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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

«Η ποιότητα αλλά και ο αριθμός των επιχειρηματιών που έχουν

Αντί η Ελλάδα να βελτιώνει την ελκυστικότητα των θαλασσών

Το καπιταλιστικό σύστημα διέρχεται βαθύτατη κρίση μολονότι

διεθνείς βλέψεις και είναι επίσης προσηλωμένοι στο να κάνουν
τη διαφορά μέσα στην Ελλάδα αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς», λέει η Λίντα Ρόουτενμπεργκ, CEO της Endeavor. Τονίζει
ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν φόβισε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σελ. 16

της ως προορισμού για μεγάλα γιοτ, τα οποία αφήνουν και την
υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην οικονομία, … πυροβολεί
τα πόδια της: Εχει δημιουργηθεί ένα επί της ουσίας de facto
cabotage εις βάρος των επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία, που βουλιάζουν στην γραφειοκρατία. Σελ. 15

έχει τυπικά αντιπαρέλθει τους τεκτονικούς κραδασμούς που
του προκάλεσαν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση. Η ανισότητα έχει διευρυνθεί ανησυχητικά και η μεσαία
τάξη συρρικνώνεται τόσο ώστε να αποτελεί πλέον άπιαστο όνειρο για σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Σελ. 12
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Κόκκινο σε ξένες θαλαμηγούς

Συρρικνώνεται η μεσαία τάξη

Στον πάγο μπήκαν οι φοροελαφρύνσεις
Η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για δημ. υπαλλήλους ανέκοψε τις διαδικασίες για αντισταθμιστικά μέτρα
Τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις εισφορές
του ΓεΣΥ και της αύξησης των κοινωνικών ασφαλίσεων σκοντάφτουν στην
απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου
για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως
λέχθηκε στην «Κ», είτε λόγω των ει-

σφορών του Γενικού Σχεδίου Υγείας
και των αυξήσεων των κοινωνικών ασφαλίσεων στην αρχή του χρόνου, είτε
λόγω των επιβαρύνσεων που έχουν επωμισθεί οι επιχειρήσεις τα τελευταία
χρόνια, υπήρχαν σκέψεις για φοροελα-

φρύνσεις. Δύο από τα μέτρα ήταν η ακύρωση ή μείωση του φόρου άμυνας
επί των μερισμάτων και η φορολόγηση
επί των τόκων των καταθέσεων. Για
τον δημόσιο τομέα λειτουργεί ήδη ως
αντίμετρο η σταδιακή μείωση των α-

ποκοπών που υπέστησαν οι μισθοί στο
δημόσιο τομέα έως και το 2023, ενώ
για τον ιδιωτικό τομέα, που δεν έχει
γίνει κανένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, θα λειτουργούσαν θετικά οι
δύο παραπάνω φοροελαφρύνσεις. Η έ-

Πατούν γκάζι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό

Χαμηλές είναι οι προσδοκίες για τις
τουριστικές αφίξεις της καλοκαιρινής
περιόδου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να πιάσουμε τουλάχιστον τα περσινά επίπεδα. Ανησυχίες
από το ότι δεν καλύφθηκε το κενό
από το κλείσιμο δύο αεροπορικών εταιρειών. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο αναφέρουν πηγές και τονίζουν ότι έπρεπε να γίνονταν ενέργειες εδώ και
μήνες. Σελ. 4

-zkÛt
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πραγματική Ανάσταση
έκαναν οι υπεραγορές
τον τζίρο που έκαμαν την περίοδο του
Πάσχα. Το λιανικό εμπόριο τροφίμων
κατέγραψε αύξηση 13% σε συναλλαγές και 9,5% σε τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ο Απρίλιος έκλεισε με
αύξηση κατά 4,7% στον τζίρο. Ανησυχίες όμως από τα συνεχή ανοίγματα
των υπεραγορών. Σελ. 8

Οι εκλογές στην Πόλη
βυθίζουν την οικονομία

Εφοδιασμένα με τεχνολογίες, μέσω των οποίων θα επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να κυκλοφορούν με απόλυτα ρυθμισμένο τρόπο, όχι μόνο θα βελτιώσουν την κίνηση στους
δρόμους, αλλά και θα μειώσουν εντυπωσιακά ρύπανση και ατυχήματα. Τα οχήματα χωρίς οδηγό θα πατήσουν γκάζι ατους ευρωπαϊκούς δρόμους το πολύ σε μιά πενταετία. Σελ. 10

Με χαμηλούς
μισθούς αυξάνουν
την απασχόληση

Αλλαξαν οι καταναλωτικές συνήθειες της γενιάς «Ζ»
Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία οι 20άρηδες και 25άρηδες (γενιά «Ζ») δεν ξοδεύουν πολύ, κάνουν αποταμίευση, χρησιμοποιούν προϊόντα από δεύτερο χέρι και,
πριν αγοράσουν κάτι, τους ενδιαφέρει εάν η εταιρεία που το κατασκεύασε δεν
κάνει διακρίσεις στους εργαζομένους
της, είναι βιώσιμη και προστατεύει το περιβάλλον. Αντιθέτως, σε ακμάζουσες οικονομίες, όπως είναι η αμερικανική και η
κινεζική, αυτή ακριβώς η γενιά «Ζ» προαλείφεται να γίνει η πιο ισχυρή καταναλωτική δύναμη στον πλανήτη. Σελ. 11

Μισθοί 384 ευρώ στην Ελλάδα
Η απασχόληση στην Ελλάδα αυξάνεται, αλλά
με πολύ χαμηλούς μισθούς. Οι νέες θέσεις
εργασίας δημιουργούνται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας
και χαμηλής αμοιβής, είτε είναι πλήρους
απασχόλησης είτε μερικής. Συνολικά,
650.000 εργαζόμενοι έχουν μηνιαίες μεικτές
αποδοχές έως 384 ευρώ. Σελ. 18

ΣΧΟΛΙΟ
Η επανάληψη των δημοτικών εκλο-

γών στην Κωνσταντινούπολη θέτει σε
κίνδυνο την σταθερότητα του τουρκικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Το κόστος θα είναι τεράστιο εκτιμούν αναλυτές. Σε σύγκριση με
πριν από μια δεκαετία, οι πολίτες
χρειάζονται περίπου τρεις φορές περισσότερες λίρες για να αγοράσουν
αγαθά αξίας ενός δολαρίου από το εξωτερικό. Σελ. 9

Κενά αέρος
και χαμηλές
προσδοκίες
για αφίξεις
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
ņĻńĶņĿŃŋōĻŉĶņōĻ
ĻŊńĿĹńĶŉňŃňŋ
ņĻŉŃŌōķőĿŃŌĿŌķņĻ

Τρίβουν τα χέρια οι υπεραγορές από

κβαση των δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν στους μισθούς του δημόσιου
τομέα και οι αποφάσεις του διοικητικού
δικαστηρίου για την άμεση αποκατάστασή τους είναι ανησυχητικές, λέει η
Κομισιόν. Σελ. 5

Αντιπαραθέσεις
στην Ελληνική
για τις αυξήσεις
και την ΑΤΑ
Κόντρα διοίκησης - ΕΤΥΚ
Νέα αντιπαράθεση στην Ελληνική
Τράπεζα μεταξύ της Διοίκησης και
της ΕΤΥΚ, με αφορμή την ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της
Ελληνικής Ι. Μάτσης ανέφερε πως η
Τράπεζα είναι έτοιμη να δώσει προσαυξήσεις, αλλά να δοθούν με δίκαιο
τρόπο. Η ΕΤΥΚ καλεί την Τράπεζα
να παραχωρήσει την ετήσια προσαύξηση και την ΑΤΑ. Σελ. 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

Σελ. 6

Θωρακίζεται διπλωματικά
η Λευκωσία για αντιμετώπιση
των τουρκικών προκλήσεων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Μελετημένες κινήσεις στην ΑΟΖ προς αποφυγή των παγίδων
Η παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου,
δυτικά της Πάφου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αφήνει πίσω δυο ουσιώδη ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν επισταμένα. Πρώτον, εάν σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο έγιναν
όλα εκείνα που έπρεπε να γίνουν, ώστε
να μη φθάσουμε στη σημερινή εικόνα
και δεύτερον εάν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης τετελεσμένων επί της θαλάσσης. Η κατάθεση συντεταγμένων
στα Ηνωμένα Έθνη, το περασμένο Σάββατο, για τις βορειοδυτικές θαλάσσιες
περιοχές, ενισχύει τα ερωτηματικά που
ήδη διατυπώνονται. Μέχρι σήμερα δεν
έχουν δοθεί ικανοποιητικές εξηγήσεις

για τους λόγους που η κατάθεση των
συντεταγμένων δεν έγινε πριν την εδώ
παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου,
τη στιγμή μάλιστα που η Άγκυρα είχε
διαμηνύσει, από το περασμένο καλοκαίρι, πως θα στείλει το γεωτρύπανο
στην κυπριακή ΑΟΖ. Αν δεν υπάρχει
κάποιος άλλος λόγος που ένας κοινός
νους αδυνατεί να αντιληφθεί, τότε η
μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι
πως και στη Λευκωσία υπάρχουν θιασώτες της σχολής σκέψης που διαβάζουν
την τουρκική συμπεριφορά στην περιοχή
ως περιστασιακή και υπό το πρίσμα εκτόνωσης του εσωτερικού πολιτικού
σκηνικού. Μια τακτική που επανειλημ-

μένα έχει αφήσει εκτεθειμένους όσους
την υποστηρίζουν. Η Τουρκία, όχι μόνο
του Ερντογάν, έχει αποδείξει πως εννοεί
τα όσα λέει και υπάρχουν ουκ ολίγα παραδείγματα στο Αιγαίο, αλλά και τελευταία στην περιοχή. Ο Ερντογάν μπορεί
να είναι στριμωγμένος με τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και να
επιδιώκει να πάρει τη ρεβάνς, τονώνοντας το εθνικό συναίσθημα των Τούρκων, όμως χάσει ή κερδίσει την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει η μεγαλύτερη
εικόνα που είναι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεται μια ενδεχόμενη δημι-

ουργία τετελεσμένων, τουτέστιν παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας με έναρξη γεωτρήσεων. Η τακτική της μη στρατικοποίησης των ενεργειακών, αποδείχθηκε
η ενδεδειγμένη. Η Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς μέσα προστασίας, πέτυχε να
πραγματοποιήσει τρεις γύρους αδειοδότησης τεμαχίων, να έχει τρεις επιτυχημένες γεωτρήσεις (12,6 και 10) και
το κυριότερο να έχει συνεταίρους τις
μεγαλύτερες εταιρείες της παγκόσμιας
βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Παρά
τις συμμαχίες που έχουν συναφθεί, αυτό
που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι πως
το μόνο πεδίο που η Κυπριακή Δημο-

κρατία μπορεί να κάνει παιχνίδι, είναι
αυτό της αποτροπής. Και εδώ είναι που
θα φανεί το στάτους των εταιρειών που
είναι μέσα στην ΑΟΖ και η πολιτική κάλυψη που απολαμβάνουν. Ουδείς μπορεί
να πιστεύει πως τρίτες χώρες, σύμμαχοι
της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα τεθούν
αντιμέτωπες, στρατιωτικά, με την Τουρκία. Οι χώρες αυτές, όμως, μπορούν να
μιλήσουν τη γλώσσα που καταλαβαίνει
η Τουρκία. Και αυτό δεν είναι μια γενική
και αόριστη άποψη. Συνέβη με τους Γάλλους και ας μην έγιναν γνωστές λεπτομέρειες, συνέβη και με τους Αμερικάνους
στο 10, συνέβη και με την πρώτη γεώτρηση στο τεμάχιο 12.
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Η αξία του γύρω μας
Μιλώντας με ένα φίλο προχθές
το έφερε η συζήτηση για κάποια από τα προτερήματα
που προσφέρουν πόλεις όπως
η Αθήνα, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος κλπ, κυρίως
σε άτομα μέσης, αλλά κυρίως
τρίτης ηλικίας. Δεν θέλει και
πολύ κάποιος να καταλήξει
πως κύριο κοινό στοιχείο αποτελεί η θάλασσα αλλά και
η ευκολία επαφής με αυτήν.
Σκεφτείτε απλά το σκηνικό
ξυπνάτε νωρίς το πρωί, βάζετε το μαγιό σας, ρίχνετε
μια πρόχειρη φόρμα από πάνω και εντός πέντε – δέκα λεπτών είστε στην παραλία. Εκεί συναντάτε τους κολλητούς σας και ξεκινάτε ένα
περπάτημα κατά μήκος της
ακτογραμμής. Η θάλασσα είναι όπως το λάδι και ο ήλιος
άρχισε να παιχνιδίζει με το
νερό χαρίζοντας σας ένα μοναδικό θαύμα, χάρμα οφθαλμών και ψυχοπνευματικής ανάτασης.
Στην πορεία των 30 τόσων
λεπτών πεζοπορίας, συζητάτε
και δίνετε λύσεις σε κάθε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό
ή άλλο θέμα σας έρθει στο
κεφάλι, με τα απλά της ζωής
να μην απουσιάζουν από την
ημερήσια διάταξη αντίθετα
μπορεί και να την κυριαρχούν. Επιστρέφετε στο σημείο που την αράζετε συνήθως και βουτάτε στο νερό, το
οποίο διαπερνώντας σας σαν
ηλεκτρικό ρεύμα, θα νιώσετε
να σας φορτίζει τις μπαταρίες
σας για πάντα. Η πρωινή περιδιάβαση θα καταλήξει σε
ένα καφενείο όπου θα απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ
και να διαβάσετε τις εφημερίδες σας εν μέσω μεγαλόφωνου σχολιασμού από την
παρέα σας.
Η παρέα συναποτελείται
από άτομα όλων των κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων και αποχρώσεων. Εκεί
δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχουν τάξεις, δεν υπάρχει
τίποτα πέραν της γνήσιας φιλίας. Όταν τελειώσετε ο κάθε
ένας αποχωρεί για να κάνει
τα δικά του.
Αυτό το «φανταστικό»
σκηνικό δεν είναι δα και τόσο
φανταστικό. Για πολύ κόσμο
αποτελεί την καθημερινότητά
του διά μέσου των εποχών
του χρόνου. Ένας άνθρωπος

ο οποίος έχει τη δυνατότητα
να απολαμβάνει αυτά τα καλά
της Φύσης, να ασκείται, να
κοινωνικοποιείται και να χαίρεται τη ζωή του στο έπακρο,
με μηδαμινό κόστος (και αυτό
είναι πολύ σημαντικό), είναι
πραγματικά πλούσιος. Αλήθεια, αν ήταν να βάλει κάποιος μια αξία χρηματική σε όλο
αυτό, ποια θα ήταν; Εγώ λέω
ότι ένας τέτοιος πλούτος είναι
ανεκτίμητος.
Σε αντιπαραβολή, σκεφτείτε τον ηλικιωμένο που μένει
σε μια μεγαλούπολη που δεν
διαθέτει μια πεντακάθαρη θάλασσα με γαλάζια νερά, που
δεν έχει ηλιοφάνεια, που δεν
έχει τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει φίλους και ένα μάτσο άλλα «δεν». Και που για
να απολαύσει λίγες μέρες ήλιο
και ένα δροσερό μπάνιο στην
θάλασσα θα πρέπει να φυλάξει
από τη σύνταξή του για χρόνια
και να προγραμματίσει ένα
ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό λοιπόν το άτομο
έχει το ίδιο πραγματικό επίπεδο ζωής; Υπό αυτό το φακό,
νομίζω πως όχι.
Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να
είμαστε ευγνώμονες που ο
Θεός μας έταξε να ζούμε σε
ένα τέτοιο τόπο. Όπου τόσο
απλόχερα και σχεδόν ανέξοδα
μπορούμε να απολαμβάνουμε
όσα έχουμε γύρω μας. Και όταν μιλάμε για βιοτικό επίπεδο, καλό είναι να συνυπολογίζουμε και αυτά τα «μικρά»
μα συνάμα τόσο μεγάλα που
σχεδόν όλοι μας θεωρούμε
δεδομένα σε βαθμό κακουργήματος.
Και αυτό το λέω περισσότερο για άτομα σαν εμάς, της
… δεύτερης ηλικίας που αντιλαμβανόμαστε το βιοτικό
επίπεδο μόνο με το πόσα ευρώ οικονομήσαμε στο τέλος
της κάθε μέρας, τι «αγαθό»
αγοράσαμε και τι «αγαθό» θέλουμε να αποκτήσουμε αύριο.
Κάνετε μια νέα αρχή. Δείτε
την φύση γύρω σας, πάρτε και
τους φίλους σας και απολαύστε
την. Εκείνη είναι πάντοτε έτοιμη να μας δεχτεί. Ας βρούμε
το νόημα της ζωής.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou
Property Strategy - Chartered
Surveyors.
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Οι «νέοι» Ευρωπαίοι
Ο ανθρωπότυπος του «νέου»
Ευρωπαίου έχει δύο εκδοχές.
Η μία είναι αυτή που προσπαθεί να ανανεώσει τις θεσμικές
καταβολές της μεταπολεμικής
ανασυγκρότησης, της παλιάς
«Ευρώπης» των Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών και να την εντάξει
στον νέο διεθνή διάλογο των
νέων ισορροπιών. Και η άλλη
εκδοχή είναι αυτή που προσπαθεί να διεμβολίσει το μεταπολεμικό σύστημα και να
οργανώσει έναν αντίλογο που
πολλοί ομαδοποιούν κάτω
από την ταμπέλα του λαϊκισμού. Τα πράγματα είναι χωρίς αμφιβολία περισσότερο
σύνθετα και η ανάγνωση ενός
πολιτικού χάρτη για τον Ευρωπαίο ψηφοφόρο ποτέ δεν
ήταν τόσο περίπλοκη.
Οσοι μεγαλώσαμε στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, αυτή η ιδεολογική ένταση και
η κοινωνική ανακατάταξη
των τελευταίων ετών μοιάζει
αδιανόητη, πλην όμως είναι
πραγματική...
Ο κόσμος αλλάζει και η ευθύνη είναι πιο μεγάλη τώρα.
Καλούμαστε να στείλουμε εκπροσώπους της χώρας μας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για να υπερασπιστούν όχι μόνο εθνικές θέσεις αλλά ευρύτερα ζητήματα που αφορούν
τις μετακινήσεις και την αλλαγή στις ιεραρχήσεις στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ποτέ

πριν δεν είχαμε τόσο ανάγκη
από κατηρτισμένους, διαβασμένους και έμπειρους σε διεθνή θέματα ευρωβουλευτές.
Ενδιαμέσως, όμως, ανάμεσα στα δύο ευρύτερα ιδεολογικά στρατόπεδα στην Ευρώπη, υπάρχει μια διευρυνόμενη
κοινωνική ομάδα, πολυσυλλεκτική και αυτή, που αποστασιοποιείται τόσο από την
ανανεωμένη «παλαιά» τάξη
όσο και από τη δημαγωγική
γλώσσα των νέων «φίλων»
του λαού. Αυτοί οι νέοι Ευρωπαίοι, νέοι όχι απαραίτητα
λόγω ηλικίας, αλλά λόγω ρήξης
με ισχύοντες ή αναδυόμενους
πολιτικούς συσχετισμούς,
κρατούν σημαντικές αποστάσεις, διατηρούν δυσπιστία,
απέχουν από τον πραγματισμό της αγοράς αλλά και από
τον δογματισμό της καθαρής
κοινωνίας και προσεγγίζουν
θεωρίες με μεγαλύτερη πνευματική, οικολογική και ρομαντική βάση.
Είναι μια υπολογίσιμη δύναμη που λανθάνει στις δημοσκοπήσεις. Κατά κανόνα
είναι μορφωμένοι και ιδεαλιστές, πασιφιστές και αλληλέγγυοι, ευρωπαϊστές με μιαν
έννοια ανθρωπισμού και κατανόησης. Δεν επιθυμούν την
παλινόρθωση της παλιάς τάξης και απεχθάνονται άλλο
τόσο τη σκληρή γλώσσα των
λαϊκιστών. Αποκλίνουν και
παρατηρούν.
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Τα θύματα του προεκλογικού, το Εθνικό Συμβούλιο
και το ασθενοφόρο
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ακούω τις φωνασκίες, τις επικρίσεις
και τα όσα φοβερά εκτοξεύουν το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, κυρίως το ΑΚΕΛ για
να είμαι δίκαιος, και διερωτώμαι, μαζί
με τον κάθε φιλήσυχο πολίτη, εάν τελικά θα έχουμε και θύματα σε αυτό
τον προεκλογικό.
Ακούω πως θα εμφανιστούν μαζί Άντρος και Φούλης σε τηλεοπτική εκπομπή και φοβάμαι να ανοίξω την τηλεόραση μπας και δω αίματα. Είναι και
οι καιροί περίεργοι...
Μα τι πίνουν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί;
Όπως μου έλεγε παλαιός και ψύχραιμος πολιτικός, ένα είναι το ερώτημα
αυτή την ώρα: Θα προλάβουμε άραγε
να σκοτωθούμε μεταξύ μας ή θα μας
προλάβει ξανά η Τουρκία; Τι να εννοούν οι πολιτικοί ηγέτες όταν μιλούν
για συναίνεση;
Και ενώ ο Ερντογάν μπήκε στην ΑΟΖ
ζωσμένος τα άρματα και τα τρυπάνια
ο Χριστοδουλίδης άρχισε αγώνα δρόμου να προλάβει. Ευτυχώς είναι και
μαραθωνοδρόμος.
Πηγή μου στο ΥπΕξ μου έλεγε χθες
βράδυ πως το ραντεβού στο Παρίσι
πήγε “πολύ καλύτερα κι απ’ όσο ο ίδιος το περίμενε”. Και σημείωσε πως
σε αυτό οφείλεται η πολύ καλή δουλειά που προηγήθηκε αλλά και οι τριμερείς που οργανώθηκαν έγκαιρα και
σε σωστές βάσεις.
“Είναι κρίμα και τουλάχιστον άδικο να
ακούς τον Άντρο Κυπριανού να μειώνει τις τριμερείς συνεργασίες και όσους εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουν αυτές”, ανέφερε.
Ως γνωστόν πρόσφατα ο Άντρος Κυπριανού ειρωνεύτηκε και απαξίωσε
τις τριμερείς συνεργασίες που συνήψε η κυβέρνηση. Σε ανάρτησή του
στο Twitter έγραψε: “Οι χειραψίες
στις τριμερείς, τα μεγάλα λόγια περί
θωράκισης, οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι,
δοκιμάζονται τώρα με τις τουρκικές

«Τόσες χειραψίες κάνουν στις τριμερείς δεν θα κάνουν και μια σε μας;»

προκλήσεις” για να λάβει την απάντηση με το tweet του Φούλη: “Την ώρα
που οι τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Κύπρου κορυφώνονται και η
διεθνής κοινότητα τις καταδικάζει, κάποιοι στην Κύπρο χαιρεκακούν” αλλά
και του Βίκτωρα: “Φαντάστηκε ποτέ ο
@GenSecAKEL χωρίς τις συμμαχίες
και τις τριμερείς που ειρωνεύεται,
πώς θα ήταν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και ενέργειες; Ή μήπως, όπως
μας είπε τις προάλλες, είναι τυχοδιωκτισμός από μέρους μας οι τριμερείς
χωρίς την Τουρκία”...
“Γιατί άραγε ο Άντρος Κυπριανού που
βρήκε τη δύναμη να παρακαθίσει σε
γεύμα με τον Τσαβούσογλου στο ίδιο
του το σπίτι να μην έχει την υπομονή
να τα βρει με τον Healthy και τον Φού-

λη; Έχει ξεχάσει τι καλή παρέα έκαναν παλαιότερα;” Η απορία δεν είναι
δική μου. Την διατυπώνει παλαιό στέλεχος του ΑΚΕΛ που την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από το κόμμα και
διαλαλεί πως “βλέπουμε τη δύση του
άλλοτε μεγάλου κόμματος”.
Το ίδιο παλαιό στέλεχος εξέφρασε
χθες την απορία σε ποια βάση μπορούν να συζητήσουν για να τα βρουν
οι πολιτικοί αρχηγοί το Σάββατο στο Εθνικό Συμβούλιο. Και προχώρησε σε
μια εισήγηση: Μήπως να σταλεί καλού, κακού και ένα ασθενοφόρο έξω
από το Προεδρικό;
Καλή αρχή έκανε ο νέος Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της υπηρεσίας
απηύθυνε “ένα μεγάλο συγγνώμη”

στις οικογένειες των θυμάτων του
καθ’ ομολογία serial killer. Αμέσως
μετά ανηφόρησε προς το Μιτσερό και
στην Κόκκινη Λίμνη όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των ερευνών...
Από την άλλη, ο Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, αποχωρώντας από το Αρχηγείο,
δεν παρέλειψε να ρίξει και τα πυρά
του. Σε γραπτή δήλωσή του, αφού εξέφρασε ξανά τα συλλυπητήριά του
στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και τις “απολογίες ολόκληρου
του αστυνομικού σώματος, για τα όποια πιθανά λάθη και παραλείψεις έγιναν από πλευράς Αστυνομίας”.
Επεσήμανε όμως πως “για τα όποια
προβλήματα και αγκυλώσεις παρουσίασε και συνεχίζει να παρουσιάζει το
αστυνομικό σώμα, επαναλαμβάνω για

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

πολλοστή φορά, ότι δεν είναι άμοιρο
ευθυνών το πολιτικοκομματικό σύστημα αυτού του τόπου”.
Χωρίς να παραγνωρίζεται η ευθύνη
των αστυνομικών, μια αλήθεια την έχει ο τέως Αρχηγός. Κρίμα όμως που
δεν τόλμησε να τα βάλει με το “πολιτικοκομματικό σύστημα” ενώ βρισκόταν σε μάχιμη θέση εξουσίας. Τώρα
πια... μόνο στα απομνημονεύματά
του.
Για να δούμε ο Μιχαηλίδης...
Κουϊζ: Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο
Healthy για το νέο υπουργό Δικαιοσύνης. Λες και δεν θέλει με τίποτα να αντικαταστήσει τον Ιωνά. Αληθεύει
πως στην μικρή λίστα μπήκαν άλλα
δύο ονόματα; Ενός νέου άνδρα και
μιας γυναίκας;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Where have you been? / Πού ήσουν;
Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη]
παρουσιάζει την έκθεση «Where Have
You Been? / Πού Ήσουν;» της Τούλας
Λιασή.
Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά
στον εκθεσιακό χώρο ΑΝΝΑ@KV2 στην
Χάγη της Ολλανδίας μεταξύ 2 και 11 Ιουνίου 2018. Το «Where Have You Been?
/ Πού ήσουν;» είναι ένα εικαστικό έργο
εμπνευσμένο από την προσωπική ιστορία της Κύπριας καλλιτέχνιδας Τούλας Λιασή που ζει και εργάζεται στη
Χάγη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Ο μοναδικός αδελφός της, ο οποίος υπήρξε αγνοούμενος κατά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974, βρέθηκε
μετά από σαράντα χρόνια σε ομαδικό
τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο
DNA.
Αυτή η συντριπτική, συναισθηματική
εμπειρία αποτέλεσε το έναυσμα για μια
πληθώρα ιδεών για τη δημιουργία ενός
έργου τέχνης που θα αναδείκνυε το
πρόβλημα των αγνοουμένων στην Κύπρο. Δημιουργώντας αυτό το έργο, η
καλλιτέχνιδα επιδιώκει να υιοθετήσει
εικαστικούς τρόπους για να εξετάσει
τραγικά γεγονότα και οδυνηρές καταστάσεις, αλλά και να δείξει πώς η τέχνη
έχει τη δύναμη να ασχολείται με επώδυνα ερωτήματα, να ξετυλίγει ανθρώπινα συναισθήματα και ταυτόχρονα να
πραγματεύεται θέματα ιστορίας, μνήμης
και πολιτικής.
Η καλλιτέχνιδα δηλώνει ότι «κανονικά, όταν εντοπιστούν τα λείψανα των
αγνοουμένων, ταυτοποιηθούν και ενταφιαστούν, οι συγγενείς τους μπορούν
να κλείσουν μια μακρά περίοδο αγωνίας
και αβεβαιότητας. Για μένα, μετά το τηλεφώνημα που έλαβα από την Επιτροπή
Αγνοουμένων, ότι ο αδελφός μου βρέθηκε σε έναν ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε, η υπόθεση δεν έκλεισε. Αντιθέτως, μόλις είχε αρχίσει. Ήθελα να

το έργο της: κάθε μας πράξη, κάθε μας
ενέργεια, κάθε βήμα της γήινης πορείας
μας θα πρέπει να στοχεύει προς τη ζωή
και όχι προς τον θάνατο. Ενεργοποιώντας την προσωπική της ιστορία, η Τούλα Λιασή από τη μια εξορκίζει τη βαριά
της μοίρα –αυτήν της τεράστιας απώλειας– ενώ από την άλλη ρίχνει φως σε
καίρια θέματα και ζητήματα, ισορροπώντας με μαεστρία μεταξύ της συναισθηματικής εγγύτητας και της αποστασιοποιημένης και απόμακρης παρατήρησης».

Βιογραφικό σημείωμα

Το πρότζεκτ «Where Have You Been? /
Πού ήσουν;» αποτελεί ένα απονενοημένο
κάλεσμα της Τούλας Λιασή. Ένα κάλεσμα
προς τον αδελφό της, του οποίου η τραγική
απουσία την έχει καθορίσει υπαρξιακά και
καλλιτεχνικά.
μάθω τα πάντα. Ήθελα να έρθω όσο
το δυνατόν πιο κοντά του. Μέχρι και
την τελευταία του στιγμή».
Σύμφωνα με τον διευθυντή του
NiMAC δρα Γιάννη Τουμαζή «το πρότζεκτ “Where Have You Been? / Πού
ήσουν;” αποτελεί ένα απονενοημένο
κάλεσμα της Τούλας Λιασή. Ένα κάλεσμα προς τον αδελφό της, του οποίου
η τραγική απουσία την έχει καθορίσει
υπαρξιακά και καλλιτεχνικά, αλλά και
ένα κάλεσμα προς εμάς, τους θεατές
του έργου της. Ένα κάλεσμα, την απάντηση του οποίου η ίδια εξυφαίνει με

Η Τούλα Λιασή γεννήθηκε στην Αγία
Τριάδα της Καρπασίας το 1957, όπου και
έζησε μέχρι το 1975. Άρχισε τις σπουδές
της στο σχέδιο και τη ζωγραφική στη
Σχολή Βελουδάκη στην Αθήνα (19751980). Συνέχισε στη Βασιλική Ακαδημία
Καλών Τεχνών στη Χάγη της Ολλανδίας
(1980-1984) και αργότερα σπούδασε
Καλές Τέχνες στην Εκπαίδευση στην Ακαδημία Willem de Kooning στο Ρότερνταμ (2004-2006) και στο Piet Zwart
Institute (μεταπτυχιακό) στο Ρότερνταμ
(2013-2015). Η Τούλα Λιασή έχει κάνει
ατομικές εκθέσεις στην Ολλανδία, την
Ελλάδα και την Κύπρο και συμμετείχε
σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες. Από το 1980 ζει και
εργάζεται στη Χάγη της Ολλανδίας ως
καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός τέχνης.
[www.toulaliasi.nl]

Πληροφορίες: Εγκαίνια την Παρασκευή, 10 Μαΐου, ώρα 7:00, Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ, οδός Τεμπών 10-12, Λευκωσία. Διάρκεια έκθεσης έως 31 Μαΐου
2019, Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00–
14:30.
Επικοινωνία τηλέφωνο 22797400,
info@nimac.org.cy,
www.nimac.org.cywww.facebook.com/
NiMACnicosia/

Μέρος των εισπράξεων θα δοθεί στη Europa Donna Κύ-

πρου για τους ευγενικούς της στόχους.

Eκθεση ζωγραφικής
της Σούλας Λειψού-Γιάγκου
Η ζωγράφος Σούλα Λειψού-Γιάγκου εκθέτει για καλό
σκοπό στο Κέντρο Μαστού Κύπρου. Η Σούλα Λειψού-Γιάγκου γεννήθηκε στην Κάτω Ζώδια. Σπούδασε
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της πήρε διάκριση
στη σύνθεση χρωμάτων και το δίπλωμά της με Άριστα.
Το έργο της φέρει έντονα τα στοιχεία του ρεαλισμού,
κυβισμού και εξπρεσιονισμού. Χρησιμοποιεί λάδι σε
καμβά. Πραγματοποίησε 36 ατομικές εκθέσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Η αναγνώριση της καλλιτεχνικής της παραγωγής από τη διεθνή κριτική οδήγησε στη συμμετοχή της σε ομαδικές εκθέσεις
στο Monte Carlo, Tokyo, Sidney, Λονδίνο, Παρίσι και
Αθήνα μαζί με διάσημους ζωγράφους, όπως ο Πικάσο,
Πισσαρό και ο Νταλί. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες
και ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο πρέσβης της Γαλλικής
Δημοκρατίας στην Κύπρο κύριος Rene Troccaz. Μέρος
των εισπράξεων θα δοθεί στη Europa Donna Κύπρου
για τους ευγενικούς της στόχους.
Πληροφορίες: Εγκαίνια την Πέμπτη, 9 Μαΐου, ώρα
7:30, Κέντρο Μαστού Κύπρου, λεωφόρος Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Μακράσυκας 3, Μέγαρο Καρυάτιδες, 3ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2019, Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 π.μ.–7:30 μ.μ.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • 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

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

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Δεν έρχονται φέτος νέες αεροπορικές εταιρείες
Χαμηλές οι προσδοκίες για τις τουριστικές αφίξεις της καλοκαιρινής περιόδου στην Κύπρο, στόχος τα περσινά επίπεδα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

της Πάφου. Τα δρομολόγια αναμένεται
να ξεκινήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η τελευταία είδηση ότι η γειτονική Ελλάδα
βρίσκεται στην 13ηθέση της παγκόσμιας
κατάταξης στις τουριστικές αφίξεις, ή
το ότι η ευρωπαϊκή Ολλανδία αναζητεί
τρόπους διαχείρισης και όχι αύξησης
των τουριστών, δείχνει αν μη τι άλλο ότι
οι πολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit, ή
το κενό που δημιουργεί το κλείσιμο και
τα προβλήματα αεροπορικών εταιρειών,
δεν έχει για όλες τις χώρες την ίδια βαρύτητα ή ίσως δεν προκαλεί την ίδια ανησυχία. Κάτι το οποίο ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου η οποία βρίσκεται
ακόμα σε αναζήτηση τρόπων αναπλήρωσης του κενού που έχει δημιουργήσει
το λουκέτο στις αεροπορικές Cobalt και
Germania Airlines και της στενότητας
που προκύπτει στην αεροπορική σύνδεση
της Κύπρου. «Θα ήμασταν ευχαριστημένοι
αν φτάναμε τα περσινά επίπεδα», ανέφεραν στην «Κ» αρμόδιες πηγές στον
τουρισμό. Δήλωση που δείχνει ότι η φετινή χρονιά αν και ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον τουρισμό μας,
το τοπίο άλλαξε στην πορεία και στατιστικά δεν φαίνεται ότι θα καταγράψει επίπεδα ρεκόρ. Χαμηλότερα επίσης ανα-

Λάρνακα- Αθήνα
Τον περασμένο Απρίλιο η «Κ» έγραφε
για μεγάλη αεροπορική εταιρεία, η οποία
φλέρταρε με το δρομολόγιο Αθήνα- Λάρνακα, αραβικών συμφερόντων και με
πλούσιο βιογραφικό, με τις συζητήσεις
να είναι σε εξέλιξη, χωρίς ακόμα να υπάρχουν ανακοινώσεις. Η τελευταία ενημέρωση θέλει εταιρεία η οποία ήδη
δραστηριοποιείται στην Κύπρο να έχει
εκφράσει ενδιαφέρον για να εντάξει στα
δρομολόγιά της και το Αθήνα- Λάρνακα,
με τις συζητήσεις με τα αρμόδια τμήματα
της κυβέρνησης να είναι σε εξέλιξη. Η
προσπάθεια πάντως είναι να αυξηθούν
εταιρείες και δρομολόγια ώστε να μειωθεί
το καθ΄ ομολογία ψηλό ναύλο προς την
Αθήνα, το οποίο όπως παραδέχτηκε πρόσφατα και ο σύνδεσμος ταξιδιωτικών
πρακτόρων κυμαίνεται κατά 15% πιο
ψηλά σε σχέση με το 2018. Η προσπάθεια
του Υπουργείου Μεταφορών επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες
δεν έχουν περιορισμούς για άμεση έναρξη
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Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον
η προσπάθεια για αεροπορική σύνδεση με Κίνα και Νότιο Κορέα, με τις επαφές να
περιορίζονται τουλάχιστον
στην περίπτωση της Κίνας,
στην υπογραφή συμφωνιών
σε πολιτικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι μέσω της Germania Airlines επισκέπτονταν την Κύπρο 40 χιλιάδες Γερμανοί τουρίστες τον χρόνο, ενώ η μειωμένη προσφορά πτήσεων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των τιμών των εισιτηρίων.

μένονται και τα έσοδα στον τουρισμό,
τα οποία υπενθυμίζεται ότι το 2018 έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ και ήταν γύρω
στα 2,7 δισ. ευρώ.
Πάντως, η κυβέρνηση διά των αρμόδιων υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού έχει ξεκινήσει προσπάθειες για
ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου. Υπενθυμίζεται και η πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών στην
οποία υπογραμμίστηκε η σημασία της
συνεργασίας όλων των φορέων, πόσω
δε μάλλον κυβερνητικής πλευράς και
Hermes Airports αλλά και η ενίσχυση
των σχεδίων κινήτρων τα οποία προσφέ-

ρονται για προσέλκυση εταιρειών. Αυτό
που αναφέρεται από πηγές στο Υφυπουργείο Τουρισμού είναι ότι οι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει ή γίνονται για προσέλκυση νέων εταιρειών και υπογραφή
νέων συμφωνιών δεν αναμένεται ότι θα
αποδώσουν καρπούς την φετινή σεζόν.
Προβληματισμός επικρατεί πάντως
στον τουριστικό κόσμο από τις εξελίξεις
με πηγές να αναφέρουν στην «Κ» ότι οι
ενέργειες για προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών και η ενίσχυση της
αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου, θα
έπρεπε να είχαν ληφθεί εδώ και μήνες.
Προτού δηλαδή βρεθούμε προ τετελε-

σμένων, και μας προλάβουν οι εξελίξεις
του κλεισίματος δύο αερογραμμών, και
της συνεχούς αβεβαιότητας που παρέχει
η παράταση στο Brexit. Χάσαμε λοιπόν
μεγάλο αριθμό προκρατήσεων, αν και όπως εκτιμάται, υπάρχει ακόμα το περιθώριο για τις κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής.

Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον
Οι ενέργειες γίνονται συντονισμένα
τόσο από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών όσο και του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο προσεγγίζει μεγάλους
διοργανωτές ταξιδίων. Στην περίπτωση

της Υπουργού Μεταφορών καταγράφεται
η τελευταία επίσκεψη της στο Ριάντ και
η υπογραφή συμφωνίας για έναρξη πτήσεων από και προς την Κύπρο. Πηγές
από την πολιτική αεροπορία αναφέρουν
ότι δεν θεωρείται δεδομένο ότι η συμφωνία θα έχει συνέχεια και παρουσία
στους αιθέρες, καθώς εξετάζεται το κατά
πόσο η συμφωνία είναι βιώσιμη εμπορικά.
Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, ωστόσο το
ζήτημα είναι η εμπορική πτυχή του θέματος. Διαβήματα έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα και προς την Νότιο
Κορέα ενώ καταγράφεται και το προσχέδιο
συμφωνίας κατά τις επαφές της Υπουργού

Μεταφορών στην Κίνα. Τα αποτελέσματα
και πάλι δεν κρίνονται ικανοποιητικά
καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει έντονο
επιβατικό ενδιαφέρον που να δικαιολογεί
την έναρξη πτήσεων από και προς την
Κύπρο.
Πηγές από το Υπουργείο Μεταφορών
αναφέρουν ότι το καλοκαίρι αναμένεται
η έναρξη δρομολογίων μεταξύ Γερμανίας
και Κύπρου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν
επί του παρόντος άλλες πληροφορίες.
Ήδη έχει δοθεί άδεια στην Ryanair για
έναρξη πτήσεων από το αεροδρόμιο Πάφου προς την Βυρητό, ύστερα από αίτημα
των τοπικών αρχών και του δημάρχου

Χάσαμε πολύτιμο χρόνο αναφέρουν πηγές στην «Κ» και
τονίζουν ότι οι αρμόδιοι φορείς θα έπρεπε να προχωρούσαν σε ενέργειες για προσέλκυση νέων αεροπορικών
εταιρειών και ενίσχυση της
αεροπορικής σύνδεσης της
Κύπρου, εδώ και μήνες.
δορμολογίων. Όπως για παράδειγμα η
Wiss, με την οποία αναμένεται να αρχίσουν επαφές. Καταγράφεται επίσης ότι
στην περίπτωση της TUSAir έχουν επαναρχίσει οι πτήσεις από και προς τα Ιωάννινα ενώ συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις
στο Τελ Αβίβ. Πάντως την δεδομένη στιγμή 70 εταιρείες πετούν από την Κύπρο
προς 40 χώρες σε 120 προορισμούς, ενώ
σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
τους επόμενους μήνες θα προστεθούν
νέα δρομολόγια, προς νέους προορισμούς
και ειδικότερα από την Πάφο προς τον
Λίβανο, προς τη Μύκονο και προς το Βερολίνο.

Αδήριτη ανάγκη για τους πολίτες με σπάνιες ασθένειες το ΓεΣΥ
Πέραν των 60 χιλιάδων ατόμων στην Κύπρο επηρεάζονται από κάποιο σπάνιο νόσημα - Ενημέρωση υποψήφιων ευρωβουλευτών
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

και διάθεση σκευασμάτων για τις σπάνιες
παθήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι από
τις 6 – 8 χιλιάδες σπάνιες παθήσεις που
είναι γνωστές μέχρι σήμερα, μόνο για
τις 200 - 300 από αυτές υπάρχουν θεραπείες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες με σπάνιες ασθένειες καθώς και
τα κενά που παρουσιάζει η πολιτεία για
να καλύψει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, ανέλυσαν στους υποψήφιους
Ευρωβουλευτές τα μέλη της Παγκύπριας
Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ)
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Δευτέρα στο Κέντρο «Φωλιά», με αφορμή τις επικείμενες Ευρωεκλογές (26/5) και ενόψει της εφαρμογής
του Γενικού Συστήματος Υγείας (1/6). To
Κέντρο «Φωλιά» ασχολείται με την εξυπηρέτηση, τη στήριξη και την εκπαίδευση
των ασθενών με σπάνιες παθήσεις, οι οποίοι ανέρχονται γύρω στις 6 με 8 χιλιάδες.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 6 - 8% του
πληθυσμού σε κάθε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει από κάποια
σπάνια ασθένεια, ενώ ο συνολικός αριθμός

Ελπίδα για την ΠαΣΣΠ το ΓεΣΥ
Από εκεί και πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ΠαΣΣΠ ανέφεραν
πως εναποθέτουν όλες του τις ελπίδες
στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, τονίζοντας παράλληλα πως έχουν στηρίξει με πάθος
αυτή την μεταρρύθμιση. Παρά το γεγονός
ότι ένα εκ των κύριων αιτημάτων της
Συμμαχίας, ήταν να διευθετηθεί το θέμα
των ατόμων που πάσχουν από κάποια
σπάνια πάθηση και δεν έχουν κάρτα χρόνιων παθήσεων, εντούτοις όπως εξήγησαν
στους υποψήφιους ευρωβουλευτές, λόγω
του ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα
τεθεί σε εφαρμογή το ΓεΣΥ και ο κάθε
πολίτης της Κ.Δ. θα είναι δικαιούχος, ά-
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Το 6 - 8% του πληθυσμού σε
κάθε κράτος - μέλος της Ε.Ε.
πάσχει από κάποια σπάνια
πάθηση.

«Η Κύπρος δεν έχει σωστό
αρχείο καταγραφής του φάσματος των ασθενειών», επισημαίνει η ΠαΣΣΠ.

