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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΙΚΕΛΙΑ

Μετά την άρση του απορρήτου των ελβετικών τραπεζών και τη

Οριστικό τέλος στις προσδοκίες των υπαλλήλων του στενού και

Στη Σικελία, οι φυτείες με τις φιστικιές βρίσκονται υπό αστυνομι-

Καταργούν τα δώρα στο δημόσιο

μείωση κατά 25% της πελατείας τους, η Γενεύη δεν είναι ελκυστική για τις διεθνείς επιχειρήσεις όπως η Netflix, η Alibaba και
η Amazon και τους πλουσίους του κόσμου. Η συγκεκριμένη μεγαλούπολη φαίνεται λοιπόν να χάνει τη λαμψη που είχε στο παρελθόν. Σελ. 9
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ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα για απόκτηση 13ου
και 14ου μισθού καθώς και επιδόματος αδείας έβαλε το Συμβούλιο Επικρατείας. Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματαγματική την απόφαση για κατάργησή τους, γεγονός που κλείνει
οριστικά το θέμα της αναδρομικής καταβολής τους. Σελ. 16

Υπό αστυνομική προστασία οι φιστικιές
κή προστασία. Ειδικά τον Σεπτέμβριο, που ξεκινάει η συγκομιδή,
πέρα από πεζές περιπολίες η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει ακόμα και ελικόπτερο για να προφυλάξει τη σοδειά των καλλιεργητών. Και ο λόγος είναι ότι πρόκειται για πολύτιμη πηγή εισοδήματος και εύκολο στόχο για τους επίδοξους κλέφτες. Σελ. 11

Μέτρα και εκτός τραπεζών ζητά η Moneyval

Συμμορφώθηκαν πλήρως τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά εντοπίστηκαν γκρίζες ζώνες σε άλλες επαγγελματικές ομάδες
Ικανοποιημένη φαίνεται να είναι η Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της
Ευρώπης, η οποία αξιολογεί το σύστημα
της Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το κλιμάκιο ολοκληρώνει την

αξιολόγησή του την Παρασκευή και η
εκθεσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κλιμάκιο παρουσιάζεται ευχαριστημένο από τις νομοθεσίες που
έχουν θεσπισθεί και τις βελτιώσεις στις

οποίες έχουν προχωρήσει τα τραπεζικά
ιδρύματα και είχαν ως αποτέλεσμα την
κάλυψη ορισμένων κενών τα οποία είχαν εντοπισθεί στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, όμως, παρότι τα τραπεζικά ιδρύματα προσπάθησαν να κάνουν αλ-

λαγές «by the book», όπως είχαν υποδειχθεί από διάφορες πλευρές, φαίνεται
να παρατηρούνται κάποιες «γκρίζες
ζώνες» σε άλλους τομείς του κυπριακού
χρηματοοικονομικού τοπίου. Πληροφορίες της «Κ» δεν απέκλειαν το ενδε-

Η φούσκα αδειών κίτρινων ταξί χρεοκόπησε τους οδηγούς
Το σκάσιμο της
«φούσκας» των
αδειών ταξί στις
ΗΠΑ οδήγησε
στη χρεοκοπία ή
ακόμη και στην
αυτοκτονία οδηγούς που, επιδιώκοντας να αποκτήσουν το δικό τους επαγγελματικό όχημα και
να είναι αυτόνομοι, βρέθηκαν
πνιγμένοι στα
χρέη χωρίς να το
συνειδητοποιήσουν καν. H αξία
των αδειών ταξί
είχε εκτιναχθεί
άνω του 1 εκατ.
δολ., αλλά στη
συνέχεια κατέρρευσε οδηγώντας
πολλούς ιδιοκτήτες στην καταστροφή. Σελ. 9
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ξενοδοχειακά αστέρια
φωτίζουν την Λάρνακα
Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ στον τομέα των ξενοδοχειακών γίνονται στη Λάρνακα, ενώ το προϊόν εμπλουτίζεται συνεχώς. Τρεις διεθνείς αλυσίδες ανεγείρουν ξενοδοχεία πολλών αστέρων και αρκετά άλλα ανακαινίζονται.
Εκτιμάται ότι έως το 2020 η πόλη
του Ζήνωνα θα είναι πολύ πλούσια
σε ξενοδοχειακά αστέρια. Σελ. 8

Τινάζει την μπάνκα
η Μπαρτσελόνα

Καθηλωμένα
23 αεροδρόμια
στην Ελλάδα

Εγιναν καπνός
1,16 τρισ. δολ.
Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο διάστημα από 6 έως 16
Μαΐου κόστισε στη Wall Street το αστρονομικό ποσό του 1,16 τρισ. δολ.
μέσω της μείωσης της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 κατά 4,5%. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η απώλεια της
κεφαλαιοποίησης του πλέον ενδεικτικού δείκτη της Wall Street αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της συνολικής
κεφαλαιοποίησης του γαλλικού χρηματιστηρίου. Σελ. 24

Σχέδια αξιοποίησής τους
Ετοιμοι να προχωρήσουν στην αξιοποίηση
των 23 δημόσιων περιφερειακών αεροδρομίων που δεν έχουν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί
εμφανίζονται υπουργείο Μεταφορών και
υπερταμείο. Ομως οι ειδικοί υπογραμμίζουν
πως δεν είναι όλα τα αεροδρόμια οικονομικώς βιώσιμα ούτε μπορούν να γίνουν, ακόμα και εάν διοχετευθούν σε αυτά χρήματα, ίσως με λίγες εξαιρέσεις. Σελ. 15

χόμενο στην έκθεση της Moneyval,
τον Σεπτέμβριο να δοθούν περαιτέρω
πληροφορίες και οδηγίες για λήψη μέτρων και για άλλες οντότητες ή επαγγελματικές ομάδες χρηματοοικονομικού
τοπίου. Σελ. 3

Το ποδόσφαιρο
στη σέντρα
του τηλεοπτικού
ανταγωνισμού
Ερχονται δελεαστικά πακέτα
Νέα δεδομένα στο παιχνίδι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ομάδων δημιουργεί η συμφωνία μεταξύ Cablenet και Primetel,
στο πλαίσιο της οποίας οι συνδρομητές της μίας ή της άλλης εταιρείας
θα μπορούν να παρακολουθούν αγώνες κυπριακών ομάδων και πρωταθλήματα άλλων χωρών. Αναμένονται ανταγωνιστικά πακέτα από τη
Cytavision. Σελ. 5

Μεγάλα τα έξοδα
για τα κυπριακά
τραπεζικά ιδρύματα
Εβδομοι στην Ευρώπη
Ψηλές παραμένουν οι δαπάνες των
τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου,
λόγω των μισθών του προσωπικού,
αλλά και του μοντέλου λειτουργίας
τους. Ο δείκτης κόστους προς τα έσοδα φτάνει το 60,3%, γεγονός που
την τοποθετεί στην 7η θέση στην
ευρωπαϊκή κατάταξη. Σελ. 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

l

Σελ. 6

Ωρες αγωνίας για τον Δημήτρη
Χριστόφια.
Σε προεκλογικό ανατροπών
ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Tου HOLGER SCHMIEDING*

Η Ευρωζώνη αντέχει τη σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας
Πεισμωμένη από μία ακόμη απώ-

λεια του Τσάμπιονς Λιγκ, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να δαπανήσει έως και
340 εκατ. ευρώ αυτό το καλοκαίρι,
σύμφωνα με υπολογισμούς στην Ισπανία. Πριν τελειώσει ακόμη η σεζόν έχει κλείσει τους Ντε Γιονγκ και
Ντε Λιχτ από τον Αγιαξ, και έχει βάλει
πλώρη για ευρεία ανανέωση του ρόστερ της. Σελ. 22

