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Συναντηθήκαμε με τον κο Σκοπελίτη

στα γραφεία της Ergotools, σε μια

πραγματικά “εφ όλης της ύλης” συζή-

τηση όπου και μας παραχώρησε συ-

νέντευξη.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης εδώ και 23 χρό-

νια  δραστηριοποιείται στο χώρο της

εμπορίας εργαλειομηχανών CNC.

Μέσα απο τις εταιρείες που διαχειρί-

ζεται, έως σήμερα έχουν πραγματο-

ποιηθεί 814 εγκαταστάσεις CNC

μηχανημάτων σε Ελλάδα & Κύπρο

και 87  στη Βουλγαρία.. 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

Haas, Okuma και Agie Charmilles

στην Ελλάδα και της Okuma στη

Βουλγαρία και τα Σκόπια είναι από

τους ανθρώπους που γνωρίζει σε

βάθος την αγορά των εργαλειομηχα-

νών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πώς έχει επηρεάσει η κρίση σήμερα

τoν τομέα των εργαλειομηχανών

στην Ελλάδα;

Η οικονομική κρίση, όπως ήταν ανα-

μενόμενο, έχει πλήξει και τον τομέα

των εργαλειομηχανών.

Η δυσχέρεια που υπάρχει στην άντ-

ληση κεφαλαίων από τις Τράπεζες

σε συνδυασμό με τη σημαντική μεί-

ωση της ζήτησης έχουν σίγουρα

αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους

και στην αγορά μας.

Όμως παρατηρώ την αγορά με αισιο-

δοξία , καθώς πελάτες μας έχουν κα-

ταφέρει όχι μόνο να επιζήσουν στην

Ελλάδα, αλλά και να αναπτυχθούν,

αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολο-

γίες και αναπτύσσοντας αγορές στο

εξωτερικό.

Πιστεύω οτι η προθυμία μας και η

διάθεσή μας να επενδύσουμε σε

σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής,

μπορεί να ορίσει τη μοίρα μας και τη

θέση μας στην Ευρώπη.

Θεωρώ ότι  τα τελευταία  χρόνια

εξωτερικοί παράγοντες,  όπως η έλ-

λειψη υποστήριξης προς την παρα-

γωγή, και ειδικά στο χώρο του

μετάλλου, η ανυπαρξία σταθερής και

συνεπούς βιομηχανικής πολιτικής

από μέρους των κυβερνώντων,

καθώς και άλλοι  κρατικο-κεντρικοί
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> ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ <

παράγοντες (φόροι, βιομηχανικές

άδειες κ.λ.π.) έχουν οδηγήσει σε

απροθυμία για επενδύσεις σε τεχνο-

λογίες παραγωγής. Αυτή η απροθυ-

μία σε συνδυασμό με την έλλειψη

διάθεσης για εξωστρέφεια, καθώς

και ζητήματα διαδοχής- συνέχειας

στις συνήθως μικρές οικογενειακές

επιχειρήσεις του κλάδου μας, και

άλλες αδυναμίες διαχείρισης για τις

οποίες δεν ήμασταν ούτε εκπαιδευ-

μένοι ούτε προετοιμασμένοι, επέτει-

ναν την κρίση και οδήγησαν πολλές

επιχειρήσεις σε συρρίκνωση ή

ακόμα και σε εξαφάνιση. 

Ακούω συναδέλφους να μιλάνε  για

τους κινδύνους που προέρχονται

από την Κίνα, τη Γερμανία και τους

όποιους άλλους ανταγωνιστές από

το εξωτερικό, και συμφωνώ ότι, ναι,

πράγματι είναι υπαρκτοί αυτοί οι κίν-

δυνοι. Για εμένα, όμως, ο σημαντι-

κότερος κίνδυνος είναι αυτή η

απροθυμία επένδυσης, που προανέ-

φερα. Η κρίση πάντα φέρνει μαζί της

ευκαιρίες. Στο κινέζικο αλφάβητο η

κρίση παριστάνεται με το ιδεό-

γραμμα του κινδύνου και της ευκαι-

ρίας. Εξαρτάται από τον καθένα μας,

από τις επιλογές μας, τις αποφάσεις

μας και την τόλμη μας  το πως θα αν-

τιμετωπίσουμε τους κινδύνους, αλλά

και θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες

που πάντα παρουσιάζονται. 