των ατόμων ανέρχεται γύρω στα 27 με
36 εκατομμύρια. Όσον αφορά την Κύπρο,
υπολογίζεται ότι πέρα των 60 χιλιάδων
ατόμων επηρεάζονται από κάποιο σπάνιο
νόσημα. Ορισμένες από αυτές τις παθήσεις είναι:
l Θαλασσαιμία
l Μυασθένεια Gravis
l Νόσος του Huntington
l Οικογενής Αμυλοειδική Πολυνευροπάθεια
l Κυστική Ίνωση
l Σκληρόδερμα
l Μελαχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια
l Σύνδρομο Marfan
l Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
l Σύνδρομο Joubert
l Αταξία Friedrich
l Γλουταρική Οξυουρία Τύπου Ι
l Πολλαπλές εξοστώσεις
l Μυϊκή Δυστροφία

«Είμαστε το μόνο κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν έχουμε στρατηγική δημόσιας υγείας», τονίζει η πρόεδρος της ΠαΣΣΠ, Ανδρούλα

Ελευθερίου.

l Σύνδρομα Συγγενούς Ανοσοανεπάρκειας
l Σπάνιες ρευματοπάθειες
l Σύνδρομο Tay-Sach’s
l Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση
(ALS)
l Συγγενείς Καρδιοπάθειες
l Οζώδη Σκλήρυνση
Αρκετές εκ των πιο πάνω ασθενειών
συχνά καταλήγουν σε διαφόρων ειδών
και επιπέδων αναπηρίες, ενώ υπάρχουν
και αυτές που δεν είναι ορατές στο κοινό,
όπως η Μυασθένεια Gravis.

Τα προβλήματα
Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη
της Συμμαχίας ανέφεραν ότι η Κύπρος
δεν έχει σωστό αρχείο καταγραφής του
φάσματος των ασθενειών, του αριθμού
των ασθενών, αλλά και της γεωγραφικής
κατανομής των ασθενειών. Ορισμένες
από τις σπάνιες παθήσεις που υπάρχουν

στην Κύπρο παρουσιάζουν μια ιστορική
και γεωγραφική ιδιαιτερότητα, καθώς απαντώνται σε συγκεκριμένες περιοχές
και ομάδες (π.χ. κυστική ίνωση στην Αθηαίνου, οικογενής αμυλοειδική πολυνεφροπάθεια σε Κερύνεια και Λεμεσό,
αταξία τύπου Friedrich σε χωριά της Πάφου κ.ά.). Σημειώνεται δε, πως παρά το
γεγονός ότι έγιναν ορισμένα σημαντικά
βήματα τα τελευταία χρόνια για την ιατρική κάλυψη των αναγκών ορισμένων
εκ των προαναφερθέντων νοσημάτων,
εντούτοις, σε αρκετά εξ αυτών υπάρχει
περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη για τη
διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα πολλοί
ασθενείς να μεταβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό για να
λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα υγείας.
Μάλιστα, στις περιπτώσεις που το κράτος
δεν καλύπτει τις επισκέψεις αυτών των
ασθενών σε εμπειρογνώμονες γιατρούς
του εξωτερικού, αυτό έχει ως αποτέλεσμα

οι εν λόγω πολίτες να επωμίζονται αυτό
το υψηλός κόστος, αφού όπως είναι γνωστό οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
δεν καλύπτουν αυτές τις ομάδες πολιτών.
Επιπρόσθετα, ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα που βρίσκουν ενώπιόν τους αυτοί
οι ασθενείς, είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και έρευνα,
που υπάρχει για την ανάπτυξη «ορφανών»
φαρμάκων. Τα λεγόμενα «ορφανά» φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
των σπάνιων παθήσεων. Ωστόσο, λόγω
του ότι οι ασθένειες για τις οποίες προορίζονται αυτά φάρμακα είναι τόσο σπάνιες, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι
χορηγοί εμφανίζονται διστακτικές στην
ανάπτυξη τέτοιων φαρμάκων. Συνεπώς,
η μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται
για την παραγωγή ενός φαρμάκου (10 ή
και περισσότερα χρόνια), σε συνδυασμό
με το μικρό ποσοστό των πασχόντων, αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγή

φησαν στην άκρη αυτού του είδους τα
ζητήματα και αναμένουν να δουν στην
πράξη τα οφέλη που θα έχουν από το Σύστημα. Η πρόεδρος του ΠαΣΣΠ, Ανδρούλα
Ελευθερίου, κλήθηκε να σχολιάσει στην
«Κ», κατά πόσο αναμένουν ότι θα καλυτερέψει η ζωή των ασθενών αυτών με
την εφαρμογή του ΓεΣΥ, απαντώντας
πως η πρώτη φάση του ΓεΣΥ θα συντονίσει σε κάποιο βαθμό την καθημερινότητα του πολίτη. «Σε σχέση με τους χρόνιους πάσχοντες και τους σπάνιους ασθενείς, έχουν γίνει κάποιες πρόνοιες
που διευκολύνουν την παραπομπή τους
στους ειδικούς θεράποντες ιατρούς, την
εξασφάλιση παραπεμπτικών για τα φάρμακά τους ακόμα και για αυτά που είναι
επαναλαμβανόμενα», υπογράμμισε.

Ανησυχίες
Η πρόεδρος του ΠαΣΣΠ, μεταξύ άλλων,
κατέδειξε πως υπάρχουν μεγάλες αδυ-

ναμίες σε σχέση με την πρόληψη, σημειώνοντας πως ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος θα έχει την ευθύνη της.
Πρόσθεσε δε, πως «η δημόσια υγεία πάσχει από έλλειψη στρατηγικής και πολιτικής, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα».
Τόνισε δε, πως είμαστε το μόνο κράτος
σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν έχουμε
στρατηγική δημόσιας υγείας. Η κα. Ελευθερίου σημείωσε πως μια άλλη ανησυχία που υπάρχει έχει να κάνει με την
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία
τον Ιούνιο του 2020 θα συμπεριληφθεί
στις υπηρεσίες του Συστήματος, και φαίνεται πως οι ιδιωτικές κλινικές δεν θα
συμβληθούν για να αποσυμφορήσουν
την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα
κρατικά νοσοκομεία. Ερωτηθείσα πώς
επηρεάζει τους σπάνιους ασθενείς η μη
ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
στο ΓεΣΥ, η κα Ελευθερίου είπε πως παρόλο που στα κρατικά νοσηλευτήρια υπάρχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη για
αρκετά νοσήματα, στα ιδιωτικά υπάρχουν
πάρα πολλές ειδικότητες όπως οι ορθοπεδικοί, οι οφθαλμίατροι και οι νευρολόγοι, οι οποίοι έχουν επίσης μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. «Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στο κρατικό νοσηλευτήριο εμείς σαν χρόνιοι πάσχοντες
και σαν άτομα που χρειάζονται πολυθεματική προσέγγιση έχουμε ανάγκη μια
ενιαία αγορά υπηρεσιών όπως άλλωστε
έχουν υποσχεθεί του κόσμου. «Ενιαία
αγορά υπηρεσιών δεν σημαίνει κρατικά
νοσηλευτήρια μόνο, αλλά να έχω πρόσβαση και στο Αρεταίειο νοσοκομείο,
στο American Medical Center και στα
άλλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια», διευκρίνισε. «Δηλαδή», συνέχισε, «όπου υπάρχει
ο καλός γιατρός για την κάθε είδους ασθένεια, να έχω τη δυνατότητα να μπορώ
να τον επισκεφθώ». Σε περίπτωση που
δεν αλλάξει η στάση των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και μείνουν εκτός
Συστήματος, τα μέλη της Συμμαχίας τονίζουν πως το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει κέντρα και να φέρει γιατρούς
από το εξωτερικό για να πλαισιώσουν
το ΓεΣΥ. Τα μέλη της ΠαΣΣΠ ξεκαθάρισαν πως θα πολεμήσουν προκειμένου
να βρεθούν λύσεις και να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύψουν
από την 1η Ιουνίου και έπειτα.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Στις δικαστικές
αποφάσεις
«σκοντάφτουν»
οι φοροελαφρύνσεις
«Στο ράφι» τα αντισταθμιστικά μέτρα για εισφορές
του ΓεΣΥ και της αύξησης των κοινωνικών ασφαλίσεων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου για
την άμεση αποκατάσταση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων σκοντάφτουν τα σχέδια για
φοροελαφρύνσεις. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν
σκέψεις για μείωση των φόρων ώστε να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα της καταβολής του
ποσού για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, αλλά και της πρόσφατης αύξησης του
ποσοστού των κοινωνικών ασφαλίσεων. Πηγές
της «Κ» ανέφεραν πως τη δεδομένη χρονική
στιγμή είναι παγοποιημένο το ζήτημα οποιασδήποτε φοροελάφρυνσης.
Ο βασικός λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι η
απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για τους
δημοσίους υπαλλήλους. Τόνισαν επίσης ότι αν
παρ’ ελπίδα επιβεβαιωθούν οι πρωτόδικες αποφάσεις, τα χρήματα είναι τόσο πολλά, που δεν
θα μπορεί το κράτος να προβεί σε φοροελαφρύνσεις. Όπως λέχθηκε στην «Κ», είτε λόγω των ει-

Στο ίδιο κλίμα η συνάντηση μεταξύ της ΣΕΚ
και του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας που συνήλθε υπό την προεδρία του
κ. Ανδρέα Φ. Μάτσα, γενικού γραμματέα της
ΣΕΚ, και του κ. Τάκη Κληρίδη, προέδρου του
Συμβουλίου.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ υπέδειξε πως
όλες οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει
πάντα να γίνονται με σεβασμό στα εργασιακά
θέσμια και τους εργασιακούς νόμους, ενώ το απότοκο της συζήτησης ήταν ότι ωρίμασε ο χρόνος
για την εφαρμογή ολοκληρωμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης και για την βελτίωση της παρα-

Η έκβαση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στους μισθούς του δημόσιου τομέα και οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου για την άμεση αποκατάστασή

τους είναι ανησυχητικές, λέει η Κομισιόν.

γωγικότητας σε όλα τα επίπεδα με την εμπλοκή
και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ανησυχίες Κομισιόν

Παρά του ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων αναφέρει στην πρόσφατη έκθεσή του πως η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με γνώμονα την εγχώρια ζήτηση,
σημειώνει ωστόσο πως πληθαίνουν οι κίνδυνοι.
Στις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες συζητήθηκαν την Τρίτη στο
Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσιάστηκαν
στις Βρυξέλλες γίνεται αναφορά στους κινδύνους
στις δημοσιονομικές προοπτικές που σχετίζονται
με αβεβαιότητες των μακροοικονομικών προοπτικών. Όπως αναφέρεται στο ειδικό δελτίο για
την Κύπρο, η έκβαση των δικαστικών αποφάσεων
που αφορούν στους μισθούς του δημόσιου τομέα
και οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου
για την άμεση αποκατάστασή τους είναι ανησυχητικές. Εκτός αυτού του κινδύνου, το Κολλέγιο
βλέπει και πιθανό έλλειμμα των δημόσιων φορέων
παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τα πρώτα
έτη του εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυπριακής
οικονομίας, το ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται
με ρυθμούς 3,9% για το 2018, στο 3,1% για το
2019 και 2,7% για το 2020.

<
<
<
<
<
<

Δύο από τα μέτρα που ήταν
για ακύρωση ή μείωση της
επιβάρυνσης που επιφέρουν,
ήταν ο φόρος άμυνας επί των
μερισμάτων και το άλλο ήταν η
φορολόγηση επί των τόκων των
καταθέσεων.
σφορών του Γενικού Σχεδίου Υγείας, είτε των
αυξήσεων των κοινωνικών ασφαλίσεων στην
αρχή του χρόνου, είτε λόγω των επιβαρύνσεων
που έχουν επωμισθεί οι επιχειρήσεις τα τελευταία
χρόνια, υπήρχαν σκέψεις για εφαρμογή φοροελάφρυνσης. Για του λόγου το αληθές, μία από
τις σκέψεις ήταν να αφαιρούνταν κάποιες επιβαρύνσεις ή ακύρωση αυτών, μέτρων που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Για παράδειγμα, δύο από τα μέτρα που ήταν για
ακύρωση ή μείωση της επιβάρυνσης που επιφέρουν, ήταν ο φόρος άμυνας επί των μερισμάτων
και το άλλο ήταν η φορολόγηση επί των τόκων
των καταθέσεων.
Από τη μία, ο φόρος επί των μερισμάτων θα
επέστρεφε στα επίπεδα πριν της κρίσης, δηλαδή
από το 17% να επιστρέψει στο 15%, ενώ η φορολόγηση επί των καταθέσεων να επιστρέψει
στο 15% από το 30%. Γι αυτά τα δύο υπήρχαν
σκέψεις να υλοποιηθούν, ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις «πάγωσαν» απότομα. Οι πηγές
σχολίασαν δε, πως για το δημόσιο τομέα λειτουργεί
ήδη ως αντίμετρο η σταδιακή μείωση των αποκοπών που υπέστησαν οι μισθοί στο δημόσιο
τομέα έως και το 2023, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα
που δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση, θα λειτουργούσαν θετικά οι δύο
παραπάνω φοροελαφρύνσεις.
Σημειώνεται όμως πως η επίπτωση στα δημόσια
οικονομικά δεν έχει υπολογιστεί ακόμα. Κι αυτό
διότι προέχει η επίπτωση που ενδεχομένως να
έρθει από την απόφαση του δικαστηρίου για
τους μισθούς του δημοσίου. Στις προτάσεις ήταν
–έστω και ατύπως- σύμφωνο το νεοσυσταθέν
συμβούλιο οικονομίας και ανταγωνιστικότητας
της Κύπρου.

ΑΠΟΨΗ

Τα «χρεωστούμενα»

Βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων, η Κυβέρνηση
θα κληθεί βάση της δικαστικής απόφασης να
προχωρήσει στην πλήρη και άμεση αποκατάσταση
μισθών σε δημοσίους, ύψους 1,24 δισ. ευρώ. Κατά
το 2012, τα έσοδα του κράτους από την μείωση
των απολαβών ανήλθαν στα 21 εκατ. ευρώ, κατά
το 2013 στα 175 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 262 εκατ.
ευρώ, το 2015 στα 259 εκατ., το 2016 στα 259
εκατ. και το 2017 στα 265 εκατ. Το 2018 ανήλθαν
στα 257 εκατ. ευρώ, σημείωσαν δηλαδή μείωση
3,2% σε σχέση με τα έσοδα του 2016, λόγω των
μειωμένων ποσοστών αποκοπής από τον Ιούλιο.
Παράλληλα, όμως, κατά τη διάρκεια του κυπριακού
δημοσιονομικού προγράμματος το 2013 καταχωρήθηκαν προσφυγές από μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για
την επαναφορά των μισθολογικών κλιμάκων στα
επίπεδα πριν την εφαρμογή του νόμου για μείωση
των απολαβών και συντάξεων στο δημόσιο. Η
θέση πάντως του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ
Γλαύκου Χατζηπέτρου, όπως εκφράστηκε στην
«Κ» σε πρόσφατη συνέντευξή του, είναι πως από
την άσκηση που έχουν κάνει τα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ, προβλέπεται ότι το κράτος θα στερηθεί,
τα επόμενα 4 χρόνια, ένα ποσό γύρω στα 800
εκατ. ευρώ από τις διάφορες αποκοπές που έχουν
επιβληθεί με τους νόμους που έχουν κριθεί από
το Δικαστήριο ως αντισυνταγματικοί.

ΑΠΟΨΗ

/ Του AΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Τουρκία: άγριο θηρίο στη γωνία...
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η
κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο επιδεινώνεται, χωρίς βεβαίως
το Αιγαίο να μένει απέξω. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κρίσιμη κατάσταση με καθοριστική ευθύνη της
Τουρκίας του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς
δική της επιδίωξη ήταν και είναι η
κλιμάκωση της έντασης ώστε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που τώρα βρίσκονται. Χωρίς μάλιστα κανείς να
είναι σε θέση να προβλέψει το αύριο
το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και
θερμά γεγονότα.
Είναι φανερό ότι η Αγκυρα αισθάνεται στριμωγμένη στη γωνία, εξαιτίας
εξελίξεων που δεν είχε προβλέψει,
όπως η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, κυρίως όμως λόγω των αντιφατικών πολιτικών του Ερντογάν με βασικό κίνητρο τη διεθνή αναγνώριση
της ηγεμονίας του (και της χώρας του
φυσικά) στην περιοχή. Στο πλαίσιο
αυτών των πολιτικών εντάσσεται η
προσπάθειά του να κάνει ξανά την
Τουρκία το κέντρο και προστάτη του
σουνιτικού Ισλάμ –διατηρώντας όμως

καλές σχέσεις με το σιιτικό– και εθνική
μητρόπολη όλων των λαών που θεωρεί
ότι έχουν τουρκικές ρίζες.
Την ιδέα της μητρόπολης την εγκατέλειψε σχετικά γρήγορα γιατί βρήκε
απέναντί του τη Ρωσία, αφού οι συγκεκριμένοι λαοί ανήκαν στο παρελθόν
στη Σοβιετική Ενωση, αλλά επέμενε
και επιμένει να εμφανίζεται η Τουρκία
κέντρο και προστάτης του Ισλάμ στη
Μέση Ανατολή και ο ίδιος ηγέτης του.
Οι στρατηγικές επιδιώξεις και οι
πρακτικές που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν τον έφεραν σταδιακά σε σύγκρουση με όλους σχεδόν τους γείτονές του, με άλλες δυνάμεις της περιοχής, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και ταυτόχρονα κατάφερε να εξοργίσει την Ουάσιγκτον
και να έχει ψυχρές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της. Αυτά
όλα –και άλλα, όπως η απειλή που συνιστούν οι Κούρδοι για την ακεραιότητα της χώρας– κράτησαν την Τουρκία εκτός ενεργειακών εξελίξεων στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τώρα
πασχίζει με κάθε τρόπο να μπει στο
παιχνίδι, αλλά όχι ως περιθωριακός ή

παίκτης πάγκου. Θέλει να είναι απολύτως βασικός, αν όχι κυρίαρχος του
παιχνιδιού.
Με αυτά και μ’ εκείνα, η Τουρκία
κατάφερε να μπει μόνη της στη γωνία.
Από την άλλη πλευρά γνωρίζει πολύ
καλά το μέγεθος του πληθυσμού της
και τη μεγάλη αξία του οικοπέδου της
για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, τη Δύση και
προς το παρόν ρισκάρει, γιατί αποκλείεται η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί
αμαχητί απώλεια της επιρροής σ’ αυτήν. Παράλληλα, ο Ερντογάν εκβιάζει
παρανομώντας και προκαλώντας, ως
ηγέτης, όχι απλά περιφερειακής, αλλά
μεγάλης δύναμης, την οργή των ΗΠΑ
- Ισραήλ και της Ευρώπης.
Αγνωστο πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, γιατί σήμερα η Τουρκία
θυμίζει άγριο θηρίο εγκλωβισμένο στη
γωνία που προσπαθεί να ξεφύγει. Ψάχνει λοιπόν να βρει κάποιον αδύναμο
να κτυπήσει, όπως η Κύπρος, ή και η
Ελλάδα. Να θυμόμαστε επίσης ότι συνήθως η Αγκυρα δεν μπλοφάρει, άρα
απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή στη
μακρά περίοδο μεγάλης έντασης που
έρχεται.

/ Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η προσγείωση της γενιάς Z
Διαβάζω ότι οι σημερινοί 20άρηδες και

25άρηδες –η γνωστή ως γενιά Ζ– στην
Ευρώπη δεν είναι σπάταλοι. Αναγνωρίζουν την αξία της αποταμίευσης, κάνουν έρευνα αγοράς προτού αγοράσουν
κάτι, δεν σνομπάρουν τα προϊόντα από
δεύτερο χέρι, ενδιαφέρονται για την
προέλευση και τον τρόπο παραγωγής
τους και για το αν η εταιρεία που τα
παράγει έχει οικολογικές ευαισθησίες
και σέβεται το περιβάλλον, αλλά και
τους εργαζoμένους της. Οι έρευνες και
τα ρεπορτάζ περιγράφουν μια γενιά
που συμπεριφέρεται πολύ πιο ώριμα
από την ηλικία της.
Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό
κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι. Ενας 20άρης
ή ένας 25άρης στη σημερινή Ελλάδα
πέρασε την εφηβεία του, την πιο σημαντική περίοδο της ζωής του, μέσα
στην κρίση και την ύφεση. Είναι πολύ
πιθανό να έζησε δύσκολες ημέρες βλέποντας τον έναν ή και τους δυο του γονείς για μεγάλο διάστημα άνεργους, να
τα βγάζουν πέρα με τη σύνταξη του
παππού και της γιαγιάς.
Αυτός ο νέος ένιωσε την αγωνία και
την απελπισία των γονιών του, την έ-

νταση και τον θυμό, τους είδε να βουλιάζουν στην παραίτηση ή και την κατάθλιψη.
Δεν μεγάλωσε με άφθονο χαρτζιλίκι
και με κανάκεμα, δεν του έκαναν όλα
τα χατίρια, στερήθηκε πράγματα που
έως τότε ήταν δεδομένα. Η οικονομική
αβεβαιότητα του έδωσε ένα πικρό μάθημα, σκληραγωγήθηκε σε ένα περιβάλλον ρευστό και ομιχλώδες σαν σε
κινούμενη άμμο.
Σε ένα περιβάλλον, όπου η αιφνίδια
απώλεια της εργασίας, η τραγική μείωση
του οικογενειακού εισοδήματος σε συνδυασμό με την αύξηση των φόρων και
η επιμήκυνση του εργασιακού βίου με
όρους πολύ πιο σκληρούς σε σχέση με
το παρελθόν ήταν η καθημερινή συζήτηση, στη δική του οικογένεια, στις οικογένειες των φίλων και των συμμαθητών του.
Αν σήμερα είναι πιο μετρημένος, δεν
είναι μόνο επειδή έχει συνειδητοποιήσει
τα οφέλη της αποταμίευσης, αλλά γιατί
έζησε τον κίνδυνο και κατάλαβε ότι το
μέλλον χρειάζεται ένα δίχτυ ασφαλείας.
Μια στοιχειώδη προετοιμασία για το
χειρότερο, σε περίπτωση που το αύριο

δεν έρθει έτσι όπως το σχεδιάζει. Οι νέοι
της Ευρώπης, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας
διδάχθηκαν από την κρίση η απομυθοποίηση της διαρκούς ευμάρειας τους
έκανε λιγότερο ιδεαλιστές και περισσότερο ρεαλιστές.
Η καταναλωτική συμπεριφορά τους
σφυρηλατήθηκε την τελευταία δεκαετία.
Βάζουν κάτι στην άκρη για τις δύσκολες
μέρες, που ίσως ξανάρθουν, καταστρώνουν πιο προσεκτικά τα βήματά τους,
δεν ψωνίζουν αλόγιστα ό,τι τους σερβίρεται, δεν ανοίγονται σε αχρείαστα δάνεια.
Σε δέκα-δεκαπέντε χρόνια, αυτή η
γενιά της Ευρώπης θα είναι η ισχυρή
καταναλωτική δύναμη. Πώς θα συμπεριφέρεται; Θα θυμάται ή θα ξεχάσει γρήγορα εάν τα πράγματα έρθουν σε μια ισορροπία και αποκτήσουν μια προοπτική
μεγαλύτερης σταθερότητας και μια νέα
δυναμική; Θα είναι αυτοκριτική και πειθαρχημένη ή θα επιδοθεί με βουλιμία
στην κατανάλωση; Δεν ξέρω αν μπορεί
να προβλεφθεί η αντίδρασή της, πάντως
θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό το αν θα
ξαναγίνουν τα ίδια λάθη.
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Με ισχυρή
διεθνή στήριξη
απέναντι
στις προκλήσεις
Η Λευκωσία ξεδιπλώνει τα μέτρα αντίδρασης
για την παρουσία του γεωτρύπανου στην ΑΟΖ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με μια κίνηση, που για άγνωστους λόγους, δεν έγινε πολύ πριν την άφιξη του
τουρκικού γεωτρύπανου 36 ναυτικά
μίλια ανοιχτά του Ακάμα, η Λευκωσία
έθεσε σε εφαρμογή τα αντίμετρα που
έχει επεξεργαστεί, όχι μόνο για την περιοχή που βρίσκεται το γεωτρύπανο
αλλά για το σύνολο της ακτογραμμής
στο βόρειο κομμάτι που περιλαμβάνει
και τις κατεχόμενες περιοχές. Η δημοσίευση των συντεταγμένων, που απέστειλε στα Ηνωμένα Έθνη, σε Λευκωσία
και Νέα Υόρκη, ουσιαστικά αποτελούν
την ενίσχυση του νομικού και διπλωματικού πεδίου, προς αντιμετώπιση των
παράνομων και προκλητικών διεκδικήσεων της Τουρκίας. Ένα σημείο που ξεχωρίζει στο φάκελο που απεστάλη στον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
τον οποίο απεκάλυψε η ηλεκτρονική
«Κ», είναι ο χάρτης στον οποίο απεικονίζεται η επέκταση της ΑΟΖ καθώς και
η υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο βόρειο τμήμα. Με βάση τον
χάρτη, η οριοθέτηση έχει γίνει στη λογική του Δικαίου της Θάλασσας της μέσης γραμμής, όταν υπάρχει διαφωνία ή
μη συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Παράλληλα με την κατάθεση των συντεταγμένων, η Λευκωσία εντείνει τις
διπλωματικές κινήσεις της, σε μια προσπάθεια αποτροπής τετελεσμένων από
πλευράς Τουρκίας.

Η επιστολή
Με βάση την επιστολή προς το Γενικό
Γραμματέα που περιλαμβάνεται στο φάκελο προς τα Ηνωμένα Έθνη, το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποίησε κατάλογο
γεωγραφικών συντεταγμένων από το σημείο 1 έως και το 177, σχετικά με το βόρειο
και βορειοδυτικό εξωτερικό όριο της Αποκλειστικής Οικονομικής ζώνης και της
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΥΠΕΞ, με την επιστολή του, καλεί τον Γενικό Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών να δημοσιεύσει
τον κατάλογο των γεωγραφικών συντεταγμένων, των σημείων και το επεξηγηματικό διάγραμμα του βόρειου και βορειοδυτικού εξωτερικού ορίου της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της

ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Κύπρου
στην ιστοσελίδα του τμήματος των Ηνωμένων Εθνών για τις θαλάσσιες υποθέσεις και το νόμο της θάλασσας.

Οι συντεταγμένες
Οι συντεταγμένες που στάληκαν καλύπτουν το βόρειο και βορειοδυτικό κομμάτι της κυπριακής ΑΟΖ για το οποίο
δεν είχαν αποσταλεί συντεταγμένες παλαιότερα. Με βάση την απεικόνιση που
έχει γίνει, το πρώτο σημείο είναι ουσιαστικά προέκταση του δυτικού σημείου
του τεμαχίου 4 της ΑΟΖ και από εκεί με
πλάγια βορειοανατολική κατεύθυνση,
καταλήγει σε σημείο της μέσης γραμμής
με τα τουρκικά παράλια. Στη συνέχεια
η γραμμή οριοθέτησης του εξωτερικού
ορίου της ΑΟΖ κινείται παράλληλα με

Τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, θα επιδιώξει από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο

οποίος θα ημερώσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την παρουσία του γεωτρύπανου στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο χάρτης, στον

οποίο απεικονίζονται τα 117
σημεία με τις
συντεταγμένες
του εξωτερικού
ορίου της ΑΟΖ
και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι
αυτός που απεστάλη στα Ηνωμένα Έθνη από
το υπουργείο
Εξωτερικών.
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Οι επαφές Χριστοδουλίδη
στο Παρίσι αφορούσαν
πρώτιστα τις τουρκικές
προκλήσεις. Ο υπουργός
Εξωτερικών συναντήθηκε
και με υψηλόβαθμο
στέλεχος της TOTΑL.
τις βόρειες ακτές των ελευθέρων και κατεχόμενων περιοχών, στη μέση γραμμή
με τα τουρκικά παράλια και τερματίζεται
στο ύψος της χερσονήσου της Καρπασίας
στη μέση γραμμή με την ΑΟΖ της Συρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η προεργασία κατάθεσης συντεταγμένων στα
Ηνωμένα Έθνη ολοκληρώθηκε τέλος
του 2018 και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελλάδα προκειμένου η
κατάθεση στα Ηνωμένα Έθνη να γίνει
ταυτόχρονα. Για λόγους που δεν έχουν
γίνει γνωστοί, ο αρχικός σχεδιασμός ουδέποτε υλοποιήθηκε. Με βάση τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, η αποστολή συντεταγμένων
αποτελεί ουσιαστικά γνωστοποίηση των
εξωτερικών ορίων της ΑΟΖ, τα οποία
όπως αναφέρεται μπορούν να διαφοροποιηθούν κατόπιν συμφωνίας ή συμφωνιών με τα κράτη των οποίων οι ακτές
βρίσκονται απέναντι από τις αντίστοιχες

ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην
προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Οι διπλωματικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση
της τουρκικής παραβατικότητας θα μεταφερθούν και στο άτυπο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στη
Ρουμανία αύριο Πέμπτη. Στις εργασίες
του Συμβουλίου εκτός από το Μέλλον της
Ευρώπης και τη Στρατηγική Ατζέντα της
ΕΕ για την περίοδο 2019-2024, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα εγείρει το θέμα των
πρόσφατων παράνομων ενεργειών της
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, ως συνέχεια των έντονων διαβημάτων που έγιναν προς τους Θεσμούς και τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Το θέμα των προκλήσεων
θα τεθεί και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, στο Σίμπιους, όπου ο
Νίκος Αναστασιάδης σε παρέμβασή του

θα ενημερώσει τους αρχηγούς κρατών ή
κυβερνήσεων, που συμμετέχουν στο ΕΛΚ,
για τις τουρκικές προκλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Οι παρεμβάσεις του Νίκου
Αναστασιάδη αναμένεται να κινηθούν
στο πνεύμα πως η παρουσία τουρκικού
γεωτρύπανου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ,
συνιστά δεύτερη εισβολή που επηρεάζει
τις προσπάθειες και για το πολιτικό ζήτημα.
Ο κύκλος των κινήσεων, σε πολιτικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο με τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου όπου ο Νίκος Αναστασιάδης πέρα
από την ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τις κινήσεις που έχουν γίνει
και τα μέτρα που έχουν μελετηθεί, θα επιδιώξει τη συναίνεση.

Στη Γαλλία
Ένα θέμα που προκαλεί έντονο προβληματισμό, σε πολιτικό και διπλωματικό

επίπεδο, είναι πρώτον το ενδεχόμενο έναρξης εργασιών στο σημείο που βρίσκεται το τουρκικό γεωτρύπανο και δεύτερον ενδεχόμενη μετακίνησή του, σε
οικόπεδα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί.
Πρωταρχικός στόχος των διπλωματικών
κινήσεων που γίνονται είναι η Τουρκία
να μην προχωρήσει σε δημιουργία τετελεσμένων επί της θαλάσσης. Και αν στην
περίπτωση δυτικά της Πάφου, όπου η
Λευκωσία έχει εξασφαλίσει τη στήριξη
ΕΕ, ΗΠΑ, Αιγύπτου, Ισραήλ και την αντίδραση της Ρωσίας, για το ενδεχόμενο
που οι τουρκικές προκλήσεις επεκταθούν
νοτιότερα εντός της ΑΟΖ, ιδιαίτερη σημασία επιδεικνύεται στο κεφάλαιο αποτροπή. Εδώ φαίνεται να δίνεται προσοχή
και σε άλλους παράγοντες που πιστεύεται
ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και
έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξη
εταιρειών που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ.
Με βασική επιδίωξη τη μη στρατικοποίηση των τουρκικών προσκλήσεων, πιστεύεται πως η παρουσία εταιρειών όπως
η ExxonMobil και η TOTAL θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά για την τουρκική
πλευρά. Στο πνεύμα αυτό η μονοήμερη
επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι αποσκοπούσε στο συντονισμό των δυο πλευρών.
Επιδίωξη της Λευκωσίας είναι η επέκταση
της γαλλικής παρουσίας και σε άλλα τεμάχια της ΑΟΖ τα οποία έχουν δοθεί στην
ιταλική ΕΝΙ για έρευνες.

Ο ΥΠΕΘΑ στη Λευκωσία
Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις θα μεταφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Λευκωσία.

Ο κ. Αποστολάκης, μιλώντας την Τρίτη
σε συνέδριο στην Αθήνα (ExposecDefenseworld), αναφέρθηκε στις τουρκικές προκλήσεις με τη γνωστή θέση επί
εποχής Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, η
Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. «Να αναφερθώ, στην πρόσφατη
απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια απόφαση την οποία έχουμε
καταδικάσει και η οποία έχει προκαλέσει
πολλές διεθνείς αντιδράσεις, όπως από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και πολλές
άλλες πλευρές. Επικροτούμε την ψύχραιμη
και νηφάλια στάση της Κύπρου, παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή
Δημοκρατία, καθώς και τους κοινοτικούς
εταίρους και συμμάχους μας για τις επόμενες ενέργειες και υποστηρίζουμε την
Κύπρο σε όλες τις ενέργειες». Ο ΥΠΕΘΑ
θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό από τον
Νίκο Αναστασιάδη.

Το γεωτρύπανο
Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, το τουρκικό γεωτρύπανο παραμένει
ακινητοποιημένο δυτικά του Ακάμα χωρίς να έχει ξεκινήσει εργασίες. Πέρα
από τα σκάφη που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης στο γεωτρύπανο στην
περιοχή δεν παρατηρείται άλλη τουρκική
δραστηριότητα, με εξαίρεση μια τουρκική φρεγάτα που κινείται στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίες ολοκληρώνουν
τις διαδικασίες έκδοσης διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τα πληρώματα του
γεωτρύπανου και των υποστηρικτικών
πλοίων.

Στη μάχη της πόλωσης ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ μέσω Νιαζί
Στα άκρα η αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμάτων ενόψει ευρωεκλογών - Καταγγελίες για διγλωσσία και κομματική προπαγάνδα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε καθεστώς πόλωσης βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ,
με την αντιπαράθεση να φτάνει στα άκρα
ενόψει ευρωεκλογών. Το πόρισμα του
Συνεργατισμού και η υπόθεση «Ορέστης»
άναψε τα αίματα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά η τελική βολή όπως όλα δείχνουν επήλθε στο Παγκύπριο Συνέδριο
του ΔΗΣΥ, με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να
συνταυτίζει εν πολλοίς ΑΚΕΛ και Ακροδεξιά ως την κύρια απειλή για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να καταγγέλλει
την Αριστερά για διγλωσσία στην προσπάθεια να αλιεύσει τ/κ ψήφους. Καταγγελία που φωτογράφιζε τον υποψήφιο
του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, με τον ίδιο
να απαιτεί απολογία από τον ΔΗΣΥ και
το ΑΚΕΛ να καταγγέλλει τον ΔΗΣΥ για
επιστράτευση του εθνικισμού στην προσπάθειά του να συσπειρώσει το κόμμα.
Το πού θα φτάσει η κόντρα και ποια από
τις δύο μεριές θα ωφελήσει, αναμφίβολα
είναι ακόμα αβέβαιο.

Στο επίκεντρο ο Νιαζί
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, απευθυνόμενος
στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, ζητούσε να απαντήσουν κατά πόσο υπόσχονται στους
Τ/κ, εκπροσώπηση της τ/κ κοινότητας
ως κοινότητας, άρση εμπάργκο στο ψευδοκράτος ή εισαγωγή της τουρκικής
γλώσσας στην Ε.Ε. Κατάγγειλε μάλιστα
το ΑΚΕΛ για διγλωσσία, καθώς, όπως
είπε, άλλα υπόσχονται κατά τις προεκλογικές εκδηλώσεις που κάνουν στα Κατεχόμενα στους Τ/κ και άλλα λένε στις ελεύθερες περιοχές. Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Ελένη Σταύρου προσωποποίησε την αντιπαράθεση και την
πήρε ένα βήμα πιο κάτω, όταν σε ανάρτησή της σημείωνε πως ο κ. Κιζίλγιουρεκ
«δεν θα αποτολμούσε ποτέ να αναλάβει

την πρωτοβουλία να περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, αν δεν είχε την έγκριση της επίσημης Τουρκίας».
Στον ΔΗΣΥ, εδώ και καιρό, διαρρέουν
ότι ο κ. Κιζίλγιουρεκ ακολουθεί δική του
προεκλογική στα Κατεχόμενα που ενδεχομένως να αναβαθμίζει τα Κατεχόμενα.
Ήδη προέβαλαν την διαφήμιση Κιζίλγιουρεκ στα τουρκικά με το μήνυμα «Η
δική σου φωνή στην Ευρώπη» με τα στελέχη να διερωτούνται αν αυτό συνεπάγεται εκπροσώπηση της τ/κ κοινότητας
ως κοινότητας στην Ε.Ε. Όπως λένε δεν
ήθελαν να προσωποποιήσουν την περίπτωση Κιζίλγιουρεκ, αλλά να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα στο ΑΚΕΛ, σε μία
προσπάθεια να φέρουν το κόμμα της Αριστεράς σε αμηχανία. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Τ/κ ακαδημαϊκός υπήρξε στενός συνεργάτης του Γλαύκου Κληρίδη,
συγγραφέας του βιβλίου του «Γλαύκος

κού-ΔΗΣΥ στο ζήτημα Κιζίλγιουρεκ, θυμίζοντας πως ήταν σύμβουλος του κ. Αναστασιάδη αλλά και το ότι δεχόταν
συγχαρητήρια για τη δράση του από
τον Αβέρωφ Νεφούτου. «Όσο κι αν κατανοούμε το φόβο τους μπροστά στην
κάλπη των Ευρωεκλογών, δεν θα τους
επιτρέψουμε με την κομματική τους
προπαγάνδα να μας πισωγυρίσουν σε
άλλες εποχές και να υπονομεύσουν το
μέλλον αυτής της χώρας. Πολύ περισσότερο που η κομματική προπαγάνδα
τους ταυτίζεται με την προπαγάνδα της
τουρκοκυπριακής ακροδεξιάς ΤΜΤ, η
οποία θεωρεί τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
πράκτορα των Ελλήνων», ανέφερε ο κ.
Στεφάνου.

Να μου απολογηθεί ο Αβέρωφ
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Ο ΔΗΣΥ ήγειρε σειρά
ερωτημάτων για το πώς θα
κινηθεί ο κ. Κιζίλγιουρεκ
στο ενδεχόμενο εκλογής του,
με το ΑΚΕΛ να τον συνταυτίζει με την ακροδεξιά ΤΜΤ.
Κληρίδης: η πορεία μιας χώρας» και σύμβουλος του Νίκου Αναστασιάδη και η όποια προσωπική επίθεση θα μπορούσε
να γυρίσει εναντίον τους. Καθόλου τυχαίο
και το ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έσπευσε
να διαχωρίσει τη θέση του από αυτήν
της Ελένης Σταύρου.

ΔΗΣΥ ως ΤΜΤ
Διαφοροποίηση βεβαίως που δεν φαίνεται να εμπεδώθηκε στην κοινή γνώμη

Τον προεκλογικό μονοπωλούν μέχρι στιγμής η Ελένη Σταύρου και ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,

με την πρώτη να καταγγέλλει τον Τουρκοκύπριο ακαδημαϊκό ότι για να θέσει υποψηφιότητα έχει την έγκριση της Τουρκίας.

ούτε στο ΑΚΕΛ με τα στελέχη να συνταυτίζουν τον ΔΗΣΥ με την ακροδεξιά ΤΜΤ.
«Σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή Δημοκρατία οι απαντήσεις στα ερωτήματα
που ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου θέτει
στο ΑΚΕΛ είναι αυτονόητες και δεδομένες», είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ
Στέφανος Στεφάνου. «Κι εμείς και ο ίδιος
το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Γι’ αυτό
και ένα μόνο πράγμα ευχόμαστε: να επανέρχεται στα ψευδο- ερωτήματά του

για λόγους πολιτικού αντιπερισπασμού
και εκλογικής σκοπιμότητας και όχι για
να καλλιεργήσει συνειδητά κλίμα φόβου
και αυτοκαταστροφικής καχυποψίας»,
ανέφερε προσθέτοντας πως αν «ισχύει
το δεύτερο τότε πρόκειται για προετοιμασία του εδάφους ώστε η οριστική διχοτόμηση να εμφανιστεί ως η αναπόφευκτη λύση του Κυπριακού».
Ο Στέφανος Στεφάνου δεν παρέλειψε
να θίξει θέμα ανακολουθίας Προεδρι-

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του,
ζητώντας από τον Αβέρωφ Νεοφύτου να
του απολογηθεί προσωπικά για το γεγονός
ότι έχει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφια
ευρωβουλευτή –φωτογραφίζοντας την
Ελένη Σταύρου- η οποία τον χαρακτηρίζει
πράκτορα της Τουρκίας. Ο ίδιος, κληθείς
από το κρατικό κανάλι να απαντήσει στα
ερωτήματα που έθεσε ο ΔΗΣΥ, σημείωσε
πως αυτές οι τοποθετήσεις γίνονται εκ
του πονηρού από τον ΔΗΣΥ. Σε ο,τι αφορά
την άρση εμπάργκο διερωτήθηκε αν θα
ξεκινήσουμε να βάζουμε όρους και υπογράμμισε πως ένας από τους στόχους
του είναι η εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας στην Ε.Ε.

