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Μαθητές του 6ου Λυ-
κείου της Καβάλας 
είχαν μια πρωτότυ-
πη ιδέα και έχουν 

βαλθεί να κατασκευάσουν ένα 
βραχιόλι έκτακτης ανάγκης. 
Ένα βραχιόλι που θα φορούν οι 
μαθητές και θα μπορεί να ενη-
μερώνει το κινητό των γονέων 
των μαθητών, σε περίπτωση 
κινδύνου. Το βραχιόλι θα 
ενεργοποιείται από τους μα-
θητές ή όποιον το φοράει σε 
περίπτωση που νιώσουν κά-
ποιο κίνδυνο και αμέσως θα 
φθάνει μήνυμα στο κινητό 
των γονέων ή σε όποιο άλλο 
πρόσωπο έχουν επιλέξει.
Η όλη προσπάθεια γίνεται στα 
πλαίσια της συμμετοχής των 
μαθητών στο πρόγραμμα της 
εικονικής επιχείρησης που δι-
οργανώνει το Σωματείο Επι-
χειρηματικότητας Νέων (JA 
Greece) και οι μαθητές του 6ου 
Λυκείου της Καβάλας έχουν 
ήδη προχωρήσει σε επαφές με 
ειδικούς, ώστε η πρωτότυπη 
ιδέα τους να λάβει σάρκα και 
οστά.
Τις προηγούμενες ημέρες ξε-
κίνησαν την επιχείρηση να 
εκτυπώσουν το βραχιόλι σε 
3D εκτυπωτή.
Στην εικονική επιχείρηση συμ-
μετέχουν μαθητές και μαθή-
τριες της Α Λυκείου και όπως 
σημειώνουν στόχος τους είναι 
να δημιουργήσουν ένα προϊόν 
με κοινωνικό χαρακτήρα και 
προσιτό στο κοινό. Ελπίζουν 
δε να έχει την απήχηση που 
του αξίζει και να γίνει αποδε-

κτό με τον ίδιο ενθουσιασμό 
που έχουν οι ίδιοι, στήνοντας 
τη δική τους επιχείρηση και 
το δικό τους προϊόν. Μια ιδέα 

πραγματικά πρωτότυπη και 
ενδιαφέρουσα που πιθανώς να 
βρει ενδιαφερόμενους και για 
την παραγωγή του σε μαζική 

κλίμακα.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
28 μαθητές και μαθήτριες της Α 
Λυκείου και 4 καθηγητές (Δα-

νιήλ Εμμανουηλίδης, Στέλλα 
Μαντατζή, Μαρία Μουτά-
φη, Νατάσα Τσακμάκη).
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ÇΤόσο η ΕΚΤ όσο 
και στην Ελλάδα 
αποτύχαμε να 
προβλέψουμε ότι 

ο πληθωρισμός θα φτάσει 
σε τέτοια επίπεδα. Απ’ 
ό,τι φαίνεται, ο πληθω-
ρισμός θα συνεχίσει να 
μας απασχολεί όχι μόνο 
το 2022, αλλά και για με-
γαλύτερο χρονικό διάστη-
μα» τόνισε μιλώντας στο 
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 
και 105,8 και την εκπο-
μπή «Πρωινή Παρέα» με 
την Κατερίνα Σερέτη και 

τον Διονύση Χατζημιχά-
λη, ο καθηγητής Οικονο-
μικών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Διονύσης 
Χιόνης.
Οι πληθωριστικές εξάρ-
σεις της ελληνικής οικο-
νομίας έτσι όπως είναι 
διαρθρωμένη δεν είναι 
ποτέ παροδικές, σημεί-
ωσε ακόμα. «Αυτό φαί-
νεται από το ότι οι τιμές 
χονδρικής και οι τιμές 
παραγωγού είναι μεγα-
λύτερες από το 6,2% του 
πληθωρισμού που ανα-

