν απαραίτητα όλα εκείνα που μας επέβαλλε ο κατανα
λωτισμός, γιατί τα ενεχυριάσαμε με τις ζωές μας. Τώρα, 
μπροστά μας ανοίγεται μόνο το μονοπάτι των θυσιών κι 
αυτό που μας απομένει είναι να μπορέσουμε να βρούμε 
τη χαρά της ζωής μέσα από τα λίγα. Οπως τότε που ήμασταν 
παιδιά και χορταίναμε από τις σπιτικές μυρουδιές και ζε
σταινόμασταν από την αγάπη των γύρω μας.

Μ
προστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκαν οι πωλη- 
τές, αλλά και οι Η πειρώτες καταναλωτές κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων του νέου πολυκαταστήμα
τος ε ιδώ ν οικιακής χρήσης ΙΚΕΑ στην πόλη τω ν 
Ιωαννίνων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και αυτό διότι η 

παρουσία Αλβανών επισκεπτώ ν ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με 
αποτέλεσμα ο εμπορικός χώρος τω ν 15-000 τ.μ. να μοιραστεί σε 
ντόπιους και αλλοδαπούς από τον Βορρά επισκέπτες κατά 6ο%-

40% αντίστοιχα.
Είναι πραγματικά ένα περίερ

γο  γ ύ ρ ισ μ α  τ ω ν  κ α ιρ ώ ν . Και 
αυτό διότι οι Ελληνες από αφ ε
ντικά π ο υ  σ υνή θ ισ α ν  να είναι 
τώρα απολαμβάνουντους καρπούς 
της δουλειάς και της σαφώς πιο 
ανθηρής αλβανικής οικονομίας, 

η οποία  εξάγει προς τη ν πατρίδα  μας πολύτιμο συνάλλαγμα 
μέσω αθρόω ν αγορών.

Δεν είναι τυχαίο πως μέχρι αυτή τη στιγμή το νέο κατάστημα 
που βρίσκεται στο 130 χλμ. της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Αρτας 
έχουν επ ισκεφ θεί περ ί τα 30.000 άτομα, 
σπάζοντας κάθε ρεκόρ και φυσικά ξεπερ- 
νώντας τους αρχικούς σχεδιασμούς της δ ι
οικητικής ομάδας.

Από αυτά, οι αλβανικής εθνικότητας επι
σκέπτες και αγοραστές εκτιμώνται στους 
8.000-10.000, ενώ αρχικές μελέτες του ομί
λου Fourlis αναφέρονται σε ένα ετήσιο νού
μερο επισκέψεων άνω των 200.000 επισκε
πτώ ν από τη γειτονική χώρα. Πρόκειται για 
ένα μεγάλο όφελος για την τοπική οικονο
μία, αν κρίνουμε πως οι παραπάνω επισκέ
πτες δεν θα μείνουν μόνο στις αγορές στο ΙΚΕΑ αλλά θα δαπανή
σουν χρήματα σε ολόκληρη την αγορά των Ιωαννίνων, που χει
μάζεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Συνάλλαγμα 4 εκατ. ευρώ
Πάντως, μια πρώτη εκτίμηση μιλά για συνάλλαγμα της τήξεως των 
4 εκατ. ευρώ  που οι Αλβανοί θα αφήσουν στο ΙΚΕΑ Ιωαννίνων, πο
σό διόλου ευκαταφρόνητο σε τόσο δύσκολους οικονομικά και
ρούς.

θ α  πρέπει να σημειώ σουμε πως το νέο πολυκατάστημα οι
κιακών ειδώ ν βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα και έχει κατα
σκευαστεί σε μια προνομιακή περιοχή, εντός εμπορικού κέντρου 
(βρίσκεται ανάμεσα στην Εγνατία και την Ιόνια οδό).

Ούτως ή άλλως, στον προγραμματισμό του διευθύνοντος τα 
ΙΚΕΑ κ. Βασίλη Γουδέ υπήρξε η συμμετοχή στις πωλήσεις των 
Αλβανών γειτόνων, οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τόσο 
μεγάλους πολυχώ ρους εμπορίου εντός της πατρίδας τους, με 
αποτέλεσμα οι επισκέψεις στην Ελλάδα να αυξάντ νται.

Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός πως και οι όποιες αντιδρά
σεις από την τοπική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν υπήρ
ξαν μεγάλες, αφού οι έμποροι της πόλης γνώριζαν τα σχέδια του 
ομίλου Fourlis για την εισδοχή συναλλάγματος από την Αλβανία 
- ένα σχέδιο που τελικά οι πρώτες ημέρες λειτουργίας του ",μπο- 
ρικού κέντρου επιβεβαιώ νουν με τον καλύτερο τρόπο.

Σκέψεκ για επένδυση και στα Τίρανα
Πάντως, παράλληλη σκέψη του ομίλου του επιχειρηματία κ. Βα
σίλη Φουρλή είναι να επενδύσει και στην αγορά των Τιράνων, με
τά όμως το 2013, οπότε και θα έχει προχωρήσει τις επενδύσεις του 

στη Σόφια. Ειδικότερα στη Βουλγαρία, το 
γκρουπ, παρέα με τον εφοπλιστή κ. Ιωάν
νη Κούστα, έχει ως ορίζοντα λειτουργίας 
του πολυκαταστήματος το γ' τρίμηνο του 
2011. Μ ε κόστος επένδυσης 50 εκατ. ευρώ 
το ΙΚΕΑ της Σόφιας θα αποτελείται από στε
γασμένες εγκαταστάσεις 30.000 τ.μ. με 1.200 
θέσεις στάθμευσης, ενώ στο κατάστημα θα 
λειτουργούν και υποδομές εστίασης.

Ο όμιλος Fourlis διαθέτει πλάνο επέκτα
σης και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, 
όπως στη Βάρνα και στην περιοχή του Πλόβ- 

ντιβ-Στάρα Ζαγόρα. Ισως όμως μια καλύτερη ιδέα θα ήταν να μπο
ρέσει να επενδύσει ο ελληνικός όμιλος στα σύνορα, αλλά προς τη 
μεριά της πατρίδας μας, μήπως και οι παλαιότερα αδύναμοι γει- 
τονές μας κατορθώσουν να μας παράσχουν σημαντική βοήθεια με 
τα χρήματα που θα εισαγάγουν στην πατρίδα μας.

Κοινώς, να που από νοικοκύρηδες γίναμε επαίτες των αλλοτι- 
νών «υπηρετώ ν» μας. Ομως έτσι είναι η Ιστορία. Τιμωρεί την αλα
ζονεία. Κι από αυτή οι Ελληνες είχαμε -κι ακόμα μας έχει μείνει- αρ
κετή.

ΤΟ ΥΔΗ Μ ΗΤΡΗ  ΜΑΡΚΟ Ι10ΥΛ0Υ

Τ Ο  Ν ΕΟ Π Ο Λ Υ Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α  
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Ν  ΕΙΔΩ Ν  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Κ Ο Ν ΤΑ  
Σ Τ Α  ΣΥΝ Ο Ρ Α  ΚΑΙ ΕΚΕΙ 
Κ Α ΤΑ ΣΚ Ε Υ Α ΣΤΕ Ι ΣΕ Μ ΙΑ  
Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Κ Η  ΠΕΡΙΟΧΗ