Ας μας απαντήσουν
Ο ΔΗΣΥ, από την πλευρά του, ανταπάντησε δια του αντιπροέδρου του κόμματος Νίκου Νουρή. «Μας καλούν από
το ΑΚΕΛ να απολογηθούμε γιατί τους θέσαμε ερωτήματα. Μα αν πρέπει να υπάρξει
μια απολογία προς στον Κυπριακό λαό

στο σύνολό του, είναι από το ίδιο το
ΑΚΕΛ, το οποίο για 4η συνεχόμενη μέρα
αποφεύγει να απαντήσει: Θεωρεί ότι η
συμμετοχή Τ/Κ στα ψηφοδέλτια συνιστά
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας
και απόρριψη του μορφώματος του ψευδοκράτους ή όχι; Αποφεύγουν να απαντήσουν γιατί λένε άλλα στους Ε/Κ για
το θέμα της τουρκικής γλώσσας. Την ώρα
που μόλις χθες με έντονο τρόπο ο υποψήφιός τους ξεκαθάρισε ότι είναι προτεραιότητά του, η διεκδίκηση της εισαγωγής της τουρκικής γλώσσας στο Ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε ο κ. Νουρής.
«Μήπως», διερωτήθηκε ο κ. Νουρής,
«το ΑΚΕΛ αρνείται τη δήλωσή του ότι
εάν εκλεγεί θα εκφωνήσει την πρώτη
του ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο στα
τούρκικα δημιουργώντας πρόβλημα στην
Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη
μέρα της ενδεχόμενης συμμετοχής του
όταν καλά γνωρίζουν ότι δεν είναι αποδεκτή η χρήση της τουρκικής; Αυτό δεν
είναι μόνο διγλωσσία αλλά και ψέμα που
συνειδητά προωθείται για ψηφοθηρικούς
και μόνο λόγους στα κατεχόμενα».
«Ο Κύπριος ψηφοφόρος διερωτάται
και το ΑΚΕΛ οφείλει να απαντήσει. Ποια
αλήθεια θα είναι η τοποθέτηση των Τ/κ
ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο,
στην περίπτωση που εκλεγούν, εάν τεθεί
θέμα καταδίκης της Τουρκίας για τη νέα
εισβολή της στην κυπριακή ΑΟΖ; Ποια
θα είναι η στάση τους εάν τεθεί θέμα άρσης του δήθεν εμπάργκο του ψευδοκράτους; Ποια στάση θα κρατήσουν και για
την άρση της δήθεν απομόνωσης των
Τ/Κ; Εμείς έχουμε υπομονή και θα ρωτούμε μέχρι το ΑΚΕΛ να απαντήσει. Γιατί
στη Δημοκρατία επιβάλλεται οι πολίτες
να ξέρουν πριν οδηγηθούν στην κάλπη
τι πραγματικά πρεσβεύει το κάθε κόμμα
και ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νουρής.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Νέα σύγκρουση ΕΤΥΚ με Ελληνική
Τα κέρδη της τράπεζας, οι διεκδικήσεις της συντεχνίας και το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα κέρδη της Ελληνικής Τράπεζας πυροδότησαν
εκ νέου την κόντρα μεταξύ της τράπεζας και
της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου.
Τα 320 εκατομμύρια κερδών έφεραν ξανά στην
επιφάνεια τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ της
συντεχνίας και της τράπεζας, που ο πυρήνας
τους είναι η υπογραφή της νέας συλλογικής
σύμβασης, η οποία δεν έχει συνομολογηθεί
μεταξύ των δύο πλευρών. Η κόντρα μεταξύ
Ελληνικής και ΕΤΥΚ μπορεί να άρχισε όταν η
πρώτη «φλέρταρε» με την απόκτηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, άρα και κατ’
επέκταση των υπαλλήλων της, αλλά είναι μόνο
ένα κομμάτι του παζλ. Οι απόψεις που εξέφρασε
για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, ταυτίζονται απόλυτα με τις απόψεις που έχει εκφράσει
κατά καιρούς και ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Πάτρικ
Χούρικαν. Η ταύτιση έγκειται στον τρόπο πα<
<
<
<
<
<

Εάν πλέον Τράπεζα Κύπρου
και Ελληνική Τράπεζα, οι δύο
μεγαλύτερες τράπεζες της
Κύπρου, ταυτίζονται, τότε ενδέχεται η ΕΤΥΚ να έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο πρόβλημα από
ό,τι εκτιμά.
ραχώρησης των μισθολογικών αυξήσεων, κάτι
για το οποίο Μάτσης και Χούρικαν συμφωνούν
πλήρως. Εν ολίγοις, οι αυξήσεις θα πρέπει να
παραχωρούνται μέσω ενός συστήματος που
θα βασίζεται στην απόδοση των τραπεζοϋπαλλήλων και όχι βάσει άλλων παραγόντων,
όπως για παράδειγμα τα χρόνια υπηρεσίας.
Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της Ελληνικής
Τράπεζας ανέφερε, κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της τράπεζας, πως η Τράπεζα
είναι μεν έτοιμη να δώσει προσαυξήσεις, ωστόσο θα πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο και
με μεθοδολογία που να εξισορροπείται όποια
μισθολογική ανισορροπία προκύπτει. Επίσης,
τόνισε πως είναι ευθύνη της ΕΤΥΚ που δεν
έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση μεταξύ
Ελληνικής και της ίδιας, καθώς σύμφωνα με
τον κ. Μάτση, η ΕΤΥΚ θέτει ως προαπαιτούμενο

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, ανέφερε πως η Τράπεζα είναι μεν έτοιμη να δώσει προσαυξήσεις, ωστόσο θα πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο.
να δοθεί πρώτα η προσαύξηση στο προσωπικό
της τράπεζας και έπειτα να προχωρήσουν σε
όποιες διαπραγματεύσεις.
Το σίγουρο όμως είναι πως εάν πλέον Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, οι δύο
μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, ταυτίζονται,
τότε ενδέχεται η ΕΤΥΚ να έχει να αντιμετωπίσει
μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι εκτιμά μέχρι
στιγμής.

Απαντά η ΕΤΥΚ

Η ΕΤΥΚ «σήκωσε τα μανίκια». Με εγκύκλιό
της απάντησε πως μέχρις ότου υπογραφεί νέα
συμφωνία, θα πρέπει να τηρούνται οι υφιστάμενες, ενώ η Ελληνική θα πρέπει να σεβαστεί
τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, να
παραχωρήσει την ετήσια προσαύξηση και την
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).
Η ΕΤΥΚ, όπως κατέγραψε στην εγκύκλιο της
Τρίτης, «ένιωσε την υποχρέωση να σχολιάσει
τις τελευταίες δηλώσεις του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Τράπεζας, όπως αυτές
παρουσιάστηκαν στα μέσα. Στόχος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, είναι να παραπλανήσουν τους τραπεζοϋπαλλήλους και την κοινή
γνώμη, ενώ αντίκεινται στις πρόνοιες του

ίδιου του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Η ΕΤΥΚ τονίζει πως είναι λανθασμένη και
πολύ επικίνδυνη για τους εργαζόμενους η τοποθέτηση ότι, επειδή η συλλογική σύμβαση
δεν έχει ανανεωθεί, η εργοδοτική πλευρά δικαιούται να μην την τηρεί ή επειδή έχει θέσει
αίτημα για διαφοροποίηση των υφιστάμενων
συμφωνιών, έχει το δικαίωμα να το εφαρμόσει
μονομερώς. Με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών
Σχέσεων αλλά και μέσα και από αποφάσεις
του Υπουργείου Εργασίας, εξηγεί πως, έστω
κι αν μια συλλογική σύμβαση δεν έχει ανανεωθεί, οι πρόνοιές της συνεχίζουν να δεσμεύουν
την εργοδοτική πλευρά όπως δεσμεύουν και
τους εργαζόμενους και οι υφιστάμενες συμφωνίες διαφοροποιούνται μόνο ύστερα από
υπογραφή νέας συμφωνίας.
«Επίσης, καμιά πλευρά δεν έχει το δικαίωμα,
επειδή έχει ζητήσει τη διαφοροποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών, να εφαρμόζει μονομερώς και χωρίς νέα συμφωνία αυτό που έχει
θέσει ως αίτημα. Η Οργάνωσή μας ζήτησε
35ωρη εργασία, άρα με τη λογική της εργοδοσίας θα έπρεπε να τη θέσουμε σε εφαρμογή
αυθαίρετα; Για το θέμα της ετήσιας προσαύξησης και της ΑΤΑ, οφείλουμε να υπενθυμί-

Νέες Θέσεις Επαρχιακών Διευθυντών
Για πλήρη απασχόληση: Λεμεσό, Πάφο
Περιγραφή θέσης εργασίας:
Θα έχει ως κύρια ευθύνη το συντονισμό και την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του
επαρχιακού γραφείου, την εποπτεία του διοικητικού και γραφειακού προσωπικού, της
εύρυθμης λειτουργία του τομέα εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης (Fundraising),
εξεύρεσης πόρων και δημοσίων σχέσεων. Θα είναι επίσης υπεύθυνος/η για τη διατήρηση
της σωστής εικόνας του Συνδέσμου και τη χρηστή διοίκηση των οικονομικών πόρων της
Επαρχίας του/της.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
• Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστήμιου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Κοινωνικών.
Σπουδών ή Μάρκετινγκ ή/και Δημοσίων Σχέσεων ή άλλου συναφή κλάδου.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) από αναγνωρισμένο φορέα.
• Ηγετικές και Οργανωτικές ικανότητες.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διαπροσωπικές σχέσεις.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.
• Ικανότητες σε θέματα προβολής, δημοσίων σχέσεων, εξεύρεσης πόρων (fundraising)
και οργάνωσης εκδηλώσεων.
• Γνώση σε θέματα οργάνωσης εθελοντών.
• Τουλάχιστον πέντε χρόνια (5) εμπειρίας σε εποπτική θέση.
• Εμπειρία σε Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 17 Μαΐου 2019, με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση jobs@pasykaf.org, διευκρινίζοντας την επαρχία για την οποία ενδιαφέρεστε.
Κατόπιν λήξης της προθεσμίας, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε εξέταση
(Reasoning Test) από το ‘Cyprus Examination Center’
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

σουμε σε όλους ότι η παραχώρησή τους αποτελεί υποχρέωση της Τράπεζας με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες και υπάρχουν για το
θέμα αυτό αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας,
τις οποίες η Ελληνική Τράπεζα οφείλει να σεβαστεί και να εφαρμόσει. Έχουμε πολλές φορές
τονίσει προς τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας, ότι η πιστή τήρηση των υφιστάμενων
συμφωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την συνομολόγηση μιας νέας συμφωνίας.
Γι’ αυτό και η Οργάνωσή μας, σε ό,τι αφορά
τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, έχει ξεκαθαρίσει προς την
εργοδοτική πλευρά ότι πριν από όλα πρέπει
να εφαρμόσει πλήρως τις υφιστάμενες συμφωνίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Τέλος, η ΕΤΥΚ αναφέροντας πως δείχνοντας
ένδειξη σεβασμού προς το πρόσωπο της κας
Υπουργού Εργασίας, η οποία επέδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για επίλυση των υφιστάμενων
διαφορών με την Ελληνική Τράπεζα, η οργάνωση δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης για λήψη δυναμικών μέτρων. «Η ένδειξη καλής θέλησης που επιδεικνύουμε όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’
αόριστο», καταλήγει.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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Μέτρια ανάπτυξη
για την Ευρώπη
αλλά ισχυρή
για την Κυπριακή
Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται ότι το 2019, για έβδομη
συνεχή χρονιά, θα συνεχίσει να επεκτείνεται, καθώς το
πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ. Σε περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος των πηγών
αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται, η εγχώρια
δυναμική αναμένεται να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία.
Όμως, η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου αναμένεται να
παραμείνει ισχυρή, με γνώμονα την εγχώρια ζήτηση, παρά
τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αναφέρεται στις
Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Κομισιόν.
Καθώς το παγκόσμιο εμπόριο και η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνουν
ασθενέστερα το τρέχον
και το επόμενο έτος, σε
<
<
<
<
<
σύγκριση με τον ταχύ ρυθ- <
μό που παρατηρήθηκε το
Οι δείκτες χρέους
2017, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα ε- προς το ΑΕΠ προξαρτηθεί αποκλειστικά αβλέπεται να μειωπό την εγχώρια δραστηριότητα. Συνολικά, το ΑΕΠ θούν στα περισσότεπροβλέπεται να αυξηθεί ρα κράτη μέλη το
φέτος κατά 1,4 % στην ΕΕ
και κατά 1,2 % στη ζώνη 2019 και το 2020.
του ευρώ. Σύμφωνα όμως
με το κεφάλαιο των προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία,
το ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμούς 3,9% για
το 2018, 3,1% για το 2019 και 2,7% για το 2020.
Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας εξακολούθησαν να
βελτιώνονται παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης προς
το τέλος του 2018, αναφέρει η Κομισιόν για τα της ανεργίας.
Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται
στην ΕΕ το 2019 και να φθάσει το 6,2 % το 2020. Το ποσοστό
ανεργίας στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί σε
7,7 % το 2019 και σε 7,3 % το 2020, ποσοστό χαμηλότερο
από ό, τι πριν από την έναρξη της κρίσης το 2007. Σύμφωνα
με τις προβλέψεις της Κυπριακής οικονομίας, η ανεργία
θα συνεχίσει να μειώνεται από το 8,4% το 2018 στο 6,7%
το 2019 και 5,9% το 2020. Οι δείκτες χρέους προς το ΑΕΠ
προβλέπεται να μειωθούν στα περισσότερα κράτη μέλη
το 2019 και το 2020, καθώς τα ελλείμματα παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα και η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει υψηλότερη από το μέσο επιτόκιο
εξυπηρέτησης του εκκρεμούς χρέους. Ειδικότερα για την
Κύπρο, αναφέρεται πως το χρέος αποκλιμακώνεται από
το 102% το 2018 στο 96,4% το 2019 και 98,9% το 2020.
Το έλλειμμα 4,8% του 2018 θα μετατραπεί ξανά σε πλεόνασμα
3% το 2019 και 2,8% το 2020 χωρίς αλλαγή πολιτικής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Γερή ένεση για το λιανικό το Πάσχα
Στο +5% ο τζίρος τον Απρίλιο, συνεχίζεται το θετικό σερί από το 2013 – Το Μεγάλο Σάββατο χρυσή μέρα για τις υπεραγορές
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Χωρίς εκπλήξεις κινήθηκε ο τομέας του
λιανικού εμπορίου την περίοδο του Πάσχα, αφού συνέχισε το θετικό προηγούμενο των τελευταίων μηνών και έδωσε
σημαντική ώθηση στον Απρίλιο. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Παγκύπριου Συνδέσμου
Λιανικού Εμπορίου, ο προηγούμενος μήνας έκλεισε με αύξηση κατά 4,7% στον
τζίρο, ενώ ανάλογες επιδόσεις καταγράφηκαν και σε επίπεδο τετραμηνίας. Δηλαδή, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο
ο τζίρος ήταν για το λιανικό αυξημένος
κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
Τα στοιχεία για το μεγαλύτερο κομμάτι
του λιανικού εμπορίου που είναι ο τομέας
τροφίμων, κάνουν λόγο για αύξηση της
τάξης του 13% την πρώτη τριμηνία του
<
<
<
<
<
<

Δυναμικά συνεχίζει
και το λιανικό τροφίμων,
που κατέγραψε αύξηση 13%
σε συναλλαγές και 9,5%
σε τζίρο το πρώτο τρίμηνο
του 2019.
2019 όσον αφορά τις συναλλαγές, σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2018.
Αύξηση σημειώθηκε και σε επίπεδο τζίρου, της τάξης του 9,5% και αφήνουν ικανοποίηση στους πρωταγωνιστές του
κλάδου.

Πιο ψηλά το Μ. Σάββατο
Από την Μεγάλη Πέμπτη η αγορά άρχισε να παίρνει τα πάνω της, και να καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα στα
ταμεία των καταστημάτων κυρίως δε των
υπεραγορών. Σε αυτό συνέδραμε το γεγονός ότι καταβλήθηκαν οι μισθοί των
δημοσίων υπαλλήλων καθώς και οι 14οι
μισθοί.
Πιο δυνατά ακολούθησε ο τζίρος για
την Μεγάλη Παρασκευή, ενώ η πιο δυνατή εμπορικά μέρα ήταν για το φετινό
Πάσχα το Μεγάλο Σάββατο. Συγκριτικά
δε με το περσινό Πάσχα, οι καταναλωτές
έκαναν φέτος 5% περισσότερες συναλλαγές.

Καλύτερα κάθε χρόνο
Η θετική εικόνα που παρουσιάζει το
λιανεμπόριο τους πρώτους τέσσερις μήνες
του 2019, έρχεται ως λογική συνέχεια
μιας εξαιρετικής χρονιάς, όπως έχει χαρακτηριστεί το 2018. Ήταν μάλιστα η
5η συνεχόμενη χρονιά αύξησης για τον
κλάδο, που καταγράφει θετικά πρόσημα
από το 2013.
Η τάση ενισχύθηκε από τις καλές προσφορές που υπάρχουν στην αγορά, την
αφθονία των προϊόντων και την ψυχο-

λογία των καταναλωτών επισημαίνει ο
κ. Αντωνίου.

Η επόμενη μέρα
Οι θετικές συγκυρίες των τελευταίων
ετών ενίσχυσαν τις προσδοκίες και την
αισιοδοξία στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα στην υποκατηγορία
των υπεραγορών, τα νέα ανοίγματα είναι
το χαρακτηριστικό των τελευταίων μηνών.
Εντός του έτους αναμένονται τουλάχιστον
δύο ανοίγματα των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε Πολεμίδια και Πάφο. Στο μεταξύ
άρχισαν οι εργασίες της υπεραγοράς Παπαντωνίου στην Έγκωμη, ωστόσο η νέα
υπεραγορά δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το 2020. Την τάση των υπόλοιπων υπεραγορών για επεκτάσεις δεν
ακολουθεί η γερμανική εταιρεία Lidl,
που επί του παρόντος εστιάζει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων καταστημάτων της. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για το 2019 ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκατ.ευρώ
αφορούν ανακαινίσεις και επεκτάσεις
του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας.
Μελλοντικά, ωστόσο, και συγκεκριμένα
μέχρι το 2021, ο στόχος της εταιρείας
είναι ο αριθμός των καταστημάτων της
να φτάσει τα 21, παγκύπρια, ενώ το επόμενο κατάστημα της εταιρείας θα είναι
στην Λεμεσό.
Υπενθυμίζεται και η τελευταία κίνηση
της εταιρείας ΜΕΤΡΟ για νέο κατάστημα
στη Λεμεσό. Ως γνωστό, η εταιρεία έχει
προχωρήσει σε επένδυση 7,2 εκατ. ευρώ
για την αγορά του ακινήτου και έχει καταλήξει σε συμφωνία με την μονάδα διαχείρισης ακινήτων της τράπεζας Κύπρου.
Η νέα υπεραγορά αναμένεται να είναι έτοιμη περί τα τέλη του 2020 στον χώρο
του πρώην Πισσαρίδη. Το γεγονός ότι
το σημείο βρίσκεται κοντά στην υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ δείχνει ότι οι υπεραγορές επιλέγουν να κινηθούν πιο επιθετικά απέναντι στον ανταγωνισμό. Άλλα
παραδείγματα, η περίπτωση της ΑΛΦΑΜΕΓΑ και της Lidl στην Λακατάμεια,
αλλά και της υπεραγοράς Παπαντωνίου
στην Έγκωμη, μεταξύ Lidl και ΑΛΦΑΜΕΓΑ, κάτι που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αλλαγές στο πώς κατανέμεται
η καταναλωτική πίτα.

Μίνι εμπορικό στα Πολεμίδια
Αλλαγή στο εμπορικό σκηνικό της Λεμεσού φέρνει η δημιουργία μίνι εμπορικού
κέντρου στα Πολεμίδια.
Η γειτνίαση ονομάτων όπως ΙΚΕΑ και
JUMBO θεωρείται βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει σημαντική μερίδα των καταναλωτών. Το εμπορικό κέντρο θα στεγάζεται
στον χώρο του πρώην Ορφανίδη. Εκεί
προορίζεται να λειτουργήσει το επόμενο
κατάστημα της υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ
όπως επίσης νέο κατάστημα Intersports,
αλλά και η γνωστή αλυσίδα καφέ
Starbucks.

Βαρόμετρο θα αποτελέσουν για το λιανικό, τα επίπεδα των τουριστικών αφίξεων του 2019. Θεωρείται δεδομένο ότι τα περσινά επίπεδα ρεκόρ στον τουρισμό συνέβαλαν ουσιαστικά
στην αύξηση κατά 5% στον τζίρο του λιανεμπορίου.

Προειδοποιήσεις για το 2020
Παρά την θετική εικόνα που παρουσιάζει
η πρώτη τετραμηνία του 2019 και την
γενικότερη αισιοδοξία στους παίκτες
του λιανικού εμπορίου, εντούτοις υπάρχουν βασικές παράμετροι οι οποίες
δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, για παράδειγμα ο τουρισμός. Πρόκειται για
ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας,
και ως εκ τούτου και τον τομέα του λιανικού. Είναι γνωστό εξάλλου ότι οι υψηλές αφίξεις των τελευταίων μηνών
έχουν συνδεθεί με την άνοδο στις συναλλαγές και τον τζίρο για καταστήματα,
αρτοποιεία, εμπορικά κέντρα και υπεραγορές.
Μάλιστα το 2018, η αύξηση της κατανάλωσης κατά 5% είχε αποδοθεί σε
μεγάλο βαθμό στις τουριστικές ροές
στην Κύπρο, και ευλόγως έδωσε το συμπέρασμα ότι τα 3,9 εκατομμύρια των

ΑΠΟΨΗ

επισκεπτών του προηγούμενου έτους
ήταν εξαιρετικά ωφέλιμα και για το λιανικό. Οι εκτιμήσεις ωστόσο και οι προβλέψεις ότι η φετινή τουριστική χρονιά
δεν θα πιάσει τα ρεκόρ της προηγού-

μενης, υποχρεώνουν και τους πρωταγωνιστές του λιανικού να προετοιμάζονται για μικρότερο καλάθι.
Από τις αρχές του 2019 πάντως είχαν
αρχίσει να εκφράζονται οι πρώτοι προ-

βληματισμοί ότι η αγορά πλησιάζει σε
επίπεδα κορεσμού, καθώς τα νέα ανοίγματα και οι επεκτάσεις δεν συμβαδίζει
με την αύξηση της καταναλωτικής πίτας.
Εξάλλου σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του λιανικού τομέα ήδη με το
φιλελευθεροποιημένο ωράριο στην ουσία τα καταστήματα μπορούν να εξυπηρετήσουν 25-30% περισσότερους καταναλωτές.
Πάντως ο σύνδεσμος λιανικού εμπορίου, υποδεικνύει διά του γενικού διευθυντή του Μάριου Αντωνίου ότι πλέον
οποιεσδήποτε νέες κινήσεις ειδικά από
πλευράς των υπεραγορών χρειάζεται
προσοχή, καθώς τα δεδομένα δεν ευνοούν κάτι τέτοιο και για το 2020. Ήδη,
όπως αναφέρει, τα ανοίγματα των υπεραγορών από το 2013, βρισκόμαστε ήδη
σε επίπεδα προ του 2012 και το λουκέτο
των υπεραγορών Ορφανίδη.

/ Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΛΑ*

Τι καθυστερεί την αποκλιμάκωση της ανεργίας
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής
οικονομίας δυστυχώς παραμένει το υψηλότατο ποσοστό ανεργίας. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ανεργία κατέγραψε 19,6% το 2018 και αναμένεται
να μειωθεί με ιδιαίτερα αργό ρυθμό στο
13,6% το 2024. Με άλλα λόγια, πέντε έτη
από... σήμερα, το ποσοστό ανεργίας θα
παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από
το 12,7% που είχε καταγράψει η οικονομία
μας το... 2010.
Οι παραπάνω εξαιρετικά απαισιόδοξες
εκτιμήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας
αφότου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10,92%, από τα 586 στα 650
ευρώ. Εδώ λοιπόν τίθεται επιτακτικά το
ακόλουθο ερώτημα: Μπορεί η γενναιόδωρη αύξηση του κατώτατου μισθού να
εξηγήσει, και σε ποιο βαθμό, την αργή
αποκλιμάκωση την ανεργία στη χώρα
μας;
Ο γράφων, με πρόσφατο άρθρο του
στο έγκυρο blog της «Καθημερινής», εξέφρασε την (όχι και τόσο δημοφιλή) άποψη ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί,

στην παρούσα χρονική στιγμή, να αντέξει
αύξηση του κατώτατου μισθού άνω του
1,2%. Σημείωνα, μάλιστα, ότι η αύξηση
του 1,2% (αντί του 10,92% που ανακοινώθηκε) είναι συμβατή με το σημερινό
επίπεδο (α) του γενικού μισθού (ο οποίος,
με τη σειρά του, είναι συνάρτηση της
παραγωγικότητας), (β) της ανταγωνιστικότητας τιμών και (γ) του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην οικονομία μας.
Αποτελεί, όμως, η αύξηση του κατώτατου μισθού την υπ’ αριθμόν 1 απειλή
για την ανεργία στην Ελλάδα του σήμερα;
Το ερώτημα είναι εύλογο και δεν νομίζω
ότι έχει, μέχρι σήμερα, απαντηθεί. Ανατρέχω στα ιστορικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να αποτιμήσω την επίδραση στις μεταβολές
της ανεργίας από τους ακόλουθους οικονομικούς παράγοντες: (α) τη μεταβολή
στο 10ετές spread δανεισμού μεταξύ
των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων,
ως εύλογο μέτρο πολιτικής/επενδυτικής
αβεβαιότητας (με αυξητική επίδραση),
(β) τη μεταβολή των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ (με αρνητική επίδραση)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς παραμένει το υψηλότατο

ποσοστό ανεργίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ανεργία κατέγραψε 19,6% το
2018 και αναμένεται να μειωθεί με ιδιαίτερα αργό ρυθμό στο 13,6% το 2024.

και (γ) την απόκλιση του κατώτατου μισθού από τις πραγματικές «αντοχές» της
οικονομίας, ήτοι μισθοί, ανταγωνιστικότητα και ανεργία (με αυξητική επίδραση).
Το μοντέλο, το οποίο συνίσταται στη
χρήση «standardised coefficients», μου
δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσω ποιος
οικονομικός παράγοντας ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην ελληνική ανεργία.
Πράγματι, μεγαλύτερη βαρύτητα στις εξελίξεις στο «μέτωπο» της ανεργίας διαθέτει το προϋπάρχον επίπεδο ανεργίας.
Και τούτο επειδή δεν μπορείς «διά μαγείας» να μειώσεις το ποσοστό ανεργίας
από το 19,6% σήμερα στο (για παράδειγμα)
10% αύριο! Ακολουθεί, από άποψη βαρύτητας, η πολιτική αβεβαιότητα. Σημειώνω, επιπλέον, ότι η πολιτική αβεβαιότητα διαθέτει βαρύτητα 1,5 φορές
παραπάνω από τον κατώτατο μισθό και
3,5 φορές παραπάνω από τις επενδύσεις
ως προς την εξέλιξη της ανεργίας στην
Ελλάδα!
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, για
να μπορέσουμε να «χτυπήσουμε» την α-

νεργία στη... «ρίζα», προέχει η ταχεία αποκλιμάκωση του πολιτικού ρίσκου, κάτι
το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις
ελληνικές επιχειρήσεις να δανείζονται
φθηνότερα. Το 10ετές spread, αν και έχει
μειωθεί από το 4,20% στις αρχές του 2019
στο 3,26% σήμερα, παραμένει εννέα (!)
φορές υψηλότερα από το 0,36% της προ
κρίσεως εποχή (στις αρχές του 2008). Το
φθηνό κόστος δανεισμού αφενός θα «απορροφήσει» την αύξηση του μισθολογικού κόστους, το οποίο θα προκύψει
από την αύξηση του κατώτατου μισθού·
αφετέρου δε θα «τρέξει» τις πολυπόθητες
επενδύσεις. Με άλλα λόγια, το κατ' εξοχήν
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι
πολιτικό. Μπορεί άραγε η παρατεταμένη
και «άτυπη» προεκλογική περίοδος (μέχρι
και το φθινόπωρο του 2019) να συμβάλει
σε ευρεία αποκλιμάκωση του πολιτικού
ρίσκου;

* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής και
πρόεδρος του ερευνητικού τομέα στο Τμήμα
Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, University
of Liverpool.
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Στα βράχια οδηγείται η τουρκική οικονομία
Πολιτικό αλλά και οικονομικό το κόστος από τις επαναληπτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη - Κατρακυλά η λίρα
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

της Πόλης, στις εκλογές που ακολουθούν
σε λίγες εβδομάδες. Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, το Κόμμα Δημοκρατικής
Αριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Τουρκίας είναι τα πρώτα κόμματα που
ανακοινώνουν την απόσυρση τους από
την νέα εκλογική αναμέτρηση, έτσι ώστε
να διευκολυνθεί η υποψηφιότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου.
Την ίδια στιγμή, στους δρόμους της
Πόλης υψώνονται οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας. Χιλιάδες πολίτες χύνονται
στους δρόμους και υψώνουν την φωνή
τους κατά του τουρκικού κράτους. Το
πολιτικό κόστος των τελευταίων εξελίξεων
είναι ήδη ιδιαίτερα βαρύ για το πολιτικό
σύστημα της Τουρκίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη πόλωση.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της
απόφασης του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας για τις δημοτικές
εκλογές στον μητροπολιτικό δήμο της
Κωνσταντινούπολης, στους κόλπους του
τουρκικού κυβερνώντος κόμματος είχαν
σχηματιστεί δυο ομάδες. Μια μερίδα στελεχών και υποστηρικτών του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), λαμβάνοντας υπόψη τους την άσχημη οικονομική κατάσταση στην χώρα τους και
τα διάφορα ανοιχτά μέτωπα, θεωρούσαν
ότι το κεφάλαιο των δημοτικών εκλογών
του 2019 είχε πλέον κλείσει μια και καλή.
Μια άλλη ομάδα αμφισβητούσε την
άποψη αυτή, κυρίως εξαιτίας των πολιτικών και οικονομικών προνομίων που
«μοίραζε» σχεδόν εδώ και τρεις δεκαετίες
απλόχερα ο μητροπολιτικός δήμος της
Πόλης στους συντηρητικούς κύκλους

Το οικονομικό
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Σε σύγκριση με πριν από
μια δεκαετία, οι πολίτες
χρειάζονται περίπου τρεις
φορές περισσότερες λίρες
για να αγοράσουν αγαθά αξίας ενός δολαρίου από το
εξωτερικό.
της χώρας. Το χάσιμο ενός σημαντικού
αστικού κέντρου, η οικονομία του οποίου
ανταγωνίζεται τις οικονομίες διάφορων
ανεξάρτητων χωρών, με μόλις μερικές
χιλιάδες ψήφους διαφορά, ήταν κάτι αδιανόητο για πολλούς ένθερμους υποστηρικτές του Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν.
Με αυτό το σκεπτικό, ο κύκλος του Τούρκου Προέδρου άσκησε έντονη πίεση στο
εκλογικό συμβούλιο, ξεκινώντας από την
νύχτα των εκλογών.
Τελικά, οι πιέσεις και η επιμονή της
κυβέρνησης έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι πολίτες της Πόλης, στις
23 Ιουνίου οδηγούνται εκ νέου στις κάλπες
για να αναδείξουν για μια ακόμη φορά
μέσα σε λίγους μήνες, τον δήμαρχο της
πόλεώς τους. Αυτή η εξέλιξη συνοδεύεται
από αρνητικές εξελίξεις που θέτουν σε

Η επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα του τουρκικού πολιτικού και οικονομι-

κού συστήματος.

τρησης δεν αμφισβητήθηκε με τον τρόπο
που συνέβη στην περίπτωση των δημοτικών εκλογών του Μαρτίου του 2019.
Από την νύχτα της 31ης Μαρτίου μέχρι
το απόγευμα της 6ης Μαΐου το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης παρέμενε αιωρούμενο, με το κυβερνών κόμμα να επιμένει για επαναληπτικές
εκλογές, παρά το γεγονός ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν ήταν αρκετή για
να κλείσει η ψαλίδα των 13.000 ψήφων.
Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση του εκλογικού συμβουλίου και η αιτιολογία
ότι η σύνθεση των ομάδων των επιτηρητών σε κάποια εκλογικά κέντρα υπήρξε
προβληματική, για να οδηγηθεί η Τουρκία
σε επαναληπτικές εκλογές.

κίνδυνο την σταθερότητα του τουρκικού
πολιτικού και οικονομικού συστήματος.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι για την
Τουρκία τα χειρότερα έπονται κατά την
επόμενη περίοδο, όταν οι εξελίξεις στην
οικονομία θα τείνουν να ξεφύγουν από
κάθε έλεγχο.

Το πολιτικό κόστος
Η απόφαση του εκλογικού συμβουλίου
αφήνει πίσω της μεγάλη πολιτική τρικυμία, δίχως προηγούμενο στην σύγχρονη
πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Από τα
τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου
μέχρι σήμερα, από την περίοδο δηλαδή
που η Τουρκία πραγματοποίησε την μετάβαση της σε πολυκομματικό σύστημα,
το αποτέλεσμα καμίας εκλογικής αναμέ-

Η νέα εξέλιξη όπως αναμενόταν έχει
ως αποτέλεσμα την σφοδρή αντίθεση
και δυσαρέσκεια της αντιπολίτευσης.
«Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα
στις εκλογές για τον μητροπολιτικό δήμο
την στιγμή που το συμβούλιο δεν διαπιστώνει πρόβλημα στις εκλογές για τους
περιφερειακούς δήμους και τους κοινοτάρχες; Οι πολίτες δεν ψήφισαν με τον
ίδιον φάκελο, στα ίδια εκλογικά κέντρα,
με τον ακριβώς ίδιο τρόπο και σε αυτές
τις εκλογές;», αναρωτιέται ο ηγέτης της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
Η απορία του έμπειρου πολιτικού άνδρα ενώνει πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης γύρω από τον στόχο της εκ νέου
εξασφάλισης του μητροπολιτικού δήμου

Το πολιτικό δράμα στην Πόλη, εκτός
από το πολιτικό κόστος, συνοδεύεται και
από μια άλλη αρνητική εξέλιξη που επιφυλάσσει αντίκτυπο για το μέλλον της
Τουρκίας. Οι επαναληπτικές εκλογές φέρνουν μεγάλο οικονομικό κόστος για την
τουρκική κυβέρνηση. Στο άκουσμα της
είδησης η λίρα σημείωσε νέα κατρακύλα.
Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή
που οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εντάσσουν την τουρκική οικονομία στην κατηγορία των «σκουπιδιών». Ο οίκος
Standard&Poor’s δίνει στην Τουρκία τον
βαθμό B+, ενώ ο οίκος Moody’s τον βαθμό
Ba3. Ο οίκος Fitch την Παρασκευή επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Τουρκίας
ως ΒΒ και διατήρησε την αρνητική προοπτική, υπογραμμίζοντας τα χαμηλά ξένα
αποθέματα και τους πολιτικούς κινδύνους.
Ο Fitch προσέθεσε ότι η τουρκική οικονομία «φαίνεται να έχει φτάσει στον πάτο»
εν μέσω βαθιάς ύφεσης. Ο οίκος προσθέτει
ότι η αξιοπιστία στη νομισματική πολιτική
της Τουρκίας είναι «αδύναμη».
Οι Τούρκοι και ξένοι αναλυτές που
σχετίζουν τη νέα κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας με τον πολιτικό αναβρασμό και τις λανθασμένες επιλογές
της Άγκυρας σε πολλά πεδία, υπενθυμίζουν ότι την παρούσα περίοδο το βασικό
πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τονώσει την οικονομία την στιγμή που ο υψηλός πληθωρισμός υποδηλώνει ότι θα έπρεπε να

πράττει το αντίθετο. Η παρέμβαση της
κυβέρνησης στην οικονομία μπορεί βραχυπρόθεσμα να φέρνει πολιτικά κέρδη,
ωστόσο μακροπρόθεσμα και από οικονομική σκοπιά αφήνει την Τουρκία σε
δύσκολη θέση.
Την προηγούμενη περίοδο, κάθε διαδοχική απόπειρα ανάμειξης της κυβέρνησης στην οικονομία είχε ωθήσει τον
πληθωρισμό όλο και πιο ψηλά. Σήμερα
πλέον αγγίζει το 20%. Καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται, η αξία της λίρας μειώνεται αναλόγως. Πριν από δέκα χρόνια,
ένα δολάριο αντιστοιχούσε ελαφρώς σε
λιγότερες από δυο λίρες. Σήμερα, με την
λίρα και πάλι σε μια καθοδική πτώση, η
συναλλαγματική ισοτιμία έχει ξεπεράσει
τις έξι μονάδες. Η καταρρέουσα λίρα έχει
καταστήσει τους Τούρκους πολίτες φτωχότερους. Σε σύγκριση με πριν από μια
δεκαετία, οι πολίτες χρειάζονται περίπου
τρεις φορές περισσότερες λίρες για να
αγοράσουν αγαθά αξίας ενός δολαρίου
από το εξωτερικό. Και η τουρκική οικονομία είναι μια σχετικά εξαρτώμενη από
το εμπόριο, οπότε η μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας βλάπτει ολόκληρη
την κοινωνία.
Αντιμέτωπη με αυτήν την δυσάρεστη
εικόνα, την επόμενη περίοδο, καθώς η
Πόλη ετοιμάζεται για νέες εκλογές, η
τουρκική κυβέρνηση θα έχει στην διάθεση
της περιορισμένες επιλογές. Σε περίπτωση
που καθυστερήσει την προσφυγή στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κυβέρνηση
και η Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να εστιάσουν στο ενδεχόμενο της εκ νέου
αύξησης των επιτοκίων. Πρόκειται για
μια εφιαλτική επιλογή για την κυβέρνηση
Ερντογάν. Εάν η κεντρική τράπεζα αυξήσει το κόστος της δανειοληψίας, θα ασκηθεί τεράστια πίεση στις τράπεζες της
Τουρκίας, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν
μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Σε μια τέτοια
περίπτωση καθώς οι τράπεζες θα διακόπτουν το δανεισμό, οι καταναλωτές θα
αγοράζουν λιγότερα, οι επιχειρήσεις θα
επενδύουν λιγότερο, και η οικονομία θα
επιβραδύνεται με γοργούς ρυθμούς, το
ακριβώς αντίθετο που χρειάζεται ο Πρόεδρος Ερντογάν για να διατηρήσει την
πολιτική υποστήριξη και να εξασφαλίσει
εκ νέου τον έλεγχο του μητροπολιτικού
δήμου της Πόλης.

Γέννημα θρέμμα της ΕΚΤ θα είναι ο διάδοχος του Μ. Ντράγκι
O διάδοχος του Μάριο Ντράγκι στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι πιθανόν να προέρχεται
από τους κόλπους της, πιθανόν να είναι
άνθρωπος με τον οποίον ο ίδιος έχει ο
ίδιος συνεργαστεί. Κάνοντας επιλογή εκ
των ένδον, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ μπορούν να βρουν έναν καταρτισμένο πρόεδρο, ο οποίος δεν θα χρειαστεί χρόνο
να γνωριστεί με τους συνεργάτες του ή
να αντιληφθεί πώς λαμβάνουν εκείνοι
τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, έτσι περιορίζονται οι επιλογές από όπου μπορεί να
αντλήσει η ΕΚΤ τον επόμενο επικεφαλής
της σε μια ομάδα που προέρχεται από
τις κρατικές ιεραρχίες των κρατών-μελών.
Οπότε, έτσι δεν υπάρχει ανοικτή δίοδος
για να πνεύσουν νέες ιδέες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ανοιγμα
Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση
με εκείνην της Τράπεζας της Αγγλίας, η
οποία επέλεξε τον διοικητή της Τράπεζας
του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ για να αναλάβει
το πηδάλιό της. Κάτι αντίστοιχο έκανε
και η Τράπεζα του Ισραήλ, η οποία στο
παρελθόν είχε αναθέσει τη διοίκησή της
στον Αμερικανοϊσραηλινό Στάνλεϊ Φίσερ.

Προ ημερών, επίσης, ο Βρετανός Γκαμπριέλ Μαλούφ, πρώην σύμβουλος της
νεοζηλανδικής κυβερνήσεως, τοποθετήθηκε επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας. «Το ιδανικό θα ήταν
τα νέα πρόσωπα στην ΕΚΤ να προέρχονται
από έξω», επισημαίνει ο Λεξ Χόγκαν, νυν
καθηγητής στο ολλανδικό Πανεπιστήμιο
Γκρόνιγκεν και πρώην ανώτατος οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ολλανδίας.
«Αυτό θα ήταν το φυσικό για να ανανεωθεί
ο τρόπος σκέψης μιας κεντρικής τράπεζας
και να μην εγκλωβιστεί σε δογματισμούς».
Πάντως, όπως επισημαίνει σε σχετικό
του άρθρο το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, αυτή η πιο αντισυμβατική
προσέγγιση δεν είναι πιθανή εκ μέρους
της ΕΚΤ, για την οποία η διαδικασία επιλογής είναι ήδη περιορισμένη σε πολίτες
της Ε.Ε. Αν και η επίσημη περιγραφή της
θέσεως του προέδρου δεν είναι πολύ περιοριστική, η διαπραγμάτευση των περίπλοκων θεμάτων πολιτικής της Ευρωζώνης, που θα αρχίσουν να συζητούνται
μετά τις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου,
μάλλον ευνοεί υποψηφίους από συγκεκριμένες χώρες, που είναι κοντά στην
ΕΚΤ. Σε συνέντευξή του στη Handelsblatt
ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γι-

ούνκερ αναφέρθηκε στο διακύβευμα της
επιλογής, όταν ερωτήθηκε για την υποψηφιότητα Βάιντμαν (ο Γενς Βάιντμαν
είναι πρόεδρος της Bundesbank, της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας). «Ο κ.
Βάινταν είναι πεπεισμένος για το ευρωπαϊκό όραμα, έμπειρος ως διοικητής
κεντρικής τράπεζας και, ως εκ τούτου,
κατάλληλος», είπε ο κ. Γιούνκερ. «Δεν
συμμερίζονται την άποψη που διατυπώνουν Νοτιοευρωπαίοι ότι ένας Γερμανός δεν θα πρέπει να γίνεται πρόεδρος
της ΕΚΤ». Τέλος, αναφέρεται πως όλοι
οι δυνητικοί διάδοχοι του Ντράγκι έχουν
υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο
της ΕΚΤ και είναι οι νυν διοικητές των
κεντρικών τραπεζών της Γαλλίας, της
Γερμανίας, της Φινλανδίας, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας
και ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι εναλλακτικές επιλογές
Αν και η επίσημη περιγραφή της θέσεως του προέδρου της ΕΚΤ που θα διαδεχθεί
τον Μάριο Ντράγκι δεν είναι πολύ περιοριστική, η διαπραγμάτευση των περίπλοκων
θεμάτων πολιτικής της Ευρωζώνης, που θα αρχίσουν να συζητούνται μετά τις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, μάλλον ευνοεί υποψηφίους από συγκεκριμένες χώρες,
που είναι κοντά στην ΕΚΤ.

