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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ

Τα νέα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία ενισχύουν

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η αγορά των διαδικτυα-

H παραγωγή του Model 3 καθυστερεί, το χρέος της

τους φόβους για μεγαλύτερη εξασθένηση το β΄τρίμηνο του 2018, μετά τις χαμηλές επιδόσεις που καταγράφηκαν στις αρχές του έτους. Το α΄ τρίμηνο του 2018, ο
ρυθμός ανάπτυξης στη Βρετανία ενισχύθηκε μόνον
0,1% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2017. Πρόκειται
για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2012. Σελ. 12

κών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της περασμένης χρονιάς. Οι 24 αδειοδοτημένοι πάροχοι
εμφάνισαν στο υπ. Οικονομικών συνολικό τζίρο (πονταρίσματα) ύψους 5,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,1% σε
σχέση με το 2016. Οι εταιρείες παρουσίασαν αύξηση
των μεικτών εσόδων τους κατά 30%. Σελ. 15

Tesla έχει φθάσει στα 10 δισ. δολ. και πρόσφατα η
Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση των ομολόγων
της. Οι επενδυτές δυσανασχετούν, οι αναλυτές δυσπιστούν και το success story του Ελον Μασκ κινδυνεύει
να ξεθωριάσει. Για το τρέχον έτος οι εκτιμώμενες ζημιές φθάνουν τα 2 δισ. δολ. Σελ. 11
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Πόνταραν 5,3 δισ. ευρώ online

Οι δύο μνηστήρες και τα σενάρια για ΣΚΤ

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ενδεχομένως να αλλάξουν τους συσχετισμούς ισχύος στο τραπεζικό τοπίο
Η Ελληνική Τράπεζα και το επενδυτικό
Ταμείο Αpollo Global Management
είναι οι δύο μνηστήρες για τον Συνεργατισμό. Υπέβαλαν προτάσεις για αγορά του υγιούς κομματιού της ΣΚΤ.

Η Ελληνική επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε
προσφορά με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο. Αυτό που δεν έχει γίνει
γνωστό ακόμα είναι κατά πόσο το επενδυτικό Ταμείο Αpollo Global

Management θα συνεργαστεί με άλλη
κυπριακή τράπεζα και έχει αναφερθεί
το όνομα της AlphaBank Κύπρου. Η
«Κ» επικοινώνησε με ηγετικά στελέχη
της AlphaBank Κύπρου, τα οποία ω-

στόσο δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία περί εμπλοκής τους, αλλά ούτε
και την διέψευσαν. Το δεδομένο όμως
είναι πως όποιο και να είναι το σενάριο
που θα επικρατήσει τελικά, θα διαφο-

ροποιήσει το τραπεζικό τοπίο της Κύπρου. Aπό πλευράς κυβέρνησης, εκφράζεται ικανοποίηση, ενώ τονίζεται
ότι η εξέλιξη αυτή στέλνει θετικά μηνύματα για την οικονομία. Σελ.4

Δικαιούχοι
επιδομάτων
περισσότεροι
από 130.000

Διχασμός και ανησυχίες από τον Nord Stream II

Κορωνίδα αποτελεί το ΕΕΕ

Με βάση επίσημες εκτιμήσεις, ο αριθμός δικαιούχων για επιδόματα
κάτω από την ομπρέλα της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
του Υπουργείου Εργασίας ξεπερνά
τις 100.000. Ωστόσο, το νούμερο αυτό,
ενδεχομένως να ξεπερνά τις 130.000
αν υπολογισθούν οι δικαιούχοι επιδομάτων προσφύγων και φοιτητών.
Δεν συγκαταλέγονται επίσης τα επιδόματα που αφορούν αιτητές ασύλων.
Κορωνίδα αποτελεί το ΕΕΕ με ετήσιο
κόστος 253 εκατ. ευρώ. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΑ

Κατεβάζουν
στηθοσκόπια
ταλαιπωρούν
τους ασθενείς

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ

Οι αγρότες πληρώνουν
το τίμημα της ανομβρίας
Αναγκαίο κακό χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι

τις περικοπές νερού για άρδευση, καθώς
δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για να
καλυφθούν οι ανάγκες των γεωργών. Οι
ποσότητες που θα παραχωρηθούν θα είναι
μειωμένες κατά 33%. Διαφωνίες των αγροτικών οργανώσεων στον τρόπο με τον
οποίο θα γίνουν οι περικοπές, οι οποίες θα
αρχίσουν από την 1η Ιουνίου. Σελ. 9

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θα σερφάρουμε με
τετραπλάσιες ταχύτητες
Στόχος του ευρυζωνικού πλάνου της Κύ-

πρου είναι να τετραπλασιάσει τις ταχύτητες μέχρι το 2020. Μέσα σε δύο χρόνια,
οι ταχύτητες θα πρέπει να φτάσουν τα 30
mbps για το 100% των νοικοκυριών. Ο
δεύτερος βασικός στόχος προνοεί και την
κάλυψη του 50% των νοικοκυριών με
σύνδεση 100 mbps, γυρίζοντας σελίδα
στην ψηφιακή εποχή στην Κύπρο. Σελ. 7

Στάση εργασίας ΠΑΣΥΚΙ

Η ρωσική παραγωγή φυσικού αερίου, που διοχετεύεται στην Ευρώπη, αναμένεται να συγκεντρωθεί σε μία και μόνη ενεργειακή οδό, τον αγωγό φυσικού αερίου
Nord Stream II, όπως αναφέρει σε εκτενές δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Ετσι, θα διπλασιαστεί και η ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται από τη Ρωσία
στη Γερμανία, και θα φθάσει τα 55 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο. Εντούτοις, η δημόσια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα του ρωσικού αγωγού αφενός διχάζει την
Ε.Ε., αφετέρου έχει θορυβήσει τις ΗΠΑ. Σελ. 10

Αμεση μείωση
κόκκινων δανείων
ζήτησε η Νουί

Πιο εύποροι
οι Ισπανοί από
τους Ιταλούς

Συνάντηση με τραπεζίτες

Η δυναμική των οικονομιών της Ιταλίας και της Ισπανίας έχει αλλάξει άρδην την τελευταία δεκαετία, όπως
φαίνεται και από τα στοιχεία του Διεθνούς ΝομισματικούΤαμείου. Το
2008, η Ιταλία σε σύγκριση με την Ισπανία ήταν 10% πλουσιότερη, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη των
κατοίκων της, αναφέρουν οι Financial
Times. Σήμερα, συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Οι Ισπανοί εμφανίζονται πιο
εύποροι από τους Ιταλούς. Σελ. 12

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών μείωσης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η εξυγίανση των
τραπεζικών ισολογισμών, η χρηματοδότηση της οικονομίας και η εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Ντ. Νουί, με τους επιτελείς
των συστημικών τραπεζών. Σελ. 16

Μεγάλη αναστάτωση αναμένεται να
προκαλέσει σε ασθενείς η στάση εργασίας των κυβερνητικών γιατρών,
από τις 10 έως το μεσημέρι, αφού αρκετοί θα χάσουν προγραμματισμένα
ραντεβού. Κι αυτά λίγο μετά την κηδεία
του 10χρονου και ένα εικοσιτετράωρο
πριν από τη λήξη του διατάγματος
κράτησης των δύο γιατρών. Σελ. 4

Κενά στη Cyta
από τη «φυγή»
υπαλλήλων
Μετακινούνται στο δημόσιο
Έντονη ανησυχία για πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων από τη μετακίνηση υπαλλήλων της Cyta για υπηρεσίες του δημόσιου τομέα εκφράζουν συντεχνίες. Ζητούν να παρθούν
μέτρα προκειμένου να μην παρουσιαστούν κενά. Το φαινόμενο «φυγής»
αφορά ειδικότητες όπου ο οργανισμός
εμφανίζεται να έχει ελλείψεις. Σελ. 5
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Χωρίς περίοδο χάριτος

ey.com/consulting

Why is the best
digital strategy
a human one?
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Navigate the Transformative Age
with digital solutions from
the better-connected consultants.

Υπάρχει περίοδος χάριτος σε μία
δεύτερη θητεία; Και αν ναι πόσο
μπορεί να διαρκέσει; Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Νίκος Αναστασιάδης κατάφερε να επανεκλεγεί
στο ανώτατο αξίωμα με μία ισχυρή
εντολή, την ίδια στιγμή που πλην
του ΔΗΣΥ, καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν ευνοούσε την υποψηφιότητά του.
Είτε γιατί η κοινωνία έκρινε την
υποψηφιότητα Αναστασιάδη ως τη
λιγότερο επικίνδυνη, είτε γιατί έκρινε την προηγούμενη θητεία του
ως πετυχημένη, ο Νίκος Αναστασιάδης επανεκλέγηκε. Το σίγουρο
ωστόσο είναι πως σε μία δεύτερη
θητεία, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις αυξάνονται.
Τρεις μήνες μετά τη συντριπτική
νίκη Αναστασιάδη, δημοσκόπηση
που διενήργησε για λογαριασμό
της «Κ» η SYMMETRON Market
Research καταδεικνύει πως η δεύτερη θητεία δεν θα αποτελεί περίπατο για τον Νίκο Αναστασιάδη.
Σε ερώτηση για τον βαθμό εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες απέναντι στην κυβέρνηση, το 28%

απάντησε καθόλου ενώ το 40%
λίγο. Το αρκετά συγκέντρωσε το
26% ενώ μόλις το 5% συγκέντρωσε
πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης.
Σε ερώτηση κατά πόσο η χώρα έχει
βγει ή παραμένει σε οικονομική
κρίση, μόλις το 30% θεωρεί ότι έχει
βγει ενώ το 69% των ερωτηθέντων
θεωρεί πως παραμένει. Σημαντικό
είναι το ερώτημα για τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Το 31% των
ερωτηθέντων απαντά πως δεν είναι
καθόλου ικανοποιημένο από τους
χειρισμούς του Προέδρου στο Κυπριακό, ενώ το 37% λίγο ικανοποιημένο. Μόλις το 24% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο και 4% των ερωτηθέντων πολύ. Σε ερώτηση για
τον βαθμό ικανοποίησης από την
απόδοση της σημερινής κυβέρνησης το 21% δηλώνει καθόλου, το
44% λίγο, ενώ το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο και 4% λίγο. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τους νέους υπουργούς, το δεν ξέρω δεν απαντώ αποτελεί την κύρια απάντηση των ερωτηθέντων.
Η αντιφατική στάση στο Κυπρια-

κό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
εντείνει και την καχυποψία των
πολιτών απέναντι στον Νίκο Αναστασιάδη από όλα τα στρατόπεδα.
Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για την
εσωτερική διακυβέρνηση. Σε μια
κυβέρνηση των αρίστων, που ο επικεφαλής υποσχέθηκε τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους,
δε νοείται οι υπουργοί του να είναι
ακόμα άγνωστοι στην κοινωνία.
Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι
πως τα όσα διαμείβονται το τελευταίο διάστημα, στον Συνεργατισμό,
τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης αλλά κυρίως στον τομέα
της δικαιοσύνης, καταδεικνύει μία
κυβέρνηση ανέτοιμη να υλοποιήσει
τις όποιες μεγαλεπήβολες μεταρρυθμίσεις. Θυμίζει περισσότερο μία
«ωρολογιακή βόμβα», όπως έλεγε
ο ίδιος όταν ανέλαβε το 2013 από
τον Δημήτρη Χριστόφια. Το πρόβλημα για τον ίδιο είναι πως σε
αυτή την δεύτερη πενταετία, ο χρόνος ανοχής ή αλλιώς περίοδος χάριτος έχει εξαντληθεί. Όπως και τα
περιθώρια μετατόπισης της ευθύνης
στη διακυβέρνηση Χριστόφια.

L I VE, WOR K
& PLAY
Luxury apartments and offices for sale
Call 8000 50 30
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Παγιδευμένοι στην
ακρασία της εξουσίας
Μόλις πριν από δέκα μέρες ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας δημοσίευσε σε φιλική του εφημερίδα, άρθρο με τον εύγλωττο
τίτλο «Καθαρή έξοδος, καθαρότερες οι διαχωριστικές γραμμές».
Υποτίθεται ότι «H Ελλάδα, μετά οκτώ χρόνια μνημονιακής
επιτροπείας, είναι έτοιμη να κάνει το αποφασιστικό βήμα
για την οριστική έξοδο από την κρίση». Τυχερή η κυβέρνηση.
Πέτυχε τον στόχο κι ευτυχώς διατηρούνται οι «διαχωριστικές
γραμμές». Κυρίως αυτό απολαμβάνουν, να κατατροπώσουν
την αντιπολίτευση.
Η αλήθεια είναι ότι «καθαρή έξοδος» δεν υπάρχει. Είναι μύθος
αλλά είναι και κάτι χειρότερο, ακρασία. Γνωρίζουν ότι δεν
υπάρχει, αντιλαμβάνονται τι θα έπρεπε να κάνουν, αλλά δεν
μπορούν. Είναι ακρατείς. Πάσχουν από ακρασία που σύμφωνα
με τον Αριστοτέλη σημαίνει ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν
αλλά δεν μπορούν επειδή παρασύρονται από το πάθος τους.
«Ο ακρατής πράττει εν γνώσει του άσχημες πράξεις υπό
το κράτος του πάθους του» (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
1145β 12-13). Αυτούς που, ενεργώντας αντίθετα προς τον
ορθό λόγο, φτάνουν σε υπερβολή
<
<
<
<
<
<
σε σχέση με ευχάριστες απολαύσεις,
ο Αριστοτέλης, τους θεωρεί ακρατείς
Η αλήθεια είναι
με την προσθήκη «ως προς τα χρήότι «καθαρή
ματα», «ως προς το κέρδος», «ως
προς την τιμή», «ως προς τον θυμό».
έξοδος» δεν
(1147b – 1148b) Στη συγκεκριμένη
υπάρχει. Αυτό
περίπτωση είναι ακρασία ως προς
που υπάρχει
τη διατήρηση της κυβέρνησης. Το
είναι η «ενισχυ- πάθος της εξουσίας.
Αφού για πολλούς μήνες η «καμένη εποπτεία». θαρή έξοδος» έγινε σημαία της κομματικής ρητορικής, διαχωριστική
γραμμή, τάφρος που χώριζε τους καλούς από τους κακούς,
τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Δεν υπάρχει. Αυτό που
υπάρχει είναι η «ενισχυμένη εποπτεία». Τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα για το τι σημαίνει:
• Αξιολογήσεις μέχρι να εξοφληθεί το 75% των δανείων
του Δημοσίου.
• Τα νέα μέτρα, που προτείνει η Κομισιόν, επιβάλλονται
άμεσα και θεωρείται εκ των προτέρων πως έχουν εγκριθεί
και από το Eurogroup – εκτός αν συνεδριάσει μέσα σε 10
μέρες και τα απορρίψει με ειδική πλειοψηφία.
• Στην ψηφοφορία αυτή, δεν ψηφίζει η Ελλάδα. Ψηφίζουν
μόνο τα μέλη του Eurogroup, το οποίο ενεργεί χωρίς να λάβει
υπόψη την ψήφο του οικείου κράτους-μέλους το οποίο αφορούν
τα μέτρα. Τα παράλογο αποτέλεσμα της ακρασίας είναι ότι η
κυβέρνηση πανηγυρίζει για την «καθαρή έξοδο» και μόλις
αυτή «πραγματοποιηθεί», θα εφαρμόσει μέτρα όπως μείωση
συντάξεων και μείωση του αφορολογήτου, που καταδίκαζε.
Και θα συνεχίζει να κινείται στο αυστηρό πλαίσιο ενισχυμένης
εποπτείας.
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη μεταμνημονιακή εποπτεία
προβλέπει ότι τις αποφάσεις μετά το 2018, για νέα μέτρα, θα
λαμβάνουν οι δανειστές. Αν η Ελλάδα επιτυγχάνει πλεονάσματα,
δεν θα χρειάζεται να παίρνει επιπλέον μέτρα. Αν όμως δεν
κάνει όσα χρειάζονται, θα επιβάλλονται μέτρα ώστε να έχει
ανταλλάγματα όπως ελάφρυνση χρέους και διευκολύνσεις.
Προφανώς κανένα πρόσθετο μέτρο δεν επιβάλλεται, εάν δεν
χρειαστεί.
Εκτός από την Ελλάδα, άλλες 7 χώρες της Ε.Ε. μπήκαν σε
μνημόνια. Οι άλλες χώρες βγήκαν ταχύτατα από τα μνημόνια
και απέδειξαν πως εφάρμοσαν τα αναγκαία μέτρα για να ξεφύγουν από την κρίση, χωρίς «δεκανίκια» από νέα προγράμματα.
Καμία χώρα δεν καθυστέρησε οκτώ χρόνια όπως η Ελλάδα,
όλες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε λιγότερο από 3 χρόνια.
Οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν τα προγράμματα που εφάρμοζαν,
με πολιτική συναίνεση και υπευθυνότητα.

Βαδίζουμε προς μια νέα αποφυγή ευθύνης από πολιτικό προσωπικό και κοινωνία. Πριν, οι «αντιμνημονιακοί» κάθε είδους,
με κορώνες ρητόρευαν κατά Γερμανοτσολιάδων και Ευρωπαίων
υποσχόμενοι στην ουσία τη συνέχιση της αβάσιμης αφθονίας
στη συνέχεια επιβίωσαν λαμβάνοντας δριμύτατα μέτρα λιτότητας
με το «ελαφρυντικό» πως των δεινών υπαίτιοι ήσαν μόνο οι
«ξένοι». Πολλοί τους πίστεψαν. Σήμερα, που ο χρόνος μετρά
αντίστροφα προς την έξοδο από τα μνημόνια και την όποια «ιστορία επιτυχίας» επισκιάζουν και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν
από το 2019 –π.χ. νέες περικοπές συντάξεων και αφορολογήτου–, ακολουθείται το «στρίβειν» διά νέων υποσχέσεων: ότι
δεν θα εφαρμοστούν τα υπογεγραμμένα μέτρα ή ότι θα ελαφρυνθούν με αντίμετρα. Πολλοί τους πιστεύουν. Λες, «η σύνταξη
θα μειωθεί από πρώτη πρώτου» και η απάντηση είναι, «κάτσε
να δούμε, μπορεί να μη μειωθεί...».
Γιατί κλείνουμε τόσο σφιχτά τα μάτια μπρος στο προφανές;
Γιατί –η κεφαλή– περιστρέφεται στον ίδιο καταστροφικό κύκλο,
εισάγοντας στην ίδια τραγωδία απαράλλακτα μηχανεύματα;
Σίγουρα διότι παραμένουν ίδια τα κίνητρα (για το πολιτικό προσωπικό η φιλαρχία, το γάντζωμα με κάθε μέσο στην εξουσία,
για πολλούς από τον λαό η υπέρβαση των κανόνων υπέρ του
προσωπικού οφέλους, η πλεονεξία, η φιλαυτία...), αλλά όχι
μόνο. Ιδιο παραμένει και το υπόβαθρο των ιδεολογιών, των νοοτροπιών, ίδια τα ιστορικά βιώματα που γίνονται οδηγοί και
παράγοντες των πράξεών μας. Συνιστώσες που συνδιαμόρφωσαν
(γιατί άνθρωπος και κοινωνία είναι αλληλένδετα), σε βάθος
χρόνου, τις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, τις αξιολογικές
και δικαιικές διερωτήσεις, τις κανονιστικές απαιτήσεις, έναν
συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό βίο, το γνώριμο παρασιτικό
κομματικό σύστημα, το αποτυχημένο λαβυρινθώδες κράτος,
την πολυπρόσωπη κοινωνία (ο πολίτης είναι προϊόν και ταυτόχρονα δημιουργός των κοινωνικών του σχέσεων). Δηλαδή,
ένα ισχυρότατο πλέγμα κοινών εμπειριών, που σταματούν την
πτήση της λογικής, τη δυνατότητα διαφυγής – ένα ανθεκτικό
στρεβλό σύμπαν. Εντός του οποίου πλήθος φωνών μέμφεται
τις συντεταγμένες και τις ροπές του, τις αντιφάσεις που
προκαλούν μόνο μια υποτονική σύγκρουση, χωρίς να καταφέρνουν μέχρι στιγμής να κόψουν τα συνεκτικά του νήματα.
Κάποτε θα μπορέσουν;

& ΣΕΒΕΡΗ

Οι πύραυλοι της Ελένης, ο άσσος του Φούλη και οι μάχες στο ΔΗΚΟ
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Μπορεί ο Φούλης να το πήρε πάνω του και να

σήκωσε τη σημαία του ΔΗΣΥ φωνάζοντας «αέρα» για την έδρα στη Λεμεσό, η πραγματική
μάχη όμως τώρα αρχίζει. Η αντεπίθεση της Ελένης Θεοχάρους μόλις άρχισε και θα έχει και
συνέχεια. Και όπως μαθαίνω από πηγή μου
στην Αλληλεγγύη θα διεξαχθεί με τον γνωστό
της τρόπο: κατά μέτωπο. Η ανταλλαγή επιστολών και δηλώσεων έδωσε μια πρώτη γεύση
του τι θα ακολουθήσει. «Την έδρα την κέρδισα όχι μαζί σας αλλά κόντρα σε σας, ενώ με
πολεμούσες πισώπλατα», του έγραψε η Ελένη. «Επιβεβαιώνει άλλη μια φορά αυτά που
λέγαμε τόσες μέρες: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο θέμα των εδρών. Από την μια υποστηρίζει ότι οι έδρες ανήκουν στα κόμματα αλλά
η έδρα του ΔΗΣΥ στην Ευρωβουλή ανήκει
στην ίδια».

Η μάνταμ του Φούλη με ενημέρωσε πως

«σημειώνονται διάφορες κινήσεις και από
τους δύο μονομάχους για δημόσιες συμμαχίες» και επέμεινε σε όσα μου είχε πει προχθές: «Ο Φούλης πάντως είναι προετοιμασμένος και πανέτοιμος να το τραβήξει μέχρι τέλους. Κάποιος επιμένει πως κρύβει και έναν
κρυφό άσσο». Μου είπε ακόμα πως αναμένονται και τα πυρά κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού «τα οποία θα είναι και πυκνά και δραστικά». Στην ερώτησή μου ποιος είναι αυτός ο
αρχηγός, η απάντηση ήταν: «Αυτός που μιλά
συνεχώς για κουτοπονηριές του Αβέρωφ».

«Σε μεγάλα προβλήματα βάζει την ΠΑΣΥΚΙ ο

Κούμας», έλεγε χθες γνωστός γιατρός στη
Λευκωσία για την σημερινή απεργία. Ο γιατρός που συζητούσε με συνάδελφό του υποστήριξε πως η απεργία «δεν είναι συνδικαλιστικό αλλά πολιτικό μέτρο και θα πρέπει οι
γιατροί να σταματήσουν να παρασύρονται από πολιτικούς και πολιτικάντηδες». Ο ίδιος ανέφερε πως στο τσακ πείστηκε ομάδα γιατρών που ετοιμαζόταν να διαχωρίσει δημόσια
τη θέση της για την απεργία να μην εκδηλωθεί. «Η υπομονή έχει και όρια και θα πρέπει
κάποιοι να το κατανοήσουν και να μην τεντώνουν χωρίς ουσιαστικό λόγο το σχοινί», ανέφερε. Για τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του
υπουργού Υγείας και της ΠΑΣΥΚΙ, έμαθα πως
κάθε άλλο από ήρεμη και εποικοδομητική ήταν. «Γι’ αυτό εξάλλου και δεν βγήκε κάποια
δήλωση ή ανακοίνωση. Δεν είχαν τίποτα θετικό να πουν», όπως μου λέχθηκε.

Μάχες δίνονται στο ΔΗΚΟ για τις θέσεις εξου-

σίας που θα παιχθούν στο εκλογικό
συνέδριο στις 10 Ιουνίου. Οι υποψηφιότητες
θα πρέπει να υποβληθούν την ερχόμενη Παρασκευή και κάποιοι «κάνουν πόλεμο» να αποτρέψουν κάποιους να κατέλθουν ως υποψήφιοι, όπως με ενημέρωσε η ΔΗΚΟανα-

«Ελένη μου, αν θέλεις να δεις πραγματικές μάχες κόπιασε για ένα καφέ στο ρετιρέ».

θρεμμένη Φωτούλα. Σύμφωνα με την ίδια η
μάχη για θέση του αναπληρωτή προέδρου
προκαλεί ήδη νευρικότητα, αφού και η Χριστιάνα και ο Μαρίνος είναι αποφασισμένοι να
επιμείνουν μέχρι τέλους. Ακούστηκε μάλιστα
πως έγινε προσπάθεια σε έναν από τους δύο
να αποσυρθεί, «κάτι που προκάλεσε ποικίλα
σχόλια, πικρία και θυμό».
Και για τις θέσεις των αντιπροέδρων υπάρ-

χει, σύμφωνα με την Φωτούλα, έντονο παρασκήνιο αφού υπάρχουν ήδη τέσσερις υποψή-

φιοι ενώ αναμένονται άλλες δύο - τέσσερις υποψηφιότητες! «Για να μην σας πω και για τη
θέση του Γενικού Γραμματέα που βλέπω εκτός από τον Άθω Αντωνιάδη και τον Μιχαλάκη Ιερείδη, άλλα δύο άτομα να ενδιαφέρονται έντονα» πρόσθεσε ελαφρώς συγχυσμένη η Φωτούλα. «Σε κάθε περίπτωση τα χειρότερα αναμένονται και γενικά βρισκόμαστε σε
μεγάλη αναστάτωση. Είναι και η Αντιγόνη που
ετοιμάζει νέες κανονιές και οι νέες διαγραφές που συνθέτουν ένα τεράστιο μπάχαλο»,
κατέληξε.

Κάποιες σημαντικές συναντήσεις έχει
προγραμματίσει ο Νίκαρος στη Σόφια, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Πάμπος από
το Μέγαρο. Όπως μου είπε, τουλάχιστον
μία από τις συναντήσεις θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τον Νίκαρο και ελπίζει
πως θα έχει τα «θετικά αποτελέσματα στα
οποία επενδύει».
ΚΟΥΪΖ: Ποιος θύμωσε γιατί η συνάντηση Νί-

καρου - ΠΕΟ πήγε πολύ καλά, κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Κυρίτσης;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Απαράλλακτα
τεχνάσματα
στην ίδια τραγωδία

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Επιμέλεια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Φεστιβάλ Θεάτρου Στροβόλου 2018 και για καλό σκοπό
Ο Δήμος Στροβόλου και το 2018 διοργανώνει
το δικό του Φεστιβάλ Θεάτρου, θέλοντας
με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει το δικό
του παρών στα πολιτιστικά πράγματα της
Λευκωσίας και όχι μόνο, αλλά και να προσφέρει κοινωνικό έργο με όχημα το θέατρο,
εν είδει ανταπόδοσης σε όλους τους πολίτες. Το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν
θεατρικά σχήματα από Κύπρο και Ελλάδα,
διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά, πέρυσι
οι παραστάσεις δόθηκαν τον Σεπτέμβριο,
και ευελπιστεί να καταστεί σταθερός πολιτιστικός θεσμός για τον Στρόβολο. Το
φεστιβάλ για το 2018 έκανε αρχή την Τετάρτη 2 Μαΐου με την παράσταση «Ήρωες», του Gerald Sibleyras, σε μετάφραση
Μαριάννας Τόλη και σε σκηνοθεσία Nikita
Milivojevic, και στους πρωταγωνιστικούς
ρόλους οι Γιάννης Φέρτης, Δημήτρης Πιατάς και Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Συνέχεια
δόθηκε με την παράσταση «Μπαμπά μην
ξαναπεθάνεις Παρασκευή», των Ρήγα και
Αποστόλου, με το Σατιρικό Θέατρο, τη Δευτέρα 14 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Δέσποινας
Μπεμπεδέλη, στην οποία συμμετείχαν οι
Σπύρος Γεωργίου, Μάριος Δημητρίου, Μαριάννα Καυκαρίδου, Βασίλης Μιχαήλ, Λουκία Πρωτοπαπά, Ανδρέας Ρόζου, Μαρία
Φιακά, Νάτια Χαραλάμπους, Ιωάννα Μαραγκού και Στέφανος Κασάπης.
Σήμερα, Τετάρτη, 16 Μαΐου, η ομάδα
θεάτρου No_Stage από την Ελλάδα παρουσιάζει το σαιξπηρικό έργο «Οθέλλος», με
τους Κωνσταντίνο Αλέξη, Σάββα Πογιατζή,
Μαρία Σωτηροπούλου και Άντρια Χαραλάμπους. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε
έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς τις
καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και είναι
βασισμένη στις αρχές της commedia
dell’arte, στη χρήση της μάσκας και στον
ποιητικό λόγο στο θέατρο. Η είσοδος στην
παράσταση είναι δωρέαν.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου θα ολοκληρωθεί
στις 9 Ιουνίου, με την παράσταση «Το Νυφικό Κρεβάτι», το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Ολλανδού συγγραφέα Γιαν
ντε Χάρτογκ, σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη, σκηνοθεσία Χρήστου Δήμου και παραγωγή SPP Media. Πρωταγωνιστεί η Άννα
Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο Λευτέρης
Ζαμπετάκης. Ένας γάμος... μια συζυγική
συμβίωση 35 ολόκληρων χρόνων γύρω
από ένα νυφικό κρεβάτι! Αληθινή ζωή,
συγκίνηση και άφθονο γέλιο.

Κοινωνική προσφορά

«Το Φως του Γκαζιού – Gas light», του Πά-

τρικ Χάμιλτον, σε σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη θα ανέβει την Πέμπτη 17 Μαΐου στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου, με την παράσταση «Το Νυφικό Κρεβάτι», το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του
Ολλανδού συγγραφέα Γιαν ντε Χάρτογκ.

Την Πέμπτη 17 Μαΐου στη σκηνή του
Αμφιθεάτρου του Δήμου Στροβόλου θα ανέβει το ψυχολογικό θρίλερ «Το Φως του
Γκαζιού – Gas light», του Πάτρικ Χάμιλτον,
γραμμένο το 1938, από το Θέατρο Διόνυσος,
στην οποία συμμετέχουν οι Χριστόδουλος
Μαρτάς, Βαρβάρα Χριστοφή, Σοφία Καλλή,
Νίκη Αγγελάκη και ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος σε μετάφραση – διασκευή, σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη. Το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον περιγράφει την ψυχολογική κακοποίηση
μιας γυναίκας από τον σύζυγό της.
Το Φεστιβάλ θα συνεχίσει και τον μήνα
Ιούνιο με το έργο «Ζωρζ Νταντέν ή ο Ανύ-

παρκτος Σύζυγος», του Μολιέρου την Τρίτη
5 Ιουνίου, από το Θέατρο Σκάλα, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μελέκη. Το «Ζωρζ Νταντέν»
είναι ένα έργο ωριμότητας για τον Μολιέρο
και διαπραγματεύεται με απολαυστικό τρόπο το θέμα της ζήλειας και το δράμα που
ζει ο ζηλιάρης. Συνδυάζει όλο το ερωτικό
κωμικό παιχνίδι και ταυτόχρονα κάνει τομή
στην ανθρώπινη κατάσταση, ένα έργο
σπουδαίο, σύγχρονο και απολαυστικό για
τον θεατή. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Σοφοκλής Κασκαούνιας, Γιάννης Κόκκινος,
Μόνικα Μελέκη, Χρυστάλλα Καλλένου,
Ανδρέας Νικολαΐδης, Λουκάς Λουκά, Μαρία
Ζορλή και Φοίβος Γεωργιάδης.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου επιθυμεί να συνδέσει τη θεατρική
πράξη και τις εν γένει πολιτιστικές του
δραστηριότητες με την κοινωνική προσφορά και κατ’ επέκταση να δώσει το
στίγμα του για το πώς αντιλαμβάνεται τον
πολιτισμό. Όλες οι παραστάσεις, εκτός
μιας στην οποία η είσοδος θα είναι δωρεάν,
θα έχουν εισιτήριο εισόδου €5 ή €10. Σκοπός του εισιτηρίου είναι τα έσοδα από
την πώλησή τους να διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Δήμος Στροβόλου, με
το Φεστιβάλ Θεάτρου 2018, στηρίζει τον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας «Ο
Καλός Σαμαρείτης», τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου, την Παγκύπρια Οργάνωση
Γονέων και Φίλων Παιδιών με εγκεφαλικές
και άλλες παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας»
και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Πληροφορίες: Εισιτήρια πωλούνται στο Δη-

μοτικό Μέγαρο Στροβόλου (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.) και στο ταμείο
του Δημοτικού Θεάτρου την ημέρα της κάθε
παράστασης (4:00 μ.μ. – 8:30 μ.μ.). Όλες οι
παραστάσεις θα δοθούν στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, με ώρα έναρξης στις 8:30 μ.μ.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ • Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ T ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

n

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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PROUDLY PRESENTS

CYPRUS IN THE

DIGITAL AGENDA

JUNE 2018

21st JUNE – FILOXENIA CONFERENCE CENTRE
The Conference is aiming to bring the new developments of the digital world
and start a discussion on how to implement them in Cyprus. The Conference
will also focus on the “fake news” issue and how the European Commision is
dealing with the problem.

FAKE NEWS vs QUALITY JOURNALISM
Keynote Speaker

Discussion will follow with

Margaritis Schinas

Alexis Papachelas

Chief Spokesperson of the
European Commission

Greece’s Kathimerini
Executive Editor

Keynote Speaker

Yiorgos Lakkotrypis
Minister of Energy, Commerce,
Industry and Tourism

Addressing the issue of misleading news and the political issues they raise. How is the EU
planning to respond? What is the role of the traditional Media Houses?

HOW SOLAR ENERGY AND A.I. TRANSFORM
TRANSPORTATION
CAN CYPRUS BE A FRONT RUNNER?

In a country with 80% direct sun light annually, the potential of creating a renewable energy
power house is huge. Will we take advantage of the sun and be front runners to create the first
country 100% powered by the sun?

ELECTRIFICATION AND AUTONOMOUS DRIVING
WHAT, WHEN, HOW.
Keynote Speaker

Presentation by

Sebastian Waldbauer

Dr. Stelios Himonas

Senior Product &
Price Manager Digital Services
& E-Mobility at BMW Group CSEU

Permanent Secretary
of the Ministry of Energy,
Commerce, Industry
and Tourism Cyprus Digital Champion

The stages of introduction and the connection to the electric vehicle. When is it coming, what are
the latest developments? Will Cyprus offer incentives to promote the electrification of its fleet? And
how?

DEEP DATA MANAGEMENT AND AD EXCHANGE
ADS IN MULTIPLE SCREENS
Keynote Speaker

Keynote Speaker

'EORGE-AKKOULIS

Panos Papageorgiou

Co-Founder Avocarrot

Co-Founder Avocarrot

How big data becomes small data. Where is advertising heading to and how will the message be
reproduced on multiple screens.

CONTENT IS STILL KING
Keynote Speaker

ëANIA'IAKOUMAKI

How to create native content and video experience. What are major brands doing, how is the
message created, what are the distribution channels.

Social Media & Community
Manager Consultant

How brands are investing in Native Content
Discussion will follow with
Media & Brand Executives

Chrysanthos Tsouroulis, Dias Group
'IORGOS4HEODOTOU Papaellinas Group
Athanasios Ellis, Journalist Kathimerini Greece
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Οι δύο μνηστήρες
και τα σενάρια για ΣΚΤ
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ενδεχομένως να
αλλάξουν τους συσχετισμούς ισχύος στο τραπεζικό τοπίο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δύο τελικά είναι οι προτάσεις που
υποβλήθηκαν για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14
Μαΐου. Η μία εξ αυτών, όπως επιβεβαίωσε και η ίδια, κατατέθηκε από την
Ελληνική Τράπεζα, με το ενδιαφέρον
να επικεντρώνεται στο υγιές κομμάτι
της ΣΚΤ. Η ανακοίνωση που εξέδωσε
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ήταν λιτή, αναφέροντας πως σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας
στις 13 Απριλίου 2018 για τη συμμετοχή
της στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε προσφορά.
Εξίσου λιτή ήταν και η ανακοίνωση
του Συνεργατισμού την ίδια ημέρα, αναφέροντας ότι έλαβε δύο προτάσεις
από ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με
τη διαδικασία Στρατηγικής Συναλλαγής
σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Τράπεζα. Η «Κ» είχε αναφέρει από την
Κυριακή ότι αναμενόταν να κατατεθεί
μία πρόταση από επενδυτή για τη ΣΚΤ,
αλλά και μία «έκπληξη» που θα εμφανιζόταν επί της διαδικασίας. Η έκπληξη
φυσικά δεν αφορούσε στην ύπαρξη
δεύτερης πρότασης, η οποία φέρεται
να είναι από το επενδυτικό Ταμείο
Αpollo Global Management, αλλά για
το ενδεχόμενο συνεργασίας του Ταμείου με άλλη Κυπριακή τράπεζα εκτός
της Ελληνικής.
Το επενδυτικό Ταμείο Apollo ήταν
μέσα στους δυνητικούς επενδυτές για
τη ΣΚΤ, ψάχνοντας συνεργασία με την
Ελληνική Τράπεζα, κάτι που όμως,
όπως διεφάνη εκ του αποτελέσματος,
δεν κατέστη δυνατό. Και αυτό διότι
το επενδυτικό Ταμείο Apollo άλλαξε
τρεις φορές τις προτεραιότητές του.
Πρώτα, αναζητούσε συνεργασία με
την Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση του υγιούς κομματιού του Συνεργατισμού, έπειτα διέρρεαν πληροφορίες πως ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Συνεργατισμού στην ολότητά του, ενώ τώρα φέρεται να κατέθεσε προσφορά και πάλι για το υγιές
κομμάτι του Συνεργατισμού.
Όχι όμως ατομικά ως οντότητα ή
σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα, αλλά όπως ανέφερε το Σίγμα στο
βραδινό δελτίο τη Δευτέρα, η πρόταση
τελικώς φαινόταν να συμπεριλαμβάνει
το κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα της
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Ικανοποίηση από
την εξέλιξη εκφράζει
η κυβέρνηση και τονίζει
ότι στέλλονται θετικά μηνύματα για την οικονομία.
<
<
<
<
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<
<

«Για να αγοράσεις τράπεζα
πρέπει να είσαι τράπεζα»,
τονίζουν τραπεζικές πηγές.
AlphaBank Κύπρου. Η «έκπληξη» δηλαδή που είχε αναφέρει η «Κ», ίσως
εν τέλει να ήταν αυτή, με τα δεδομένα
πλέον να διαφοροποιούνται αν και εφόσον ισχύει κατά πολύ. Εκεί που η
Ελληνική Τράπεζα ήταν η μόνη με τραπεζική άδεια που συμμετείχε στη διαδικασία και που μπορούσε να αναλάβει
τις καταθέσεις του Συνεργατισμού που
εμπερικλείονται στο πακέτο του υγιούς
κομματιού του (άρα είχε και προβάδισμα σε σύγκριση με όλους τους άλλους
επενδυτές), πλέον σύμφωνα με την
παραπάνω εξέλιξη υπήρχαν δύο «επενδυτές» με τραπεζική άδεια. Η «Κ»
επικοινώνησε με ηγετικά στελέχη της
AlphaBank Κύπρου, τα οποία ωστόσο
δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία
περί εμπλοκής τους, αλλά ούτε και διέψευσαν, δηλώνοντας πως, «αφού είμαστε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, δεν μπορούμε να πούμε
οτιδήποτε στο παρόν στάδιο».