Tο 2019 ξεκίνησε με καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις στις ΗΠΑ και στην
Ευρώπη. Αλλά η κλιμάκωση του εμπορικού
πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
επισκιάζει προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων στον παγκόσμιο
μεταποιητικό κλάδο. Αυτές οι δυσάρεστες
εξελίξεις επηρεάζουν περισσότερο τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ανατολικής
Ασίας, που εξαρτώνται από τις εξαγωγές,
παρά τις ΗΠΑ. Αν και αναμένεται να εξασθενήσει κάποια στιγμή το τεταμένο κλίμα
στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την
Κίνα, η χρονική στιγμή που θα συμβεί
κάτι τέτοιο γίνεται όλο και πιο ασαφής.
Παραπλεύρως, η επαναφορά προβλημάτων
στο προσκήνιο ορισμένων αναδυόμενων
αγορών –Βραζιλία, Αργεντινή και Τουρ-

κία– ενισχύουν αυτό το ριψοκίνδυνο κλίμα.
Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική λογική και τα
βασικά οικονομικά μεγέθη σηματοδοτούν
υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο β΄ εξάμηνο του έτους στην Ευρώπη και στις
ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, τα βασικά οικονομικά
μεγέθη παραμένουν θετικά και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού το 2019. Σε ό,τι
αφορά τις ΗΠΑ, οι επενδύσεις σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών και των
αποθεμάτων αντιστάθμισαν την πτώση
στη βιομηχανική παραγωγή και στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Προβλέπουμε, ωστόσο, επιβράδυνση της ετήσιας
ανάπτυξης στις ΗΠΑ από το 3,2% που είχε
καταγραφεί το α΄ τρίμηνο στο 1,6% το β΄
τρίμηνο. Η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή στην Ευρωζώνη, περιορίζοντας τις

επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου. Αυτό
καταδεικνύεται από την ενίσχυση της ετήσιας ανάπτυξης κατά 1,6% το α΄ τρίμηνο
του έτους. Εντούτοις αναμένεται να αναχαιτιστεί στο 0,7% το β΄ τρίμηνο, όσο
φθίνει η θετική επίδραση της πασχαλινής
περιόδου. Παρά τις προσδοκίες για βελτίωση του κλίματος στην Ευρωζώνη σε
σχέση με την αβεβαιότητα που επικρατεί
σήμερα, η κατάσταση θα παραμείνει εύθραυστη. Οι τελευταίες ενδείξεις για το
οικονομικό κλίμα δείχνουν πως η κλιμάκωση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ και
Κίνας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην
Ευρωζώνη.
Από την άλλη πλευρά, έχουν υπάρξει
τρεις θετικές εξελίξεις το τελευταίο εξάμηνο
που αξίζει να αναφέρουμε. Πρώτον, η Κίνα

καταβάλλει προσπάθειες για να τονώσει
την εγχώρια ζήτηση. Δεύτερον, η απασχόληση εξακολουθεί να ενισχύεται τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% το α΄ τρίμηνο από το
προηγούμενο και κατά 1,3% από πέρυσι.
Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed) έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εφαρμόσουν αυστηρή νομισματική πολιτική,
καθησυχάζοντας τις αγορές που φοβούνταν
ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες.
Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ
και Κίνας έχουν σοβαρά προβλήματα. Διακυβεύονται, όμως, πολλά και για τις δύο
πλευρές εάν ανέβουν επικίνδυνα οι τόνοι

στον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Η Κίνα
χρειάζεται να έχει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Οι ΗΠΑ εισέρχονται σιγά
σιγά σε εκλογική περίοδο. Το μότο «κάνω
συμφωνίες που ενισχύουν την απασχόληση» θα είναι καλύτερο από το «κάνω εμπορικούς πολέμους που βλάπτουν λιγότερο
τις ΗΠΑ σε σχέση με τους υπόλοιπους».
Σε ό,τι αφορά την εμπορική αντιπαράθεση
μεταξύ Κίνας και Ε.Ε., ο επόμενος γύρος
των εμπορικών διαπραγματεύσεων θα
είναι ενδεχομένως πολυτάραχος. Ομως ο
Λευκός Οίκος δεν θα έχει τη στήριξη του
πολιτικού κόσμου στις ΗΠΑ για να μπορεί
να κηρύξει εμπορικό πόλεμο με την Ε.Ε.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι επικεφαλής
οικονομολόγος στην Berenberg Bank.
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Μετρήστε
τους ρύπους σας
Μια από τις πολλές έρευνες
στις ΗΠΑ, εξέτασε την ενέργεια που καταναλώνει κατά
τη διάρκεια της ζωής της μια
μέση – τυπική κατοικία των
230μ², την επιβάρυνση που
προκαλεί στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου και το διαχρονικό κόστος συντήρησής της.
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν έτσι ώστε να διαφανούν τρόποι και ευκαιρίες
διατήρησης της αλόγιστης
και αχρείαστης χρήσης ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα σε
όλα τα στάδια της ζωής ενός
τέτοιου κτηρίου (πριν την
χρήση, κατά τη διάρκεια της
χρήσης και κατά την κατεδάφιση. (Πηγή, Life-Cycle
Energy, Costs, and Strategies
for Improving a Single-Family
House by Gregory A. Keoleian
et al).
Το στάδιο «πριν την χρήση» περιελάμβανε την παραγωγή των διαφόρων υλικών
που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή του σπιτιού και
την ίδια την κατασκευή και
το στάδιο «κατά τη διάρκεια
της χρήσης» περιελάμβανε
<
<
<
<
<
<

Αν εφαρμοστούν
οι σωστές λύσεις
τα νοικοκυριά
θα εξοικονομήσουν
χιλιάδες ευρώ.
τις διάφορες συντηρήσεις και
ανακαινίσεις στη διάρκεια
της ζωής του κτηρίου.
Έγινε ένας κατάλογος των
συνολικών υλικών και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της συντήρησης
της τυπικής κατοικίας εντός
μιας διάρκειας ζωής 50 χρόνων και όλα αυτά άγγιξαν το
σύνολο των 306 τόνων! Το
στάδιο «διάρκεια χρήσης» αποτελούσε το 91% αυτού του
μεγέθους!
Ακολούθως, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο παρόμοιας
σε λειτουργικότητα κατοικίας
με τη διαφορά ότι αυτή ήταν
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το μοντέλο αυτό ενσωμάτωνε 11 στρατηγικές υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Το αποτέλεσμα ήταν πως η
κατοικία υψηλής ενεργειακής
απόδοσης «έκαψε» μόλις
6.400 GigaJoules (GJ) σε αντίθεση με 16.000 GJπου «έκαψε» η τυπική – μέση κατοικία. Δηλαδή η κατοικία
υψηλής ενεργειακής απόδοσης σπατάλησε μόλις το 40%
της ενέργειας της τυπικής
κατοικίας. Η τυπική κατοικία
«χάρισε» περίπου 1.010 τόνους ρύπων διοξειδίου του
άνθρακα κατά τη διάρκεια
της ζωής της, σε αντίθεση με
την κατοικία υψηλής ενερ-