Προβληματίζει το Βερολίνο η επιβολή του «πράσινου φόρου»
<
<
<
<
<
<

Εάν εφαρμοστεί
μόνο στη Γερμανία,
θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γερμανικές επιχειρήσεις.
καιωμάτων εκπομπών ρύπων (ETS) καλύπτει μόλις το 45% των ρύπων που δημιουργούνται στην Ε.Ε., και μάλιστα περιορίζεται σε τομείς όπως της πολιτικής
αεροπορίας και σε ιδιαίτερα ρυπογόνες
βιομηχανικές δραστηριότητες. Επομένως,
η γερμανική κυβέρνηση διαθέτει μεγάλη
ευελιξία στο υπόλοιπο 65% των ρύπων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που δεν ρυθμίζονται ήδη.
Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε
να επιβληθεί ο εν λόγω φόρος είναι είτε
με φορολόγηση ανάλογα με το ύψος των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από
τις αντίστοιχες βιομηχανίες είτε θέτοντας
ένα ανώτατο όριο, το οποίο, εάν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δεν ξεπερνούν,
θα δικαιούνται να το πουλήσουν. Οπως

EPA

Σε δίλημμα βρίσκεται η Αγκελα Μέρκελ
όσον αφορά την επέκταση του φόρου
επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (του λεγόμενου «πράσινου φόρου»)
στον κλάδο των μεταφορών, στη θέρμανση των κτιρίων και στη γεωργία μεταξύ άλλων.
Το πρώτο σενάριο είναι η επιβολή του
φόρου αποκλειστικά στη Γερμανία, κάτι
το οποίο προκαλεί τις αντιρρήσεις των
επιχειρήσεων, φοβούμενες ότι η επιπλέον
φορολόγηση θα πλήξει την ανταγωνιστικότητά τους παγκοσμίως. Το δεύτερο σενάριο είναι η προώθηση της ιδέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και, επομένως, η επιβολή του φόρου σε περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η Γερμανία
δεν φαίνεται πως θα επιτύχει τους στόχους
που είχε θέσει για τον περιορισμό των αέριων ρύπων μέχρι το 2020, η Γερμανίδα
καγκελάριος καλείται να αποφασίσει
άμεσα για τον «πράσινο φόρο». Την Κυριακή ο Πίτερ Αλτμάιερ, υπουργός Οικονομίας της χώρας, δέχθηκε την επιβολή
μιας προκαταρκτικής επιβάρυνσης στα
20 ευρώ ανά τόνο αερίων ρύπων, που αργότερα αναμένεται να αυξηθεί.
Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δι-

Η Αγκελα Μέρκελ εξετάζει την προώθηση της ιδέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
φαίνεται, η δεύτερη επιλογή προσελκύει
περισσότερους υποστηρικτές.
Το ακανθώδες ζήτημα είναι η περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση των γερμανικών
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεδομένου
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της μεγαλύτερης

οικονομίας της Ευρώπης είναι ασταθής.
Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια απεξάρτησης της Γερμανίας από τον άνθρακα
έχει δημιουργήσει ασυνήθιστες ανισορροπίες στην οικονομία, η οποία χρειάζεται
κάποιο καιρό για να σταθεροποιηθεί.
Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η επιβολή επιπλέον φόρου στις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τη γερμανική οικονομία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά της χώρας πληρώνουν περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως
για επιδοτήσεις σε έργα πράσινης ενέργειας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού
ρεύματος. Ως αποτέλεσμα, η Γερμανία
έχει τους δεύτερους υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος στην Ευρώπη μετά
τη Δανία.
Η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να
καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, υποσχόμενη
πως η αύξηση του φόρου επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα αντισταθμιστεί από μείωση σε άλλους φόρους.
Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν πως η ακριβής
αντιστάθμιση μεταξύ φόρων σε διαφορετικούς τομείς για εταιρείες και νοικοκυριά είναι σχεδόν αδύνατη.
BLOOMBERG, DW

Μια ελαφρά απόκλιση από τα συνήθη
για τη διαδοχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα ήταν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος συμμετείχε
στον σχεδιασμό του κοινού νομίσματος

– εντούτοις, δεν έχει διατελέσει διοικητής
κεντρικής τράπεζας. Μια άλλη επιλογή
θα ήταν η αντιπρόεδρος της Βundesbank
Κλαούντια Μπουχ, αν και αυτό θεωρείται
πολύ ριζοσπαστικό. Αναφορικά με τον
Μαρκ Κάρνεϊ, τον διοικητή της Τράπεζας
της Αγγλίας, ως ο πρώτος στην Ιστορία
μη Βρετανός στη θέση αυτή, ενόχλησε.
Ωστόσο, η Τράπεζα είχε ήδη ανοίξει τον
δρόμο στο να προσελκύει ταλαντούχους
ανθρώπους εκτός Βρετανίας και να στελεχώνει την επιτροπή χάραξης νομισματικής πολιτικής. Αντιστοίχως κινείται και
η Τράπεζα της Ιρλανδίας. Πάντως, η επιλογή Κάρνεϊ στη Βρετανία προκάλεσε αντιπαραθέσεις και μάλιστα σε μια περίοδο
με βαθιές πολιτικές διαφορές. Παρά ταύτα,
ακόμα και οι επικριτές του παραδέχονται
ότι ο πρώην διοικητής της Τράπεζας του
Καναδά έφερε νέο αέρα στο πώς προσέγγιζε η Τράπεζα της Αγγλίας τα διάφορα
ζητήματα. Οι δε συνεπαγόμενες αλλαγές
ήταν εμφανείς σε κάθε πεδίο δράσης της
τράπεζας και συντελούν σε πραγματική
επανάσταση. Εξ ου και το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, που θεωρεί επιτυχές το πείραμα, θα το επαναλάβει στη
διαδοχή Κάρνεϊ.
BLOOMBERG

Μείωση ανεργίας και αύξηση
μισθών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο
Συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο
3,6%, το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο
του 1969. Τα μοναδικά αρνητικά στοιχεία ήταν η υποχώρηση της απασχόλησης και το ότι ο ρυθμός αύξησης των
μισθών ήταν ελαφρώς χαμηλότερος
από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με το
αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, τον
Απρίλιο δημιουργήθηκαν 263 χιλιάδες
θέσεις εργασίας, δηλαδή πολύ περισσότερες από τις 190 χιλιάδες που είχαν
προβλέψει οικονομολόγοι που είχαν
πάρει μέρος σε έρευνα του Bloomberg.
Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε με ετήσιο
ρυθμό 3,2% και μηνιαίο ρυθμό 0,2%,
όσο είχε αυξηθεί δηλαδή και τον Μάρτιο.
Ο ευρύτερος ρυθμός ανεργίας, που περιλαμβάνει και όσους εργαζομένους
δουλεύουν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης αλλά θα επιθυμούσαν πλήρη απασχόληση και όσους έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία, παρέμεινε σταθερός στο 7,3%. Το ποσοστό

απασχόλησης, δηλαδή το ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας και έχουν εργασία, υποχώρησε
στο 62,8% από 63%, ενώ δέκα χρόνια
μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση εξακολουθεί να απέχει σημαντικά
από το προ κρίσης επίπεδο, που ήταν
περίπου 66%. Η αναπάντεχα και ευχάριστα μεγάλη αύξηση των νέων θέσεων
εργασίας έρχεται έπειτα από μήνες θετικών νέων από την αμερικανική αγορά
εργασίας.
Αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει
πρόβλημα για την αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed), η οποία είχε
διατηρήσει την Τετάρτη αμετάβλητα
τα επιτόκια δανεισμού, παρά τη δημόσια
παραίνεση του Ντόναλντ Τραμπ να τα
μειώσει, ώστε να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη. Η Fed είχε επαναλάβει την πρόθεσή της να τηρήσει υπομονετική στάση ακόμη και αν παρατηρείται «πολύ ισχυρή δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας», καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλό επίπεδο.
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Ζεσταίνουν
τις μηχανές τους
τα αυτοκίνητα
χωρίς οδηγό
Στόχος των επιστημόνων η μείωση των
ατυχημάτων, της ρύπανσης και της κίνησης
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Εφοδιασμένα με τεχνολογίες μέσω των
οποίων θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να κυκλοφορούν με απόλυτα ρυθμισμένο τρόπο,
όχι μόνο θα βελτιώσουν την κίνηση
στους δρόμους «εξαφανίζοντας» τα μποτιλιαρίσματα αλλά και θα μειώσουν εντυπωσιακά ρύπανση και ατυχήματα.
Τα οχήματα χωρίς οδηγό θα πατήσουν
<
<
<
<
<
<

Ευρωπαϊκό έργο που
διευθύνεται από το Πολυτεχνείο επεξεργάζεται τεχνολογίες που φιλοδοξούν να
φέρουν επανάσταση στις
μετακινήσεις.
γκάζι στους ευρωπαϊκούς δρόμους «το
πολύ» σε μία πενταετία. Την επανάσταση
στις οδικές μεταφορές θα φέρουν οι τεχνολογίες διασύνδεσης μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων χωρίς
οδηγό.
Είναι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες
που αναπτύσσονται σήμερα μέσω του
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου
ΙCT4CART, το οποίο διενεργείται από
μια κοινοπραξία 21 εταίρων από 9 ευρωπαϊκά κράτη. Τις εργασίες της συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του ΕΜΠ. Οι τεχνολογίες
αυτές θα επιτρέψουν την ασφαλή ενσωμάτωση των αυτοκατευθυνόμενων οχημάτων στην υφιστάμενη κυκλοφορία.
«Εάν τα αυτοματοποιημένα οχήματα
βγουν στους δρόμους μας με ασυντόνιστο
τρόπο, χωρίς υποστήριξη από την υπάρχουσα ή κάποια άλλη κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, η ροή της κυκλοφορίας θα υποβαθμιστεί, επιδεινώνοντας την τρέχουσα κατάσταση όσον
αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση
και τις εκπομπές CO2, αυξάνοντας ακόμη
και τον κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά σε
συνθήκες μεικτής κυκλοφορίας», σημειώνει στην «Κ» ο συντονιστής του έργου
δρ Αγγελος Αμδίτης, διευθυντής Ερευνας
του ΕΠΙΣΕΥ και πρόεδρος της ERTICOITS Europe, του ευρωπαϊκού think tank
για τις έξυπνες μετακινήσεις. «Οι τεχνολογίες που αναπτύσσουμε θα διασφαλίσουν ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα
θα συνδέονται μεταξύ τους συνεχώς και
απρόσκοπτα, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα συντονίζονται με άλλα οχήματα, όπως και με το ευρύτερο δίκτυο
οδικών μεταφορών και υποδομών», εξηγεί
ο ίδιος. Παράλληλα: «Ηδη υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα από τις πλατφόρμες παρακολούθησης της κυκλοφορίας και διαχείρισης της οδικής υποδομής,
τα GPS των αυτοκινήτων, τα κινητά τηλέφωνα των οδηγών, τις εκατομμύρια
κάμερες ελέγχου στους αστικούς δρόμους
και στους αυτοκινητοδρόμους. Τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα ενισχύσουν αυτές τις πληροφορίες με τους δι-

Επαναστατική αλλαγή προ των πυλών
Με αυτές τις νέες, «έξυπνες» τεχνολο-

γίες θα μεταβούμε από τις σημερινές
συνθήκες κυκλοφοριακών εμφραγμάτων, ενίοτε χάους και αυξημένης επικινδυνότητας, σε μεταφορές και μετακινήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ασφαλέστερων κυκλοφοριακών συνθηκών. «Συμβατικά
αυτοκίνητα με οδηγό και αυτοματοποιημένα οχήματα θα αναμειγνύονται
στην κίνηση των δρόμων, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα. Αντιθέτως,

κούς τους υψηλής ακρίβειας ενσωματωμένους αισθητήρες, τα συστήματα ραντάρ και τις κάμερες που διαθέτουν. Το
έργο μας θα διευκολύνει την ταυτόχρονη
χρήση των διαφόρων τεχνολογιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των
σημερινών κυψελοειδών ασύρματων δικτύων 4G, των επερχόμενων 5G και του
ETSI ITS G5 – μιας εξειδικευμένης τεχνολογίας ραδιοεπικοινωνίας WiFi που
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία
των οχημάτων μεταξύ τους και με την

σταδιακά, και μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση των μετακινήσεων, θα μειώνεται ραγδαία η κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα αυξάνεται εντυπωσιακά η
κυκλοφοριακή ροή. Στην ουσία, μιλάμε
για μια επαναστατική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούμαστε,
άνθρωποι και αγαθά, στο κοντινό μέλλον, με εντυπωσιακά οφέλη στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και
στο επίπεδο ζωής του μέσου πολίτη»,
καταλήγει ο κ. Αμδίτης.
υποδομή που έχει εγκατασταθεί στους
δρόμους».
Τι θα υπάρχει; Απρόσκοπτη και αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων, ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, προστασία
της ιδιωτικότητας των δεδομένων, δυνατότητα παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, ώστε να βελτιωθούν η ασφάλεια μετακίνησης, τα επίπεδα
άνεσης που απολαμβάνουν οι επιβάτες
των οχημάτων, ή να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Χρήση του έ-

ξυπνου αυτού οικοσυστήματος μεταφορών θα μπορούν να κάνουν και τρίτοι
πάροχοι (π.χ. ηλεκτρονικών εφαρμογών)
για να προσφέρουν τις δικές τους υπηρεσίες.
«Η κοινοπραξία του ICT4CART επεξεργάζεται τρεις ειδικές εφαρμογές, που
προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις κατά
την αυτοματοποιημένη οδήγηση. Οι εφαρμογές αυτές θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες στις πιλοτικές εγκαταστάσεις μας στην Αυστρία, στη Γερμανία και στην Ιταλία, καθώς και σε έναν
διασυνοριακό αυτοκινητόδρομο στα σύνορα Ιταλίας - Αυστρίας», λέει ο κ. Αμδίτης.

Οι δοκιμές

«Αυτές αφορούν: 1. Τη μετάδοση των
πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών δικτύων όταν ένα αυτοκίνητο διασχίζει
ένα εθνικό σύνορο (Ιταλία - Αυστρία). 2.
Τη συνεχή, απρόσκοπτη επικοινωνία
των οχημάτων όταν εμποδίζεται η ασύρματη επικοινωνία, π.χ., μετά την είσοδο
σε ένα υπόγειο γκαράζ ή σε πυκνή αστική
κυκλοφορία. 3. Την επίγνωση της κατάστασης των αυτόματων οχημάτων σε
κρίσιμες συνθήκες με τη χρήση δεδο-

μένων από συστήματα παρακολούθησης
της κυκλοφορίας και από άλλα οχήματα
(όταν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο
πλησιάζει σε σημείο κυκλοφοριακής
συμφόρησης έπειτα από “τυφλή” στροφή)».
Ενα από τα σημαντικότερα οφέλη της
αυτοματοποίησης και της διασυνδεσιμότητας των οχημάτων με άλλα οχήματα
και με τις υποδομές «είναι η ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων, τα περισσότερα
από τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινο
λάθος, και κατά συνέπεια η μείωση των
θανάτων και των τραυματισμών στους
δρόμους. Επιπλέον, ο αυτοματισμός θα
διευκολύνει τη αποσυμφόρηση των δρόμων και θα περιορίσει τη ρύπανση από
τις οδικές μεταφορές, οι οποίες σήμερα
αντιπροσωπεύουν το 17% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε.», συμπληρώνει ο κ. Αμδίτης.
Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του
2018 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο
του 2021. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ερευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. με 8 εκατ. ευρώ.
Οι τελικές δοκιμές για την αξιολόγηση
του συστήματος θα πραγματοποιηθούν
τον τελευταίο χρόνο.

Αναμένονται στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το 2020
Η ανησυχία που εγείρεται από τα δυστυχήματα στα οποία έχουν εμπλακεί μέχρι
στιγμής αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, μας
κάνει να παραβλέπουμε ότι χάρη στις
τελευταίες εξελίξεις στη ρομποτική, την
τεχνητή νοημοσύνη, τους υπολογιστές
υψηλών επιδόσεων και τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, πλέον αυτά ανιχνεύουν με εξαιρετική ακρίβεια –σίγουρα
πολύ μεγαλύτερη από τα ατελή μάτια
και αυτιά μας– το όποιο πρόβλημα. Επιπλέον, οι μηχανές δεν πίνουν, δεν ασχολούνται με το κινητό κατά την οδήγηση,
δεν κοιμούνται στο τιμόνι.Στην Ε.Ε. γίνονται προσπάθειες να επιταχυνθεί η
ανάπτυξη της αγοράς αυτοκατευθυνόμενων οχημάτων (οι ΗΠΑ και η Κίνα κάνουν άλματα στον τομέα), και έως το
2025 αναμένεται αυτή να αποφέρει κέρδη
620 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή αυτοκι-

<
<
<
<
<
<

Επιχειρείται η προσαρμογή
νομοθετικών διατάξεων,
π.χ. ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος, ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;
νητοβιομηχανία και 180 δισ. ευρώ στις
εταιρείες πληροφορικής, ενώ θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Η Ε.Ε. επεξεργάζεται ήδη κοινούς κανόνες
για τις αυτοματοποιημένες και συνδεδεμένες μεταφορές – οδικές, αλλά και
σιδηροδρομικές, διά θαλάσσης και αέρος,
αρχικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων
σε μικρές αποστάσεις. Παράλληλα, καθώς

τα οδηγητικά καθήκοντα μεταφέρονται
από τον άνθρωπο στις «έξυπνες» μηχανές,
επιχειρείται η προσαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες
θα καθορίζουν π.χ. ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος: ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα αυτοματοποίησης. Αυτοκίνητα με επίπεδα αυτοματισμού 1 και 2, που παρέχουν υπηρεσίες στους οδηγούς, βρίσκονται ήδη
στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτοκινούμενα
οχήματα (επίπεδα 3 και 4) ήδη δοκιμάζονται και αναμένεται να βγουν στην αγορά μετά το 2020, ενώ τα πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα (επίπεδο 5)
θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της
Γηραιάς Ηπείρου το 2030. Η πλήρης διασυνδεσιμότητα όλων των νέων οχημάτων
αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2022.

Τίναξε την μπάνκα στον αέρα η νεοφυής εταιρεία Lyric

Συγκέντρωσε χρηματοδότηση 160 εκατ. δολ. – Η Αirbnb μεταξύ των επενδυτών, η οποία προετοιμάζεται για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
Μία νεοφυής καινοτόμος εταιρεία, η οποία
δραστηριοποιείται στην ξενοδοχειακή
αγορά και φέρει την επωνυμία Lyric, απευθύνθηκε σε επίδοξους επενδυτές και
συγκέντρωσε προσφάτως 160 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ όσων τοποθέτησαν χρήματα σε αυτή είναι και η Airbnb,
η οποία ενδιαφέρεται για τις νέες τάσεις
στην αγορά και προετοιμάζεται για την
εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η Lyric
ακολουθεί μια καινούργια προσέγγιση
για τα προσφερόμενα καταλύματα σε επισκέπτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.
Ενοικιάζει, λόγου χάριν, από τον ιδιοκτήτη έναν όροφο με διαμερίσματα, τα
επιπλώνει και τα εξοπλίζει με κομψά και
λιτά έπιπλα και συσκευές, ενώ τους προσφέρει 24ωρη υποστήριξη και πλήρεις
παροχές ξενοδοχείου για παραμονή από
2 ημέρες και άνω.
Στη συνέχεια ενοικιάζει το καθένα από
αυτά, όπως ένα ξενοδοχείο θα ενοικίαζε
τα δωμάτιά του. Παράλληλα, τα διαμερίσματα αυτά, που έχουν όλη τη φιλοσοφία
του σπιτιού και της εξοικείωσης με την εκάστοτε πόλη, έχουν και όλα τα αναγκαία
προϊόντα (αγροτικά και πολιτισμικά) του
τόπου, είτε είναι ο ντόπιος καφές είτε η
μουσική που συνθέτουν οι ντόπιοι μουσικοί
κ.λπ.
Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της
Lyric, επιδιώκει να προσφέρει σε επαγγελματίες και στελέχη άνεση χώρου και
όλα τα αναγκαία κομφόρ για τη διαμονή
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Η Lyric δραστηριοποιείται
στην ξενοδοχειακή αγορά
και ενοικιάζει επιπλωμένα
πολυτελή διαμερίσματα
σε επιχειρηματίες
και στελέχη που
ταξιδεύουν συχνά.
τους, ώστε να μπορέσουν να είναι και παραγωγικότεροι.

Σκοπός

Η Lyric, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο,
διαθέτει μόλις 500 σουίτες, όπως τις ονομάζει, σε διάφορα σημεία στις ΗΠΑ
και ίσως να μοιάζει μια ασήμαντη επένδυση για τον κολοσσό της Airbnb. Oπως
επισημαίνει το Bloomberg, το ενδιαφέρον
έγκειται στο ποια είναι η αποστολή της
Lyric, δηλαδή το να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που υπάρχει για τον κλάδο
της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης καταλυμάτων ειδικά στις πόλεις. Πέραν της
Airbnb, άλλοι νέοι επενδυτές στη Lyric
είναι οι εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων
Tishman Speyer και RXR Realty. «Για να
είναι κανείς ανταγωνιστικός το 2019
στην αγορά ακινήτων, θα πρέπει να προσφέρει ευελιξία στην πελατεία του, όπως
ακριβώς συμβαίνει σε κάθε επιχειρημα-

τική δραστηριότητα», παρατηρεί ο Ρομπ
Σπέιερ, διευθύνων σύμβουλος της
Tishman Speyer. Κατά μέσον όρο η διανυκτέρευση στις σουίτες της Lyric κοστίζει
220 δολάρια. Οι πελάτες μπορούν να ενοικιάσουν τα διαμερίσματα είτε μέσω
της εταιρικής ιστοσελίδας είτε μέσω
Αirbnb και να τα χρησιμοποιήσουν από
2 έως 304 νύχτες (το 304 είναι το σημερινό
ρεκόρ της Lyric). «Γνωρίζουμε πως οι επιχειρηματίες του κλάδου των ξενοδοχείων, που έχουν παρόμοια νοοτροπία
με την ομάδα της Lyric, έχουν την ικανότητα να προσφέρουν εκπληκτικές εμπειρίες στους επισκέπτες και να τους
κάνουν να αισθανθούν πως βρίσκονται
στη δική τους πόλη, οπουδήποτε κι αν
είναι στον κόσμο», παρατηρεί ο πρόεδρος
της Airbnb, αρμόδιος για ενοικιάσεις κατοικιών, Γκρεγκ Γκρίλι. Mέσα στον σχεδιασμό της Lyric είναι να χρησιμοποιήσει
τα νεοαποκτηθέντα επενδυτικά της κεφάλαια για να αναπτύξει περαιτέρω τις
δραστηριότητές της. Προσδοκά μέσα
στους επόμενους δώδεκα μήνες να αποκτήσει συνολικά 2.500 σουίτες, ενώ για
όσους έχουν ακίνητα συνιστά αξιόλογη
ευκαιρία. Η Lyric, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Forbes, μπορεί να απορροφήσει ακίνητα γρήγορα και να μισθώσει
πλήρως μία ολόκληρη πολυκατοικία. Tέλος, ο διευθύνων σύμβουλός της Αντριου
Κίτσελ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι
σουίτες της Lyric να διατίθενται και για
μακράς διαρκείας ενοικίαση.

Η Lyric, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει μόλις 500 σουίτες, όπως τις ονομάζει, σε διάφορα σημεία των ΗΠΑ. Κατά μέσον όρο η διανυκτέρευση στις σουίτες της κοστίζει 220 δολάρια.
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Η κρίση άλλαξε
την καταναλωτική
συμπεριφορά
της γενιάς Ζ
Οι νεαροί Ευρωπαίοι και Ιάπωνες
έως 25 ετών ξοδεύουν πλέον λιγότερα
θεωρούν πως είναι η κανονικότητά
τους, οπότε και πιο ρεαλιστές γίνονται
και πιο πρακτικοί», παρατηρεί ο Τζέισον
Ντόρσεϊ της εταιρείας συμβούλων
Center for Generational Kinetics. «Το
πώς ξοδεύουν σήμερα απορρέει από
το πώς ήταν οι συνθήκες την εποχή
που η καταναλωτική τους συμπεριφορά
διαμορφώθηκε».

SHUTTERSTOCK

Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία οι 20άρηδες και 25άρηδες (γενιά Ζ) δεν ξοδεύουν πολύ, κάνουν αποταμίευση,
χρησιμοποιούν προϊόντα από δεύτερο
χέρι και, πριν αγοράσουν κάτι, τους
ενδιαφέρει εάν η εταιρεία που το κατασκεύασε δεν κάνει διακρίσεις στους
εργαζομένους της, είναι βιώσιμη και
προστατεύει το περιβάλλον – αντιθέτως, σε ακμάζουσες οικονομίες, όπως
είναι η αμερικανική και η κινεζική,
αυτή ακριβώς η γενιά Ζ προαλείφεται
να γίνει η πιο ισχυρή καταναλωτική
δύναμη στον πλανήτη.
Οσοι, λοιπόν, γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ιαπωνία από τα
μέσα του 1990 και μετά και σήμερα
είναι 20 - 25 ετών έχουν μεγαλώσει
στη σκιά της οικονομικής κρίσης και
της ύφεσης. Επίσης ο ρυθμός ανάπτυξης
δεν επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα.
Και αυτό τους κάνει συγκρατημένους
στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων
τους. Σύμφωνα με έρευνες, που επικαλείται το Bloomberg, οι νέοι της ηλικιακής αυτής ομάδας βάζουν κάτι στην
άκρη για τις δύσκολες μέρες, ακόμη
και αν έχουν σταθερή δουλειά και μισθούς, που αυξάνονται. «Εζησαν μέσα
στην οικονομική αβεβαιότητα, αυτό

«Οι νέοι σε Ευρώπη και Ιαπωνία έζησαν μέσα στην οικονομική αβεβαιότητα, αυτό θεωρούν πως είναι η κανονικότητά τους, οπότε και πιο ρεαλιστές γίνονται και πιο πρακτικοί», παρατηρεί ο Τζέισον Ντόρσεϊ της εταιρείας συμβούλων Center for Generational Kinetics. «Το πώς ξοδεύουν σήμερα απορρέει από το πώς ήταν οι συνθήκες την εποχή που η καταναλωτική τους συμπεριφορά διαμορφώθηκε».

Υφέσεις
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Οι νεαροί Αμερικανοί και
Κινέζοι, αντιθέτως, εξελίσσονται στην πιο ισχυρή
καταναλωτική δύναμη στον
πλανήτη.

Η πραγματικότητα αυτή είναι πιο
εμφανής από οπουδήποτε αλλού στην
Ιαπωνία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια
η χώρα πέρασε τεχνική ύφεση πέντε
φορές, οπότε οι νέοι Ιάπωνες σήμερα
δείχνουν να είναι από τους πιο σφιχτοχέρηδες μεταξύ των επιμέρους ηλικιακών ομάδων. Το 1984 οι κάτω των
25 ετών σε κάθε δολάριο (100 σεντς)
που κέρδιζαν, ξόδευαν τα 88,7 σεντς
εν συγκρίσει με τον εθνικό μέσο όρο
των 86,2 σεντς. Το 2014 οι νέοι της γενιάς Ζ ξόδευαν τα 78,4 σεντς από τα
100 σεντς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Πάντως, οι σημερινοί νέοι και
νέες των 20-25 ετών στην Ιαπωνία έχουν καλές προοπτικές σε μια αγορά
εργασίας με σοβαρές ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού – παρά ταύτα,

δεν είναι υπερκαταναλωτικοί. Οι εταιρείες επιδιώκουν να τους προσλάβουν.
Η Fast Retailing αυξάνει τον αρχικό
μισθό άνω του 20% για να προσελκύσει
ταλέντα. «Νομίζω, δεν ξέρω πώς να ξοδέψω τα χρήματά μου κι όταν πηγαίνω
να ψωνίσω, είναι για τα απολύτως αναγκαία», λέει ο 23χρονος Καορούκο
Σιμίζου, ο οποίος εργάζεται ένα χρόνο
σε φαρμακοβιομηχανία.

Τα κριτήρια των 20άρηδων

Στη Δυτική Ευρώπη, το μέσο ετήσιο
εισόδημα ανέρχεται σε σχεδόν 30.000
δολάρια για τους 20-24 ετών και είναι
τριπλάσιο από το αντίστοιχο στην Κίνα.
Οι Ευρωπαίοι, όμως, παρ’ όλ’ αυτά
δεν δείχνουν προθυμία να δανειστούν
για να καλύψουν τις δαπάνες τους,
όπως θα έκαναν οι Κινέζοι ομήλικοι.
Τα σχετικά αναφέρει η Λαν Χα, ανώτατη
σύμβουλος σε θέματα πληθυσμού, στην
εταιρεία ερευνών Euromonitor
International. Ο λόγος είναι προφανής,
διότι οι προοπτικές για τη γενιά Ζ είναι
δυσμενείς στις εν λόγω χώρες. Η νεανική ανεργία στη Δ. Ευρώπη ήταν πέρυσι 16,4%, δηλαδή υψηλότερη από
την Κίνα στο 10,1% και το 4% στην Ιαπωνία.

Oσοι προσμένουν κέρδη από την κατανάλωση των νέων 20-25 ετών σε Ε.Ε. και
Ιαπωνία, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφθούν. Σημαντικό κριτήριο γι’ αυτούς
είναι η αξία του προϊόντος, όχι μόνο η
χρηματική αλλά και το πόσο βιώσιμο είναι.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
καλλυντικών Shiseido, Μασαχίκο Ουοτάνι,
λέει: «Η γενιά Ζ διαφέρει κάπως από τις
προηγούμενες, διότι επικεντρώνεται στις
κατασκευάστριες εταιρείες, ρωτάει εάν
ωφελούν την κοινωνία, εάν υπάρχει διαφάνεια σε αυτές και εάν προωθούν την
πολυμορφία μεταξύ των εργαζομένων
της». Οι νεοφυείς εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην επαναπώληση ρούχων
και λοιπών προϊόντων ή στον διαμοιρασμό

BLOOMBERG

Νέα χαρτονομίσματα
των 100 και 200 ευρώ

Αναπάντεχη ανάκαμψη της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο
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Ο ρυθμός ανάπτυξης
διαμορφώθηκε στο 0,4%,
αν και οι εκτιμήσεις τον
τοποθετούσαν στο 0,2%.
0,1% το τέταρτο. Η γαλλική οικονομία
αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% στις αρχές
του 2019, κυρίως χάρη στην ισχυρή κατανάλωση των γαλλικών νοικοκυριών,
συμβάλλοντας στη γενικότερη ανάκαμψη
της Ευρωζώνης. Η δε ισπανική οικονομία
εξακολουθεί να αψηφά την ευρύτερη
επιβράδυνση, καταφέροντας να αναπτυχθεί με τριμηνιαίο ρυθμό 0,7% στις
αρχές του 2019. Η γερμανική οικονομία
εκτιμάται πως τα πήγε καλύτερα από
το αναμενόμενο τους προηγούμενους
μήνες, καθώς στην πρώτη εκτίμηση της
Eurostat περιλαμβάνονται και στοιχεία
για το γερμανικό ΑΕΠ τα οποία δεν έχουν
ακόμη δημοσιευθεί. Υπενθυμίζεται πως
το τρίτο τρίμηνο του 2018 η γερμανική
οικονομία είχε συρρικνωθεί με ρυθμό
0,2%, ενώ ήταν στάσιμη το τέταρτο τρίμηνο.

REUTERS

Ανέκαμψε, αναπάντεχα, η οικονομία
της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του
2019, καθώς η Ιταλία βγήκε από την ύφεση, ενώ φαίνεται πως και η γερμανική
οικονομία είχε καλύτερη από το αναμενόμενο πορεία τους προηγούμενους
μήνες.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η
Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με τριμηνιαίο
ρυθμό 0,4% έναντι 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ανακόπτοντας την επιβράδυνση του δεύτερου
εξαμήνου του 2018. Σε ετήσια βάση η
Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,2%
το πρώτο τρίμηνο του 2019, όσο είχε
αναπτυχθεί και το προηγούμενο. Οικονομολόγοι που είχαν λάβει μέρος σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ανάπτυξη της Ευρωζώνης με ρυθμό 0,3%.
Το θετικότερο νέο ήταν η έξοδος της
ιταλικής οικονομίας από την τεχνική ύφεση του δεύτερου εξαμήνου του 2018
και η επάνοδός της στην ανάπτυξη με
τριμηνιαίο ρυθμό 0,2% και μάλιστα χάρη
στη θετική συνεισφορά των καθαρών
εξαγωγών. Η ιταλική οικονομία είχε συρρικνωθεί (σε τριμηνιαία βάση) κατά
0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018 και κατά

Η επικείμενη αποκλιμάκωση της έντασης
σε πολλά «μέτωπα» εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τις προοπτικές.

υπηρεσιών, ευημερούν χάρις στη γενιά
Ζ. Στην Ιταλία η εφαρμογή Depop, που
ασχολείται με μεταχειρισμένα είδη, είχε
αυξημένες πωλήσεις 85% το 2018. Η μέση
τιμή ενός προϊόντος της κοστίζει 39 δολάρια. Η γενιά Ζ στη Γηραιά Ηπειρο και
στις ΗΠΑ έχει κάτι κοινό: την αγάπη για
την ανακύκλωση ενδυμάτων. Ο ένας στους
τρεις νέους 20-25 ετών στις ΗΠΑ θα αγοράσει μεταχειρισμένο ρούχο, ενώ αντίστοιχα θα το κάνει ένας στους πέντε στην
ηλικιακή ομάδα των 30-35 ετών. «Εάν θέλεις να φορέσεις επώνυμο ρούχο, μπορείς,
λόγου χάριν, να βρεις ένα καλό μεταχειρισμένο Lacoste με 19,7 δολάρια», παρατηρεί η 21χρονη Ταράνι Κορτέζι, υπάλληλος γραφείου στη Ζυρίχη.

Η αναπάντεχη ανάκαμψη της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο αποτελεί την
τρίτη κατά σειρά περίπτωση δημοσίευσης
καλύτερων από το αναμενόμενο στατιστικών στοιχείων για την ανάπτυξη,
μετά τα θετικά νέα για την εξέλιξη της
κινεζικής και της αμερικανικής οικονομίας που είχαν δημοσιευθεί την περασμένη εβδομάδα.
Το ερώτημα είναι κατά πόσον η επιτάχυνση των τριών μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στην αρχή του 2019
αποτελεί ένδειξη πως φτάνει στο τέλος
της η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ή αν είναι συγκυριακό φαινόμενο. «Η ανάκαμψη (της οικονομίας της
Ευρωζώνης) βρίσκεται σε προχωρημένη
φάση και κανείς δεν θα πρέπει να περιμένει πως θα συνεχιστεί με τον ρυθμό
που είχε στις αρχές», σχολιάζει στο
Reuters ο Πέτερ φαν ντεν Χούτε, οικονομολόγος της ING. «Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ρίσκα (εμπορικές εντάσεις, υψηλότερες τιμές πετρελαίου
και η αβεβαιότητα του Brexit), το πιθανότερο είναι πως η βελτίωση της διεθνούς
εικόνας θα υποστηρίξει τις εξαγωγές της
Ευρωζώνης τους επόμενους μήνες», συμπληρώνει.

Με ιδιαίτερες προδιαγραφές ασφαλείας
κατά της παραχάραξης αλλά και προστασίας από βροχή, υγρασία, κρύο και
ζέστη θα είναι τα καινούργια χαρτονομίσματα των 100 και των 200 ευρώ που
θα δοθούν στην κυκλοφορία στις 28
Μαΐου. Τα νέα χαρτονομίσματα έχουν
επίσης τη δυνατότητα να μην καταστρέφονται ακόμη και όταν τσαλακωθούν ή έλθουν σε επαφή με τοξικές ουσίες. Πρόκειται για τα χαρτονομίσματα
που παρουσίασε η ΕΚΤ στις 17 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους και τα οποία ολοκληρώνουν τη λεγόμενη σειρά
«Ευρώπη». Είναι η σειρά που εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2013 όταν κυκλοφόρησαν τα καινούργια των 5 ευρώ.
Στα νέα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ επικρατεί κυρίως το πράσινο χρώμα,
ενώ σε εκείνα των 200 ευρώ θα κυριαρχούν αποχρώσεις του κίτρινου και του
καφέ. Σε όλα, όμως, υπάρχει αναφορά
στην ελληνική μυθολογία, καθώς όταν
τα κοιτάζει κανείς στο φως διαγράφεται
και στις δύο πλευρές το πορτρέτο της

μυθολογικής Ευρώπης. Στην κάτω αριστερή πλευρά τους φαίνεται η αξία
του χαρτονομίσματος που αλλάζει χρώμα από πράσινο βαθύ σε σκούρο μπλε
αναλόγως με την κλίση του. Στη δεξιά
πλευρά τους μπορεί να παρατηρήσει
κανείς ένα ολόγραμμα με το πορτρέτο
της Ευρώπης και την αξία του χάρτινου
νομίσματος, ενώ όταν αυτό κινείται,
εμφανίζεται το σύμβολο του ευρώ γύρω
από την αξία του.
Κατά τον σχεδιασμό των χαρτονομισμάτων η ΕΚΤ έλαβε υπ’ όψιν τα
άτομα με προβλήματα όρασης. Ετσι, η
νέα σειρά χαρτονομισμάτων έχει πιο
σαφείς χρωματικές διαφορές και πιο
εμφανείς τις αξίες τους. Τα ψηφία είναι
ανάγλυφα και διαφορετικού μεγέθους
ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα από
τους τυφλούς. Σημειωτέον ότι στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του περασμένου έτους, εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν 301.000 ψεύτικα χαρτονομίσματα σε πολλές από τις χώρες που
χρησιμοποιούν το ευρώ.

Διά βίου... εργασία για ολοένα
και περισσότερους Αμερικανούς
Πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να εργάζονται σε ηλικία άνω των 65 ετών, καθώς δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν
στις ανάγκες τους αν συνταξιοδοτηθούν.
Κι αυτό γιατί είναι χαμηλές οι συντάξεις,
οι ίδιοι δεν έχουν αποταμιεύσει αρκετά
και το κόστος της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης έχει εκτιναχθεί στα ύψη.
Τα σχετικά στοιχεία βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, ενώ πριν από λίγες ημέρες
έγιναν γνωστά στοιχεία της Eurostat,
σύμφωνα με τα οποία την τελευταία πενταετία στην Ευρώπη έχει αυξηθεί δυσανάλογα το ποσοστό των εργαζομένων
ηλικίας άνω των 55 ετών.
Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας
διαχείρισης κεφαλαίων United Income,
το ποσοστό των Αμερικανών που εργάζονται σε ηλικία άνω των 65 ετών έχει
υπερβεί το όριο του 20% για πρώτη φορά
μετά 57 χρόνια.
Εχει διπλασιασθεί σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1985, και τη μεγαλύτερη
αύξηση σημειώνει ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 65 ετών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Μεταξύ των
εργαζομένων ηλικίας άνω των 65 ετών
το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου ανέρχεται πλέον στο 53%, ενώ το
1985 ήταν μόλις 25%. Σχολιάζοντας την

<
<
<
<
<
<

Χαμηλές συντάξεις και
υψηλό κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι
οι βασικές αιτίες που παρατείνουν τον εργασιακό βίο
των Αμερικανών.
αύξηση του ποσοστού αυτού, η Ελίζαμπεθ
Κέλι, υψηλόβαθμο στέλεχος της United
Income αλλά και πρώην σύμβουλος του
Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, τονίζει πως «πλειοψηφούν μεν οι εργαζόμενοι υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου
που έχουν περισσότερα χρήματα και καλύτερη φυσική κατάσταση, αλλά μάλλον
οι λιγότερο μορφωμένοι είναι εκείνοι
που έχουν πραγματικά ανάγκη να εργάζονται».
Οι πτυχιούχοι εργαζόμενοι προχωρημένης ηλικίας έχουν, πάντως, πολύ υψηλότερες αμοιβές σε σύγκριση με το
1985. Σύμφωνα, πάντα, με την ίδια έρευνα, οι αποδοχές τους είναι σήμερα
κατά 63% υψηλότερες από εκείνες των
αντίστοιχων πτυχιούχων εργαζομένων

προχωρημένης ηλικίας το 1985. Στο ίδιο
χρονικό διάστημα, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 65 ετών έχουν
δει να αυξάνεται το εισόδημά τους πολύ
λιγότερο και συγκεκριμένα μόνον κατά
38%.
Οι υπολογισμοί της United Income
βασίζονται σε πρόσφατα στοιχεία της
αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας
και του Γραφείου Απογραφών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η μεταπολεμική γενιά των baby boomers θα
είναι ηλικίας από 60 έως 78 ετών το 2024
«και πολλοί από αυτούς θα εξακολουθούν
να εργάζονται μολονότι θα έχουν δικαίωμα σε σύνταξη».
Ως κυριότερη αιτία που οι Αμερικανοί
παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο
φαίνεται να είναι το χαμηλό επίπεδο των
συντάξεων ακόμη και για τους καλά αμειβόμενους εργαζομένους. Μιλώντας
στο Bloomberg, η Τερέζα Γκιλαρντούντσι,
καθηγήτρια Οικονομικών στο New Shcool
for Social Research, ανέφερε ότι οι συντάξεις ανέρχονται σε ποσοστό από 40%
έως 50% των αποδοχών που είχε ένας
εργαζόμενος προτού συνταξιοδοτηθεί.
Συνήθως, όμως, οι άνθρωποι χρειάζονται
περίπου το 80% του μισθού τους για να
ζήσουν σχετικά καλά όταν σταματήσουν

να εργάζονται. Την ίδια στιγμή, στοιχεία
της Eurostat καταδεικνύουν πως την τελευταία πενταετία η συνολική απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά
8,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά
από αυτές τα 6,4 εκατομμύρια καταλαμβάνουν εργαζόμενοι από 55 έως και 74
ετών.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η αύξηση
της απασχόλησης στις ηλικίες από 25
έως 54 ετών δεν υπερβαίνει τα 1,9 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Σε ό,τι
αφορά δε την αύξηση στις νεότερες ηλικίες, τις κάτω των 24 ετών, η αύξηση
περιορίζεται μόλις σε 500.000 νέες θέσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, οι
εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
οφείλονται στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια
στα συνταξιοδοτικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών, στην αύξηση της ηλικίας
συνταξιοδότησης και στους αυστηρότερους όρους που συνοδεύουν την πρόωρη συνταξιοδότηση.
Πρόσθετος παράγων είναι, σύμφωνα
με την ΕΚΤ, η αύξηση του προσδόκιμου
ζωής, καθώς οι άνθρωποι «αποφασίζουν
να εργαστούν περισσότερα χρόνια ώστε
να αποφύγουν τον κίνδυνο να βρεθούν
σε ένδεια σε προχωρημένη ηλικία».

SHUTTERSTOCK

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των άνω των 65 ετών που συνεχίζουν να δουλεύουν

Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων United Income, το ποσοστό των Αμερικανών που εργάζονται σε ηλικία άνω των 65 ετών έχει υπερβεί το όριο του
20% για πρώτη φορά μετά 57 χρόνια. Εχει διπλασιασθεί σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1985, και τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 65 ετών
που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας άνω των 65 ετών,
το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου ανέρχεται πλέον στο 53%, ενώ το 1985 ήταν
μόλις 25%.
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Τα... φαντάσματα
Σχολιάζοντας την «επίμονη και

συνεχή διεύρυνση της ανισότητας», η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιεί πως
«αν δεν προσέξουμε, τα φαντάσματα από τα τέλη του 19ου αιώνα
θα έρθουν και θα μας στοιχειώσουν στον 21ο αιώνα». Η ίδια έχει
επισημάνει πως «η υπερβολική ανισότητα αναστέλλει την ανάπτυξη
και υπονομεύει την εμπιστοσύνη
στους θεσμούς».

Οι καπιταλιστές ανησυχούν για τον καπιταλισμό
«Θα τους δαγκώσει»
«Πρέπει να διαμορφώσουμε τον

καπιταλισμό κατά τρόπο που να
λειτουργεί προς όφελος όλων»,
προειδοποιεί ο Καρλ Χένρικ Σβάνμπεργκ, επικεφαλής της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo.
Επικρίνοντας, άλλωστε, το αμερικανικό μοντέλο καπιταλισμού,
προβλέπει πως «αν η ανισότητα εξακολουθήσει να αυξάνεται, σε
βάθος χρόνου θα γυρίσει και θα
τους δαγκώσει».

Μέτρα αναδιανομής του πλούτου για να μειωθούν οι ανισότητες ζητούν επιχειρηματίες και χρυσοπληρωμένα στελέχη
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Το 1989 ο Αμερικανός συγγραφέας Φράνσις
Φουκουγιάμα έγινε το πρόσωπο της ημέρας,
επειδή προφήτευσε το τέλος της Ιστορίας
και την αμετάκλητη νίκη του καπιταλισμού
και της ελεύθερης αγοράς επί κάθε εναλλακτικού οικονομικού συστήματος. Λίγους
μήνες αργότερα, η πτώση του Τείχους του
Βερολίνου και η κατάρρευση του σοβιετικού
μπλοκ «κλείδωσαν» την υπεροχή του καπιταλισμού ως οικονομικού συστήματος.
Είχε προηγηθεί μία δεκαετία νωρίτερα η απόφαση του Ντενγκ Ξιαοπίνγκ, τότε πρόεδρου της Κίνας, να εγκαινιάσει τη στροφή
της κινεζικής οικονομίας στην ελεύθερη αγορά. Ετσι, το 1989 ο καπιταλισμός αναδυόταν ως το κάλλιστο δυνατό οικονομικό
σύστημα που προσέφερε όχι μόνον την α-
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Δυσανάλογα μεγάλος όγκος
πλούτου έχει συγκεντρωθεί
στα χέρια μιας ελίτ. Αποτέλεσμα, η άνοδος του λαϊκισμού
και της Ακροδεξιάς.
ντιπροσωπευτική δημοκρατία έναντι του
σοβιετικού αυταρχισμού, αλλά προπαντός
ως το μοναδικό υπόδειγμα που υποσχόταν
αξιόπιστα ευημερία και κατανάλωση στο
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Τριάντα χρόνια μετά, το καπιταλιστικό
σύστημα διέρχεται βαθύτατη κρίση μολονότι
έχει τυπικά αντιπαρέλθει τους τεκτονικούς
κραδασμούς που του προκάλεσαν η παγκό-

σμια χρηματοπιστωτική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση. Η ανισότητα έχει διευρυνθεί ανησυχητικά και η μεσαία τάξη συρρικνώνεται τόσο ώστε να αποτελεί πλέον
άπιαστο όνειρο για σημαντική μερίδα του
πληθυσμού. Δυσανάλογα μεγάλος όγκος
πλούτου έχει συγκεντρωθεί στα χέρια μιας
ελίτ που συχνά μεταβαίνει με ευκολία από
τις επιχειρήσεις στην πολιτική και τανάπαλιν,
προκαλώντας δυσφορία στην κοινή γνώμη
και ενισχύοντας τον λαϊκισμό και την Ακρα
Δεξιά. Οι δυσοίωνες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ένα είδος συναγερμού για τη διάσωση του καπιταλιστικού συστήματος με
μια αναδιανομή του πλούτου.
Ηχηρότερες όλων είναι, όμως, οι παρεμβάσεις επιχειρηματιών και χρυσοπληρωμένων διευθυνόντων συμβούλων αμερικανικών επιχειρηματικών κολοσσών. Οσο ο-

ξύμωρο κι αν φαίνεται, αρχίζουν να ζητούν
μέτρα αναδιανομής του πλούτου. Εν ολίγοις,
το καπιταλιστικό σύστημα ανασυντάσσει
τις δυνάμεις του και μεριμνά για την αυτοδιάσωσή του και την επιβίωσή του με διορθωτικές κινήσεις. Προ ημερών, ο ιδρυτής
του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο,
του Bridgewater Associates, που έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 17 δισ. δολαρίων,
ο Ρέι Ντάλιο, εξέδωσε ένα μανιφέστο στο
οποίο καταγγέλλει το καπιταλιστικό σύστημα.
Τονίζει πως το σύστημα αυτό του οποίου
τις αξίες ενστερνίστηκε, σήμερα προωθεί
και αυξάνει την ανισότητα και πρέπει «να
εξελιχθεί ή να πεθάνει». Τις ίδιες ημέρες,
σε επιστολή του προς τους μετόχους της
JPMorgan Chase, ο διευθύνων σύμβουλος
του αμερικανικού επενδυτικού κολοσσού,
Τζέιμι Ντίμον, εξέφρασε τον προβληματισμό

του για τον εκφυλισμό του αμερικανικού
ονείρου. Ο Ντίμον, που πέρυσι αμείφθηκε
από την JPMorgan Chase με το ποσό των
30 εκατ. δολ., καλεί τις επιχειρήσεις να διαδραματίσουν καίριο ρόλο ώστε να γίνει ξανά
ρεαλιστικό το αμερικανικό όνειρο. Η ηχώ
αυτής της προβληματικής φτάνει στην Ευρώπη καμουφλαρισμένη ως κριτική στον
αμερικανικό καπιταλισμό διά στόματος του
Καρλ-Χένρικ Σβάνμπεργκ, επικεφαλής της
σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo.
«Νομίζω ότι αν η ανισότητα εξακολουθήσει
να αυξάνεται, σε βάθος χρόνου θα γυρίσει
και θα τους δαγκώσει», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times. Δεν
κρύβει, πάντως, την ανησυχία του και για
την Ευρώπη και τονίζει πως «πρέπει να διαμορφώσουμε τον καπιταλισμό κατά τρόπο
που να λειτουργεί προς όφελος όλων».