πως όποια από τις δύο προτάσεις επιλεχθεί, θα αλλάξει την παρούσα τραπεζική τριάδα, καταλαμβάνοντας επί
της ουσίας τη θέση που κατείχε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε επίπεδο καταθέσεων και δανείων. Οι ίδιες
πηγές δίχως να είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον της
AlphaBank Κύπρου και συνεργασία με
το επενδυτικό Ταμείο Apollo, αρκέστηκαν στο ότι το Ταμείο είχε επαφές
την Πέμπτη και Παρασκευή, 10 και 11
Μαΐου (δηλαδή τέσσερις και πέντε ημέρες προτού εκπνεύσει η διαδικασία
υποβολής προσφορών) με στελέχη τραπεζών στην Ελλάδα. Άρα, όπως είπαν,
δεν θα ήταν καθόλου αβάσιμο να συνήψε συμφωνία με τη μητρική
AlphaBank στην Αθήνα και να μπήκε
στη διαδικασία η AlphaBank Κύπρου
για τα παραπάνω οφέλη που θα προκύψουν. «Για να αγοράσεις τράπεζα
πρέπει να είσαι τράπεζα», κατέληξαν
οι ίδιες πηγές. Ταυτόχρονα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Ελληνικής
μετά την απόκτηση των σχεδόν καλών
5 δισ. δανείων της ΣΚΤ θα πέσουν στο
18% – 20%, ενώ στην AlphaBank Κύπρου θα έχουν ακόμα περισσότερη επίδραση, αφού θα πέσουν στα 10% -

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα εξετάσει το Business Plan που περιλαμβάνει η κάθε πρόταση σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και τη Citigroup, τον χρηματοοικονομικό της σύμβουλο.
15%. Το επίπεδο των ΜΕΔ της Ελληνικής, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το σύνολο του 2017, έχει
μειωθεί στα 2,16 δισ. ευρώ, μειωμένα
κατά 14% σε σύγκριση με τα 2,5 δισ.
στο τέλος του 2016. Αντιπροσωπεύουν
δηλαδή το 53,3% του συνόλου των δα-

Όλα ανοιχτά

Αλλαγές στο τραπεζικό χάρτη
Το σημαντικό της τροπής που επέφεραν τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό με όσα είχε αναφέρει και η
«Κ», είναι αφενός ότι θα άλλαζε ο τραπεζικός χάρτης της Κύπρου. Κι αυτό
γιατί όπως ήδη είχαν παρατηρήσει τραπεζικές πηγές στο παρασκήνιο, και τα
δύο κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα
φλερτάρουν με το να καταστούν τα
δεύτερα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου. Άρα, ο καλός Συνεργατισμός θα κάνει «καλύτερες» τις δύο
τράπεζες, ανεβάζοντας κατά μία θέση
(εάν επιλεγεί αυτή φυσικά) την Ελληνική
Τράπεζα, ενώ για την AlphaBank, από
μία μικρή ελληνική θυγατρική τράπεζα
θα τη μετατρέψει στη δεύτερη μεγαλύτερη του νησιού.Όπως και να έχει,
τραπεζικές πηγές αναφέρουν στην «Κ»

νείων της Τράπεζας. Αναφορικά με την
AlphaBank Κύπρου και τα τελευταία
δημοσιοποιημένα αποτελέσματά της
για το 2017 στο σύνολό του, τα ΜΕΔ
σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), ανέρχονται
στα 1,72 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 65,6% του συνόλου των δανείων,
σε σύγκριση με το 64,3% που είχε παρουσιάσει το 2016.

Θετικά μηνύματα για την οικονομία
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληρο-

φορίες της «Κ», είναι δεδομένη η ικανοποίηση από κυβερνητικής
πλευράς και δη του ΥΠΟΙΚ για την ύπαρξη δυο προτάσεων στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού. Παράλληλα, κυβερνητικές
πηγές θεωρούν πως η υποβολή των
δύο προτάσεων αποτελεί και απά-

ντηση στα σενάρια περί μη ύπαρξης
επενδυτικού ενδιαφέροντος, άρα
και αποτυχίας της όλης διαδικασίας.
Τα σενάρια αυτά είχαν αρχίσει να
φουντώνουν την προηγούμενη εβδομάδα. Τονίζουν ακόμα ότι με την
εξέλιξη αυτή στέλλονται και θετικά
μηνύματα για την οικονομία της Κύπρου.

Το φημολογούμενο ενδιαφέρον από
την AlphaBank Κύπρου για τη ΣΚΤ,
το οποίο μέχρι χθες το απόγευμα δεν
επιβεβαιωνόταν, άρχισε να ξεθωριάζει
ως σενάριο. Υπό κανονικές συνθήκες,
αν υπήρχε ενδιαφέρον θα έπρεπε να
υπάρχει ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, δεν
έγινε. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε
το ΚΥΠΕ με πληροφορίες του από την
Αθήνα, η Apollo χωρίς την AlphaBank
Κύπρου υπέβαλε προσφορά στο πλαίσιο
της διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών
προτάσεων για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Τραπεζικές πηγές από την Αθήνα
σημείωνε το ΚΥΠΕ, επιβεβαίωσαν ότι
διεξήχθησαν συζητήσεις μεταξύ της
αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, Apollo Global
Management και της Alpha Bank, χωρίς
να υπάρξει κατάληξη επί του θέματος.
Ωστόσο, οι ίδιες πηγές φαίνεται να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «απ’
εκεί και πέρα και αναλόγως με τις εξελίξεις, αν γίνει αποδεχτή η προσφορά

με την Apollo, εμείς θα εξετάσουμε τι
θα πράξουμε».

Στα χέρια του SSM
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
(SSM) για τη διαδικασία που έχει δρομολογηθεί, πρέπει να εξετάσει το Business
Plan που περιλαμβάνει η κάθε πρόταση
σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και τη Citigroup, τον
χρηματοοικονομικό της σύμβουλο. Θα
πρέπει επί της ουσίας να καθορίσει ποιος
θα λάβει τα καλά δάνεια και τις καταθέσεις
του Συνεργατισμού, και ποιο τραπεζικό
ίδρυμα θα τις διαχειριστεί την επόμενη
ημέρα. Οι προτάσεις, όπως τονίζεται
στην ανακοίνωση της ΣΚΤ, εξετάζονται
πλέον από την ανώτατη διοίκηση της
Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται στενά
με τη Citigroup Global Markets Limited
που λειτουργεί ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός της σύμβουλος. Διευκρινίζει πως η Επιτροπεία της Τράπεζας
αναμένεται να συνεδριάσει στο πλαίσιο
αυτής της διαδικασίας, ώστε να εξετάσει
τις προτάσεις αυτές και σε κατάλληλο
χρόνο θα παράσχει επιπλέον πληροφορίες.Υπενθυμίζεται δε πως η Apollo έχει
ήδη συνάψει επιχειρηματικές κινήσεις
με την ΣΚΤ, αφού είναι μέτοχος της
Altamira Cyprus Ltd. που διαχειρίζεται
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της ΣΚΤ.
Έπειτα από το «σπάσιμο» της ΣΚΤ σε
καλή και κακή τράπεζα (αναπόφευκτο
αν απορροφηθούν τα καλά της στοιχεία),
η Altamira θα συνεχίσει να διαχειρίζεται
τα ΜΕΔ της Τράπεζας των 6,2 δισ. ευρώ,
η οποία βεβαίως θα λάβει μορφή φορέα
διαχείρισης δανείων.

Τεντώνουν το σχοινί παραλύοντας τα νοσηλευτήρια

Έκανε πράξη τα λεγόμενά η ΠΑΣΥΚΙ και κατέρχεται σε δίωρη στάση, παρά τις αντιδράσεις από την κοινωνία και το Υπουργείο Υγείας
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η απόφαση της συντεχνίας των κρατικών ιατρών να κατέλθει σε δίωρη
στάση εργασίας σήμερα αναμένεται
να δημιουργήσει προβλήματα σε ασθενείς, οι οποίοι επισκέπτονται
κατά εκατοντάδες τα δημόσια νοσηλευτήρια καθημερινώς. Η στάση
των γιατρών του δημοσίου έρχεται
σε μια περίοδο όπου το κλίμα κατ’
αυτών είναι βεβαρημένο, μετά και
το θάνατο του 10χρονου μαθητή την
περασμένη Παρασκευή. Οι γιατροί
του δημοσίου σε μια προσπάθεια να
αντιστρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα, σημειώνουν ότι για πρώτη φορά
στα χρονικά υπάρχει ποινικοποίηση
της ιατρικής πράξης ρίχνοντας ευθύνες για τον θάνατο του μαθητή
όχι σε τυχόν λάθη των γιατρών, αλλά
στην ανεπάρκεια του συστήματος.
Οι ώρες κατά τις οποίες οι γιατροί
θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας
θεωρούνται αιχμής στα δημόσια νοσηλευτήρια, με πολλούς ασθενείς να
προσέρχονται κυρίως στα εξωτερικά
ιατρεία για προγραμματισμένες επισκέψεις. Η στάση εργασίας αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί
και εκείνη την ώρα θα λάβει χώρα
δημοσιογραφική διάσκεψη η οποία
θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στην οποία
θα συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις
των γιατρών. Εκεί αναμένεται ν’ ανοίξουν τα χαρτιά τους μετά και τα
τελευταία γεγονότα, αλλά και την
κατακραυγή για την επιλογή αυτής
καθαυτής της στάσης εργασίας που
έρχεται κατ΄ αρχήν ύστερα από μερικές ώρες από την κηδεία του
10χρνου, αλλά κι ένα 24ωρο προτού
λήξη το διάταγμα κράτησης των συναδέλφων τους.Παράλληλα, δεν έχει
ακόμα αποφασιστεί εάν οι ανακριτές
του ΤΑΕ Λάρνακας προχωρήσουν
μέσω του δικαστηρίου σε ανανέωση
της κράτησης των δυο. Υπενθυμίζεται
ότι αμφότεροι τελούν υπό κράτηση

Μεγάλη αναστάτωση δημιουργείται σε ασθενείς από την σημερινή στάση εργασίας, καθώς αρκετοί θα χάσουν προγραμματι-

σμένα ραντεβού τα οποία περίμεναν αρκετό χρονικό διάστημα.

καθώς διερευνάται εναντίον τους υπόθεση «πρόκλησης θανάτου από
αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις».
Όπως σημείωσαν αστυνομικές πηγές
στην «Κ», η σημερινή μέρα κρίνεται
σημαντική για τα επόμενα βήματα
της αστυνομίας αφού μέσα από τις
καταθέσεις που έχει στα χέρια της
τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον
του μαθητή , όσο και από το ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό των δύο
νοσοκομείων, θα διαφανεί εάν θα
υπάρξει αίτημα στο δικαστήριο για
ανανέωση του διατάγματος για συνέχιση των ερευνών.
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Γνωστά τα προβλήματα

Η σημερινή μέρα κρίνεται
καθοριστική για το εάν θα
ανανεωθεί το διάταγμα
κράτησης των δύο γιατρών, ενώ αναμένεται να
παραδοθεί και η έκθεση
του ερευνώντος λειτουργού στην διεύθυνση του
υπουργείου Παιδείας.

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται
να απαντήσουν οι ηγεσίες των συντεχνιών των γιατρών στη δημοσιογραφική διάσκεψη, αφορά στο τι
τους ώθησε να προχωρήσουν τώρα
στη στάση αν και τα προβλήματα
στα δημόσια νοσηλευτήρια είναι
γνωστά εδώ και καιρό. Τι περιμένουν
δε ν’ αλλάξει μέσα από τη διαμαρτυρία
αυτή το επόμενο διάστημα και αν
θεωρούν πως είναι σωστή η χρονική
επιλογή δεδομένου και του βεβαρημένου κλίματος αλλά και της κηδείας
του 10χρονου.

Για τον λόγο αυτό από το περασμένο Σάββατο ο Υπ. Υγείας, θέλοντας
ν’ αποτρέψει τον οποιοδήποτε να
συνδέσει το περιστατικό του θανάτου
του 10χρόνου μαθητή με το ενδεχόμενο υποστελέχωσης που παρατηρείται στα δημόσια νοσηλευτήρια
και δη στα τμήματα ατυχημάτων και
επειγόντων περιστατικών, έχει άλλη
άποψη από τους γιατρούς.
Μάλιστα πηγές από το υπουργείο
Υγείας σημειώνουν ότι η στάση εργασίας των γιατρών είναι αχρείαστη,
ενώ τονίζουν ότι ουδείς αμφισβητεί
ότι υπάρχουν προβλήματα στη δημόσια υγεία. Επισημαίνεται μάλιστα
ότι οι γιατροί δεν έπρεπε να τεντώνουν το σχοινί σε μια περίοδο όπου
η διαδικασία εφαρμογής της αυτονόμησης και του ΓεΣΥ έχει ήδη δρομολογηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στο υπουργείο Υγείας,
μεταξύ του υπουργείου Υγείας και
της ΠΑΣΥΚΙ, η οποία ήταν προγραμματισμένη πριν τα γεγονότα της περασμένης Παρασκευής. Σημειώνεται
ότι μετά το τέλος αυτής δεν έγιναν
οι όποιες δηλώσεις από τις δύο πλευρές καθώς θεωρήθηκε σωστό να μην
υπάρξουν οι οποίες δημόσιες τοποθετήσεις λόγω και της κηδείας του
μαθητή η οποία πραγματοποιήθηκε
χθες το μεσημέρι στο Αλεθρικό. Η
συνάντηση ωστόσο δεν φαίνεται να
στάθηκε ικανή να αποτρέψει την
προγραμματισμένη για σήμερα στάση
εργασίας των γιατρών, καθώς μέσω
ανακοίνωσης του το υπουργείο Υγείας
κάλεσε το κοινό να μην προσέρχεται
στα δημόσια νοσηλευτήρια για τα
προγραμματισμένα ραντεβού μεταξύ
10-12 το μεσημέρι, θέλοντας να περιορίσει την ταλαιπωρία των ασθενών
στο ελάχιστο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα νοσηλευτήρια θα λειτουργούν
κατά την διάρκεια της απεργίας με
προσωπικό ασφαλείας για τα εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά.

Νέα αναστάτωση
Νέα αναστάτωση πήγε να δημιουργη-

θεί χθες μετά από νέο τραυματισμό μαθητή, αυτή τη φορά σε γυμνάσιο της
Λευκωσίας, τη στιγμή που ακόμα συνεχίζονται οι έρευνες για τα γεγονότα
που οδήγησαν στο θάνατο τον 10χρονο
μαθητή. Σύμφωνα με τα γεγονότα αλλά
και την ενημέρωση που υπάρχει από το
υπουργείο Παιδείας, ο μαθητής τραυματίστηκε μετά από πτώση από μεσότοιχο του σχολείου κατά την διάρκεια
του διαλλείματος, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα το σχολείο τηρώντας τις διαδικασίες του πρωτοκόλλου να τον στείλει
με ασθενοφόρο για εξετάσεις στις
πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όπως προέκυψε οι
γιατροί έδωσαν εξιτήριο στο παιδί αναφέροντάς του ότι έγιναν όλες οι εξετάσεις και είχε διαφανεί ότι δεν έχει κάτι
περισσότερο από μώλωπες. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι στον μαθητή
διεξήχθησαν όλες οι ενδεδειγμένες εξετάσεις, αν και ο ίδιος είχε αναφέρει
μόνο πόνους στις φτέρνες, από τους επί καθήκοντι ιατρούς και αφού δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε που έχρηζε περαιτέρω ιατρικής παρακολούθησης, απολύθηκε. Σύμφωνα ωστόσο με την
μητέρα και με όσα η ίδια υποστήριξε,
το παιδί συνέχισε να έχει φρικτούς πόνους, και αφού η ίδια ανησύχησε το μετέφερε σε ιδιώτη γιατρό ο οποίος αφού έκανε συγκεκριμένες ενέργειες
κάλεσε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί εκ νέου στο γενικό νοσοκομείο ο
μαθητής. Ο επί καθήκοντι ιατρός στο
ΤΑΕΠ προχώρησε σε νέες ακτινογραφίες και αξονικό κρανίου, αυχένα και
θώρακα, ενώ παράλληλα ο ασθενής εξετάστηκε και από Νευροχειρούργο
και Ορθοπεδικό χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία του, οπότε και μεταφέρθηκε στο
Μακάρειο Νοσοκομείο για παρακολούθηση.
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Ο νόμος περί
κινητικότητας
προβληματίζει
τη Cyta

Υπάλληλοι του οργανισμού τον εγκαταλείπουν για
άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Προβληματισμό στον ημικρατικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό προκαλεί, τελευταία, το
ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από υπαλλήλους
της cyta να εκμεταλλευτούν τις πρόνοιες του
νόμου για την κινητικότητα υπαλλήλων στη
δημόσια υπηρεσία. Σύμφωνα με πηγές από
τον συντεχνιακό χώρο της cyta, το τελευταίο
διάστημα υπάλληλοι του ημικρατικού οργανισμού υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να
μετακινηθούν σε άλλους τομείς του δημοσίου.
Το φαινόμενο «φυγής», λένε οι ίδιες πληροφορίες, παρατηρείται τους τελευταίους τρεις
μήνες και αφορά ειδικότητες όπου ο οργανισμός εμφανίζεται να έχει ελλείψεις. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για μετακίνηση σε κάποιο άλλο τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας έρχεται μετά και τα όχι και τόσο θετικά αποτελέσματα του σχεδίου εθελουσίας αφυπηρέ-

ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κυρίως από
λογιστές και μηχανικούς του οργανισμούς
για μετακίνηση σε άλλα πόστα του δημοσίου.
Αν και ο αριθμός όσων επιθυμούν να αποχωρήσουν είναι μικρός εκφράζονται ζωηρές ανησυχίες πως εάν δεν παρθούν προληπτικά
μέτρα το φαινόμενο θα ενταθεί με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Φεύγει και ο Αχιλλέως
Στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί εντός
του Οργανισμού έχει προστεθεί και η παραίτηση που έχει υποβάλει ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Μιχάλης
Αχιλλέως. Όπως είχε γράψει πρόσφατα η «Κ»,
ο κ. Αχιλλέως έχει ενημερώσει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta για την απόφασή
του να αποχωρήσει από τον Οργανισμό. Μια
αποχώρηση που δημιουργεί ερωτηματικά για

Έντονη ανησυχία για πρόκληση λειτουργικών προβλημάτων από τη φυγή υπαλλήλων για υπηρεσίες του δημόσιου τομέα εκφράζουν συντεχνίες της Cyta. Οι
συντεχνίες ζητούν να παρθούν μέτρα προκειμένου να μην παρουσιαστούν κενά σε πόστα όπου υπάρχουν ελλείψεις.
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Σε ό,τι αφορά την Cyta
ο νόμος δίνει το δικαίωμα
μετακίνησης περίπου
80 υπαλλήλων της εφόσον
υπάρξει ανταπόκριση.
Μια πρόνοια που σε συνάρτηση
με τις υφιστάμενες ανάγκες
του οργανισμού προκαλούν
έντονες αντιδράσεις
ανάμεσα στις συντεχνίες.
τησης, τέλος του 2017, αλλά και εν αναμονή
ενός νέου σχεδίου εθελουσίας εξόδου το οποίο
βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.
Πέρα από την διόγκωση προβλημάτων σε πόστα με ελλείψεις αυτό που φαίνεται να εντείνει
το κλίμα ανησυχίας είναι οι λόγοι που κάποιοι
εργαζόμενοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν
τον Οργανισμό. Μια πρώτη εξήγηση που δίνεται παραπέμπει στο φόβο που έχει προκληθεί
από ενδεχόμενη μεταβολή του εργασιακού
καθεστώτος ένεκα των κυβερνητικών προθέσεων για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
του ημικρατικού οργανισμού.

Ο Μιχάλης Αχιλλέως διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο ξεκίνημα της Cyta Hellas. Τα τελευταία
χρόνια κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή από την οποία ετοιμάζεται να αποχωρήσει.

Έντονες αντιδράσεις
Με βάση το σχετικό νόμο του 2017 υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών μπορούν να
διεκδικήσουν μια θέση σε κάποιο άλλο τμήμα
της δημόσιας υπηρεσίας εάν και εφόσον υπάρχει ζήτηση. Σε ό,τι αφορά την Cyta ο
νόμος δίνει το δικαίωμα μετακίνησης περίπου
80 υπαλλήλων της εφόσον υπάρξει ανταπόκριση. Μια πρόνοια που σε συνάρτηση με τις
υφιστάμενες ανάγκες του οργανισμού προκαλούν έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στις
συντεχνίες. Τόσο η ΕΠΟΕΤ όσο και η ΠΑΣΕ
ΑΤΗΚ αντιδρούν ήδη στη φυγή υπαλλήλων
σε πόστα όπου ο Οργανισμός δηλώνει ότι
έχει ανάγκες. Και οι δυο οι συντεχνίες ζητούν
όπως μπει φραγμός από την διοίκηση του Οργανισμού. Όπως έλεγαν στην «Κ» συντεχνιακοί, η διοίκηση της Cyta δεν μπορεί από την
μια να εγκρίνει τη μετακίνηση υπαλλήλων
σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και από
την άλλη να διαμαρτύρεται για ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας τα κενά
με την αγορά υπηρεσιών ή νέες προσλήψεις.
Το τελευταίο διάστημα, όπως μας υποδείχθηκε,

ΣΧΟΛΙΟ

τους λόγους που ώθησαν τον κ. Αχιλλέως να
εξέλθει της Cyta αν ληφθεί υπόψη ότι δεν
έχει κλείσει ο εργασιακός του κύκλος από
χρονικής απόψεως. Ο κ. Αχιλλέως φαίνεται
να έχει διαμηνύσει στο ΔΣ πως θα παραμείνει
στο πόστο του μέχρι την κάλυψη του κενού
που δημιουργεί η παραίτησή του σε διευθυντικό επίπεδο νοουμένου ότι η θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή παραμένει
εδώ και χρόνια κενή. Μετά την υποβολή παραίτησης από πλευράς Αχιλλέως η θέση του
Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή προκηρύχθηκε και σύμφωνα με τις πληροφορίες ενώπιον του ΔΣ υπάρχουν 14 αιτήσεις. Οι έξι
προέρχονται από εντός του Οργανισμού και
οι άλλες οκτώ από εκτός της cyta. Ο κ. Αχιλλέως
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Cyta Hellas
για πέντε χρόνια. Βρέθηκε στο συγκεκριμένο
πόστο από το ξεκίνημα της θυγατρικής στην
Ελλάδα το 2007 μέχρι και το 2012 που επέστρεψε στα κεντρικά στη Λευκωσία.

Tης ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

ΑΠΟΨΗ

Πρόσκληση στο πάρτι
Tο «The Letdown» είναι μια πολύ χαριτωμένη σειρά στο Netflix που πραγματεύεται με χιούμορ τις μικρές απογοητεύσεις της μητρότητας. Σε ένα επεισόδιο, η πρωταγωνίστρια κάνει τα
πάντα προκειμένου να βρεθεί στα γενέθλια μιας φίλης της, να επιστρέψει
για ένα βράδυ στην εποχή πριν κάνει
το παιδί, σε λίγη κανονικότητα. Ομως
δεν βρίσκει μπέιμπι σίτερ και καταλήγει
στο εστιατόριο με το παιδί στον μάρσιπο. «Μην ανησυχείτε, τώρα όπου
να ’ναι θα κοιμηθεί», λέει στην παρέα.
Famous last words. Το παιδί «σεληνιάζεται», δεν κοιμάται ποτέ, κανείς
δεν μπορεί να ανταλλάξει μια κουβέντα
από τις φωνές. Οταν αναγκάζεται να
αποχωρήσει, οι υπόλοιποι αναστενάζουν με ανακούφιση. Στη διαδρομή
για το σπίτι, η πρωταγωνίστρια βάζει
τα κλάματα τόσο από την κούραση
όσο και από τη συνειδητοποίηση ότι
η παρέα της δεν είναι πια δική της.
«Μην ανησυχείς», της είπα από μέσα
μου, «στο τέλος κερδίζεις εσύ. Περίμενε
λίγα χρόνια και θα είναι εκείνοι από
την παρέα σου που δεν έχουν παιδιά
αυτοί που θα μειονεκτούν».
Το Σάββατο, παραμονή της γιορτής
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Ο αγώνας των νέων
μαμάδων να διατηρήσουν
τις φιλικές τους σχέσεις
μετά το παιδί έχει αναλυθεί
εξαντλητικά. Η ιστορία
ωστόσο μπορεί να ειπωθεί
και από την άλλη πλευρά.
Των φιλενάδων που προσπαθούν να «είναι εκεί»,
αλλά πλέον δεν «κολλάνε».
της μητέρας, μία από τις καλύτερές
μου φίλες έκανε πάρτι στον γιο της.
Πριν από πέντε χρόνια ήμουν το πρώτο
τηλέφωνο που είχε κάνει όταν έμαθε
ότι είναι έγκυος. Μαζί είχαμε πάει σε
πολλές από τις εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ στην αίθουσα αναμονής ήμουν εκεί κατά τη
διάρκεια του τοκετού. Στο προχθεσινό
πάρτι δεν ήμουν καλεσμένη γιατί δεν
έχω η ίδια παιδιά. Καλεσμένοι ήταν
μόνο οι συμμαθητές του μικρού και

όσοι από τους φίλους μας έχουν παιδιά
σε αυτή την ηλικία. «Θα βαριόσουν»,
μου είπε η φίλη μου, όταν με την οικειότητα που έχουμε τη ρώτησα πώς
κι έτσι.
Η απομόνωση των νέων μαμάδων
και ο αγώνας να διατηρήσουν τις φιλικές τους σχέσεις μετά το παιδί έχουν
αναλυθεί εξαντλητικά. Η ιστορία ωστόσο μπορεί να ειπωθεί και από την
άλλη πλευρά. Των φιλενάδων που προσπαθούν να «είναι εκεί», αλλά πλέον
δεν «κολλάνε». Που βάζουν υπενθυμίσεις για τα γενέθλια των παιδιών
των φίλων τους, αλλά χάνουν τη γιορτή.
Που ακούν ακούραστα ιστορίες και
χαζεύουν φωτογραφίες στα κινητά,
και αποφεύγουν να ζαλίζουν τις μανάδες φίλες τους με τα δικά τους προβλήματα ή να δηλώνουν κουρασμένες
γιατί «τι να πω κι εγώ». Η φίλη μου
είχε δίκιο, πιθανότατα θα βαριόμουν
στο παιδικό πάρτι. Ισως επειδή με αγαπάει μου έδωσε την ευκαιρία, αντί
για τις τσιρίδες 30 πεντάχρονων, να
χαρώ το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα.
Ηταν στην παραλία που δονήθηκε το
κινητό μου με την υπενθύμιση: «Μην
ξεχάσεις τη γιορτή του...».

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Ο μαγικός αριθμός 89
Oτιδήποτε και να λέγεται, όσες προσπάθειες και να γίνονται για να αλλάξει, το ελληνικό Δημόσιο αποδεικνύει πάντα ότι είναι μια πελώρια
κατσαρίδα που επιβιώνει επιβάλλοντας τους δικούς του όρους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η δημοσιοϋπαλληλία είναι ένα κόμμα υπεράνω
όλων των κομμάτων, όλων των νόμων και του Συντάγματος. Αυτή είναι
το κράτος και όποιος νομίζει κάτι
διαφορετικό είναι επιεικώς αφελής.
Πάρτε την περιβόητη αξιολόγηση
για την οποία γίνεται τόσος θόρυβος,
η ΑΔΕΔΥ σηκώνει το ανάστημά της
για να μην προχωρήσει και κάποιοι
δημοσιογράφοι ασκούμε πίεση για
το αντίθετο, νομίζοντας ότι με αυτόν
τον τρόπο οι ικανότεροι θα ανελιχθούν και οι άχρηστοι θα μείνουν
πίσω. Οπότε θα βελτιωθεί σημαντικά
και η δημόσια διοίκηση. Αμ δε. Ολες
οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα πως είτε προχωρήσει είτε όχι
η αξιολόγηση, τα πράγματα θα παραμείνουν ίδια και απαράλλαχτα.
Οπως ακριβώς την εποχή που υπήρχαν τα φύλλα ποιότητας και όλα
ήταν άριστα!

Στην αξιολόγηση των υπαλλήλων
του Δημοσίου επιμένουν οι δανειστές
και είναι ένα από τα προαπαιτούμενα
προς υλοποίηση. Ξεχνούν οι ανόητοι
ότι εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι παίξε-γέλασε, και ήδη η αρμόδια υπουργός Ολγα Γεροβασίλη έχει φροντίσει
να την ξεδοντιάσει από κάθε ουσία,
μαχόμενη μόνο για την ολοκλήρωση
του τυπικού μέρους της. Με την ΑΔΕΔΥ βεβαίως να υπονομεύει και το
τυπικό, για να καταλάβουν όλοι ποιος
κυβερνά αυτόν τον τόπο!
Τυπικά, οι υπάλληλοι πρέπει να
συμπληρώσουν ένα έντυπο και να
το υποβάλουν στον προϊστάμενό
τους για να τους βαθμολογήσει με
άριστα το 100, και το 60 να αποτελεί
κατά κάποιον τρόπο τη βάση. Ομως,
ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος
να αιτιολογήσει τις βαθμολογίες
πάνω από 90 και κάτω του 60. Τρελός
είναι όμως να το κάνει; Επομένως ο
μαγικός αριθμός που θα προκύψει
απ’ άκρου εις άκρον του Δημοσίου
είναι ο 89, καθώς και ο προϊστάμενος
κρίνεται, ανώνυμα μάλιστα και κατά
βούληση, από τους υφισταμένους
του. Γι’ αυτό και θα κάνει τα πάντα

για να τους κρατήσει ευχαριστημένους, δίχως ο ίδιος να εκτεθεί με αιτιολογικές εκθέσεις και χωρίς να ρισκάρει το πολύτιμο σαρκίο του σε
αντεκδικήσεις.
Αυτό, αν όλα πήγαιναν ομαλά.
Αλλά συμβαίνει επίσης η αξιολόγηση
να γίνεται γενικά και αόριστα και όχι
επί κάποιου συγκεκριμένου έργου,
άλλοι υπάλληλοι θέλουν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και άλλοι
υπακούουν στις εντολές της ΑΔΕΔΥ,
προϊστάμενοι δεν επιθυμούν να έχουν
σχέση με τη διαδικασία και επικρατεί
ένα αλαλούμ από το οποίο δεν πρόκειται να βγει τίποτα νέο. Οι άχρηστες
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και ήδη προστίθενται καινούργιες από τους Συρανέλ για να διορίσουν, η ηλεκτρονική σύνδεση καθυστερεί όπως πάντα, η γραφειοκρατία
βασιλεύει, η πολυνομία δεν δείχνει
σημάδια υποχώρησης, οι ανεξάρτητες
αρχές έχουν πάψει να είναι ανεξάρτητες γιατί δεν τις θέλει η κυβέρνηση
και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι παραμένουν απαραίτητες για να εφαρμοστούν οι νόμοι κατά το δοκούν των
υπουργών...
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Πάνω από 130.000 στις λίστες επιδοματικής πολιτικής
Στα ίδια επίπεδα ο αριθμός των δικαιούχων πριν και μετά το μνημόνιο με την ενοποίηση των επιδομάτων και υπαγωγή τους στο Υπ. Εργασίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
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Το κόστος της επιδοματικής πολιτικής που αφορά
επιδόματα της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας υπολογίζεται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ.

Στις 10 Ιουλίου 2014, εν μέσω μνημονίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων
έθετε σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας με αιχμή του δόρατος το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Απώτερος στόχος του κυβερνητικού νομοσχεδίου η διασφάλιση ενός
ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, για
κάθε οικογένεια που πληρούσε τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα αποτελούσε και
συνεχίζει να αποτελεί την κορωνίδα
της κοινωνικής πολιτικής του κράτους
και είναι ένα από τα πολλά επιδόματα
που παραχωρούνται, κυρίως από την
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων η
οποία συστάθηκε με το νόμο για στοχευμένη και ελεγχόμενη παραχώρησή
τους. Παρά το γεγονός ό,τι η μνημονιακή υποχρέωση έβαλε μια τάξη, στην
διάσπαρτη μέχρι τότε επιδοματική πολιτική, άγνωστος παραμένει ο αριθμός

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

€ 252,8 εκατ.

Κοινωνική σύνταξη

€ 70,2 εκατ.

<
<
<
<
<
<
<

Επίδομα τέκνου

€ 113,2 εκατ.

Χορηγία σε συνταξιούχους

€ 47,2 εκατ.

Κορωνίδα των επιδομάτων
αποτελεί το Ε.Ε.Ε το οποίο
απορρόφησε το δημόσιο
βοήθημα και το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 253 εκατ. ευρώ. Aκολουθεί το επίδομα τέκνου με ετήσιο
κόστος 113 εκατ. ευρώ.

Επίδομα τυφλών

€ 8,3 εκατ.

Συμπλήρωμα Κατώτατης Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων

€ 25,9 εκατ.

Επίδομα βαριάς μορφής κινητικής αναπηρίας

€ 8,2 εκατ.

Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών Μέσων

€ 1,0 εκατ.

Επίδομα φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα

€ 7,6 εκατ.

Οικονομική Βοήθεια για αγορά τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους

€ 0,8 εκατ.

Επίδομα Φροντίδας σε παραπληγικούς

€ 3,7 εκατ.

Χορηγήματα για συντήρηση παιδιών τοποθετημένων σε οικογένειες

€ 1,4 εκατ.

Eπιδόματα σε κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών

€ 2,9 εκατ.

Κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτητές διεθνούς προστασίας

€ 2,4 εκατ.

Επίδομα μάνας

€ 1,8 εκατ.

Οικονομική βοήθεια σε αναπήρους για απόκτηση αυτοκινήτου

€ 1,8 εκατ.

των επιδομάτων που παραχωρεί το
κράτος ενώ με σχετική προσέγγιση
μπορεί να υπολογιστεί και ο αριθμός
ληπτών επιδομάτων.
Με βάση επίσημες εκτιμήσεις, ο αριθμός δικαιούχων για επιδόματα κάτω
από την ομπρέλα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας ξεπερνά τις
100.000. Ωστόσο, το νούμερο αυτό,
ενδεχομένως να ξεπερνά τις 130.000
αν υπολογισθούν οι δικαιούχοι επιδομάτων προσφύγων και φοιτητών που
είναι στην ευθύνη των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας αντίστοιχα.
Επίσης, στα στοιχεία που υπάρχουν

Κύριες κατηγορίες επιδομάτων (πάνω από 1 εκ. ευρώ) που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τα αντίστοιχα πραγ-

ματικά ποσά για το έτος 2017. Πηγή πληροφόρησης είναι η δημοσιευμένη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2017.
δεν συγκαταλέγονται τα επιδόματα
που αφορούν αιτητές ασύλων.

Ε.Ε.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό όσων το λαμβάνουν, αλλά και το κονδύλι
που δαπανάται ετησίως, το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα είναι το κύριο
επίδομα που χορηγείται από το κράτος.
Το Ε.Ε.Ε. απορρόφησε το γνωστό σε
όλους Δημόσιο Βοήθημα που χορηγείτο
μέχρι και την ψήφιση του νέου νόμου
το 2014. Με βάση επίσημα στοιχεία,
22.000 οικογένειες ή 45.000 άτομα
είναι λήπτες του Ε.Ε.Ε. Όπως φαίνεται
και στον πίνακα για το 2017, διατέ-

θηκαν 252,8 εκατ. ευρώ. Το Ε.Ε.Ε καλύπτει:
• Βασικές ανάγκες διαβίωσης.
• Ανάγκες στέγασης (Ενοίκιο συν τόκους στεγαστικών δανείων)
• Παιδική φροντίδα.
• Ημερήσια φροντίδα σε ηλικιωμένους.
Από εκεί και πέρα η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας διαχειρίζεται:
• Αναπηρικά επιδόματα συν μέτρα
κοινωνικής συνοχής. Δικαιούχοι
είναι λήπτες του Ε.Ε.Ε. που έχουν
πιστοποιηθεί με αναπηρία.
• Επιδόματα φροντίδας, ιδρυματικής

και κατ’ οίκον, ηλικιωμένων και βρεφών.
• Επίδομα έκτακτης κοινωνικής ανάγκης για οικιακό εξοπλισμό.
• Επίδομα τέκνων και μονογονεϊκών
οικογενειών. Για ένα έως δυο τέκνα
το επίδομα είναι ετήσιο.
• Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, η λεγόμενη μικρή επιταγή. Σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία δικαιούχες είναι
22.000 οικογένειες ή 32.000 άτομα.
Το επίδομα είναι μηνιαίο και σε συνάρτηση με άλλα εισοδήματα.
• Τιμητικό επίδομα μάνας.
• Επίδομα τοκετού σε άγαμες μητέρες.

• Επίδομα παθόντων.

Το κόστος
Με βάση επίσημα στοιχεία από την
δημοσιευμένη έκθεση της Κυπριακής
Δημοκρατίας για το 2017, η επιδοματική
πολιτική, όχι για τον πλήρη κατάλογο
των επιδομάτων της Κυβέρνησης, αλλά
για κύριες κατηγορίες επιδομάτων
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στοίχισε
στα κρατικά ταμεία κοντά στο 0,5 δισ.
ευρώ. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του κράτους για το 2017, το
μεγαλύτερο ποσό (252,8 εκατ. ευρώ)
διατέθηκε για το Ε.Ε.Ε. Ακολουθεί το

Νέα εποχή για τα προσωπικά δεδομένα
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις τους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που τα επεξεργάζονται
Του Δρα ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΚΟΥΡΟYΠΗ

Τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν μια έννοια
με ιδιαίτερο περιεχόμενο και ξεχωριστή σημασία για την προσωπικότητα του ατόμου.
Προσδιορισμένα ως «οποιαδήποτε πληροφορία
που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση
ενός φυσικού προσώπου εν ζωή», εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος των πληροφοριών που υπάγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων. Ο αριθμός ταυτότητάς μας,
ο αριθμός τηλεφώνου μας, η διεύθυνσή μας,
τα μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο
(email) μέχρι και το αεροπορικό εισιτήριο από
ένα ταξίδι που πραγματοποιήσαμε, συνιστούν
προσωπικά δεδομένα. Παρόλο που είναι εύκολο
να διακρίνουμε ποια είναι τα προσωπικά δε<
<
<
<
<
<
<

Εκδίδεται σήμερα από τον εκδοτικό οίκο «Εν Τύποις» το επιστημονικό εγχειρίδιο με τίτλο «Πρότυπος Οδηγός Συμμόρφωσης Επιχειρήσεων στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων».
δομένα, οι διαστάσεις που προσλαμβάνει η
συγκεκριμένη έννοια τα καθιστούν εξαιρετικά
ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, από τη μια πλευρά,
ολοένα και περισσότερο γίνονται αντικείμενο
συζήτησης σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτιστικό επίπεδο. Παράλληλα, συχνά,
στις καθημερινές μας δραστηριότητες χρησιμοποιούμε, συνειδητά ή μη, προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι συνομιλίες στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν,
άλλοτε μεγάλο και άλλοτε μικρό, όγκο προσωπικών πληροφοριών.
Το ίδιο συμβαίνει και στις δημόσιες συναλλαγές μας με τις τράπεζες και διοικητικές
αρχές. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, πώς γίνεται η φύλαξη αυτών των δεδομένων, για
ποιο λόγο οι διάφορες υπηρεσίες ή οργανισμοί
επεξεργάζονται δεδομένα μας, καθώς και
πολλά άλλα ερωτήματα, είναι αρκετά δύσκολα
προς απάντηση. Η τεράστια σημασία των προσωπικών δεδομένων αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νομοθεσίες που τα διέπουν
επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία
της ιδιωτικότητας των ατόμων. Ειδικά στη
σύγχρονη ψηφιακή εποχή και στην κοινωνία
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οικονομική
αξία τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια, αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα πολύ
ψηλό ποσό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού,
αφιερώνεται στον τομέα της ενίσχυσης ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
Το πρόσφατο παγκόσμιο σκάνδαλο με την υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων από πάνω

O τομέας των προσωπικών δεδομένων συνιστά έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους δικαίου, με

ραγδαία ανάπτυξη, καθώς παρακολουθεί πιστά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

από 50 εκατομμύρια χρήστες της εταιρείας
του Facebook – γνωστό ως σκάνδαλο
«Cambridge Analytica»- και οι εξελίξεις που
ακολούθησαν (καταθέσεις του ιδρυτή του
Facebook, Μαρκ Ζάρκεμπεργκ, ενώπιον του
Κογκρέσου, εμπλοκή του σκανδάλου στις αμερικανικές εκλογές) μαρτυρούν την παραπάνω
διαπίστωση.
Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι ο τομέας των
προσωπικών δεδομένων συνιστά έναν από
τους πιο δυναμικούς κλάδους δικαίου, με ραγδαία ανάπτυξη, καθώς παρακολουθεί πιστά
τις τεχνολογικές εξελίξεις, επιδιώκοντας τη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου. Τους τελευταίους μήνες
παρατηρείται ένας οργασμός πληροφοριών
σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για
τα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η 25η
Μαΐου σηματοδοτεί μια ημερομηνία ορόσημο
καθώς θα τεθεί σε άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός
2016/679 για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και τη διασυνοριακή κυκλοφορία
τους, γνωστός με το αγγλικό ακρωνύμιο GDPR
(General Data Protection Regulation). Ο Κανονισμός δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων
στον τομέα των προσωπικών δεδομένων καθώς
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη ρύθμισή
τους. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όλους
τους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς,
που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Εφεξής, όλοι αυτοί οι φορείς υποχρεώνονται
να συμμορφωθούν άμεσα με τις καινούριες
νομοθετικές επιταγές ενώ τα πρόστιμα που

προβλέπονται για την παραβίασή τους μπορούν
να ανέλθουν μέχρι τα 20.000.000 ευρώ ή το
4% του παγκόσμιου τζίρου, κάτι που πιστοποιεί
την τεράστια σπουδαιότητα της επικείμενης
νομοθετικής αλλαγής για τους οργανισμούς.
Παράλληλα, οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών
μελών αναμένεται να προσαρμοστούν στη
νέα νομοθεσία.