γειακής απόδοσης που επιβάρυνε το περιβάλλον με 370
τόνους ρύπων στο ίδιο διάστημα.
Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά
(τα πληκτικά για πολλούς);
Μπορεί δειλά – δειλά να
αποκτούμε περιβαλλοντική
συνείδηση, αλλά είμαστε ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Η
επιμόρφωση για το τι σημαίνει μια διαφορά 640 τόνων
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος από μια μόνο τυπική κατοικία σε βάθος 50 ετών, θα πρέπει να ξεκινά από
τα σχολεία. Το πρόβλημα δεν
είναι θεωρητικό, αλλά πραγματικό και όλοι πρέπει να το
συνειδητοποιήσουμε. Αφορά
το μέλλον μας, αφορά την υγεία μας για να πω το λιγότερο.
Το κράτος πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια με πολλούς τρόπους
πέραν της παιδείας που προανέφερα. Θα πρέπει να θέσει
τέτοιους μηχανισμούς έτσι
ώστε ο κατασκευαστικός τομέας να ενσωματώσει πλήρως
τις νέες μεθόδους κατασκευής
κτηρίων. Οι κανονισμοί θα
πρέπει να είναι αυστηροί και
πρέπει να τηρούνται πλήρως.
Μπορεί εδώ και κάποια χρόνια να έχουν τεθεί κάποιοι,
αλλά δεν είναι επαρκείς.
Μετά, δεν είναι μόνο τα
νέα κτήρια. Το γερασμένο
στοκ που έχουμε σε αφθονία
θα πρέπει να τεθεί στο μικροσκόπιο.
Δεν γίνεται να υπάρχουν
ανεπαρκείς διαδικασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων που να προσκρούουν είτε σε δαιδαλώδεις
και ατέρμονες διαδικασίες εξασφάλισης άδειας από όλους
τους ιδιοκτήτες σε ένα μπλοκ
διαμερισμάτων ή/ και τα ποσά
και ο τρόπος και οι όροι επιχορήγησης να είναι τόσο γελοίοι που να μην αξίζει τον
κόπο να ασχοληθεί κάποιος
ή μια διαχειριστική επιτροπή.
Είτε που θα κάνουμε τη διαφορά ή που θα κάνουμε πανηγύρια μόνοι μας.
Εσείς πάλι σαν χρήστες ενός τέτοιου κτηρίου δεν κουράζεστε να πληρώνετε άδικα
χρήματα σε κλιματισμό, θέρμανση και ηλεκτρισμό; Σκεφτείτε πόσες δεκάδες χιλιάδες
Ευρώ θα εξοικονομήσετε αν
εφαρμόσετε τις σωστές λύσεις.
Χώρια το πόσο επιβαρύνετε το περιβάλλον των παιδιών σας. Κάνετε ένα σωστό
προγραμματισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση της
κατοικίας σας. Δεν θα το μετανιώσετε ποτέ.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou
Property Strategy - Chartered
Surveyors.

Το κράτος πρέπει να θέσει τέτοιους μηχανισμούς έτσι ώστε ο κατα-

σκευαστικός τομέας να ενσωματώσει πλήρως τις νέες μεθόδους
κατασκευής κτηρίων.
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&ΣΕΒΕΡΗ

Οι φωτιές στο ΑΚΕΛ και στον ΔΗΣΥ, ο Νιαζί και η Καίτη
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του
Δημήτρη Χριστόφια προκάλεσε συγκίνηση, πιστεύω ειλικρινή, σε όλους
σχεδόν τους πολιτικούς αρχηγούς. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κάμψει τις
άγριες επιθέσεις και αντεπιθέσεις
μεταξύ ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ και κυβέρνησης.
Μπορεί για λίγο μόνο να μαλάκωσαν
τα λόγια και το ύφος αλλά γρήγορα επανήλθαν. Και έχουμε ακόμα μέρες
μέχρι την ολοκλήρωση του προεκλογικού...
Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται
στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα, μου έλεγε χθες ότι
στο κόμμα του λαού επικρατεί θλίψη
και συγκίνηση για την κατάσταση του
Χριστόφια. "Τα μηνύματα συμπαράστασης που φθάνουν στο κόμμα είναι
συνεχή και συγκινητικά", μου ανέφερε. Πρόσθεσε όμως ότι η μάχη για τις
ευρωεκλογές πολύ λίγο επηρεάστηκε αφού αποτελεί στρατηγικό στόχο
για το κόμμα. Όπως μου είπε: "Συνεχίζεται μάλιστα και μια εσωτερική αντιπαράθεση από κάποιους που θεωρούν πως σε περίπτωση που εκλεγεί
ο Νιαζί και αποκλειστεί ας πούμε ο
Συλικιώτης θα είναι τεράστια ήττα για
το κόμμα. Όπως υποστηρίζουν η υπερβολική προώθηση του Νιαζί φέρνει για κάποιους αρνητικά αποτελέσματα, αφού γίνεται εις βάρος των
καθαρόαιμων ΑΚΕΛικών που έχουν
προσφέρει ολόκληρη τη ζωή τους
στο κόμμα." "Φανταστήκατε να εκλεγεί ο Νιαζί και π.χ. ο Γεωργίου και να
μην εκλεγεί ο Συλικιώτης; είναι το ερώτημα που ακούγεται όλο και πιο
συχνά τις τελευταίες ημέρες στο κόμμα και συνθέτει ένα πολιτικό θρίλερ
για κάποιους, όπως υποστηρίζει η κυρία Γιαννούλλα.
Μου ανέφερε ακόμα ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται στο κόμμα άλλη μία
έντονη συζήτηση και αφορά αυτά
που ο Νιαζί λέει δημόσια. Ότι δηλαδή
τον χωρίζει απόσταση από το ΑΚΕΛ,
δεν είναι μέλος του κόμματος και πως
δεν έχουν τις ίδιες θέσεις σε όλα τα
θέματα.

«Οσους ρωτούν γιατί διάλεξα το ΑΚΕΛ τους ρωτώ: Υπάρχει άλλο κόμμα που να κάνει τόσα μαγικά;»

"Αυτό έκανε κάποιους να βλέπουν με
δυσπιστία την υποψηφιότητα και να
διερωτηθούν μήπως ο Νιαζί αποδειχθεί στη συνέχεια η Θεοχάρους του
ΑΚΕΛ", μου ανέφερε. Υποστήριξε
μάλιστα πως κάποιοι φρόντισαν "από
τώρα και διπλωματικά να προειδοποιήσουν εαυτούς και αλλήλους ότι ίσως
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις
συνέπειες της επιλογής μας".
Στον ΔΗΣΥ τώρα, όπως με πληροφορεί η Μάνταμ του Φούλη, η κατάσταση με την Καίτη δεν είναι καθόλου ήρεμη. "Κάποιοι έχουν πάθει μικρά ε-

γκεφαλικά μέχρι να δοθεί η απάντηση της Καίτης για το email που έλεγε
πως ψηφίζει ΑΚΕΛ και άναψε φωτιές" μου ανέφερε και συνέχισε : "Οχι ότι οι φωτιές έσβησαν. Κάθε άλλο
και καπνιά υπάρχει και εστίες που σιγοβράζουν. Κάποιοι ανοιχτά δηλώνουν, εσωκομματικά, πως τέτοια λάθη είναι ασυγχώρητα σε μια στιγμή
που δοκιμάζεται το κόμμα".
Στην ερώτησή μου μήπως φταίει ο
Φούλης που άνοιξε θέμα Νιαζί και
προκάλεσε αρνητικά σχόλια και εσωστρέφεια και κάποιοι τον κατηγορούν
ότι έκανε μεγάλο δώρο στο ΑΚΕΛ, η