Επιδεινώνεται συνεχώς το βιοτικό επίπεδο της μεσαίας τάξης
Αβυσσος
«Ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν αξίζει

500 φορές τον μισθό ενός εργαζομένου». Με την αιχμηρή αυτή δήλωση σχολίασε η Αμπιγκέιλ Ντίσνεϊ το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές
των υψηλόβαθμων στελεχών αμερικανικών επιχειρήσεων και στον
συνήθη μισθό των υφισταμένων
τους. Η Αμπιγκέιλ είναι εγγονή αδελφού του Γουόλτ Ντίσνεϊ και δημιουργεί δικές της ταινίες.

Ισως προκαλούν λιγότερη εντύπωση οι εκκλήσεις που απευθύνουν για αναδιανομή
του πλούτου και περιορισμό των ανισοτήτων διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ
και το ΔΝΤ. Οι δύο διεθνείς οργανισμοί
βρίσκονται, όμως, μέσα στην καρδιά του
καπιταλιστικού συστήματος και όμως εκφράζουν διαρκώς εντεινόμενη ανησυχία
για την ανισότητα και ζητούν μέτρα για
την αντιμετώπισή της. Στις αρχές του μήνα
ο ΟΟΣΑ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου
για τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης, «του ακρογωνιαίου λίθου της
δημοκρατίας μας και της οικονομικής ανάπτυξης, που δεν είναι πια τόσο σταθερός

όσο στο παρελθόν». Επαναλαμβάνει, έτσι,
την έκκλησή του για επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση όλων των ηλικιών,
αλλά και για μέτρα που θα αυξήσουν την
προσφορά στέγης και θα στηρίξουν τη ζήτηση, ενώ ζητεί ευθέως μείωση της φορολογίας στα μεσαία εισοδήματα. Ολα αυτά
επειδή διαπιστώνει συρρίκνωση της μεσαίας
τάξης σε 40 χώρες στις οποίες έχει μειωθεί
το βιοτικό επίπεδο κάθε γενιάς από τη μεταπολεμική έκρηξη των γεννήσεων και
μετά. Οπως τονίζει, τα τελευταία 30 χρόνια
το εισόδημα της μεσαίας τάξης έχει αυξηθεί
κατά 33% λιγότερο από τη μέση αύξηση
που έχει σημειώσει το εισόδημα του πλου-

σιότερου 10% του πληθυσμού. Και βέβαια
η κατάσταση έχει επιδεινωθεί άρδην μετά
τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς το
πραγματικό εισόδημα της μεσαίας τάξης
αυξάνεται πλέον μόλις κατά 0,3%. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στην υπερδύναμη,
καθώς η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ αντιπροσώπευε περίπου το 61% του πληθυσμού
το 1971 και το 2016 ανέρχεται μόλις και
μετά βίας στο 52%. Τις ίδιες ημέρες, το
γνωστό για τα προγράμματα λιτότητας που
εφάρμοσε στις υπερχρεωμένες χώρες ΔΝΤ
τόνιζε την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αυξανόμενης
ανισότητας. Επισήμανε πως η διεύρυνση

των ανισοτήτων υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δημοκρατία,
ενώ καλλιεργεί το αίσθημα ότι οι ελίτ έχουν
καρπωθεί κάθε όφελος εις βάρος όλων των
υπολοίπων. Ζητούσε, μάλιστα, να εξεταστούν άμεσα πολιτικές αναδιανομής του
πλούτου, ενώ σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις
ΗΠΑ απέδιδε το πρόβλημα ώς ένα βαθμό
στο ότι οι μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι.
Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ έρευνα της
εταιρείας Equilar, που συγκεντρώνει στοιχεία για τις αμοιβές στελεχών επιχειρήσεων,
φέρουν τις αποδοχές των επικεφαλής μεγάλων εταιρειών στις ΗΠΑ να είναι πολλαπλάσιες 254 φορές ενός μέσου μισθού

υφισταμένων τους. Από τα ενημερωτικά
δελτία που υπέβαλαν, άλλωστε, αμερικανικοί
κολοσσοί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
των ΗΠΑ προκύπτει πως σε πολλές περιπτώσεις οι ιλιγγιώδεις αμοιβές ιδρυτών και
επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων είναι
500 φορές ή και χιλιάδες φορές πολλαπλάσιες των μισθών των υπαλλήλων τους. Ενδεικτική περίπτωση σκανδαλωδώς υψηλών
αμοιβών είναι εκείνη του Ελον Μασκ, επικεφαλής της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, που πληρώνεται
40.668 φορές τον μέσο μισθό ενός υπαλλήλου της πρωτοπόρου αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μόλις το 45% των νέων Αμερικανών έχει θετική άποψη για το καπιταλιστικό σύστημα
«Εν μέρει αυτό που τους φοβίζει έχει σχέση
με την πολιτική», σχολιάζει ο Ντάρεν Γουόκερ, πρόεδρος του Ιδρύματος Ford των
13 δισ. δολ., αναφερόμενος στις εκκλήσεις
επιχειρηματιών και χρυσοπληρωμένων
στελεχών για αναδιανομή του πλούτου.
Και διευκρινίζει πως «τρομάζουν όταν βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύυουν πως όλο και περισσότεροι νέοι
άνθρωποι στρέφονται στις ιδέες του σοσιαλισμού ως συστήματος οργάνωσης της
οικονομίας».
Πράγματι, δημοσκοπήσεις που διεξήγαγε
η Gallup το περασμένο έτος δείχνουν α-

κριβώς αυτή τη στροφή των νέων στις σοσιαλιστικές ιδέες. Το ποσοστό των Αμερικανών από 18 ώς 29 ετών, που διάκεινται
θετικά προς τον σοσιαλισμό, βρίσκεται
σταθερά πλέον στο 51%. Εκείνο, όμως,
που μάλλον ανησυχεί περισσότερο τις οικονομικές ελίτ είναι ότι από το 2010 και
μετά έχει μειωθεί από το 68% στο 45% το
ποσοστό των νέων Αμερικανών που έχουν
θετική άποψη για τον καπιταλισμό. Δικαιολογημένα, καθώς οι νεότερες γενιές είναι
εκείνες που πλήττονται περισσότερο από
την αύξηση της ανισότητας, ενώ βλέπουν
το μέλλον τους δυσοίωνο σε μια αγορά

εργασίας εχθρική. Στοιχεία που έδωσε
προσφάτως στη δημοσιότητα η Eurostat
αντανακλούν πόσο δύσκολη έχει γίνει για
τις νεότερες γενιές η ένταξη στην αγορά
εργασίας. Προκύπτει πως την τελευταία
πενταετία η συνολική απασχόληση στην
Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,8 εκατ., αλλά
εξ αυτών τις 6,4 εκατ. θέσεις καταλαμβάνουν εργαζόμενοι από 55 έως και 74 ετών.
Είναι ενδεικτικό ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η αύξηση της απασχόλησης στις
ηλικίες από 25 ώς 54 ετών δεν υπερβαίνει
το 1,9 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Σε ό,τι
αφορά δε την αύξηση στις νεότερες ηλικίες

τις κάτω των 24 ετών, η αύξησή της περιορίζεται μόλις σε 500.000 νέες θέσεις.
Τα ίδια στοιχεία φέρουν τους Ευρωπαίους
να επεκτείνουν τον επαγγελματικό τους
βίο εν μέρει εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων
που επιβλήθηκαν στην αγορά εργασίας
τα χρόνια της κρίσης, όπως η αύξηση της
ηλικίας συνταξιοδότησης και οι αυστηρότεροι όροι που συνοδεύουν την πρόωρη
συνταξιοδότηση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει
στις ΗΠΑ, όπου σημαντική μερίδα των
εργαζομένων παρατείνει τον επαγγελματικό
βίο και μετά τα 65 έτη, αφήνοντας προφανώς λιγότερες θέσεις διαθέσιμες για

την ένταξη νέων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας. Και στο μεταξύ, έχουν κάθε λόγο
να βλέπουν με απαισιοδοξία τις εξελίξεις
στην αγορά εργασίας, καθώς οι νέες τεχνολογίες απειλούν με αφανισμό όλο και
περισσότερα επαγγέλματα και με φτώχεια
ακόμη πιο πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ, μέσα στα επόμενα 15 με 20
χρόνια ενδέχεται να εξαφανιστεί το 14%
των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Είναι, άλλωστε, ήδη ορατή στις νεότερες γενιές η συρρίκνωση της μεσαίας
τάξης. Η γενιά της χιλιετίας, όπως καθιερώθηκε να λέγονται όσοι γεννήθηκαν τις
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δύο τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και σήμερα είναι 35άρηδες, ανήκει
στη μεσαία τάξη μόνον σε ποσοστό 60%,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη μεταπολεμική γενιά της έκρηξης των γεννήσεων
υπερέβαινε το 70%.

Πανάκριβα τα σπίτια
Οπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, οι σημερινοί
35άρηδες δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν δικό τους σπίτι όπως έκαναν οι
γονείς τους. Σήμερα τα σπίτια είναι κατά
30% ακριβότερα από όσο ήταν πριν από
40 χρόνια.

ΕΛΛΑΔΑ
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Απόσυρση
των «μικρών»
υπέρ Ιμάμογλου

Ανοικτό το ενδεχόμενο να γυρίσουν μπούμερανγκ οι επαναληπτικές εκλογές που επεδίωξε ο Τούρκος πρόεδρος.
Η αποδοχή από την εκλογική επιτροπή
της προσφυγής του κυβερνώντος AKP,
προχθές, οδήγησε στην προκήρυξη
νέων εκλογών για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουνίου. «Αυτό
ήταν το σωστό βήμα», δήλωσε χθες ο
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε ασκήσει
έντονη πίεση προς την εκλογική επιτροπή. Ο υποψήφιος του ΑΚΡ, πρώην
πρωθυπουργός Μπεναλί Γιλντιρίμ θα
αναμετρηθεί εκ νέου με τον 48χρονο Ιμάμογλου, ο οποίος υποστηρίζεται από
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το κεμαλικό CHP και το εθνικιστικό
MHP.
Ενώ όμως ο Γιλντιρίμ εμφανίζεται
κουρασμένος, ο Ιμάμογλου ξεκίνησε
ήδη την προεκλογική εκστρατεία με
συγκέντρωση 10.000 ατόμων στο προάστιο της Κωνσταντινούπολης του οποίου ήταν έως τώρα δήμαρχος. Μπροστά στον Γιλντιρίμ, ο οποίος είναι ήδη
γνωστός στο τουρκικό εκλογικό σώμα,
ο μέχρι πρόσφατα άγνωστος Ιμάμογλου
παρουσιάζει φρέσκια εικόνα πολιτικού
που η φήμη του διαρκώς μεγαλώνει.
Στα μέσα Απριλίου, μετά την εξέταση
σειράς προσφυγών και τη μερική επανακαταμέτρηση ψηφοδελτίων, η εκλογική επιτροπή είχε αναγνωρίσει τη νίκη
του Ιμάμογλου, τερματίζοντας ύστερα
από δυόμισι δεκαετίες την ηγεμονία
του ΑΚΡ στην Κωνσταντινούπολη.
Τέσσερα μικρότερα κόμματα, οι υποψήφιοι των οποίων συγκέντρωσαν συνολικά 120.000 ψήφους στις εκλογές
της 31ης Μαρτίου, ανακοίνωσαν ότι
δεν θα κατεβάσουν υποψηφίους, καλώντας τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν τον Ιμάμογλου. Στη μεγαλούπολη
των 8 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, οι
120.000 ψήφοι μπορεί να φαίνονται σταγόνα στον ωκεανό – αλλά η νίκη του Ιμάμογλου τον Μάρτιο κρίθηκε με λιγό-

O Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ευελπιστεί ότι η επανάληψη των εκλογών θα επαναφέρει την Κωνσταντινούπολη στα χέρια του ΑΚΡ.
τερες από 14.000 ψήφους.
Η ακύρωση του αποτελέσματος και
η εντολή για επανάληψη των εκλογών
καταδικάστηκαν διεθνώς, ενώ η πολιτική
αστάθεια είχε αντίκτυπο στην ισοτιμία
της τουρκικής λίρας. «Ενδιαφέρομαι
πολύ για το μέλλον της Τουρκίας και
για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Ως
εκ τούτου, με ανησυχεί η προκήρυξη
νέων εκλογών», δήλωσε ο Γερμανός

πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
«Με τους ίδιους κανόνες εκλέξατε
τον πρόεδρο πέρυσι, με τους ίδιους κανόνες οργανώθηκε το δημοψήφισμα
και άλλαξε το σύνταγμα. Αν είναι έτσι,
πρέπει να αμφισβητήσουμε και το σύνταγμα και τις προεδρικές εκλογές»,
είπε χθες ο Ιμάμογλου απευθυνόμενος
στην εκλογική επιτροπή.

REUTERS, A.P.

Προβάδισμα Σοσιαλδημοκρατών στη Δανία
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Στις 5 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι βουλευτικές
εκλογές – Ενα νέο,
ακόμη πιο ακραίο, κόμμα
απειλεί το αντιμεταναστευτικό DFP.
των κονδυλίων για την Παιδεία, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατάργηση του αμφιλεγόμενου νόμου με
τον οποίο η συντηρητική κυβέρνηση
έβαλε «χέρι» στα ταμεία των δήμων
και επαναφορά της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για ορισμένες
κατηγορίες εργαζομένων.
Αν η κεντρική πολιτική σκηνή έχει
απομακρυνθεί από την αντιμετανα-
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ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Προβάδισμα στους Δανούς
Σοσιαλδημοκράτες δίνουν οι δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών που προκηρύχθηκαν χθες και θα
διεξαχθούν στις 5 Ιουνίου. Την ίδια
στιγμή, στο ακροδεξιό κομμάτι του πολιτικού φάσματος ένα νέο, ακόμη πιο
ακραίο κόμμα απειλεί το αντιμεταναστευτικό DFP.
Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Λαρς
Λέκε Ράσμουσεν ηγείται από το 2015
κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας,
η οποία λαμβάνει κοινοβουλευτική
στήριξη από το DFP.
Το βασικό πολιτικό ζήτημα των ημερών είναι το κράτος πρόνοιας, με
τους ψηφοφόρους να προκρίνουν τους
Σοσιαλδημοκράτες της Μέτε Φρέντρικσεν.
Το κόμμα, που έχει κυβερνήσει τη
Δανία επί δεκαετίες, υπόσχεται αύξηση
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Να παραμείνει στο Συμβούλιο
η Ρωσία ζητεί ο Μακρόν

«Πλεονέκτημα» για τον υποψήφιο
του CHP στις εκλογές της 23ης Ιουνίου
ΑΓΚΥΡΑ. Οι υποψήφιοι των μικρότερων
κομμάτων αποσύρθηκαν χθες από τη
διεκδίκηση της δημαρχίας της Κωνσταντινούπολης, δίνοντας πλεονέκτημα
στον Εκρέμ Ιμάμογλου και αφήνοντας
ανοικτό το ενδεχόμενο να γυρίσουν
μπούμερανγκ οι επαναληπτικές εκλογές
που επεδίωξε ο πρόεδρος Ερντογάν και
να καταλήξουν σε διεύρυνση της ήττας
του κυβερνητικού υποψηφίου.

l

Ράσμους Πάλουδαν: πολιτική πλατφόρμα του η εθνοκάθαρση.

στευτική υστερία που καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα των περασμένων ετών, οι εξελίξεις στο δεξιό άκρο
αγγίζουν τα όρια του γκροτέσκου. Ενας
δικηγόρος που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη για ρατσιστικό λόγο, που
ζητεί την απέλαση όλων των μουσουλμάνων από τη Δανία και ο οποίος την
Κυριακή των Βαΐων υποκίνησε ρατσιστικές ταραχές στην κατοικούμενη
από μετανάστες συνοικία Νέρεμπρο
της Κοπεγχάγης, ετοιμάζεται να μπει
στη Βουλή.
Το κόμμα «Σκληρή Γραμμή» του Ράσμους Πάλουδαν προβλέπεται να αποσπάσει από 2,2% ώς 3,9% των εδρών.
Αντιθέτως, τα ποσοστά του DFP προβλέπεται να υποχωρήσουν στο 13%14% από το 21% που απέσπασε στις
εκλογές του 2015.
REUTERS, A.P.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. Την ελπίδα ότι η Ρωσία
θα διατηρήσει τη συμμετοχή της στις
διαδικασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε κοινή συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα
στο Παρίσι με τον γενικό γραμματέα
του οργάνου, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ.
«Θα ήθελα η Ρωσία να παραμείνει μέλος
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο έχει ανάγκη τη Ρωσία, όπως οι
Ρώσοι χρειάζονται το Συμβούλιο», είπε
ο Γάλλος πρόεδρος, επισημαίνοντας
ότι η Γαλλία θα προεδρεύσει της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης από τον Μάιο μέχρι και τον
Νοέμβριο.
Τον Απρίλιο του 2014, η ρωσική αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική
σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης
τιμωρήθηκε με στέρηση δικαιώματος
ψήφου, για τη ρωσική εισβολή στην
Κριμαία και την προσάρτηση της χερσονήσου στη Ρωσία. Το θέμα της απόδοσης του δικαιώματος ψήφου στη
Ρωσία επανήλθε δύο φορές στην κοινοβουλευτική σύνοδο κατά τη διάρκεια
του 2015, χωρίς όμως να αρθούν οι κυρώσεις. Η Μόσχα σε αντίποινα αποφάσισε να αναστείλει τη συμμετοχή
της στις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής συνόδου, ενώ η χώρα δεν
κατέθεσε αίτημα επαναφοράς των δικαιωμάτων της μεταξύ 2016 και 2018.
Στις 10 Απριλίου, τα μέλη της κοινοβουλευτικής συνόδου του Συμβουλίου
της Ευρώπης υιοθέτησαν ψήφισμα,
το οποίο χαρακτηρίζει επιτακτική την
ανάγκη διατήρησης της Ρωσίας στο
Συμβούλιο, καλώντας τα κράτη-μέλη
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Ο πρόεδρος Πούτιν εκτιμά ότι η θέση της
Ρωσίας δεν είναι πια στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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Η Μόσχα σχεδιάζει να
αποχωρήσει από το όργανο
μετά την επιβολή κυρώσεων
για την προσάρτηση της
Κριμαίας.
να αποφύγουν την υποβάθμιση του
κύρους του ανεξάρτητου οργάνου και
του έργου του για την προάσπιση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
REUTERS

Τ. Μέι: Είμαστε υποχρεωμένοι
να διοργανώσουμε τις εκλογές
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι εξέφρασε χθες τη θλίψη της για
το γεγονός ότι η χώρα θα λάβει μέρος στις
ευρωεκλογές.
Ηταν η πρώτη φορά που η Τερέζα Μέι
παραδεχόταν επισήμως ότι οι διαδικασίες
αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε.
είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν πριν από
τα τέλη Μαΐου. «Ελπίζαμε ότι θα είχαμε ολοκληρώσει τη συνθήκη αποχώρησης ώστε
να μη γίνουν οι εκλογές», είπε. «Εφόσον
δεν έχει νομική ισχύ η συνθήκη αποχώρησης, είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι
να τις διοργανώσουμε». Στόχος της βρετανικής κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη αποχώρησης πριν από τον Ιούλιο,
ώστε να μην προλάβουν οι νέοι Βρετανοί
ευρωβουλευτές να αναλάβουν καθήκοντα.
Στο μεταξύ, μεγάλη αύξηση στις επιθέσεις
με μαχαίρι κατεγράφη σε βρετανικούς δήμους, που έχουν υποστεί σημαντικές περικοπές των προγραμμάτων αρωγής προς
τους νέους, σύμφωνα με έρευνα της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής της Βου-
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Στόχος της βρετανικής κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις
για τη συνθήκη αποχώρησης
πριν από τον Ιούλιο.
λής των Κοινοτήτων. Οι τέσσερις περιοχές
όπου σημειώθηκαν οι περισσότερες επιθέσεις, (Γουλβερχάμπτον, Ουέστμινστερ,
Κέμπριτζ, Ουόκινχαμ) είναι αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στα
προγράμματα αυτά. «Ο μόνος τρόπος να
αντιμετωπίσουμε την επιδημία τέτοιων επιθέσεων είναι να επενδύσουμε στη νεολαία
μας», είπε η επικεφαλής της επιτροπής,
βουλευτής Σάρα Τζόουνς. Οι απόπειρες
ανθρωποκτονίας με μαχαίρι έχουν σπάσει
κάθε ρεκόρ στην Αγγλία και στην Ουαλλία,
με 40.829 καταγεγραμμένα περιστατικά
και 252 θανάτους το 2018.
REUTERS

Μήνυμα Ηνωμένων Πολιτειών προς Ιράν
Με την αποστολή του αεροπλανοφόρου
«Αβραάμ Λίνκολν» και μιας μοίρας βομβαρδιστικών μεγάλης ακτίνας δράσης
στον Περσικό Κόλπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την πίεσή τους στο
Ιράν έναν χρόνο μετά την απόσυρσή
τους από τη διεθνή συμφωνία για το
πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην εύφλεκτη περιοχή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Αμυνας
των ΗΠΑ Πάτρικ Σάναχαν, επικαλούμενος «αξιόπιστη απειλή από δυνάμεις
του ιρανικού καθεστώτος», χωρίς να
δώσει περισσότερες επεξηγήσεις. Την
απόφαση του Σάναχαν είχε προαναγγείλει μία ημέρα νωρίτερα ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου
Τζον Μπόλτον. Ανώνυμοι αξιωματούχοι
στην Ουάσιγκτον, που μίλησαν σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, έκαναν αόριστα λόγο για «πολλαπλές αξιόπιστες απειλές» εναντίον αμερικανικών
στρατευμάτων στο Ιράκ και άλλες πε-
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Αεροπλανοφόρο και μοίρα
βομβαρδιστικών στον
Περσικό Κόλπο.
ριοχές, μέσω ενεργειών που θα μπορούσαν να αναλάβουν είτε οι ίδιες οι
ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε σύμμαχοί
τους στην περιοχή.
Ωστόσο, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο
Press TV ανέφερε ότι επρόκειτο για αποστολή ρουτίνας που είχε αποφασιστεί
πολύ νωρίτερα και χρησιμοποιήθηκε
για λόγους εντυπωσιασμού από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Μάλιστα,
ο Κεϊβάν Χοσραβί, εκπρόσωπος Τύπου
του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε ότι το αμερικανικό
αεροπλανοφόρο βρισκόταν στη Μεσόγειο
εδώ και 21 ημέρες. «Πρόκειται για αδέξια
χρήση μιας “καμένης” υπόθεσης για
τους σκοπούς του ψυχολογικού πολέ-

μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός
αξιωματούχος.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι στο αμέσως
προσεχές διάστημα πρόκειται να τερματίσει τις προσωρινές εξαιρέσεις χωρών
από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η
Ουάσιγκτον σε όσες χώρες αγοράζουν
πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν,
επιφέροντας έτσι ακόμη ένα πλήγμα
στη δοκιμαζόμενη ιρανική οικονομία.
Η κυβέρνηση του Ιράν αναμένεται να
ανακοινώσει σήμερα αντίποινα για τις
εντεινόμενες αμερικανικές κυρώσεις.
Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτη στρατιωτική δύναμη της
Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν απειλήσει
ότι ενδέχεται να κλείσουν τα Στενά του
Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο, απ’ όπου
διέρχεται το 30% του πετρελαίου που
μεταφέρεται από θαλάσσιες διαδρομές.
Τη Δευτέρα, κρατικά μέσα ενημέρωσης
στο Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη πρόκειται να επαναλάβει ορισμένες δρα-

στηριότητες του πυρηνικού της προγράμματος που είχαν ανασταλεί όσο οι
Ηνωμένες Πολιτείες τηρούσαν τη διεθνή
συμφωνία του 2015. Διευκρίνιζαν, ωστόσο, ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την εν λόγω συμφωνία,
η οποία συνεχίζει να δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Ρωσία και την Κίνα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιζητούν
τον πόλεμο με το ιρανικό καθεστώς,
αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι
να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση, είτε γίνει μέσω τρίτων είτε από
τους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μπόλτον, συντηρώντας την τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο
χωρών.
Η νέα όξυνση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ
προκάλεσε ανησυχία στις αγορές, με
την τιμή του ιρανικού νομίσματος, του
ριάλ, να πέφτει σε χαμηλό εννέα μηνών
έναντι του δολαρίου.
REUTERS, PRESS TV

Μαχητικό αεροσκάφος προσγειώνεται στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», κατά τη διάρκεια παλαιότερων ασκήσεων, στον Περσικό Κόλπο.
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Το Μαξίμου αντιμέτωπο με κρίσεις

Φ. Γεννηματά: Μέτωπο
με Δεξιά και «νέα Δεξιά»

Μετά τον Πολάκη, πρέπει να διαχειριστεί τις διακοπές στο γιοτ Παναγόπουλου

Μορφή άτυπου ντιμπέιτ, το οποίο άλλωστε ζήτησε το ΚΙΝΑΛ την περασμένη εβδομάδα μετά τη σχετική «πρόκληση» του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, λαμβάνει για τη Χαρ. Τρικούπη η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή
για την ψήφο εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση, που εκκινεί σήμερα.
Πρόκειται, άλλωστε, εκτός απροόπτου, για την τελευταία «διά ζώσης
μάχη» των πολιτικών αρχηγών πριν
από τις ευρωεκλογές, στην οποία η
Φώφη Γεννηματά αναμένεται να κλιμακώσει την κριτική, τόσο προς την
Κουμουνδούρου όσο και προς την Πειραιώς.
Στενοί συνεργάτες της προέδρου
του ΚΙΝΑΛ τόνιζαν στην «Κ» ότι βασικός άξονας της τοποθέτησής της
στο Κοινοβούλιο θα είναι μεν οι αναφορές σε πρόσφατες υποθέσεις που
ανέδειξαν κυρίως «ηθικά ατοπήματα»
της κυβέρνησης, όπως η υπόθεση Πολάκη αλλά και τα νέα ντοκουμέντα
που προέκυψαν για την πυρκαγιά στο
Μάτι, ωστόσο η κ. Γεννηματά πρόκειται
να προβεί σε εφ’ όλης της ύλης κριτική
και προς τα δύο κόμματα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Χαρ. Τρικούπη
περί «αυτόνομης πορείας», αλλά και
το αφήγημα περί «Δεξιάς και νέας Δεξιάς» (Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ), ειδικά στον τομέα
της οικονομίας.

Στη δυσμενή θέση, για κάθε κυβέρνηση,
της λεγόμενης «διαχείρισης κρίσεων»
έχει μπει τις τελευταίες ημέρες το Μέγαρο Μαξίμου, ευρισκόμενο, μόλις 18
ημέρες πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές, σε θέση διαρκούς άμυνας. Το
τελευταίο δεκαήμερο, στην κορυφή της
επικαιρότητας βρίσκονται τρία ζητήματα
που, παρότι δεν αποτελούν κεντρικής
πολιτικής φύσεως ζητήματα, αγγίζουν
τον πυρήνα του «ηθικού πλεονεκτήματος» για το οποίο μιλάει διαρκώς και
προτάσσει ο πρωθυπουργός.
Εν αρχή ην ο κ. Πολάκης. Η επίθεση
του αν. υπουργού Υγείας, πριν από το
Πάσχα, στον υποψήφιο ευρωβουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυμπουρόπουλο
αποτέλεσε ένα σημαντικό ράπισμα στο
κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης, καθώς
έγινε απέναντι σε έναν άνθρωπο με σοβαρό πρόβλημα αναπηρίας. Η επίθεση
του κ. Πολάκη κατέληξε στη Βουλή μέσω
της πρότασης δυσπιστίας της Ν.Δ. (σήμερα ξεκινάει η σχετική συζήτηση) και,
παρά τη μετατροπή της από τον πρωθυπουργό σε ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση, είναι βέβαιο πως η συζήτηση
θα κινηθεί γύρω και από το «θέμα Πολάκη». Δεν είναι τυχαίο πως ήδη η α-

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
επιχείρησε να περάσει στην
αντεπίθεση, αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου της
Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκη.
ντιπολίτευση έχει δώσει διλημματικό
χαρακτήρα στη συμπεριφορά του αναπληρωτή υπουργού συνθηματολογώντας
«ή με τους πολλούς ή με τους Πολάκηδες».
Ακολούθησε το θέμα με το Μάτι. Οι
δημοσιογραφικές αποκαλύψεις στον
ΣΚΑΪ για το πλήρες αλαλούμ την ώρα
της κρίσης υπενθύμισαν εμφατικά τις
εγκληματικές ευθύνες του κρατικού μηχανισμού για μία από τις μεγαλύτερες
τραγωδίες που έζησε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
Το τρίτο κατά σειρά θέμα, επίσης αμιγώς ηθικής τάξεως, έχει να κάνει με
τις φωτογραφίες που είδαν το φως της
δημοσιότητας από τις περυσινές διακοπές του Αλέξη Τσίπρα, στη θαλαμηγό
της οικογένειας Παναγόπουλου.
Η επιβεβαίωση της ίδιας της κ. Πα-

INTIMENEWS
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Σε θέση διαρκούς άμυνας βρίσκεται το Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες, 18 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές.
ναγοπούλου ότι το κότερο παραχωρήθηκε στον πρωθυπουργό για ολιγοήμερες
διακοπές έχει δημιουργήσει αμηχανία
στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς η
δύναμη της εικόνας του πρωθυπουργού
πάνω στο γιοτ αλλοίωσε το σταθερό αφήγημα του κ. Τσίπρα πως είναι «απέναντι στις ελίτ».
Στην παραπάνω τριπλέτα το Μαξίμου
έχει επιλέξει την ίδια στρατηγική: Η
καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Στο
θέμα Πολάκη, ο κ. Τσίπρας κάλυψε
τόσο εμπράκτως –με την κοινή εμφάνιση στις διακοπές– όσο και δημοσίως
τον υπουργό του, καθώς πριν από δύο
24ωρα δήλωσε πως ο κ. Μητσοτάκης
είναι αυτός που επιχειρεί να καπηλευθεί
την αναπηρία ενός υποψήφιου ευρωβουλευτή και να καλυφθεί πίσω από
τον αν. υπουργό, λόγω της ένδειας ε-

πιχειρημάτων επί σοβαρών θεμάτων.
Στο θέμα της τραγωδίας στο Μάτι, ο
πρωθυπουργός επέλεξε και πάλι την
επίθεση έναντι της Ν.Δ. Οσον αφορά
τις διακοπές στο κότερο, σχετικό σχόλιο
έκανε ο κ. Τζανακόπουλος. Ερωτηθείς
σχετικά στην τηλεόραση του Αnt1 υποστήριξε πως το συγκεκριμένο ζήτημα
δεν αποτελεί καν πολιτική είδηση, ενώ
πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας πως
ο κ. Τσίπρας δεν έχει βίλα μεσοτοιχία
στην Τήνο με τον κ. Χριστοφοράκο της
Siemens, ούτε ακίνητα σε Αθήνα και
Παρίσι, υπονοώντας τον αρχηγό της
αξ. αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη. Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα,
σημείωσε πως το χρονικό σημείο που
είδαν το φως της δημοσιότητας οι φωτογραφίες «κάτι σημαίνει», συσχετίζοντας το «θέμα της θαλαμηγού» με το

νέο κύμα θετικών μέτρων που θα ανακοίνωνε (το έκανε τελικά χθες το βράδυ)
ο πρωθυπουργός.
Ολα τα παραπάνω φέρνουν, όπως
προειπώθηκε, τον ΣΥΡΙΖΑ στην αναγκαστική θέση να κάνει μια διαχείριση
που είναι εκτός της θετικής ατζέντας
(οικονομία και μέτρα) που θέλει να επιβάλει.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι, σε εσωκομματικό επίπεδο, για το Μάτι και τις
διακοπές Τσίπρα δεν έχει υπάρξει καμία
απολύτως αντίδραση –όπως στην περίπτωση Πολάκη–, καθώς βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές
και οποιαδήποτε εσωκομματική παραφωνία θα δημιουργούσε μεγαλύτερο
πρόβλημα. Το κατά πόσον, πάντως, η
διαχείριση του Μαξίμου θα επιτύχει,
είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί.

«Σε μόνιμη
ξεκούραση
ο Αλ. Τσίπρας»
Βέβαιος για την εκλογική νίκη της Ν.Δ.
εμφανίστηκε ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Με την ειρωνική αποστροφή ότι οι πολίτες
θα στείλουν σύντομα τον Αλέξη Τσίπρα
σε «μόνιμη ξεκούραση» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πολιτικό ζήτημα
που έχει προκύψει με την αποκάλυψη
των καλοκαιρινών διακοπών του πρωθυπουργού στο σκάφος του Περικλή Παναγόπουλου – τις οποίες είχε κρατήσει
μυστικές το Μαξίμου. Εξάλλου, κατά τη
σημερινή νέα παρέμβασή του στη Βουλή
–όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τη
συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης υπέρ
της κυβέρνησης– ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιτεθεί στον πρωθυπουργό
τόσο για την υποκρισία του όσο για το
δήθεν «ηθικό πλεονέκτημα».
«Θα μας δοθεί η δυνατότητα τις επόμενες τρεις μέρες στη Βουλή να μιλήσουμε για όλα και να εξηγήσουμε στους
πολίτες ποια είναι τα πραγματικά διλήμματα της επόμενης εκλογικής κάλπης. Ποιος είναι με τους πολλούς και
ποιος με τους Πολάκηδες, ποιος θέλει
να πάει τη χώρα μπροστά και ποιος πίσω... Τώρα, για τον κ. Τσίπρα επειδή άκουσα αυτά τα οποία μου είπατε, δεν
θέλω να πω πολλά πράγματα. Τον είδα
πολύ αγχωμένο, πολύ στενοχωρημένο.
Μάλλον χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
Μην ανησυχείτε, όμως: θα τον στείλετε
για μόνιμη ξεκούραση μετά τις εκλογές»,
ήταν το σχετικό σχόλιο του προέδρου
της Ν.Δ. κατά τη χθεσινή περιοδεία του
στη Χαλκίδα, απ΄όπου επανέλαβε ότι
«η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η
χώρα έχει ήδη δρομολογηθεί». «Γιατί
άραγε ντράπηκε πέρυσι και πρόπερσι
να ενημερώσει τους πολίτες ο κ. Τσίπρας
που κάνει διακοπές; Τώρα αποκαλύφθηκε ο λόγος», έλεγαν από την Πειραιώς,
υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός

«κρύβεται τα τελευταία καλοκαίρια διότι
προφανώς αντιλαμβάνεται ότι το να κάνει δωρεάν χλιδάτες διακοπές σε μια
θαλαμηγό που του παραχωρεί δωρεάν
ένας επιχειρηματίας καταστρέφει το
προφίλ του λαϊκού ηγέτη που παριστάνει». Σε κάθε περίπτωση, για την Πειραιώς αποτελεί μείζον ζήτημα το γεγονός
ότι το Μαξίμου απέκρυψε τις πρωθυπουργικές διακοπές και δη στη θαλαμηγό, και θεωρεί «αδιανόητο» να εξαφανίζεται ο πρωθυπουργός και κανένας
να μην ξέρει πού βρίσκεται, κάτι που,
όπως έλεγαν, συμβαίνει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες.

«Ασύλληπτη υποκρισία»
Το πολιτικό και ηθικό ζήτημα αναμένεται, πάντως, να αναδείξει ο κ. Μητσοτάκης και κατά τη σημερινή του παρέμβαση στη Βουλή, θυμίζοντας ότι είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ αυτός που διατείνεται εδώ και
χρόνια ότι έχει το «ηθικό πλεονέκτημα».
«Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο
Μάτι, ο κ. Τσίπρας πήγε με το “Odyssey”
στην Ιθάκη. Αφού έκανε το διάγγελμα
που υβρίζει τον κ. Παπαδήμο, τους τραπεζίτες και την ελίτ που “χρεοκόπησε
τη χώρα’’, συνέχισε τα μπάνια του στα
καταγάλανα νερά του Ιονίου. Η λέξη υποκρισία έχει χάσει κάθε νόημα για τον
κ. Τσίπρα», σημείωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης (ΣΚΑΪ), τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «είναι εκτεθειμένος ποινικά, πολιτικά
και ηθικά». Για «ασύλληπτη υποκρισία»
έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας. «Μας θεωρεί
όλους ιθαγενείς της υποσαχάριας Αφρικής; Πώς μπορεί να τα αντέχει μια πολιτισμένη χώρα αυτά ως στοιχεία συμπεριφοράς του πρωθυπουργού;», σημείωσε χαρακτηριστικά (ρ/σ ΘΕΜΑ).
Την ίδια ώρα, και παρά την τριήμερη
σύγκρουση που εκκινεί σήμερα στη Βου-

Ο κ. Μητσοτάκης συνομιλεί με εργαζομένους στα Ναυπηγεία Χαλκίδας.
<
<
<
<
<
<

Από τη Χαλκίδα τόνισε πως
δεν είναι κατά των επιδομάτων, αλλά επιδιώκει τη
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
λή, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων
της Ν.Δ. ενόψει της 26ης Μαΐου. Στο
Μοσχάτο εξετάζεται η ιδέα μιας συνέντευξης Τύπου (στα πρότυπα της ΔΕΘ)
μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου

να εξυπηρετηθεί αυτή η στόχευση. Χθες,
από τη Χαλκίδα επανέλαβε ότι η Ν.Δ.
δεν είναι κατά των επιδομάτων, όμως,
«δεν οραματιζόμαστε μια Ελλάδα μόνο
των επιδομάτων». «Θέλω να ανταμείψω
την εργασία, να δημιουργήσω θέσεις απασχόλησης, να δώσω κίνητρα στους
επιχειρηματίες να επενδύσουν και πάλι»,
τόνισε, ενώ σε συζήτησή του με τους
εργαζομένους των Ναυπηγείων Χαλκίδας,
σημείωσε ότι «θέλουμε να πηγαίνουν
καλά οι επιχειρήσεις για να μπορούν να
στηρίζουν τους εργαζομένους» και ότι
περισσότερες επενδύσεις σημαίνουν
«περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς».

Σε υποθέσεις που ανέδειξαν «ηθικά ατοπήματα» της κυβέρνησης και στα νέα
ντοκουμέντα για το Μάτι, αναμένεται να
εστιάσει στην τοποθέτησή της η κ. Γεννηματά.
<
<
<
<
<
<

Η «νέα ΔΗΜΑΡ»

Διπλή επίθεση κατά Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ θα εξαπολύσει
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
κατά τη συζήτηση στη Βουλή για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Στο εσωκομματικό μέτωπο, το προερχόμενο από τη ΔΗΜΑΡ ρεύμα εντός
του ΚΙΝΑΛ εκπροσωπεί η νέα πολιτική
κίνηση «Ανανεωτική Αριστερά», η οποία συγκροτήθηκε χθες και έδωσε
στη δημοσιότητα τις «10+1» προγραμματικές της θέσεις. Μεταξύ των στελεχών που την απαρτίζουν, ξεχωρίζουν
οι Θεόδωρος Μαργαρίτης και Γιώργος
Μπουλμπασάκος, αμφότεροι με νευραλγικά πόστα στη ΔΗΜΑΡ πριν από
τη διάσπασή της, αλλά και πρόσφατα
εκλεγμένοι στο νέο 21μελές Πολιτικό
Συμβούλιο του ΚΙΝΑΛ.

Στην προγραμματική διακήρυξη της
εν λόγω πρωτοβουλίας, ξεχωρίζουν η
αναφορά σε «μετακινήσεις από το ένα
κόμμα στο άλλο που δυσφημούν την
πολιτική», σε μια έμμεση πλην σαφή
αιχμή για τη σύμπραξη του –υπουργού
πλέον– Θανάση Θεοχαρόπουλου με
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η θέση ότι «δεν
προσδοκούμε ανάσταση παλαιών συμβόλων και ονομάτων», που συνιστά
ξεκάθαρη απόρριψη οποιασδήποτε
συζήτησης για... επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ.