Ακούγεστε αισιόδοξος αλλά οι επαγ-

γελματίες του χώρου δεν κρύβουν

την ανησυχία τους.

Είναι αλήθεια ότι οι μέρες που περ-

νάμε όλοι μας είναι δύσκολες, όμως

πιστεύω ότι είναι μια σημαντική ευ-

καιρία για ολόκληρη τη χώρα να αλ-

λάξει. Ο δρόμος που ακολουθήθηκε

ως τώρα οδήγησε σε αδιέξοδο. Η

λογική του βολέματος μας οδήγησε

ως εδώ. Όταν το κράτος σταματήσει

να «τακτοποιεί» τους ψηφοφόρους

του, πιστεύω ότι ο πολίτης αναγκα-

στικά θα κινητοποιηθεί. Όσο και αν

αυτό αρχικά είναι επώδυνο, στο

τέλος θεωρώ ότι θα είναι θετικό για

όλους. Οι Έλληνες  θα αναγκαστούν

να αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό

τους και τις αξιόλογες ικανότητές

τους και θα στραφούν σε δημιουργι-

κές λύσεις και βέβαια στην παρα-

γωγή. Συνηθίζουμε να λέμε ότι η Ελ-

λάδα δεν είχε ποτέ παραγωγή, αυτό

όμως δεν ισχύει. Ας θυμηθούμε τις

κλωστοϋφαντουργίες του ’60, τις μι-

κρές μονάδες παραγωγής ακόμα και

μέσα στην Αθήνα, τις βιομηχανικές

μονάδες στην επαρχία ακόμα και τις

αυτοκινητοβιομηχανίες. Νομίζω ότι

είναι ώρα να αφήσουμε τη στάση

μεμψιμοιρίας και ηττοπάθειας που

μαστίζει αυτήν τη στιγμή ολόκληρη

τη χώρα, να βάλουμε στόχους και να

εργαστούμε για αυτούς. Ο Έλληνας

είναι εργατικός, έξυπνος, καταρτι-

3Ε ρ γ α λ ε ι ο μ η χ α ν έ ς / Μ ά ι ο ς - Ι ο ύ ν ι ο ς / Tεύχος 102
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σμένος και έχει τη δύναμη μέσα από

την προσωπική του ανάπτυξη να

οδηγήσει παράλληλα τη χώρα σε

ανοδική πορεία.

Παρ’ όλα αυτά εσείς επενδύσατε

στην αγορά των Βαλκανίων και κυ-

ρίως της Βουλγαρίας. 

Η εταιρεία στη Βουλγαρία ξεκίνησε

το 2004, με αρχικά μικρή τότε δική

μου ανάμειξη. Το 2012 στη Βουλγα-

ρία εγκαταστήσαμε 21 CNC εργαλει-

ομηχανές, ενώ ήδη έως σήμερα  το

2103 έχουμε αναλάβει ήδη περισό-

τερες παραγγελίες από ποτέ.

Παρ’ όλα αυτά οι δυσκολίες στην Ελ-

λάδα και οι αντίστοιχες ευκαιρίες

στην αγορά της Βουλγαρίας, η οποία

είναι πολύ περισσότερο προσανατο-

λισμένη στην παραγωγή, απ’ ό,τι

εμείς, με οδήγησε να μοιράζω πλέον

το χρόνο μου στις δύο χώρες. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπί-

σαμε, καταφέραμε να πολλαπλασιά-

σουμε τον τζίρο μέσα στα δύο χρόνια

που δραστηριοποιούμαι περισσό-

τερο εκεί και αυτό σίγουρα με γεμί-

ζει με ικανοποίηση και αισιοδοξία. 

Ταυτόχρονα η δραστηριότητα στη

Βουλγαρία σήμερα λειτουργεί υπο-

στηρικτικά και για τη διατήρηση υγι-

ούς καθεστώτος στην ελληνική

εταιρεία.

Ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες της

Βουλγαρικής αγοράς τις οποίες

κληθήκατε να αντιμετωπίσετε;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για μένα

στην αρχή ήταν η γλώσσα, αφού δεν

είναι πολλοί οι πελάτες στο χώρο

μας που μιλούν αγγλικά. Η νοοτρο-

πία, ο τρόπος επικοινωνίας, οι απαι-

τήσεις των συνεργατών και των
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πελατών είναι διαφορετικές. Η κακή

εικόνα της χώρας μας επίσης έπαιξε

το ρόλο της. Ακόμα οι χαμηλής ποι-

ότητας υποδομές στη Βουλγαρία,

που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις,

δυσχεραίνουν την επαφή με τους

πελάτες.  Βέβαια σιγά σιγά τα προ-

βλήματα αντιμετωπίζονται μαθαί-

νοντας τη γλώσσα, παρακάμπτοντας

τα στερεότυπα, προσαρμοζόμενος

στη νοοτροπία. Το θετικό είναι ότι οι

Βούλγαροι είναι εξοικειωμένοι με

τον τομέα της παραγωγής και με

επενδύσεις σε προϊόντα υψηλής τε-

χνολογίας, όπως είναι η OKUMA,

που κυρίως εμπορευόμαστε εκεί.  

Πώς καταφέρνετε να παρακολου-

θείτε συγχρόνως και τις δύο αγορές;

Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει επι-

τευχθεί χωρίς τη στήριξη των συνερ-

γατών μου στην Ελλάδα και στη

Βουλγαρία. Στηριζόμαστε στους αν-

θρώπους που δουλεύουν δίπλα μας

και προσφέρουμε όσο το δυνατόν κα-

λύτερες συνθήκες εργασίας, εκπαί-

δευσης και ανθρώπινο περιβάλλον,

ώστε να εξασφαλίζουμε σταθερές

συνεργασίες και υψηλή ποιότητα

εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. 

Η επέκταση των δραστηριοτήτων

μας στη γειτονική χώρα βοήθησε

σημαντικά στο να μπορέσουμε να

διατηρήσουμε επαρκές ανθρώπινο

δυναμικό που θα εξασφαλίζει την

ικανοποίηση των αναγκών των πε-

λατών μας δεδομένης και της γεω-

γραφικής εγγύτητας της Βουλγαρίας. 

Η αλήθεια είναι ότι η όλη προσπά-

θεια απαιτεί μεγάλες προσωπικές

θυσίες, αφού χρειάζεται να βρίσκο-

μαι συχνά μακριά από την οικογέ-

νειά μου και να περνώ πολλές ώρες

σε κουραστικές μετακινήσεις.  

Πώς έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο

δίκτυο προμηθευτών και ποιά είναι

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε

εταιρείας που αντιπροσωπεύετε; 

Η πορεία μου στις τεχνολογίες CNC

ξεκίνησε to 1990,  βασιζόμενη στη

συνεργασία με την Οkuma.  Η  εκτί-

μηση και η εμπιστοσύνη που μας

έδειξε στηρίζοντάς μας οικονομικά

στα πρώτα βήματα, την οποία μας

δείχνει και σήμερα μετά από 23 χρό-

νια συνεργασίας,  στηρίζοντας  και τα

βήματά μας στη Βουλγαρία είναι τιμή

και ευθύνη για εμένα. 

Η Οkuma είναι Ιαπωνική εταιρεία

που δημιουργήθηκε πριν 120 χρόνια

με τη φιλοσοφία να δημιουργεί

πάντα τα πλέον αξιόπιστα τεχνολο-

γικά προϊόντα με όλα τα μηχανικά

και ηλεκτρονικά τμήματά της κατα-

σκευασμένη από την ίδια, ΟΝΕ

Source supply.

> ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ <
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Από το 1990 έχουμε εγκαταστήσει

πάνω από 300 μηχανήματα OKUMA,

τα οποία θεωρώ ότι έχουν εδραι-

ωθεί στην αγορά σαν  το πρότυπο της

Ιαπωνικής αξιοπιστίας και ποιότη-

τας.