απάντηση ήταν ξεκάθαρη: "Ο Φούλης
ποτέ δεν μίλησε για τον Νιαζί. Μίλησε
για το ΑΚΕΛ και τις επιλογές του και
έθεσε ξεκάθαρα ερωτήματα, όπως
ποιον θα εκπροσωπούν οι Τουρκοκύπριοι που ενδεχομένως να εκλεγούν
στην Ευρωβουλή. Στα ερωτήματα δεν
απάντησαν ούτε το ΑΚΕΛ, ούτε ο Νιαζί αλλά ούτε και κάποιοι Συναγερμικοί που αντιδρούν. Είναι όμως μεγίστης σημασίας η απάντηση αυτών
των ερωτημάτων πριν διεξαχθεί η
ψηφοφορία για να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι τι ψηφίζουν. Αυτό έπρεπε
να στηρίξουν όλοι στον ΔΗΣΥ ακόμα

και η Καίτη, όσο και να συμπαθεί τον
Νιαζί".
-Αληθεύει πως η συνάντηση Φούλη Καίτης δεν ήταν και τόσο φιλική όσο
κάποιοι ήθελαν να την παρουσιάσουν;
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι κάποιος βουλευτής πρότεινε σύσκεψη αρχηγών των
κομμάτων για "να ανακόψουν τον
δρόμο του ΕΛΑΜ στην ΕΕ" αλλά σύντομα απογοητεύτηκε από την χλιαρή
αντίδραση της οποίας έτυχε η πρότασή του;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δύο παραστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΖΟΝ Γυναίκες 2019-2021
Το project ΣΕΖΟΝ Γυναίκες 2019-2021
με το καλοκαιρινό, δεύτερο μέρος
και συνεχίζει με μια σειρά από πρεμιέρες καινούργιων έργων, φιλοξενούμενες παραστάσεις, συζητήσεις,
εργαστήρια και ημερίδες που επιμένουν να θέτουν δύσκολα ερωτήματα
για το φύλο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το project έχει στόχο να εξετάσει τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μέσα από την τέχνη του θεάτρου. Ποιες ιστορίες λέμε; Ποιου τις
ιστορίες λέμε; Τι είναι «κλασικό»; Τι
«οικουμενικό;
Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, μεταξύ
των άλλων δράσεων, εντάσσονται
δύο παραστάσεις, η «Αναγέλαστα:
Λογιών λογιών γεναίτζιες» και «Όλα
τα υπέροχα πράγματα». Η παράσταση
«Αναγέλαστα: Λογιών λογιών γεναίτζιες», σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου σε συνεργασία με τις Παραπλεύρως Παραγωγές, επιστρέφει για
τέσσερις μόνο παραστάσεις στη Λευκωσία. Είχε παρουσιαστεί τον Μάιο
του 2018 και είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για μια σκηνική απόδοση των ποιημάτων της
Στέλλας Βοσκαρίδου-Οικονόμου, από
τη συλλογή «Αναγέλαστα: λογιών λογιών γεναίτζιες» (Τεχνοδρόμιον, 2013)
και η ιδέα της παράστασης είναι εμπνευσμένη από το θέατρο του Παραλόγου σε σκηνοθεσία της Μαρίας
Κυριάκου και εμποτισμένη με το έντονο αισθητικό στίγμα της Έλενας
Κοτασβήλι. Οι λογιών λογιών γεναίτζιες προσκαλούν τον θεατή σε μια
βιωματική γνωριμία με τη σύγχρονη
κυπριακή ποίηση, που έχει ως στόχο
τη ζύμωση του λόγου με τη θεατρική
φόρμα και την εικαστική τέχνη. Στη
θεατρική απόδοση του λόγου της Βοσκαρίδου επτά γυναίκες συνομιλούν
μεταξύ τους, αλλά εμμέσως και με
τον θεατή, κουτσομπολεύουν, γελούν

Η παράσταση «Αναγέλαστα: Λογιών λογιών γεναίτζιες» είναι βασισμένη στην
ποιητική συλλογή της Στέλλας Βοσκαρίδου-Οικονόμου.

Η Χριστίνα Κωνσταντίνου καταφέρνει με εξαιρετικό τρόπο να θίξει το θέμα

ερήμην του (σκηνικού και κοινωνικού)
εγκλεισμού τους και του παράλογου
της ύπαρξής τους. Ποιες είναι στ’ αλήθεια όλες αυτές, που «συναφέρνουμε» τόσο συχνά, που όλο και κάποια μας θυμίζουν; Πώς η Φάουσα,
η Αππωμένη, η Αρκόπελλη, αλλά τζιαι
η Πολλοπάητη, η Πουρέκκα τζιαι η
Προκομμένη έχουν ρόλο και θέση
σε ένα σύγχρονο έργο;
Όσον αφορά τη προσέγγιση της
σκηνοθέτριας, η Μαρία Κυριάκου
συντόνισε εφτά γυναίκες με ακρίβεια
ρολογιού, και η Έλενα Κοτασβήλι με
τη σειρά της τις τοποθέτησε σε μήτρες, τις ακινητοποίησε για να τις
σμιλέψει η σκηνοθέτρια, και οι εφτά
να γίνουν ένα. Η διάλεκτος των ποιημάτων αξιοποιήθηκε ως ζωντανό
πολιτισμικό εργαλείο, οι επτά ηθοποιοί
καλουπώθηκαν, αλλά ταυτόχρονα εξωτερίκευαν, άδειαζαν, μετέφεραν
τις ιδιότητές τους στον καθένα από
εμάς, καλώντας μας να αναγνωρίσουμε χαρακτηριστικά σ’ εμάς ή
στους γύρω μας.
Ταυτότητα παράστασης: Ποίηση
Στέλλα Βοσκαρίδου-Οικονόμου, σύλληψη - σκηνοθεσία - δραματουργία:
Μαρία Κυριάκου, σκηνική εγκατά-

και αμέσως σπάνε τα όρια. Η λίστα
με τα υπέροχα πράγματα που ένα επτάχρονο κορίτσι ξεκινάει να φτιάχνει μετά την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας της μητέρας της, γίνονται
μαγικά λίστα όλων των θεατών. Η
Χριστίνα, η οποία δεν φοβάται να
στραπατσαριστεί και να κυλιστεί
στο έδαφος, να γίνει κορίτσι, ερωμένη, διαλυμένος άνθρωπος, δείχνει
όλη την πορεία του κοριτσιού, που
έμαθε να ζει με την κατάθλιψη, και
όσο μεγαλώνει αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα στη μητέρα της. Είναι μια
παράσταση, που από τη μία σου σφίγγει το στομάχι και σε κάνει να στριφογυρνάς στην καρέκλα σου και από
την άλλη να είσαι σίγουρος ότι το
φως από κάπου θα ξεπροβάλλει. Δεν
δίνει λύσεις το έργο, είναι περισσότερο μία παραίνεση, να κοιτάζεις ως
άνθρωπος προς το φως. Η επτάχρονη
Χριστίνα έφτιαξε μια λίστα, η έφηβη
και στην πρώτη νιότη Χριστίνα παλεύει, παραιτείται, σκίζει, η γυναίκα
Χριστίνα άραγε τι θα κάνει; Θα σκίσει
τη λίστα με όλα τα υπέροχα πράγματα
ή θα την επεκτείνει τόσο μέχρι που
να καλύψει κάθε σκιά, προκειμένου
να ξαναβγεί στο φως; Μην περιμένετε

σταση: Έλενα Κοτασβήλι. Ερμηνεύουν: Άντρια Ζένιου, Έλενα Καλλινίκου, Μαρία Καυκαρίδου, Μαρίνα Μακρή, Παντελίτσα Μαυρογιάννη, Λουκία Πιερίδη, Πολυξένη Σάββα.