Χαμηλό ποσοστό εξοικείωσης
Παρόλο που ο Κανονισμός πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα και δεσμευτικά σε λίγες ημέρες, το ποσοστό εξοικείωσης και κατανόησης
των προβλέψεών του, τόσο από τα άτομα μεμονωμένα όσο και από τις επιχειρήσεις, είναι
ιδιαίτερα χαμηλό. Γι΄ αυτόν το λόγο, απαιτείται
συνεχής και έγκυρη ενημέρωση και εκπαίδευση. Ως προς αυτό το σημείο, εκδίδεται σήμερα από τον εκδοτικό οίκο «Εν Τύποις» το
επιστημονικό εγχειρίδιο με τίτλο «Πρότυπος
Οδηγός Συμμόρφωσης Επιχειρήσεων στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων».
Συγγραφέας του είναι ο Δρ Κουρούπης Κωνσταντίνος, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής
στο Πανεπιστήμιο Frederick, με εξειδίκευση
στον κλάδο των προσωπικών δεδομένων. Το
εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε δύο, κυρίως θεματικούς άξονες: στο πρώτο κεφάλαιο, επιδιώκεται η παράθεση και ανάλυση ερμηνειών
και επεξηγήσεων των καινοτομιών για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν οι τελευταίες
να τις ενσωματώσουν ομαλά στο εσωτερικό
τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι λόγοι

που οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στην αντικατάσταση
της Οδηγίας 95/46, που ρύθμιζε, μέχρι την εισαγωγή του Κανονισμού, για πάνω από 20
χρόνια το περιβάλλον των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλύεται η επίδραση
του νομοθετήματος στις επιχειρήσεις, μέσα
από την εξέταση συγκεκριμένων νομοθετικών
όρων, προκειμένου να κατανοηθούν οι εισαγόμενες καινοτομίες. Έτσι, αναλύονται εις
βάθος οι έννοιες των προσωπικών δεδομένων,
του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, του Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων καθώς και των προϋποθέσεων που καθιστούν νόμιμη και θεμιτή
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η
μεθοδολογία παρουσίασης και εξέτασης των
εννοιών στηρίζεται τόσο στις διατάξεις του
Κανονισμού και τις κατευθυντήριες γραμμές
που έχουν εκδοθεί από αρμόδια ευρωπαϊκά
όργανα (την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29)
για τον Κανονισμό όσο και σε υποδείξεις εθνικών εποπτικών αρχών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιδιώκεται, ακολουθώντας μια περισσότερο τεχνική μεθοδολογία και ανάλυση, η
διαμόρφωση μιας σύννομης πολιτικής προστασίας δεδομένων στις επιχειρήσεις. Γι΄
αυτόν το λόγο, αρχικά δίνονται απαντήσεις
σε ορισμένα κρίσιμα και συνήθη ερωτήματα
που αφορούν διαχείριση προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις, όπως ενδεικτικά η
δυνατότητα ελέγχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων, η χρήση καμερών
στον εργασιακό χώρο, η νομιμότητα εγκατάστασης συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού
(GPS) σε συσκευές εργαζομένου καθώς και
συμβατότητα αποστολής, εκ μέρους της επιχείρησης, διαφημιστικών μηνυμάτων. Έπειτα,
ακολουθεί η ενδεικτική παράθεση ενός πρωτότυπου υποδείγματος ολοκληρωμένης πολιτικής προσωπικών δεδομένων, με τα διάφορα
στάδια συμμόρφωσης που απαιτούνται και
τα αντίστοιχα καθήκοντα των οργανισμών,
προσαρμοσμένα στις νομοθετικές προβλέψεις
του Κανονισμού 2016/679. Η προτεινόμενη
παράθεση στηρίζεται τόσο στην επιστημονική
κατάρτιση του συγγραφέα όσο και στην εμπειρία του σε θέματα συμμόρφωσης στη νέα
νομοθεσία. Συμπερασματικά, το υπό έκδοση
εγχειρίδιο παρέχει μια χρήσιμη και έγκυρη επιστημονική συνδρομή για οποιαδήποτε επιχείρηση και οργανισμό που επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, θεωρείται
ως ένα πολύτιμο βοήθημα που μπορεί να συμβάλει τόσο στην ουσιαστική κατανόηση των
αλλαγών που έρχονται με τον καινούριο Κανονισμό όσο και στην κατάλληλη προετοιμασία
των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης είναι λέκτορας του
Τμήματος Νομικής, Πανεπιστήμιο Frederick.

επίδομα τέκνου 113,3 εκατ. ευρώ, για
κοινωνική σύνταξη 70,2 εκατ. ευρώ,
χορηγία σε συνταξιούχους 47,2 εκατ.
ευρώ. Η βοήθεια του κράτους προς άτομα με αναπηρίες (κίνηση - όραση)
αποτυπώνεται σε έξι επιδόματα ή χορηγίες με συνολικό ποσό 30,4 εκατ.
ευρώ. Για τους εγκλωβισμένους στις
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου για
το 2017 τα χρηματικά επιδόματα που
προϋπολογίστηκαν ήταν 2,9 εκατ.
ευρώ. Στις οικονομικές καταστάσεις
του κράτους για το 2017 συμπεριλήφθηκε και ένα ποσό 2,4 εκατ. ευρώ,
που αφορούσε αιτητές ασύλου για κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής.
Στα στοιχεία δεν υπάρχουν τα ποσά
που παραχωρήθηκαν για την διαβίωση
προσώπων αλλοδαπών που βρίσκονται
νόμιμα στην Κύπρο και κάτω από ειδικό
καθεστώς.

Άλλα επιδόματα
Από τις μεγάλες κατηγορίες επιδομάτων - χορηγίες είναι και αυτή που
αφορά τους φοιτητές. Επίσης, από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
παραχωρείται το μηνιαίο τιμητικό επίδομα σε ανθρώπους των γραμμάτων
και των τεχνών. Άλλα επιδόματα είναι
του εθνοφρουρού, η συνεισφορά αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων, το επίδομα κηδείας. Πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση
επιδόματος σε όσους υπηρέτησαν θητεία μεγαλύτερη της προκαθορισμένης
κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής το 1974, καθώς και για αιχμαλώτους και παθόντες πολέμου. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι περισσότερα από 470 άτομα και η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται στις 300.000ευρώ.

Πίστωση έλαβε
η Renova Group
λόγω αμερικανικών
κυρώσεων
Ως πρώτη περίπτωση κρατικής στήριξης εκ μέρους της Ρωσίας, παρουσιάζεται στα διεθνή
ΜΜΕ η πράξη η οποία έγινε ανάμεσα στην τράπεζα Promsvyazbank και τη Renova Group του
Viktor Vekselberg. Την αποκάλυψη έκανε ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Anton Siluanov, ο
οποίος τόνισε πως η πράξη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. «Υποστήριξη έχει ήδη δοθεί»
απάντησε λακωνικά για το ζήτημα, ενώ ο ίδιος
τόνισε πως αναζητούνταν τρόποι στήριξης
μέσω της Promsvyazbank και άλλων δυο εταιρειών, που επίσης χτυπήθηκαν από τις αμερικανικές κυρώσεις και ανήκουν στον Oleg
Deripaska. Όπως μεταδίδει το Reuters, βάσει και της ανακοίνωσης του ρωσικού ΥΠΟΙΚ, η στήριξη αυτή
είναι απότοκη των αμερικανικών κυρώσεων
προς
τον
Vekseberg. «Η Renova
υπέστη κυρώσεις από
τις ΗΠΑ, και την προη<
<
<
<
<
<
γούμενη εβδομάδα έ- <
λαβε πίστωση από τη Την αποκάλυψη
Promsvyazbank, στη
βάση επαναχρηματο- έκανε ο Ρώσος
δότησης. Κυβερνητι- ΥΠΟΙΚ, δεν έγικά κεφάλαια δεν χρηναν γνωστές οι
σιμοποιήθηκαν προς
αυτό το σκοπό», τονι- λεπτομέρειες.
ζόταν στην ανακοίνωση. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε
σε bailout πέρυσι της Promsvyazbank. Ο δανεισμός προοριζόταν από την κυβέρνηση, στην
απόδοση πίστωσης σε οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις, έτσι ώστε άλλοι δανειστές να
απαλλαγούν από το ρίσκο, όπως μεταδίδει το
Reuters. Σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές κυρώσεις όλες σε
λογαριασμούς δολαρίων που ελέγχονται από
τη Renova, έχουν μπλοκαριστεί και κεφάλαια
μεταξύ 1,5 και 2 δισ. δολαρίων έχουν παγώσει,
όπως τόνιζαν πηγές στο Reuters από τον Απρίλη.

Είχε γράψει το FBI
Τέσσερα χρόνια πριν είχε ήδη καταγραφεί
εντός ΗΠΑ πως η δράση του Viktor Vekselberg
μέσω ιδρύματος, μπορούσε να λειτουργεί υπέρ
των ρωσικών συμφερόντων. Την αποκάλυψη
είχε κάνει ειδική πράκτορας του FBI αρθρογραφώντας το 2014 στο Boston Business Journal,
αναλύοντας πως το εν λόγω ίδρυμα που διοικείται
από τον «βαρόνο» όπως αναφέρει της ενέργειας,
Viktor Vekselberg, μπορεί να είναι μέρος κατασκοπευτικής εκστρατείας με στόχο την αμερικανική τεχνολογία. Το ίδρυμα μπορεί να
είναι ο τρόπος της ρωσικής κυβέρνησης για
να πετύχει πρόσβαση στις απόρρητες έρευνές
μας, τονιζόταν επίσης στο άρθρο.
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Τετραπλάσιες οι ταχύτητες διαδικτύου μέχρι το 2020
O βασικός στόχος του ευρυζωνικού πλάνου της Κύπρου προνοεί 30 mbps σε όλα τα νοικοκυριά, και 100 mbps στα μισά
σουν ταινίες ή να συμμετέχουν σε
διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Στο σύνολό τους αυτή η μερίδα χρηστών αγγίζει το 86% επί του συνόλου
των χρηστών του διαδικτύου στη χώρα μας. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι
μαθητές να εντρυφήσουν στην ψηφιακή κουλτούρα από το σχολείο
μέσα από προγράμματα και δομές ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει
τα εργαλεία της τεχνολογίας», υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης.

Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Σερφάρουμε με χαμηλές ταχύτητες
στην Κύπρο καθώς η μέση ταχύτητα
διαδικτύου δεν φαίνεται να ξεπερνά
τα 7,5 mbps, σύμφωνα με τον Επίτροπο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Γιώργο
Μιχαηλίδη, με το 58% των χρηστών
να επιλέγει ταχύτητες κάτω του 10
mbps. Την ίδια ώρα το ευρυζωνικό
πλάνο της χώρας βάζει τον πήχη ψηλά
επιδιώκοντας να αλλάξει τα δεδομένα,
και να τετραπλασιάσει τις ταχύτητες
μέχρι το 2020. Έτσι μέσα σε διάρκεια
δύο χρόνων, οι ταχύτητες θα πρέπει
να τετραπλασιαστούν και να φτάσουν
τα 30 mbps για το 100% των νοικοκυριών. Στην παρούσα φάση στη χώρα
μας, τα δίκτυα επόμενης γενιάς με ταχύτητες πέραν των 30 mbps καλύπτουν
το 88% των νοικοκυριών και ανεβάζουν
στην Κύπρο πάνω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο και στην 11η θέση. Παρόλα
αυτά φαίνεται ότι μόλις το 4% των καταναλωτών τα έχει επιλέξει. Ο δεύτερος
βασικός στόχος του ευρυζωνικού πλάνου της Κύπρου 2016-2020, προνοεί
και την κάλυψη του 50% των νοικοκυριών με σύνδεση 100 mbps, γυρίζοντας σελίδα στην ψηφιακή εποχή
στην Κύπρο. Είναι σαφές ωστόσο ότι
όλα αυτά αποκτούν νόημα μόνο εάν
μπορούν να αξιοποιηθούν από άτομα
τα οποία διαθέτουν γνώσεις και έχουν
τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.
Τα στοιχεία της Κομισιόν ωστόσο δεν
είναι ενθαρρυντικά. Μόλις το 43% διαθέτει το βασικό επίπεδο ψηφιακών
δεξιοτήτων, ενώ μόλις εννέα πτυχιούχοι στο σύνολο των 1000, αφορούν
κλάδους θετικών επιστημών. Το δε
ποσοστό των ειδικών Τεχνολογίας της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
φτάνει μόλις στο 2,2% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο, και είναι μικρότερο από τον μέσο
όρο της ΕΕ.

Όπλο η ψηφιακή στρατηγική

Τρεις είναι οι άξονες στους οποίους
θα πρέπει να βασιστεί το περιεχόμενο
της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου, επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης .
Ψηφιακή διακυβέρνηση, προσέλκυση
εταιρειών τεχνολογίας και διείσδυση
της ψηφιακής κουλτούρας στα σχολεία,
ώστε η χώρα να κάνει ουσιαστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή. Μεταξύ

Επιμόρφωση από την κούνια

Οι περισσότεροι χρήστες φαίνεται να προτιμούν το διαδίκτυο για να ακούσουν μουσική, να παρακολουθήσουν ταινίες ή να
συμμετέχουν σε διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια.
<
<
<
<
<
<
<

Ψηφιακά αναλφάβητη
βρίσκει την Κύπρο ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, με επίδοση την 26η θέση σε
ψηφιακές δεξιότητες στο
σύνολο των 28.
άλλων το προηγούμενο κείμενο της
ψηφιακής στρατηγικής στις πρόνοιές
του περιλαμβάνει την προσωπική ηλεκτρονική ταυτότητα και ηλεκτρονική
υπογραφή, τη δημιουργία διαδικτυακού
παρατηρητηρίου τουρισμού, καθώς
και τη δημιουργία και τη λειτουργία
του πάρκου της γνώσης. Υπενθυμίζεται
ότι το θέμα δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου ναυάγησε λόγω έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Εξάλλου, ακόμη ένας από τους λόγους
που δεν προχώρησε ήταν και η έλλειψη
τεχνογνωσίας αλλά και εργατικού δυναμικού που θα το στελέχωνε.
Σε ό,τι αφορά το τελικό κείμενο
της νέας ψηφιακής στρατηγικής θα
πρέπει να αναμένεται μέσα στο επό-

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα πρέπει

να αναμένεται το ολοκληρωμένο κείμενο της ψηφιακής στρατηγικής της
Κυβέρνησης. Προετοιμάζει το έδαφος
για την χάραξη της νέας πολιτικής με
συνέδριο την 1η Ιουνίου, το Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

μενο τρίμηνο ενώ αρμόδιο τμήμα για
την εκπόνηση του είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Πάντως,
παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν
γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της
ψηφιακής στρατηγικής η οποία εκπονήθηκε το 2012, η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως ψηφιακά αναλφάβητη
χώρα, με επιδόσεις που την κατατάσσουν στις τελευταίες των ευρωπαϊκών
κρατών. Σύμφωνα με τον Επίτροπο
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ταχύτητες διαδικτύου στην Κύπρο δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 7,5 Mbps.
Σκορ χαμηλό που αποδίδεται στην
έλλειψη δεξιοτήτων των χρηστών
διαδικτύου, καθώς δεν χρειάζονται
περισσότερες ταχύτητες για να σερφάρουν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ιστοσελίδες ενημέρωσης,
όπως καταδεικνύει η έρευνα της Κομισιόν. Συγκεκριμένα το 73% του συνόλου των χρηστών διαδικτύου στην
Κύπρο, χρησιμοποίησαν το internet
για ανάγνωση ειδήσεων από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.
Οι περισσότεροι χρήστες φαίνεται
να προτιμούν το διαδίκτυο για να ακούσουν μουσική, να παρακολουθή-

Προκύπτει έτσι η ανάγκη για ένταξη
δραστηριοτήτων για καλλιέργεια των
ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία
προς επιμόρφωση των μαθητών. Όπως
αναφέρει ο αρμόδιος Επίτροπος, επιλογές όπως εισαγωγή της ρομποτικής
σε περισσότερα εκπαιδευτικά κέντρα
και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι κάποια από τα βήματα
που θα πρέπει να γίνουν και τα οποία
πρέπει να συμπεριληφθούν στους στόχους της ψηφιακής στρατηγικής. Από
τη στιγμή που αρχίζει και εκπαιδεύεται
το ανθρώπινο δυναμικό, το επόμενο
στάδιο αφορά την προώθηση επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας,
ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες εργοδότησης για τους απόφοιτους σχετικών
κλάδων σπουδών.
Ωστόσο, γιατί κάποιος να ακολουθήσει σπουδές στον ψηφιακό τομέα
αν δεν μπορεί να απορροφηθεί ως
εργατικό δυναμικό στην χώρα του;
Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες
στην Ευρώπη σε απόφοιτους πανεπιστημιακού επιπέδου και τους εξάγουμε ή τους αξιοποιούμε σε άλλους
τομείς. Πρόκειται για μια αδυναμία
που σαφώς δεν λειτουργεί ευεργετικά
στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς
τομείς που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν παραμένουν ανεκμετάλλευτοι ενώ τα πράγματα κυλούν με
πιο αργούς ρυθμούς, όπως υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης. Ειδικά από τη
στιγμή που πλέον ο όρος «παραγωγή»
δεν ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε
σκληροπυρηνικές βιομηχανίες αλλά
γίνεται ψηφιακά, ο Επίτροπος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι «η νέα σελίδα
στην παραγωγή είναι στο ψηφιακό
κομμάτι και η πρώτη ύλη είναι το
μυαλό και ο ψηφιακός αλφαβητισμός».

Εταιρείες και
ψηφιακή εξέλιξη
Η εικόνα της Κύπρου δεν είναι εκεί

που θα έπρεπε να ήταν και για να αλλάξει χρειάζεται να γίνει κάτι που θα
επιφέρει δραστικές αλλαγές», αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης εξηγώντας ότι
αυτό θα μπορούσε να γίνει είναι με
την κάθοδο νέων εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, γεγονός που συμβαίνει όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα εφόσον εταιρείες που ειδικεύονται στην
παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου,
με την κάθοδό τους δίνουν τη δυνατότητα και στον ακαδημαϊκό τομέα
για ανάπτυξη νέων κλάδων σπουδών. Αυτό είναι ένα βήμα προς την
ψηφιακή μας εξέλιξη καθώς τα άτομα που εργάζονται σε τέτοιες εταιρείες γίνονται στην ουσία πρεσβευτές της τεχνολογίας, ενώ κατ΄ επέκταση οι ανάγκες για υψηλότερες
ταχύτητες θα αυξηθούν που με τη
σειρά τους θα επιφέρουν αύξηση
στις επενδύσεις για υποδομές. Αυτό
που υπογραμμίζεται από τον Επίτροπο, είναι ότι η προσέλκυση επενδύσεων πέραν των ακινήτων πρέπει να
γίνει στοχευμένα και σε τομείς τεχνολογίας. Η προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων απασχόλησε συναφή
συζήτηση του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με τον CIPA, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε την
πλατφόρμα «Invest Career», η οποία
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα βήμα προς την προσέλκυση επενδυτριών εταιρειών οι οποίες αναζητούν προσωπικό με τεχνολογικές δεξιότητες. Ωστόσο, είναι πολλά ακόμα
αυτά που πρέπει να γίνουν, και σίγουρα με συντονισμένα βήματα και
στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
πακέτου που να περιλαμβάνει όλες
τις δομές και τις υπηρεσίες, σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης. Αυτός είναι και ο
ρόλος του συνεδρίου το οποίο πραγματοποιεί το Γραφείο Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ταχυδρομείων το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου, με
επίκεντρο τη νέα ψηφιακή πολιτική
της Κύπρου.

08-OIK_EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ_KATHI 15/05/18 22:19 Page 8

8

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται οι μικροί

Βάσει δημοσκόπησης διατηρούν τα ποσοστά τους ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, ενώ άφαντοι είναι ΕΔΕΚ, Συμμαχία, Αλληλεγγύη και Οικολόγοι
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης φαίνεται να λειτουργεί στα μικρότερα
κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, αν
κάποιος λάβει υπόψη τις παρασκηνιακές κινήσεις τους για κοινό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές που θα
διεξαχθούν το 2019, σε συνδυασμό
με τα επικίνδυνα μικρά ποσοστά που
φαίνεται να λαμβάνουν αυτή τη στιγμή βάσει ερευνών.
Δημοσκόπηση, που διενήργησε για
λογαριασμό της «Κ» η εταιρεία
SYMMETRON Market Research, παρουσιάζει τα μικρά κόμματα να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και συγκεκριμένα, εξάγεται το συμπέρασμα
ότι ΕΔΕΚ, Συμμαχία, Αλληλεγγύη και
Οικολόγοι ενδεχομένως να έμεναν εκτός Βουλής, αν οι βουλευτικές εκλογές
διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή.
Αντίθετα, το ΔΗΚΟ διατηρεί τα ποσοστά του συγκεντρώνοντας 9,5% παρά
το πογκρόμ διαγραφών όπως επίσης
και το ΕΛΑΜ συγκεντρώνοντας 3,5%.
Ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να διατηρεί την
πρωτιά με 23,4%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15%.

Πρωτιά σε ΔΗΣΥ

Στην πρόθεση ψήφου στο ενδεχόμενο που οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, ο
ΔΗΣΥ λαμβάνει το 23,4% συσπειρώνοντας το συναγερμικό ακροατήριο
στο 81,8%. Πλην του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ αντλεί ψήφους από όλα τα άλλα
<
<
<
<
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<
<

Την τέταρτη θέση
βάσει της δημοσκόπησης
φαίνεται να λαμβάνει
προς το παρόν
το ΕΛΑΜ με 3,5%.

ΜΑΡΙΟ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

κόμματα. Από το ΔΗΚΟ συγκεντρώνει
το 3,5%, από την ΕΔΕΚ το 8,5% του
σοσιαλιστικού ακροατηρίου, το 6%
από τη Συμμαχία Πολιτών και το 5,7%
από τους Οικολόγους. Τα πιο σημαντικά είναι τα ποσοστά που λαμβάνει
από την Αλληλεγγύη (39%) καταδεικνύοντας πως ένα μεγάλο μέρος των
Συναγερμικών που ψήφισαν το 2016
Αλληλεγγύη, γυρίζουν πίσω. Άλλο κόμμα θα στηρίξουν το 26,1% ενώ η αποχή
βρίσκεται στο 4,1%.
Το ΑΚΕΛ ακολουθεί δεύτερο με 15%
έχοντας σημαντική διαφορά από το
πρώτο κόμμα. Το ακελικό ακροατήριο
συσπειρώνεται στο 76,6% ενώ δεν έχει
καμία εισροή από ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, Αλληλεγγύη και Οικολόγους. Λαμβάνει
το 8,6% από την ΕΔΕΚ, 4,3% από τη
Συμμαχία Πολιτών και 1,2% από το
ΔΗΚΟ.

Τέλος στα προσωποπαγή κόμματα

Συντηρεί ποσοστά

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός
ότι το ΔΗΚΟ, παρά τις διαγραφές και
τις συνεχείς εσωκομματικές διαμάχες,
δεν φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά
του αλλά περίπου τα διατηρεί στο
9,5%. Το δηκοϊκό ακροατήριο συσπειρώνεται ωστόσο στο 67,5%. Από τον
ΔΗΣΥ λαμβάνει λιγότερο από 0,8%,
1,5% από το ΑΚΕΛ, 6% από τη Συμμαχία Πολιτών, 10% από την Αλληλεγγύη και 7,9% από τους Οικολόγους.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι
από την ΕΔΕΚ δεν λαμβάνει ψήφους.
Από την αποχή λαμβάνει το 1,2%. Όπως όλα δείχνουν, πλην της ΕΔΕΚ, το
ΔΗΚΟ κατάφερε να αποκτήσει έρεισμα
και να προσελκύσει ψήφους από τα
συνεργαζόμενα κατά τις προεδρικές
εκλογές κόμματα.

Στην επικίνδυνη ζώνη

Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου; Όπως
όλα δείχνουν, παρουσιάζουν πρόβλημα
επιβίωσης, κινδυνεύοντας να μείνουν
εκτός Βουλής. Με δεδομένο ότι το εκλογικό όριο εισδοχής κομμάτων είναι
στο 3,6%, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών,
Αλληλεγγύη και Οικολόγοι μένουν εκτός. Το ΕΛΑΜ από την άλλη συγκεντρώνει το 3,5%.
Η ΕΔΕΚ συγκεντρώνει το 2,4% συσπειρώνοντας το σοσιαλιστικό ακροατήριο μόλις στο 46,4%. Οι κύριες εκροές του είναι προς τον ΔΗΣΥ (8,5%)
και το ΑΚΕΛ (8,6%). Οι εισροές της Ε-

Με δεδομένο ότι το εκλογικό μέτρο βρίσκεται στο 3,6%, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, Συμμαχία,
Αλληλεγγύη μένουν εκτός Βουλής αν διεξάγονταν οι εκλογές την ερχόμενη Κυριακή.
ΔΕΚ προέρχονται κυρίως από τη Συμμαχία Πολιτών στο 8,9%, ενώ λαμβάνει
1,1% από το ΑΚΕΛ και 0,4% από τον
ΔΗΣΥ και το 1% από την αποχή. Ακολουθούν οι Οικολόγοι με 2%, όπου το
ακροατήριο του κόμματος συσπειρώνεται στο 47,3%. Αμελητέα είναι η
εισροή από το ΑΚΕΛ 0,7%, ωστόσο
από την ΕΔΕΚ έχει εισροή της τάξεως
του 7,1%.
Το κρίσιμο σημείο είναι για την Αλληλεγγύη και τη Συμμαχία Πολιτών
που και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν μόλις 1,2%. Η Συμμαχία Πολιτών
συσπειρώνεται μόλις στο 26% και λαμβάνει 6,3% από την ΕΔΕΚ και 1,2%
από το ΔΗΚΟ. Η Αλληλεγγύη συσπειρώνεται στο 32,1% λαμβάνει 3% από
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τη Συμμαχία Πολιτών και 8,7% από
άλλες επιλογές πλην των γνωστών
κομμάτων. Από τον ΔΗΣΥ λαμβάνει
το μόλις 0,6% και 3% από την ΕΔΕΚ.
Οι αναποφάσιστοι συγκεντρώνουν το
17,6% ενώ η επιλογή άκυρο/λευκό/ αποχή το 23,4%.

Στο παρά ένα

Το ΕΛΑΜ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση συγκεντρώνει, το 3,5% φτάνοντας στην τέταρτη θέση σε ό,τι αφορά την εκλογική του δύναμη. Συσπειρώνεται στο 80,4% ενώ αντλεί ψήφους από Αλληλεγγύη (4,9%) και Οικολόγους 5,7%. Από το ΔΗΚΟ έχει εισροές της τάξεως του 2,7% και 2,3%
από τον ΔΗΣΥ.

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

Πέραν όμως των εκλογικών ποσοστών
των κομμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η εικόνα των πολιτικών
αρχηγών. Όπως όλα δείχνουν υπάρχει
σχετική αμφισβήτησή τους από το εκλογικό τους ακροατήριο καταδεικνύοντας πως σιγά σιγά τα κόμματα σταματούν να έχουν τον προσωποπαγή
χαρακτήρα άλλων εποχών. Σε ερώτηση
ποιος έχει ηγεσία που εμπνέει, ο ΔΗΣΥ
λαμβάνει το 21%, 11% το ΑΚΕΛ, 8%
το ΔΗΚΟ, 3% το ΕΛΑΜ, 2% η ΕΔΕΚ,
1% Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών,
ενώ κάτω από 1% λαμβάνει η Αλληλεγγύη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 58% των Συναγερμικών, ο
Άντρος Κυπριανού το 54% των Ακελικών, ο Νικόλας Παπαδόπουλος το 52%
των ΔΗΚΟϊκών, ο Μαρίνος Σιζόπουλος
το 36% των Σοσιαλιστών, ο Γιώργος
Λιλλήκας μόλις το 17% των ψηφοφόρων
της Συμμαχίας, ο Γιώργος Περδίκης το
11% των Οικολόγων, η Ελένη Θεοχάρους το 25% των ψηφοφόρων της Αλληλεγγύης και ο Χρίστος Χρίστου το
66% των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ.

Ζήτημα εικόνας

Ο Νίκος Αναστασιάδης απολαμβάνει
ψηλό ποσοστό και δη από τον Συναγερμικό κόσμο. Η θετική ψήφος του
φτάνει το 52% και η αρνητική στο 43%.
Ο ίδιος τυγχάνει της αποδοχής της μεγάλης πλειοψηφίας του συναγερμικού
ακροατηρίου καθώς το 93% τον κρίνει
θετικά και μόλις το 6% αρνητικά. Από
τους πολιτικούς αρχηγούς, ο πιο δημοφιλής παρουσιάζεται ο Πρόεδρος
των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης του
οποίου η εικόνα είναι θετική στο 41%
και αρνητική στο 52%. Σημαντική είναι
και η αποδοχή του στο Κίνημα Οικολόγων με το 80% να τον βλέπει θετικά
και μόλις το 20% αρνητικά. Ο Πρόεδρος

Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν απολαμβάνουν τη συντριπτική αποδοχή του ακροατηρίου τους.
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 31% της θετικής γνώμης
και 64% αρνητική. Θετική γνώμη για
τον κ. Νεοφύτου έχει το 70% του Συναγερμικού ακροατηρίου και 28% αρνητική. Ο γ.γ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, από την άλλη, συγκεντρώνει
το 26% της θετικής γνώμης και το 67%
της αρνητικής. Θα πρέπει να σημειωθεί
πως μόλις το 64% του ΑΚΕΛ βλέπει θετικά τον κ. Κυπριανού και το 35% αρνητικά. Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος, τυγχάνει περίπου της
ίδιας αποδοχής με τον Συναγερμικό
Πρόεδρο καθώς το 33% τον βλέπει θετικά και το 61% αρνητικά. Από το ΔΗΚΟ
το 70% τον βλέπει θετικά και το 28%
αρνητικά. Τα ίδια ποσοστά με τον κ.
Παπαδόπουλο λαμβάνει και η Πρόεδρος
της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους με
το 65% της Αλληλεγγύης να την βλέπει
θετικά και το 21% αρνητικά. Θετικά
ποσοστά συγκεντρώνει και από τη
Συμμαχία Πολιτών (54%) και ΔΗΚΟ
(48%). Ο Μαρίνος Σιζόπουλος λαμβάνει
25% θετική εικόνα και 67% αρνητική,
με τους σοσιαλιστές ψηφοφόρους να

του δίνουν ποσοστό αποδοχής στο
74% και αρνητικό ποσοστό 26%. Στο
ίδιο πλαίσιο κυμαίνεται και ο Πρόεδρος
του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου με θετική
εικόνα στο 25% και αρνητική στο 65%.
Ο κ. Χρίστου τυγχάνει της πλήρους
στήριξης των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ
καθώς το 90% τον βλέπουν θετικά και
μόλις το 10% αρνητικά. Το χαμηλότερο
ποσοστό λαμβάνει ο Πρόεδρος της
Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας,
με 22% θετική εικόνα και 72% αρνητική.
Στη Συμμαχία λαμβάνει ποσοστό αποδοχής 66% ενώ το 34% τον βλέπει αρνητικά. Στην έρευνα καταγράφηκε και
η εικόνα του πρώην προέδρου του ΔΗΚΟ Μάριου Καρογιάν, καθώς όπως όλα
δείχνουν αναλαμβάνει το νέο σχήμα
Δημοκρατική Παράταξη, μετά και τη
διαγραφή του. Μόλις το 19% τον βλέπει
θετικά ενώ το 71% αρνητικά. Τα πιο
ψηλά ποσοστά εκτίμησης τα λαμβάνει
από τον συναγερμικό κόσμο με το 37%
να τον βλέπει θετικά και το 58% αρνητικά. Στο ΔΗΚΟ λαμβάνει θετικής
ψήφου από το 19% και από το 75% αρνητική ψήφο.
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Λίγο πριν από την προσφυγή στο ΔΝΤ η Τουρκία
Ενδέχεται να αποτελέσει μονόδρομο για τη νέα κυβέρνηση, εάν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα προειδοποιούν Ταμείο και Τούρκοι οικονομολόγοι
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Τα περιθώρια για στρατηγικούς ελιγμούς
στην τουρκική οικονομία, με απώτερο
στόχο την έξοδο από τη συστημική
κρίση στην οποία έχουν οδηγηθεί σχεδόν όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες,
στενεύουν απειλητικά. Λίγο μετά τις
αυστηρές προειδοποιήσεις Τούρκων
και ξένων οικονομολόγων, σχετική
προειδοποίηση στην Άγκυρα στέλνει
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) το οποίο αφήνει να εννοηθεί
ότι εάν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα
για το μέλλον της τουρκικής οικονομίας,
η χώρα ενδέχεται να ακολουθήσει το
παράδειγμα άλλων οικονομικά πτωχευμένων χωρών. Η νέα έκθεση του
ΔΝΤ για την Τουρκία, η οποία αφορά
το έτος του 2018 και εκδόθηκε πριν
από λίγες εβδομάδες, έρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας λίγο πριν
τις από πρόωρες εκλογές. Στην εν λόγω
έκθεση το ΔΝΤ κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για την αναπτυσσόμενη
οικονομία της Τουρκίας, στο τιμόνι
της οποίας βρίσκεται κατά τα τελευταία
15 χρόνια η κυβέρνηση του ΡετζέπΤαγγίπ Ερντογάν. Το ΔΝΤ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) με
το σκεπτικό ότι επιλέγει τον λαϊκισμό
και τις εύκολες λύσεις απέναντι σε μια
«οικονομική καταιγίδα» η οποία επιδεινώνεται με την κάθε ημέρα που
περνάει. Το ΔΝΤ προτείνει την άμεση
δρομολόγηση μέτρων λιτότητας. Διαφορετικά, η έκθεση εκτιμά ότι κατά
το επόμενο έτος η Τουρκία δεν θα έχει
άλλη επιλογή παρά να χτυπήσει την
πόρτα του ΔΝΤ και των ξένων δανειστών.

Πώς εξηγείται η κρίση

Τη στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η τρελή κούρσα
των ξένων νομισμάτων στην τουρκική
αγορά συνεχιζόταν. Μόλις μέσα σε
λίγες ημέρες, η αντιστοιχία του Αμερικανικού Δολαρίου έναντι της Τουρκικής Λίρας έχει σκαρφαλώσει στο
4,40. Πριν από περίπου ένα έτος, 1 Δολάριο ΗΠΑ αντιστοιχούσε περίπου σε
3,50-3,60 Τουρκικές Λίρες. Σύμφωνα
με το ΔΝΤ, αυτή η δραματική επιδεί-
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Εάν αυξηθεί περαιτέρω η
τιμή του πετρελαίου και
εάν σημειωθεί αυστηρή
υποτίμηση της τουρκικής
λίρας, τότε τα χρέη της
Τουρκίας έναντι των ξένων
δανειστών ενδέχεται
να εκτροχιαστούν.

Τα νέα οικονομικά κίνητρα
της κυβέρνησης, οι κρατικές χορηγίες, τα περίφημα
μπόνους στους συνταξιούχους και στις εταιρείες,
αδυνατούν να καλύψουν
τις μεγάλες ανάγκες της
τουρκικής οικονομίας.

νωση της τουρκικής οικονομίας δεν
είναι μια τυχαία εξέλιξη. Πέραν των
διάφορων εξωγενών παραγόντων, τα
λάθη της κυβέρνησης του ΑΚΡ διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε
αυτήν την εξέλιξη.
Ποια είναι τα μεγάλα λάθη της κυβέρνησης τα οποία ευθύνονται για την
κορύφωση της κρίσης; Σύμφωνα με
το ΔΝΤ η εξάρτηση της τουρκικής οικονομίας από τα ξένα δάνεια και οι
παρεμβάσεις του κρατικού μηχανισμού
σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας είναι εξελίξεις που συνδράμουν στην μεγέθυνση της κρίσης.Το
2017 ο πληθωρισμός κατέγραψε ανοδική πορεία και η κινητήρια δύναμη
της τουρκικής οικονομίας, δηλαδή ο
τομέας των οικοδομών, παρουσίασε
σημάδια κόπωσης, με αποτέλεσμα νέες
οικιστικές μονάδες να παραμένουν
κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η κυβέρνηση επιχείρησε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ρίχνοντας
το βάρος της στα δημόσια έργα. Ωστόσο, τέτοιου είδους παρεμβάσεις είχαν
ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανάγκης για νέα δάνεια από το εξωτερικό,
αλλά και το άνοιγμα της ψαλίδας στο
ισοζύγιο ξένων δανείων-ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, αναμένεται ότι εάν κατά την
επόμενη περίοδο αυξηθεί περαιτέρω
η τιμή του πετρελαίου και εάν σημειωθεί μια αυστηρή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, τότε τα χρέη της Τουρκίας
έναντι των ξένων δανειστών ενδέχεται
να εκτροχιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που τα αποθέματα της
Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της
οικονομίας και το ξένο κεφάλαιο απο-

αυτήν την ώρα να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες της τουρκικής οικονομίας. «Εφόσον ο λαϊκισμός και οι ευκαιριακές λύσεις της κυβέρνησης δεν
αποδίδουν τότε παραμένουν μόνο δυο
επιλογές.
Η προσφυγή στο ΔΝΤ θα μπορούσε
να έρθει στο προσκήνιο ως μια επιλογή
της κυβέρνησης κατά το επόμενο έτος»,
τονίζει ο Μποράταβ. Σύμφωνα με τον
ίδιον, το αντίτιμο μιας τέτοιας επιλογής
θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για την Τουρκία.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Άγκυρα
δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να περιορίσει τις κρατικές χορηγήσεις, την
εκτέλεση μεγάλων κρατικών έργων,
να επιβάλει την διαφάνεια σε όλους
τους τομείς της οικονομίας και να περιορίσει τα δικαιώματα των εργατών.
«Εναλλακτικά υπάρχει και η οδός των
ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών», τονίζει
ο κ. Μποράταβ, ο οποίος θεωρεί ότι
αυτός ο δρόμος θα μπορούσε να ανοίξει
μόνο με την απομάκρυνση του ΑΚΡ
από την εξουσία και την αντικατάστασή του στο τιμόνι της χώρας από μια
μεγάλη λαϊκή συμμαχία. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η Τουρκία θα μπορούσε
να εστιάσει την προσοχή της σε μέτρα
όπως την μείωση και την στάση πληρωμής των ξένων χρεών, τον αυστηρό
έλεγχο των κινήσεων του κεφαλαίου
και ενδεχομένως την μετατροπή των
λογαριασμών που διατηρούνται σε
ξένα νομίσματα σε λογαριασμούς που
θα διατηρούνται σε Τουρκική Λίρα.
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Μποράταβ, θα μπορούσαν για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα να περιοριστούν οι
ξέφρενοι ρυθμοί του καταναλωτισμού
στην τουρκική αγορά.

Το ΔΝΤ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) με το σκεπτικό ότι επιλέγει τον λαϊκισμό και

τις εύκολες λύσεις.

χωρεί από τις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. «Πρόκειται για μια
καταστροφική εικόνα που άρχισε να
απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη
κυρίως στις αρχές του Μαρτίου. Τον
δε Απρίλιο ακολούθησε η κορύφωση
του δράματος», τονίζει ο Τούρκος οικονομολόγος Κορκούτ Μποράταβ, ο
οποίος μας επισημαίνει ότι το ΔΝΤ
προβλέπει την επιδείνωση της συνολικής εικόνας της τουρκικής οικονομίας
κατά την διάρκεια του 2019. Τότε, η
Τουρκία ενδέχεται να μην έχει άλλη
επιλογή παρά να προσφύγει εκ νέου

στο ΔΝΤ αιτούμενη την σύναψη νέων
δανείων.