κοινώθηκε, άρα έπονται 
και άλλες αυξήσεις. Επί-
σης φαίνεται και από το 
γεγονός ότι οι τιμές των 
υπηρεσιών δεν έχουν 
ακολουθήσει την μεγάλη 
αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και όλες αυ-
τές οι αυξήσεις δεν έχουν 
ενσωματωθεί στους μι-
σθούς και τις συντάξεις, 
άρα έχουμε δρόμο» υπο-
γράμμισε ο κ. Χιόνης.
Ο πληθωρισμός έχει και 
ένα άλλο κακό, συμπλή-
ρωσε, καθώς ανεβάζει 

και τις αποδόσεις των 
ομολόγων. «Το 10ετές 
ελληνικό ομόλογο φλερ-
τάρει με το 3%. Υπάρχει 
και ένα άλλο πρόβλημα 
που λέει ότι θέλουμε με-
γαλύτερα δημοσιονομι-
κά πλεονάσματα για να 
εξυπηρετούμε το χρέος» 
τόνισε.
Δεδομένων των δημοσι-
ονομικών μεγεθών που 
έχουμε, σύμφωνα  με 
τον κ. Χιόνη, η λύση εί-
ναι, στοχευμένες κινή-
σεις από την πλευρά της 
πολιτείας, οι οποίες θα 
επιδοτήσουν το κόστος 
παραγωγής έτσι ώστε να 
μη περάσει στους κατα-
ναλωτές, με την προϋπό-
θεση ότι αυτή η ενίσχυση 
θα περάσει πράγματι 
στον καταναλωτή και δεν 
θα μείνει στον παραγω-
γό.
«Αν αυτή την στιγμή τα 
είδη πρώτης ανάγκης εί-
ναι αυτά που έχουν αυ-
ξηθεί περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο, να δού-
με πώς με στοχευμένες 
ενισχύσεις στον παραγω-
γό, θα περάσει η μείωση 
των τιμών στον κατανα-
λωτή. Το αν θα παρακρα-
τηθούν οι ενισχύσεις από 
τους ενδιάμεσους, τους 
παραγωγούς και τους 
εμπόρους είναι θέμα και 
ελεγκτικών μηχανισμών» 
τόνισε ο κ. Χιόνης.
Μάλιστα εκτίμησε, ότι 

θα περιμέ-
νουμε ακό-
μα μεγαλύ-
τερη αύξηση 
του πληθω-
ρισμού τον 
ε π ό μ ε ν ο 
μήνα, διότι 
π ρ ο η γ ο ύ -
νται κατά 
πολύ στην 
αύξησή τους 
οι δείκτες τιμών παρα-
γωγού και οι δείκτες τι-
μών χονδρικής.
Η ενέργεια πυροδότησε 
τις αυξήσεις των τιμών, 
τις ενεργοποίησε και έτσι 
έχουμε ένα φαινόμενο 
σπιράλ, εξήγησε ο κ. 
Χιόνης, το οποίο αυτο-
τροφοδοτείται αυτή την 
στιγμή, που σημαίνει ότι 
ακόμα και αν οι τιμές της 
ενέργειας επανέλθουν 

ή οι τιμές 
του φυσικού 
αερίου επι-
σ τ ρ έ ψ ο υ ν 
στα πρότερα 
χαμηλότερα 
ε π ί π ε δ α , 
όπως ήταν 
πριν την ου-
κρανική κρί-
ση, ο πλη-
θ ω ρ ι σ μ ό ς 

θα συνεχίσει να τρέχει. 
«Πρέπει λοιπόν να δούμε 
ότι δεν είναι ένα παροδι-
κό φαινόμενο και να προ-
σπαθήσουμε να βρούμε 
λύση. Δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει της προσοχής 
ότι την μεγάλη συνέπεια 
του πληθωρισμού θα την 
δούμε στο εξωτερικό χρέ-
ος της χώρας» επεσήμα-
νε.
πηγή: ertnews.gr

Διονύσης Χιόνης: 
«Περιμένουμε 
μεγαλύτερο 

πληθωρισμό τον 
επόμενο μήνα»

Καβάλα: Μαθητές μικροί επιχειρηματίες, 
ετοιμάζουν βραχιόλι έκτακτης ανάγκης  
Μαθητές του 6ου Λυκείου της Καβάλας θα φτιάξουν βραχιόλι έκτακτης ανάγκης 
που θα ειδοποιεί τους γονείς σε περίπτωση ανάγκης