Παραστάσεις: 23, 24, 25 και 26
Μαΐου, 8:30 μ.μ. Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, Νέας Έγκωμης 8. Έγκωμη, Λευκωσία. Επικοινωνία
99321812 – 99629610

Ολα τα υπέροχα πράγματα
Στο πλαίσιο της πλατφόρμας «ΣΕΖΟΝ Γυναίκες 2019-2021» παρουσιάζεται και η παράσταση «Όλα τα
Υπέροχα Πράγματα» των Duncan
Macmillan και Jonny Donahoe από
τη Θεατρική Ομάδα Persona. Η παράσταση καταπιάνεται με ένα πολύ
σημαντικό ζήτημα, αυτό της κατάθλιψης, το οποίο κατατρύχει τον άνθρωπο. Η Χριστίνα Κωνσταντίνου
καταφέρνει με εξαιρετικό τρόπο να
θίξει το θέμα αυτό, βάζοντας στο
παιχνίδι και τους θεατές. Η θεατρική
φόρμα που επιλέγει η ομάδα να παρουσιάσει το έργο προσομοιάζει με
ιατρική συνεδρία, η αλληλεπίδραση
ηθοποιού και θεατή σπάει τον πάγο

αυτό, βάζοντας στο παιχνίδι και τους θεατές.

να πάρετε απάντηση από τη Χριστίνα, αυτή θα τη βρείτε εσείς, η Χριστίνα Κωνσταντίνου έδωσε στον εαυτό της τις απαντήσεις της και τις
μετέτρεψε σε θεατρική περφόρμανς
άψογα. Μία φωτεινή παράσταση που
μιλάει για μια σκοτεινή πλευρά, έχοντας ανοίξει από την αρχή μία χαραμάδα φωτός να περνάει. Είναι σημαντικό και η Χριστίνα τα κατάφερε,
να θες να πιάσεις το χέρι του διπλανού
σου ή να τον κοιτάξεις κατάματα και
να του πεις, ήταν μια ωραία βραδιά
απόψε.
Συντελεστές: Μετάφραση Μαρία
Κωνσταντίνου, σκηνοθεσία Mαρίνα
Bρόντη, ερμηνεύει η Χριστίνα Κωνσταντίνου.

Παραστάσεις: 22, 24, 29, 31
Μαΐου, ώρα 8:00 μ.μ. Υφαντουργείο, Λευκώνος 67-71, Λευκωσία.
Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι περιοδείες σε άλλες πόλεις. Η παράσταση δύναται επίσης να παρουσιαστεί σε δήμους και κοινότητες ανά
την Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το
70000138, για πληροφορίες ή για
φιλοξενία της παράστασης.

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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Πρόσθετα μέτρα
από Moneyval γιατί δεν
συμμορφώθηκαν όλοι
Η έκθεση θα αποτελέσει ένα σημαντικό οδηγό αναφέρει
ο Επικεφαλής Συμμόρφωσης της Ελληνικής
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος διανύει την δεύτερη εβδομάδα
αξιολόγησης της Επιτροπής Moneyval
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία
αξιολογεί το σύστημα της Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρώσει όλες
τις προγραμματισμένες της συναντήσεις
με τα αρμόδια κλιμάκια και καλώς εχόντων
των πραγμάτων θα ετοιμάσει την πρώτη
της έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2019, με
ορίζοντα οριστικοποίησής της μέχρι τα
τέλη της ίδιας χρονιάς. Σύμφωνα με τις
μέχρι τώρα πληροφορίες για τη διαδικασία
που «τρέχει», φαίνεται να είναι ευχαριστημένο το Συμβούλιο από τις βελτιώσεις
και τις νομοθεσίες που έχουν προχωρήσει
τα τραπεζικά ιδρύματα και εκεί που είχαν
εντοπισθεί κενά ανά τα χρόνια, συμπληρώθηκαν. Ταυτόχρονα όμως, παρότι τα
τραπεζικά ιδρύματα προσπάθησαν να
κάνουν αλλαγές «by the book» προερχόμενες από ευρωπαϊκά, αλλά και από αμερικανικά χείλη με υποδείξεις που έχουν
ενταθεί από το 2017 και εντεύθεν, το κυπριακό χρηματοοικονομικό τοπίο που
δεν αποτελείται μόνο από τράπεζες, δεν
φαίνεται να είναι εκ των πραγμάτων «φωτεινό» στην ολότητά του. Δίχως να μπορούν να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες
για άλλες οντότητες ή επαγγελματικές
ομάδες και τις «γκρίζες ζώνες» που ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί, και με
τη διαδικασία αξιολόγησης να μην έχει
ακόμα διεκπεραιωθεί , το μόνο σίγουρο
που μπορεί να ειπωθεί είναι πως από Σεπτέμβριο αναμένονται νέα μέτρα – συστάσεις από το Συμβούλιο για την Κύπρο.
Η πληροφόρηση της «Κ» όμως θέλει να
ετοιμάζονται συγκεκριμένες οδηγίες με

στόχευση σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες και στη συμμόρφωση μερικών
πρακτικών τους.
Ο επικεφαλής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Τράπεζας (Head of Compliance),
ο οποίος είχε συναντήσεις με τα κλιμάκια
της Moneyval για τα του τραπεζικού τομέα, απέφυγε να σχολιάσει κατά πόσον
υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» και ποιες είναι.
Επιβεβαίωσε ωστόσο πως δυνατό να ζητηθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων. Επίσης,
<
<
<
<
<
<

Ξεκάθαρα μηνύματα απέστειλε και ο Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Κ. Ηροδότου την
προηγούμενη εβδομάδα, τονίζοντας πως αν και έχει σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος,
η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
ξεκαθάρισε πως ήταν παρών μόνο στις
συναντήσεις της Moneyval για θέματα
που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα
και δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει άλλες πληροφορίες.
Ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε πως «η
καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της εφαρμογής των διεθνών κυρώσεων υπήρξαν τα τελευταία
χρόνια και παραμένουν μια από τις κυριότερες προτεραιότητες των Κυπριακών
Τραπεζών, ενώ έχουν επενδυθεί σημαντικά κεφάλαια στην εγκατάσταση διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων.

Πρόσθεσε πως έχουν καθιερωθεί διαδικασίες και πρακτικές για ελαχιστοποίηση
του κινδύνου με επίκεντρο την επιμόρφωση του προσωπικού και την ανάπτυξη
κατάλληλης κουλτούρας, ενώ η πρόσφατη
οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις
εταιρείες «κέλυφος» ενισχύει περαιτέρω
τις διαχρονικές προσπάθειες για τον εντοπισμό μη αποδεκτών πρακτικών και
τη λήψη απαραίτητων μέτρων.
Τόνισε επίσης ότι οι προσπάθειες των
τραπεζών και η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί έχουν αναγνωριστεί από οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Υπογράμμισε, ωστόσο, απαντώντας σε ερώτηση, ότι οι κίνδυνοι της Κύπρου που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης έχουν επίσης εντοπιστεί και αναλυθεί στην έκθεση Εθνικής Αξιολόγησης
κινδύνων που εκδόθηκε τον Οκτώβριο
του 2018.
«Πιστεύουμε ότι η έκθεση θα αποτελέσει ένα σημαντικό οδηγό για την ενίσχυση των επιπρόσθετων μέτρων που
δύναται να ληφθούν. Αναμένουμε ότι, η
βελτίωση στην αποτελεσματικότητα εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που
έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια θα
αντικατοπτριστεί και στην τελική έκθεση
της Moneyval», κατέληξε.