Οι τρεις επιλογές

Στο οριακό σημείο που έχουν φτάσει
σήμερα οι εξελίξεις στην τουρκική οικονομία, η χώρα βρίσκεται ενώπιον
τριών επιλογών. Πρώτον, δύναται να
αγκαλιάσει τις προσωρινές λύσεις της
κυβέρνησης του ΑΚΡ οι οποίες θα βρίσκονται σε αρμονία με την πολιτική
του λαϊκισμού. Δεύτερον, δύναται να
προσφύγει εκ νέου στο ΔΝΤ ή τρίτον,
να ακολουθήσει τις αναγκαίες ριζο-

σπαστικές πρωτοβουλίες. Οι προσωρινές λύσεις του ΑΚΡ έχουν ήδη τεθεί
σε εφαρμογή κατά τις προηγούμενες
εβδομάδες και μέχρι στιγμής δεν έχουν
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με πολλούς Τούρκους αναλυτές, η αναποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων έχει επιβάλει στον
Ερντογάν την επιλογή των πρόωρων
εκλογών. Τα νέα οικονομικά κίνητρα
της κυβέρνησης, οι κρατικές χορηγίες,
τα περίφημα μπόνους στους συνταξιούχους και στις εταιρείες, αδυνατούν

Αναγκαίο κακό
οι περικοπές
νερού στη γεωργία
Συμφωνούν με το μέτρο αλλά διαφωνούν με τον τρόπο
οι αγροτικές οργανώσεις που βάλλουν κατά κυβέρνησης
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Η 31η Μαΐου θα είναι η τελευταία
ημέρα παροχής νερού στους γεωργούς, αφού όπως έχει ανακοινωθεί θα πραγματοποιηθούν περικοπές λόγω της συνεχιζόμενης
ανομβρίας στην Κύπρο. Σε σύγκριση με τις περσινές ποσότητες
νερού που κατανεμήθηκαν στους
γεωργούς, οι φετινές, οι οποίες
θα δίνονται από το νότιο αγωγό,
θα είναι κατά 33% μειωμένες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», πέρυσι δόθηκαν 26 εκατ.
κυβικά μέτρα νερού για άρδευση,
ενώ φέτος αναμένεται να δοθούν
περίπου 17,5 εκατ. κυβικά μέτρα.
Τα αποθέματα νερού θα διανεμηθούν μέχρι και τα μέσα Ιουνίου στους παραγωγούς που
έχουν ήδη φυτέψει και αποπερατώνουν και εκριζώνουν τις
φυτείες τους. Προστίθεται ότι
δεν θα δοθεί νερό σε όσους έχουν
φυτέψει μετά την 16η Απριλίου.
Στις μόνιμες καλλιέργειες, όπως
είναι τα δέντρα, θα δοθεί το 25%
των αναγκών των φυτειών για
να διατηρηθούν εν ζωή και όχι
για να καρποφορήσουν, λένε αρμόδιοι στην «Κ». Από την πλευρά
τους, οι αγροτικές οργανώσεις
χαρακτήρισαν τραγική την κατάσταση. Όπως αναφέρουν, οι
περικοπές είναι αναγκαίο κακό
αφού δεν υπάρχουν επαρκείς
ποσότητες νερού για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των γεωργών. Μπορεί οι περικοπές να
βρίσκουν σύμφωνες τις αγροτικές
οργανώσεις, ωστόσο το σημείο
στο οποίο διαφωνούν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν. Το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αποφάσισε όπως από 1η Ιουνίου
σταματήσει την παροχή ύδατος
από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις.
Αυτό έφερε αντιδράσεις από τις
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Κατά 33% μειωμένες
φέτος οι ποσότητες νερού για τους γεωργούς.
<
<
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Στις μόνιμες καλλιέργειες, όπως είναι τα δέντρα, θα δοθεί το 25%
των αναγκών των φυτειών για να διατηρηθούν εν ζωή.
αγροτικές οργανώσεις οι οποίες
με τη σειρά τους ζήτησαν όπως
καταγραφούν από τους αρμόδιους τα φυτά τα οποία είναι υπό
καλλιέργεια αυτή την περίοδο,
και να δοθούν ποσότητες νερού
έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι
φυτείες.

«Αργήσαμε»

Δυστυχώς αργήσαμε πάρα πολύ να ασχοληθούμε με το πρόβλημα της ανομβρίας γι’ αυτό
και τώρα είμαστε μπροστά σε
πολύ δύσκολες καταστάσεις επειδή δεν προβλέψαμε και δεν
ενεργήσαμε σωστά σαν πολιτεία,
αναφέρει στην «Κ» ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Γεωργίας Αντρέας Καυκαλιάς. Η
Κυβέρνηση δεν αξιολόγησε σωστά το μέγεθος του προβλήματος,
γι’ αυτό και φτάνουμε στο σημείο
να μην έχουμε πολλές επιλογές,
πέραν των περικοπών που πρέπει
να γίνουν στην άρδευση και να
πληρώσουν το τίμημα μόνο οι
γεωργοί, υποστηρίζει. Ζητήματα
που αφορούν στην ενίσχυση του
υδατικού ισοζυγίου, στη λειτουργία των αρδευτικών τμημάτων,
στα συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού, στη διαχείριση των
φραγμάτων, στην πολιτική των

αφαλατώσεων (ενδεικτικά αναφέρω την μονάδα αφαλάτωσης
Πάφου που ακόμα ψάχνουμε ρυθμίσεις για να ξεπεράσουμε νομικά
εμπόδια), στην τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, στις απώλειες
νερού, επιβάλλεται να ρυθμιστούν από την Κυβέρνηση στα
πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού για τη Διαχείριση των
Υδάτινων Πόρων, καταλήγει ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας. Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, δεσμεύτηκε
να καταθέσει στρατηγικό σχεδιασμό στο επόμενο διάστημα
το οποίο θα απαντά στο σύνολο
των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή.

Αρχές Απριλίου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων απηύθυνε έκκληση στους γεωργούς να μην προχωρήσουν σε νέες φυτεύσεις.

Ζητούν αποζημιώσεις

Αρχές Απριλίου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων απηύθυνε
έκκληση στους γεωργούς να μην
προχωρήσουν σε νέες φυτεύσεις.
Σχολιάζοντας στην «Κ» την έκκληση του Τμήματος ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών ΠανίκοςΧάμπας,
ανέφερε πως αυτό έγινε αργοπορημένα και πως θα έπρεπε οι
γεωργοί να ενημερωθούν πολύ
νωρίτερα για το ενδεχόμενο περικοπών νερού. «Για να γίνει η
καλλιέργεια μιας τροφής χρειάζεται προετοιμασία αρκετούς μήνες πριν γίνει η φύτευση και το
ενδεχόμενο περικοπών θα καταστρέψει τους γεωργούς οικονομικά», δήλωσε στην εφημερίδα. Τη σεζόν 2008-2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρηματοδότηση στην Κύπρο ύψους 78 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να στηριχθούν οι γεωργοί που είχαν
προβλήματα λόγω της ανομβρίας.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι ο υπουργός Γεωργίας Κώστας

Δυστυχώς το λογαριασμό θα κληθούν να τον πληρώσουν οι γεωργοί με τις δραματικές μειώσεις, δήλωσε ο
Πρόεδρος της Koινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Ανδρέας Καυκαλιάς.
Καδής δεσμεύτηκε όπως απευθυνθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η χώρα να διεκδικήσει ξανά το εν λόγω ποσό και

να καλυφθούν οι ανάγκες. Ως ΕΚΑ, ανέφερε ο κ. Χάμπας, «ζητούμε να δοθεί βοήθεια στους
γεωργούς οι οποίοι θα επηρεα-

στούν από τυχόν οικονομικές
ζημιές λόγω των φυτειών τους».
Τόνισε δε πως οι γεωργοί που θα
πρέπει να βοηθηθούν, σε περί-

πτωση που η Κύπρος λάβει την
οικονομική βοήθεια από την ΕΕ,
είναι οι επαγγελματίες, υπονοώντας ότι ενυπάρχουν και όσοι
ασκούν το επάγγελμα περιστασιακά.Οι αγροτικές οργανώσεις
ζήτησαν από το κράτος όπως ετοιμαστεί σχέδιο αποζημίωσης
για όσους επαγγελματίες γεωργούς δεν θα καλλιεργήσουν λόγω
της μη παραχώρησης ποσοτήτων
νερού. Στην αποζημίωση θέλουν
να συμπεριληφθεί και η πληρωμή
των κοινωνικών τους ασφαλίσεων για δύο χρόνια. «Όσοι αγρότες
είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα Global Gap (Σχέδιο για
στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια
της πατάτας) να δικαιούνται τις
ποσότητες νερού που είναι για
τις εκτάσεις που έχουν εγκριθεί»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου. Μετά τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί
νέα συνάντηση όλων των αγροτικών οργανώσεων μαζί με το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για
επαναξιολόγηση των διαθέσιμων
ποσοτήτων που θα έχουν απομείνει για κατανομή.
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Διχάζει την Ευρώπη και ανησυχεί
τις ΗΠΑ ο αγωγός Nord Stream II
Ενισχύει τις σχέσεις Μόσχας - Βερολίνου, που διαβλέπουν κοινά συμφέροντα
Τον Μάρτιο, ο τραπεζικός δανεισμός προς εταιρείες (εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια)
αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,5%, δηλαδή πολύ λιγότερο από τον μέσο μηνιαίο όρο 7% τα
προηγούμενα τρία χρόνια.

Σημαντική επιβράδυνση
του τραπεζικού δανεισμού
στις ΗΠΑ στις αρχές του 2018
Μετά τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στα τέλη του 2017 και την
απορρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου
να προχωρεί γοργά, πολλοί αναλυτές και
διεθνείς οργανισμοί έχουν προβλέψει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της
οικονομίας των ΗΠΑ τουλάχιστον για την
περίοδο 2018-2019. Ωστόσο, εσχάτως έχουν προκύψει ορισμένα ανησυχητικά
σημάδια, σύμφωνα με τα οποία το αποτέλεσμα της πολιτικής Τραμπ ενδεχομένως
να μην είναι τόσο ρόδινο. Τον Μάρτιο, ο
τραπεζικός δανεισμός προς εταιρείες (εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια) αυξήθηκε
με ετήσιο ρυθμό 2,5%, δηλαδή πολύ λιγότερο από τον μέσο μηνιαίο όρο 7% τα
προηγούμενα τρία χρόνια. Τα καταναλωτικά δάνεια όπως και τα στεγαστικά αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό από
τον μέσο όρο των προηγούμενων τριών
ετών. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα
να δανειστούν εκδίδοντας και ομόλογα,
αλλά σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται
μείωση. Μέχρι τώρα η έκδοση νέων ομολόγων έχει περιοριστεί στις ΗΠΑ κατά
14% σε σύγκριση με το 2017. Ο δανεισμός
επιτρέπει στις εταιρείες και στα νοικοκυριά
να χρηματοδοτήσουν αγορές τις οποίες
σε διαφορετική περίπτωση ίσως να μην
μπορούσαν να κάνουν. Οταν αυξάνεται
ο δανεισμός, κυκλοφορεί νέο χρήμα στην
οικονομία, δημιουργώντας νέα ζήτηση
που πρέπει να καλυφθεί με αύξηση της
παραγωγής. Το ζήτημα είναι σε ποιους
παράγοντες οφείλεται η επιβράδυνση

του δανεισμού και κατά πόσον επηρεάζουν
την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Κατ’ αρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι
ο δανεισμός στις αρχές του 2018 συγκρίνεται με την αντίστοιχη περίοδο του 2017,
όταν είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση
του δανεισμού. Δεδομένου πως αυτή η
έκρηξη δανεισμού είχε περιοριστεί στις
αρχές του 2017, η σύγκριση μεταξύ των
δύο ετών είναι πιθανόν σύντομα να μην
είναι τόσο δυσοίωνη. Δεύτερο ερώτημα
είναι κατά πόσον έχουν ανάγκη σήμερα
νέα δάνεια οι αμερικανικές εταιρείες. Η
μείωση της φορολογίας έχει ενισχύσει
τη ροή μετρητών προς αυτές και συνεπώς
μπορούν να καλύψουν νέες επενδύσεις
και προσλήψεις με δικά τους κεφάλαια.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα
τραπεζικού δανεισμού της Αμερικανικής
Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ένας λόγος
που προέβαλαν οι εταιρείες για τη μειωμένη ζήτηση για δάνεια ήταν πως έχουν
μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις τους. Τρίτος παράγοντας που
ίσως να περιορίζει τον τραπεζικό δανεισμό
είναι ότι τα χρέη που έχουν αναλάβει οι
αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Συνεπώς,
οι εταιρείες ίσως να μη θέλουν να πάρουν
νέα δάνεια και οι τράπεζες ίσως να διστάζουν να τους τα χορηγήσουν. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως
η αναιμική αύξηση των πιστώσεων θα
μπορούσε να αποτελέσει βαρίδι για την
αμερικανική οικονομία.

Πλεονασματικό προϋπολογισμό
αναμένει για φέτος η Ρωσία
Η ρωσική κυβέρνηση προβλέπει την επίτευξη
δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2018,
για πρώτη φορά από το 2011, χάρη στην
άνοδο των τιμών του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες. Το νέο προσχέδιο προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε χθες προβλέπει επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 0,45% του ΑΕΠ ή 7,14 δισ.
δολαρίων για το τρέχον έτος. Ο προηγούμενος προϋπολογισμός προέβλεπε δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 1,3% του ΑΕΠ
με βάση πρόβλεψη για μέση τιμή της ρω-

σικής ποικιλίας πετρελαίου Ural στα 40 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 η μέση τιμή της ποικιλίας Ural διαμορφώθηκε στα 66,15 δολάρια
το βαρέλι. Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεισφέρουν περισσότερο
από το 40% των φορολογικών εσόδων του
ρωσικού δημοσίου. «Συνεπώς προκύπτει
σημαντική αύξηση των προσδοκώμενων
φορολογικών εσόδων, ενώ οι δαπάνες είναι
σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού».

Oλόκληρη η ρωσική παραγωγή φυσικού αερίου, που διοχετεύεται στην
Ευρώπη, αναμένεται να συγκεντρωθεί σε μία και μόνη ενεργειακή οδό,
τον αγωγό φυσικού αερίου Nord
Stream II, όπως αναφέρει σε εκτενές
δημοσίευμά της η Deutsche Welle.
Ετσι, θα διπλασιαστεί και η ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται από τη Ρωσία στη Γερμανία,
και θα φθάσει τα 55 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο. Το κόστος κατασκευής του Nord Stream II, μήκους 1.200
χλμ., υπολογίζεται στα 9,5 δισ. ευρώ,
και το έργο σχεδιάζεται να ξεκινήσει
το 2019. Μάλιστα, η κατασκευή του
γερμανικού τερματικού σταθμού
ξεκίνησε στις 3 Μαΐου στην πόλη
Λούμπμιν της Βαλτικής.
Εντούτοις, η δημόσια συζήτηση
για το συγκεκριμένο θέμα του ρωσικού αγωγού αφενός διχάζει την
Ε.Ε., αφετέρου έχει θορυβήσει τις
ΗΠΑ. «Δεν έχω ξαναδεί άλλο επιχειρηματικό έργο να διχάζει τόσο
<
<
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Μέσω του αγωγού
μεταφέρεται ολόκληρη
η ρωσική παραγωγή φυσικού αερίου που διοχετεύεται στην Ευρώπη.
πολύ τους ανώτατους Ευρωπαίους
αξιωματούχους», δήλωσε πρόσφατα
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και
αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Μάρος Σέφκοβιτς. Τόσο η Ε.Ε. όσο και
η Ρωσία, παρά τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις για τη Συρία και την
Ουκρανία, φαίνεται να συνειδητοποιούν πλέον ότι χρειάζονται η μία
την άλλη, όπως επισημαίνει η η
Deutsche Welle. Η Ρωσία χρειάζεται
μια μεγάλη αγορά για τις εξαγωγές
της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
ενώ η Ε.Ε. θέλει να προμηθεύεται
ενέργεια από αξιόπιστη πηγή και
σε χαμηλό κόστος.
Η Gazprom υπολογίζει, μάλιστα,
να αυξήσει τις εξαγωγές της στην
Ευρώπη προσεχώς. Παράλληλα, η
Μόσχα σχεδιάζει και την κατασκευή
ενός ακόμα αγωγού, που θα περνά
από την Τουρκία και θα φτάνει στη
Νότια Ευρώπη, τον TurkStream, ο
οποίος θα μεταφέρει 16 δισ. κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου. Από την
πλευρά της και η Γερμανία έχει αρχίσει να ξαναβλέπει με θετικό μάτι
τον ρωσικό αγωγό. Αξίζει να σημειωθεί πως η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ε.Ε. Εντούτοις, το γεγονός ότι το Βερολίνο
ενέκρινε την κατασκευή του Nord
Stream II έχει ενοχλήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το κόστος κατασκευής του Nord Stream II, μήκους 1.200 χλμ., υπολογίζεται στα 9,5 δισ. ευρώ, και το έργο σχεδιάζεται
να ξεκινήσει το 2019. Μάλιστα, η κατασκευή του γερμανικού τερματικού σταθμού ξεκίνησε στις 3 Μαΐου στην πόλη Λούμπμιν της Βαλτικής.
«Η Γερμανία ρίχνει δισεκατομμύρια
στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Τραμπ
πρόσφατα στη διάρκεια συναντήσεών του με ηγέτες χωρών της Βαλτικής. Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ζητούν να εμποδίσουν οι
ΗΠΑ την κατασκευή του Nord
Stream II, επιβάλλοντας πρόστιμα
σε ευρωπαϊκές εταιρείες που θα
συνεργαστούν για την ολοκλήρωση
του έργου (Εngie, OMV, Shell,
Uniper, Wintershall). Πάντως, ο εν
λόγω αγωγός προβληματίζει και άλλους. Η Σουηδία και η Φινλανδία
δεν έχουν δώσει ακόμη άδεια προκειμένου να διέλθει από τη δική
τους αποκλειστική οικονομική ζώνη
(AOZ). Η δε Δανία, από της οποίας
τη θαλάσσια περιοχή θα περάσει
ο αγωγός, εκφράζει έντονες αντιρ-

ρήσεις, σκεπτόμενη τις επιπτώσεις
που θα έχει στο περιβάλλον. Παρ’
όλα αυτά, εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι είναι σημαντικός ο οικονομικός αντίκτυπος του έργου
για τις προαναφερθείσες χώρες,
και ειδικά τη Γερμανία. Οπως αναφέρει στην Deutsche Welle η Μπρέντα Σάφερ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας, που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν της Ουάσιγκτον, η Γερμανία θα μπορούσε να
επωφεληθεί από τον αγωγό για τρεις
λόγους.
«Πρώτον, η Γερμανία χωρίς το
ρωσικό φυσικό αέριο δεν θα απεξαρτηθεί από τον άνθρακα, ώστε
να μεταβεί στην εποχή της “πράσινης ενέργειας”, δεύτερον, η συνεργασία της με τη Ρωσία έχει με-

γάλη στρατηγική σημασία και, τρίτον, είναι προς το συμφέρον της
Γερμανίας να κατασκευαστεί τώρα
αυτός ο αγωγός, προτού η Ρωσία
αρχίσει τις εξορύξεις φυσικού αερίου στην Αρκτική, κάτι που θα
αυξήσει πολύ το κόστος». Χαρακτηριστικό της αλλαγής στη στάση
του Βερολίνου προς τη Μόσχα είναι
τα όσα δήλωσε τον περασμένο μήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών της
Γερμανίας Μίκαελ Ροτ, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη μιας νέας
πολιτικής αποκλιμάκωσης της έντασης με τη Ρωσία. Εντούτοις,
χώρες όπως η Πολωνία και η Ουκρανία εξακολουθούν να εκφράζουν
τις ενστάσεις τους για αύξηση της
ρωσικής επιρροής επί ευρωπαϊκού
εδάφους.

Στροφή 180° από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη ΖΤΕ
Αίρει το εμπάργκο σε βασικά εξαρτήματα, βοηθώντας τις κινεζικές αρχές να διασώσουν την τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εταιρεία
Αλλαγή πλεύσης πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
όσον αφορά την κινεζική εταιρεία
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΖΤΕ
Corporation. Σπεύδει να τη διασώσει
σε συνεργασία με το Πεκίνο. Η Κίνα
έχει διαμηνύσει στις ΗΠΑ ότι δεν θα
συνεχιστούν οι μεταξύ τους εμπορικές
συνομιλίες, αν δεν επιλυθεί το θέμα
της ΖΤΕ. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι εξαρχής η αμερικανική
επίσημη γραμμή δεν συνέδεε τη ΖΤΕ
με τον επαπειλούμενο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Αλλά ο Ντόναλντ
Τραμπ απροσδόκητα έλαβε άλλη απόφαση. Επειτα από αυτήν την εξέλιξη, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την
ικανοποίησή του.
Υπενθυμίζεται ότι η ΖΤΕ είχε διακόψει πλήρως τις δραστηριότητές της
την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή
δεν είχε τη δυνατότητα να προμηθεύ-
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Υπενθυμίζεται ότι η ΖΤΕ
είχε διακόψει τις
δραστηριότητές της την
προηγούμενη εβδομάδα.
εται ανταλλακτικά και εξαρτήματα
από τις αμερικανικές επιχειρήσεις
(Intel, Qualcomm, Dolby κ.ά.) με τις
οποίες συνεργάζεται και καλύπτουν
το 25% έως το 30% των αναγκών της.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τον προσφιλή του δίαυλο επικοινωνίας, το Twitter, και απέστειλε μήνυμα, μέσω του οποίου εξέφραζε την
ανησυχία του για τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που διακυβεύονται στην
ZTE, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε
συζητήσεις με τον Κινέζο ομόλογό
του Σι Τζινπίνγκ για να βρεθεί λύση.
Οι Κινέζοι εργαζόμενοι της ΖΤΕ ευχα-

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter, εξέφρασε την ανησυχία του για τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που διακυβεύονται στη ZTE.

ρίστησαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Στις
διμερείς συνομιλίες που έγιναν τον
Απρίλιο, ο Κινέζος αναπληρωτής πρωθυπουργός Λιου Χε ενημέρωσε τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν
Μνούτσιν ότι θα διακοπεί η διαδικασία,
έως ότου αρθούν οι κυρώσεις στη ΖΤΕ.
Οι κυρώσεις έχουν να κάνουν με το
εξής γεγονός: η ΖΤΕ παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ για εξαγωγές σε χώρες ύποπτες για τρομοκρατία. Η αμερικανική Δικαιοσύνη έκρινε ότι ήταν
ένοχη. Η ΖΤΕ παραδέχθηκε ότι έκανε
παράνομες εξαγωγές εξοπλισμού, ο
οποίος χρησιμοποιούσε αμερικανική
τεχνολογία, με αποδέκτριες χώρες το
Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Πέρυσι της
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους σχεδόν
900 εκατ. δολαρίων, της δόθηκε εντολή
να μη δίνει μπόνους σε όσους υπαλλήλους της συμμετείχαν στη διαδικασία των εξαγωγών και να απολύσει
τους άμεσα εμπλεκομένους στην υ-

πόθεση, οι οποίοι βρίσκονταν στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Η
ΖΤΕ, παρ’ όλα αυτά, εξακολούθησε να
εξαπατά τις Αρχές, εφόσον συνέχισε
να δίνει μπόνους, και απέλυσε μόνον
τέσσερα άτομα από τις δεκάδες που
είχαν ανάμειξη στις παράνομες εξαγωγές. Εξ ου και οι ΗΠΑ διέκοψαν τις
προμήθειές της.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες
πηγές, το Πεκίνο είναι πρόθυμο να εισαγάγει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από την αμερικανική αγορά, με
αντάλλαγμα τον μετριασμό των κυρώσεων εις βάρος της ΖΤΕ. Μία τέτοια
ευνοϊκή εξέλιξη θα ωφελήσει και την
κατασκευάστρια
επεξεργαστών
Qualcomm, η οποία θέλει να εξαγοράσει την κινεζική ανταγωνίστριά της
ΝΧΡ έναντι 44 δισ. δολαρίων, αλλά η
έγκριση ακόμη καθυστερεί. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας κωλυσιεργεί,
και ένας από τους λόγους είναι οι κυ-

ρώσεις στη ΖΤΕ, οπότε, αν αρθούν ή
μετριασθούν, ενδεχομένως να επιταχύνει την έγκριση της εξαγοράς της
ΝΧΡ. Βέβαια, για το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και τους επιχειρηματικούς κύκλους της χώρας η απαγόρευση
προμηθείας της ΖΤΕ αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτή παρέκαμπτε την αμερικανική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν
είχε συνδεθεί από την αμερικανική
ηγεσία με την τωρινή εμπορική διένεξη ΗΠΑ - Κίνας. Μετά τη στροφή
180 μοιρών του κ. Τραμπ, ορισμένα
μέλη του Κογκρέσου εξέφρασαν τη
δυσφορία τους. Ο Δημοκρατικός Ανταμ
Σιφ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, επισήμανε ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα, επειδή οι μυστικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν πολλές φορές προειδοποιήσει ότι η τεχνολογία
της ZTE και τα κινητά τηλέφωνα που
κατασκευάζει αποτελούν απειλή για
την ασφάλεια της χώρας.
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Η αλαζονεία του Ελον Μασκ
κόστισε στην Tesla 2 δισ. δολάρια
Πτώση της μετοχής μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις αναλυτών
Ο Ελον Μασκ, ιδρυτής και επικεφαλής
της Tesla που κατασκευάζει πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αρνήθηκε να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις αναλυτών και τους συμπεριφέρθηκε προσβλητικά, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της
εταιρείας του να υποχωρήσει κατά
5%. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κεφαλαιοποίηση της Tesla ελαττώθηκε
κατά 2 δισ. δολάρια. Συγκεκριμένα,
κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου,
στα μέσα της εβδομάδας, ο κ. Μασκ
αρνήθηκε να απαντήσει σε αναλυτές
από τράπεζες και χρηματιστηριακούς
οίκους για την πορεία των κερδών
της εταιρείας του, τα οποία, παρά
τις υποσχέσεις του, δεν ανακάμπτουν. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις
ερωτήσεις «βαρετές» και «ανόητες».
Η αντίδραση της αγοράς υπήρξε άμεση. Η τιμή της μετοχής της Tesla

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε προσεκτικά», δήλωσε ο κ. Σολτς, αναφερόμενος
στους κινδύνους που υπάρχουν για τα φορολογικά έσοδα, όπως οι τριβές με τις ΗΠΑ και
η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Το Βερολίνο θέλει να μειώσει
τη φορολογία και να
επενδύσει στην ψηφιακή εποχή
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Η τιμή της μετοχής
της Tesla έπεσε κατά
4,5% στη Wall Street
αργά τη νύχτα της Τετάρτης και κατά 5% χθες
στη Φρανκφούρτη.

Το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2018, το εργοστάσιο της Tesla στο Φρίμοντ της Καλιφόρνιας ενδέχεται να κλείσει για δέκα μέρες, προκειμένου να λύσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο Ελον Μασκ, πάντως, δεσμεύθηκε ότι στα τέλη Ιουνίου θα
μπορέσει να βελτιώσει τον ρυθμό παραγωγής και να κατασκευάζει 5.000 αυτοκίνητα την εβδομάδα.

έπεσε κατά 4,5% στην αμερικανική
αγορά, αργά τη νύχτα της Τετάρτης
και κατά 5% στη Φρανκφούρτη.
Οπως αναφέρει το CNBC, ο Ελον
Μασκ φάνηκε πρόθυμος να απαντήσει σε απορίες των ένθερμων υποστηρικτών της Tesla. Σε όλη τη
διάρκεια της επιχειρηματικής διαδρομής του, ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας απευθύνεται σε όσους
θαυμάζουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζει, λες και είναι οπαδοί
του. Τους ζητεί να συνασπισθούν
μαζί του εναντίον των «εχθρών»
του, οι οποίοι αμφισβητούν την ικανότητά του να εκτιναχθεί στη
νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Οπως
επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Βloomberg, «ο κ. Μασκ α-

πλώς αποδεικνύει πόσο αγνώμων
είναι προς τους ευεργέτες του, δηλαδή τις τράπεζες που τον χρηματοδοτούν». Οι ερωτήσεις που ενόχλησαν τον επικεφαλής της Tesla
αφορούσαν την προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων κεφαλαιακών δαπανών και το αν θα προχωρήσει άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου.
Το Μodel 3 απευθύνεται στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, ενώ
τα πρώτα μοντέλα της Tesla ήταν
πανάκριβα και απευθύνονταν σε λίγους. Ο Ελον Μασκ δηλώνει ότι θα
εκπληρώσει τις υποσχέσεις του για
αυξημένη παραγωγή οχημάτων τύπου Μodel 3 και θα συγκεντρώσει
ρευστό, παρότι οι αναλυτές εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Το τρέχον τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, το εργοστάσιο της Tesla
στο Φρίμοντ της Καλιφόρνιας ενδέχεται να κλείσει για δέκα μέρες,
προκειμένου να λύσει τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στον
τομέα της παραγωγής. Ο Ελον Μασκ
δεσμεύθηκε ότι στα τέλη Ιουνίου
θα βελτιώσει τον ρυθμό παραγωγής,
κατασκευάζοντας περίπου 5.000
αυτοκίνητα την εβδομάδα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι σε διάστημα
τριών εβδομάδων, τον Απρίλιο, κατασκεύασε 2.000 οχήματα Model
3. Ακόμα, όμως, υπάρχουν θέματα
λόγω της εντατικής αυτοματοποίησης στη γραμμή παραγωγής του
Model 3, όπως παραδέχθηκε και ο
ίδιος ο Ελον Μασκ. Πάντως, η Tesla
δεν πάσχει από έλλειψη ρευστού,

καθώς στα τέλη του 2017 είχε ρευστότητα της τάξεως των 3,37 δισ.
δολαρίων, εν συγκρίσει με τα 2,67
δισ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2018.
Ενας ακόμη δυνατός πονοκέφαλος
για τον Ελον Μασκ είναι η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία. «Οσα αυτοκίνητα γερμανικών εταιρειών
είδα, υπερέχουν κατά πολύ των αυτοκινήτων της Tesla», παρατηρεί ο
Μάικ Τζάκσον, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων AutoNation. «Εγιναν μεγάλες επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά μοντέλα, όπως
το ΙD, το οικογενειακό της VW, το
ΕQ C της Μercedes και το Mission
E της Porsche».
BLOOMBERG, REUTERS

Τι θα έκαναν 5 αυτοδημιούργητοι
εκατομμυριούχοι αν πτώχευαν
Ολοι επιμένουν ότι θα ξεκινούσαν από το μηδέν και θα τα κατάφερναν
Πέντε αυτοδημιούργητοι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι
επιμένουν ότι, αν χρεοκοπούσαν,
θα ξεκινούσαν πάλι από το μηδέν
και ότι, τελικά, θα τα κατάφερναν.
Κοινό χαρακτηριστικό των Μαρκ
Κιούμπαν, Ρίτσαρντ Μπράνσον,
Μάρκους Λεμονής είναι αφενός η
αποφασιστικότητα να συνεχίσουν
να εργάζονται και αφετέρου η πεποίθηση πως με σκληρή δουλειά
θα καταφέρουν να βρουν νέες ευκαιρίες.
Ο Μαρκ Κιούμπαν είναι γνωστός
στις ΗΠΑ ως ένας από τους επενδυτές του ριάλιτι «Shark Tank» του
καναλιού ABC, όπου φερέλπιδες
επιχειρηματίες παρουσιάζουν στο
πάνελ των δυνητικών επενδυτών
το προϊόν ή την εταιρεία για την
οποία ελπίζουν να λάβουν χρηματοδότηση. Ο Κιούμπαν, ο οποίος
είναι ιδιοκτήτης και της ομάδας
<
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Ο Μάρκους Λεμονής
θα προσπαθούσε να αποκτήσει ξανά χρήματα
πουλώντας αυτοκίνητα.

Αν έπρεπε να αρχίσει και πάλι από την αρχή, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον θα έκανε κάτι που
μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει: «Θα ανέτρεχα στις σημειώσεις μου, θα εντόπιζα τις καλύτερες ιδέες και θα άρχιζα να τις εφαρμόζω, διότι, αν είσαι επιχειρηματίας, παραμένεις διά βίου επιχειρηματίας».

Ντάλας Μάβερικς του NBA, είπε
πως, αν έχανε όλα του τα χρήματα,
δηλαδή 3,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα
με το περιοδικό Forbes, θα προχωρούσε, χωρίς να χάσει χρόνο,
σε δύο ενέργειες. Πρώτον, θα έβρισκε δουλειά το βράδυ ως μπάρμαν και, δεύτερον, το πρωί ως πωλητής. Δηλώνει βέβαιος ότι θα επιτύγχανε και πάλι, αν και δεν
είναι σίγουρος πως θα κατάφερνε
να ξανακερδίσει όλα όσα είχε. «Για
να είσαι δισεκατομμυριούχος, θα
πρέπει να έχεις λίγο την τύχη με
το μέρος σου», δήλωσε ο Μαρκ
Κιούμπαν. Ωστόσο, δεν έχει καμία
αμφιβολία ότι θα κατάφερνε να
κερδίσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος
Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι ο ιδρυτής
του ομίλου Virgin και έχει περιουσία
4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το
Forbes. O 67χρονος επιχειρηματίας

λέει ότι γνωρίζει τι ακριβώς θα έκανε
αν έπρεπε να αρχίσει και πάλι από
την αρχή. Θα ίδρυε μια επιχείρηση
στην οποία δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα. «Θα ανάτρεχα στις σημειώσεις μου, θα εντόπιζα τις καλύτερες ιδέες που είχα ξεχάσει και
θα άρχιζα να τις εφαρμόζω», λέει
ο Μπράνσον στην αυτοβιογραφία
του «Finding my Virginity». Μπορεί
να έχουν αλλάξει πολλά στον κόσμο
των επιχειρήσεων τις τελευταίες
δεκαετίες, λέει ο Μπράνσον, όμως
δεν έχουν αλλάξει τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στη δημιουργία
μιας ισχυρής επιχείρησης, προσθέτει. «Αν είσαι επιχειρηματίας, παραμένεις διά βίου επιχειρηματίας.
Ξέρω πολύ καλά ότι κάπου θα έβρισκα μια ευκαιρία και θα την εκμεταλλευόμουν».
H Μπάρμπαρα Κορκόραν κατάφερε να φτιάξει την περιουσία της,
ύψους 80 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα

με το Forbes, επενδύοντας στην
αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης,
από τη δεκαετία του 1970. Επίσης,
συμμετέχει ως επενδύτρια στην
στο ριάλιτι «Shark Tank» του ABC
και σχολιάζει θέματα της αγοράς
ακινήτων σε διάφορα αμερικανικά
τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό που θα
έκανε αν έχανε ξαφνικά όλη της
την περιουσία, θα ήταν να βρει μια
δουλειά ως σερβιτόρα, δήλωσε η
αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας
στο CNBC.
Ο Μάρκους Λεμονής γεννήθηκε
το 1973 στον Λίβανο. Υστερα από
λίγα χρόνια τον υιοθέτησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών από τη
Φλόριντα. Σήμερα είναι διευθύνων
σύμβουλος των επιχειρήσεων
Camping World και Good Sam
Enterprises, με 6.000 εργαζομένους
και τζίρο 2,5 δισ. δολαρίων το 2013.
Επίσης, παρουσιάζει και το ριάλιτι
«The Profit» στο CNBC, όπου επεν-

δύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Αν τα έχανα όλα σήμερα και ήμουν
αναγκασμένος να αρχίσω από την
αρχή, θα πουλούσα αυτοκίνητα. Ο
λόγος είναι ότι δουλεύεις με τα αποθέματα κάποιου άλλου, ενώ ελέγχεις το πρόγραμμά σου. Μπορώ
να σηκώνομαι στις 5 το πρωί και
να εργάζομαι μέχρι τις 10 το βράδυ.
Αυτό πολύ μου αρέσει».
Ο Τζιμ Κουκ, συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Boston Beer
Company, της δεύτερης μεγαλύτερης ζυθοποιίας λάγκερ στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με τις πωλήσεις της το
2016, λέει πως πριν από 10 χρόνια
τα είχε χάσει σχεδόν όλα. Ενα ελάττωμα στα μπουκάλια της μπίρας
που έφτιαχνε η εταιρεία του τον ανάγκασε να αποσύρει 25 εκατ. κομμάτια. Δεν έχει, όμως, ιδέα τι θα έκανε σήμερα. «Το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να πάρω έναν μήνα
άδεια και να σκεφτώ τι θα κάνω».

Εως το 2022, το γερμανικό Δημόσιο προβλέπεται ότι θα έχει επιπλέον φορολογικά
έσοδα ύψους 10,8 δισ. ευρώ, και η κυβέρνηση
Μέρκελ θα τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την ψηφιοποίηση της οικονομίας
το 2018 και για να μειώσει τη φορολογία
για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα
το 2019. Παρουσιάζοντας τις νέες προβλέψεις, ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς
είπε ότι τα περιθώρια για επιπλέον δαπάνες
είναι περιορισμένα. «Θέλω να πω ότι πρέπει
να συνεχίσουμε να κινούμαστε προσεκτικά»,
δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ, αναφερόμενος
στους κινδύνους που υπάρχουν για τα φο<
<
<
<
<
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Εως το 2022, το γερμανικό
Δημόσιο προβλέπεται ότι θα
έχει επιπλέον φορολογικά έσοδα 10,8 δισ., τα οποία θα
κατευθύνει σε επενδύσεις.
ρολογικά έσοδα, όπως, για παράδειγμα, οι
εμπορικές τριβές με τις Ηνωμένες Πολιτείες
και η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης
με το Ιράν. Ο κ. Σολτς είπε πως η γερμανική
κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα επιπλέον
φορολογικά έσοδα για να δώσει αρχική ώθηση στο ταμείο για την ψηφιοποίηση, στο
οποίο θα μεταφέρει 2,4 δισ. ευρώ το 2018.
Αργότερα, οι πόροι του ταμείου θα ενισχυθούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από
την πώληση των αδειών για δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας G5, τόνισε ο κ. Σολτς. Από το
2019, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας θέλει να μειώσει το ύψος του φόρου

που πληρώνουν φτωχοί και μεσαίου εισοδήματος φορολογούμενοι. Σε αντίθεση με
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, στη Γερμανία η φορολογική κλίμακα δεν αναπροσαρμόζεται
αυτόματα με βάση τον πληθωρισμό. Αν η
κυβέρνηση αποκτήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο στη συνέχεια, τότε
θα χρησιμοποιήσει αυτά τα έσοδα ώστε να
εφαρμόσει όσα προβλέπονται στη συμφωνία
Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών
για την κυβέρνηση συνασπισμού, δηλαδή
την αύξηση των αμυντικών δαπανών και
της αναπτυξιακής βοήθειας.
Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Σολτς
είχε παρουσιάσει τα σχέδια δαπανών και
επενδύσεων της κυβέρνησης, σύμφωνα με
τα οποία οι κρατικές επενδύσεις θα μειωθούν
μετά το 2020, ενώ είχε συστήσει στους υπουργούς που διεκδικούν υψηλότερες δαπάνες για τα υπουργεία τους να κατεβάσουν
τον πήχυ των απαιτήσεων. Ηδη η υπ. Αμυνας
Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν και ο υπ. Ανάπτυξης Γκερτ Μίλερ έχουν συναντηθεί με
την καγκελάριο, απαιτώντας περισσότερους
πόρους για τα υπουργεία τους. Υποστηρίζουν
ότι τα σχέδια του κ. Σολτς έρχονται σε αντίθεση με το σχέδιο που είχαν υπογράψει
τα δύο κόμματα προτού συμφωνήσουν να
συγκυβερνήσουν, σύμφωνα με το οποίο οι
δαπάνες για άμυνα και αναπτυξιακή βοήθεια
δεν πρέπει να μειωθούν ως ποσοστό του
ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Ειδικά η μη αύξηση
των αμυντικών δαπανών έχει προκαλέσει
την οργή του Τραμπ και άλλων Αμερικανών
αξιωματούχων, που πιέζουν το Βερολίνο
να συμμορφωθεί με τον στόχο του ΝΑΤΟ
για αμυντικές δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ.
REUTERS

Ιδιωτική εκπαίδευση πρόκειται
να αποκτήσει η Σαουδ. Αραβία
Mεγάλες αλλαγές και στον χώρο της εκπαίδευσης θα κάνει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος
προχωρεί σε ριζικές αλλαγές στην υπερσυντηρητική χώρα του και προωθεί σχέδιο
ιδιωτικοποιήσεων. Για να περιορίσει την
εξάρτηση της οικονομίας της χώρας από
το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου έχει πέσει
από τα επίπεδα-ρεκόρ των 100 δολαρίων,
ο νεαρός ηγέτης ενδιαφέρεται να αναπτύξει
και άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών είναι η εκπαίδευση, οι ήπιες μορφές ενέργειας αλλά και η
κινηματογραφική παραγωγή και η ψυχαγωγία εν γένει, ώστε η Σαουδική Αραβία
να έχει εναλλακτικές πηγές εσόδων. Χθες
ανακοίνωσε ότι η διοίκηση σε 25 από τα
κρατικά σχολεία του βασιλείου πρόκειται
να ανατεθεί σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τα
σχολεία του μέλλοντος». Με αυτή την αλλαγή, τα σχολεία θα αποφέρουν έσοδα στο

Δημόσιο αντί να χρηματοδοτούνται. Συνολικά, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν προσδοκά
έως το 2020 να έχει συγκεντρώσει στα
κρατικά ταμεία κεφάλαια από 9 έως και
11 δισ. δολάρια από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Πέραν τούτου, από τις αρχές του χρόνου
η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για
να αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες, μέσω
μακροχρόνιων δεσμεύσεων, να σχεδιάσουν,
να χτίσουν, να χρηματοδοτήσουν και να
συντηρήσουν 60 σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (από νηπιαγωγεία και
δημοτικά μέχρι γυμνάσια και λύκεια) στην
Τζέντα και στη Μέκκα. Στο παρελθόν, η
κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ανελάμβανε και χρηματοδοτούσε όλα τα έργα
υποδομής από τα πετρελαϊκά της έσοδα.
Ωστόσο, όλα αυτά τίθενται υπό επανεξέταση, δεδομένου ότι η πτώση των τιμών
του «μαύρου χρυσού» από το 2014 και μετά
μείωσε δραστικά τα έσοδα του βασιλείου.
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Οι Ισπανοί είναι πλουσιότεροι
από τους Ιταλούς, λέει το ΔΝΤ

Αξιοποίησαν σωστά τις επενδύσεις και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας
Η Fed εκτιμάται ότι θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, παρά τις προβλέψεις των οικονομολόγων για τέσσερις αυξήσεις το 2018.