Κατάθεση Λυκουρέζου για
τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Τη δική του εκδοχή κατέθεσε ο γνωστός
ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος
για τα περιστατικά που οδήγησαν στη
σύλληψή του πριν από τις γιορτές του
Πάσχα, εξεταζόμενος χθες ως μάρτυρας
στη δίκη για τη στυγερή δολοφονία του
ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.
Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, που αντιμετώπισε κατηγορίες για αθέμιτες πρακτικές με την αξίωση χρημάτων από
τον επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρο,
στη χθεσινή του κατάθεση υπήρξε αρνητικός για όσα του έχουν αποδοθεί,
επαναλαμβάνοντας όσα είχε υποστηρίξει
και στο υπόμνημά του ενώπιον του ανακριτή. Αναφερόμενος στις καταθέσεις
μαρτύρων, δικηγόρων που ενεπλάκησαν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση της σφοδρής αντιδικίας Φλώρου
- Αντωνόπουλου, που έχουν κάνει λόγο
για διεκδίκηση μεγάλων ποσών εκ μέρους του από τον επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρο, ο γνωστός δικηγόρος
παραδέχθηκε πως το μόνο ποσό που
ζήτησε από τον Φλώρο ήταν 200.000
ευρώ ως δικηγορική αμοιβή.
Ο Αριστείδης Φλώρος πέραν της υπόθεσης της Energa είχε καταδικαστεί
σε 13 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα
δολοφονίας κατά του δικηγόρου και
πελάτη του Λυκουρέζου, Γιώργου Αντωνόπουλου. Πριν από την εκδίκαση
της υπόθεσης αυτής σε δεύτερο βαθμό,
κατά την κατηγορία που αποδόθηκε
πρόσφατα στον Αλέξανδρο Λυκουρέζο,
ο γνωστός ποινικολόγος είχε ζητήσει
χρήματα έως και 2 εκατ. ευρώ για να
πείσει τον πελάτη του, δικηγόρο Αντωνόπουλο, να ρίξει τους τόνους, ώστε ο
Φλώρος να πέσει «στα μαλακά».
Στο δικαστήριο χθες ο Αλέξανδρος
Λυκουρέζος κατέθεσε ότι πράγματι γινόταν προσπάθεια «να υπάρξει μια διευθέτηση και να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις ανάμεσα στον Φλώρο και τον
Αντωνόπουλο». «Το ομολογώ», ανέφερε,
«ότι στο τέλος του Αυγούστου 2017 ζήτησα πράγματι μια αμοιβή των 200.000
στο πλαίσιο της διευθέτησης, προκειμένου είτε να μην παρασταθούμε είτε
να υπάρξει μια ήπια πολιτική αγωγή».
Σχετικά με τον πελάτη του, δικηγόρο
Γιώργο Αντωνόπουλο, πρόσθεσε ότι
ενώ ήθελε την καταδίκη των ενόχων
για την απόπειρα εις βάρος του, εντούτοις ήταν φοβισμένος και έτσι εξήγησε
το γεγονός ότι διατηρούσε επικοινωνίες
με τους Αλβανούς μαφιόζους που είχαν
αποπειραθεί να τον σκοτώσουν.
Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, για τον
οποίο συνάδελφοί του καταθέτοντας
ως μάρτυρες έχουν αναφέρει τα περί
χρημάτων, αρνήθηκε τις καταθέσεις
αυτές και επέμεινε μόνον στα της δικηγορικής αμοιβής και της προσπάθειας

INTIMENEWS

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΕ

Toυ ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στο δικαστήριο χθες ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος κατέθεσε ότι πράγματι γινόταν
προσπάθεια «να υπάρξει μια διευθέτηση
και να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις ανάμεσα στον Φλώρο και τον Αντωνόπουλο».
που είχε καταβληθεί να βρεθεί κάποια
λύση στην αντιδικία Φλώρου - Αντωνόπουλου, χωρίς, όπως είπε, να γίνεται
διαπραγμάτευση για τις καταθέσεις
των Αλβανών κακοποιών που κατηγορούνται ότι έκαναν την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Αντωνόπουλου.
Πάντως, στη δίκη για τη στυγερή δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, για την οποία κατηγορούνται μέλη της μαφίας των Αλβανών
κακοποιών, έχουν καταθέσει και άλλοι
δικηγόροι που είχαν εμπλακεί ως συνήγοροι στην υπόθεση Φλώρου - Αντωνόπουλου, οι οποίοι έχουν εξεταστεί
και στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από ειδικό εφέτη ανακριτή,
που έχει αναλάβει τις έρευνες για τη
δράση των Αλβανών κακοποιών.
Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, αποκαλυπτικός
ήταν στην κατάθεσή του ο αρχιφύλακας
του Κορυδαλλού, Αντώνης Αραβαντινός, που μίλησε μαζί του τρεις ώρες
πριν δολοφονηθεί. Ο Αντώνης Αραβαντινός κατέθεσε ότι ο αείμνηστος Ζαφειρόπουλος, που ήταν δικηγόρος του
επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρου, του
εμπιστεύθηκε ότι «ο Φλώρος κινδυνεύει
από άλλους δικηγόρους και ότι γίνεται
παζάρι», ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις
απειλές που είχε δεχθεί ο ίδιος από
Αλβανό μαφιόζο, ο οποίος κατηγορείται
για τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να περιγράψει
την άθλια κατάσταση των φυλακών
και την ασυδοσία των μαφιόζων, λέγοντας ότι στις φυλακές τα κινητά βρίσκονται σε αφθονία και ότι όλοι κυκλοφορούν με ένα handsfree.
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Ειδικό τέλος
Τα ξένα πλοία που θα εισέλθουν

στην Ελλάδα από την 9η Μαΐου
και μετά θα πληρώσουν τουλάχιστον το Τέλος Πλοίων Αναψυχής
και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) του
Μαΐου. Η πληρωμή θα πρέπει να
γίνει είτε πριν από την είσοδό τους
είτε το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου τους. Στο εξής θα
πληρώνουν το τέλος για κάθε μήνα παραμονής τους.

«Απαγορευτικό» σε ξένες θαλαμηγούς

Τζίρος δισ. δολ.
Η αθροιστική αξία των super y-

achts που πωλήθηκαν το 2017 ήταν 2,9 δισ. δολ., δηλαδή κατά
21% υψηλότερη από το 2016,
σύμφωνα με τη Superyacht Intelligence Agency. Ο λόγος για
θαλαμηγούς που ως επί το πλείστον έχουν μήκος πάνω από 100
μέτρα, για τις οποίες απαιτούνται
δεκάδες εκατ. ετησίως για να
συντηρηθούν.

Παράλογες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτρέπουν τα ταξίδια στην Ελλάδα
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Αντί η Ελλάδα να βελτιώνει την ελκυστικότητα των θαλασσών της ως προορισμού για
μεγάλα γιοτ, τα οποία αφήνουν και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην οικονομία
εν γένει και τις τοπικές οικονομίες ειδικότερα,
για μια ακόμη φορά… πυροβολεί τα πόδια
της: Με το σημερινό καθεστώς, όπως αυτό
διαμορφώθηκε το τελευταίο διάστημα από
τη σημερινή κυβέρνηση, έχει δημιουργηθεί
ένα επί της ουσίας de facto cabotage εις
βάρος των επαγγελματικών σκαφών με ξένη
σημαία (Ε.Ε. ή μη), καθώς υποχρεώνονται
σε υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
για τη δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα.
Αυτό ισχυρίζονται τόσο γραφεία που συνεργάζονται με ξένες εταιρείες ενοικίασης
θαλαμηγών όσο και αλλοδαποί ιδιοκτήτες

που αποσύρουν τα σκάφη τους από τα ελληνικά νερά. Είναι χαρακτηριστικό πως
καλά πληροφορημένες πηγές στις οποίες
απευθύνθηκε η «Κ», για να διαπιστώσει τις
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, αναφέρουν σειρά διαδικασιών αλλά και «παγίδων».
Μεταξύ άλλων οι ξένες εταιρείες που θέλουν
να ναυλώνουν τα σκάφη τους στην Ελλάδα
θα πρέπει κατ’ αρχήν να ιδρύσουν υποκατάστημα της ιδιοκτήτριας εταιρείας στην
Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως λογιστική παρακολούθηση σαν να είχαν ΕΠΕ
και υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ για έναρξη επιτηδεύματος, τήρηση βιβλίων και
στοιχείων, κ.λπ. Χρειάζονται επίσης να προβούν σε διορισμό νόμιμου εκπροσώπου του
υποκαταστήματος και να υπαχθούν σε επιθεώρηση από ελληνικό νηογνώμονα, όπως
και να εγγραφούν στο «Ηλεκτρονικό Μη-

τρώο». Η σχετική διαδικασία υπολογίζεται
πως διαρκεί το λιγότερο 60-70 ημέρες, ακόμη
και για να κάνει ένα σκάφος ταξίδι 5 ημερών.
«Στη Γαλλία και στην Ιταλία η αντίστοιχη
διαδικασία διαρκεί 2 με 3 ημέρες με τον
απλό διορισμό ενός φορολογικού εκπροσώπου όπως λογιστή ή ναυτικού πράκτορα
που εισπράττει και καταβάλλει στη φορολογική αρχή τον ΦΠΑ επί του ναύλου», εξηγούν πηγές του κλάδου που συνεργάζονται
με ξένες εταιρείες.
Επιπλέον, για να έρθουν στην Ελλάδα τα
σκάφη με μη κοινοτική σημαία, αφού ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία, θα
πρέπει να καταβάλουν φόρο 29% στα κέρδη
του ναύλου με προκαταβολή φόρου. Αν δε
κάποιο επαγγελματικό σκάφος με αλλοδαπή
σημαία (κοινοτική ή μη κοινοτική) δεν εγγραφεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Σκα-

φών, επί της ουσίας δεν μπορεί να προσεγγίσει νόμιμα την Ελλάδα, διότι υποχρεούται
να εκδώσει δελτίο κίνησης από το τελωνείο
ή δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής από το
λιμεναρχείο, τα οποία προβλέπονται αποκλειστικά για αμιγώς ιδιωτικά πλοία αναψυχής και όχι επαγγελματικά, ενώ τα παραπάνω σκάφη στο νηολόγιό τους και στο
έγγραφο εθνικότητας αναγράφονται ως επαγγελματικά (commercial). «Αυτό πέρα
από παράδοξο, είναι απλά αστείο και νέα
παγκόσμια πρωτοτυπία στη ναυτιλιακή κοινότητα», σημειώνει Ελληνας εκπρόσωπος
ξένων εταιρειών ναύλωσης θαλαμηγών. Επίσης ενέχει τον κίνδυνο, αφού επιλέξουν
να χαρακτηριστούν εδώ ως ιδιωτικά με
δελτίο κίνησης, να είναι υπόχρεα σε καταβολή ΦΠΑ για την αγορά του σκάφους, που
με δεδομένη την αξία απόκτησής τους δύ-

ναται να προσμετράται ακόμα και σε εκατομμύρια…
«Το αποτέλεσμα είναι όλα τα transit σκάφη,
αυτά δηλαδή που θα έρχονταν με επισκέπτες
από το εξωτερικό για μια κρουαζιέρα στη
χώρα, να απωθούνται εκτός Ελλάδας και να
χάνεται το εισόδημα από την παραμονή
τους εδώ», συμπληρώνουν άλλες πηγές. «Ούτως ή άλλως λέγοντας πρακτικά στα σκάφη
αυτά ότι πρέπει να ξεκινάνε και να τελειώνουν
τον ναύλο εκτός Ελλάδας –ενώ έως πρότινος
επιτρεπόταν να κάνουν ναύλα στα ελληνικά
ύδατα αν μόνο ξεκινούσαν ή τελείωναν τον
ναύλο στο εξωτερικό– είναι σαν να διώχνουμε
όλο το τουριστικό προϊόν των περαστικών
σκαφών οριστικά και να τους ωθούμε προς
την Τουρκία, την Κροατία, την Αλβανία και
το Μαυροβούνιο», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Επιβαρύνσεις και για τους Ελληνες ιδιοκτήτες μικρών σκαφών
25 γιοτ αξίας 7,5 δισ.
Αθροιστικά τα 25 πιο ακριβά su-

per yachts αξίζουν περισσότερα
από 7,5 δισ. δολ. εκτιμά η VesselsValue, συμβουλευτική εταιρεία που αποτιμά τις αξίες του παγκόσμιου στόλου των εμπορικών
πλοίων και των μεγάλων πλοίων
αναψυχής. Η βάση δεδομένων
της VesselsValue περιλαμβάνει
6.245 super yachts αξίας 77,3 δισ.
δολαρίων.

Αποτέλεσμα των όψιμων ρυθμίσεων για
το yachting στην Ελλάδα δεν θα είναι η
εξασφάλιση εσόδων του Δημοσίου –η αύξηση, δηλαδή, των εσόδων από το τέλος
πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), η εφαρμογή του οποίου ξεκινά
αυτές τις ημέρες– αλλά ο περιορισμός της
φορολογικής ύλης, αφού τα περισσότερα
από τα ξένα σκάφη που σύχναζαν στα ελληνικά νερά ή ήθελαν να ξεκινήσουν να
έρχονται, ειδικά τα μεγαλύτερα, απλούστατα δεν θα έρχονται, εκτιμούν πηγές
του ελληνικού yachting. Επιπλέον επιφυλάσσονται νέες επιβαρύνσεις για τους Ελληνες ιδιόκτητες, ακόμα και μικρών σκαφών χαμηλής αξίας, και ιδιαίτατα αυξημένος γραφειοκρατικός φόρτος. «Αυτά

που θεσπίσαμε δεν ισχύουν πουθενά σε
όλη την Ευρώπη. Σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Κροατία και Μαυροβούνιο, όλα τα σκάφη
ανεξαρτήτως σημαίας γίνονται δεκτά τηρώντας απλούς κανόνες, χωρίς μακροχρόνιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι
οποίες διεκπεραιώνονται σε λίγες ημέρες»,
υπογραμμίζουν οι επαΐοντες. Είναι χαρακτηριστικό ίσως ότι ο ν. 4256/2014 που
διέπει τη λειτουργία των πλοίων αναψυχής
έχει τροποποιηθεί τέσσερις φορές από
τον Νοέμβριο του 2017. Κάτι που κάποιοι
αποδίδουν στην προστασία πολύ συγκεκριμένων εγχώριων συμφερόντων, στα
οποία χρεώνουν ρόλο «επισπεύδοντος»
για τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν την
τελευταία διετία επαναφέροντας κατά βά-

σιν καθεστώς cabotage στο yachting.
Ομως δεν είναι μόνον αυτά: σύμφωνα με
ορισμένους κύκλους, «κινδυνεύουμε να
εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας,
και οι σχετικές χώρες να εφαρμόσουν παρόμοιες εξαντλητικές γραφειοκρατικές
διαδικασίες για τα σκάφη με ελληνική σημαία που κάνουν ναύλους στο εξωτερικό».
Στις 9 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί να
ξεκινήσει και η επιβολή του ΤΕΠΑΗ. Πιθανολογείται πάντως πως μπορεί να δοθεί
νέα μικρή αναβολή. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, το τέλος πλοίων αναψυχής
και ημερόπλοιων επιβάλλεται σε όλα τα
εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής

και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από
τη σημαία τους. Για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης υλοποιείται για τον σκοπό
αυτόν η ηλεκτρονική εφαρμογή eTEPAI
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Παράλληλα, και ενώ είναι γνωστό πως
κάθε βάρκα ή σκάφος είναι καταχωρισμένο
σε λεμβολόγια ή νηολόγια, η κυβέρνηση
αποφάσισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί
και «μητρώο σκαφών». Το ελληνικό κράτος
ζητεί λοιπόν για να καταχωρίσει, για πολλοστή φορά, ένα σκάφος τα παρακάτω:
1. Αντίγραφο του ισχύοντος πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης του σκάφους.
2. Αντίγραφο της βεβαίωσης χωρητικοτήτων του σκάφους.

3. Πλήρη φωτοτυπία του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
4. Πλήρη φωτοτυπία της αδείας πλόων
του σκάφους.
5. Πλήρη φωτοτυπία του δελτίου κίνησης
πλοίου (ΔΕΚΠΑ). Υποχρεωτικά πλέον και
για ερασιτεχνικά σκάφη πάνω από επτά
μέτρα.
6. Πρωτότυπη εξουσιοδότηση με γνήσιο
της υπογραφής σε 2 αντίγραφα.
7. Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης και της βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ ή χαρτοσήμου.
8. Κωδικοί Taxisnet των υπόχρεων δήλωσης του σκάφους.
9. Hull number σκάφους.
10. Χρώμα σκάφους.

Τρίτη δύναμη παγκοσμίως στα mega yachts άνω των 30 μέτρων η Ελλάδα
Ο ελληνικών συμφερόντων στόλος mega
yachts, δηλαδή θαλαμηγών μήκους άνω
των 30 μέτρων, είναι ο μεγαλύτερος στον
κόσμο σύμφωνα με μελέτη της Knightfrank, μιας από τους κορυφαίους συμβούλους διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών
υψηλού εισοδήματος, με τίτλο «The
Wealth Report – 2018».
Από δε νεότερη μελέτη της που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες, προκύπτει
πως οι ελληνικές θάλασσες από τέταρτος
δημοφιλέστερος καλοκαιρινός μεσογειακός προορισμός των mega yachts παγκοσμίως το 2017 στην πέμπτη θέση το
2018 με 9% της αγοράς έναντι 19% της

Ιταλίας, 16% της Γαλλίας, 12% της Ισπανίας
και 8% και 6% της Κροατίας και του Μαυροβουνίου, αντίστοιχα.
Η Knightfrank, προσδιορίζοντας ως ελάχιστο μήκος για τον χαρακτηρισμό
ενός σκάφους ως mega yacht αυτό των
30 μέτρων και χρησιμοποιώντας τη βάση
δεδομένων της ειδικευμένης εταιρείας
Superyacht IQ, διαπιστώνει την ύπαρξη
4.795 τέτοιων yachts παγκοσμίως.
Ανεβάζοντας τον πήχυ λίγο υψηλότερα,
στις θαλαμηγούς 40 μέτρων και άνω, κατατάσσει την Ελλάδα ως την τρίτη μεγαλύτερη χώρα ιδιοκτησίας σε απόλυτο αριθμό σκαφών μετά τη Ρωσία που βρί-

σκεται στη δεύτερη και τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται στην πρώτη. Το
μέσο ελληνικών συμφερόντων mega
yacht έχει μήκος 50 μέτρα και εκτόπισμα
598 τόνους ολικής χωρητικότητας (gt).
To πλήθος των ελληνικής ιδιοκτησίας
ή συμφερόντων τέτοιων θαλαμηγών, ανέρχεται στις 107. Της χώρας μας έπεται
το Ηνωμένο Βασίλειο με 96 θαλαμηγούς
και η Σαουδική Αραβία με 54, αλλά με
πολύ μεγαλύτερα μήκη και εκτοπίσματα
θαλαμηγών. Αμερικανικών συμφερόντων
είναι 407 mega yachts και ρωσικών 168,
με το μέσο μήκος τους στα 52 και 59
μέτρα, αντίστοιχα.

Με βάση δεδομένα που συνέλεξε και
επεξεργάστηκε προ εξαμήνου η VesselsValue, συμβουλευτική εταιρεία που
παρακολουθεί και αποτιμά τις αξίες του
παγκόσμιου στόλου των εμπορικών πλοίων και πλέον και των μεγάλων πλοίων αναψυχής, υπάρχουν 6.245 mega yachts
παγκοσμίως, η αθροιστική αξία των οποίων υπολογίζει στα 77,3 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με στοιχεία των Reuters και
Bloomberg, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το
2008, η αγορά των mega yachts υποχώρησε κατά 90%. Ως αποτέλεσμα τα ναυπηγεία που κατασκευάζουν τέτοια σκάφη

μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Δέκα χρόνια
μετά, η αγορά όχι μόνον έχει ανακάμψει
αλλά κοιτάζει και νέα ιστορικά υψηλά.
Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2018 αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν σε ναυπηγεία
300 mega yachts έναντι 250 ολόκληρο
το 2017.

Τα ακριβότερα
Το ακριβότερο mega yacht στον κόσμο
ανήκει, σύμφωνα με τη VesselsValue,
στον Alisher Usmanov από το Ουζμπεκιστάν, ονομάζεται Dilbar, έχει μήκος
156,07 μέτρα, ναυπηγήθηκε το 2016 και
το κόστος του είχε ανέλθει στα 594 εκατ.

δολάρια. Ακολουθεί αυτό του σουλτάνου
του Ομάν, με εκτιμώμενο κόστος ναυπήγησης 518 εκατ. δολάρια.
Ομως όσο παλιώνουν αυτές οι θαλαμηγοί τόσο αυξάνεται το κόστος συντήρησής τους και μειώνεται η αξία μεταπώλησής τους. Αλλά αυτό δεν φαίνεται
να πειράζει κανέναν από όλους εκείνους
που δεν διστάζουν να παραγγείλουν σε
ναυπηγεία σκάφη έναντι εκατοντάδων
εκατομμυρίων.
Ο κανόνας πάντως θέλει το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός mega yacht να
προσεγγίζει το 10% του κόστους αγοράς
του.
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Η κρίση στην Ελλάδα δεν μας φόβισε
Η CEO της Endeavor, του διεθνούς οργανισμού ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μιλάει με ενθουσιασμό για τη χώρα μας
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Η τεχνολογία

Η Λίντα Ρόουτενμπεργκ, συνιδρύτρια και
CEO της Endeavor, του διεθνούς οργανισμού ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πάσχει από το αμερικανικό μικρόβιο της ακατάσχετης αισιοδοξίας. Μιλώντας της, παρασύρεται κανείς, ξεχνάει
την καταθλιπτική ανθεκτικότητα του ελληνικού βάλτου και τολμά να πιστέψει
ότι όλα είναι εφικτά.
«Είμαι πολύ περήφανη με αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα και τον μικρό
ρόλο που έχει παίξει η Endeavor σε αυτό»,
λέει στην «Κ». Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα συναντήσεων στο νεοσύστατο
Ergon House Athens, «το πρώτο foodie
ξενοδοχείο στον κόσμο» (όπως αυτοδιαφημίζεται) και μία από τις επιχειρήσεις
που στηρίζει η Endeavor στην Ελλάδα.
«Η ποιότητα αλλά και ο αριθμός των επιχειρηματιών που έχουν διεθνείς βλέψεις,
και είναι επίσης απολύτως προσηλωμένοι
στο να κάνουν τη διαφορά στην Ελλάδα,
αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Και
η υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. και
των mentors είναι τόσο γνήσια και ανοιχτόμυαλη που με γεμίζει ενθουσιασμό».
Πώς ελήφθη η απόφαση να επεκταθεί
η Endeavor στην Ελλάδα το 2012, σε μια
εποχή που η κρίση βρισκόταν στο απόγειό
της; «Αυτό ακριβώς με ρώτησε ο φίλος
μου, ο Αντριου Ρος Σόρκιν, στο
Squawkbox (εκπομπή στο δίκτυο CNBC).
Του απάντησα ότι όταν μία οικονομία
παίρνει την κατιούσα, η επιχειρηματικότητα αρχίζει να ανεβαίνει. Αν λοιπόν
μπορούσαμε να στηρίξουμε κάποιους επιχειρηματίες που θα αποφάσιζαν να μείνουν στη χώρα, ή κάποιους που θα επέστρεφαν και θα δημιουργούσαν κάτι καινούργιο, αυτό θα είχε τεράστια συμβολική
αξία. Και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει
έκτοτε είναι ότι πήγε τόσο καλά το εγχείρημα στην Ελλάδα, που μας οδήγησε

Μιλώντας για τους κινδύνους της
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Οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν επιτρέπουν στον εαυτό
τους να πιστέψουν στις τρελές τους ιδέες – οι πιο πολλές πεθαίνουν στο ντους!
να επεκταθούμε στην Ιταλία, την Ισπανία,
την Ιρλανδία, αλλά και σε πόλεις των ΗΠΑ».

Το ξεκίνημα
Γέννημα θρέμμα της Μασαχουσέτης,
απόφοιτος του Harvard (όπου έγινε φίλη
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη) και του Yale
Law School, η Ρόουτενμπεργκ συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια των νομικών
σπουδών της ότι το δικηγορικό επάγγελμα
την απωθούσε. Οπως εξιστορεί, κάποιοι
καθηγητές τη «λυπήθηκαν» και την έστειλαν στη Χιλή και την Αργεντινή, για
να εποπτεύσει νέα εκπαιδευτικά και εκδοτικά εγχειρήματα.
«Ηταν στα μέσα της δεκαετίας του

«Η ποιότητα αλλά και ο αριθμός των επιχειρηματιών που έχουν διεθνείς βλέψεις και είναι επίσης προσηλωμένοι στο να κάνουν τη διαφορά μέσα στην Ελλάδα αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς», λέει η Λίντα Ρόουτενμπεργκ.
’90», θυμάται. «Ο Στιβ Τζομπς είχε μόλις
επιστρέψει στην Apple. Υπήρχε μεγάλη
έξαψη σχετικά με την επιχειρηματικότητα
στις ΗΠΑ – για εταιρείες όπως η Netscape,
η Yahoo κ.ά. Και όμως, στη Χιλή και στην
Αργεντινή, αλλά και σε άλλες χώρες της
περιοχής στις οποίες πέρασα χρόνο –
Βραζιλία, Μεξικό– κανείς δεν ίδρυε επιχειρήσεις. Οταν τους ρωτούσες γιατί, απαντούσαν ότι δεν ανήκουν σε μία από
τις δέκα πλουσιότερες οικογένειες, άρα
πώς θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο;
Η μόνη τους προσδοκία ήταν να βρουν
μια δουλειά στον δημόσιο τομέα. Συνειδητοποίησα επίσης ότι δεν υπήρχε λέξη
στη γλώσσα τους για την έννοια του
entrepreneur, που να τον διαχωρίζει από

τον μεγάλο, διαπλεκόμενο επιχειρηματία...» Ολα αυτά ηχούν πολύ γνώριμα σε
ελληνικά αυτιά, παρατήρησα. «Αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε!» αναφωνεί.
Βλέποντας αυτήν την κατασπατάληση
ανθρώπινων δυνατοτήτων –τους πτυχιούχους μηχανολόγους που οδηγούσαν
ταξί– η Ρόουτενμπεργκ αποφάσισε να
αναλάβει δράση.
Το 1997 ίδρυσε την Endeavor, ώστε
να «υποστηριχθούν οι παλαβοί που έχουν
μεγάλα όνειρα και που θέλουν να τα υλοποιήσουν». Εξι χρόνια αργότερα, λέει,
ο επιμελητής του λεξικού της πορτογαλικής στη Βραζιλία τηλεφώνησε στην ομάδα της Endeavor στη χώρα και τους
ενημέρωσε ότι εν μέρει εξαιτίας τους η

νέα έκδοση θα περιείχε τη λέξη για αυτό
που στα αγγλικά εκφράζεται με τους
όρους
«entrepreneur»
και
«entrepreneurship». «Δεν τις εφηύραμε
τις λέξεις – τις εκλαϊκεύσαμε!» λέει.

υπερβολικής ταύτισης μιας εταιρείας με ένα άτομο, η Ρόουτενμπεργκ δίνει το παράδειγμα της
Uber, της οποίας ο ιδρυτής, ο Τράβις Καλάνικ, είναι «ιδιοφυής»,
αλλά «είχε δημιουργήσει μία πολύ αρνητική εταιρική κουλτούρα».
Αναφέρεται επίσης στο Facebook
και στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει υπό την ηγεσία του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Πώς βλέπει να εξελίσσεται η γενικότερη
αντίδραση των τελευταίων ετών
κατά των τεχνολογικών κολοσσών; Θα είναι κάτι προσωρινό,
που θα υπερκεραστεί από τη δημοφιλία των εφαρμογών τους, ή
θα οδηγήσει σε ουσιώδεις αλλαγές; «Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι
ότι οι επενδυτές των venture
capital funds επικεντρώθηκαν σε
ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, βασισμένο στις διαφημίσεις, το οποίο τώρα δέχεται
έντονες επικρίσεις λόγω των ανησυχιών σχετικά με την ιδιωτικότητα. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται,
αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα
πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως
κοινωνία. Αλλά το φανταστικό με
κάποιες από τις εταιρείες με τις
οποίες συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα και αλλού, είναι ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να
βελτιώσουν πρακτικά τη ζωή των
ανθρώπων. Οι επιχειρηματίες
των αναδυόμενων αγορών έχουν
πολλά να διδάξουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε αυτό το
πεδίο. Βάζουν τους χρήστες και
τις ανάγκες τους ξανά στο επίκεντρο, χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την εξυπηρέτηση των
αναγκών αυτών, αντί να χρησιμοποιούν τους χρήστες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τεχνολογίας».

– Πόσο πιο εύκολο είναι να ιδρύσει
κανείς μία startup σε σύγκριση με
ό,τι ίσχυε πριν από 20 χρόνια, με τις
δυνατότητες που παρέχει ο ραγδαίος
εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας;
– Από τεχνικής άποψης, είναι πολύ
πιο εύκολο. Μπορείς να ιδρύσεις μία επιχείρηση από όπου και αν βρίσκεσαι,
δεν χρειάζεσαι μεγάλα κεφάλαια στους
περισσότερους τομείς. Αυτό που ακόμα
λείπει είναι η έμπνευση. Οι περισσότεροι

άνθρωποι δεν επιτρέπουν στον εαυτό
τους να πιστέψουν στις τρελές τους ιδέες
– οι πιο πολλές πεθαίνουν στο ντους,
όπως πάντα λέω. Γι’ αυτό έχουν σημασία
σε κάθε οικονομία τα πρότυπα, οι ιστορίες
επιτυχίας. Και αυτό συζητάμε με τους επιτυχημένους Ελληνες επιχειρηματίες
με τους οποίους συνεργαζόμαστε – τη
Workable, τη Hellas Direct, την
Blueground, την Pollfish, αλλά και την
Ergon, στον χώρο της οποίας βρισκόμαστε
σήμερα: την ιδέα ότι είναι πλέον δική
τους ευθύνη να πουν την ιστορία τους,
να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά, να επενδύσουν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Ετσι πολλαπλασιάζονται τα οφέλη της επιχειρημα-

περιόρισε τη δυναμική ανάπτυξης της
παραδοσιακής συνδρομητικής τηλεόρασης και ταυτόχρονα έδωσε ώθηση
στους παρόχους ΟΤΤ περιεχoμένου, οι
οποίοι είναι απαλλαγμένοι από τις περισσότερες αυτού του είδους φορολογικές
επιβαρύνσεις.
Πάντως, η εγχώρια αγορά, σύμφωνα
με την Ovum, διστάζει να προχωρήσει

στη δημιουργία του ΟΤΤ τηλεοπτικού
περιεχομένου. Η Cosmote παρουσίασε
μέσα στο 2018 την υπηρεσία Cosmote
TV Go με 45 διαθέσιμα κανάλια, αλλά
είναι άγνωστη η πορεία του μέχρι σήμερα. Η Wind επίσης μέσα στο 2018,
ενώ έχει σχεδιάσει την υπηρεσία Wind
Vision για να παρέχεται ανεξαρτήτως
τηλεπικοινωνιακού παρόχου, εντούτοις

τικής επιτυχίας και δημιουργείται ένα
οικοσύστημα.
– Η ώσμωση που συμβαίνει σε ένα
ζωτικό επιχειρηματικό οικοσύστημα,
ωστόσο, προϋποθέτει ένα κρίσιμο
κοινωνικό αγαθό: την εμπιστοσύνη.
Πώς οικοδομείται αυτό σε μια χώρα
που είναι ουραγός πανευρωπαϊκά
στους σχετικούς δείκτες και όπου η
επιχειρηματική επιτυχία προσεγγίζεται με τη λογική του μηδενικού αθροίσματος;
– Κοιτάξτε, πριν από 20 χρόνια έρχονταν ομάδες σε εμάς και μας ζητούσαν
να υπογράψουμε NDAs (σ.σ.: συμβάσεις
εμπιστευτικότητας). Εγώ τους έλεγα ότι
η Endeavor δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κάτι τέτοιο! Κατ’ αρχάς, το παν
είναι η υλοποίηση. Κατά δεύτερον, αν
φοβάσαι ότι κάποιος θα σου κλέψει τις
ιδέες, δεν θα εμπιστεύεσαι κανέναν και
δεν θα βρεις ποτέ τη στήριξη που χρειάζεσαι – θα παραμείνεις μικρός.

Εμπιστοσύνη
Η Endeavor, εξηγεί η Ρόουτενμπεργκ,
κερδίζει την εμπιστοσύνη των εταιρειών
με τις οποίες συνεργάζεται ευθυγραμμίζοντας πλήρως τα συμφέροντά της με
τα δικά τους: στο μη κερδοσκοπικό σκέλος
παρέχει υπηρεσίες mentoring που τις
καθοδηγούν καθώς αυξάνουν τα μεγέθη
τους, ενώ παράλληλα συνεπενδύει σε
αυτές όποτε εξασφαλίζουν χρηματοδότηση άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων,
με τους όρους που θέτει η εκάστοτε εταιρεία και ο νέος επενδυτής.
«Ετσι, δημιουργούμε αυτήν την εμπιστοσύνη την οποία στη συνέχεια οι εταιρείες μας μεταλαμπαδεύουν στην επόμενη γενιά των startups», λέει.
Η Endeavor ειδικεύεται στο scaling
up – στη διαδικασία μεγέθυνσης και με<
<
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Πήγε τόσο καλά το εγχείρημα, που μας οδήγησε να επεκταθούμε στην Ιταλία, στην
Ισπανία, στην Ιρλανδία, αλλά
και σε πόλεις των ΗΠΑ.
τατροπής μιας εταιρείας από ανατρεπτική
startup σε ισχυρό νέο παίκτη στην αγορά.
– Από ποιους κινδύνους πρέπει να
προφυλάσσεται μία αναδυόμενη εταιρεία σε αυτό το στάδιο;
– Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν τους ίδιους τους ιδρυτές των εταιρειών – γίνονται υπερβολικά συγκεντρωτικοί, δημιουργούν μία κουλτούρα όπου
είναι αδύνατο για τους υφισταμένους να
τους πουν ότι κάνουν κάτι λάθος. Για
εμάς είναι μία λεπτή γραμμή: στηρίζουμε
συγκεκριμένα άτομα, αυτούς με τις καλύτερες ιδέες, αλλά αυτό δεν πρέπει να
μετατραπεί σε λατρεία της προσωπικότητας, που μπορεί να αποβεί επιζήμια
για την εταιρεία.

Κερδίζει έδαφος η διαδικτυακή
τηλεόραση στην Ελλάδα
Μελέτη προβλέπει 670.000 συνδρομητές έως το 2022 και μεγάλα έσοδα
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Σημαντική ανάπτυξη της αγοράς διαδικτυακής τηλεόρασης στη χώρα μας προβλέπει η εταιρεία μελετών Ovum. Μάλιστα, η ανάπτυξη θα προέλθει από τις
υπηρεσίες τηλεόρασης που παρέχονται
από το Διαδίκτυο και είναι ανεξάρτητες
του παρόχου της διασύνδεσης ή πρόσβασης. Οι υπηρεσίες αυτές είναι γνωστές ως Οver The Top TV (ΟΤΤ ΤV) ή ως
Subscription Video On Demand (SVOD).
Tέτοιου είδους υπηρεσίες τηλεοπτικού
περιεχομένου παρέχει σήμερα η Νetflix
και η διείσδυσή τους στη χώρα μας παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο,
συγκριτικά με άλλες ανεπτυγμένες αγορές.
Από την άλλη πλευρά, η παραδοσιακή
πλατφόρμα της συνδρομητικής τηλεόρασης (δορυφορική και IPTV) θα παραμείνει στα υφιστάμενα επίπεδα. Η διείσδυσή της μέχρι το 2022 θα διευρυνθεί
οριακά και θα ανέλθει στο 24% του πληθυσμού, από 22% που ήταν στο τέλος
του 2018. Η όποια ανάπτυξη επομένως
αναμένεται να προέλθει από τις υπηρεσίες ΟΤΤ TV.
Σύμφωνα με την Ovum, οι συνδρομητές OTT TV στην Ελλάδα, από 386.000
που ήταν στο τέλος του 2018, θα ανέλθουν σε περίπου 670.000 μέχρι το 2022.
Θα σημειώσουν έτσι αύξηση της τάξεως
του 70%. Από την άλλη πλευρά, η δαπάνη για ΟΤΤ ΤV θα υπερδιπλασιαστεί
και από 37 εκατ. ευρώ πέρυσι, θα ανέλθει
σε 72 εκατ. ευρώ το 2022. Αν συμβεί
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H διαφορά παραδοσιακής
συνδρομητικής τηλεόρασης
και ΟΤΤ TV είναι ότι η πρώτη πλατφόρμα υποχρεώνει
τον χρήστη να αξιοποιεί εξοπλισμό του παρόχου του
περιεχομένου, ενώ στη
δεύτερη, το περιεχόμενο είναι ανεξάρτητο του εξοπλισμού πρόσβασης και παρέχεται αποκλειστικά μέσω
Διαδικτύου.
αυτό, οι υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου ΟΤΤ, θα αντιστοιχούν περίπου
στο 30% της δαπάνης για την παραδοσιακή συνδρομητική τηλεόραση και
περίπου στο 60% των συνδρομητών
της.
H διαφορά μεταξύ παραδοσιακής συνδρομητικής τηλεόρασης και ΟΤΤ TV
είναι ότι η πρώτη πλατφόρμα υποχρεώνει
τον χρήστη να αξιοποιεί εξοπλισμό του
παρόχου του περιεχομένου, ενώ στη
δεύτερη περίπτωση, το περιεχόμενο
είναι ανεξάρτητο του εξοπλισμού πρόσβασης και παρέχεται αποκλειστικά
μέσω Διαδικτύου (όχι δορυφορικά). Στη
δεύτερη περίπτωση ο χρήστης δεν δεσμεύεται από τον εξοπλισμό του παρό-

χου, διαθέτοντας έτσι μεγαλύτερο πεδίο
επιλογών και έναρξης και διακοπής της
υπηρεσίας. Επιπλέον, καθώς οι πάροχοι
ΟΤΤ ΤV παράγουν περιεχόμενο για τη
διεθνή αγορά, επιτυγχάνουν οικονομίες
κλίμακας και ως συνέπεια χαμηλότερες
χρεώσεις.
Αυτό έγινε ώς ένα βαθμό ήδη ορατό
στην ελληνική αγορά με τις υπηρεσίες
της Netflix. Η αγορά αυτή από το 2015
μέχρι το τέλος της περασμένης χρονιάς
είχε υπερδιπλασιαστεί τόσο σε συνδρομητές όσο και σε έσοδα. Συνολικά η αγορά του ΟΤΤ ΤV αναμένεται μέσα στην
επταετία 2015-2022 να πενταπλασιαστεί
σε έσοδα και να υπερτετραπλασιαστεί
σε συνδρομητές.
Αντίθετα, η ανάπτυξη της παραδοσιακής συνδρομητικής τηλεόρασης,
κατά την ίδια περίοδο, θα είναι περιορισμένη. Η συγκεκριμένη αγορά μεταξύ
2015 και 2022 θα εμφανίσει μια μικρή
αύξηση, της τάξεως του 3%, στα έσοδα
και μια αύξηση, της τάξεως του 12%,
στον αριθμό συνδρομητών. Σημειώνεται
ότι η συγκεκριμένη αγορά υπέστη μια
κάμψη μέσα στα προηγούμενα χρόνια,
λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης
αλλά και της υπερφορολόγησης που υπέστη με την επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (10%) επί της αξίας
του λογαριασμού, της αύξησης του ΦΠΑ
(από 23% σε 24%) και της καταβολής ανταλλάγματος (3%) επί των ετήσιων εσόδων για την παραχώρηση της άδειας
δορυφορικής μετάδοσης.
Η φοροεπιδρομή αυτή, αναμφίβολα

μέχρι σήμερα το διαθέτει μόνον στους
συνδρομητές της (IPTV). Η υπηρεσία
Wind Vision ενσωματώνει περίπου 60
τηλεοπτικά κανάλια.
Tέλος, αντίστοιχες υπηρεσίες ΟΤΤ ΤV
έχουν ανακοινώσει ο όμιλος ΑΝΤ1
(Αntena Next) και η Nova (Nova Go), χωρίς ωστόσο να έχουν επιτύχει θεαματικά
αποτελέσματα στην αγορά.

M Α Ϊ ΟΣ 2 0 1 9

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ONLINE

WWW.GASTRONOMOS.COM.CY

êÓýčĎČĊĉúxĊđãýėĊē
xýăāąČāüāąāĈĈĄĉąć÷đ
xýćýČĊĉèĀāđ

àãÜëáÖÞéÜáçÜééáÔêíãÜÚØÜëêíÚáÜßÞáÔíêØáÜìÜÜØÖÜâÜáãíëçÔÜìÜ 
âêíéÞÖáâëÜÚÜìêÚìêéäêíëéêâÜáâÜØÜãÜãÞÜÓâáéÜëÞÚâÜáãÜéáìÜëáÜÞéçà

+

ÜÕàéÜÖêÛßáÔêíãÜÚØëêìÞáéÞá×ÞîçëáÚìÞÚÚíéìÜÓÞÚãÞìáÚÜÓÜØàãÞéÞÚãÜÚ
äëÜêíÖÞÚãÜëãÞÖÜÔÜäëÜêíÖÜÚ ØÜëÜÔêÚáÜâàÚíéìÜÓàâëÞãÜÚØÜìáÚÞëáãÞ
äëÜêíÖÞÚ ìàÓÜéáìÞÚãÞÚêÚäëÜêíÖÜÚâÜáãêíÚÚêâêÖÜìÜÚãÞäëÜêíÖÞÚ

AYTH ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

18

l

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Αύξηση θέσεων εργασίας
με χαμηλότερες αμοιβές
Στα 916,03 ευρώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 2018, από 954,44 ευρώ το 2016
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Αύξηση της απασχόλησης, με χαμηλότερους όμως μισθούς καταγράφουν για
το 2018 τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που στηρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι νέες θέσεις εργασίας
δημιουργούνται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλής αμοιβής, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε μερικής. Καταδεικνύουν
δε, παράλληλα, ότι από το σύνολο των
2,2 εκατ. εργαζομένων σε 274.750 επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα της χώρας,
σχεδόν ένας στους τρεις, συγκεκριμένα
650.000 εργάζονται σε ευέλικτες θέσεις
εργασίας μερικής απασχόλησης και λαμβάνουν μέσο μισθό μόλις 384,22 ευρώ.
Τα στοιχεία αφορούν τον Νοέμβριο του
2018 και αποτελούν την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας στη χώρα μας,
καθώς στηρίζονται στις δηλώσεις που
υποβάλλει στον ΕΦΚΑ το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για όλους τους εργαζομένους που απασχολούν.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το σύνολο
των ασφαλισμένων ανήλθε τον Νοέμβριο
του περασμένου έτους σε 2,2 εκατ. άτομα,
εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση και οι 650.000
με μερική. Οι μέσες αποδοχές όλων των
μισθωτών, είτε αυτοί έχουν συμβάσεις
πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, υπολογίζονται στα 916 ευρώ, μειωμένες
κατά 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2017.
Ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση δεν ξεπέρασε τα 1.137,24 ευρώ μεικτά, ενώ ο
μέσος μισθός όσων εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ανήλθε σε
μόλις 384,22 ευρώ/μήνα μεικτά.
Μέσα σε έναν χρόνο, και συγκεκριμένα
το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και
Νοεμβρίου 2018, ο μέσος μισθός μειώθηκε
κατά 1%, καθώς από 926,14 το 2017,
έπεσε στα 916,03 ευρώ το 2018. Η μείωση
είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με
τους μέσους μισθούς που επικρατούσαν
στον ιδιωτικό τομέα το 2016, όταν σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τού τότε
ΙΚΑ, τον Νοέμβριο του 2016 ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ήταν 954,44
ευρώ τον μήνα.
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650.000 εργάζονται σε ευέλικτες θέσεις μερικής απασχόλησης και λαμβάνουν μέσο
μισθό μόλις 384,22 ευρώ.
Καθοριστικό ρόλο στη μείωση του μέσου εισοδήματος των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα διαδραμάτισαν για μία
ακόμη χρονιά οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Νοέμβριο, το 29,5% των εργαζομένων απασχολούνταν μερικώς ή έστω δηλώθηκαν
στον ΕΦΚΑ ως μερικώς απασχολούμενοι.
Το αντίστοιχο ποσοστό τόσο τον Νοέμ-

βριο του 2016 όσο και έναν χρόνο μετά
ήταν πέριξ του 30,5%.
Ως προς την οικονομική δραστηριότητα
του εργοδότη, παρατηρείται πως, στο
σύνολο των ασφαλισμένων, ποσοστό
21,74% απασχολείται στο χονδρικό και
λιανικό εμπόριο και το 13,94% σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Αναφορικά με την κατανομή των επαγγελμάτων, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν πως υπάλληλοι γραφείου είναι το
24,23% του συνόλου των δηλωμένων μισθωτών και ακολουθούν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι
πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες
αγορές σε ποσοστό της τάξεως του
21,88%. Στους Ελληνες ασφαλισμένους,
οι υπάλληλοι γραφείου είναι 25,86% και

οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και
υπαίθριες αγορές είναι 21,79%.
Από τα στοιχεία που αφορούν τους
εργαζομένους με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με δέκα ή και περισσότερους
απασχολούμενους προκύπτει ότι το
56,68% είναι άνδρες, ενώ από τους εργαζομένους με μειωμένο ωράριο το
55,39% είναι γυναίκες.
Προκύπτει επίσης το σημαντικό χάσμα
που χωρίζει τα δύο φύλα σε σχέση με
τις αμοιβές, καθώς το ημερομίσθιο από
τακτικές αποδοχές των γυναικών για την
απασχόληση με πλήρες ωράριο είναι το
87,27% του αντίστοιχου ημερομισθίου
των ανδρών, ενώ για την απασχόληση
με μειωμένο ωράριο είναι το 95,48%.