Συνεχίζεται η προσπάθεια
Οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει
οι κυπριακές αρχές τα τελευταία χρόνια
για την αποκατάσταση του ονόματος της
Κύπρου ως προορισμού παροχής υπηρεσιών, είναι αυταπόδεικτη. Αυτό εξάλλου
τονίστηκε και κατά την τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρο-

Το anti-money laundering αποτελεί πρόκληση για όλη τη διεθνή κοινότητα και δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα που να εγγυάται την πλήρη
εξάλειψη του κινδύνου.
μοκρατίας, Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, καθώς
το κλίμα της φετινής του επίσκεψης στο
νησί ήταν διαφορετικό σε σχέση με την
αντίστοιχη του 2018. Βεβαίως, ο αξιωματούχος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
αυτά που απασχολούν περισσότερο τους
αμερικανούς, και δεν είναι άλλα από τις
κυρώσεις (sanctions). Οι κυρώσεις ήταν
επιπρόσθετες από τα μέτρα που είχαν
ήδη ληφθεί στην Κύπρο με οδηγίες τύπου
«εταιρειών κέλυφους», αλλά η εφαρμογή
τους άφησε ικανοποιημένους τους αμερικανούς.
Ξεκάθαρα μηνύματα απέστειλε και ο
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου την
προηγούμενη εβδομάδα, τονίζοντας πως
αν και έχει σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος, η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Ακόμα, κατέστησε
σαφές ότι από πλευράς του, παρά το
φόρτο των εργασιών που έχει η θέση του
πλέον, θα συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας για την καλή εικόνα της Κύπρου
στο εξωτερικό. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το anti-money laundering (AML),
η οδηγία για το ξέπλυμα δηλαδή, αποτελεί
πρόκληση για όλη τη διεθνή κοινότητα

και δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα που
να εγγυάται την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως προκύπτει
από τις αξιολογήσεις του πλαισίου AML
των χωρών σε σχετικές εκθέσεις του
Moneyval και του Financial Action Task
Force (FATF).

Οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις
Το σύστημα της Κύπρου εναντίον της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες αξιολογήθηκε τέσσερεις
φορές από την Επιτροπή Moneyval του
Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Απρίλιο
1998, τον Σεπτέμβριο 2001, τον Απρίλιο
2005 και τον Ιούνιο 2010. Οι διαδοχικές
αξιολογήσεις δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο
1998, τον Ιούνιο 2002 τον Μάρτιο 2006
και τον Σεπτέμβριο 2011, αντίστοιχα.
Όλες οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος υιοθέτησε μέτρα
τα οποία συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα
ενώ το νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή είναι πολύ καλό. Τον Μάρτιο
2001, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αξιολόγησε επίσης τον χρηματοοικονομικό
τομέα της Κύπρου. Η σχετική Έκθεση,
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η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο
2001, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα
τραπεζικά εποπτικά και ρυθμιστικά συστήματα που εφαρμόζονται στο διεθνή
τραπεζικό και οικονομικό τομέα παροχής
υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, είναι ψηλού επιπέδου
και συνάδουν με τις διεθνείς αποδεκτές
αρχές. Η Κύπρος είναι μέλος της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της
Ευρώπης που ασχολείται με την Αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, από της ίδρυσης της το 1997. Η Επιτροπή κάνει
συστάσεις προς τις χώρες που αξιολογούνται, με σκοπό να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που
λαμβάνονται για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Τον Απρίλιο 2005, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διεξήγαγε έρευνα του συνολικού χρηματοοικονομικού συστήματος
και η πρώτη έκθεση αξιολόγησης που
δημοσιεύτηκε περιέχει θετικά σχόλια.
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Στη δίνη του διπλωματικού παρασκηνίου η ΑΟΖ
Με 8 γεωτρήσεις το 2020 απαντά η Λευκωσία στις τουρκικές προκλήσεις -Επιβεβαιώνονται πληροφορίες για φυγή προσωπικού από «Πορθητή»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο ετήσιος απολογισμός του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, για το
κεφάλαιο των υδρογονανθράκων, ουσιαστικά αποκαλύπτει τις προθέσεις της κυβέρνησης, απέναντι στην παραβατική
συμπεριφορά της Άγκυρας στην περιοχή.
Όπως έχει γράψει η «Κ» επανειλημμένα
το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση όχι
μόνο δεν ρίχνει λευκή πετσέτα στις προκλητικές ιαχές της Τουρκίας, αλλά συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των
ενεργειακών σχεδιασμών. Και δεν είναι
μόνο το ενεργειακό πρόγραμμα που παραμένει αμετάβλητο. Η έντονη, όπως αποδεικνύεται, κινητικότητα της Λευκωσίας στο παρασκήνιο είναι ο παράγοντας
εκείνος που την παρούσα χρονική στιγμή,
ίσως να έχει μεγαλύτερη αξία. Με τους
άμεσα εμπλεκόμενους στην διαχείριση
της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί δυτικά του Ακάμα να συνεχίζουν
την τακτική των χαμηλών τόνων, αυτό
το οποίο εξάγεται ως συμπέρασμα είναι
πως η δράση της κυπριακής διπλωματίας
στο παρασκήνιο μόνο αναποτελεσματική
δεν είναι. Στο κομμάτι αυτό ο στόχος δεν
είναι άλλος από την αποτροπή των όσων
επεξεργάζεται η Άγκυρα, με την άσκηση
πιέσεων κυρίως προς την πλευρά διεθνών
εταιρειών, οι οποίες συνεργάζονται με
την τουρκική εταιρεία πετρελαίων στις
παράνομες δραστηριότητες του γεωτρύπανου στην περιοχή.

Προς εταιρείες
Πολύ πριν την άφιξη του τουρκικού
γεωτρύπανου ένα από τα όπλα της κυπριακής διπλωματίας ήταν η αποτροπή
σύναψης συμβολαίων της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων με διεθνείς εταιρείες
παροχής υπηρεσιών, σε γεωτρήσεις. Μια
τακτική που εφαρμόσθηκε από το 2014
και εντεύθεν με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην προκειμένη περίπτωση,
πηγές από τη Λευκωσία επιβεβαίωσαν
στην «Κ» πως το τουρκικό γεωτρύπανο
αντιμετωπίζει προβλήματα με το προσωπικό που έχει εκμισθώσει και είναι
ευρωπαίοι υπήκοοι. Εδώ ως παράδειγμα
δίνεται η φυγή των Νορβηγών, οι οποίοι
συνεργάζονταν με την Τουρκία και οι οποίοι δεν φαίνεται να είναι οι μοναδικοί.
Χωρίς να προσδιορίζονται οι αιτίες, πηγές
επιβεβαιώνουν πως το τουρκικό γεωτρύπανο 19 μέρες μετά την άφιξή του στην
κυπριακή ΑΟΖ συνεχίζει να παραμένει
αδρανοποιημένο. Αυτό το οποίο λέγεται
με έμφαση είναι πως ο απαιτούμενος
χρόνος προετοιμασίας για γεώτρηση
είναι τρεις ημέρες.