Στο 2,2% η μέση ετήσια
ανάπτυξη σε ΗΠΑ για 2009-18
Η δεύτερη μακροβιότερη περίοδος ανάπτυξης στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ καταγράφεται από τα μέσα του 2009
έως τα τέλη Απριλίου 2018. Ομως η πορεία της ισχυρότερης οικονομίας του
κόσμου θα εξαρτηθεί από τη νομισματική
πολιτική που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Καθώς
η κυβέρνηση του κ. Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει χαλαρή δημοσιονομική πολιτική με μέτρα 1,5 τρισ. δολαρίων και ο
πληθωρισμός έφθασε στον επιθυμητό
<
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Πρόκειται για τη δεύτερη
μακροβιότερη περίοδο διαρκούς αύξησης του ΑΕΠ
στην ιστορία των ΗΠΑ.
στόχο του 2% τον Μάρτιο, η Fed καλείται
να κρατήσει τις ισορροπίες, προβαίνοντας σε ορθή διαχείριση του βασικού
επιτοκίου δανεισμού. Στόχος της είναι
να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της οικονομίας και κατ’ επέκτασιν ο εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα,
όμως, οι επόμενες αυξήσεις του βασικού
επιτοκίου δεν θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη.
Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της
διήμερης συνεδρίασης, εκτιμάται ότι η
Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος
δανεισμού, παρά τις προβλέψεις οικονομολόγων για τέσσερις αυξήσεις μέσα

στο 2018. Ενας ακόμα παράγοντας ανησυχίας για την ανάπτυξη των ΗΠΑ είναι
η κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ,
με την επιβολή δασμών και αντιποίνων.
Η πρώτη μακροβιότερη ανάπτυξη στην
οικονομική ιστορία των ΗΠΑ καταγράφηκε τη δεκαετία του 1990, με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης 3,6%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για την αμερικανική
οικονομία από το 1850. Αν δεν υπάρξουν
αναπάντεχες ανατροπές, η αμερικανική
οικονομία θα έχει διανύσει τη μεγαλύτερη
περίοδο ανάπτυξης έως τον Ιούλιο του
2019, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς.
Από τα μέσα του 2009, όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να εξέρχονται δειλά δειλά από τη
μεγαλύτερη ύφεση στη μεταπολεμική
περίοδο, έως τα τέλη Απριλίου του 2018,
ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης έχει κινηθεί
στο 2,2%. Με αυτά τα δεδομένα, ο στόχος
του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για ανάπτυξη στο 3% θεωρείται
φιλόδοξος. Αξιωματούχοι της Fed είναι
επιφυλακτικοί για το αν η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζει η
κυβέρνηση του κ. Τραμπ θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τόσο
ισχυρή ανάπτυξη.
Εν τούτοις, το οικονομικό κλίμα παραμένει θετικό, με το ποσοστό ανεργίας
να είναι ήδη πολύ χαμηλό, στο 4,1%.
Την Παρασκευή αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης τον Απρίλιο.

Το Κατάρ πωλεί ξενοδοχεία
του σε Κάννες και Αμστερνταμ
Υπό την πίεση του οικονομικού αποκλεισμού
που του έχουν επιβάλει από την περασμένη
χρονιά η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, το εμιράτο του Κατάρ
φαίνεται ότι εξετάζει με πολλή προσοχή
την πώληση σημαντικών περιουσιακών
στοιχείων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του κρατικού επενδυτικού του ταμείου. Πρόκειται για ξενοδοχεία στις
Κάννες και στο Αμστερνταμ, τα οποία
έχει αγοράσει το εμιράτο το 2014, στο
πλαίσιο της επέκτασής του στον χώρο
των πολυτελών ξενοδοχείων. Την είδηση
αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στο κρατικό επενδυτικό ταμείο του
Κατάρ, οι οποίες μίλησαν σε καθεστώς ανωνυμίας. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές,
το μικρό αραβικό κράτος ετοιμάζεται να
αναθέσει την πώληση των δύο περιουσιακών του στοιχείων σε εταιρείες συμ-

βούλων, χωρίς, πάντως, να έχει ληφθεί οριστική απόφαση γι’ αυτό. Την είδηση
διέψευδε μέχρι στιγμής ο σεΐχης Ναουάφ
μπιν Γιασίμ, επικεφαλής ομίλου ξενοδοχείων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
του επενδυτικού ταμείου. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ έχει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 320 δισ.
δολαρίων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται
σημαντικός αριθμός ξενοδοχείων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως το Le
Royal Monceau και Raffles στο Παρίσι,
το Hotel Schweizerhof στη Βέρνη και το
The Westin Excelsior στη Ρώμη. Σημειωτέον ότι τον Οκτώβριο του 2017 το Κατάρ
άντλησε 20 δισ. δολάρια από τα κεφάλαια
του επενδυτικού του ταμείου, για να αμβλύνει τις συνέπειες από τον οικονομικό
του αποκλεισμό από τις γειτονικές χώρες.
Εχουν ήδη πληγεί ο τραπεζικός του τομέας,
ο τουρισμός αλλά και η ενέργεια.

Η δυναμική των οικονομιών της Ιταλίας και της Ισπανίας έχει αλλάξει
άρδην την τελευταία δεκαετία, όπως
φαίνεται και από τα στοιχεία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το
2008, η Ιταλία σε σύγκριση με την
Ισπανία ήταν 10% πλουσιότερη, σύμφωνα με την αγοραστική δύναμη
των κατοίκων της, αναφέρουν οι
Financial Times. Σήμερα συμβαίνει
ακριβώς το αντίθετο. Οι Ισπανοί εμφανίζονται πιο εύποροι από τους Ιταλούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΔΝΤ, το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Ισπανίας υπερέβη το αντίστοιχο
της Ιταλίας με κριτήριο την αγοραστική δύναμη. Αν και το μέγεθος της
ισπανικής οικονομίας σήμερα είναι
μόλις 2% μεγαλύτερο από το 2008,
ωστόσο η χώρα εκμεταλλεύεται καλύτερα (από την Ιταλία) τις δημόσιες
και τις ξένες επενδύσεις και την καινοτομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.
<
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Η μακρόχρονη κρίση έχει
μειώσει την αγοραστική
δύναμη των κατοίκων
της Ιταλίας και έχει πυροδοτήσει το ξέσπασμα
της πολιτικής κρίσης.
Το ΔΝΤ προβλέπει ότι την επόμενη
5ετία η Ισπανία θα είναι πιο πλούσια
κατά 7% από την Ιταλία. Εν τω μεταξύ
και οι δύο χώρες επλήγησαν καίρια
από την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης στη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, όμως η Ιταλία δεν
ανέκτησε το χαμένο έδαφος. Στα
τέλη του 1990 είχε διπλάσια σε μέγεθος οικονομία από την Ισπανία,
ενώ σήμερα είναι μόνο κατά 50%
μεγαλύτερη. Η Ιταλία εθεωρείτο εκείνη την περίοδο η 18η πιο ισχυρή
οικονομία διεθνώς, με κριτήριο το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ το 2007 είχε
κατρακυλήσει στην 28η θέση και το
2017 στην 33η. Κατά τους Financial
Times, η υστέρηση της Ιταλίας είναι
ένας από τους βασικούς λόγους που
παρατηρούνται έντονες αναταράξεις
στην πολιτική της σκηνή. Αξίζει να
σημειωθεί ότι έως το 2023, σύμφωνα
με το ΔΝΤ, πλουσιότερες από την Ιταλία ενδεχομένως να είναι η Σλοβακία και η Τσεχία. «Οι οικονομίες
της Ισπανίας και της Ιταλίας βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό από
τον 16ο αιώνα. Εκτοτε, άλλοτε είχε
προβάδισμα η μία και άλλοτε η άλλη»,
επισημαίνει ο Κάρλο Aλμπέρτο Καρνεβάλε Μαφέ, καθηγητής στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μποκόνι στο Μιλάνο. «Η
Ισπανία, τουλάχιστον από το 2011,
ακολουθεί πιο δυναμική πορεία».
Οπως αναφέρουν οι FT, στην Ιταλία
οι ψηφοφόροι έχουν παύσει να πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κόμματα
μπορούν να λάβουν μέτρα ενίσχυσης
της οικονομίας και να δημιουργήσουν

Παρότι το μέγεθος της ισπανικής οικονομίας το 2018 είναι μόλις 2% μεγαλύτερο απ’ ό,τι το 2008, η χώρα εκμεταλλεύεται καλύτερα από την Ιταλία τις δημόσιες και τις ξένες επενδύσεις και δρέπει καρπούς από τη στροφή της στην
τεχνολογία.
θέσεις εργασίας. Η δυσαρέσκεια είναι
ολοένα και πιο έντονη, εξαιτίας και
της ανόδου της ανεργίας, ειδικά στις
τάξεις των νέων ανθρώπων. Μεγάλοι
νικητές των πρόσφατων εκλογών
στην Ιταλία αναδείχθηκαν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Τα κόμματα αυτά,
ευρισκόμενα στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος, τίθενται κατά της
ενωμένης Ευρώπης και των δυνάμεων που παραδοσιακά διαχειρίζονται την εξουσία στην Ιταλία και τις
θεωρούν ότι συνεργάζονται στενά
με τις Βρυξέλλες. Συν τοις άλλοις, αν
κάποια στιγμή η χώρα βρεθεί στη
θέση να μην μπορεί να εξυπηρετεί
το μεγάλο χρέος της, το δεύτερο με-

γαλύτερο μετά της Ελλάδας (με κριτήριο τα μεγέθη των οικονομιών),
τότε θα τεθεί σε κίνδυνο η Ευρωζώνη
συνολικά. «Αν δεν υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές, η Ιταλία θα εξακολουθήσει να αποτελεί εστία κινδύνων για την Ευρωζώνη», παρατηρεί
ο Λίβεν Νόπε, επικεφαλής οικονομολόγος της KBC.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται
και ο αρθρογράφος του Forbes, Μάρκο
Ανουντσιάτα. Επισημαίνει ότι, παρά
την υστέρηση της ιταλικής οικονομίας
στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, το ΑΕΠ
αυξήθηκε πέρυσι 1,5%. Παρ’ όλα
αυτά, συνεχίζει ο κ. Ανουντσιάτα,
«το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το ίδιο

με το ΑΕΠ του 1998, οπότε το βιοτικό
επίπεδο ελάχιστα άλλαξε». Την ίδια
εικοσαετία, στη Γερμανία είχε άνοδο
28% και 17% στη Γαλλία. Επίσης, υπενθυμίζει ότι δεν «φταίει» η ανεργία
για τη μακρόχρονη κακή κατάσταση
της ιταλικής οικονομίας. Μεταξύ 1994
και 2000, για παράδειγμα, το ΑΕΠ
αυξήθηκε 2%, δηλαδή με τον πιο γρήγορο ρυθμό 30ετίας – τότε η νεανική
ανεργία ήταν 33% έναντι 37% σήμερα. «Δεν μπορούμε αυτό να το αποδώσουμε στη λιτότητα, στην ύφεση
και στην επέλαση των ρομπότ», τονίζει ο κ. Ανουντσιάτα. «Το πρόβλημα
είναι ότι δεν έγιναν στην Ιταλία διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Πιέσεις στη βρετανική οικονομία από την αβεβαιότητα σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά
Τα νέα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία ενισχύουν τους φόβους για μεγαλύτερη εξασθένηση το β΄ τρίμηνο
του 2018, μετά τις χαμηλές επιδόσεις
που καταγράφηκαν στις αρχές του έτους. Το α΄ τρίμηνο του 2018, ο ρυθμός
ανάπτυξης στη Βρετανία ενισχύθηκε
μόνον 0,1% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο
του 2017 – πρόκειται για το χαμηλότερο
ποσοστό από το 2012. Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία που
έδειξαν επιβράδυνση της δραστηριότητας στον μεταποιητικό κλάδο και
μείωση της ζήτησης για καταναλωτικά
δάνεια στο χαμηλό των τελευταίων πεντέμισι ετών.
«Η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης το α΄ τρίμηνο του 2018 αποδόθηκε
στις έντονες χιονοπτώσεις κατά τη
διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Πλέον, όμως, δεν υπάρχει κανένα
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Το α΄ τρίμηνο του 2018,
ο ρυθμός ανάπτυξης στο
Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε μόνον 0,1% σε σχέση
με το δ΄ τρίμηνο του 2017.
έκτακτο γεγονός που να δικαιολογεί
την εμφάνιση αρνητικών στοιχείων
για τη βρετανική οικονομία τον Απρίλιο», σχολιάζει ο Ρομπ Ντόμπσον, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας αναλύσεων IHS Markit. Η αντιπολίτευση
στη Βρετανία επιρρίπτει ευθύνες στην
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που
ασκούν οι Συντηρητικοί την τελευταία
οκταετία. Είναι μια αρκετά δυσάρεστη
περίοδος για τις επιχειρήσεις, λόγω αφενός των σκληρών διαπραγματεύσεων

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα έδειξαν επιβράδυνση της δραστηριότητας στον μεταποιητικό κλάδο στη Βρετανία και μείωση της ζήτησης για καταναλωτικά δάνεια στο χαμηλό των τελευταίων πεντέμισι ετών.

μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για τη
μετά το Brexit εποχή και αφετέρου
λόγω του κλίματος προστατευτισμού
στο εμπόριο, που τείνει να καταστεί
κυρίαρχο στην παγκόσμια οικονομία.
Η HIS Markit ανακοίνωσε χθες ότι
ο δείκτης διευθυντών προμηθειών διαμορφώθηκε στις 53,9 μονάδες τον Απρίλιο από τις 54,9 μονάδες τον Μάρτιο,
γεγονός που σημαίνει ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στη Βρετανία υποχώρησε στο ναδίρ του τελευταίου
17μήνου. Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε τον
Απρίλιο σε χαμηλό πενταμήνου.
Η προοπτική της βρετανικής οικονομίας επιδεινώνεται, επίσης, από την
αύξηση των καταναλωτικών δανείων
μόνο κατά 254 εκατ. στερλίνες τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας. Πρόκειται για τη μι-

κρότερη αύξηση της ζήτησης στην καταναλωτική πίστη που έχει εμφανιστεί
από τον Νοέμβριο του 2012. Φαίνεται
ότι οι Βρετανοί διστάζουν να λάβουν
περισσότερα καταναλωτικά δάνεια,
διότι νιώθουν αβεβαιότητα για το μέλλον. Εντείνονται, ως εκ τούτου, οι πιέσεις
που δέχονται οι επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου. Ηδη οι εισηγμένες εταιρείες
του κλάδου στο χρηματιστήριο του
Λονδίνου παρουσιάζουν τις χαμηλότερες αποδόσεις από τις αρχές του έτους.
Η στερλίνα παρουσίασε νέα πτώση,
διολισθαίνοντας κατά 0,5%, στο 1,3700
δολάριο. Το βρετανικό νόμισμα έχει υποχωρήσει τις δέκα από τις τελευταίες
11 ημέρες, καθώς οι επενδυτές αποθαρρύνονται εξαιτίας της επιδείνωσης
του οικονομικού κλίματος σε μια από
τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.
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Ρήξη Ερντογάν
με Νετανιάχου
για τη Γάζα

<
<
<
<
<
<

Ανεξάρτητη έρευνα
για την εκατόμβη
Παλαιστίνιων διαδηλωτών ζητούν δυτικές
κυβερνήσεις και
διεθνείς οργανισμοί.
κικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε
τον πρεσβευτή του Ισραήλ Εϊτάν Ναέχ
και του ζήτησε «να επιστρέψει στη
χώρα του για κάποιο διάστημα». Μία
ημέρα νωρίτερα, η Τουρκία είχε ανακαλέσει τον πρεσβευτή της στο Τελ
Αβίβ για διαβουλεύσεις.
Οι δύο χώρες είχαν διακόψει διπλωματικές σχέσεις ύστερα από τη φονική
επιδρομή Ισραηλινών κομάντος εναντίον του τουρκικού πλοίου «Μαβί
Μαρμαρά» και άλλων πέντε σκαφών,
που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας

τον Μάιο του 2010. Εννέα Τούρκοι πολίτες σκοτώθηκαν σε αυτή την επιδρομή. Οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν το 2016. Μετά
το προχθεσινό λουτρό αίματος, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε
τριήμερο εθνικό πένθος και ανακοίνωσε
τη διεξαγωγή μεγάλης συγκέντρωσης
αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη,
την Παρασκευή. Επιπλέον, η Αγκυρα
ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.
Απαντώντας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε τα «μαθήματα ηθικής» του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «κράτος-τρομοκράτη». «Ο Ερντογάν είναι
μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών
της Χαμάς και ασφαλώς καταλαβαίνει
πλήρως την τρομοκρατία και τις σφαγές», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνόδεψαν στην τελευταία
τους κατοικία τα θύματα της προχθεσινής βίας από την πλευρά του ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Μεταξύ
αυτών ήταν και ένα οκτάμηνο βρέφος,
η Λέιλα αλ Γκαντούρ, που πέθανε έχοντας εισπνεύσει δακρυγόνα. Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, του Βελγίου
και άλλων κρατών ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα της Δευτέρας, ζήτημα που έθεσε και ο Ρούπερτ
Κόλβιλ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας

Σπαραγμός στην κηδεία της Λέιλα αλ Γκαντούρ, που υπέκυψε δηλητηριασμένη
σε ηλικία μόλις οκτώ μηνών από δακρυγόνα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Με χθεσινή της δήλωση, η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Ιρίτ
Μπενάμπα, υποστηρίζει ότι η χώρα
της «δεν είχε άλλη επιλογή από την
προστασία των συνόρων και των πολιτών της», επιρρίπτοντας την ευθύνη
των επεισοδίων στη Χαμάς. Από την
πλευρά του, ο Παλαιστίνιος πρέσβης

Μαρουάν Τουμπάσι έκανε λόγο για
«άλλη μία Μαύρη Ημέρα» των Παλαιστινίων, κατηγορώντας το Ισραήλ
για «σφαγή εν ψυχρώ από τις δυνάμεις
κατοχής». Αλλος ένας Παλαιστίνιος
σκοτώθηκε χθες το απόγευμα, σε νέες
διαδηλώσεις στη Λωρίδα της Γάζας,
από ισραηλινά πυρά.
REUTERS, A.P.

ΛΟΝΔΙΝΟ. Την απελευθέρωση του φυλακισμένου ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος ΗDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς ζήτησαν στελέχη του κόμματος,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή
διεξαγωγή των εκλογών της 24ης Ιουνίου. Σε μια προσπάθεια προσεταιρισμού της κουρδικής ψήφου στον δεύτερο γύρο των εκλογών, την απελευθέρωση του Ντεμιρτάς ζήτησε και η
υποψήφια του εθνικιστικού κόμματος
Ιγί, Μεράλ Ακσενέρ.
«Δεν έχει καταδικαστεί», είπε η Ακσενέρ. «Αν υποθέσουμε ότι απελευ<
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θερώνεται τρεις μήνες μετά τις εκλογές, πώς θα μπορέσει η Τουρκία να
δικαιολογήσει την αδικία στη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας;» Η υποψηφιότητα του Ντεμιρτάς έχει εγκριθεί από την εκλογική επιτροπή

Τουρκικές σημαίες έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ενόψει της επίσκεψης του
Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.
και η εκστρατεία του διεξάγεται από
το εσωτερικό της φυλακής.
Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος
Ερντογάν συνεχίζει την περιοδεία
του στη Βρετανία, στο πλαίσιο της ο-

ποίας έγινε δεκτός από τη βασίλισσα
Ελισάβετ και την πρωθυπουργό Μέι.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian,
η Τουρκία ενδιαφέρεται να αγοράσει
από την BAE Systems τεχνολογία για

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τις συνομιλίες υψηλόβαθμων
αξιωματούχων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, εξαιτίας των κοινών
στρατιωτικών ασκήσεων στις οποίες
συμμετέχουν η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ. Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει
«πρόκληση» τις κοινές ασκήσεις, που
έρχονται σε μια περίοδο βελτιωμένων
σχέσεων ανάμεσα σε Βορρά και Νότο
στην κορεατική χερσόνησο.
Υψηλού επιπέδου συνάντηση επρόκειτο να έχουν οι εκπρόσωποι των δύο
κορεατικών κρατών ενόψει του ιστορικού ραντεβού μεταξύ του Ντόναλντ
Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 12 Ιουνίου,
στη Σιγκαπούρη. Οι δύο πλευρές επρόκειτο να κληθούν να δρομολογήσουν την εφαρμογή της κοινής διακήρυξης της συνόδου κορυφής, στην
οποία μεταξύ άλλων γινόταν λόγος για
τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης
και για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση
της χερσονήσου.
Στο μεταξύ, η Πιονγιάνγκ προετοιμάζεται να καταστρέψει το πεδίο πυρηνικών δοκιμών της μεταξύ 23ης και
25ης Μαΐου. Η απόφαση αυτή αποτελεί
χειρονομία καλής θελήσεως του Κιμ
ενόψει της συνάντησής του με τον
Τραμπ. Χθες, η Β. Κορέα προσκάλεσε
ξένα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν
την καταστροφή του πεδίου πυρηνικών
δοκιμών, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει
προσκαλέσει τεχνικούς με ειδίκευση
στην πυρηνική τεχνολογία. Ο πρεσβευτής της Β. Κορέας στον ΟΗΕ, Χαν Τάε
Σονγκ, δήλωσε ότι η αναστολή των
πυρηνικών δοκιμών αποτελεί για τη
χώρα του βήμα στον δρόμο για την
«καθολική αποπυρηνικοποίηση». Από
την πλευρά του, ο Νοτιοκορεάτης Μουν

Ακτιβίστρια διαδηλώνει υπέρ της ειρήνης στην πρωτεύουσα της Νότιας
Κορέας, Σεούλ.
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Απόφαση
της Πιονγιάνγκ
εξαιτίας των κοινών
στρατιωτικών ασκήσεων
Νότιας Κορέας και ΗΠΑ.
Τσανγκ Ιν, σύμβουλος του προέδρου
της χώρας, δήλωσε από το Τόκιο ότι
στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο
Κιμ «θα πρέπει να δώσει κάτι μεγάλο»
και ότι μια αργή πορεία προς την αποπυρηνικοποίηση δεν θα ικανοποιήσει
ούτε την Ουάσιγκτον ούτε τη Σεούλ.
REUTERS, A.P.

Ευρωπαϊκός αγώνας
διάσωσης συμφωνίας με Ιράν

Ανοιγμα στους Κούρδους από την Ακσενέρ

Η υποψήφια
του εθνικιστικού
κόμματος Ιγί ζήτησε
την απελευθέρωση
του Ντεμιρτάς.
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Αναβολή συνάντησης
εκπροσώπων
Βορρά και Νότου

Απέπεμψε τον Ισραηλινό πρέσβη
η Αγκυρα, έντονη αντίδραση Ισραήλ
Για δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ χρόνια
το Παλαιστινιακό προκαλεί διπλωματική ρήξη ανάμεσα στην Τουρκία και
στο Ισραήλ. Μία ημέρα μετά τη φονική
βία του ισραηλινού στρατού εναντίον
Παλαιστίνιων διαδηλωτών στα σύνορα
της Γάζας, εξαιτίας της οποίας 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το τουρ-

l

την πρώτη φάση κατασκευής τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. «Η
συνεργασία μας στην αμυντική βιομηχανία είναι το καλύτερο παράδειγμα
για το τι μπορούμε να πετύχουμε από
κοινού», είχε δηλώσει το Σάββατο ο
Ερντογάν απευθυνόμενος σε ετήσιο
βρετανοτουρκικό φόρουμ.
Επίσης, οι δύο χώρες σκοπεύουν
να συνάψουν νέα εμπορική συμφωνία
μετά την αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε. «Επιτρέποντας επίσημη
επίσκεψη και ακρόαση με τη βασίλισσα, η Μέι και ο Μπόρις Τζόνσον
ουσιαστικά στρώνουν κόκκινο χαλί
για έναν άνθρωπο που περιφρονεί τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ευθύνεται
για ανησυχητικά επίπεδα καταπίεσης
και βίας», είπε ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Βινς Κέιμπλ.
Ενώ Κούρδοι διαδήλωναν στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης, ο εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού δήλωσε ότι οι στενές σχέσεις
των δύο χωρών «επιτρέπουν ειλικρινείς συζητήσεις». «Η πρωθυπουργός
θα θίξει το θέμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων», δήλωσε.
REUTERS, A.P.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ενώ στενεύουν τα περιθώρια για διάσωση της συμφωνίας με
το Ιράν, Βρυξέλλες και Τεχεράνη αγωνίζονται για την επιβίωσή της, έστω
ερήμην των ΗΠΑ. Κατ’ ιδίαν, ωστόσο,
πολλοί διπλωμάτες αμφισβητούν κατά
πόσον αυτό είναι εφικτό μετά την επαναφορά των κυρώσεων εις βάρος
του Ιράν που ζήτησε ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός
ΥΠΕΞ Γαβάντ Ζαρίφ έφτασε χθες στη
βελγική πρωτεύουσα για να συναντηθεί
με τους ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι επαφές του με την επικεφαλής της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν «θετικές και
εποικοδομητικές», όπως είπε ο Ζαρίφ,
προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις με
τις τρεις χώρες θα συνεχιστούν. Αδιάλλακτος, αντίθετα, εμφανίστηκε ο
σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη που διακήρυξε χθες ότι το
Ιράν δεν θα επαναδιαπραγματευτεί
τη συμφωνία, ούτε θα συζητήσει για
το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Παρά τις αμφιβολίες στις ιδιωτικές
τους συνομιλίες, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισήμως θα διακηρύξουν ότι

παραμένουν αφοσιωμένοι στο γράμμα
της συμφωνίας του 2015. Ο Αλί Ακμπάρ Σαλεχί, επικεφαλής της ιρανικής
διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε
στο πρακτορείο Φαρς ότι δεν είναι
αισιόδοξος για την εξέλιξη των συνομιλιών με τους Ευρωπαίους. «Ενα
από τα ερωτήματα που θα πρέπει να
αποσαφηνίσουμε είναι κατά πόσον
οι Αμερικανοί θέλουν να υποχρεώσουν
<
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Καταβάλλονται
προσπάθειες έστω
ερήμην των ΗΠΑ, μετά
τις αποφάσεις Τραμπ.
το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό
του πρόγραμμα ή να απαλλαγεί από
το καθεστώς», σχολίασε ανώτατος
Γάλλος αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας πως το Παρίσι ανησυχεί για την
ιδεολογική στροφή που έχει συντελεστεί στην Ουάσιγκτον μετά τον διορισμό του Τζον Μπόλτον στη θέση
του Αμερικανού εθνικού συμβούλου
Ασφαλείας.

Η γέφυρα της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία
Οδηγώντας ένα μεγάλο κατασκευαστικό
όχημα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν εγκαινίασε την πολυαναμενόμενη γέφυρα που θα ενώνει πλέον τη
Νότια Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την περιοχή που προσάρτησε
η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.
Σε τελετή που μεταδόθηκε ζωντανά
από την κρατική τηλεόραση, ο Πούτιν
διέσχισε τη γέφυρα, το μήκος της οποίας φθάνει τα 19 χιλιόμετρα, με μια
μικρή συνοδεία οχημάτων, συναντώντας στην πλευρά της Κριμαίας πλήθος
εργατών που ζητωκραύγαζαν. «Επιτέλους, χάρη στο ταλέντο σας, αυτό το
έργο-θαύμα έχει πραγματοποιηθεί»,
δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο ενθουσιώδες κοινό. Από την πλευρά του, ο

Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, εξέφρασε από το Κίεβο την
αντίδραση του στα εγκαίνια, χαρακτηρίζοντας την κατασκευή της γέφυρας ως πλήρη απαξίωση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά του
Κρεμλίνου. «Είναι εξαιρετικά κυνικό
το γεγονός πως τα εγκαίνια της γέφυρας συμπίπτουν με την παραμονή
της επετείου της απελάσεως των Τατάρων της Κριμαίας από το καθεστώς
του Στάλιν», προσέθεσε ο Ουκρανός
πρόεδρος.
Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία
από τη γειτονική Ουκρανία το 2014,
ύστερα από τοπικό δημοψήφισμα, προκαλώντας διεθνείς κυρώσεις και την
έντονη επιδείνωση των σχέσεών της

με τη Δύση. Ακόμη και σήμερα, μονάχα
ελάχιστοι σύμμαχοι του Κρεμλίνου,
όπως η Βενεζουέλα και η Συρία, αναγνωρίζουν την Κριμαία ως μέρος της
Ρωσίας. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Ρώσοι
πολίτες επικρότησαν την κίνηση, ως
δίκαιη αποκατάσταση της κυριαρχίας
της Μόσχας σε μια ιστορικά ρωσική
περιοχή. Με συνολικό κόστος 223 δισ.
ρουβλίων (3 δισ. ευρώ), η γέφυρα θεωρείται προσωπικό στοίχημα του Πούτιν, και στοχεύει να σημάνει την ολοκλήρωση της μετάβασης της Κριμαίας
στη Ρωσία. «Ο ίδιος ο Πούτιν ξεκίνησε
αυτό το έργο, και πολλοί δεν πίστευαν
ότι τα σχέδιά του ήταν εφικτά», δήλωσε
ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι
Πέσκοφ, σε τηλεδιάσκεψη με δημο-

σιογράφους, λίγες ώρες πριν από την
έναρξη της τελετής. «Είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα, τόσο από άποψη συμβολισμού όσο και πρακτικών
οφελών», πρόσθεσε, κλείνοντας την
τηλεδιάσκεψη.
Εδώ και τέσσερα χρόνια, οι συγκοινωνιακές συνδέσεις με την Κριμαία
ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι
σιδηροδρομικές γραμμές που ένωναν
την χερσόνησο με την ηπειρωτική Ουκρανία είχαν πάψει να λειτουργούν.
Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων,
το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως η γέφυρα
θα ανοίξει για την κυκλοφορία αυτοκινήτων σήμερα, ενώ το σιδηροδρομικό
τμήμα της πρόκειται να ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη του 2019.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλεί με εργαζομένους, αφότου οδήγησε
το πρώτο φορτηγό που διέσχισε τη γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων.
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Επικοινωνία Τσίπρα με Τουσκ

Ενόψει της συνάντησης που θα έχει ο πρωθυπουργός με τον κ. Ζάεφ στη Σόφια
Των ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
και ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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«Ευελπιστούμε
να υπάρχει καλή έκβαση»
μέχρι τον Ιούνιο, ανέφερε
για το ονοματολογικό
της ΠΓΔΜ Ευρωπαίος
αξιωματούχος.

Διμερείς επαφές

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει διμερείς επαφές
και με άλλους ηγέτες πλην του Ζόραν
Ζάεφ, όπως η καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ. Ανάλογες επαφές αναμένεται να έχει και ο κ.
Ζάεφ, ενώ το ενδιαφέρον των Βρυξελλών για το ονοματολογικό, προκύπτει τις τελευταίες εβδομάδες και
από τις πολύ πυκνές επαφές που υπάρχουν σε χαμηλότερο, διπλωματικό
επίπεδο, στο τρίγωνο Αθηνών - Ε.Ε.
- Σκοπίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες που έχει η «Κ» στη διάθεσή της, βασικό σενάριο παραμένει

Κίνημα Αλλαγής:
Μείωση του μπόνους,
κατάτμηση περιφερειών
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τα βήματα ενός οδικού χάρτη, ο οποίος
θα οδηγήσει εν ευθέτω χρόνω σε μια
οριστική συμφωνία ανάμεσα στην
Αθήνα και στα Σκόπια, θα εξετάσουν,
σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και ΠΓΔΜ στις
επαφές που θα έχουν τα αμέσως επόμενα 24ωρα στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. Δυτικών Βαλκανίων για το μέλλον
της περιοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε,
μάλιστα, χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, για την
προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής.
Σύμφωνα με το Μαξίμου, ο κ. Τουσκ
επικρότησε τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την επίλυση
των διαφορών της με τις γειτονικές
χώρες της, «που άλλωστε αποτελεί
και προϋπόθεση για την ενταξιακή
προοπτική τους». Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα διαδραματίζει
«πάντοτε» εποικοδομητικό ρόλο στα
Βαλκάνια.

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Ο κ. Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τουσκ, ότι η Ελλάδα θα διαδραματίζει «πάντοτε» εποικοδομητικό ρόλο στα Βαλκάνια.
η σύναψη μιας Διεθνούς Συνθήκης,
η οποία σε βάθος χρόνου θα οδηγεί
την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην
Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’
αυτό θα είναι η επικύρωση του erga
omnes, κάτι που για την ελληνική
πλευρά διασφαλίζεται μόνο με την
αναθεώρηση του συντάγματος της
ΠΓΔΜ.
Σημειώνεται ότι θετικές εξελίξεις
αναμένει ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Ντ. Τουσκ από τη συνάντηση των
Αλ. Τσίπρα και Ζ. Ζάεφ. Σύμφωνα με
Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο στόχος
δεν είναι μια ολοκλήρωση της συμφωνίας στη Σόφια αλλά, όπως είπε
χαρακτηριστικά, «ευελπιστούμε να

υπάρχει καλή έκβαση» μέχρι τον Ιούνιο, που χαρακτήρισε «μήνα-κλειδί»
για τις αποφάσεις της Ε.Ε. σε σχέση
με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε, επιπροσθέτως, πως «τα μηνύματα που
λαμβάνουμε από την Αθήνα και τα
Σκόπια σε σχέση με το ζήτημα της
ονομασίας είναι θετικά».
«Η Σύνοδος Κορυφής Δυτ. Βαλκανίων είναι η πρώτη μετά 15 χρόνια»,
ανέφερε ο κ. Τουσκ στην επιστολή
του στους Ευρωπαίους ηγέτες πριν
από τη συνάντηση της Σόφιας. Ο κ.
Τουσκ επισήμανε πως η Ε.Ε. πρέπει
να δείξει έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται

για την οικονομική ανάπτυξη της
συγκεκριμένης περιοχής.
Και στην Αθήνα γενικά αποδίδεται
μεγάλη σημασία στη Σύνοδο Ε.Ε. Δυτικών Βαλκανίων, υπό την έννοια
ότι θεωρείται μια ευκαιρία για την
επιστροφή της Ελλάδας στην περιοχή,
έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία ήταν απούσα (διαδικασία Βερολίνου ή πολύ ενεργή εμπλοκή της
Βιέννης στα Βαλκάνια). Στην Αθήνα
εκτιμάται ότι η ίδια η Σύνοδος συνιστά έναν θεσμικό τρόπο εμπλοκής
της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια, δίχως,
ωστόσο, να είναι δεδομένη η βούληση
για διεύρυνση το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.

Ν.Δ.: Επιμονή για τους Ελληνες εξωτερικού
για, η Ν.Δ. δεν προτίθεται να βάλει
νερό στο κρασί της και να συναινέσει
στις «υπεκφυγές» της κυβέρνησης.
Ως προς την επιστολική ψήφο, μάλιστα, οι ίδιες πηγές μιλούσαν για πρόβλημα διαβλητότητας, για «δύσκολη
και χρονοβόρα» ιδέα τόσο στην προετοιμασία όσο και στην εφαρμογή
της. Θα προϋπέθετε, δε, ότι οι Ελληνες
του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν
ενημερώσει πολύ νωρίτερα και να
ψηφίσουν πριν από τις εθνικές εκλογές
για να ανοιχτούν ταυτόχρονα τα ψηφοδέλτιά τους. Σε κάθε περίπτωση,
η Πειραιώς δεν μπαίνει ούτε σε αυτή
τη συζήτηση, θεωρώντας ότι είναι ακόμη μία υπεκφυγή της κυβέρνησης
για να μην κάνει τελικά κάτι.

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Μέχρι τέλους» διαμηνύει η Πειραιώς
ότι θα επιμείνει η Ν.Δ. στην πρότασή
της να συνδεθεί η κατάτμηση της Β΄
Αθηνών με τη χορήγηση ψήφου στους
Ελληνες του εξωτερικού στον τόπο
διαμονής τους. Υπό αυτό το πρίσμα,
δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το
γεγονός ότι η Πειραιώς «σκοτώνει»
το σενάριο της επιστολικής ψήφου
που άφησε να εννοηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ίσως προωθηθεί
«κάποτε στο μέλλον» και κατηγορεί
την κυβέρνηση για υπεκφυγές.
Την ίδια ώρα, η Ν.Δ., επιχειρώντας
να φέρει σε πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση για την άρνησή της να συναινέσει σε μια απλή ιδέα, θύμιζε ότι
ακόμη και στις επόμενες εκλογές οι
Ελληνες του εξωτερικού θα μπορούσαν
να ψηφίσουν στις πρεσβείες και στα

Στην Ιμβρο
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Μόνο εάν τους χορηγηθεί δικαίωμα ψήφου
θα συναινέσει στην κατάτμηση της Β΄ Αθηνών.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης συνομιλεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, στην Ιμβρο.