Σε αυτή τη φιλοσοφία, του να εργά-

ζεσαι με τους καλύτερους, μαθή-

τευσα, και σε αυτήν συνεχίζω να

επενδύω μέχρι και σήμερα. Απο-

δείχθηκε λάθος  για τους ανταγωνι-

στές μου, αλλά ακόμα χειρότερα και

για αρκετούς πελάτες τους, η επέν-

δυση σε "φτηνά" μηχανήματα.

Την ίδια φιλοσοφία ενσωματώνει και

η HΑΑS, η οποία  είναι πλέον η με-

γαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε

αριθμό παραγωγής μηχανημάτων.

Το 2012 κατασκεύασε πάνω απο

13.000  CNC Μηχανήματα. 

Πιθανότατα ένα HAAS είναι ο από-

λυτος συνδυασμός αξίας / απόδοσης

στην κατηγορία του. Από το 1997

έχουμε εγκαταστήσει 328 μηχανή-

ματα HAAS στην Ελλάδα και στην

Κύπρο, ακριβώς και λόγω αυτής της

ιδανικής σχέσης απόδοσης/αξίας. 

Το 2012 - μέσα στη χειρότερη χρονιά

της κρίσης για εμάς - εγκαταστήσαμε

11 καινούργια CΝC HAAS, καθώς

και 5 μεταχειρισμένα!

Απο το 2007 έχουμε αναλάβει και τη

συνολική αντιπροσώπευση της

AgieCharmilles, του παγκόσμιου

ηγέτη στη κατασκευή Ηλεκτροδια-

βρώσεων σύρματος και βύθισης.

Η γκάμα μας συμπληρώνεται με μι-

κρότερα μηχανήματα όπως:

- Ρεκτιφιέ επιφανείας και κυλιν-

δρικά της Supertec 

- Μικρούς παραγωγικούς τόρνους

CNC της Quicktech 

- Κέντρα Κατεργασίας της 

HARTFORD καθώς και

- Τσόκ της SMW/ Autoblok, αυτόμα-

τους τροφοδότες barfeeders  & EP-

PINGER εργαλειοδέτες.

Συνολικά η στόχευσή μου είναι να

παρέχω υπηρεσίες στο σύνολο της

αγοράς και εγκατάστασης μιας σύγ-

χρονης CNC εργαλειομηχανής, μόνο

από τους καλύτερους και ποιοτικό-

τερους κατασκευαστές.

Πιστεύω οτι αν συνδυάσεις μια ποι-

οτική εργαλειομηχανή με γρήγορη

και ποιοτική τεχνική εξυπηρέτηση,

τότε μόνο εξασφαλίζεις μια ΑΣΦΑΛΗ

και ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ επένδυση στους

πελάτες σου.

Άλλωστε επιτυχία μας ειναι η επιτυ-

χία των πελατών μας.
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Πώς βλέπετε το μέλλον σας στην Ελ-

λάδα;

Ο σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι

να καλύπτει τις ανάγκες των πελα-

τών της.

Εάν αυτό το κάνουμε σωστά και συ-

νεχίζουμε να το κάνουμε σωστά, οι

πελάτες θα επανέρχονται και τότε,

όπως και κάθε επιχείρηση, θα μπο-

ρέσουμε  να δημιουργήσουμε νέες

ευκαιρίες για ανάπτυξη και σταθερή

δουλειά. 

Εάν δεν το κάνουμε σωστά, τότε δεν

θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε.

Αυτή τη στιγμή με 800 + CNC εγκα-

τεστημένα μηχανήματα στην Ελλάδα

είμαστε αναμφισβήτητα η ηγέτιδα

δύναμη στο χώρο των CNC. Στόχος

μας είναι η διατήρηση αυτής της

πρωτιάς στηρίζοντας και τους πελά-

τες μας και στις δύσκολες στιγμές

που περνάμε όλοι μας. Θέλουμε να

βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα

των υπηρεσιών μας προς τους πε-

λάτες μας, να έχουμε στενή επαφή

και επικοινωνία μαζί τους, ώστε να

ακούμε και να ανταποκρινόμαστε

άμεσα στις ανάγκες τους.

Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι

θα πρέπει και η κυβέρνηση να στη-

ρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Πιστεύουμε ότι τα ΕΣΠΑ θα δώσουν

μια ανάσα στα χρηματοοικονομικά

των πελατών μας και στη συνέχεια

και σε εμάς.

Στόχος μου για το 2013, πέραν της

καλύτερης εξυπηρέτησης των πελα-

τών, είναι να ενοποιήσω τις δραστη-

ριότητες σε Ελλάδα και Βουλγαρία

κάτω από ένα όμιλο, προσφέροντας

έτσι ταχύτερες, καλύτερες και τελικά

οικονομικότερες υπηρεσίες.

Στην κατεύθυνση αυτή επενδύω με

νέες προσλήψεις σε εξειδικευμένο

προσωπικό σέρβις και νέο μηχανο-

γραφικό σύστημα.

Πλέον οι Εταιρείες μου απασχολούν

6 πλήρους απασχολήσεως τεχνι-

κούς για service CNC. Είμαστε οι

μόνοι τέτοιου επιπέδου με κάθετες

υποδομές οργανωμένης υποστήρι-

ξης στην περιοχή.

Δεν πιστεύω στις ατομικές προσπά-

θειες, αλλά στη διαρκή εκπαίδευση

και στο αποτέλεσμα της εργασίας

μιας ομάδας.

Ήδη το 2013 οι τεχνικοί μας έχουν

παρακολουθήσει 20 εργατοημέρες

τεχνικών σεμιναρίων στο εξωτερικό.

Πρέπει να γνωρίζεις τη δουλειά σου

και να παρακολουθείς τις τεχνικές

εξελίξεις κάτι το οποίο είναι απαραί-

τητο και ο μόνος δρόμος για επι-

βίωση. Ακόμα και στην κρίση το

μέλημά μας ήταν να κρατήσουμε τις

τεχνικές μας αξίες - core skills.

Επενδύοντας συνεχώς, εξοπλίζον-

τας με νέα εργαλεία το σέρβις  και

συνεχώς εκπαιδεύοντας τεχνικούς

θα επιβιώσουμε. 

Ελπίζω οι προσπάθειές μας να απο-

δώσουν και να μου επιτρέψουν άλλα

20 χρόνια εργασίας στο χώρο των

CNC εργαλειομηχανών.

Ποιό είναι το μυστικό της επιτυχίας

σας;

Η επιτυχία είναι μεγάλη κουβέντα.

Στην πραγματικότητα βρισκόμαστε

σε ένα συνεχή αγώνα αντιμετωπί-

ζοντας όλες τις αντιξοότητες του ση-

μερινού περιβάλλοντος. Το μυστικό,

αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι,

είναι η αγάπη, το πάθος  για τη δου-

λειά αυτή, για τον τομέα της παρα-

γωγής, την προηγμένη τεχνολογία,

τα CNC, που αντιπροσωπεύουν για

μένα το δημιουργικό κομμάτι και τις

απεριόριστες δυνατότητες του αν-

θρώπινου νου. 

Αυτή η αγάπη για το χώρο που δρα-

στηριοποιούμαι μου δίνει τη δύναμη

να βάζω συνεχώς νέους στόχους

και να εργάζομαι συστηματικά γι’ αυ-

τούς.  Το γεγονός ότι έχουμε κατα-

φέρει να αντιπροσωπεύουμε τους

πιο αξιόπιστους κατασκευαστές CNC

στον κόσμο δημιουργώντας μια

γκάμα προϊόντων που καλύπτει

κάθε επίπεδο τεχνολογικής και οι-

κονομικής ανάγκης των πελατών

μας είναι πολύ σημαντικό για την πο-

ρεία μας. Η εμπιστοσύνη και η στή-

ριξη που μας παρέχουν στις

συνθήκες της κρίσης οι συνεργάτες

μας, η Haas, η Οkuma και η Agie

Charmille δηλαδή, είναι η ανταμοιβή

των προσπαθειών μας για όλα αυτά

τα χρόνια και σίγουρα μας κάνει πε-

ρήφανους.