Η κακοδιαχείριση εξαφάνισε
τα οφέλη των συνεταιρισμών
Αναγκαίες οι οικονομίες κλίμακας στον αγροτικό τομέα, τονίζει έκθεση της διαΝΕΟσις
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για την
επίτευξη οικονομιών κλίμακος είναι η
μαζική αύξηση του βαθμού συνεργασίας
στο πλαίσιο του αγροδιατροφικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα και με όλους
τους τρόπους. Οριζόντια μεταξύ των
αγροτών (όπως παραδοσιακοί συνεταιρισμοί) ή/και μεταξύ των μεταποιητικών επιχειρήσεων, κάθετα μεταξύ
των αγροτών και των μεταποιητικών
επιχειρήσεων ή μεταξύ ολόκληρης της
αλυσίδας αξίας και των ερευνητικών
κέντρων». Το γεγονός ότι οι συγγραφείς
της έρευνας της διαΝΕΟσις υπό τον
τίτλο «Ενα νέο μοντέλο συνεργατικότητας για τον πρωτογενή τομέα στην
Ελλάδα» προτείνουν ως μία από τις λύσεις της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας τη
δημιουργία συνεταιρισμών προξενεί
τουλάχιστον έκπληξη, δεδομένου του
αμαρτωλού παρελθόντος του αγροτικού
συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα.
Ενα παρελθόν που στιγματίσθηκε από
τις στενές σχέσεις με την εξουσία και
τα κόμματα και δυστυχώς και από την
υπερχρέωση. Σύμφωνα με την έρευνα,
τα ληξιπρόθεσμα χρέη των συνεταιρισμών υπολογίζονται σε 2,4 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 850 εκατ. ευρώ αφορούν
χρέη προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα. Το 2000 στη χώρα μας
υπήρχαν τυπικά σχεδόν 6.500 συνεταιρισμοί, οι οποίοι είχαν σχεδόν 750.000 μέλη, αλλά απασχολούσαν
λιγότερους από 10.000 εργαζόμενους.
Τον Απρίλιο του 2011 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλε ένα ερωτηματολόγιο σε 5.648
αγροτικούς συνεταιρισμούς. Από τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι οι 1.543 δεν είχαν κανένα εισόδημα, οι 3.266 είχαν ελάχιστο εισόδημα και 839 δεν απάντησαν. Σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
του υπουργείου (έως 3/4/2019), όπως
καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο
Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο αριθμός
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Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των
συνεταιρισμών υπολογίζονται σε 2,4 δισ. ευρώ.
των ενήμερων αγροτικών συνεταιρισμών ανέρχεται σε 750. Το παρήγορο
είναι ότι έχουν αυξηθεί σε σύγκριση
με πέρυσι, καθώς στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2018 οι ενήμεροι αγροτικοί
συνεταιρισμοί ήταν 608. Η κακοδιαχείριση των συνεταιρισμών αφενός εξαφάνισε τα οφέλη που είχαν για τα
μέλη τους (π.χ. χρήση υποδομών, προμήθεια φθηνών αγροτικών εφοδίων,

πώληση προϊόντων σε υψηλότερες αγορές) και αφετέρου «ευνόησε» –μαζί
με άλλους παράγοντες– τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Την περίοδο 2004-2005 το
ποσοστό του αδήλωτου εισοδήματος
στον αγροτικό τομέα υπολογιζόταν
στο 53%. Το 2017 η εικόνα δεν ήταν
πολύ διαφορετική: μόλις 1,39 δισ. δηλώθηκε ως αγροτικό εισόδημα το 2017
και το 93,6% όσων δηλώνουν αγροτικά
εισοδήματα εμφανίζουν αυτά να είναι
κάτω από το αφορολόγητο όριο. Μόνο
5.000 αγρότες σε σύνολο 502.487 φορολογούμενων αγροτών στην Ελλάδα
δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα άνω των 20.000
ευρώ. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο μέσος

κλήρος στην Ελλάδα είναι μόλις 68
στρέμματα, έναντι 161 στρεμμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και περισσότερες από τις μισές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρότερες από 20
στρέμματα καθιστά τους συνεταιρισμούς και εν γένει τις συνεργασίες εκ
των ων ουκ άνευ. Οι συγγραφείς της
έρευνας (Μ. Σκυλακάκης, Θ. Κανταρτζής, Θ. Μπένος και Θ. Σκυλακάκης)
προτείνουν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση
οικονομικών κινήτρων για συμμετοχή
σε συνεργατικά σχήματα, την ύπαρξη
ευελιξίας στην κατάρτιση του καταστατικού κάθε συνεταιρισμού και την
αξιοποίηση του προγράμματος ενοικίασης δημόσιας γης.
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Μεγάλη η υστέρηση
της Ελλάδας
στην τηλεργασία
Αύξηση της παραγωγικότητας έως και
50% καθώς και μείωση των λειτουργικών
εξόδων για τις επιχειρήσεις, αλλά και
βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για
τους εργαζομένους, μπορεί να επιφέρει
η τηλεργασία, μια μορφή εργασίας που
στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.
Από το σύνολο των εργαζομένων, μόλις
το 5% αυτών είναι τακτικά τηλεργαζόμενοι, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατατάσσεται στη 18η θέση της Ευρώπης των
«28». Ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του επιλέγει
να αναφερθεί στην τηλεργασία, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρέχεται πλέον
η εργασία αποτελούν σημαντική παράμετρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Οσο για τη σχετική ελληνική υστέρηση,
ο Σύνδεσμος εκτιμά πως συνδέεται με
τη διαχρονική δυσκολία προσαρμογής
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω τεχνολογικών αλλαγών ή νέων τάσεων οργάνωσης της εργασίας.
Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί
άλλωστε σημαντικό παράγοντα για την
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που στη χώρα μας σημείωσε πτώση
κατά 12% τα χρόνια της κρίσης.
Η υψηλότερη διείσδυση της τηλεργασίας εμφανίζεται σε κλάδους και επιχειρήσεις έντασης γνώσης, όπως οι κλάδοι
των τεχνολογιών πληροφορικής, υγείας
και logistics. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
της οικονομίας, άλλωστε, επηρεάζει τόσο
τα σύγχρονα επαγγέλματα όπως είναι οι
προγραμματιστές/αναλυτές, οι τεχνικοί
επιτήρησης δικτύων, οι τεχνικοί εξυπηρέτησης πελατών, οι απασχολούμενοι

στην προώθηση πωλήσεων και στο διαδικτυακό marketing, όσο και τις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λήψη
παραγγελιών, τη γραμματειακή υποστήριξη, τις μεταφράσεις και την εν γένει
καταχώριση ή επεξεργασία δεδομένων.
Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο ακολουθεί εν πολλοίς τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και κρίνεται από τον ΣΕΒ σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό, ωστόσο σημειώνει
πως υπάρχουν επιμέρους προβλήματα,
κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και της
ακαμψίας του ισχύοντος εργατικού και
φορολογικού δικαίου.
<
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Από το σύνολο των εργαζομένων, μόλις το 5% αυτών είναι
τακτικά τηλεργαζόμενοι,
αναφέρει ο ΣΕΒ.
Για παράδειγμα, ενώ οι εργοδότες είναι
υπεύθυνοι για την κάλυψη του κόστους
που προκαλείται από την παροχή της τηλεργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, οι αυστηροί περιορισμοί που διέπουν τις μη μισθολογικές παροχές δεν
διευκολύνουν την επιχείρηση να καλύψει
το κόστος, χωρίς να κληθεί ο εργαζόμενος
να καταβάλει επιπλέον φόρο για πληρωμές
που ουσιαστικά ανήκουν στις παραγωγικές
δαπάνες της επιχείρησης. Αντίστοιχα,
ενώ η μερική τηλεργασία δεν απαγορεύεται από το θεσμικό πλαίσιο, είναι δύσκολο
να συνδυαστεί στην πράξη με κανονική
εργασία σε ημερήσιο πρόγραμμα.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που στην Ελλάδα σημείωσε πτώση κατά 12% τα χρόνια της κρίσης.

Διχάζει τους αναλυτές το ράλι
των ελληνικών ομολόγων
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το ράλι που έχει φέρει τις αποδόσεις του
10ετούς ελληνικού ομολόγου στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2005 έχει αρχίσει
να... διχάζει τους αναλυτές, με τη Societe
Generale να συστήνει «αγορά» των ελληνικών τίτλων και την UBS να συνιστά προσοχή και «πώληση».
Οπως και να έχει, τα ελληνικά ομόλογα
συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο
των αγορών, με τους επενδυτές να περιμένουν στο αμέσως επόμενο διάστημα
τη νέα έκδοση από τον ΟΔΔΗΧ, μετά και
την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας
από τον οίκο DBRS την Παρασκευή, η οποία «κάλυψε» κάπως την «αμηχανία»
που είχε προκαλέσει μία εβδομάδα νωρίτερα η S&P.
Το επικρατέστερο σενάριο για τη νέα
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές είναι η έκδοση 7ετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση μικρού ποσού κοντά στα 2,5 δισ.
ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο
δανεισμού για φέτος (7 δισ. ευρώ).
Για τη Societe Generale, νέα έκδοση ομολόγου από την Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία
για τους επενδυτές. Οπως επισημαίνει, τα
καλά νέα για την Ελλάδα δεν είναι μόνον
ότι διαθέτει τεράστιο «μαξιλάρι» ρευστότητας, αλλά και ότι υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις
και πολύ υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης
μακροπρόθεσμα, εάν η επόμενη κυβέρνηση

της χώρας λάβει τις σωστές αποφάσεις.
Αν και η διεθνής διάθεση για ρίσκο ήταν
ο βασικός «μοχλός» του ράλι των ελληνικών
ομολόγων το τελευταίο διάστημα, οι προοπτικές για περαιτέρω βελτίωσή τους είναι
σημαντικές, ειδικά όταν περισσότεροι επενδυτές αρχίσουν να τοποθετούνται σε
αυτά, κάτι που θα οδηγήσει σε νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας. Πιο προσεκτική εμφανίζεται,
ωστόσο, η UBS, η οποία σημειώνει ότι η
<
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H Ελλάδα δεν αναμένεται
να βρεθεί υψηλότερα από
την κατηγορία ΒΒ τους
επόμενους 12 μήνες.
αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία
του «επενδυτικού βαθμού» αργεί ακόμη,
ενώ τηρεί πλέον πιο επιφυλακτική στάση
για τα ελληνικά ομόλογα, καθώς εκτιμά
πως η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με προκλήσεις. Οπως εκτιμά, η Ελλάδα δεν αναμένεται να βρεθεί υψηλότερα από την κατηγορία ΒΒ τους επόμενους 12 μήνες. Αν
και η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε δύο
εξόδους στις αγορές φέτος και έχει δημιουργήσει σημαντικό «μαξιλάρι» ρευστότητας, το οποίο προκαλεί «ασφάλεια» στους
επενδυτές, η UBS συστήνει «πώληση» για
τα ελληνικά ομόλογα.

Το επικρατέστερο σενάριο για τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές είναι η έκδοση 7ε-

τούς ομολόγου, με στόχο την άντληση μικρού ποσού κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο δανεισμού για φέτος (7 δισ. ευρώ).

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Από τη σκέψη στον λόγο

Επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικονική φωνητική οδό
Εναν αποκωδικοποιητή που μπορεί
να μετατρέψει τις σκέψεις σε λόγο
ανακάλυψαν Αμερικανοί ερευνητές.
Μελλοντικά το σύστημα θα μπορέσει
να αποκαταστήσει τον λόγο σε ανθρώπους που παραμένουν άφωνοι
λόγω παράλυσης ή λόγω νοσημάτων
όπως είναι ο καρκίνος του λάρυγγα,
η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση
και η νόσος του Πάρκινσον.
«Για πρώτη φορά μπορέσαμε να
δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες φωνητικές προτάσεις με βάση την εγκεφαλική δραστηριότητα του ατόμου»,
επισημαίνει ο Εντουαρντ Τσανγκ,
καθηγητής νευροχειρουργικής στο
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και
συντάκτης της μελέτης. «Αποτελεί
<
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«Θα καταφέρουμε να
προσφέρουμε μία συσκευή
η οποία θα μπορεί
να εξυπηρετήσει ασθενείς
με απώλεια λόγου»,
αναφέρει ο Εντ. Τσανγκ,
συντάκτης της μελέτης.
μία καταπληκτική απόδειξη επί της
αρχής, ότι με την κατάλληλη τεχνολογία στην επιστημονική φαρέτρα,
θα καταφέρουμε να προσφέρουμε
μία συσκευή η οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει ασθενείς με απώλεια
λόγου». Η συγκεκριμένη τεχνολογία
υπόσχεται να αλλάξει τις ζωές των
ανθρώπων που δεν διαθέτουν επαρκείς ικανότητες επικοινωνίας, κάτι
που καθιστά ακόμα και την καθημερινή κουβεντούλα αδύνατη.
Oι συσκευές που συνθέτουν λόγο,
όπως αυτή που χρησιμοποιούσε ο
Στίβεν Χόκινγκ, συνήθως λειτουργούν
με την αναγραφή λέξεων γράμμα
γράμμα με τη βοήθεια των κινήσεων
του οφθαλμού ή κάποιου μυός του
προσώπου. Επιτρέπουν στον ασθενή
να εκφέρει οκτώ λέξεις το λεπτό, συγκριτικά με τον φυσικό λόγο, που περιλαμβάνει 100 έως 150 λέξεις.
Προηγούμενες προσπάθειες μετάφρασης της εγκεφαλικής δραστη-

ριότητας σε λόγο εστιάστηκαν, κατά
κύριο λόγο, στην αποκρυπτογράφηση του τρόπου με τον οποίο ακούγεται ο ανθρώπινος λόγος στον εγκέφαλο. Ωστόσο, είχαν περιορισμένη επιτυχία.
Ο δρ Τσανγκ και οι συνεργάτες
του δοκίμασαν κάτι διαφορετικό.
Στόχευσαν στις περιοχές του εγκεφάλου που στέλνουν τις οδηγίες που
απαιτούνται για να συντονιστεί η
αλληλουχία κινήσεων της γλώσσας,
των χειλιών,του σαγονιού και του λάρυγγα.
«Σκεφθήκαμε ότι αν τα κέντρα λόγου στον εγκέφαλο κωδικοποιούν κινήσεις αντί για ήχους, θα έπρεπε να
προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο,
αποκωδικοποιώντας αυτά τα σήματα»,
εξηγεί ο Γκοπάλα Ανουμαντσιπαλί,
ειδικός λόγου στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας που συνυπογράφει τη
μελέτη. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε
μία πραγματική πρόκληση όπως περιγράφει και η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό
Nature.
Η επιστημονική ομάδα στρατολόγησε πέντε εθελοντές, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε νευρολογική επέμβαση προκειμένου να
θεραπευτούν από επιληψία. Οι ιατροί
εμφύτευσαν προσωρινά ηλεκτρόδια
στον εγκέφαλό τους για να προσδιορίσουν την πηγή των επιληπτικών
κρίσεων. Ζητήθηκε από τους εθελοντές να διαβάσουν δυνατά εκατοντάδες προτάσεις, ενώ οι επιστήμονες
κατέγραφαν την δραστηριότητα στο
κέντρο λόγου του εγκεφάλου.
Στη συνέχεια οι ερευνητές εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο να συνταιριάζει τα πρότυπα ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο με τις
κινήσεις που συνόδευαν τον λόγο,
όπως η πίεση στα χείλια, η σύσφιγξη
των φωνητικών χορδών, η μεταβολή
της θέσης της γλώσσας.
Ετσι, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, κατάφεραν να δημιουργήσουν
μία «εικονική φωνητική οδό», η οποία
ελεγχόταν άμεσα από τον εγκέφαλο
προκειμένου να δημιουργήσουν μία
συνθετική προσέγγιση της ανθρώπινης
φωνής.

Καταγράφοντας την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, οι επιστήμονες κατάφεραν
να μετατρέψουν τις σκέψεις σε λόγο.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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Κατάχρηση αντιβιοτικών
στη Νότια Ευρώπη
αποκαλύπτει έρευνα
Σίγουρα η κατάχρηση αντιβιοτικών σκευασμάτων, συνήθως χωρίς να υφίστανται
οι κατάλληλες ενδείξεις, αποτελεί ένα
μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία
σε όλο τον κόσμο αλλά και στην πατρίδα
μας, καθώς ευθύνεται για τη δημιουργία
υπερανθεκτικών μικροβίων που οδηγούν
χιλιάδες ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο
κάθε χρόνο.
Οι Ευρωπαίοι του Νότου, ωστόσο, φαίνεται ότι κάνουν ακόμα πιο αλόγιστη
χρήση των συγκεκριμένων σκευασμάτων,
λαμβάνοντας πολύ περισσότερα αντιβιοτικά συγκριτικά με εκείνους του Βορρά.
Ως εκ τούτου, αποκαλύπτεται ότι οι
Νοτιοευρωπαίοι έχουν στο σώμα τους
πολύ μεγαλύτερο αριθμό μικροβίων τα
οποία έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα
στα αντιβιοτικά. Αυτά τα άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα αποκαλύπτει μια
νέα επιστημονική έρευνα, η οποία ανέλυσε δείγματα από δώδεκα μονάδες επεξεργασίας λυμάτων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία,
Ιρλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Φινλανδία). Στην πραγματικότητα προκειμένου να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα
η ευρωπαϊκή γενετική μελέτη υπολόγισε
και μετά συνέκρινε τον αριθμό των γονιδίων που εμφανίζουν αντίσταση στα
αντιβιοτικά, δίνοντας έτσι στα παθογόνα
βακτήρια τη δυνατότητα να επιβιώνουν.
Οι σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας
λυμάτων φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές στην απομάκρυνση μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά.
Τα πράγματα, ωστόσο, είναι πιο πολύπλοκα, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι δυνατό μια τέτοια μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων, υπό ορισμένες
συνθήκες, να λειτουργήσει ως «θερμοκοιτίδα» ανάπτυξης ανθεκτικών βακτηρίων. Από τις 12 μονάδες που εξετάστηκαν, βρέθηκε μία παλαιότερης τεχνολογίας (στην Πορτογαλία), όπου ο αριθμός
των γονιδίων ανθεκτικών μικροοργανισμών ήταν μεγαλύτερος και όχι μικρότερος μετά τη διαδικασία της επεξεργασίας των λυμάτων.
Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό Science
Advances, διαπίστωσαν ότι τόσο η κα-

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών σκευασμάτων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.
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Ανησυχητικά συμπεράσματα
αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα, η οποία ανέλυσε
δείγματα από δώδεκα μονάδες
επεξεργασίας λυμάτων
σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.
τανάλωση αντιβιοτικών όσο και η μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
είναι σαφώς μεγαλύτερες σε Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία, από ό,τι
σε Γερμανία, Νορβηγία και Φινλανδία.
Οσο μεγαλύτερη αναλογία ανθεκτικών
μικροβίων υπάρχει στα λύματα πριν από
την επεξεργασία, τόσο μεγαλύτερο είναι
το ποσοστό αυτών των μικροβίων που
επιβιώνει από την επεξεργασία και καταλήγει στο περιβάλλον.
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη σαφή
εικόνα για το πόσο επικίνδυνη για την
ανθρώπινη υγεία είναι αυτή η επιβίωση
ενός ποσοστού ανθεκτικών μικροοργανισμών, καθώς τα λύματα μετά την επεξεργασία καταλήγουν στο περιβάλλον ή
αξιοποιούνται για διάφορες χρήσεις, π.χ.
για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών,
συνεπώς μπορεί να επιστρέφουν μέσω
της τροφικής αλυσίδας εκεί από όπου ξεκίνησαν, στο ανθρώπινο έντερο.
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Ηπια αντίδραση
στο Χ.Α. μετά
τη διόρθωση
O Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη
με κέρδη 0,63%, στις 758,97 μονάδες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ανοδικά αλλά με ισχυρή μεταβλητότητα «απάντησε» το ελληνικό Χρηματιστήριο στο
sell-off της Δευτέρας, με τον Γενικό Δείκτη
να βρίσκει ωστόσο «τοίχο» στις 765 μονάδες,
χάνοντας έτσι σημαντικό μέρος των κερδών
που σημείωνε στην αρχή της συνεδρίασης.
Το σημαντικό πάντως είναι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ότι η αντίδραση των αγοραστών μετά τη διόρθωση ήταν άμεση,
ειδικά τη στιγμή που το κλίμα στις διεθνείς
αγορές παρέμεινε αρνητικό, με τον Γενικό
Δείκτη να βρίσκει σημαντικές στηρίξεις από
τις τράπεζες και αρκετά blue chips (ΔΕΗ
+4,48%, Jumbo +1,89%, Μυτιληναίος
+1,84%). O Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,63% στις 758,97 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως και τις 765,85 μονάδες
(+1,54%), με τον τζίρο να διαμορφώνεται και
πάλι σε χαμηλά επίπεδα και στα 43,53 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,60% και ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,89%.
Στο +1,28% και τις 620,72 μονάδες έκλεισε
ο τραπεζικός δείκτης, με την Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη 2,04% και να ακολουθούν

οι Εθνική (+1,58%), Πειραιώς (+0,97%) και
Alpha Bank (+0,62%).
Το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρχουν
σημαντικά «ορόσημα», τα οποία μπορούν να
δώσουν νέα ισχυρή ώθηση στην αγορά αλλά
και στον τζίρο. Μεταξύ αυτών είναι η αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI της επόμενης
εβδομάδας, όπου υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες
επανόδου της Eurobank και της Εθνικής στον
βασικό δείκτη της Ελλάδας, κάτι που θα προκαλέσει αξιοσημείωτες εισροές κεφαλαίων
στο Χ.Α., ενώ στο τραπέζι παραμένει και η
νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές εντός του
μήνα. Πάντως, το σκηνικό στις διεθνείς αγορές
έχει αλλάξει, με την αβεβαιότητα καθώς και
τη μεταβλητότητα να αυξάνονται. Με αυτά
τα δεδομένα, η αυτονόμηση του ελληνικού
χρηματιστηρίου γίνεται ένα ακόμη πιο δύσκολο
στοίχημα, όπως επισημαίνει o Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Οι θετικοί καταλύτες του προηγούμενου διαστήματος (υποχώρηση επιτοκίων
ομολόγων, αναβάθμιση της Ελλάδας, έξοδος
στις αγορές) θα εξαντλήσουν τη δυναμική
τους εάν δεν συνεχιστούν και οι μεταρρυθμιστικές δράσεις, ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει
στασιμότητα λόγω του πολιτικού σκηνικού.

Το πετρέλαιο στη διεθνή αγορά εμπορευμάτων εμφάνισε απώλειες λόγω ανησυχιών για την εμπορική διένεξη. Στην αμερικανική αγορά, το αργό Νέας Υόρκης είχε πτώση της
τάξεως του 1,1% στα 61,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε εξασθενήσει σε επίπεδα πλησίον των 60 δολαρίων το βαρέλι.

Εντονη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές
Σημαντική υποχώρηση εμφάνισαν χθες
οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων εξαιτίας της αναθεώρησης
των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και της απαισιοδοξίας μεταξύ
των επενδυτών για την πορεία των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Κατά τις εκτιμήσεις
της Κομισιόν, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2019 θα φθάσει το 1,2% από
το 1,3% (που είχε προβλέψει τον Φεβρουάριο) και το 1,9% του 2018· για
την Ιταλία, η εκτίμηση αναθεωρήθηκε
κατά το ήμισυ, στο 0,1% για φέτος. Εν
τω μεταξύ, εκπρόσωπος του κινεζικού
υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι

New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %

181.76

-1.868

25.71

-3.6357

664.78

0.2957

3M COMPANY/d
ALCOA CORP/d
ALLEGHANY CRP/d
ALTRIA GROUP/d

53.35

-0.7626

AMAZON COM/d

1941.28

-1.0793

AMER EXPRESS C/d

118.7 -0.5446

AMER INTL GROU/d

46.68

AMGEN/d175.4958

-1.0232

APPLE INC/d

206.63

-2.4179

AVON PRODUCTS/d

2.995

4.7203

BANK OF AMERIC/d

30.49

-0.7164

BAXTER INTL IN/d

76.35

-1.229

BOEING CO/d

370.7

-1.53

-0.9128

BRISTOL MYERS /d

47.84

-1.6043

CAMPBELL SOUP /d

38.05

-0.5749

CATERPILLAR IN/d

136.36

-1.9416

CIGNA CORP/d

153.54

0.4646

CHEVRON/d

118.81

1.3132

CISCO SYSTEMS/d

54.31

-1.1467

CITIGROUP/d

70.29

-0.5377

CERVECERIAS/d

27.07

-0.4779

COCA-COLA CO/d

48.47

-0.5131

COLGATE PALMOL/d

71.32

-0.8756

10.843

-1.962

DIANA SHIPPING/d

3.2378

-0.3754

DOW INC/d53.58

0.5253

DANAOS CORP/d

ENTERGY CP/d

96.25

-0.3933

EXELON CORP/d

49.37

-1.0225

EXXON MOBIL/d

77.205

-0.3421

FEDEX CORP/d

185.4999

-1.3613

FORD MOTOR CO/d

10.35

-0.5764

INTL BUS MACHI/d

139.46

-0.5633

GENERAL DYNAMI/d

175.16

-0.8659

GENERAL ELEC C/d

10.405 -0.9048

GOLDM SACHS GR/d

205.01

-1.2095

HALLIBURTON CO/d

27.475

-1.0623

HARTFORD FINL/d

52.63

-0.1707

HP INC/d19.87

-2.07

HOME DEPOT INC/d

199.16

-0.698

HONEYWELL INTL/d

173.006

-0.3077

50.75

-1.3318

140.81

-0.845

JPMORGAN CHASE/d

114.99

-0.9731

LAZARD/d38.34

-0.879

INTEL CORP/d
JOHNSON JOHNSO/d

MCDONALD’S COR/d

198.35

0.4202

MERCK & CO/d

78.98

-1.275

MICROSOFT CP/d

127.52

-1.0706

3M COMPANY/d

181.8

-1.8465

47.6

-0.9571

MORGAN STANLEY/d
NIKE INC CL B/d
NORFOLK SOUTHE/d

83.4

-2.6838

203.33

-0.8437

PFIZER INC/d

41.39

0

PROCTER & GAMB/d

105.4

-0.641

RAYTHEON CO/d

179.21

-0.0502

ROCKWELL AUTOM/d

176.22

-1.4264

SCHLUMBERGER L/d

41.1

-0.436

53.14

-0.1878

3.39

-1.1662

SOUTHERN/d
STEALTHGAS/d
TSAKOS ENERGY/d

ενώ προηγουμένως είχε εξασθενήσει
σε επίπεδα πλησίον των 60 δολαρίων
το βαρέλι. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,4%, σημειώνοντας τη χειρότερη επί- δοση
τριμήνου. «Με αφορμή τις διμερείς
διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας, η αγορά ολοένα και περισσότερο εστιάζει
στην εξασθένηση της οικονομίας της
δεύτερης, ενώ και η Ευρώπη δεν μένει
ανεπηρέαστη», παρατηρεί ο Τζόσουα
Μαχόνι, ανώτατος αναλυτής αγορών
της IG, «η δε Γερμανία παραμένει η
χώρα με τα σοβαρότερα πλήγ- ματα
από τις διεθνείς εξελίξεις». Στο Λονδίνο
ο FTSE 100 έκλεισε με -1,63%, στη
Φρανκφούρτη ο DAX με -1,58%, στο

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί τη
βάση για να υπάρξει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι
οι αμερικανικοί δασμοί δεν θα επιλύσουν κανένα πρόβλημα. Πτωτικά κινούνταν πριν από το κλείσιμο και οι
δείκτες Dow Jones και S&P 500 στη
Γουόλ Στριτ με απώλειες 1,91% και
1,79% αντίστοιχα, παρουσιάζοντας
τη σοβαρότερη κάμψη τους από τον
Ιανουάριο. Το πετρέλαιο στη διεθνή
αγορά εμπορευμάτων εμφάνισε απώλειες λόγω ανησυχιών για την εμπορική
διένεξη.
Στην αμερικανική αγορά το αργό
Νέας Υόρκης είχε πτώση της τάξεως
του 1,1% στα 61,55 δολάρια το βαρέλι,

3.2302 -0.6092

UNISYS CORP/d

10.415

-0.4302

UNITED TECH CP/d

139.56

-1.4616

UNITEDHEALTH G/d

232.01

0.0259

US BANCORP/d

53.46

-0.0374

VERIZON COMMS/d

57.015

-0.3931

WALT DISNEY CO/d

135.05

0.536

WELLS FARGO & /d

48.395

-0.5242

WALMART INC/d

101.95

-0.1274

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
A.B.FOOD
ADMIRAL GROUP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H
HARGREAVES LS
HSBC HOLDINGS
INTL CONSOL AI
INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL & GENERA
LLOYDS BNK GRP
LOND STOCK EXC
MERLIN
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
PROVIDENT FINC
PRUDENTIAL
PERSIMMON
PEARSON
RECKIT BNCSR G
ROYAL BANK SCO
RDS ‘A

Χθεσινό
1973.2
2540
2194.95595
2099.994
870.6
430.31335
5683.11032
532
491.2
164.54
2901.5
601.13644
3711
603
2252.95837
547.2036
1954
227.75342
2784
4080
104.5
1728.78593
124.85
2576.7674
140.95
6780
3198.28982
325.97388
2197.01133
1173.91489
734.17243
297.8507
1550.68674
1758
315
2270
664.9
546.02589
5009.66667
1067.01601
2374.28133
100.2
536.70147
5320
135.5
3328.05453
261.60459
930.3633
277.5
62.8
5118.87601
364.9
320
1693
824
5716
512.4
1740.02
2204.88273
807.2
6041.5
240.26693
2453.5

Μετ. %
-1.906
-0.039
-0.951
-0.662
-1.982
-0.766
0.78
-0.412
-1.992
0.611
-1.623
-1.551
-1.825
0.904
-1.886
-0.815
-2.241
-1.419
1.248
-0.971
-0.524
-0.374
-1.07
0.27
-2.967
-0.732
-1.021
-1.158
-0.587
-3.017
-0.989
-1.789
-0.795
-0.17
-0.6
-0.96
0.421
-2.261
-1.128
-0.466
-2.137
9.748
-1.035
-0.337
-0.074
0.331
-2.141
0.802
-0.538
-1.258
-1.658
-1.057
-4.137
1.075
-0.484
-1.821
-1.989
-0.115
-0.585
-0.64
-0.718
-1.254
1.657

RDS ‘B
2475
RELX
1706.66232
RIO TINTO
4359
ROYAL MAIL R
249.9
ROLLS ROYCE PL
921.4
RSA INSRANCE G
539.23685
SAINSBURY(J)
229.24718
SCHRODERS
3155.0192
SAGE GROUP
713.6
ST JAMESS PLAC
1125.747
SMITHS GROUP
1524
SMITH&NEPHEW
1516.53478
SPORTS DI INT
298.8
SSE PLC
1130.5
STANDRD CHART
707.6
SEVERN TRENT
2000
TRAVIS PERKINS
1388
TESCO
249.58123
TUI AG
871.0062
TAYLOR WIMPEY
181.97474
UNILEVER
4585.5156
UTD. UTILITIES
815.2
VODAFONE GROUP
141.04
WPP PLC
979.6096
WHITBREAD
4479.94737

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες

1.894
-3.042
-1.791
1.092
0.611
0.553
-3.763
-0.221
-2.066
0
0.164
2.983
-0.469
-1.137
-0.506
-0.744
1.166
-1.037
0.069
-0.819
-0.875
-0.22
-0.071
0.495
-0.984

(Σε ελβ.φρ.)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

HENKEL AG&CO V/d

91.66

0.48

ASAHI GROUP HL/d

4829

-0.39

BNP PARIBAS/d

47.89

INFINEON TECH /d

20.38

-0.615

ASTELLAS PHARM/d

1509

1.86

BOUYGUES/d

32.90

33.33

K+S AG NA/d

17.815

-0.095

BRIDGESTONE CO/d

4406

0.3

CAPGEMINI/d

104.15

107.30

MERCK KGAA/d

94.86

-1.02

CANON INC/d

3089

0.16

CARREFOUR/d

211.7

-0.9

CASIO COMPUTER/d

1401

-1.75

CASINO GUICHAR/d

MUENCH. RUECK /d

21.57

-1

CITIZEN WATCH/d

624

0.32

THYSSENKRUPP A/d

11.835

-0.435

CREDIT SAISON/d

1416

-1.26

VOLKSWAGEN VZ/d

157.62

-2.66

DAIWA SEC GROU/d

515.1

-0.81

VONOVIA SE/d

44.76

-0.24

SUBARU/d

2720.5

-1.02

SIEMENS N/d

104.6

-1.16

FUJIFILM HOLDI/d

5184

-1.29

112.5

-1.16

FUJITSU LTD/d

8135

1.38

HINO MOTORS/d

1048

4.38

HITACHI/d

3689

0.6

HONDA MOTOR/d

3101

RWE AG/d

SAP SE/d

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες

(Σε ευρώ)

17.17
36.16

CREDIT AGRICOL/d

12.26

12.38

DANONE/d

72.44

72.46

136.20

135.40

DASSAULT SYSTE/d
EDF/d

12.37

12.50

L’OREAL/d

240.40

241.30

L.V.M.H./d

344.40

355.05
24.24

-0.13

MICHELIN/d

112.00

113.90

PERNOD RICARD/d

155.00

155.20

Μετ. %

2637

-0.75

34.09

-1.22

ISUZU MOTORS/d

1595.5

1.4

AEGON/d

4.615

-1.37

KAWASAKI HVY I/d

2586

-2.67

ABN AMRO GROUP/d

20.47

-0.29

KAJIMA CORP/d

1645

1.79

AKZO NOBEL/d

75.24

0.05

KEIO/d

6700

0

PEUGEOT/d
KERING/d

22.16

22.64

513.00

526.00

PUBLICIS GROUP/d

52.54

52.86

RENAULT/d

58.87

60.27

SAINT-GOBAIN/d

35.49

36.12

SANOFI/d

76.71

77.62

SCHNEIDER ELEC/d

73.54

74.50

ALTICE EUROPE/d

2.871

-0.17

KOBE STEEL/d

849

-1.16

ARCELORMITTAL/d

18.37

-2.37

KONICA MINOLTA/d

1114

-0.27

ASML HOLDING/d

182.2

-1.73

JTEKT/d

1429

-2.92

BOSKALIS WESTM/d

23.57

-1.63

MITSUB UFJ FG/d

549.9

0.09

GALAPAGOS/d

101.5

-0.34

MITSUBISHI COR/d

3056

1.16

SOCIETE GENERA/d

51.2

-0.39

MITSUBISHI ELE/d

1582

3.84

SODEXO/d

HEINEKEN/d

96.28

-0.15

MITSUBISHI MOT/d

623

-2.04

ING GROEP/d

11.038

-1.81

NEC CORPORATIO/d

3745

0.81

98.8

-0.58

NIKKON HLDG/d

2617

-2.64

KONINKLIJKE DS/d

17.12
35.43

23.90

Χθεσινό

IHI/d

48.26

LAGARDERE S.C./d

AALBERTS/d

GEMALTO/d

28.18

28.70

101.80

101.95

STMICROELECTRO/d

15.62

16.43

TF1/d

9.83

9.93

THALES/d

104.45

105.50

TOTAL/d

47.99

49.17

VEOLIA ENVIRON/d

21.21

21.44

Χθεσινό

Μετ. %

ACS CONS Y SER/d

38.71

-3.5145

AENA SME/d

164.9

-0.2118

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN/d

19.94

-3.72

KPN KON/d

2.681

0.04

NIKON CORP/d

1550

-0.51

RICHEMONTN/d

73.28

-1.19

NN GROUP/d

37.94

-1.79

NIPPON SUISAN/d

4829

0

GEBERITN1/d

462.4

0.17

KONINKLIJKE DS/d

98.8

-0.58

NISSAN MOTOR C/d

893.3

0.49

LAFARGEHOLCIM/d

51.66

-2.05

IMCD/d

70.7

-1.6

NOMURA HOLDING/d

417.8

0.24

NOVARTISN/d

83.72

0.04

RANDSTAD/d

50.44

-0.12

NISSAN CHEMICA/d

4930

-1.4

268

-0.48

RELX/d

20.22

-0.2

NIPPON PAPER I/d

2204

SGSN/d

2622

-0.64

ROYAL DUTCH SH/d

28.6

-0.88

2410.5

0.77

SWATCHGROUPI/d

293.9

-2.39

UNIBAIL RODAM /d

151.25

0.23

OBAYASHI CORP/d

1089

0.28

UNILEVER DR/d

53.51

-0.39

ODAKYU ELEC RA/d

2614

0.23

39.17

-1.09

OJI HOLDINGS/d

666

-0.15

ACERINOX/d

9.066

-0.0441

61.5

0.2

OSAKA GAS/d

2055

-0.68

ACCIONA/d

99.25

-1.9269

RICOH CO LTD/d

1123

0.45

AMADEUS/d

66.5

-1.6563

SECOM/d

9338

0.13

BANKIA/d

2.398

-1.6407

SEVEN & I HLDG/d

3859

0.94

BBVA/d

5.279

-1.0682

SHARP CORP/d

1236

-4.04

BANKINTER/d

6.956

-0.9681
-1.2509

ROCHEHOLDING/d

ADECCON/d

57.7

0

JULIUSBAERN/d

47.93

-2.16

VOPAK/d

CSGROUPAG/d

12.955

-1.97

WOLTERS KLUWER/d

GIVAUDANN/d

2634

0.23

97.8

0.63

NESTLESA/d
TRANSOCEANN/d

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

NTT DOCOMO/d

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

7.7

-0.65

SWISSCOMN/d

469.3

-0.28

Εταιρείες

SWISSREN/d

92.72

-1.95

A2A SPA/d

1.46

1.45

SHIMIZU CORP/d

949

0.21

CAIXABANK/d

2.842

UBSGROUPN/d

12.77

-5.86

ATLANTIA/d

23.46

23.50

SHISEIDO/d

8718

1.25

-1.17

17.26

SONY CORP/d

5212

-0.86

3.2185

320.4

17.62

0.635

ZURICHINSURAN/d

AZIMUT HLDG/d

DSTR INT ALIME/d

CIR-COMP/d

1.07

1.09

SMFG/d

4021

-0.22

ENDESA/d

22.47

0.8075

ENEL/d

5.56

5.52

SUMITOMO CHEM/d

552

1.66

ENAGAS/d

24.95

-0.4787

EXOR/d

57.10

57.62

SUZUKI/d

685

-0.29

FERROVIAL/d

21.58

-0.9183

ENI/d

14.87

15.09

TAISEI CORP/d

4875

0.21

FOMENTO DE CON/d

10.88

-1.2704

GENERALI ASS/d

17.16

17.10

TDK CORPORATIO/d

9690

-0.51

GRIFOLS/d

24.36

-0.7335

1.60

1.60

TOBU RAILWAY/d

3140

0.16

IBERDROLA/d

8.006

0.3761

2.2895

-1.4

TOKIO MARINE H/d

5602

-0.11

INT AIRLINES G/d

6.146

-0.2273

Frankfurt/Φρανκφούρτη
Εταιρείες
ADIDAS N/d
ALLIANZ SE/d
BASF SE/d

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

252.8

3

GEOX/d

212.45

-2.6

69

-3.87

INTESA SANPAOL/d

Χθεσινό

Μετ. %

74

-1.67

MEDIASET/d

2.92

2.97

TORAY INDUSTRI/d

758

0.46

INDRA SISTEMAS/d

10.17

-1.3579

BEIERSDORF/d

98.62

0.14

MEDIOBANCA/d

9.45

9.45

TREND MICRO/d

5560

-1.07

INDITEX/d

26.05

-0.9129

BAYER N AG/d

61.13

-0.74

TOPY INDS LTD/d

2562

0.55

MAPFRE/d

2.627

-1.8678

COMMERZBANK/d

7.921

-0.158

758

0.46

MERLIN PROP/d

12.23

0.2459

CONTINENTAL AG/d

143.2

-3.7

3700

0.68

ARCELORMITTAL/d

18.352

-2.5074

DAIMLER AG N/d

BAY MOT WERKE/d

RCS MEDIAGROUP/d

1.23

1.27

16.89

16.90

SNAM/d

4.48

4.48

PRYSMIAN/d

TORAY INDUSTRI/d
TOSHIBA CORP/d

57.34

-1.2

STMICROELEC.N./d

15.61

16.40

1451

-0.55

DEUTSCHE BANK /d

7.2

-0.146

TELECOM ITALIA/d

0.49

0.50

TOYOTA MOTOR C/d

6905

0.06

DEUTSCHE POST /d

30.32

-0.54

TENARIS/d

12.01

12.18

YAMAHA CORP/d

5750

-1.88

DT BOERSE N/d

120.4

1.55

5.37

5.35

Paris/Παρίσι

DT LUFTHANSA A/d

20.83

-0.25

11.826

-3.27

14.894

-0.024

9.39

0.01

FRESENIUS MEDI/d

74.44

-1.88

FRESENIUS SE/d

50.23

-1.2

HEIDELBERGCEME/d

71.32

-1.22

DT TELEKOM N/d
E.ON SE NA/d

TERNA/d
UNICREDIT/d

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO/d

Παρίσι ο CAC 40 με -1,60% και στο Μιλάνο ο FTSE MIB με -0,89%. Στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις
των γερμανικών δεκαετών τίτλων εξασθένησαν στα χαμηλότερα επίπεδα
των τελευταίων πέντε εβδομάδων, στο
-0,04%. Οι επενδυτές επηρεάστηκαν
από την επί τα χείρω αναθεώρηση των
προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη,
στρεφόμενοι σε ασφαλείς επιλογές όπως είναι τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας. Το ευρώ για τον ίδιο λόγο αποδυναμώθηκε 0,2% ως προς το δολάριο και διαμορφώθηκε στο 1,1174
δολάριο.
BLOOMBERG, REUTERS

TOYOBO/d

(Σε ευρώ)

OBR HUARTE LAI/d

1.069

-2.508

RED ELECTR COR/d

18.385

0.2454

REPSOL/d

14.635 -0.8469

BCO DE SABADEL/d
BANCO SANTANDE/d

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ACCOR/d

36.90

37.68

SACYR/d

1.021

-1.6378

4.3455

-1.4291

2.09

-2.0619

(Σε γιέν)

AIR LIQUIDE/d

117.80

118.55

TELEFONICA/d

Χθεσινό

Μετ. %

ALSTOM/d

38.65

38.74

MEDIASET ES CO/d

6.76

-1.3715

1792.5

-0.14

AXA/d

22.82

23.07

TECNICAS REUN/d

25.5

-3.4091

7.288 -0.0686
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Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ
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ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8700

0,8900

0,8758

-0,9730

48.957

0,8820

0,8860

0,8860

0,23

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3700

1,4180

1,3908

1,4210

95.172

1,4000

1,4120

1,4120

3,22

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5550

0,5600

0,5598

0,2450

64.006

0,5550

0,5600

0,5600

0,00

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0575

0,0590

0,0589

0,3120

203.550

0,0575

0,0585

0,0590

2,61

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1200

0,1200

0,1200

-0,1280

21.904

0,1160

0,1200

0,1200

0,00

1,3700

1,3700

1,3700

1,3330

300

1,3500

1,3700

1,3700

1,48

0,1000

0,1070

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2100

0,2100

0,2100

0,4680

1.223

0,2060

0,2180

0,2100

1,94

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0900

0,1000

0,0920

-0,2760

29.000

0,0870

0,0980

0,0915

-0,54

0,0520

0,00

0,2200

0,00

-9,60

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2100

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,4600

1,5000

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0320

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0495

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0290

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0460

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1500

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2780

0,3020

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0220

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1440

0,1500

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0015

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5500

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0115

0,0000

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0350

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0515

0,0550

0,0135

0,0165

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)

0,0520

0,2200

0,0520

0,2200

0,0520

0,2200

0,0000

0,0000

25.499

210

1,1400

1,1700

0,2200

0,0000

0,2120

0,2280

ΑΓΡΟ

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1130

0,1130

0,1130

-1,2000

1.600

0,1160

0,0000

0,1130

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0200

0,0200

0,0200

0,0100

14.100

0,0185

0,0220

0,0200

0,00

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1080

0,1300

0,1273

0,6470

54.100

0,1100

0,1270

0,1280

6,67

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6350

0,6350

0,6350

0,0000

2.000

0,6350

0,00

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6700

0,6700

0,6700

0,0000

4.000

0,6600

0,6700

0,6700

0,00

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0255

0,0300

0,0271

-0,0860

3.144

0,0225

0,0300

0,0300

7,14

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

0,0000

1,5000

0,0000

54.200

1,4500

1,4900

1,4700

0,00

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0620

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

2,6200

-0,76

1,4000

-1,41

0,0790

0,0870

0,6350

0,6700

0,0000

0,0000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3280

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4600

0,4840

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0950

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6400

2,6200

2,6400

2,6342

-0,5850

8.550

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

1,4000

1,4200

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,2120

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5800

0,6200

ΦΡΟΥ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,2360

0,2500

0,0765

0,0830

1,4000

1,4000

1,4000

-0,1250

5.000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0030

0,0060

0,0000

0,0355

48,5000

53,5000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

50,0000

54,9900

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

* 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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«Ναυαγεί» το σχέδιο για Κατάρ

Εξαιρετικά απίθανο να διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 με 48 ομάδες
Μοιρασμένες είναι επισήμως οι πιθανότητες
να διεξαχθεί τελικά το προσεχές Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ με 48 αντί
για 32 ομάδες, όπως επιθυμεί η ηγεσία
της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FIFA), καθώς τα εμπόδια από τη διπλωματική απομόνωση του αραβικού εμιράτου μοιάζουν όλο και δυσκολότερο
να υπερκεραστούν μετά και την αρνητική
στάση του γειτονικού Ομάν.
Η FIFA έχει ήδη αποφασίσει από τον
Ιανουάριο του 2017 την επέκταση του
Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 48 ομάδες, με
16 ομίλους των τριών ομάδων στην πρώτη
φάση της διοργάνωσης, αλλά από το
Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε
ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η αύξηση των
ομάδων κατά 50% με την παραπάνω διαδικασία διεξαγωγής θα σημάνει την αύξηση των αγώνων μόνο κατά 25%, δηλαδή
από 64 σε 80. Η διάρκεια του τουρνουά
θα παραμείνει στις 32 ημέρες.
Η προοπτική αυτή έχει ενθουσιάσει
τη διεθνή ομοσπονδία –αν και όχι τόσο
<
<
<
<
<
<
<

Tο εμιράτο αδυνατεί να φιλοξενήσει τόσους αγώνες,
και κυρίως τόσο πολλές ομάδες, ώστε να εξυπηρετήσει
τα σεβαστά οικονομικά και
ψηφοθηρικά κίνητρα της ηγετικής ομάδας στη Ζυρίχη.