Γεωτρήσεις
Ο προγραμματισμός που έχει γίνει για
την αδειοδοτημένη περιοχή της ΑΟΖ,
φαίνεται να είναι το κύριο μέλημα της
Λευκωσίας η οποία σε καμία περίπτωση
δεν θέλει να δώσει την εικόνα προς τα
έξω, πως είναι «όμηρος» των διαθέσεων
της Τουρκίας.
Οι οκτώ γεωτρήσεις που ανακοίνωσε
ο Γιώργος Λακκοτρύπης, κατά την διάρκεια του ετήσιου απολογισμού, στόχο έχουν να θωρακίσουν από κάθε απόψεως
την οριοθετημένη περιοχή της ΑΟΖ.
Όπως φαίνεται από τις επίσημες ανακοινώσεις, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, το επόμενο διάστημα, να ξεκινήσει
εργασίες σχεδόν στο σύνολο των τεμαχίων της ΑΟΖ. Οι οκτώ γεωτρήσεις χρονικά τοποθετούνται τέλος του χρόνου
αρχές του 2020 και θα αφορούν έξι ερευνητικές και δυο επιβεβαιωτικές. Ο υπουργός Ενέργειας δεν αναφέρθηκε σε ποια
τεμάχια έχει γίνει προγραμματισμός για
εργασίες, ωστόσο αν ληφθούν υπόψη οι
εκκρεμότητες που υπάρχουν, οι δυο ερευνητικές αφορούν το τεμάχιο 6 και
το κοίτασμα «Καλυψώ» της TOTAL και
ΕΝΙ, και το τεμάχιο 10 της ExxonMobil.

Άλλες τέσσερις γεωτρήσεις, σύμφωνα
με συνέντευξη του κ. Λακκοτρύπη στην
«Κ», είναι προγραμματισμένες στα τεμάχια
7, 8, 11 και 3 ενώ η όγδοη γεώτρηση λέγεται εντόνως ότι θα πραγματοποιηθεί
στο τεμάχιο 12 από τη Noble Energy και
την Sell, δυο εκ των τριών εταιρειών –
διαχειριστών του κοιτάσματος «Αφροδίτη».

TOTAL – ENI
Στον απολογισμό του, ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε και στην βαρύτητα
που θα προσδώσει στα ενεργειακά της
Κυπριακής Δημοκρατίας η επέκταση των
συνεργασιών εντός της ΑΟΖ. Μια τέτοια,
όπως τόνισε ο κ. Λακκοτρύπης, αφορά
τη Γαλλική TOTAL και την Ιταλική ΕΝΙ
με τις δυο εταιρείες να επεκτείνουν τη
συνεργασίας τους, σε πρώτη φάση, στο
τεμάχιο 7. Σε κατοπινό στάδιο οι δυο εταιρείες φαίνεται να έχουν συμφωνήσει
να συνεργαστούν και σε άλλα τρία τε<
<
<
<
<
<

Η κυβερνητική πολιτική για
αντιμετώπιση των τουρκικών
προκλήσεων κινείται σε δυο
άξονες. Την υφιστάμενη
κατάσταση δυτικά του Ακάμα
με διπλωματικά μέσα και
ενδεχόμενη επέκταση
της παραβατικότητας εντός
της οριοθετημένης ΑΟΖ.
μάχια. Το 2, το 3, το 8 και το 9. «Οπόταν
εμείς προωθούμε κι έχουμε φτάσει σε
μια προκαταρκτική συμφωνία- έχουν μείνει οι νομικές λεπτομέρειες- για να συνεργαστούν σε όλα τα τεμάχια στα οποία
δεν είναι μαζί», είπε ο υπουργός Ενέργειας.

«Αφροδίτη»
Κινητικότητα καταγράφεται και στο
κοίτασμα «Αφροδίτη» για το οποίο υπήρχε
η εκκρεμότητα αναθεώρησης κάποιων
όρων του αναλογικού συμβολαίου που
έχει υπογραφεί με την κυβέρνηση. Επί
της αρχής ο υπουργός Ενέργειας επιβεβαίωσε πως οι δυο πλευρές είναι πολύ
κοντά σε συμφωνία. Στο αίτημα που είχε
υποβληθεί, από πλευράς κοινοπραξίας
του κοιτάσματος, σχετικά με τα ποσοστά
μερίδια ο υπουργός Ενέργειας, επί της
ουσίας, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της έντυπης «Κ» για το τι προβλέπει η συμφωνία.
Ο κ. Λακκοτρύπης, ερωτηθείς για τα
ποσοστά τα οποία έχουν συμφωνηθεί,
έκανε λόγο για ένα περίπλοκο σύστημα,
αναφορά που ενισχύει τις πληροφορίες
μας για διασύνδεση των ποσοστών μεριδίων του «Αφροδίτη» με τις τιμές του
πετρελαίου διεθνώς. Συγκεκριμένα, πληροφορίες από τον χώρο των υδρογονανθράκων υποστήριζαν στην «Κ» πως οι
δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια κλιμακωτή μέθοδο καθορισμού του ποσοστού
μεριδίων, ορίζοντας κατώτατο και ανώτατο όριο διακύμανσης. Όπως μας εξηγούσαν τεχνοκράτες σε μια τέτοια περίπτωση όταν οι τιμές του πετρελαίου θα
μειώνονται, συμπαρασύροντας τις τιμές
του Φ.Α. προς τα κάτω, το ποσοστό μεριδίου της Δημοκρατίας θα μειώνεται με
παράλληλη ισόποση αύξηση του ποσοστού των εταιρειών. Το ίδιο θα συμβαίνει,
αντίστροφα, όταν οι τιμές του Φ.Α. θα
ανεβαίνουν. Χωρίς να έχουν προσδιορισθεί νούμερα το ποσοστό της Δημοκρατίας με βάση τη νέα συμφωνία δεν θα υποχωρεί του 50% μιας και η κυβερνητική
πλευρά από τον περασμένο Αύγουστο
του 2018, που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για αναπροσαρμογή όρων του

συμβολαίου, απέρριπτε μια τέτοια εξέλιξη.
Να υπενθυμίσουμε πως με βάση το αρχικό
συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, το ποσοστό μεριδίου της Δημοκρατίας είναι
στο 60% και της κοινοπραξίας στο 40%.
Εκτός από τα μερίδια επί του αναλογικού
συμβολαίου θα γίνουν και άλλες αλλαγές.
Την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη οι
δυο πλευρές θα συζητήσουν το σχέδιο
ανάπτυξης και παραγωγής που έχει κατατεθεί. «Έχουν μείνει κάποια νομικά
σημεία σε ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ
μας, τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης
που αφορά υποθαλάσσιο αγωγό προς το
τερματικό LNG του Ίντκου, υγροποίηση
κι από κει μεταφορά στις παγκόσμιες αγορές», εξήγησε ο υπουργός Ενέργειας.

LNG – EastMed
Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αφορά
τα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η αποκάλυψη, από πλευράς υπουργού Ενέργειας, πως τις εταιρείες
που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ τις απασχολεί το θέμα των υποδομών LNG στην
Κύπρο. Επί τούτου την περασμένη εβδομάδα αδειούχες εταιρείες και υπουργείο
Ενέργειας ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις
για ένα κοινό σχεδιασμό. Οι δυο πλευρές
σε πρώτη φάση, όχι μόνο αναζητούν την
προοπτική αλλά και αν υπάρχει περιθώριο
κοινής προώθησης. Στο αντίποδα του
LNG στην Κύπρο, βρίσκεται ο αγωγός
EastMed ένα από τα τρία έργα κοινού
ενδιαφέροντος, για το οποίο η Κύπρος
έχει λάβει χορηγία €34,5 εκ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την υπογραφή
της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας και Ιταλίας να
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, οι διαδικασίες
έχουν να κάνουν με το βασικό ερώτημα
που τίθεται. Το πόσο ανταγωνιστικός
είναι ο αγωγός. Όπως είπε ο κ. Λακκοτρύπης προωθείται αυτή τη στιγμή διαγωνισμός για τις λεπτομερείς τεχνικές
μελέτες, που θα απαντήσουν στο ερώτημα. Στο τραπέζι ως επιλογή υπάρχει
και η πλωτή μονάδα FLNG. Το πόσο ρευστό είναι το πεδίο, επί του προκειμένου
ζητήματος αποκαλύπτεται από τα όσα
ανέφερε ο Γιώργος Λακκοτρύπης. «Αυτή
τη στιγμή με εξαίρεση το κοίτασμα Αφροδίτη προς το τερματικό της Αιγύπτου
και από εκεί υγροποίηση, οι άλλες τρεις
επιλογές είναι ανοιχτές».