προξενεία της Ελλάδας στα μέρη όπου
διαμένουν. Και κατηγόρησε εκ νέου
την κυβέρνηση για τα παιχνίδια με
τον εκλογικό νόμο, θυμίζοντας ότι
είναι «πρωτοφανές» μια κυβέρνηση
να επιχειρεί να αλλάξει τον εκλογικό
νόμο τρεις φορές στη διάρκεια μιας
θητείας. Απαντώντας στον κ. Τζανακόπουλο, η Ν.Δ. κάλεσε εκ νέου την
κυβέρνηση να φέρει μαζί τις δύο αλλαγές και να τις ψηφίσει από κοινού
με την αξιωματική αντιπολίτευση.
«Αυτό είναι το μόνο δίκαιο που μπορεί

να κάνει πράξη αυτή η κυβέρνηση»,
ήταν το σχετικό ειρωνικό σχόλιο, την
ώρα που από την Πειραιώς υπογράμμιζαν ότι με την πρόταση για από κοινού ψήφιση των δύο αυτών αλλαγών
στον εκλογικό νόμο αντιμετωπίζονται
όλες οι παθογένειες που δημιουργεί
η ύπαρξη πολύ μεγάλων περιφερειών,
ενώ δίδεται η δυνατότητα στους Ελληνες του εξωτερικού να ασκήσουν
τα δημοκρατικά τους δικαιώματα.
Και ενώ παράθυρο συναίνεσης δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγμή, δεν απο-

κλείεται ο τομεάρχης Εσωτερικών
της Ν.Δ. Μάκης Βορίδης να εμφανιστεί
τελικά στην αυριανή συνάντηση που
θα έχει ο Πάνος Σκουρλέτης με εκπροσώπους των κομμάτων. Εφόσον
αυτό συμβεί, πηγές της Πειραιώς υπογράμμιζαν ότι θα είναι μόνο για να
«εξαναγκάσει» την κυβέρνηση να δεχθεί το «αυτονόητο», όπως έλεγαν,
αίτημα της Ν.Δ. να δοθεί το δικαίωμα
ψήφου στους Ελληνες του εξωτερικού
που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους. Με απλά λό-

Μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, η
οποία θα πρέπει να είναι «ο
οδηγός» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
για το μέλλον, απηύθυνε χθες από
την Ιμβρο, όπου βρέθηκε για να μετάσχει στα θυρανοίξια του παρεκκλησίου των Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης, χοροστατούντος του παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, ο Κυρ. Μητσοτάκης.
Η συνύπαρξη αυτή, ωστόσο, πρόσθεσε, προϋποθέτει τον σεβασμό των
κανόνων του διεθνούς δικαίου και
της καλής γειτονίας. «Η ιστορία της
Ιμβρου είναι συνυφασμένη με την
κοινή μοίρα Ελλήνων και Τούρκων.
Και είχα μάλιστα τη μεγάλη χαρά σήμερα, επισκεπτόμενος τα σχολεία της
Ιμβρου, να διαπιστώσω ότι η ελληνική
κοινότητα στην Ιμβρο αυξάνεται και
ότι η Ιμβρος παραμένει ένα παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ
των δύο λαών μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τη μείωση του μπόνους για το πρώτο
κόμμα αλλά και την κατάτμηση των
μεγάλων περιφερειών θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η πρόταση του Κινήματος
Αλλαγής που θα κατατεθεί στη συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Παν. Σκουρλέτη με αντικείμενο
το «σπάσιμο» της Β΄ Αθηνών.
Σε χθεσινή σύσκεψη που έλαβε
χώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, «κλείδωσαν» και οι τελευταίες λεπτομέρειες της σχετικής πρότασης νόμου
«που υπηρετεί την κεντρική γραμμή
του κινήματος για αυτόνομη πορεία»,
όπως σημείωναν χαρακτηριστικά
κορυφαίες πηγές του κόμματος.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως οι ίδιες πηγές σχολίαζαν
σχετικά πως το κίνημα «καλωσορίζει
τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα
Δημοκρατία στις προτάσεις του», υπενθυμίζοντας πως ήδη από το 2016
η ΔΗΣΥ είχε καταθέσει σχετική πρόταση για κατάτμηση της Β΄ Αθήνας
και ψήφο στους Ελληνες του εξωτερικού.
Στο διά ταύτα, η πρόταση νόμου
του κινήματος θα κινείται σε πέντε
βασικούς άξονες:
• Πρώτον, κατάτμηση της Β΄ Αθήνας
και της Αττικής (παλαιό Υπόλοιπο).
• Δεύτερον, μικρότερο μπόνους για
το πρώτο κόμμα –θα κινείται κάτω
από 40 έδρες– με σκοπό τον «δικαιότερο και αναλογικότερο καταμερισμό της λαϊκής βούλησης». Η συγκεκριμένη πρόταση εμπεριέχει και
ακόμα ένα χαρακτηριστικό το οποίο
δεν μπορεί να διαφύγει την προσοχή:
ουσιαστικά «αποδυναμώνει» την ισχύ του πρώτου κόμματος και ευνοεί
τις κυβερνήσεις συνεργασίας, στοιχείο κομβικό για το μετεκλογικό
σκηνικό.
• Τρίτον, το όριο εισόδου στη Βουλή
παραμένει στο 3%.
• Τέταρτον, δυνατότητα ψήφου
στους Ελληνες του εξωτερικού στη
χώρα όπου ζουν και εργάζονται.
• Πέμπτον, ο εκλογικός νόμος θα
περιλαμβάνει αυστηροποίηση του
πλαισίου της χρηματοδότησης των
κομμάτων.
Αναλυτικά, η πρόταση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, όπου από πλευράς Δημοκρατικής Συμπαράταξης
θα είναι παρούσα η κ. Χριστοφιλοπούλου και από πλευράς Ποταμιού
ο κ. Αμυράς. Πηγές του κόμματος

σημείωναν πως η σχετική πρόταση
όχι μόνο δεν αναιρεί το κεντρικό
αίτημα του κινήματος για «εκλογές
άμεσα», αλλά αντίθετα το ενισχύει,
καθώς το αίτημα μετατρέπεται σε
«άμεση εφαρμογή των αλλαγών και
αμέσως μετά κάλπες». Αν η πρόταση
νόμου συνεπάγεται και ταύτιση με
τον ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Β΄ Αθήνας,
η απάντηση είναι ενδεικτική: «Εμείς
μιλάμε για ολοκληρωμένη πρόταση
και όχι αποσπασματικές φωτοβολίδες».

Θεοδωράκης: Δεν αποχωρώ

Την ίδια ώρα οι τόνοι στο εσωκομματικό πεδίο φαίνεται πως πέφτουν. Ο κ. Θεοδωράκης σε συνέντευξή του (Aθήνα 9,84) απέκλεισε
το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από
το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο δημιουργήθηκε, όπως είπε, με δική του
πρωτοβουλία «σε συνεργασία με τη
Φώφη Γεννηματά». Οι λέξεις ωστόσο
<
<
<
<
<
<

Τι προβλέπει η πρόταση
για τον εκλογικό νόμο
που θα παρουσιαστεί
στη συνάντηση
με τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη.
που χρησιμοποίησε μαρτυρούν το
γεγονός πως αρκετά «προαπαιτούμενα» για τον χώρο δεν έχουν ακόμα
υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, ανέφερε
πως πρέπει «να κάνουμε το Κίνημα
Αλλαγής ένα πραγματικό Κίνημα
Αλλαγής και εκεί οι λέξεις πρέπει
να αποκτήσουν το περιεχόμενο που
τους πρέπει», ενώ σε άλλο σημείο
διευκρίνισε πως ο ενιαίος φορέας
θα λάβει σάρκα και οστά «στο τέλος
του δρόμου» και είναι ένας στόχος
που «υπάρχει».
Για το θέμα της ονομασίας της
ΠΓΔΜ, για το οποίο είναι ορατή πλέον μια λύση, ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης ξεκαθάρισε ότι «αν έρθει μια
λύση, εμείς θα την ψηφίσουμε».

Εκτελεστική Γραμματεία

Την ερχόμενη Παρασκευή προγραμματίζεται και Εκτελεστική Γραμματεία, όπου κύριο θέμα συζήτησης
θα είναι η πρόταση της κ. Γεννηματά
για προ ημερησίας με θέμα τις εκλογές.

Ομολογία καθυστέρησης
πληρωμών στα ΕΑΣ
Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα
προβλήματα καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων στα ΕΑΣ
(Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) εξαπέλυσε χθες ο τομέας Εθνικής Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Σε κοινή δήλωσή τους οι Βασίλης Κικίλιας
και Αναστάσιος Δημοσχάκης καταλόγισαν στην κυβέρνηση «ανεπάρκεια και ανικανότητα», που οδηγεί
την αμυντική βιομηχανία σε μη αναστρέψιμη απαξίωση.
«Η αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας στους εργαζομένους της
εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι μια κυνική ομολογία
αποτυχίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ», σημειώνουν ο τομεάρχης
και ο αναπληρωτής τομεάρχης Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας στη δήλωσή τους, κατηγορώντας το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ότι οι σχετικές
εξαγγελίες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας δεν ήταν παρά
«επικοινωνιακά τεχνάσματα».

«Λειτουργικό αδιέξοδο»

Οι κ. Κικίλιας και Δημοσχάκης έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου
ότι τα ΕΑΣ κινδυνεύουν να βρεθούν
σε λειτουργικό αδιέξοδο και άφησαν
σαφείς αιχμές ότι υπάρχουν πολιτικές
ευθύνες, οι οποίες και πρέπει να αναζητηθούν.
Η απάντηση εκ στόματος του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΑΣ

Θεόφιλου Βασιλείου επιβεβαίωσε
τις καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Στη σχετική ανακοίνωση ο κ.
Θεοφίλου παραδέχεται ότι προέκυψε
αδυναμία καταβολής αποδοχών
στους εργαζομένους των ΕΑΣ στις
10 Μαΐου προβάλλοντας ως αιτιολογία τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις τιμολογίων οφειλομένων
ποσών στην εταιρεία και, όπως σημειώνει, «σε κάθε περίπτωση χωρίς
ευθύνη της».
Σημειώνει ακόμα ότι η κατάσταση
ομαλοποιήθηκε και στο επόμενο
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Η διοίκηση υποστηρίζει
ότι η κατάσταση, πλέον,
ομαλοποιήθηκε.
δεκαπενθήμερο οι αποδοχές των
εργαζομένων θα καταβληθούν κανονικά και στο σύνολό τους, ενώ
κάνει λόγο για «παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας κανονικής
καταβολής αυτών και στο μέλλον,
καθώς και τη δυνατότητα πληρωμών
για πρώτες ύλες, για συνέχιση της
παραγωγής».
Θυμίζει, δε, ότι τα ΕΑΣ, χωρίς
καμία κρατική χρηματοδότηση από
το 2015, «ζουν και επιβιώνουν από
την παραγωγική τους δραστηριότητα
και τις κοινές προσπάθειες κυβέρνησης, διοίκησης και εργαζομένων».

Τελικός γύρος αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση Νovartis
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Κορυφώνεται το πολιτικό ενδιαφέρον
ενόψει της ειδικής συνεδρίασης της
Ολομέλειας την Παρασκευή, αντικείμενο της οποίας ως γνωστόν θα είναι
η συζήτηση του πορίσματος της προανακριτικής επιτροπής, και η διεξαγωγή ψηφοφορίας επ’ αυτού, καθώς
τουλάχιστον οκτώ από τα δέκα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα προηγούμενων
κυβερνήσεων που βρέθηκαν στο στόχαστρο και εντός Βουλής για την υπόθεση Novartis, έχουν λάβει την απόφαση –σύμφωνα με πληροφορίες–

να τοποθετηθούν προφορικά ή μέσω
υπομνήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές,
θα παρέμβουν με ομιλίες οι Αντ. Σαμαράς, Ευ. Βενιζέλος, Αδ. Γεωργιάδης,
Γ. Κουτρουμάνης, Ανδρ. Λοβέρδος,
Ανδ. Λυκουρέντζος, Ι. Στουρνάρας,
ενώ υπόμνημα αναμένεται να στείλει
για τη συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση αναμένεται να αρχίσει στις 10 το
πρωί της Παρασκευής και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στις 5 το απόγευμα

της ίδιας ημέρας. Απαντες αναμένουν
μια θυελλώδη συνεδρίαση, καθώς και
οι τελευταίοι κυβερνητικοί χειρισμοί
επί του θέματος, ειδικά ως προς το ζήτημα της ψηφοφορίας, έχουν ανεβάσει
εκ νέου το πολιτικό θερμόμετρο στα
ύψη: Αν και, όπως υπενθυμίζεται, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στο πόρισμά τους υποστηρίζουν ότι η Βουλή είναι «αναρμόδια» να εξετάσει το ζήτημα, από την
πλειοψηφία επελέγη αφενός να στηθούν εκ νέου δέκα κάλπες την Παρασκευή, και αφετέρου στα ψηφοδέλτια
να συμπεριληφθεί στην επιλογή του
«όχι» μια εντός παρενθέσεως καταγε-

γραμμένη «εξήγηση», με το σκεπτικό
δηλαδή ότι η Βουλή είναι αναρμόδια
να εξετάσει την υπόθεση και πρέπει
ο φάκελος να επιστραφεί στη Δικαιοσύνη.
Πέραν του τυπικού προβλήματος
που υπάρχει, καθώς βάσει του Κανονισμού της Βουλής δεν επιτρέπεται
την ώρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας «η αιτιολόγηση της ψήφου», κατ’
αρχάς τόσο η Ν.Δ. όσο και η ΔΗΣΥ,
θέτουν επί της ουσίας και ένα επιπλέον
πολιτικό ζήτημα: το δικό τους «όχι»
στηρίζεται στο συμπέρασμα πως δεν
έχουν προκύψει αποχρώσες ενδείξεις

εμπλοκής των αναφερομένων πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Αυτή
η αρνητική τους ψήφος, προσθέτουν,
δεν μπορεί να συνυπολογιστεί δίπλα
σε μια αιτιολόγηση της πλειοψηφίας,
η οποία, όπως τονίζουν, είναι εσφαλμένη και εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες της συγκυβέρνησης.
Σε τροχιά απόρριψης για παρεμφερείς λόγους της προαναφερθείσας επιλογής της πλειοψηφίας φαίνεται πως
κινούνται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία –στο σύνολό
τους, πάντως– έχουν ήδη καταγγείλει
με τον πλέον έντονο τρόπο τις κυβερ-

νητικές μεθοδεύσεις στη συγκεκριμένη
υπόθεση: χαρακτηριστική είναι η επιλογή τους να αποχωρήσουν από τις
εργασίες της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης. Βάσει των προαναφερομένων, εντόνως κυκλοφορούν
πληροφορίες στους διαδρόμους της
Βουλής ότι η αποχώρηση από την αίθουσα της Ολομέλειας κατά την ώρα
της ψηφοφορίας, αποτελεί ένα ισχυρό
ενδεχόμενο κυρίως όσον αφορά το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και τη ΔΗΣΥ. Ανάμεσα στο «παρών»
και στην αποχώρηση φέρονται να κινούνται και άλλα κόμματα.
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Το plan B
των ελληνικών
εταιρειών
για το Ιράν

Τα διυλιστήρια έχουν ήδη βρει
εναλλακτικούς προμηθευτές
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Εναλλακτικά σενάρια υποκατάστασης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο Ιράν, είτε αυτή αφορά εισαγωγές,
είτε εξαγωγές, είτε υπηρεσίες, εξετάζουν οι ελληνικές εταιρείες με συμφέροντα στη χώρα, ενόψει της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων από
τις ΗΠΑ. Ο μεγαλύτερος όγκος των
διμερών συναλλαγών αφορά κυρίως
τους κλάδους της διύλισης και των
θαλάσσιων μεταφορών. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνον σε αυτούς. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει λάβει
θέση κατά της αμερικανικής πρωτοβουλίας να αποχωρήσει από τη
συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης,
που επιτεύχθηκε στις 14 Ιουλίου
2015, η πάγια τακτική των ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, είναι η απόλυτη
αποφυγή διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ως εκ τούτου, αναμένεται να
δημιουργηθεί de facto πρόβλημα
στις διμερείς συναλλαγές.
Τρεις είναι οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου, η μεταφορά από και προς το
Ιράν αργού και διυλισμένων προϊόντων από ελληνικών συμφερόντων
δεξαμενόπλοια και οι εξαγωγές φαρμάκων. Αλλοι κλάδοι, όπως ο εισερχόμενος τουρισμός ή το εμπόριο τροφίμων, δείχνουν αφενός πολύ μικρότεροι σε μέγεθος συγκριτικά και αφετέρου ενδεχομένως να αποφύγουν

την υπαγωγή τους σε κυρώσεις, λόγω
του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της
δραστηριότητας και της σχετικής εξαίρεσης που παγίως είχε παρασχεθεί
από τον ΟΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κινδυνεύουν να ναυαγήσουν επιχειρηματικά σχέδια που εκπονούνται εδώ και δύο χρόνια, και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2016
και μετά, οπότε μετά την άρση των
κυρώσεων από τις αρχές εκείνου του
χρόνου οι διμερείς οικονομικές σχέσεις
προωθήθηκαν, και μάλιστα και κατά
την επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στην Τεχεράνη, συνοδεία
αποστολής Ελλήνων επιχειρηματιών.
Οσον αφορά το εισαγόμενο αργό
πετρέλαιο, το ζήτημα αφορά κυρίως
τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ, τα οποία
χρησιμοποιούν ιρανικό αργό ως πρώτη
ύλη. Τα ΕΛΠΕ εισάγουν από το Ιράν
περίπου το 22% του αργού που χρειάζονται. Κύκλοι της επιχείρησης, όμως, εμφανίζονται καθησυχαστικοί
λέγοντας ότι, όταν απαιτηθεί, αυτές
οι προμήθειες θα υποκατασταθούν
εύκολα από άλλους προμηθευτές. Συγκεκριμένα, εισαγωγές γίνονται, ούτως
ή άλλως, και από χώρες όπως το Ιράκ,
η Ρωσία και το Καζαχστάν, αλλά και
από ιδιώτες προμηθευτές και χώρες
όπως η Λιβύη ή η Αίγυπτος. Πολύ μικρότερη έως αμελητέα είναι η έκθεση
της Μotor Oil στις ιρανικές εισαγωγές.Τα ΕΛΠΕ πριν από την επιβολή
κυρώσεων το 2012 εισήγαγαν ποσότητες από 10% έως και 25% των συνολικών τους προμηθειών ετησίως.
Αυτές διακόπηκαν εντελώς μετά τις
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Ο μεγαλύτερος όγκος των
συναλλαγών μεταξύ Ιράν
και Ελλάδας αφορά, κατά
κύριο λόγο, τους κλάδους
της διύλισης και των θαλάσσιων μεταφορών.
κυρώσεις, δημιουργώντας και το γνωστό πρόβλημα των οικονομικών απαιτήσεων του Ιράν, της τάξεως των
500 εκατ. δολαρίων, για ποσότητες
που είχαν παραδοθεί στην Ελλάδα
και δεν κατέστη δυνατόν να εξοφληθούν εξαιτίας του εμπάργκο. Το θέμα
διευθετήθηκε μετά την άρση των
κυρώσεων. Οι εισαγωγές επαναλήφθηκαν στις αρχές του 2016, οπότε
και ήρθησαν οι κυρώσεις.
Κάποιες από τις πρώτες ποσότητες
ιρανικού αργού που εξήχθησαν προς
τη Δύση μεταφέρθηκαν με ελληνικών
συμφερόντων δεξαμενόπλοια, στο
πλαίσιο ναυλοσυμφώνων των ναυτιλιακών με μεγάλους πελάτες, όπως
η Total. Ενδεικτικά αναφέρονται από
έκθεση της VesselsValue εκείνης
της περιόδου οι Dynacom Tankers,

Delta Tankers, Polembros Shipping,
Olympic Shipping & Management,
New Shipping και Thenamaris. Σήμερα, όπως αναφέρεται στη διεθνή
ναυτιλιακή επιθεώρηση Trade Winds,
ενεργές στις θαλάσσιες μεταφορές
αργού και πετρελαιοειδών από και
προς Ιράν είναι και η StealthGas, με
έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου
αερίου να έχουν πραγματοποιήσει
82 προσεγγίσεις το 2017, η Capital
Product Partners με 12 προσεγγίσεις
και η Safe Bulkers με 4. Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν γίνει υπό καθεστώς ναύλωσης από μεγάλους ναυλωτές, όπως η γαλλική Total, η οποία
είναι μακράν η πιο δραστήρια μεγάλη
πετρελαϊκή στη χώρα. Ενας όχι αμελητέος αριθμός μικρότερων εταιρειών
ελληνικών συμφερόντων έχει επίσης
πραγματοποιήσει προσεγγίσεις στο
Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, η «Κ» πληροφορείται ότι, αν και εφόσον απαγορευθεί κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνει προσέγγιση πλοίου ή άλλη
σχέση (π.χ., μεταφορτώσεις) με το
Ιράν, τα πλοία αυτά θα απορροφηθούν σχετικά εύκολα σε άλλες ρότες
στις διεθνείς αγορές. Εξάλλου, αναμένεται άμεση αύξηση των εξαγωγών
από τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία

μόλις βγει το Ιράν από την αγορά,
αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ουδείς,
πάντως, εμφανίζεται διατεθειμένος
να φλερτάρει με την υπαγωγή του
στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, συνεχίζοντας το εμπόριο με το Ιράν.
Αλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που είχαν ενδιαφερθεί για
την αγορά του Ιράν, όταν άνοιξε η
αγορά το 2016, όπως ο όμιλος Βιοχάλκο, δεν προχώρησαν στην εκεί
δραστηριοποίησή τους. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στις αρχές του
2016 τον πρωθυπουργό στη Τεχεράνη
είχε συνοδεύσει αποστολή στελεχών
από πολλές επιχειρήσεις. Μεταξύ
άλλων, σύμφωνα με διαρροές από
την κυβέρνηση: Alpha Grissin, ΔΕΠΑ,
Ελλάκτωρ, Encode, Γαία Επιχειρείν,
George Moundreas & Company,
Aialma, ΕΛΠΕ, Ασπροφος, Intrakat,
Prisma Domi, Intrasoft International,
Mediterra Mastiha Shop, Metron
Logistics, Medtainer, όμιλος Μυτιληναίου, ΜΕΤΚΑ, Μ&Μ Gas,
Nanophos, Norma Hellas, Τράπεζα
Πειραιώς, Profile Software, Salfo &
Associates, Seasoft, Singular Logic,
PCS, ΤΕΡΝΑ, Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Uni Pharma, Βιοχάλκο και
Σωληνουργεία Κορίνθου.

Εξαγωγές φαρμάκων
Η Ελλάδα το 2016, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατέγραψε εξαγωγές 31.605.007
ευρώ, αυξημένες κατά 25,5% σε σχέση
με το 2015. Αντιστοίχως, οι εισαγωγές από το Ιράν ανήλθαν στα 748 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 98,3% σε σχέση με το
2015. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση της εισαγωγής αργού πετρελαίου, η
οποία το 2011 είχε οδηγήσει στο υψηλότερο επίπεδο εισαγωγών από το Ιράν των
2,78 δισ. ευρώ. Ετσι, η Ελλάδα εμφανίζεται να καταγράφει εξαγωγές προς το Ιράν
αυξημένες, σύμφωνα με τον κοινοτικό
μέσο όρο, μετά την άρση των κυρώσεων,
αναφέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
υπ. Εξωτερικών. Η τάση αυτή εκτιμάται από πηγές της αγοράς ότι συνεχίστηκε και
το 2017, χωρίς θεαματικές επιδόσεις. Το
κύριο εξαγόμενο προϊόν της Ελλάδας στο
Ιράν είναι τα φάρμακα, τα οποία όμως κατέγραψαν πτώση 78% το 2016 σε σχέση
με το 2015. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται
στο γεγονός πως πολλές φαρμακευτικές
εταιρείες από όλο τον κόσμο που εξάγουν
φάρμακα στο Ιράν έχουν συγκροτήσει
κοινοπραξίες με ιρανικές επιχειρήσεις.

Οι Ελληνες
πόνταραν online
5,3 δισ. το 2017 σε
τυχερά παιχνίδια
Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η αγορά
των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων
στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Οι 24 προσωρινά αδειοδοτημένοι πάροχοι εμφάνισαν στο
υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) συνολικό τζίρο (πονταρίσματα) ύψους 5,3
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,1% σε σχέση
με το 2016. Το πιο σημαvτικό είναι ότι
οι εταιρείες παρουσίασαν αύξηση των
μεικτών εσόδων τους (Gross Gaming
Revenue ή GGR) κατά 30%, οδηγώντας
σε αντίστοιχη αύξηση της φορολογίας
των παιγνίων (GGR Tax). Ετσι, πέρυσι
το ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε κάτι λιγότερο από 100 εκατ. ευρώ από φόρους
παιγνίων μέσω του Διαδικτύου. Το ποσό
αυτό, πριν από τέσσερα χρόνια ήταν
μηδενικό και όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί
και στη διάρκεια του 2018.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, τον ηλεκτρονικό
τζόγο ελέγχουν δύο επιχειρήσεις
στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις εταιρείες Malta Gaming Services, γνωστότερη ως «stoiximan.gr» και Β2Β
Gaming Services Malta, γνωστότερη
ως «betshop.gr». Oι δύο επιχειρήσεις
ελέγχουν το 80% του συνολικού (δηλωμένου) τζίρου στην Ελλάδα και το
90% των (δηλωμένων) ακαθάριστων
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Ο φόρος παιγνίων, από μηδενικός που ήταν το 2014,
το 2015 αυξήθηκε σε 31 εκατ., το 2016 σε 75 εκατ.
και πέρυσι σε 98 εκατ.
εσόδων των παρόχων (GGR). Βεβαίως,
όπως υποδηλώνουν και οι ονομασίες
τους, είναι εταιρείες με έδρα τη Μάλτα.
Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που κατέχουν προσωρινή
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Εκεί,
ή σε άλλους εξωχώριους παραδείσους
(Γιβραλτάρ, Ν. Κεϊμάν κ.λπ.) βρίσκονται
και οι πλατφόρμες, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το λογισμικό
που εξυπηρετούν διαδικτυακά τους
πελάτες τους ανά τον κόσμο. Ετσι, τα
οικονομικά τους μεγέθη, είναι κατά
δήλωση, και όχι άμεσα ελεγχόμενα
από τις ελεγκτικές αρχές.
Πάντως, φαίνεται ότι οι εταιρείες
Διαδικτύου πιέζονται διαρκώς για να
αποκαλύπτουν τα οικονομικά τους μεγέθη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές της
χώρας ακολουθούν την πολιτική του
«καρότου και του μαστιγίου».
Σε όσους λειτουργούν νομότυπα, η

κυβέρνηση και η αρμόδια επιτροπή
παιγνίων υπόσχονται μια θέση στην
επόμενη διαδικασία αδειοδότησης
των παρόχων τυχερών παιγνίων.
Αντίθετα, σε εκείνους που αποδεδειγμένα παρανομούν, αξιοποιείται
η απειλή της «μαύρης λίστας» της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η τελευταία, στο τέλος
του 2016, ενέταξε στη «μαύρη λίστα»
και τους δικτυακούς τόπους δύο προσωρινά αδειοδοτημένων παρόχων.
Πρόκειται για τις εταιρείες Yez
Gaming Ltd και την Eldorado
Sportwetten Gmbh, οι δικτυακοί τόποι
των οποίων στο τέλος του 2016 και

τις αρχές του 2017 εντάχθηκαν στη
«μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της
ανεξάρτητης αρχής, πίεσε τους παρόχους για καλύτερη και τακτικότερη ενημέρωση. Για παράδειγμα, υποχρέωσε
τους παρόχους να αναφέρουν τα στοιχεία τους ανά μήνα, να είναι περισσότερο αναλυτικά, να ορίζουν εκπρόσωπο
υπεύθυνο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, επικοινωνίας κ.ο.κ. Ετσι, ο φόρος
παιγνίων, από μηδενικός που ήταν το
2014, το 2015 αυξήθηκε σε 31 εκατ.
ευρώ, το 2016 σε 75 εκατ. ευρώ και πέρυσι σε 98 εκατ. ευρώ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Περισσότερα στοιχήματα λόγω Μουντιάλ
Για φέτος, η αγορά των τυχερών παι-

γνίων μέσω Διαδικτύου, εκτιμάται ότι
θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση.
Αν και χαμηλότερη από εκείνη της
περασμένης χρονιάς, εντούτοις αναμένεται να είναι διψήφια. Προς την
κατεύθυνση αυτή συνηγορούν δύο
γεγονότα: πρώτον, η φετινή διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου (Mουντιάλ) στη Μόσχα, και δεύτερον, η επικείμενη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί τον επόμενο
μήνα και αναμένεται ότι θα αυξήσει
σημαντικά τον στοιχηματισμό, σχετικά με την έκβαση των ποδοσφαιρικών αγώνων που θα διεξαχθούν στη
Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, παράγοντες θεωρούν ότι η επικείμενη
ρύθμιση της αγοράς μπορεί να αποκαλύψει τον πραγματικό όγκο των τυχερών διαδικτυακών παιγνίων που εκτιμάται στα 8-9 δισ. ευρώ.
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Μειώστε πολύ
πιο γρήγορα
τα κόκκινα δάνεια
συστήνει ο SSM

Τι συζήτησε η επικεφαλής του κ. Ντανιέλ Νουί
με επιτελείς των ελληνικών τραπεζών
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών μείωσης
του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και η εξυγίανση των τραπεζικών
ισολογισμών, η χρηματοδότηση της οικονομίας και η εταιρική διακυβέρνηση των
τραπεζών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η επικεφαλής του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ
Νουί με τους επιτελείς των συστημικών
τραπεζών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην
Τράπεζα της Ελλάδος, σε πολύ καλό κλίμα,
δεδομένου του θετικού αποτελέσματος του
stress test, ενώ η κ. Νουί συναντήθηκε και
με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα, με τον οποίο συζήτησαν
εποπτικά θέματα των τραπεζών αλλά και,
γενικότερα, για την πορεία της οικονομίας
και την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος. Στη συνάντηση με τους
επιτελείς των εμπορικών τραπεζών, η επικεφαλής του SSM αναφέρθηκε στο θετικό
αποτέλεσμα του stress test ως ένα σημαντικό βήμα προόδου, ωστόσο προσέθεσε
ότι οι προκλήσεις δεν τελειώνουν εδώ, αναφέροντας την προγραμματισμένη εποπτική αξιολόγηση του Οκτωβρίου, το λε-

γόμενο SREP (Supervisory Review and
Evaluation Process), καθώς και το ζήτημα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την
ανάγκη όχι μόνο επίτευξης των σχετικών
στόχων μείωσης αλλά και επιτάχυνση του
σχετικού σχεδιασμού. Σημειώνεται ότι το
SREP είναι μια εις βάθος διαδικασία αξιολόγησης, καθώς από το μικροσκόπιο της
εποπτικής αρχής (SSM) θα περάσουν τα
πάντα. Θα εξεταστεί και πάλι η κεφαλαιακή
βάση των τραπεζών, η κατάσταση ρευστότητας, η πορεία των κόκκινων δανείων, η
διαχείριση κινδύνων, ακόμα και το μοντέλο
λειτουργίας και η επιχειρηματική στρατηγική των τραπεζών. Η κ. Νουί αναφέρθηκε
σε όλα τα παραπάνω ζητήματα αναλυτικά,
τονίζοντας στις διοικήσεις των τραπεζών
την ανάγκη να κινηθούν συγκροτημένα
και αποφασιστικά για την αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων.
Το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο και τονίστηκε
η ανάγκη επίτευξης των στόχων μείωσης
των κόκκινων δανείων, όπως έχουν συμφωνηθεί με τον SSM. Στο τέλος του 2017,
τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα
(NPEs) διαμορφώθηκαν στα 94,4 δισ. ευρώ,
ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs)
στα 65,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχε-

Η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα του stress test ως σημαντικό βήμα προόδου. Ωστόσο προσέθεσε ότι οι προκλήσεις
δεν τελειώνουν εδώ και αναφέρθηκε στην προγραμματισμένη εποπτική αξιολόγηση του Οκτωβρίου.
διασμό, στα τέλη του 2018 τα NPEs θα
πρέπει να μειωθούν κατά 12,9 δισ. ευρώ
και να περιοριστούν στα 81,5 δισ. ευρώ,
ενώ τα NPLs θα πρέπει να μειωθούν κατά
13,1 δισ. ευρώ και να περιοριστούν στα 52
δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η επίσκεψη της κ. Νουί
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας
καθιερωμένης επίσκεψης που πραγματοποιεί η επικεφαλής του SSM στα κράτημέλη της Ευρωζώνης. Η επίσκεψη επρόκειτο
να πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου,
ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας της χρεοκοπίας της λετονικής τράπεζας ABLV και των
ενεργειών που έπρεπε να γίνουν για την
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η
θητεία της κ. Νουί ως επικεφαλής του SSM
ολοκληρώνεται στα τέλη του 2018.

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Ο Ανδρέας Βερύκιος νέος πρόεδρος του ΤΧΣ
Ο Ανδρέας Βερύκιος θα είναι ο
νέος πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ). Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η
σχετική απόφαση. Ο κ. Βερύκιος
θα αντικαταστήσει τον Γεώργιο
Μιχελή, ο οποίος έχει υποβάλει
την παραίτησή του εδώ και έναν
περίπου χρόνο, παραμένοντας,
ωστόσο, στη θέση του έως ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επιλογή του
αντικαταστάτη του. Ο κ. Βερύκιος είναι επίτιμος
γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου και εργάστηκε επί πολλά χρόνια,
κατέχοντας, μεταξύ άλλων, τη θέση του διευθυντή

Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επίσης,
είναι μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του Leadership
Solutions Europe. Εχει σπουδάσει
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο
της Γενεύης και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MBA από
το INSEAD. Υπενθυμίζεται ότι
διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ
είναι ο κ. Μάρτιν Τσούρντα, ενώ
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ερίκ Τουρέ. Στην τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου μετέχει
επίσης ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης. Το ΤΧΣ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Κερδισμένη η Ελλάδα από το νέο σχέδιο κατανομής ευρωπαϊκών πόρων, εκτιμά ο ΣΕΒ
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η αλλαγή της μεθοδολογίας για την
κατανομή των πόρων της πολιτικής
συνοχής, στο πλαίσιο του κοινοτικού
προϋπολογισμού για την επόμενη
προγραμματική περίοδο 2021-2027,
μπορεί να ωφελήσει τη χώρα μας,
που ήδη λαμβάνει μεγάλο μέρος των
εσόδων της από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η αλλαγή της μεθοδολογίας,
όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη διεύρυνση των κριτηρίων για την κατανομή των πόρων και τον συνυπολογισμό παραμέτρων όπως είναι η ανεργία, η κλιματική αλλαγή και η εισδοχή ή ένταξη μεταναστών. Τα κριτήρια αυτά θα συνεκτιμώνται μαζί με
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που θα συνεχίσει να είναι το βασικό κριτήριο με
μειωμένη, ωστόσο, βαρύτητα και συ-

γκεκριμένα στο 80%. Οπως σημειώνει
ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για
την ελληνική οικονομία, η πρόταση
της Επιτροπής αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μεταφορά πόρων
από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις χώρες του
Νότου και δη στην Ελλάδα. Οι προτεινόμενες αυτές αλλαγές σηματοδοτούν, ιδανικά, για τη χώρα μας, η
οποία είναι η 6η χώρα μεταξύ των
28 με τη μεγαλύτερη θετική συμβολή
κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της,
μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των
διαθέσιμων κονδυλίων. Να σημειωθεί
ότι η Επιτροπή προτείνει αυξήσεις
σε σχέση με το πώς θα ήταν ο προϋπολογισμός 2014-2020 χωρίς τη
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου,
αλλά μείωση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής (-7%) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (-5%). Η μεθοδο-

λογία που προτείνει η Επιτροπή οδηγεί, επίσης, σε μετατόπιση των ευρωπαϊκών πόρων προς κονδύλια που
σχετίζονται περισσότερο με δράσεις
που συνεισφέρουν στη μακροχρόνια
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
(π.χ. έρευνα, εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο, ψηφιακή οικονομία και τις
επενδύσεις σε υποδομές) και συνεπώς,
σημειώνει ο ΣΕΒ, απαιτείται οργάνωση
και αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει αυτές
τις ευκαιρίες. Οι κοινοτικοί πόροι
έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως σε ό,τι αφορά κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, το
σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από
πελατειακές σχέσεις, με αποτέλεσμα
την κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, κάτι που δεν

Δεύτερη
πιο γερασμένη
χώρα στην Ε.Ε.
η Ελλάδα

Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα μπορεί
να αποπληρώσει τα δάνεια
υπό δύο προϋποθέσεις

Ανω των 65 ετών 1 στους 3 – «Βόμβα»
το δημογραφικό για το ασφαλιστικό
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η Ελλάδα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
που δημοσιεύθηκαν χθες, καθώς για
κάθε τρία άτομα σε παραγωγική ηλικία,
το 2017 αντιστοιχούσε ένας ηλικιωμένος άνω των 65 ετών. Στην πρώτη
θέση βρίσκεται η Ιταλία, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων παρουσιάζει το Λουξεμβούργο.
Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία
παρουσίασε χθες τον δείκτη εξάρτησης
ηλικιωμένων στις χώρες της Ε.Ε. για
το 2017, που στην πράξη «φωτογραφίζει» το ποσοστό των ατόμων ηλικίας
άνω των 65 ετών επί του συνολικού
πληθυσμού και φέρνει τη χώρα μας
σε μία από τις πλέον δυσχερείς θέσεις.
Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, με
κίνδυνο να εκτινάξει εκ νέου τη συνταξιοδοτική δαπάνη εκτός στόχου,
παρά τις δραματικές περικοπές των
συντάξεων, παλαιών και νέων, που
έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με
τους εκπροσώπους των δανειστών
κατά τις πρόσφατες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις.
Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ, κατά μέσον όρο, στην Ευρώπη τα άτομα άνω

των 65 ετών αντιστοιχούν στο 19,4%
των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15-64 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό
είναι 33,6%, με την Ιταλία να βρίσκεται
σε χειρότερη θέση με 34,8%. Στη Φινλανδία το 33,2% των ατόμων ηλικίας
άνω των 65 εξαρτάται από τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσμό, στην Πορτογαλία το ποσοστό είναι 32,5%, ενώ
σημαντικό πρόβλημα εμφανίζει και
η Γερμανία με 32,4%. Τα χαμηλότερα
ποσοστά σημειώνονται στο Λουξεμβούργο (20,5%), στην Ιρλανδία (20,7%),
στη Σλοβακία (21,5%) και στην Κύπρο
(22,8%). Συνολικά, ο πληθυσμός της
Ε.Ε. ηλικίας άνω των 65 ετών εκτιμάται
σε περίπου 100 εκατ. ανθρώπους, με
τον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων
να αυξάνεται δραματικά. Είναι ενδεικτικό ότι, πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν
περίπου 5 άτομα σε παραγωγική ηλικία
(μεταξύ 15 και 64 ετών) για κάθε έναν
ηλικιωμένο πάνω από τα 65, δέκα χρόνια μετά, ο δείκτης ήταν 4 προς 1 και
σήμερα πλησιάζει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 3 προς 1.
Στην Ελλάδα το έχει αγγίξει, με τις
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να αναδεικνύουν το δημογραφικό ως ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του μέλλοντος, καθώς ε-

πρέπει να ξανασυμβεί προειδοποιεί
ο ΣΕΒ. Το προτεινόμενο σχέδιο της
Επιτροπής προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό 1,14 τρισ. ευρώ (σε τιμές
του 2018) για την περίοδο 2021-2027
ή 1,28 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές
που λαμβάνουν υπόψη τους τον πληθωρισμό. Αυτό ισοδυναμεί με το 1,11%
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος
της Ε.Ε. των «27». Ο νέος προϋπολογισμός δομείται γύρω από 7 προτεραιότητες: 1) Ενιαία αγορά, καινοτομία
και ψηφιακή οικονομία με 187,41 δισ.
ευρώ. 2) Συνοχή και αξίες με 442,4
δισ. ευρώ. 3) Φυσικοί πόροι και περιβάλλον με 378,9 δισ. ευρώ. 4) Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων
με 34,9 δισ. ευρώ. 5) Ασφάλεια και άμυνα με 27,5 δισ. ευρώ. 6) Οι γειτονικές
χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος με 123
δισ. ευρώ. 7) Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση με 85,3 δισ. ευρώ.

κτιμά πως το 2070 ο δείκτης εξάρτησης
ηλικιωμένων θα εκτοξευθεί στο 63%.
Στην πράξη, για κάθε 10 άτομα που
θα βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία
μεταξύ 15 και 64 ετών, το όχι και τόσο
μακρινό 2070, θα υπάρχουν σχεδόν
7 ηλικιωμένοι άνω των 65 που θα «εξαρτώνται» από αυτούς. Και αυτό, με
δεδομένες τις περικοπές τόσο των
νέων συντάξεων που επέβαλε ο νόμος
Κατρούγκαλου όσο και των παλαιών,
που θα εφαρμοστούν από το 2019. Οπως μάλιστα επισημαίνει το Ενιαίο
Δίκτυο Συνταξιούχων, ο νόμος Κατρούγκαλου επέφερε περικοπές στις
νέες κύριες συντάξεις έως 30%, στις
επικουρικές, στα εφάπαξ, στις συντά-

ξεις χηρείας κ.α., ενώ αύξησε και τις
ασφαλιστικές εισφορές. Σήμερα, 1,16
εκατ. συνταξιούχοι ζουν με κύρια σύνταξη μόλις 364 ευρώ.
Παράλληλα, ο ίδιος νόμος δημιούργησε σοβαρές αδικίες και ανισότητες
εις βάρος ασφαλισμένων που καταβάλλουν μεγάλες εισφορές επί πολλά
χρόνια, προς όφελος άλλων που έχουν
μικρότερη ασφαλιστική συνεισφορά.
Μάλιστα, από το 2019 και μετά, οι συντάξεις του δημοσίου συστήματος ασφάλισης θα είναι υποχρηματοδοτημένες, ενώ σωρευτικά, με τα μέτρα
που έχουν ψηφιστεί, οι ήδη συνταξιούχοι εκτιμάται ότι θα χάσουν επιπλέον
20 δισ. ευρώ.