Όμως σίγουρα πάντα η επιτυχία σε

μια εμπορική εταιρεία βασίζεται

στους πελάτες της. Και εμείς σε αυ-

τούς δίνουμε το μεγαλύτερο βάρος

των προσπαθειών μας. Πιστεύουμε

ότι μόνο όταν υπάρχει αμοιβαίο όφε-

λος σε κάθε συνεργασία μπορεί να

υπάρχουν μακροχρόνιες εμπορικές

σχέσεις. Και μάλλον τα καταφέρ-

νουμε, αφού έχουμε σταθερούς πε-

λάτες τους οποίους συχνά εγώ

προσωπικά και ελπίζω και εκείνοι,

θεωρώ και καλούς φίλους. 

> ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ <
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Θεωρείτε ότι η παραγωγή και ένα

σύγχρονο μηχανουργείο δικαιούνται

και αξίζουν καλύτερης εικόνας; 

Πρέπει όλοι μας και εσείς ως εκδό-

τες περιοδικού στο χώρο να προβά-

λετε πιο έντονα τις αλλαγές σε ένα

σύγχρονο και πιο εξειδικευμένο

χώρο εργασίας, που είναι πλέον ένα

σύγχρονο μηχανουργείο.

Είναι μεγάλη ανάγκη να προσελκύ-

σουμε νέους ανθρώπους στο χώρο

της παραγωγής. Είναι παράλογο στη

χώρα να υπάρχει ανεργία της τάξης

σχεδόν του 40% στους νέους, και

πολλές επιχειρήσεις να χρειαζόμα-

στε και να μην μπορούμε να βρούμε

και να προσεκλύσουμε εργαζόμε-

νους.

Είναι πρόβλημα παιδείας, εξωτερι-

κών επιρροών και πολλών άλλων

καταστάσεων. Σίγουρα, όμως, προ-

βάλλοντας  την εικόνα μας ανάμεσα

στα σύγχρονα και σταθερά περιβάλ-

λοντα εργασίας, όπως  πράγματι

είναι πλέον οι περισότεροι χώροι

των πελατών μας, μπορούμε να

προσελκύσουμε νέους ανθρώπους.

26 χρόνια τώρα στις πωλήσεις εργα-

λειομηχανών, τι θα συμβουλεύατε

έναν υποψήφιο επενδυτή ;

Να επενδύσει σωστά, πριν

επενδύσει ακριβά. Ο πλέον εξε-

λιγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός

δεν είναι πάντα ο καλύτερος . 

Για παράδειγμα αρκετοί πελάτες μας,

εντυπωσιάζονται απο τις παραγωγι-

κές δυνατότητες ενός πλήρους πεντα-

ξονικού κέντρου τόρνευσης, στην

πραγματικότητα μόνο το 1% θα χρησι-

μοποιήσει έστω και μία φορά το χρόνο

τον πλήρη πέμπτο άξονα. Οπότε ο

πλήρης πέμπτος άξονας συνήθως κα-

ταλήγει σε ένα ακριβό περισπασμό.

Από την εμπειρία μου, πιο πετυχη-

μένες είναι οι επενδύσεις  σε σύγ-

χρονη τεχνολογία κατεργασίας που

το προσωπικό της επιχείρησης  θα

ενσωματώσει γρήγορα,  αξιοποιών-

τας  αποτελεσματικά τα πλεονεκτή-

ματά της. 

Οπωσδήποτε όμως να επενδύσει σε

σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότη-

τες εργαλειομηχανών εστιάζοντας

στο σωστό συνδυασμό αξίας/τεχνο-

λογίας, υλοποιώντας επενδύσεις και

προτάσεις που ένας έμπειρος ειδι-

κός  του χώρου μπορεί με υπευθυ-

νότητα να προτείνει.

Σας ευχαριστώ κε Σκοπελίτη για την 

πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και

σας εύχομαι ολόψυχα να πραγματο-

ποιήσετε όλους τους στόχους σας!
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