Οι κακές σχέσεις του Κατάρ με τις γειτονικές χώρες δεν επιτρέπουν το «μοίρασμα» του Mουντιάλ με 48 ομάδες, ενώ το φιλικό Ομάν
αδυνατεί να αντεπεξέλθει λόγω υποδομών.

τους ευρωπαϊκούς συλλόγους– στον βαθμό
που από πέρυσι έχει διακηρύξει τη θέλησή
της να επεκτείνει τα τελικά της κορυφαίας
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στις 48 ομάδες από την επόμενή της έκδοση, τον
Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2022.
Για άλλη μία φορά, όμως, η FIFA βρίσκει
μπροστά της την προβληματική από εκείνον τον Δεκέμβριο του 2010 επιλογή
του Κατάρ για τη φιλοξενία του επόμενου
Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς το εμιράτο
αδυνατεί να φιλοξενήσει τόσους αγώνες,
και κυρίως τόσο πολλές ομάδες, ώστε να
εξυπηρετήσει τα σεβαστά οικονομικά και
ψηφοθηρικά κίνητρα της ηγετικής ομάδας
στη Ζυρίχη. Η ιδέα που προωθήθηκε τότε
ήταν να αναλάβουν γειτονικά κράτη να
φιλοξενήσουν κάποιους από τους αγώνες,

αλλά αυτό από την αρχή ήταν δύσκολο,
λόγω του ότι το Κατάρ βρίσκεται εδώ και
δύο χρόνια στη... μαύρη λίστα της συντριπτικής πλειονότητας των γειτόνων
του για λόγους πολιτικοοικονομικούς.
Ηταν Ιούνιος του 2017, όταν μία σειρά
αραβικών χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν και
άλλες ανακοίνωσαν τη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων με την Ντόχα,
κατηγορώντας την για στήριξη της διεθνούς τρομοκρατίας και για τις σχέσεις
με το Ιράν και την Τουρκία.
Δύο χρόνια μετά η κρίση παραμένει
χωρίς προοπτική επίλυσης, και τα αεροπλάνα με προορισμό το Κατάρ πρέπει να
κάνουν κύκλο ώστε να περνούν από τον

εναέριο χώρο του Ιράν πριν κατέβουν για
να προσγειωθούν στην Ντόχα, αποφεύγοντας τον απαγορευμένο γι’ αυτά εναέριο
χώρο των γειτονικών αραβικών κρατών.
Εξαίρεση αποτελεί το Ομάν, που έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με το Κατάρ.
Το Ομάν, λοιπόν, διεφάνη ως μια καλή
λύση στον ορίζοντα για να μοιραστεί με
το Κατάρ το βάρος της διοργάνωσης του
2022. Σε ειδική έκθεση βιωσιμότητας που
ετοιμάστηκε για τη σύνοδο της FIFA στα
μέσα Μαρτίου αναφέρεται σαφώς ότι η
επέκταση στις 48 ομάδες από το 2022
είναι εφικτή, εφόσον βοηθήσουν οι γειτονικές στο Κατάρ χώρες όπως το Ομάν.
Προσφέρθηκε, μάλιστα, και η προοπτική
της αυτόματης πρόκρισης της εθνικής
ομάδας του Ομάν στα τελικά, αυτοδικαίως

ως οικοδέσποινας, σαν καρότο για τη
συμμετοχή στην προσπάθεια.
Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες το
Ομάν δήλωσε διά του υπουργού Εξωτερικών του ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για
να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση,
που θα απαιτεί την ανέγερση γηπέδου
τουλάχιστον 40.000 θέσεων και σημαντικές υποδομές. Τελευταία λύση αποτελεί
το Κουβέιτ, όμως εκεί απαγορεύεται το
αλκοόλ και θα υπάρχουν προβλήματα με
τους χορηγούς. Τώρα, ο πρόεδρος της
FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δηλώνει ότι «οι
πιθανότητες είναι 50-50», αλλά διεθνείς
παρατηρητές σημειώνουν ότι η τελική
απόφαση που θα ληφθεί στις 5 Ιουνίου
θα είναι για 32 ομάδες το 2022.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι σταρ φορούν αθλητικά,
τα κέρδη της Adidas αυξάνονται
Η θεαματική αύξηση των καθαρών κερδών της Adidas το α΄ τρίμηνο του 2019
επιβεβαιώνει τη μεγάλη στροφή του καταναλωτικού κοινού στο αθλητικό ντύσιμο τα τελευταία χρόνια και τον θετικό
αντίκτυπο που έχει αυτή η τάση όχι μόνον στη γερμανική εταιρεία αλλά και
στους ανταγωνιστές της. Μεγάλες εταιρείες όπως η Adidas, η Nike, η ASICS
και η Puma συνεργάζονται με γνωστούς
οίκους μόδας και με κάποιες από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, καθώς
το σπορ ντύσιμο έχει αναβαθμιστεί στις
προτιμήσεις των καταναλωτών.
Στην ομάδα των διάσημων συνεργατών της Adidas ανήκει ο ράπερ Κάνιε
Ουέστ και ο μουσικός Φαρέλ Γουίλιαμς.
Προστέθηκε πρόσφατα η Μπιγιονσέ,
μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες
και στιχουργούς στον κόσμο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Adidas, Κάσπερ
Ρόρστεντ, αναφέρθηκε στις θετικές
προσδοκίες που τρέφει η εταιρεία για
τη νέα συνεργασία με την Μπιγιονσέ.
Εναν μήνα πριν δε, η Adidas κυκλοφόρησε μια σειρά αθλητικών υποδημάτων
που σχεδιάστηκαν με τον ιταλικό οίκο
μόδας Missoni, ενώ γνωστή είναι η συνεργασία με τη Βρετανίδα σχεδιάστρια
Στέλα Μακάρτνεϊ.
H μετοχή της Adidas ενισχύθηκε πάνω από 7,5% φθάνοντας σε νέο ιστορικό
υψηλό, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε
αύξηση κερδών κατά 17% την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαρτίου. Ο Δανός Κάσπερ
Ρόρστεντ ανέλαβε τα ηνία της Adidas
προ τριετίας και σε αυτό το διάστημα
έχει διπλασιάσει την παρουσία της γερμανικής εταιρείας στις αγορές της Βορείου Αμερικής, μειώνοντας τη διαφορά
με τη Nike. Προς το παρόν, η Adidas
είναι η δεύτερη ισχυρότερη εταιρεία
αθλητικών ειδών στον κόσμο, ακολουθώντας την αμερικανική Nike που βρίσκεται στην κορυφή. Απευθυνόμενος
στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο
CNBC, ο Ρόρστεντ εξήγησε πως «αυτή
τη στιγμή, μεγάλη πρόκληση για την
εταιρεία είναι να προμηθεύσουμε την
αγορά». «Η ζήτηση είναι υψηλότερη
της προσφοράς», πρόσθεσε ο ίδιος μετά
την ανακοίνωση καθαρών τριμηνιαίων
κερδών 632 εκατ. δολαρίων έναντι προβλέψεων για μόνον 567 εκατ. δολάρια.
Ανάμεσα σε άλλα, η Adidas στοχεύει
στην ενίσχυση των πωλήσεών της μέσω
του Διαδικτύου στα 4 δισ. ευρώ μέχρι

Στην ομάδα των διάσημων συνεργατών της Adidas προστέθηκε πρόσφατα
η Μπιγιονσέ, μία από τις πιο διάσημες
τραγουδίστριες στον κόσμο.
το 2020. Απώτερος στόχος του Ρόρστεντ
είναι να φθάσουν οι συνολικές πωλήσεις
στα 26 δισ. δολάρια μέχρι το 2020.
Τον τελευταίο καιρό, η άθληση και
η υγιεινή διατροφή παίζουν μεγαλύτερο
ρόλο στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας, ειδικότερα,
είναι μαζική η προσέλευση του κόσμου
σε αθλητικές εκδηλώσεις. Συν τοις άλλοις, οι τρόποι εκγύμνασης έχουν εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες
εντός και εκτός γυμναστηρίου. Οπότε
οι καταναλωτές επιθυμούν να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό σε είδη
ρουχισμού και υποδημάτων σε μια εποχή που και ο κώδικας ενδυμασίας
έχει απλουστευθεί σε πολλές πτυχές
της καθημερινότητας. Σύμφωνα με έρευνες, η παγκόσμια αγορά αθλητικών
ειδών αποτιμάται σήμερα σε πάνω από
80 δισ. δολάρια και αναμένεται να φθάσει σχεδόν τα 109 δισ. δολάρια μέχρι
τα τέλη του 2025.
Οι μεγαλύτερες αγορές της Nike και
της Adidas βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αλλά και οι
δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει επίσης
παρουσία στην κινεζική αγορά. Οι χορηγίες σε ομάδες και αθλητές είναι μία
από τις βασικές δραστηριότητες και
των δύο εταιρειών. Mεταξύ άλλων, η
Adidas ανανέωσε τη συμφωνία της με
τη Ρεάλ Μαδρίτης για χορηγίες της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ για τα επόμενα
δέκα χρόνια.

geek.com.cy
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MARKET PLACE

Το πρωτάθλημα
ΚΟΕΑΣ στηρίζει
η Ελληνική Τράπεζα
Με το σύνθημα «Έχεις τη δύναμη» και τη στήριξη
της Ελληνικής Τράπεζας, διεξήχθηκαν, το Σάββατο
04 Μαΐου στη Λευκωσία, τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (ΚΟΕΑΣ).
Τα Πρωταθλήματα εντάσσονται στον Αγωνιστικό
Προγραμματισμό της Ομοσπονδίας και σε αυτά έλαβαν μέρος πέραν των 650 παιδιών, ηλικίας κάτω
των 12 ετών, κυρίως μαθητές της Δ, Ε και ΣΤ τάξης
του Δημοτικού Σχολείου. Η Ελληνική Τράπεζα στήριξε τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων ΚΟΕΑΣ
σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τα νέα παιδιά να
μυηθούν στον αθλητισμό και ειδικότερα στα αθλήματα του στίβου, ώστε να αποτελέσουν τους μελλοντικούς πρωταθλητές της χώρας μας.

APPLE

Eπίσημη έρευνα της Ε.Ε.
Επίσημη έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει η Ευρωπαϊ-

κή Ένωση μετά την επίσημη καταγγελία του Spotify
ότι η Apple παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Η υπηρεσία music streaming ισχυρίζεται ότι η
Apple χρησιμοποιεί το App Store για να καταπνίξει
την καινοτομία και να περιορίσει την επιλογή των καταναλωτών υπέρ της δικής της υπηρεσίας Apple
Music. O CEO του Spotify, Daniel Ek, έχει εκφράσει ανησυχίες για τον «φόρο της Apple, δηλαδή της προμήθειας 30% που λαμβάνει η Apple, μετά από κάθε
αγορά συνδρομής μέσα από το App Store κατά τον
πρώτο χρόνο, και 15% μετά τον πρώτο χρόνο. «Αν
πληρώσουμε αυτό τον φόρο, θα εξαναγκαστούμε να
διογκώσουμε τεχνητά το κόστος της συνδρομής
Premium αρκετά παραπάνω από τη τιμή της υπηρεσίας Apple Music» είχε δηλώσει τον Μάρτιο ο Daniel
Ek. Η μη πληρωμή του «φόρου», όπως τον ονομάζει ο
Daniel Ek, έχει ως αποτέλεσμα διάφορους τεχνικούς
περιορισμούς στην λειτουργία του app ή την δημιουργία προβλημάτων στην επικοινωνία της υπηρεσίας με τους πελάτες της κ.ά. Αν διαπιστωθεί ότι η
Apple παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία,
τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιβάλει
στην Apple πρόστιμο που ισούται με το 10% των ετήσιων εσόδων της παγκοσμίως.

Ο Σασκιτύραννος είχε ύψος γύρω στο ένα μέτρο (μικρότερο από το κρανίο ενός T.rex), μήκος τριών μέτρων και βάρος 40 κιλών.

Ανακαλύφθηκε νέο είδος
Τυραννόσαυρου στις ΗΠΑ
Ο Σασκιτύραννος ήταν μικρόσωμος και προηγήθηκε περίπου 92 εκατ. χρόνια

YOU TUBE

Δωρεάν οι original παραγωγές
Αλλάζει μοντέλο προώθησης των παραγωγών της η

Google στο YouTube, καθώς ανακοίνωσε πως όλα θα
είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλο τον κόσμο χωρίς μηνιαία συνδρομή. Η αρχή θα γίνει με την 1η σεζόν του
Cobra Kai που θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για όλους
από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ
στη συνέχεια θα προβληθεί στο ίδιο μοντέλο και η 2η
σεζόν. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι θα ακολουθήσουν
και άλλες παραγωγές στο μέλλον ανάλογα με την επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου. Θα αποφασιστεί
το αν θα γυρίσει οριστικά σε free-to-watch για να βγάλει έσοδα από τις διαφημίσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει λογική αυτό το σχέδιο, αφού με την ελεύθερη
πρόσβαση θα μπορέσει να προβάλει τις παραγωγές
σε σαφέστατα πολύ μεγαλύτερο κοινό και ίσως τα έσοδα από τις διαφημίσεις να είναι πολύ περισσότερα
απ’ ό, τι αυτά των συνδρομών.

HUAWEI

Δοκιμάζει το 5G στην Αίγυπτο
Ο κινεζικός όμιλος Huawei λανσάρει δοκιμαστικά το

δίκτυο τηλεπικοινωνιών 5G στην Αίγυπτο, κατά την
διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για την αφρικανική ήπειρο «Κόπα Άφρικα 2019»
από τις 15 Ιουνίου. Οι αγώνες θα κρατήσουν περίπου
ένα μήνα. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
της ελληνικής πρεσβείας στην Αίγυπτο, η χώρα του
Νείλου συνεργάζεται με τον κινεζικό αυτό όμιλο και
σε θέματα που αφορούν στους τομείς τεχνητής νοημοσύνης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

FACEBOOK

Γενικό λίφτινγκ
Οι αλλαγές συνεχίζονται στο Facebook, στο πλαίσιο

του επανασχεδιασμού του κοινωνικού δικτύου με
στόχο να αφήσει πίσω του τα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας στο συνέδριο F8, άξονας των αλλαγών είναι η
προφύλαξη της ιδιωτικότητας των χρηστών. Σε αυτή
την βάση έρχονται στο προσκήνιο δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Facebook, τα Events και τα
Groups. Το Facebook προσθέτει επίσης μια νέα λειτουργία η οποία ονομάζεται Secret Crush, και που
πρόκειται στην ουσία κάτι ανάλογο του γνωστού
Tinder.

Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν στις
ΗΠΑ δύο απολιθώματα ενός νέου,
άγνωστου έως τώρα, είδους τυραννόσαυρου, που είχε μικρομεσαίο μέγεθος και προηγήθηκε κατά
περίπου 92 εκατομμύρια χρόνια
του τρομερού «βασιλιά» Τυραννόσαυρου (T.rex), ο οποίος ήταν τεράστιος.
Ο νέος δεινόσαυρος, ο οποίος
ονομάστηκε Σασκιτύραννος
(Suskityrannus hazelae), είχε ύψος
γύρω στο ένα μέτρο (μικρότερο
από το κρανίο ενός T.rex), μήκος
τριών μέτρων και βάρος 40 κιλών.
Επειδή τα απολιθώματα προέρχονται από νεαρής ηλικίας δεινόσαυρο, το συγκεκριμένο είδος
εκτιμάται ότι θα είχε μεγαλύτερη
ανάπτυξη κατά την ωρίμανσή του,
αλλά σίγουρα δεν θα έφθανε το

μέγεθος του T.rex, που ζύγιζε οκτώ
έως εννέα τόνους.
Η νέα ανακάλυψη δείχνει ότι
οι Τυραννόσαυροι είχαν ήδη αναπτύξει από το παρελθόν πολλά από
<
<
<
<
<
<
<

Η νέα ανακάλυψη
δείχνει ότι οι Τυραννόσαυροι είχαν ήδη αναπτύξει από το παρελθόν
πολλά από τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.
τα βασικά χαρακτηριστικά τους αν και σε μικρότερο μέγεθος- όπως
το σχήμα του κρανίου, του στόματος και των ποδιών. Την εποχή

που ζούσε ο Σασκιτύραννος, στον
πλανήτη μας κυριαρχούσαν οι Αλλόσαυροι.
«Ο Σασκιτύραννος μας δίνει μια
εικόνα για την εξέλιξη των τυραννόσαυρων προτού κατακτήσουν
τον πλανήτη», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής, επίκουρος καθηγητής παλαιοντολογίας Στέρλινγκ Νέσμπιτ του Τμήματος Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου
Τεχνολογίας της Βιρτζίνια (Virginia
Tech), που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature
Ecology & Evolution».
Ο T.rex, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επίφοβους θηρευτές
που περπάτησαν στη Γη, είναι επίσης ο πιο διάσημος από όλους
τους δεινόσαυρους.
Όμως η «βασιλεία» του στον

πλανήτη μας υπήρξε σχετικά σύντομη, καθώς το είδος τους εξελίχθηκε μόνο 15 εκατομμύρια χρόνια
πριν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, πριν 66 εκατ. χρόνια λόγω
πτώσης αστεροειδούς.
Οι παλαιοντολόγοι είχαν έως
τώρα βρει πολύ πρώιμους και μικρόσωμους τυραννόσαυρους που
ζούσαν 150 εκατομμύρια χρόνια
πριν την εμφάνιση του T.rex, αλλά
όχι ενδιάμεσα απολιθώματα. Αυτό
το κενό έρχεται να καλύψει η ανακάλυψη του Σασκιτύρρανου.
Δεν είναι σαφές γιατί οι πρόγονοι των τυραννόσαυρων, που τριγυρνούσαν στην Αμερική και στην
Ασία για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, παρέμειναν μικρομεσαίου μεγέθους και μετά έγιναν γιγάντιοι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιστήμονες
διαπέρασαν
την ατμόσφαιρα
της Αφροδίτης
Letters της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, βρήκε επίσης μεταβολές στην ανακλαστικότητα
των μεσαίων νεφών (κατά 3% έως
21%), δηλαδή στο πόσο ηλιακό φως
ανακλάται πίσω στο διάστημα. Από
αυτό θα μπορούσαν να εξαχθούν
συμπεράσματα για την παρουσία
νερού, μεθανίου ή άλλων ουσιών
που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία.
Οι κινήσεις των μεσαίων νεφών,
σε συνδυασμό με προηγούμενες
παρατηρήσεις από τις αποστολές
Venus Express της ESA και
Messenger της NASA, επέτρεψαν
στους ερευνητές να ανακατασκευάσουν μια εικόνα των ανέμων της
Αφροδίτης κατά την τελευταία δεκαετία, δείχνοντας ότι οι άνεμοι
στο μεσαίο στρώμα της ατμόσφαιρας είναι ταχύτεροι στον ισημερινό
του «καυτού» πλανήτη και, όπως
στα ανώτερα νέφη, αλλάζουν ταχύτητα έως κατά 50 χλμ/ώρα στη
διάρκεια μερικών μηνών. Αυτά τα
ευρήματα θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την Αφροδίτη και να ρίξουν
φως σε άλλους πλανήτες και εξωπλανήτες με παρόμοια χαρακτηριστικά.
«Παρατηρήσαμε τελείως αναπάντεχα συμβάντα. Ανακαλύψαμε
ότι τα μεσαία νέφη δεν είναι τόσο
ήσυχα ή τόσο βαρετά, όσο φαίνονταν στην διάρκεια προηγούμενων

Συνέχεια στη χρυσή χορηγία της κυπριακής αποστολής
«Epiteugma Revved Up» έδωσε η Universal Life. Η
κυπριακή αποστολή, με τη συμμετοχή μαθητών του
Εκπαιδευτικού Κέντρου «Επίτευγμα», κατάφερε να
κερδίσει το INSPIRE AWARD στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής «First Tech Challenge FTC
2019», ο οποίος διεξήχθη στη Ισπανία στις 5-6
Απριλίου 2019. Στη συνέχεια, η ομάδα εκπροσώπησε
την χώρα μας στον μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου
Διαγωνισμού First Tech Challenge στο Detroit των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 24-27 Απριλίου
όπου και βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο JUDGES
AWARD STEM BEYOND BORDERS. Η Universal Life,
στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ήταν χρυσός χορηγός και για τις
δύο συμμετοχές της Κυπριακής αποστολής.

Pafilia: Στηρίζει το
Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Επισκοπής
Την περιβαλλοντική της ευαισθησία και κουλτούρα
επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά η εταιρεία Pafilia
Property Developers προσφέροντας την ετήσια
χορηγία ύψους 12 χιλιάδων ευρώ προς το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής, στο
πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης της εταιρείας. Την εισφορά παρέδωσε
στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και τον Διευθυντή
του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ενημέρωσης Επισκοπής, κ. Αντρέα Χρυσάνθου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Pafilia, κ. Δημήτρης Ασσιώτης, σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέρετρο Minthis. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
ο κ. Ασσιώτης εξέφρασε την εκτίμηση του για το
πολύτιμο έργο που επιτελεί το Kέντρο, σημειώνοντας
πως η χορηγία αποτελεί αναγνώριση και στήριξη
του έργου αυτού.

«Κατασκόπευσαν» το μεσαίο στρώμα
των νεφών με υπέρυθρες εικόνες
Η Αφροδίτη είναι γνωστή για τα πυκνά και τοξικά νέφη της από θειικό
οξύ που καλύπτουν όλο τον πλανήτη, καθώς και για τους δυνατούς
ανέμους που φυσούν με ταχύτητα
εκατοντάδων χιλιομέτρων την ώρα.
Οι αστρονόμοι δυσκολεύονται να
διαπεράσουν αυτή την ατμόσφαιρα,
αλλά τώρα χρησιμοποίησαν υπέρυθρες εικόνες για να «κατασκοπεύσουν» το μεσαίο στρώμα των
νεφών, που βρίσκεται σε ύψος 50
έως 55 χιλιομέτρων πάνω από την
επιφάνεια του πλανήτη.
Η μελέτη της δυναμικής και της
μορφολογίας των μέσων νεφών
της Αφροδίτης έγινε με συνεργασία
επαγγελματιών και ερασιτεχνών
αστρονόμων.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και επίγειες παρατηρήσεις
από δύο ερασιτέχνες, ένας από
τους οποίους ήταν ο Έλληνας ερασιτέχνης αστρονόμος Μάνος
Καρδάσης, ο οποίος παρατηρεί εδώ
και χρόνια την Αφροδίτη. Η έρευνα
αποκαλύπτει ότι τα μεσαία νέφη
έχουν μια απρόσμενα μεγάλη ποικιλία σχημάτων που αλλάζουν διαχρονικά και είναι πολύ διαφορετικά
από τα σύννεφα στο ανώτερο στρώμα (σε ύψος περίπου 70 χιλιομέτρων), τα οποία συνήθως μελετώνται με φωτογραφίες από το υπεριώδες μέρος του φάσματος.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Geophysical Research

Universal Life: Χρυσός
Χορηγός της Κυπριακής
αποστολής στον
Διαγωνισμό Ρομποτικής

Διερευνάται κατά πόσο οι μεταβολές στα νέφη και στην ανακλαστικότητα
συνδέονται με την μεγάλη επιτάχυνση στην περιστροφή της ατμόσφαιρας.
αποστολών», δήλωσε ο επικεφαλής
ερευνητής Χαβιέ Περάλτα της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας
(JAXA).
Η νέα μελέτη βασίστηκε σε εικόνες που τράβηξε η ιαπωνική διαστημοσυσκευή Akatsuki που έφθασε στην Αφροδίτη το Δεκέμβριο
του 2015, με κύριο στόχο να ρίξει
φως στο ασυνήθιστο φαινόμενο η
ατμόσφαιρα να κινείται πέριξ του
πλανήτη πολύ πιο γρήγορα από
ό,τι περιστρέφεται ο ίδιος ο πλανήτης, κάτι που συμβαίνει επίσης
στο δορυφόρο Τιτάνα του Κρόνου
και σε πολλούς εξωπλανήτες.
Η Αφροδίτη χρειάζεται 243 γήινες μέρες για μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα της (η διάρκεια της μέρας της), όμως η ατμόσφαιρα της κάνει μόνο τέσσερις
γήινες μέρες για να «κυκλώσει»
τον πλανήτη, κινούμενη περίπου
60 φορές πιο γρήγορα από αυτόν.
Οι επιστήμονες υποπτεύονται
ότι οι μεταβολές στα νέφη και
στην ανακλαστικότητα μπορεί να
συνδέονται με την μεγάλη επιτάχυνση στην περιστροφή της ατμόσφαιρας.
Οι ερευνητές ανέλυσαν σχεδόν

1.000 υπέρυθρες εικόνες των νεφών
της Αφροδίτης (σε μήκη κύματος
των 850-1.000 nm), τις οποίες τράβηξε μια από τις κάμερες του
Akatsuki στη διάρκεια ενός έτους.
Οι εικόνες δείχνουν νέες μορφολογίες νεφών, όπως ημισφαιρικές
ασυμμετρίες, έντονες ασυνέχειες
ή επιμήκεις “αγκιστροειδείς” λωρίδες, που υπόκεινται σε γρήγορες
μεταβολές από μέρα σε μέρα.
Οι εικόνες αποκαλύπτουν επίσης
μια σκοτεινότερη ζώνη νεφών,
στην οποία «εισβάλλουν» φωτεινά
νέφη με στροβιλιζόμενα ή ποικιλόχρωμα σχήματα, κάτι που παραπέμπει στο φαινόμενο της κάθετης κίνησης θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα (στη Γη
αυτό προκαλεί καταιγίδες).
Σε άλλες περιπτώσεις, οι εικόνες
δείχνουν νέφη λιγότερο ταραγμένα,
που φαίνονται φωτεινά ή με πολλαπλές λωρίδες.
Ακόμη οι εικόνες αποκάλυψαν
ότι μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2016
το βόρειο ημισφαίριο της Αφροδίτης
σκοτείνιαζε περιοδικά κάθε τέσσερις έως πέντε μέρες για άγνωστο
μέχρι στιγμής λόγο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εβδομάδα κυπριακού
προγεύματος
στη Louis Hotels
Πιστή στην αφοσίωσή της στην κυπριακή παράδοση
και φιλοξενία, η Louis Hotels διοργανώνει από τις
6 έως τις 12 Μαΐου, εβδομάδα κυπριακού προγεύματος και brunch. Μικροί και μεγάλοι, ξένοι και
ντόπιοι μπορούν να επισκεφθούν τα ξενοδοχεία
της Louis Hotels σε όλη την Κύπρο για να απολαύσουν το πατροπαράδοτο κυπριακό πρόγευμα μέσα
στο πνεύμα της πιο ζεστής φιλοξενίας. H Louis
Hotels, ως ένας από τους κυριότερους αρωγούς της
Κυπριακής φιλοξενίας και εμπνευστής του επιτυχημένου θεσμού του Κυπριακού Προγεύματος στα
ξενοδοχεία, προωθεί με κάθε τρόπο τα τοπικά εδέσματα και προϊόντα. Οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια των ξενοδοχείων λειτουργούν ως πρεσβευτές
του θεσμού και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε
κάθε ερώτηση των επισκεπτών για τα προϊόντα
που σερβίρονται, για τη διατροφική τους αξία και
με τι συνοδεύονται.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

Αυξήθηκαν κατά 14% τα κέρδη 179 εισηγμένων
Ξεπέρασε τα 70 δισ. ο τζίρος τους το 2018 – Υψηλές επιδόσεις στον τουριστικό κλάδο
Aυξημένα κατά 14% ήταν τα καθαρά κέρδη
των 179 εισηγμένων εταιρειών που έχουν
δημοσιεύσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για τη χρήση του 2018, εφόσον
αφαιρεθούν από την εξίσωση έκτακτες
ζημίες και επιβαρύνσεις που έπληξαν την
περυσινή κερδοφορία. Παράλληλα, 30 εταιρείες εμφανίζονται να έχουν καταγράψει
την υψηλότερη επίδοση κερδών στην ιστορία τους ως εισηγμένες, επισημαίνει
σε σχετική της ανάλυση η BETA Χρηματιστηριακή. Σύμφωνα με τους αναλυτές,
η εν λόγω παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, καθώς στις εταιρείες με τα υψηλότερα –διαχρονικά– κέρδη περιλαμβάνονται μεγάλοι όμιλοι του δείκτη FTSE25, όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο όμιλος
Σαράντη, ο ΑΔΜΗΕ και η Coca-Cola, αλλά
και επειδή επιτεύχθηκε με τους δυσμενέστερους φορολογικούς συντελεστές εταιρικών κερδών. «Αν επομένως οι εταιρείες
αυτές επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα προ
φόρων και το 2019 δεν αποκλείεται να αυξήσουν την απόδοσή τους, αφού φέτος ο

συντελεστής φόρου θα είναι 28% αντί για
29% που ήταν το 2018», επισημαίνει η
BETA. Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται,
μπορεί έκτακτες επιβαρύνσεις να έπληξαν
τα κέρδη των εταιρειών πέρυσι, ωστόσο,
εντέλει, η ποιοτική εικόνα της κερδοφορίας
είναι αρκετά θετικότερη. Αλλωστε, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά σύνηθες το
φαινόμενο των μεγάλων διακυμάνσεων
στα λειτουργικά αλλά και στα καθαρά κέρδη, λόγω έκτακτων παραγόντων. Στην περίπτωση της περυσινής χρήσης, οι ζημίες
απομείωσης έπληξαν τα κέρδη της ΔΕΗ
και των τριών μεγάλων κατασκευαστικών
ομίλων (Ελλάκτωρ, Αβαξ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).
Από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά
από το 2014 οι τράπεζες έχουν θετική συνεισφορά 285 εκατ. ευρώ, παρά τη συρρίκνωση των καθαρών κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο και πάλι η κερδοφορία των τραπεζών έχει αστερίσκους
οι οποίοι είναι λιγότεροι και σαφώς πιο
περιορισμένοι ποσοτικά από άλλες φορές.
Πάντως, ο κύκλος εργασιών των εισηγμέ-

νων επανήλθε σε επίπεδο πάνω από τα
70 δισ. ευρώ, χάρη στην αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια οικονομία (+1,9%)
και των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες
εκτόξευσαν κατά 23% τον τζίρο των διυλιστηρίων, που εξασφάλισαν μία από τις
καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι 41 εταιρείες που
αντιπροσωπεύουν το 23% του συνόλου,
κατέγραψαν ιστορικά υψηλό τζίρο, επίτευγμα αξιοσημείωτο αν συνυπολογιστεί
ότι σημειώθηκε σε μια συγκυρία χωρίς ιδιαίτερη συνδρομή κεφαλαίων κίνησης,
μέσω του τραπεζικού συστήματος. Πολύ
καλή εικόνα παρουσιάζουν και όσες εταιρείες βρίσκονται στον χώρο του τουρισμού
(μεταφορές, ενοικιάσεις μέσων και ξενοδοχεία), οι οποίες εμφάνισαν σταθερά υψηλή ζήτηση το 2018. Τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας των εισηγμένων ανήλθαν σε 2,85 δισ.
ευρώ και αναμένεται να διανείμουν μερίσματα που αντιστοιχούν στο 50%, μέγεθος
αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι,

χάρη και στη μείωση του φορολογικού
συντελεστή των διανεμόμενων κερδών
από 15% σε 10% για τα κέρδη του 2018.
Οι εταιρείες που θα μοιράσουν μερίσματα
φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 50,
το οποίο αποτελεί μια ακόμα θετική μέτρηση για τη χρονιά που πέρασε. Ο καθαρός
δανεισμός των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 2,5%, αφενός εξαιτίας της αδυναμίας μεγαλύτερης χρηματοδότησης
της οικονομίας από τον τραπεζικό κλάδο,
αφετέρου λόγω της μείωσης των μετρητών
που παρατηρήθηκε στο τέλος της χρονιάς
στα ταμεία των εισηγμένων. Επίσης, σε
επίπεδο υπολοίπων παρατηρούνται μεγαλύτερες κλίμακες αναχρηματοδοτήσεις
με μακροπρόθεσμη διάρκεια (+7,1%)
έναντι του βραχυπρόθεσμου δανεισμού
(-13%). Σύμφωνα με τον κ. Μάνο Χατζηδάκη, υπεύθυνο του Τμήματος Ανάλυσης
της BETA Xρηματιστηριακής, οι μελλοντικές προοπτικές των εισηγμένων διαγράφονται θετικότερες. Αν οι τράπεζες
καταφέρουν και επιτύχουν τους στόχους

μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, είναι πιθανό να αναζητήσουν
και νέα κεφάλαια, όχι όμως για την κεφαλαιοποίησή τους, αλλά για να ενισχύσουν
την κερδοφορία τους, μέσω μιας νέας πιστωτικής επέκτασης. «Σε αυτήν την επέκταση, οι επιχειρήσεις που έχουν αντέξει

Στα κέρδη
επέστρεψε το ΧΑΚ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Fed: Δεν υπάρχουν
ισχυροί λόγοι για
μείωση επιτοκίων
Σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς, η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε ομόφωνα τη διατήρηση του εύρους
του βασικού επιτοκίου βραχυπρόθεσμου δανεισμού μεταξύ 2,25% και 2,50% στη διήμερη
συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1 Μαΐου. Στην επίσημη
ανακοίνωσή της, η Fed έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην ισχυρή αγορά εργασίας και την ανάπτυξη
της οικονομικής δραστηριότητας με σταθερό
ρυθμό, λαμβάνοντας υπόψιν τα πρόσφατα
στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου, τα
οποία, προς έκπληξη πολλών, έδειξαν επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης στο 3,2% ετησίως,
από 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, τη
συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη με την Κίνα
και το προσωρινό κλείσιμο της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης. Σχετικά με τον πληθωρισμό, έγινε
ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη υποχώρησή
του, δεδομένων των στοιχείων για τον δομικό
αποπληθωριστή προσωπικής κατανάλωσης
(PCE) –δείκτης που παρακολουθεί η Fed για
την πορεία του πληθωρισμού–, ο οποίος υποχώρησε για τέταρτο συνεχή μήνα τον Μάρτιο
στο 1,6% – ο χαμηλότερος ρυθμός από τον Ιανουάριο του 2018.
Εντούτοις, ο επικεφαλής της Fed κ. Πάουελ
τόνισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου
ότι ο χαμηλός πληθωρισμός οφείλεται πιθανώς
σε «παροδικούς» παράγοντες και δεν υπάρχουν
ισχυροί λόγοι για μείωση των επιτοκίων, εκφράζοντας την εκτίμησή του για σταδιακή ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, δεδομένης της ισχυρής αγοράς εργασίας και της
συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν σε αντίθεση
με τις προσδοκίες ορισμένων επενδυτών για
χαμηλότερα επιτόκια έως το τέλος του έτους,
ευνοώντας το δολάριο. Χαρακτηριστικά, η ισοτιμία ευρώ/δολ. παρέμεινε υπό πίεση την
Παρασκευή για δεύτερη συνεχή ημέρα, καταγράφοντας επίπεδα κοντά στην περιοχή
1,1150/80 στην αγορά της Ευρώπης (λίγες ώρες
πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων Απριλίου
για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ), έπειτα από
προσωρινή άνοδο στο 1,1265 την Τετάρτη, το
υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Απριλίου, αμέσως
μετά τη μείωση του επιτοκίου στα αποθέματα
που διακρατούν οι τράπεζες στη Fed (IOER),
κίνηση που, όπως εξήγησε ο κ. Πάουελ, αποτελεί
«μικρή τεχνική προσαρμογή» και δεν προδικάζει
αλλαγή της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να επιδεικνύει «υπομονή» στις μελλοντικές προσαρμογές των
επιτοκίων. Εντούτοις, η ισοτιμία παρέμεινε υψηλότερα από το χαμηλό δύο ετών 1,1110 που
είδαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας
μετά τα ισχυρά στοιχεία για το ΑΕΠ Ιανουαρίου
- Μαρτίου των ΗΠΑ.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

και βρήκαν τον τρόπο να λύσουν τον γρίφο
της ρευστότητας όλα τα προηγούμενα
χρόνια, έχουν κάθε λόγο να είναι αισιόδοξες.
Ηδη καταγράφονται κινήσεις ειδικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από μερίδα εισηγμένων που υιοθετεί μια πιο αναπτυξιακή
στάση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Κέρδη 0,59% παρουσίασε σήμερα το Χρηματιστήριο,
έπειτα από τις σημαντικές ζημιές της χθεσινής συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 70,47
μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη
0,57%, κλείνοντας στις 42,33 μονάδες. Η αξία των
συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €352.599, εκ των
οποίων οι €81.300 σε προσυμφωνημένες συναλλαγές
της Stademos Hotels
PLC. H σημερινή συνεδρία χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις σε ένα στενό εύρος, με τον Γενικό
Δείκτη να παραμένει
στα επίπεδα των 70
μονάδων σε όλη τη
διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Στην
<
<
<
<
<
ψηλότερη τιμή της <
μέρας το ΧρηματιΚέρδη 0,59% παρουστήριο ανήλθε στις
70,5 μονάδες, ενώ σίασε σήμερα το
στα πρώτα στάδια Χρηματιστήριο, έπειτης διαπραγμάτευσης, ο Γενικός Δεί- τα από τις σημαντικτης είχε υποχωρή- κές ζημιές της χθεσισει κάτω από το όριο
των 70 μονάδων. Ό- νής συνεδρίας.
σον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασε
μόνο η Κύρια Αγορά με 0,91%. Ζημιές παρουσίασαν
η αγορά των Ξενοδοχείων και της Εναλλακτικής Αγοράς, αμφότερες με 0,29%, ενώ ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών δεν παρουσίασε μεταβολή.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €132.365 (άνοδος
3,22% - τιμή κλεισίματος €1,41). Ακολούθησαν η
Stademos Hotels Plc με €81.300 (χωρίς μεταβολή –
τιμή κλεισίματος €1,47), της Ελληνικής Τράπεζας
με €42.875 (άνοδος 0,23% - τιμή κλεισίματος €0,88),
της Δήμητρα Επενδυτική με €35.831 (χωρίς μεταβολή
– τιμή κλεισίματος €0,56) και της Τσιμεντοποιΐας
Βασιλικού με €22.522 (πτώση 0,76% - τιμή κλεισίματος
€2,62). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
επτά κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και 8
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε σε 155.

Εκδοση ομολόγου τον Ιούνιο από το ελληνικό Δημόσιο «βλέπει» το Reuters
Στην τρίτη έκδοση ομολόγου από τις
αρχές του χρόνου ετοιμάζεται να προχωρήσει το ελληνικό Δημόσιο ώς τον
Ιούνιο, με το ενδιαφέρον του να επικεντρώνεται στην προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών, αναφέρει
το πρακτορείο Reuters, σε τηλεγράφημά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει πράγματι
μια νέα έκδοση, πιθανότατα ενός 7ετούς ομολόγου, με το οποίο θα καλύψει
τον εκδοτικό του στόχο για φέτος (7
δισ. ευρώ), χωρίς να αποκλείεται να
ακολουθήσει αργότερα κι άλλη μία.

Το ζητούμενο, όμως, σύμφωνα με
το βρετανικό πρακτορείο, προκειμένου
να διατηρήσει το ελληνικό Δημόσιο
την πρόσβαση στις αγορές, είναι να
εξασφαλίσει το ενδιαφέρον μεγάλων
επενδυτών, όπως η Blackrock και η
Amundi.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιοι επενδυτές έχουν αρχίσει να βάζουν
τα ελληνικά ομόλογα και πάλι στα ραντάρ τους, σημειώνει.
«Επενδύουμε στην Ελλάδα για ένα
χρόνο τώρα και βλέπουμε αξία στα
ελληνικά κρατικά ομόλογα , όπως και
στα καλυμμένα ομόλογα των ελληνι-

κών τραπεζών», δήλωσε στο πρακτορείο ο Ιαν Στίλι, στέλεχος της JP
Morgan, προσθέτοντας ότι η διακράτηση μεγάλου μέρους του ελληνικού
χρέους από επίσημους πιστωτές είναι
καθησυχαστικό. Συγκεκριμένα, μόνο
60 από τα 350 δισ. ευρώ του ελληνικού
χρέους είναι υπό διαπραγμάτευση
στην αγορά ομολόγων.
Το πρακτορείο σημειώνει ότι ενώ
στην έκδοση του 2014 λιγότερο από
30% των επενδυτών ήταν θεσμικοί επενδυτές και το 50% αγοράστηκε από
κερδοσκοπικά κεφάλαια, στις φετινές
εκδόσεις τα κερδοσκοπικά κεφάλαια

αντιπροσώπευαν μόνο το 11% και οι
θεσμικοί επενδυτές το 70%.
Ενόψει της εξαγοράς τμήματος του
δανείου του ΔΝΤ, ύψους 3,7 δισ. ευρώ,
το οποίο επιβαρύνεται με επιτόκιο
5,1%, το πρακτορείο παρατηρεί πως
στις εκδόσεις που έκανε φέτος, 5ετούς
και 10ετούς ομολόγου, το ελληνικό
Δημόσιο πλήρωσε λιγότερο από 4%.
Ενας επιπλέον λόγος για να προχωρήσει το ελληνικό Δημόσιο σε νέες
εκδόσεις είναι η αποκατάσταση της
κανονικότητας. «Για να προσελκύσει
ένα νέο κύμα επενδυτών, η Ελλάδα
πρέπει να αναπτύξει τις αγορές της –

πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε τακτικές εκδόσεις διαφόρων ωριμάνσεων», δήλωσε ο Λι Κάμπες, στέλεχος
της Barclays.
Η Ελλάδα χρειάζεται βαθμολογία
ΒΒΒ τουλάχιστον για να ενταχθεί
στον δείκτη της Ευρωζώνης Markit
iBOXX EUR, αλλά εν τω μεταξύ οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν
να επενδύουν σε ελληνικούς τίτλους
από κεφάλαια τα οποία δεν περιορίζονται από τις αξιολογήσεις. Ετσι,
τόσο η Blackrock όσο και η Amundi
έχουν κάποιες θέσεις σε ελληνικά ομόλογα.
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