Με τη Γερμανία, η οποία εξόφλησε τις υποχρεώσεις της –βάσει της συμφωνίας
του Λονδίνου του 1953– μόλις το 2010,
παραλλήλισε την Ελλάδα ο επικεφαλής
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ, για να υποστηρίξει ότι αν η επιμήκυνση των δανείων
της είναι επαρκής και το ετήσιο κόστος
εξυπηρέτησής τους δεν ξεπερνάει συγκεκριμένο ύψος, τότε θα μπορέσει να
τα αποπληρώσει.
Μιλώντας σε γερμανικό κοινό στο Ααχεν και θέλοντας προφανώς να καθησυχάσει τους φόβους του για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει ποτέ να πληρώσει τον
τεράστιο όγκο των δανείων της, ο κ. Ρέγκλινγκ είπε: «Δεκαετίες εμπειρίας με
παρόμοιες δύσκολες περιπτώσεις δείχνουν ότι οι οικονομίες, οι οποίες έχουν
ασθενήσει λόγω κρίσης, μπορούν να αποπληρώσουν πλήρως τα δάνεια διάσωσης, αν οι υποχρεώσεις αποπληρωμής
επιμηκυνθούν αρκετά και δεν υπερβαίνουν σε σχέση με την οικονομική επίδοση
(σ.σ.: ως ποσοστό του ΑΕΠ) το όριο του
15%-20%». Σημειώνεται ότι τα ποσοστά
αυτά, 15% του ΑΕΠ έως το 2022 και 20%
του ΑΕΠ στη συνέχεια, έχουν συμφωνηθεί τόσο από το Eurogroup όσο και
από το ΔΝΤ ως κριτήρια βιωσιμότητας
του χρέους. Ο κ. Ρέγκλινγκ προέβλεψε,
επίσης, ότι εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει
τις μεταρρυθμίσεις που απομένουν, θα
βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα τον
Αύγουστο του 2018. «Εάν η έκθεση (σ.σ.:
των θεσμών) είναι θετική», είπε, «θα υπάρξει μια τελευταία εκταμίευση του
ESM. Πέραν αυτού, θα ληφθούν και οι
αποφάσεις για τις πιθανές περαιτέρω ελαφρύνσεις του χρέους». Οπως εξήγησε,
αυτές θα αφορούν μεγαλύτερους χρόνους
αποπληρωμής του χρέους και όχι «κούρεμα».
Ο κ. Ρέγκλινγκ σημείωσε, ακόμη, ότι
η Ελλάδα παραμένει σε πρόγραμμα, σε
αντίθεση με τις άλλες μνημονιακές χώρες,

γιατί είναι μια «ειδική περίπτωση». Κι
αυτό, για τρεις λόγους: πρώτον, είχε πολύ
πιο βαθιά ριζωμένα προβλήματα. Δεύτερον, είχε πολύ πιο ασθενή δημόσια
διοίκηση. Και, τρίτον, το α΄ εξάμηνο του
2015, με υπουργό τον Γιάνη Βαρουφάκη,
προχωρούσε στη λάθος κατεύθυνση.
Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακλήθηκαν, είπε, και έγινε προσπάθεια να στα-

<
<
<
<
<
<

Αν η επιμήκυνση των
δανείων της είναι επαρκής
και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησής τους δεν ξεπερνάει
συγκεκριμένο ύψος.
ματήσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
Ετσι η ελληνική οικονομία έπεσε και
πάλι σε ύφεση. Το Grexit έγινε ξαφνικά
ρεαλιστικό σενάριο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, είπε ο κ. Ρέγκλινγκ, υπολόγισε
ότι το κόστος αυτού του λάθος δρόμου
ήταν 86 δισ. ευρώ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, όμως, συνέχισε, η κυβέρνηση επέστρεψε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Τα δάνεια του ESM στην
Ελλάδα φτάνουν συνολικά τα 187 δισ.
ευρώ και ο κ. Ρέγκλινγκ είπε ότι η χώρα
εξοικονομεί 10 δισ. ευρώ τον χρόνο λόγω
των χαμηλών επιτοκίων που εξασφαλίζει
ο οργανισμός σε σύγκριση με αυτά των
αγορών.
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Ρευστότητα 27,3 δισ. στερεί από την οικονομία το Δημόσιο
Τη στιγμή που τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα έπρεπε να μειώνονται, η Ελληνική κυβέρνηση φορτώνει νέες οφειλές στις επιχειρήσεις
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά
στερεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία χρωστάει στο εσωτερικό της
χώρας περισσότερα από 27 δισ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογισθούν οι
μειωμένες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα
χρήματα που «λείπουν» από την αγορά ξεπερνούν τα 27,3 δισ. ευρώ.
Τη στιγμή δηλαδή που τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου θα έπρεπε
να μειώνονται, όχι μόνο για να καταφέρει η κυβέρνηση να τα μηδενίσει στο τέλος του προγράμματος,
αλλά και για να τονωθεί η οικονομία,
φορτώνει νέες οφειλές στις επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν πλέον
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, ενώ παραδοσιακά περικόπτει
το πρόγραμμα επενδύσεων και «στε<
<
<
<
<
<

Οι μεταχρονολογημένες
επιταγές έχουν αρχίσει
και διογκώνονται, με ορατό τον κίνδυνο αρκετές επιχειρήσεις να
«σκάσουν» εξαιτίας τής
αδυναμίας πληρωμής
των υποχρεώσεών τους.
γνώνει» από ρευστό όλους τους κρατικούς φορείς.
Στα τέλη Μαρτίου είχε δανειστεί
από τους φορείς 22,5 δισ., χρωστάει
4,4 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις (το
ένα δισ. ευρώ αφορά επιστροφές
τελωνείων που δεν αναλύονται στα
στοιχεία), ενώ το ΠΔΕ έχει περικοπεί
κατά 335 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά
τη στιγμή που χιλιάδες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους μισθούς,
την εφορία, τις ασφαλιστικές εισφορές και γενικότερα να αναπτυχθούν. Μάλιστα οι μεταχρονολογημένες επιταγές έχουν αρχίσει και
διογκώνονται, με ορατό τον κίνδυνο
αρκετές επιχειρήσεις να «σκάσουν»
εξαιτίας της αδυναμίας πληρωμής
των υποχρεώσεών τους. Από την
ανάλυση των στοιχείων προκύπτει
ότι η κυβέρνηση από το 2015 μέχρι
σήμερα έχει δημιουργήσει περισ-

σότερα από 5,6 δισ. ευρώ νέα χρέη.
Συγκεκριμένα, τα χρέη του Δημοσίου
στα τέλη του 2014 ανέρχονταν στο
ποσό των 3,8 δισ. Από τότε μέχρι
και σήμερα έχουν εισπραχθεί μέσω
του προγράμματος 6 δισ. για την
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και σήμερα το ποσό που
οφείλεται, όπως υπολογίζεται από
τους θεσμούς, έχει μειωθεί μόλις
400 εκατ. με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ (χωρίς
τα τελωνειακά χρέη). Σημειώνεται
ότι τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα δεδομένου ότι
στα στοιχεία που δημοσιοποιεί δεν
περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία, καθώς
και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από αυτά και αφορούν
ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.
Οπως προαναφέρθηκε, στα τέλη
του Αυγούστου η κυβέρνηση πρέπει
να έχει αποπληρώσει το σύνολο
των οφειλών της προς τις επιχειρήσεις. Πρακτικά, το ελληνικό Δημόσιο πρέπει από τώρα και μέχρι
τις 20 Αυγούστου να πληρώνει κοντά
στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε
μηνιαία βάση στην αγορά για να
καλύψουν τόσο το «στοκ» των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όσο
και τα φρέσκα χρέη που θα προστεθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκταμίευση μίας ακόμη δόσης για
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ. Το ποσό
αυτό θα έπρεπε να έχει εκταμιευθεί
τον περασμένο Απρίλιο, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό καθώς η
ελληνική κυβέρνηση δεν τήρησε
τις συμβατικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα και βάσει της συμφωνίας, τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκκαθαρίζονται χρησιμοποιώντας έναν
συνδυασμό των ιδίων πόρων της
Ελλάδας και των χρημάτων από το
πρόγραμμα σε ποσοστό τουλάχιστον
1 ευρώ ιδίων πόρων για κάθε 1 ευρώ
που λαμβάνεται από τους πιστωτές
της χώρας. Πλέον η κυβέρνηση έχει
προθεσμία για την εκταμίευση του
1 δισ. μέχρι τα μέσα Ιουνίου, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί. Ο ESM
έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο
η υποδόση του ενός δισ. ευρώ να
εκταμιευθεί όχι στο σύνολό της,
αλλά σε δόσεις.

Αγγίζει το ένα έτος ο μέσος χρόνος επιστροφής φόρων
Τα 891 εκατ. ευρώ αγγίζουν οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία,
από τα 891 εκατ. ευρώ που ανέρχονται
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, για τα
734 εκατ. ευρώ καταγράφεται μεγάλη καθυστέρηση για την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα,
60.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
περιμένουν την επιστροφή ΦΠΑ για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, ενώ
4.000 επιχειρήσεις περιμένουν μικρότερο
χρονικό διάστημα. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο μέσος χρόνος επιστροφής
των σχετικών ποσών από το Δημόσιο σε
μια επιχείρηση είναι 357 ημέρες. Δηλαδή,

ένας ολόκληρος χρόνος! Φανταστείτε,
λοιπόν, μία επιχείρηση που έχει αιτηθεί
επιστροφή ΦΠΑ 100.000 ευρώ και το Δημόσιο της χρωστά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για παράδειγμα προς ένα νοσοκομείο 150.000 ευρώ. Δηλαδή, το σύνολο
της οφειλής ανέρχεται στις 250.000. Τον
ΦΠΑ θα τον λάβει στην καλύτερη περίπτωση σε 357 ημέρες πίσω, ενώ το νοσοκομείο θα ξεπληρώσει την οφειλή του
σε περίπου έξι μήνες. Στο διάστημα αυτό
η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει φόρο
εισοδήματος, ενδεχομένως ΕΝΦΙΑ, φόρο
μισθωτών υπηρεσιών, τις ασφαλιστικές
εισφορές καθώς και τα λειτουργικά της
έξοδα (ΔΕΚΟ και μισθούς). Το πιθανότερο
είναι αυτή η επιχείρηση να καθυστερήσει
να πληρώσει τους εργαζομένους, να κα-

#mtnmustfashion

θυστερήσει την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και εντέλει να καταλήξει να
είναι ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του ελληνικού Δημοσίου. Το επόμενο βήμα είναι
η επιχείρηση αυτή να καταστεί προβληματική και να ενταχθεί στη ρύθμιση των
12 δόσεων για την αποπληρωμή χρεών
προς το Δημόσιο.
Ενα δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο
είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει
να συμψηφίσει οφειλές προς την εφορία
με επιστροφές φόρων γενικώς. Δηλαδή,
μία επιχείρηση που έχει επιστροφή ΦΠΑ
θα μπορούσε να μην πληρώσει φόρο εισοδήματος ή τις ασφαλιστικές εισφορές.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
• Συνολικά εκκρεμούν 64.000 αιτήσεις

επιστροφής ΦΠΑ. Δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί από τις εφορίες.
• Το ποσό των απλήρωτων αιτήσεων
ανέρχεται στα 891 εκατ. ευρώ.
• 60.000 επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερες από 90 ημέρες για να τους πιστωθεί ο ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στα
734 εκατ. ευρώ
• Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, που ο μέσος χρόνος
αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ
φθάνει τις 1.663 ημέρες, ακολουθεί η Α΄
Εφορία Θεσσαλονίκης με μέσο χρόνο επιστροφής τις 1.395 ημέρες και η Εφορία
Ψυχικού με μέσο χρόνο επιστροφής τις
1.222 μέρες.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ρεκόρ 18ετίας νέων θέσεων
εργασίας λόγω τουρισμού

Από τις 100.246 τον Απρίλιο, οι 80.000 αφορούσαν τον τουριστικό κλάδο
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της
εγχώριας οικονομίας, ο τουρισμός,
στήριξε τον Απρίλιο και την απασχόληση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 100.246 νέες θέσεις
εργασίας. Το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων, αν και
αφορά προσωρινές θέσεις εργασίας, λόγω της εποχικότητας του
κλάδου, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί η υψηλότερη επίδοση
των 18 τελευταίων ετών, ως προς
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τον μήνα Απρίλιο, με
τους παράγοντες της αγοράς να
προεξοφλούν μια καλή τουριστική
χρονιά για την Ελλάδα.
Στα θετικά των στοιχείων του
πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, που δημοσιοποιήθηκαν χθες
από το υπουργείο Εργασίας, πρέπει
να προστεθεί και η αύξηση των
νέων θέσεων εργασίας πλήρους
απασχόλησης, καθώς από το σύνολο των προσλήψεων, οι 149.051,
ήτοι το 55,60%, αφορούσαν θέσεις
πλήρους απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 44,40% αφορούσε προσλήψεις μερικής ή εκ περιτροπής
απασχόλησης.
Να επισημανθεί, επίσης, ότι ο
Απρίλιος είναι ο τρίτος κατά σειρά
μήνας του 2018 με θετικό πρόσημο
στην απασχόληση, ενώ σε σύγκριση με τον επίσης θετικό Απρίλιο
του 2017, προκύπτουν 8.114 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας. Ο φετινός Απρίλιος μάλιστα, σύμφωνα
με το υπουργείο, έχει τη μεγαλύτερη επίδοση από οποιονδήποτε
άλλον καταγεγραμμένο μήνα μετά
τον Ιανουάριο του 2001, ενώ και
σε επίπεδο 4μήνου, η δημιουργία
155.826 νέων θέσεις εργασίας, αποτελεί επίσης, επίδοση ρεκόρ
από το 2001.
Αναλυτικότερα, κατά τον περασμένο μήνα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 268.072, ενώ
οι αποχωρήσεις σε 167.826. Από
τις 167.826 συνολικά αποχωρήσεις,
οι 74.641 προήλθαν από οικειοθε-

Η HSBC επισημαίνει ότι «η μεταπρογραμματική εποπτεία μπορεί να μη διαφέρει και τόσο από
ένα πρόγραμμα».

«Βαριά» εποπτεία μετά
το πρόγραμμα βλέπει η HSBC

λείς αποχωρήσεις και οι 93.185 από
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις
768.435 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 612.609,
εκ των οποίων οι 345.970 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
οι 266.639 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Σε επίπεδο κλάδου, στην πεντάδα που δημιουργεί θέσεις εργασίας,
βρίσκονται τα καταλύματα, και
μάλιστα πρώτα με μεγάλη διαφορά
από τον δεύτερο που είναι οι υπηρεσίες εστίασης. Συ-γκεκριμένα,
στον κλάδο των καταλυμάτων δημιουργήθηκαν 52.609 νέες θέσεις

εργασίας, στις υπηρεσίες εστίασης
23.218 νέες θέσεις, στο λιανικό εμπόριο 4.879, στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ταξιδίων κ.α.
2.997 νέες θέσεις εργασίας και στις
δραστηριότητες ενοικίασης 1.781
θέσεις.

Τα επαγγέλματα

Αντίστοιχα, στη λίστα με τα επαγγέλματα που καταγράφεται η
μεγαλύτερη κινητικότητα βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι ειδικότητες
του τουρισμού, όπως σερβιτόροι,
τραπεζοκόμοι και μπάρμαν
(+24.029 θέσεις εργασίας) και ακολουθούν μάγειροι ξενοδοχείων
και εστιατορίων (+15.052 θέσεις)
και οι καμαριέρες σε ξενοδοχεία
(+11.226 θέσεις). Πρωταθλήτρια
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το πρώτο 4μηνο του έτους αναδεικνύεται πανελλαδικά

η Ρόδος, με 18.518 νέες θέσεις εργασίας και ακολουθούν το Ηράκλειο
Κρήτης, τα Χανιά, η Χαλκιδική, η
Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Κως, η
Αν. Αττική, η Μύκονος. Αντίστοιχα,
ανά περιφέρεια διαπιστώνεται ότι
οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο Νότιο
Αιγαίο (+ 33.679 θέσεις) και έπονται
η Κρήτη (+ 25.977) και τα Ιόνια νησιά (+11.797), όλοι τουριστικοί
προορισμοί.
Σε επίπεδο φύλου, το ισοζύγιο
είναι θετικό κατά 48.030 θέσεις εργασίας για τους άνδρες και κατά
52.216 θέσεις εργασίας για τις γυναίκες. Ανά ηλικιακή ομάδα το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα μεταξύ
προσλήψεων και απολύσεων - αποχωρήσεων καταγράφηκε στις
ηλικίες 30-44 ετών (+38.736 θέσεις
εργασίας) και ακολουθούν οι ηλικίες
45-64 ετών (28.008 θέσεις).

Η πιο ονειρεμένη καλοκαιρινή απόδραση
σας περιμένει στο ειδυλλιακό περιβάλλον
του Aphrodite Hills Holiday Residences!

Σε σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή ως προς
τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος
πιθανολογεί η HSBC ότι μπορεί να επιστρέψει
ο ΣΥΡΙΖΑ αν χάσει τις εκλογές, επηρεάζοντας
αρνητικά την ανάκαμψη και το επενδυτικό
κλίμα. Οπως εξηγεί ο αναλυτής της τράπεζας,
σε χθεσινή έκθεσή της για την Ελλάδα, η
εφαρμογή του προγράμματος ήταν πιο ομαλή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρά επί
Ν.Δ. και ένας από τους λόγους ήταν η λιγότερο σκληρή αντιπολίτευση στη Βουλή
και στους δρόμους. Αν επιστρέψει στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να επιστρέψει και στις συνήθειες του παρελθόντος,
αν και η HSBC δεν θεωρεί ότι θα φτάσει
στο σημείο να ζητεί έξοδο από την Ευρωζώνη. Πάντως, γενικά θεωρεί ότι οι πρόωρες
εκλογές ίσως δημιουργήσουν κάποια αβεβαιότητα, αλλά δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο. Η έκθεση συντάχθηκε έπειτα από πρόσφατη επίσκεψη στελεχών της τράπεζας και
πελατών της στην Αθήνα, όπου συναντήθηκαν
με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τους θεσμούς και φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.«Η μεταπρογραμματική
εποπτεία μπορεί να μη διαφέρει και τόσο
από ένα πρόγραμμα», είναι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι εκπρόσωποί της μετά τις επαφές αυτές.
Με άλλα λόγια, μιλούν και αυτοί για ένα
«μνημόνιο χωρίς λεφτά», παρότι στην έκθεσή
τους υποστηρίζουν επίσης ότι η Ελλάδα
είναι καθ’ οδόν για μια «καθαρή» έξοδο.
Οπως εξηγούν, η «ενισχυμένη εποπτεία»,
που συμφωνήθηκε στο τελευταίο Eurogroup,
θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις κάθε τρίμηνο,
με βάση συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι
θα προσδιοριστούν σε μια επιστολή προθέσεων που θα συμφωνηθεί πριν από τη
λήξη του προγράμματος, πιθανώς τον Ιούνιο.
Η διαφορά από τις σημερινές αξιολογήσεις
είναι ότι το «καρότο» δεν θα είναι εκταμι-

εύσεις δόσεων του δανείου, αλλά ίσως η επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης (SMPs
και ΑΝFAs), περίπου 5 δισ. ευρώ. Ο συντάκτης
της έκθεσης σχολιάζει, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση περιμένει μια πολύ ελαφριά εποπτεία, αλλά η εντύπωση που αποκόμισε η HSBC από τις επαφές της με την
Ε.Ε. ήταν ότι αυτή θα είναι «βαριά».
Στην έκθεση, την οποία η τράπεζα τιτλοφορεί «Το τελευταίο σπρώξιμο της Ελλάδας», εκτιμάται ότι θα υπάρξει συμφωνία
σε αξιολόγηση και χρέος στο Eurogroup
της 21ης Ιουνίου, αν και μερικά από τα
προαπαιτούμενα μπορεί να καθυστερήσουν
να εφαρμοστούν, οπότε η εκταμίευση της
τελευταίας δόσης, 12 δισ. ευρώ, θα γίνει Ιούλιο ή Αύγουστο. Για την ελάφρυνση του
χρέους, η τράπεζα εκτιμά ότι θα περιλαμβάνει επέκταση των ωριμάνσεων κατά 1012 χρόνια, επαναγορά δανείων, καθώς και
πιο μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης
συνδεδεμένα με το ΑΕΠ (γαλλικός μηχανισμός). Για το ΔΝΤ εκτιμά ότι μπορεί να
μην προλάβει να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά να εκδώσει ανάλυση πιστοποιώντας ότι το χρέος είναι βιώσιμο και
να συμμετάσχει στην εποπτεία μετά το
πρόγραμμα.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας
είναι πλήρως καλυμμένες ώς το 2020 (45
δισ. ευρώ), αναφέρει επίσης η τράπεζα και
εκτιμά ότι η χώρα δεν θα βγει στις αγορές
πριν από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου
ή πριν σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο
θέμα της ελάφρυνσης του χρέους.
Καμπανάκι χτυπά, τέλος, για την ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι αν δεν προσελκυσθούν επενδύσεις θα επιβεβαιωθεί το
ΔΝΤ, που βλέπει χαμηλή πτήση μακροπρόθεσμα, στο 1%.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το Love FM 100.7 σας δίνει την ευκαιρία
να ζήσετε την εμπειρία της διήμερης διαμονής
σε superior έπαυλη τριών υπνοδωματίων με
ιδιωτική πισίνα.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου στην πρωινή εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος και της Χριστιάνας Αρτεμίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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«Βουτιά» 2,08%
και νέες πιέσεις
στο Χρηματιστήριο
Σε χαμηλό 12μήνου ο Γενικός Δείκτης,
απώλειες 3,96% για τραπεζικό δείκτη
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

στο επίκεντρο των πωλητών, με την Εθνική
και την Πειραιώς να δέχονται το μεγαλύτερο «χτύπημα», σημειώνοντας απώλειες
της τάξης του 7,59% και οι δύο. Ωστόσο,
οι επιθετικές διαθέσεις των επενδυτών
δεν περιορίστηκαν εκεί, με τη Follli Follie
να συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο,
παρά την αντίδραση που σημείωσε στη
συνεδρίαση της Δευτέρας περιορίζοντας
τις απώλειές της. Η «κόκκινη κάρτα» που
της έδειξε η MSCI αφαιρώντας την από
τον δείκτη MSCI Standard Greece και υποβαθμίζοντάς τη στον Small Cap, οδήγησε σε νέο κύμα πωλήσεων στη μετοχή
της εισηγμένης, το οποίο εντάθηκε και
λόγω της προσθήκης και τρίτου fund σε
αυτά που διατηρούν αρνητικές θέσεις.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Οasis
Investments II Master Fund στις 8 Μαΐου
άνοιξε short θέσεις στη Folli Follie, οι
οποίες διαμορφώνονται στο 0,75% των
μετοχών της. Στην επιδείνωση του κλίματος στο Χρηματιστήριο, σημαντικό
ρόλο έχει διαδραματίσει και η πίεση που
διατηρείται στην αγορά ελληνικών ομολόγων, μετά και το χάσμα που φαίνεται
να υπάρχει μεταξύ των δανειστών σχετικά
με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Ετσι, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε
χθες εκ νέου στο 4,13%, ενώ στο 3,216%
διαμορφώθηκε η απόδοση στο 5ετές και
στο 3,74% στο 7ετές.

Οι νέες «αναταράξεις» στις μετοχές των
τραπεζών και η επιστροφή των έντονων
πιέσεων στη μετοχή της Folli Follie παρέσυραν το ελληνικό Χρηματιστήριο σε
«βουτιά» άνω του 2% και σε χαμηλό ενός
μηνός. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση
2,08% στις 799,37 μονάδες, με τον τζίρο
να εκτοξεύεται στα 72,12 εκατ. ευρώ, με
οδηγό της αρνητικής εικόνας του Χ.Α.
τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε
<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 799,37 μονάδες, με
τον τζίρο στα 72,12 εκατ.
με απώλειες 3,96%, στις 945,95 μονάδες.
Αν και η ΓΕΚ Τέρνα (+1,58%), λόγω της
ένταξής της στον δείκτη MSCI Small Cap,
η Coca-Cola (+0,55%) και η ΔΕΗ, η οποία
ανέκαμψε ελαφρώς (+0,29%) ύστερα από
πολλές πτωτικές συνεδριάσεις, προσπάθησαν να προσφέρουν στηρίξεις στην αγορά, το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις αρχές περίπου του μήνα
γύρω από τις ελληνικές εισηγμένες, λόγω
της υπόθεσης της Folli Follie, παραμένει
και επιμένει. Μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν
ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος βρέθηκε
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1.29

3.2

DIANA SHIPPING
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40.13

-0.5206

EXXON MOBIL
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FEDEX CORP
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-1.5588

11.195

0.1342

FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI

143.34

-0.6653

GENERAL DYNAMI

201.03

-1.0046

GENERAL ELEC C

14.64

-0.4759

GOLDM SACHS GR

Ανοδικά κινήθηκαν ορισμένοι από
τους δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και άλλοι πτωτικά. Στην
αμερικανική αγορά πριν από το κλείσιμο σημειώνονταν απώλειες. Ο δείκτης Dow Jones υποχωρούσε 0,93%
και ο S&P 500 είχε απώλειες 0,92%.
Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων είχαν εκτιναχθεί
στο 3,0740%, φθάνοντας στα υψηλότερα των τελευταίων 7 ετών. Η
πορεία τους επηρεάστηκε από την
αύξηση των λιανικών πωλήσεων
στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, στις οποίες
αποτυπώνεται μια σταθερή αύξηση
του πληθωρισμού. Στην ομολογιακή
αγορά της Ευρωζώνης οι αποδόσεις
των 10ετών γερμανικών ομολόγων,
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Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %
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Εταιρείες
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225.7

0.4

SGSN

2490

-0.76

VOPAK

SWATCHGROUPI

487.6

1.04

WOLTERS KLUWER

Milano/Mιλάνο

2754.73

-0.705

NESTLESA

96.9

-1.1527

INTU PROPERTIE

195.3596

-2.666

TRANSOCEANN

3M COMPANY

202.25

-1.7059

INMARSAT

381.5981

-3.434

SWISSCOMN

454.9

-0.72

AZIMUT HLDG

MORGAN STANLEY

MICROSOFT CP

55.205

-0.0272

INTERTEK GROUP

NIKE INC CL B

69.14

0.4358

ITV

NORFOLK SOUTHE

150.11

-0.2194

JOHNSON MATTHE

PFIZER INC

35.59

-0.7529

PROCTER & GAMB

72.81

-0.6414

209.26

0.0335

LEGAL & GENERA

281.4686

1.764

177.51

-0.7548

LLOYDS BNK GRP

66.995

0.165

Εταιρείες

71.42

-0.2514

LOND STOCK EXC

ADIDAS N

RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN

44.105 -0.9989

0.712

SWISSREN

94.52

0.25

CIR-COMP

1.10

1.12

UBSGROUPN

16.31

0.12

ENEL

5.14

5.09

3472

0.029

ZURICHINSURAN

315.5

0.22

EXOR

65.42

64.58

KINGFISHER

290.16169

-0.48

ENI

16.76

16.68

LAND SECS.

952.7

-1.93

GENERALI ASS

16.51

16.47

Frankfurt/Φρανκφούρτη

4477.1667

1.313

MERLIN

375.3

0.563

ALLIANZ SE

2989

-0.552

1997.60042
841.42793

Χθεσινό

(Σε ευρώ)

GEOX

2.79

2.84

Μετ. %

INTESA SANPAOL

3.178

0.89

188.9

-0.2

LUXOTTICA

53.16

52.78

192.26

1.82

MEDIASET

3.31

3.32

BASF SE

87.63

0.87

MEDIOBANCA

10.03

10.03

0.935

BAY MOT WERKE

92.17

0.34

PARMALAT

2.96

2.98

-1.564

BEIERSDORF

97.2

-0.02

RCS MEDIAGROUP

1.20

1.24

PRYSMIAN

26.20

26.00

3.91

3.90

20.42

20.38

3.665

-2.2667

MONDI

11.8

0.4255

NATIONAL GRID

UNITED TECH CP

124.45

-0.4241

NEXT

5650

0.464

BAYER N AG

102

-0.56

UNITEDHEALTH G

239.83

-1.2639

OLD MUTUAL

252.3

-1.639

COMMERZBANK

11.006

0.41

51.23

0.0977

PROVIDENT FINC

654.3597

-1.653

CONTINENTAL AG

221.6

-1.1

STMICROELEC.N.

VERIZON COMMS

47.76

-1.5055

PRUDENTIAL

1919.1057

0.997

DAIMLER AG N

66.9

0.06

TELECOM ITALIA

WALT DISNEY CO

102.62

0.1757

PERSIMMON

2808

1.844

DEUTSCHE BANK

11.28

-0.19

TENARIS

US BANCORP

Μετ. %

-1.457

MARKS & SP.

UNISYS CORP

Χθεσινό

5088

-0.4728

TSAKOS ENERGY

(Σε ευρώ)

165.65

4.21

STEALTHGAS

οι οποίες επηρεάστηκαν από τις αντίστοιχες των αμερικανικών, ενισχύθηκαν 3 μονάδες βάσης στο
0,64%, τα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν
τριών εβδομάδων. Το ευρώ εξασθένησε στο 1,1852 δολάριο. Το αμερικανικό νόμισμα προσέγγισε αυτά
τα επίπεδα-ρεκόρ του 2018 καθώς
οι επενδυτές εκτιμούν πως η ρώμη
της αμερικανικής οικονομίας θα παρακινήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να επιταχύνει τον
ρυθμό με τον οποίο θα αυξάνει το
κόστος δανεισμού. Αναλυτές παρατηρούν ότι οι διενέξεις στο εμπόριο
και οι γεωπολιτικές εντάσεις διεθνώς
κατευθύνουν τους επενδυτές στα
περιουσιακά στοιχεία με το λιγότερο

SNAM

ρίσκο, ενώ φαίνεται να παγιώνεται
ένα σκηνικό με πτώση δεικτών και
αποδόσεων των ομολόγων, καθώς
και με ενισχυμένο το δολάριο.
Ειδικότερα, στη Γηραιά Ηπειρο ο
πανευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε
με +0,1%, αντιστρέφοντας την καθοδική πορεία της πρωινής συνεδρίασης. Αρχικά είχε επηρεαστεί
από τα ασθενικά οικονομικά αποτελέσματα από την Κίνα και τη Γερμανία. Οι τιμές των μετοχών των πετρελαϊκών BP, Royal Dutch Shell,
Total και Eni είχαν άνοδο από 0,4%
έως 1,3% με την αρωγή των τιμών
του πετρελαίου, οι οποίες βρίσκονται
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων αρκετών ετών. Στο Λονδίνο

ο FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,16%,
φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά
του τους τελευταίους τέσσερις μήνες.
Η χειρότερη επίδοση ήταν της
Vodafone, η οποία υποχώρησε 4,3%
λόγω διοικητικής αλλαγής στο πηδάλιό της. Στο Παρίσι ο CAC40 έκλεισε με +0,23% και με +0,31% ο
δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο, ενώ
με οριακές απώλειες 0,059% έκλεισε
ο DAX στη Φρανκφούρτη και με 0,49% ο ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη. Τέλος,
στην αγορά εμπορευμάτων, το αργό
Ν. Υόρκης εξασθένησε οριακά 0,07%
στα 70,91 δολάρια το βαρέλι ενώ το
Brent ενισχύθηκε 0,91% στα 78,94
δολάρια το βαρέλι.
ΒLOOMBERG, REUTERS

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

913.6201

ROYAL BANK SCO
Μετ. %

3M COMPANY
ALLEGHANY CRP

Ανοδος σε Παρίσι, Μιλάνο, πτώση στη Φρανκφούρτη

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Οι τιμές των μετοχών των πετρελαϊκών BP, Royal Dutch Shell, Total και Eni είχαν άνοδο από 0,4% έως 1,3% με την αρωγή των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

0.81

0.80

16.32

16.25

TERNA

4.90

4.91

AXA

22.68

22.57

UNICREDIT

17.84

0.28

BNP PARIBAS

63.19

62.88

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
CLARION
CREDIT SAISON
DAIWA SEC GROU
SUBARU
FUJIFILM HOLDI
FUJITSU LTD
HINO MOTORS
HITACHI
HONDA MOTOR
IHI
ISUZU MOTORS
KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA
JTEKT
MITSUB UFJ FG
MITSUBISHI COR
MITSUBISHI ELE
MITSUBISHI MOT
NEC CORPORATIO
NIKKON HLDG
NIKON CORP
NIPPON SUISAN
NISSAN MOTOR C
NOMURA HOLDING
NISSAN CHEM IN
NIPPON PAPER I
NTT DOCOMO
OBAYASHI CORP
ODAKYU ELEC RA
OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
PIONEER
RICOH CO LTD
SECOM
SEVEN & I HLDG
SHARP CORP
SHIMIZU CORP
SHISEIDO
SONY CORP
SMFG
SUMITOMO CHEM
SUZUKI
TAISEI CORP
TDK CORPORATIO
TOBU RAILWAY
TOKIO MARINE H
TORAY INDUSTRI
TREND MICRO
TOPY INDS LTD
TORAY INDUSTRI
TOSHIBA CORP
TOYOBO
TOYOTA MOTOR C
YAMAHA CORP

(Σε γιέν)

Χθεσινό
2097
5813
1670
4473
3798
1705
782
300
1951
667.3
3550
4252
670.8
1306
864.3
3645
3950
1671.5
3525
1013
4945
1184
1007
1749
737.1
3187
1659
873
3055
3100
1845
5813
1125.5
615.5
4930
2027
2817
1231
2350
741
2430
162
1054
8195
4854
3225
1126
8100
5271
4648
653
1070
6150
10170
3400
5297
948.8
6130
3520
948.8
299
1987
7514
5830

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM

Μετ. %
1.4
-1.69
-0.48
-0.42
-0.13
-0.53
-2.13
-0.99
-0.56
-0.89
-0.5
-1.3
-0.55
0.08
-0.6
-0.52
-0.75
-0.54
-0.56
-3.43
0.82
-0.34
3.6
1.1
1.71
0.85
0.15
0.34
-0.97
-1.27
1.1
-2.74
0.85
-0.28
0.31
-0.18
-0.24
-0.34
0.41
1.14
-8.99
1.15
-0.74
0.31
0.16
-0.35
-2.76
-0.34
2.09
2.83
-2.64
0.16
-1.83
0.15
-0.15
2.25
-3.16
0
2.25
3.46
1.53
-0.61
-0.51
(Σε ευρώ)

Χθεσινό
46.78
108.30
38.77

Μετ. %
46.83
107.90
38.57

BOUYGUES

42.07

42.53

CAPGEMINI

115.55

115.95

CARREFOUR

16.32

16.31

CASINO GUICHAR

41.00

40.70

CREDIT AGRICOL

13.57

13.41

DANONE

64.86

64.78

DASSAULT SYSTE

110.00

110.10

EDF
ESSILOR INTERN

12.27

12.24

115.95

114.95

L’OREAL

202.50

201.70

L.V.M.H.

298.45

294.75

LAGARDERE S.C.

23.07

23.23

MICHELIN

119.20

118.50

PERNOD RICARD

139.10

139.05

PEUGEOT
KERING

20.17

20.06

466.70

458.60

PUBLICIS GROUP

61.30

61.32

RENAULT

88.78

88.67

SAINT-GOBAIN

44.94

44.81

SANOFI

64.64

64.40

SCHNEIDER ELEC

75.60

75.26

SOCIETE GENERA

42.66

42.74

SODEXO

83.50

83.30

STMICROELECTRO

20.41

20.37

TF1

10.12

10.06

THALES

110.65

110.85

TOTAL

53.90

53.70

VEOLIA ENVIRON

19.63

19.73

Χθεσινό

Μετ. %

ACS CONS Y SER

36.78

-0.0543

ABERTIS

18.315

0.1641

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

AENA SME

179.5

0.2513

ACERINOX

11.74

-0.9283

ACCIONA SA

67.42

0.8677

AMADEUS

64.7

1.4107

BANKIA

3.715

-0.1612

BBVA

6.729

-1.522

BANKINTER

9.214

0.7215

CAIXABANK

4.294

-0.4867

DSTR INT ALIME

3.318

-1.9214

ENDESA

19.73

0.6119

ENAGAS

24.37

-1.1359

FERROVIAL

17.65

0.0567

FOMENTO DE CON

10.82

0.5576

21.9

0.2288

25.2

-0.5525

GAS NATURAL
GRIFOLS
IBERDROLA

6.554

0.3983

INT AIRLINES G

7.814

-0.6358

INDRA SISTEMAS

11.04

-3.1579

INDITEX

26.68

-0.7071

MAPFRE

2.885

-0.3798

MERLIN PROP

12.565 -0.9069

ARCELORMITTAL

30.195

OBR HUARTE LAI

3.798

-2.2645

RED ELECTR COR

17.135

-0.8965

-0.9025

REPSOL

16.74

0.4199

BCO DE SABADEL

1.744

0.6638

BANCO SANTANDE

5.467

-0.7083

SACYR
TELEFONICA

2.67

-0.3731

8.052

-2.2697

MEDIASET ES CO

8.2

-0.2676

TECNICAS REUN

25.14

-2.0647
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Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,6100
1,6640
0,4300
0,0060

0,6120
1,7000
0,4580
0,0060

0,6103
1,6842
0,4329
0,0060

0,0330
4,0640
0,2890
-0,2500

30.000
74.990
7.591
70.900

0,6100
1,6800
0,4300
0,0060
0,0000

0,6200
1,7080
0,4580
0,0090
0,0000

0,6100
1,7000
0,4580
0,0060

0,00
1,80
6,51
-29,41

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ
LOUIS PLC
ΤΣΟΚ
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0310
0,1350

0,0310
0,1450

0,0311
0,1422

0,3050
-0,1910

121
45.900

0,0290
0,1370

0,0310
0,1450

0,0310
0,1440

3,33
0,70

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ
LOGICOM PUBLIC LTD

1,5000

1,5000

1,5000

0,0000

1.000

1,4900

1,5100

1,5000

0,00

0,1040

0,1040

0,1040

-0,4000

5.000

-3,70

0,0205

0,0205

0,0500

1.100

0,0205

2,50

0,0260
0,1500

0,0260
0,1500

0,0260
0,1500

0,2000
-1,0000

40
600

0,1040
0,2000
0,0590
1,6200
0,0320
0,0000
1,2500
0,0000
0,0000
0,0220
0,0000
0,0020
0,0000
0,3000
0,0260
0,1500
0,0000
0,0145
0,0330
0,0000

0,1040

0,0205

0,1030
0,1910
0,0490
1,4900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0205
0,0015
0,0000
0,0420
0,0015
0,0000
0,2620
0,0000
0,1430
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0260
0,1500

8,33
0,67

0,0610

0,0610

0,0610

-0,5000

2.248

-7,58

1,1400

1,1075

-4,2500

6.000

1,1300

-1,74

0,0270
0,1200
0,0560

0,0270
0,1200
0,0560

0,0270
0,1200
0,0560

0,2000
0,0000
-0,1500

1.000
2.270
10.000

0,0270
0,1200
0,0560

8,00
0,00
-2,61

0,4900
0,0360
1,2900

0,5000
0,0360
1,3000

0,4974
0,0360
1,2980

-1,2580
0,1000
-1,2020

4.844
3.000
2.005

0,0655
0,0165
1,1500
0,0000
0,2460
0,0000
0,1950
0,0270
0,1290
0,0580
0,6000
0,0000
0,5000
0,0000
1,4000
0,0000

0,0610

1,1000

0,0610
0,0000
1,1300
0,2120
0,2300
0,8100
0,0000
0,0000
0,1200
0,0520
0,5600
0,0000
0,0000
0,0320
1,2900
0,0000

0,5000
0,0360
1,2900

-1,96
2,86
-1,53

0,0000
0,0000
0,3280
0,5000
0,0910
2,8800

0,1260
0,0525
0,0000
0,5150
0,0000
2,9400

0,5000

-1,96

2,8800

0,00

0,0000
1,3300
0,0000
0,0000
0,2340

0,0000
1,3500
0,2800
0,6300
0,2400

1,3500

0,00

0,2400

-4,00

0,0000

0,0770

Χρηματοοικονομικά
ΦΙΛΟ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΕΞΕΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΙΣΕΠ
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΚΕΑΕ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
ΡΕΕΠ
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ΣΛΕΠ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
ΤΔΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΕΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΚΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΧΑΕΠ
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1760
0,0970
0,0390
0,2340
0,0050
0,0000
0,0020
0,0000
0,7200
0,0000
0,0265

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ
VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)
ΠΙΕΡ
PIERIDES HOLDINGS PLC (AN, Σ)
ΡΟΧΑ
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΧΑΣΕ
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0360
0,0130

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)
ΡΕΝΟ
ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN)

0,0000
0,0000

0,0360
0,0000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ
Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, Σ)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000
25,0000
27,2233
0,0000
0,0000

0,0000
31,0000
30,0000
0,0000
0,0000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019)
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ151B18 KOXA 2,45% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2033)
ΚΧ151Α04 ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ151Α18 KOXA 2,45% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2033)
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ152Β03 ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)
ΚΧ161B18 KOXA 2,55% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2034)
ΚΧ161Α18 KOXA 2,55% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2034)
ΚΧ171B18 KOXA 2,65% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2035)
ΚΧ171Α18 KOXA 2,65% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2035)
ΚΧ181B18 KOXA 2,70% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2036)
ΚΧ181Α18 KOXA 2,70% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2036)
ΚΧ201Α18 KOXA 3,05% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2038)
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ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
ΤΡΚΗ
Bank of Cyprus Holdings Plc
ΔΗΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
ΛΕΠΕ
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)
ΣΑΕΠ
CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD (AN)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔ
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΤΑΣ
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΟΣΑΔ Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (Δικαιώματα_Κ) (AN)
ΛΙΠΕ
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΜΙΝΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΙΕΠ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΑΚΕΠ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΓΙΕΠ
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
ΔΩΕΠ
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΕΛΕΠ
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΕΛΛΗ
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΣΕΦ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΙΝΕΠ
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΚΑΕΠ
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΤΖΕΠ
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΤΟΕΠ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΦΑΣΤ
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC
ΙΟΑΝ
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
ΛΙΝΑ
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
ΣΤΣΔ
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)
ΑΓΡΟ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD
ΚΛΑΡ
CLARIDGE PUBLIC LTD
ΚΩΝΣ
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΛΕΠΤ
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΝΤΟΔ
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΣΑΛΑ
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΣΙΤΟ
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΣΤΑΔ
STADEMOS HOTELS PLC
ΤΟΚΙ
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)
Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD
ΝΤΙΑ
DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΒΚΔ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΕΤΣ
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΥΘΡ
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΒ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΚΕΟ
KEO PLC
ΜΙΤΣ
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC (Θ)
ΦΡΟΥ
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,5000

0,5000

0,5000

-1,1010

20.415

2,8800

2,9000

2,8018

-4,0060

76.647

1,3500

1,3500

1,3500

0,0000

2.000

0,2400

0,2400

0,2400

-1,0000

7.000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΔ13Γ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2018 (2/3/2018 – 1/6/2018)
ΓΔ13Δ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2018 (13/04/2018 – 13/07/2018)
ΓΔ13Ε18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 5η Έκδοση 2018 (4/5/2018 – 3/8/2018)

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Απομακρύνεται το Grexit

O τελικός διώχνει τα «σύννεφα», όχι όμως τη FIFA, που θα επιστρέψει πιο πιεστική
Η, παρά τα όποια επεισόδια, ομαλή
τέλεση του τελικού Κυπέλλου ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί
«crash test» εκτιμάται, από στελέχη
της ΕΠΟ, ότι απομακρύνει την ορατή
απειλή του Grexit, αλλά θα διατηρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και
εν προκειμένω την ομοσπονδία, σε
καθεστώς επιτήρησης από τις FIFA
και UEFA.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
δεν αποκλείεται ακόμα και εντός της
εβδομάδας να έρθει επιστολή από
τη FIFA, η οποία στο καλύτερο σενάριο θα ζητεί να υλοποιηθούν δεσμεύσεις που λήφθηκαν κατά την
παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ,
Ευ. Γραμμένου, μαζί με αντιπροσωπεία της ομοσπονδίας στα γραφεία
της FIFA τον προηγούμενο μήνα.
Οσον αφορά τη διαιτησία, η απόφαση του επικεφαλής της ΚΕΔ, Βίτορ
Περέιρα, δικαιώνει, παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν, όσους την

Στα μεταγραφικά, «Σειρήνες» για
τον Πρίγιοβιτς υπάρχουν, το όνομα
του Κυριάκου Παπαδόπουλου ήδη
κυκλοφορεί και αν υπάρξουν λίγες
αποχωρήσεις, το μόνο που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να είναι ακόμη
πιο ανταγωνιστικός και να πάρει
το πρωτάθλημα, είναι ελάχιστες
«πινελιές» σε ένα ήδη έτοιμο ρόστερ.
Στην ΑΕΚ υπάρχει ικανοποίηση
για τη συνολική παρουσία στη χρονιά, αλλά και δεδομένη απογοήτευση για τον χαμένο τελικό και
κυρίως τη χαμένη ευκαιρία για νταμπλ μετά το 1978. Η διοίκηση της
ομάδας επιθυμεί την παραμονή
του Μανόλο Χιμένεθ, ωστόσο το
θέμα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει,
κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της εβδομάδας. Σε περίπτωση
μη θετικής κατάληξης, δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία με
τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

<
<
<
<
<
<

Χιμένεθ με ερωτηματικό

Πώς το τελευταίο
ματς της χρονιάς
διαμορφώνει το τοπίο
στους δύο «Δικεφάλους».
εισηγήθηκαν και την υποστήριξαν,
κυρίως επειδή οι αποφάσεις του Ισπανού διαιτητή Μπολμπαλάν, σ’ έναν αγώνα που είχε πέναλτι και αποβολές, δεν αμφισβητήθηκαν.
Οσον αφορά την πολιτική ηγεσία
του αθλητισμού, ο υφυπουργός Γ.
Βασιλειάδης, μιλώντας στο Ραδιόφωνο 24/7 δήλωσε, μεταξύ άλλων,
για τον τελικό τα εξής: «Οργανωτικά
υπήρχαν προβλήματα, αλλά ευτυχώς
γλιτώσαμε τα χειρότερα. Δυστυχώς,
έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα
να μπαίνει χαμηλά ο πήχυς. Δεν θα
μιλήσω για το θέμα της βίας έξω από
τους αγωνιστικούς χώρους, φταίνε
και οι παράγοντες με τους οπαδικούς
στρατούς. Εγινε μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία ώστε να μην
έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι
στρατοί και δεν θρηνήσαμε θύματα.
(…) Θα επιμείνω στην απόφαση που
έχουμε πάρει να φύγει η αστυνομία
μέσα από τα γήπεδα». Σε ερώτηση
για τον κίνδυνο του Grexit που απειλεί το ελληνικό ποδόσφαιρο είπε:

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ακόμη ένα Κύπελλο και έκλεισε με χαμόγελα αλλά και υποσχέσεις μια επεισοδιακή χρονιά.
«Κατά πάσα πιθανότητα, έχει αποφευχθεί. Καταφέραμε έστω με αυτά
τα προβλήματα να γίνει το ματς. Δεν
μπορεί για μία αθλητική διοργάνωση
να νεκρώνει για όλους αυτούς τους
λόγους μία ολόκληρη πόλη. Δυστυχώς, μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο είναι
κατάλληλο για την τέλεση τέτοιων
αγώνων».

ΠΑΟΚ προς το μέλλον

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από
τον ΠΑΟΚ στον τελικό με την ΑΕΚ,
ήρθε να προστεθεί σε μια εξαιρετική
–ποδοσφαιρικά– χρονιά για τον «Δι-

κέφαλο του Βορρά», που περιελάμβανε ποδόσφαιρο κυριαρχίας, μεγάλα
σερί αλλά και πολλά γκολ. Για πρώτη
φορά στην ιστορία της ομάδας, ο
ΠΑΟΚ κατάφερε να κατακτήσει τίτλους σε διαδοχικές χρονιές και το
6ο Κύπελλο που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να σηματοδοτήσει
μια «χρυσή» εποχή για τον ΠΑΟΚ,
που διαθέτει ισχυρή διοίκηση και
καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες,
ενώ το θέμα του προπονητή είναι
λυμένο, τη στιγμή που ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα παραμείνει στην ομάδα
και τη νέα σεζόν.

Ως προς τα μεταγραφικά και τις
ανανεώσεις συμβολαίων, η ΑΕΚ έχει
5 παίκτες των οποίων τα συμβόλαια
λήγουν το 2019. Πρόκειται για τους
Βράνιες, Σιμόες, Μπακάκη, Μπακασέτα και Λαμπρόπουλο. Για τον Σιμόες και τους Ελληνες παίκτες, είναι
δεδομένη η επιθυμία επέκτασης της
συνεργασίας τους με την ΑΕΚ, για
τον Βράνιες η κατάσταση είναι πιο
ρευστή καθώς τα πειθαρχικά παραπτώματα του Βόσνιου μέσα στη χρονιά προβληματίζουν. Αμεσα θα ξεκαθαρίσει και το θέμα με τον Λάζαρο
Χριστοδουλόπουλο. Η ΑΕΚ υποστηρίζει πως ο παίκτης δεσμεύεται με
έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, ενώ
πληροφορίες θέλουν τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει προφορικά
με τον Ολυμπιακό.
• Οι Ελληνες διαιτητές σε επιστολή τους στον Βίτορ Μέλο Περέιρα
εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους
για τον ορισμό ξένων, τόνισαν μεταξύ άλλων ότι: «Η τελευταία σας
απόφαση να καλέσετε ξένους διαιτητές για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας δημιούργησε δυστυχώς ακόμα
μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία στους Έλληνες διαιτητες. Θεωρούμε αυτήν ως τελευταία φορά
που μια τόσο σημαντική απόφαση
λαμβάνεται ερήμην μας».

Ο άσος της Λίβερπουλ αποτελεί μία σπουδαία προσωπικότητα που χαίρει τεράστιας εκτίμησης και ευγνωμοσύνης στην Αίγυπτο, καθώς πέραν της ποδοσφαιρικής διαφήμισης για τη χώρα του, προσφέρει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

O Μοχάμεντ Σαλάχ
πίσω από τον σταρ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν είναι μόνο ο επιθετικός που οδήγησε φέτος τη Λίβερπουλ στον τελικό του Τσάμπιονς
Λιγκ και την Αίγυπτο στο Παγκόσμιο
Κύπελλο. Είναι κι ένας εθνικός ευεργέτης
στην πατρίδα του, προσφέροντας στην
τοπική κοινωνία σημαντικό κομμάτι
των κερδών του από την όλο και σπουδαιότερη ποδοσφαιρική του καριέρα,
ενώ η εικόνα του και μόνο αρκεί για να
βγάλει τον καλύτερο εαυτό των συμπατριωτών του.
Ο αιγυπτιακός Τύπος βρίθει ρεπορτάζ
για τη φιλανθρωπική δραστηριότητα
του 25χρονου επιθετικού της Λίβερπουλ,
που τις προάλλες ψηφίστηκε κορυφαίος
ποδοσφαιριστής της σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ. Δεκάδες αναφορές υπάρχουν
σε περιπτώσεις νεόνυμφων ζευγαριών
που ο Σαλάχ βοήθησε οικονομικά, ώστε
να επιπλώσουν το σπίτι τους.
Ο διεθνής Αιγύπτιος έχει δημιουργήσει ίδρυμα το οποίο ανέλαβε την ανέγερση νοσοκομείου και σχολείου θηλέων στο χωριό του, το Ναγκρίγκ στη
βόρεια Αίγυπτο, περίπου 130 χλμ. μακριά
από το Κάιρο. Φρόντισε ακόμη για την
αγορά ασθενοφόρου, ιατρικού εξοπλισμού όπως θερμοκοιτίδων κ.λπ., ενώ
σε μόνιμη βάση προσφέρει φαγητό και

είδη πρώτης ανάγκης σε συγχωριανούς
του μέσω του ιδρύματος. Σε ένδειξη
ευγνωμοσύνης, το αθλητικό κέντρο
στο χωριό φέρει ήδη το όνομά του,
όπως και ένα γειτονικό σχολείο.
Πριν από μερικές μέρες έγινε γνωστό
ότι μεταξύ άλλων ευεργεσιών ο Σαλάχ
έστειλε 350.000 ευρώ στο χωριό του,
με σκοπό την αγορά έκτασης για κάτι
διαφορετικό: Το Ναγκρίγκ και η γύρω
περιοχή στερούντο ασφαλούς παροχής
τρεχούμενου νερού, και ο Σαλάχ με τον
πατέρα του αγόρασαν έκταση για τη
δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων που θα παράγει καθαρό νερό
για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.
Η εικόνα του ποδοσφαιριστή-συμβόλου της χώρας των φαραώ βρίσκεται
παντού, σε τοίχους, δρόμους, καταστήματα και περιοδικά, ενώ διαφημίζει τα
πάντα, από σοκολάτες έως τραπεζικά
προϊόντα. Είναι δε τέτοια η θετική επίδραση που έχει στη νεολαία της Αιγύπτου, ώστε μόλις συνέδεσε το όνομά
του με την κυβερνητική εκστρατεία
κατά των ναρκωτικών οι κρατικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο αριθμός κλήσεων στην τηλεφωνική γραμμή βοηθείας και απεξάρτησης πενταπλασιάστηκε. Και είναι μόλις 25 ετών...

Οι αγαπημένοι ήρωες
της Disney έρχονται ξανά
στην Καθημερινή
με 10 διαφορετικές
Κλασικές Ιστορίες
για όλη την οικογένεια.

AYTH ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ειδική κλήρωση από
Πηλακούτα για την Αγία Σκέπη
Ο Όμιλος Πηλακούτα παρέδωσε στη διάρκεια

Volkswagen

εκδήλωσης στον εκθεσιακό χώρο της Nissan, το
ολοκαίνουργιου Nissan Micra αξίας €10.900
στον νικητή που προέκυψε ύστερα από κλήρωση. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παντελής Δημητρίου
ήταν ο κάτοχος του τυχερού λαχνού της ειδικής
κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
στις 2 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κρατικού Λαχείου, με σκοπό την ενίσχυση του Συνδέσμου Φίλων της Αγίας Σκέπης. Υπενθυμίζουμε ότι ο τυχερός λαχνός είχε τον αριθμό 55884.

Hλεκτρικό υπεραυτοκίνητο
I.D. R Pikes Peak
Μία νέα εποχή για τη Volkswagen στους αγώ-

νες. Αποκαλύφθηκε το αμιγώς ηλεκτρικό της
υπεραυτοκίνητο, το I.D. R Pikes Peak. Με ισχύ
που φτάνει τους 680 ίππους (500kW), 650Nm
ροπής, και βάρος που δεν ξεπερνά τα 1.100 κιλά, το συγκεκριμένο υπεραυτοκίνητο στις 24
Ιουνίου 2018 θα λάβει μέρος στην εμβληματική ανάβαση του Pikes Peak, στο Colorado
Springs των ΗΠΑ. Στόχος της Volkswagen; Να
σπάσει το ρεκόρ των 8΄ 57΄΄ 118 εκατοστών
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στον «Αγώνα προς
τα Σύννεφα», (Race to the Cloud), όπως συμβολικά αποκαλείται.

Ο μίνι-εγκέφαλος θα αναπτυχθεί από ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα και θα είναι ανίκανος για σκέψεις ή αισθήματα

DNA από Νεάντερταλ
σε εγκεφαλικούς ιστούς
BMW

Ασύρματη φόρτιση
και στα αυτοκίνητα
Από τα κινητά, οι ασύρματες φορτίσεις θα πε-

ράσουν και στα αυτοκίνητα. Η BMW θα εισάγει
τα πρώτα επαγωγικά συστήματα φόρτισης τον Ιούλιο για τα υβριδικά αυτοκίνητα 5 series, (530e
iPerformance) και αργότερα θα προστεθούν
περισσότερα μοντέλα. Η βάση φόρτισης θα
μπορεί να εγκατασταθεί σε γκαράζ σπιτιού ή σε
εξωτερικούς χώρους και με μία συσκευή που
θα είναι πάνω στο αμάξι, θα δημιουργείται εναλλακτικό μαγνητικό πεδίο, που εν γένει θα
φορτίζει τα οχήματα.

OnePlus 6

Παρουσιάζεται σήμερα
η νέα ναυαρχίδα της OnePlus
Μπορεί να παρουσιάζεται σήμερα 16 Μαΐου η

νέα ναυαρχίδα της OnePlus, το OnePlus 6, αλλά
τη Δευτέρα το Amazon Γερμανίας έδωσε στη
δημοσιότητα όλα τα χαρακτηριστικά του, την
εμφάνισή του, καθώς και την τιμή του. Σε δύο
μαύρες αποχρώσεις θα διατεθεί το νέο μοντέλο, με 6/8 γίγα RAM και χωρητικότητες 64Gb
και 128Gb. Θα κοστίζει σύμφωνα με την
Amazon Γερμανίας 519 ευρώ και 569 ευρώ αντίστοιχα για το μοντέλο των 6 Gb, ενώ τουλάχιστον για την εκεί αγορά, η κυκλοφορία του θα
αρχίσει στις 22 Μαΐου. Τα χαρακτηριστικά είναι
τα εξής: Οθόνη 6.28” AMOLED FHD+ (2280 x
1080. 19:9). Επεξεργαστής 64bit octa-core
Qualcomm Snapdragon 845 2.45GHz. Επεξεργαστής γραφικών Adreno 630 GPU. Μνήμη
RAM 6GB/8GB. Αποθηκευτικός χώρος
64GB/128GB/256GB. Dual κάμερα 20MP +
16MP f/1.7 με O.I.S. Εμπρόσθια κάμερα 16MP.
Μπαταρία 3300mAh με υποστήριξη ασύρματης
φόρτισης Dash Charge. Υποδοχή USB Type-C.

Επιστήμονες στη Γερμανία σκοπεύουν να
εισάγουν γενετικό υλικό από Νεάντερταλ
σε εργαστηριακούς ανθρώπινους εγκεφαλικούς ιστούς. Θα είναι η πρώτη φορά που
θα γίνει ένα τέτοιο πείραμα με νεαντερτάλειο
DNA, με στόχο να μελετηθεί καλύτερα με
ποιο τρόπο τα γονίδια των «ξαδέρφων» μας
δουλεύουν στον σύγχρονο άνθρωπο. Ο μίνι-εγκέφαλος (οργανοειδές), με μέγεθος
φακής περίπου, θα αναπτυχθεί από ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα και θα είναι ανίκανος
για σκέψεις ή αισθήματα, όμως θα διαθέτει
τις βασικές δομές του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ

Πλανκ στη Λειψία, με επικεφαλής τον κορυφαίο στον κόσμο παλαιογενετιστή, σουηδικής καταγωγής, Σβάντε Πεέμπο και το
συνεργάτη του Γκρέι Καμπ.
Όπως δήλωσε ο Πεέμπο, σύμφωνα με
τη «New Scientist», στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιες είναι οι βασικές διαφορές
στον τρόπο λειτουργίας των νευρικών εγκεφαλικών κυττάρων ανάμεσα στους ανθρώπους και στους Νεάντερταλ, «κάτι που
θα βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι φαίνονται να είναι γνωσιακά τόσο
διαφορετικοί». Η ερευνητική ομάδα του
Πεέμπο από το 2010 πρωτοπορεί διεθνώς
στην ανάλυση του γονιδιώματος τόσο του

Νεάντερταλ, όσο και προϊστορικών ανθρώπων. Ήδη έχει εισαγάγει γονίδια Νεάντερταλ
σε πειραματόζωα (ποντίκια και βατράχους),
ενώ τώρα προχωρά στο επόμενο βήμα που
είναι να κάνει κάτι ανάλογο σε γενετικά
τροποποιημένους εργαστηριακούς μίνι-εγκεφάλους. Οι σημερινοί άνθρωποι -ανάλογα
με το πού ζουν- έχουν στο DNA τους ποσοστό 1% έως 4% που έχει κληροδοτηθεί
από τους Νεάντερταλ μετά από τις αρχαίες
επιμειξίες. Το γενετικό υλικό των Νεάντερταλ θεωρείται ότι παίζει ρόλο σε διάφορες
σύγχρονες ανθρώπινες παθήσεις, κυρίως
αυτοάνοσες (π.χ. η γενετική προδιάθεση
για αρθρίτιδα).

H Αθήνα αρνείται επένδυση 100
εκατ. και την τεχνογνωσία του CERN
Για μια επένδυση συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με επιστημονικά, τεχνολογικά και θεραπευτικά οφέλη που η
κυβέρνηση ανεξήγητα απορρίπτει, έκανε
λόγο στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Σωματιδιακής
Φυσικής του ΕΜΠ, και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του CERN, Ευάγγελος
Γαζής, αναφερόμενος στην καινοτόμο Μονάδα Ακτινοβολίας Καρκινικών Όγκων.
H επένδυση για την καινοτόμο μονάδα
που προσφέρει το CERN, το μεγαλύτερο
σε έκταση κέντρο πυρηνικών ερευνών παγκοσμίως, γίνεται πλέον μήλον της Έριδος
για άλλα βαλκανικά κράτη.
«Είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη
για τη χώρα μας η ανεξήγητη πολιτική απόφαση της ΓΓ. Έρευνας και Τεχνολογίας
και του προϊσταμένου της αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα
Φωτάκη να μη διεκδικήσει εξοπλισμό που
προσπαθούσαμε εδώ και πολλά χρόνια να
τον αποκτήσουμε», επισήμανε.
Πρόκειται, εξήγησε ο κ. Γαζής, για εξοπλισμό που αφορά τη θεραπεία του καρκίνου, όχι με ακτινοβολία, αλλά με σωματίδια, που είναι μια μοναδική πρωτοποριακή
μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα πολύ ανεπτυγμένα κράτη και στην Ευρώπη. «Αυτή
η μεθοδολογία και θεραπεία είναι απολύτως
καταξιωμένη, πάνω από 25.000 ασθενείς
σε όλο τον κόσμο έχουν θεραπευθεί», υπογράμμισε ο καθηγητής.
Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Γαζής, υπάρχει απόφαση προηγούμενης κυβέρνησης
να εγκριθεί τέτοιο επιστημονικό κέντρο

«Πάνω από 25.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο έχουν θεραπευθεί» υπογράμμισε ο καθηγητής

του ΕΜΠ.
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υπάρχει
τεχνική μελέτη που έχουν προσυπογράψει
το ΕΜΠ, ο Δημόκριτος και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
«Τεχνολογικά και επιστημονικά έχουμε
ευχέρεια να εγκαταστήσουμε και να λειτουργήσουμε το εξ Ευρώπης δώρο που κοστίζει 100 εκατ. ευρώ και θα έχει αποτελέσματα για τον ελληνικό πληθυσμό αλλά
και για τα Βαλκανικά και Μεσογειακά κράτη», σημείωσε.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Ελλάδα δήλωσε

τον περασμένο Οκτώβριο απλώς παρατηρητής στο πρόγραμμα, με συνέπεια να διεκδικούν τη μονάδα άλλα Βαλκανικά κράτη,
όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία, ακόμα και
το Μαυροβούνιο, ενώ η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του CERN από το 1954, έχει
κάνει τεράστια επιστημονική και συμβολική
πρόοδο και δικαιούται να πάρει τον εξοπλισμό αυτό που παρόμοιός του δεν υπάρχει
στα Βαλκάνια. «Περίεργες νοοτροπίες και
αποφάσεις αφήνουν το θέμα στην τύχη
του», παρατήρησε ο καθηγητής του ΕΜΠ.

«Φύτρωσαν» αυτί στο χέρι της
και μετά τής το μεταμόσχευσαν
KEY2

Έρχεται νέο μοντέλο
BlackBerry
Έρχεται ο αντικαταστάτης του BlackBerry

KEYone, ακόμα ένα κινητό από την BlackBerry
με φυσικό πληκτρολόγιο QWERTY. Στις 7 Ιουνίου λοιπόν, στη Νέα Υόρκη θα παρουσιαστεί η
καινούργια της ναυαρχίδα, η οποία σύμφωνα
με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει θα
έχει οθόνη 4.5 ιντσών. Ο επεξεργαστής σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα είναι ο
Snapdragon 660, θα έχει 8 Gb RAM και 64 Gb
μνήμη. Με το ρεύμα της εποχής θα έχει δύο κάμερες, 12 και 8 MP, ενώ θα τρέχει λειτουργικό
Android Oreo 8.1

Μία αμερικανίδα στρατιωτικός που έχασε
το αυτί της στα 19 της χρόνια, σε σοβαρό
τροχαίο που παρά λίγο να τής στοιχίσει τη
ζωή, σύντομα θα αποκτήσει… νέο «ανταλλακτικό» αυτί, το οποίο «φυτρώνει» στο
χέρι της. Πλαστικοί χειρουργοί του στρατού
στο Ιατρικό Κέντρο Ουίλιαμ Μπόμοντ στο
Τέξας αφαίρεσαν τον χόνδρο από το πλευρό
της Σαμίκα Μπάρατζ και σχημάτισαν πάνω
σε αυτό νέο όργανο ακοής. Προκειμένου
να επιτρέψουν στο αυτί να αναπτύξει νέα
αιμοφόρα αγγεία ώστε να γίνει πλήρως λειτουργικό, τοποθέτησαν το αυτί της ασθενούς κάτω από το δέρμα του βραχίονα,
όπου και μεγάλωσε, με τη διαδικασία να
έχει διάρκεια 20 μήνες. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να θυμίζει κάτι από... Φρανκενστάιν, ωστόσο χαιρετίστηκε ως η «πρώτη
του είδους» της. «Όταν θα τελειώσουμε,
θα φαίνεται καλό, θα έχει λειτουργικότητα,

Διπλασίασε τις ταχύτητες
internet η ΜΤΝ
Με 93% πληθυσμιακή κάλυψη, η ΜΤΝ έχει φέρει

ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα χωριά πιο κοντά
για να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής. Παράλληλα, με το δίκτυο της MTN το οποίο είναι το δίκτυο με τη μεγαλύτερη 4G κάλυψη στην Κύπρο, η Κύπρος εντάσσεται πλέον στην ελίτ των Ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις υπηρεσίες 4G. Επιπρόσθετα, τους
πρώτους μήνες του 2018 διπλασίασε τις ταχύτητες
internet στο κινητό αυξάνοντας κατά 100% τη χωρητικότητα του δικτύου της, βελτιώνοντας θεαματικά την καθημερινότητα του χρήστη ο οποίος
μπορεί να κάνει περισσότερα με τη συσκευή του.

Επιχειρηματική δικτύωση
εκτός συνόρων
Οι νέες δυνατότητες διεθνούς εμπορικής δι-

κτύωσης και ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας που ανοίγονται για τις κυπριακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας - για Κύπρο και Ελλάδα - που έχει
διασφαλίσει η Eurobank με τη συμμετοχή της
στο “Trade Club Alliance” και η στρατηγική συμμαχία του Ομίλου Eurobank με την Banco
Santander, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2018. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή και τη λειτουργία του πρώτου
παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τράπεζες.

Εκδήλωση για
την οδική ασφάλεια
Ένα δυνατό μήνυμα για τη βελτίωση της Οδικής

Ασφάλειας έστειλαν οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβηττού με τη διοργάνωση, για όγδοη συνεχόμενη
χρονιά, της εκδήλωσης Οδικής Ασφάλειας, στις 9
Μαΐου. Με θέμα «Επιβάτης γίνομαι σωστός, τη
ζώνη μου φορώ!» σκοπός ήταν η επιμόρφωση
των παιδιών, ως επιβάτες οχημάτων. Κατά τη
διάρκεια του δεκαπενθήμερου δράσεων που
προγραμματίστηκε στο σχολείο, διοργανώθηκαν
διάφορες δραστηριότητες που στόχο είχαν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της οδικής ασφάλειας στη ζωή
τους. Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προέβη σε
χορηγίες και υποστηρικτικές ενέργειες.

Tο Πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων στο EUC
Το Κέντρο Φιλελευθέρων Κύπρου, με τη στήριξη

Πλαστικοί χειρουργοί αφαίρεσαν χόνδρο και σχημάτισαν πάνω σε αυτό νέο όργανο ακοής
και σε πέντε χρόνια όποιος δεν τη γνώριζε
πρωτύτερα δεν θα καταλαβαίνει τίποτα»,
σχολίασε ικανοποιημένος ο αντισυνταγ-

ματάρχης Όυεν Τζόνσον, επικεφαλής της
ομάδας των πλαστικών χειρουργών που ανέλαβε την Μπάρατζ στο Ιατρικό Κέντρο.

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει σήμερα 16 Μαΐου ανοιχτή συζήτηση για το
‘Πρόγραμμα Πολιτογράφησης ξένων Επενδυτών
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση θα λάβει στις 19:00 στο Αμφιθέατρο Άλφα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη συζήτηση θα παρουσιαστούν και θα εξετασθούν διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις ως προς το
πρόγραμμα, τις πρόνοιες του και τη διαδικασία
που ακολουθείται καθώς τις επιδράσεις του, θετικές και αρνητικές, στην Κυπριακή οικονομία.
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Η EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ

Υποχώρηση δολαρίου μετά τα
στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ
Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βρέθηκαν
σε υψηλό τριάμισι ετών την εβδομάδα
που διανύσαμε λόγω ανησυχιών για νέο
κύμα εντάσεων στη Μέση Ανατολή μετά
την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη διεθνή πυρηνική συμφωνία με το Ιράν που
είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2015. Επίσης, ανακοίνωσε την επαναφορά –έπειτα από μεταβατική περίοδο 90 και
180 ημερών– ενός ευρέος φάσματος αμερικανικών κυρώσεων αναφορικά με
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράκ. Οι
κυρώσεις θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων,
τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα
του Ιράν, το εμπόριο μετάλλων, καθώς
και τον πετρελαϊκό τομέα, γεγονός που
ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη συνολική προσφορά πετρελαίου δεδομένου
ότι το Ιράν αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον ΟΠΕΚ
μετά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.
H τιμή του αργού πετρελαίου βρέθηκε
στα 78,00 δολ./βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2014 και
17% υψηλότερα από τις αρχές του έτους,
αποτελώντας πηγή ανησυχιών για την
πορεία του πληθωρισμού. Οι υψηλότερες
τιμές πετρελαίου οδήγησαν σε νέα υψηλά
επίπεδα τις αποδόσεις των κυβερνητικών
ομολόγων των ΗΠΑ και της Γερμανίας
την Τετάρτη. Εντούτοις, στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας,
κινήθηκαν πτωτικά μετά τη δημοσίευση
των ασθενέστερων από τα αναμενόμενα
στοιχείων πληθωρισμού για τον μήνα
Απρίλιο στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα οποία,
αν και ο πληθωρισμός δείχνει αυξητική

τάση, είναι σταδιακή επιτρέποντας στην
Ομοσπονδιακή Τράπεζα να συνεχίσει
να εφαρμόζει την πολιτική της σταδιακής
αύξησης των επιτοκίων (ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε με ρυθμό 2,1% ετησίως, όσο και τον Μάρτιο, έναντι
μέσης εκτίμησης για μικρή επιτάχυνση
στο 2,2%). Χαρακτηριστικά, η απόδοση
του 10ετούς κυβερνητικού ομολόγου
των ΗΠΑ –η απόδοση κινείται αντίθετα
από την τιμή– βρέθηκε εκ νέου την Τετάρτη λίγο πάνω από την περιοχή του
3% για πρώτη φορά από τα τέλη του
προηγούμενου μήνα πριν υποχωρήσει
πάνω από 5 μ.β. στο τέλος της εβδομάδας
μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών
στοιχείων πληθωρισμού. Στις αγορές
συναλλάγματος, οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κυβερνητικών
τίτλων στις αρχές της εβδομάδας οδήγησαν τον δολαριακό συναλλαγματικό
δείκτη DXY σε υψηλό 4,5 μηνών 93,416
την Τετάρτη, υποχωρώντας όμως 1%
στο τέλος της εβδομάδας μετά τη δημοσίευση των στοιχείων πληθωρισμού.
Σε εβδομαδιαία βάση, παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητος ανακόπτοντας την ανοδική
πορεία των τριών τελευταίων εβδομάδων.
Η εξέλιξη αυτή βοήθησε το ευρώ να ανακάμψει κοντά στο 1,1950 δολάριο ύστερα από πτώση σε νέο χαμηλό για το
τρέχον έτος 1,1821 στα μέσα της εβδομάδας, παρά την ανησυχία της αγοράς
για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
στην Ιταλία.

Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Συνεχίστηκαν τα κέρδη στο ΧΑΚ
Συνεχίστηκε η θετική πορεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη,
καθοδηγούμενη και πάλι από τις μετοχές
της Τράπεζας Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης
ανήλθε στις 66,98 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη σε ποσοστό 0,93%. Και ο
Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε κέρδη
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Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε
στις 66,98 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,93%.
σε ποσοστό 0,96%, κλείνοντας στις 40,00
μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών
έφτασε στις €399.084, με σημαντικό μέρος του να αφορά προσυμφωνημένες

συναλλαγές των τίτλων της Τσιμεντοποιοίας Βασιλικού (€75.000). Από τους
επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες,
τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 5,77%, ακολουθούμενος από την
Κύρια Αγορά με άνοδο 2,7%. Αντίθετα,
απώλειες κατέγραψε ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,82%
και ο Δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,16%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €214.747
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€2,88). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €126.301 (άνοδος 1,80%
- τιμή κλεισίματος €1,70), της Ελληνικής
Τράπεζας με €18.310 (χωρίς μεταβολή τιμή κλεισίματος €1,61), της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντου με €10.208 (πτώση
1,96% - τιμή κλεισίματος €0,50) και της
Πετρολίνα με €6.645 (πτώση 1,74% –
τιμή κλεισίματος €1,13). Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 112.

Υπερπλεόνασμα
2,33 δισ. με αύξηση
εσόδων, «πάγωμα»
των επενδύσεων
Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
ήταν ενισχυμένα κατά 8,4% το α΄ 4μηνο
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. ευρώ καταγράφει από το πρώτο τετράμηνο του
έτους ο προϋπολογισμός (έναντι στόχου μόλις 374 εκατ. ευρώ) με ταυτόχρονη ωστόσο υποεκτέλεση δαπανών, κυρίως στον τομέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
αλλά και υπέρβαση των στόχων τόσο
στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και σε αυτά του τακτικού.
Τα στοιχεία αυτά, πάντως, δημοσιοποιούνται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους
επικεφαλής των θεσμών και δείχνουν,
προς το παρόν τουλάχιστον, ότι θα
επιτευχθεί και φέτος ο στόχος που
έχει τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Σε αυτή την
περίπτωση, θα αποφευχθεί η εφαρμογή κατά ένα έτος νωρίτερα του
μειωμένου αφορολόγητου ορίου.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος (ΓΛΚ), το ύψος
των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,515
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 1,205 δισ. ευρώ ή 8,4% έναντι
του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς
τις εισροές από την Ε.Ε.) ανήλθαν
σε 14,423 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά
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Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ., παρουσιάζοντας
μείωση έναντι του στόχου
κατά 556 εκατ. ευρώ.
689 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι του
στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται
και στις αυξημένες εισπράξεις του
φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς
τον Απρίλιο, εκτός από τις εταιρείες,
κατέβαλαν τον σχετικό φόρο και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες (πλήρωσαν
τον ΦΠΑ του πρώτο τριμήνου).
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών) ανήλθαν σε 1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210
εκατ. έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,092
δισ., αυξημένα κατά 516 εκατ. έναντι
του στόχου. Στο σκέλος των δαπανών,
όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται
υποεκτέλεση ύψους 751 εκατ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου ανήλθαν στα
15,322 δισ. έναντι στόχου για ίδιο

διάστημα 16,073 δισ. Ειδικότερα, οι
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,819 δισ. και είναι
μειωμένες κατά 195 εκατ. έναντι του
στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου
ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
κατά 294 εκατ. Ταυτόχρονα, μειωμένες είναι και οι δαπάνες του ΠΔΕ
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων),
οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 504
εκατ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι
του στόχου κατά 556 εκατ.

Ο Απρίλιος
Το σύνολο των καθαρών εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού μόνο
τον Απρίλιο ανήλθε στα 3,357 δισ.,
αυξημένο κατά 269 εκατ. σε σχέση
με τον μηνιαίο στόχο, ενώ τα καθαρά
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 3,325 δισ., αυξημένα έ-

ναντι του μηναίου στόχου κατά 282
εκατ. Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ., σημειώνοντας
μείωση κατά 17 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ.). Ειδικά για
τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν
σε 3,618 δισ. και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 416 εκατ. έναντι του
μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,462 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. έναντι
του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156
εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες
έναντι του μηνιαίου στόχου κατά
224 εκατ.

Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων
Σταθερά παρέμειναν ουσιαστικά τον
Μάρτιο τα επιτόκια τόσο των καταθέσεων όσο και των νέων δανείων.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε στο
0,29%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των
καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά ήταν 0,09%, ενώ το μέσο
επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,14%. Το μέσο
επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από
νοικοκυριά παρουσίασε, ωστόσο,
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Το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου
των νέων καταθέσεων
παρέμεινε στο 0,29%.
αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και
διαμορφώθηκε στο 0,62%. Το μέσο
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου
των νέων δανείων προς νοικοκυριά
και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 4,42%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των
καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που
περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πι-

στωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια
και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε
κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,68%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων
συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 17
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
στο 6,56%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,33%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων
παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,99%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρη-

ματικών δανείων συγκεκριμένης
διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,92%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο
για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ
αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης
και διαμορφώθηκε στο 5,19%, για
δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και
1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,42%, ενώ για δάνεια
άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά
23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
στο 3,82%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο
των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 19
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
στο 2,69%.

Σε χαμηλά επίπεδα το 2017 οι εξαγορές, συγχωνεύσεις
Χαμηλή κινητικότητα υπήρξε και πέρυσι στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις
εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία EY, o αριθμός των συναλλαγών
μειώθηκε σε σχέση με το 2016, ενώ
η εκτιμώμενη αξία σημείωσε αύξηση
30%. Το πιο σημαντικό είναι ότι η
χώρα μας παρουσιάζει πολύ χαμηλή
αξία συναλλαγών αυτού του είδους,
ακόμη και από την Τσεχία, που έχει
παρόμοια με τη χώρα μεγέθη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη
«M&A Barometer 2017: Central and
Southeast Europe» της EY, πέρυσι
στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη συνολική
αξία των συμφωνιών Ε&Σ διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,1
δισ. ευρώ το 2016 και 1,5 δισ. ευρώ
το 2015. Σημειώθηκε έτσι αύξηση
κατά 30% στη διάρκεια του τελευταίου έτους και μείωση 15% σε σχέση
με το 2015. Ο αριθμός, όμως, των
συμφωνιών Ε&Σ μέσα στο 2017 υποχώρησε και ανήλθε σε 31 από 33
το 2016. Αυτό σημαίνει ότι μέση εκτιμώμενη αξία κάθε συναλλαγής
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Η Ελλάδα παρουσιάζει
πολύ χαμηλή αξία
συναλλαγών αυτού
του είδους, ακόμη και
από την Τσεχία, που
έχει παρόμοια μεγέθη.
αυξήθηκε πέρυσι σημαντικά σε σχέση με το 2016.
Η συμμετοχή των χρηματοοικονομικών επενδυτών (τράπεζες κ.λπ.)
στις συμφωνίες Ε&Σ που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα διαμορφώθηκε
στο 35%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το 65% των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε από
στρατηγικούς επενδυτές. Επίσης,
από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, το 32% ήταν
ενδοσυνοριακές, το 58% προήλθε
από επενδυτές του εξωτερικού, ενώ
πραγματοποιήθηκαν και τρεις συ-

ναλλαγές από την Ελλάδα προς το
εξωτερικό (10%). Το ποσοστό των εξερχόμενων Ε&Σ (10%) ήταν το τρίτο
χαμηλότερο στην περιοχή, μετά τη
Ρουμανία (3%) και την Ουγγαρία
(9%).
Μεταξύ των ξένων επενδυτών,
την εντονότερη παρουσία είχαν οι
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, με τρεις συμφωνίες η κάθε χώρα. Ο κλάδος με την εντονότερη δραστηριότητα Ε&Σ στη χώρα μας ήταν
η πληροφορική.
«Η αύξηση της αξίας των Ε&Σ στη
χώρα μας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί
κανείς την ελαφρά μείωση του αριθμού τους», ανέφερε ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του τμήματος
Χρηματοοικονομικών Συμβούλων
της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. «Ωστόσο»,
πρόσθεσε, «σε απόλυτους αριθμούς
η δραστηριότητα στη χώρα μας παραμένει αναιμική, δεδομένου ότι η
Τσεχία, με παρόμοιο ΑΕΠ, κατέγραψε
πολύ μεγαλύτερης αξίας συμφωνίες».

Κατά τον κ. Ιωσηφίδη, οι Ε&Σ, και
ιδιαίτερα οι επενδύσεις από το εξωτερικό, παραμένουν βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας. «Η εμπέδωση
κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, καθώς και η βελτίωση της
ελκυστικότητας της Ελλάδας πρέπει
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.
Συνολικά στη Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 2017,
η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 42,5 δισ. ευρώ (50,9 δισ.
δολάρια), παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η
έρευνα της ΕΥ καλύπτει 11 χώρες
της περιοχής (Βουλγαρία, Ελλάδα,
Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Τουρκία και Τσεχία). Αυξητική ήταν
η τάση της αξίας των συμφωνιών
σε όλες τις χώρες που καλύπτει η
έρευνα, με την εξαίρεση της Σλοβακίας.

Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις αποτελεί προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η κινητικότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ)
επιχειρήσεων.
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