Αναζητείται λύση για το ηλεκτρικό καλώδιο
Η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-ΚύπρουΕλλάδας με το υποθαλάσσιο καλώδιο
Euroasia Interconnector είναι ένα από
τα τρία έργα Κοινού Ενδιαφέροντος το
οποίο σχετίζεται και με την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Η
«Κ» ζήτησε από τον κ. Λακκοτρύπη να
τοποθετηθεί επί του ζητήματος, που έχει
προκύψει με την απόφαση των ελλαδικών
αρχών, το κομμάτι Κρήτη – Αττική να
υλοποιηθεί με εθνικούς πόρους και εκτός
του πλαισίου του έργου Κοινού Ενδιαφέροντος. Ο υπουργός Ενέργειας συμφώνησε πως η εξέλιξη αυτή επηρεάζει
το συνολικό έργο λέγοντας πως το έργο
είναι ενιαίο και ότι γίνεται προσπάθεια
να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί όλα
τα μέρη. Το τρίτο έργο Κοινού Ενδιαφέροντος στο οποίο έγινε αναφορά είναι
το «CyprusGas2EU» - Εισαγωγή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο.

ΑΠΕ – 2020
Στα υπόλοιπα θέματα του απολογισμού, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα πράσινης ανάπτυξης με τον υπουργό Ενέργειας να εμφανίζεται ιδιαίτερα
αισιόδοξος για τους στόχους που πρέπει
να καλύψει η Κύπρος μέχρι και το 2020.

ΑΡΘΡΟ

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ.
Λακκοτρύπης το μερίδιο των ΑΠΕ στην
ακαθάριστη συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2017 ήταν στο 9,72%
και ο στόχος είναι το 2020 να φθάσει το
13%. Στην κατανάλωση ενέργειας στις
οδικές μεταφορές, το μερίδιο των ΑΠΕ
το 2018 ήταν στο 2,6% και ο στόχος του
10% για το 2020 θα επιτευχθεί, με σταδιακή αύξηση του ποσοστού βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

-Επαναπροκύρηξη του Σχεδίου για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού
συστήματος παραγωγής ζεστού νερού
σε κατοικίες.
-Σχέδιο χορηγιών για ενεργειακούς
ελέγχους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
-Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση
Φ/Β συστημάτων σε οικίες για φόρτιση
ηλεκτρικού οχήματος.

Αγορά ενέργειας

Σχέδια ΑΠΕ
Αναφερόμενος στα κίνητρα που δίνει
το υπουργείο Ενέργειας ο κ. Λακκοτρύπης
αναφέρθηκε σε πέντε υφιστάμενα σχέδια:
-Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων
στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.
-NetMetering – Για όλους τους καταναλωτές δυναμικότητας έως 10kW (κυρίως οικιακούς).
-NetBilling – Για καταναλωτές δυναμικότητας έως 10MW (κυρίως εμπορικούς
και βιομηχανικούς).
-Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων
Κατοικιών.

Οι γεωτρητικές δραστηριότητες που ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης αφορούν έξι ερευνητικού
χαρακτήρα και άλλες δυο επιβεβαιωτικές.
Ανάμεσα στα τεμάχια εργασιών παρουσιάζεται και το 12.
-Σχέδιο χορηγιών για προώθηση της
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης.
Αναφορά έγινε και σε νέα σχέδια για
ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ).

Μια από τις σημαντικές προκλήσεις
για την Κυπριακή Δημοκρατία, τα επόμενα χρόνια, είναι και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ ο
υπουργός Ενέργειας εμφανίσθηκε αισιόδοξος πως η Κύπρος θα κινηθεί εντός
των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί,
παραθέτοντας τα βήματα που έχουν
γίνει. Αναφορά έγινε στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ),
ην κατακύρωση τον Δεκέμβριο του 2018,
από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), του διαγωνισμού για το λογισμικό Διαχείρισης Μετρήσεων και την
επαναπροκήρυξη από ΔΣΜΚ του διαγωνισμού για το λογισμικό Ανταγωνιστικής
Αγοράς τον Απρίλιο του 2019.

/ Του ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΚΟΡΕΛΛΗ

Κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας σε ποινικές υποθέσεις
Ορισμός του φαινομένου κατάχρησης
της δικαστικής διαδικασίας σε ποινικές
υποθέσεις δεν προκύπτει νομοθετικά ούτε, ως εκ της φύσεώς του, είναι ευχερής
η διατύπωση σχετικού κανόνα δικαίου
κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθότι
αφορά σε περιπτωσιολογία μάλλον ανεξάντλητη.
Ωστόσο, από την πάγια επί του θέματος
νομολογία, ήτοι τις δικαστικές αποφάσεις
Κύπρου, Αγγλίας και ΕΔΑΔ, έχουν σκιαγραφηθεί οι αρχές που διέπουν το όλο
θέμα, ώστε οι προϋποθέσεις της κατάφασής του να θεωρούνται πλέον αποσαφηνισμένες.
Μορφή τέτοιας κατάχρησης αποτελεί
η άσκηση πλειόνων ποινικών διώξεων
εναντίον του ιδίου προσώπου, για διαφορετικά βεβαίως αδικήματα τα οποία
όμως βασίζονται σε γεγονότα ταυτόσημα
ή έστω αρρήκτως συνδεδεμένα (τοπικά
ή/και χρονικά) μεταξύ τους. Παρενθετικά
επισημαίνεται ότι η περίπτωση ταυτοσημίας αποδιδόμενων αδικημάτων εναντίον του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει

ήδη δικαστεί για αυτά, δεν εμπίπτει θεματικά στην κατάχρηση αλλά καλύπτεται
από το δεδικασμένο, καθισταμένης της
μεταγενέστερης υπόθεσης κατά μείζονα
λόγο απορριπτέας.
Σημειωτέον ότι δεν αποκλείεται το
ενδεχόμενο αδυναμίας της κατηγορούσας
αρχής προς σώρευση-συνένωση όλων
των κατηγοριών στην ίδια υπόθεση, όπως
λ.χ.στην περίπτωση κατά την οποία μεταγενέστερα της καταχώρησηςκαι εκδίκασηςτης πρώτης χρονικά υπόθεσης,
προκύπτουν στη βάση καινοφανούς μαρτυρίας πρόσθετα αδικήματα, βασιζόμενα
στα αυτά γεγονότα.
Κρίθηκε ωστόσο ότι δεν αποτελεί εύλογη δικαιολογία η εκ διαφόρων τμημάτων
της αστυνομίας διερεύνηση της υπόθεσης
ένεκα της φύσης και της διαφορετικής
σοβαρότητας των αδικημάτων, με αποτέλεσμα το προδήλως ετεροχρονισμένο
της καταχώρησης της δεύτερης υπόθεσης.
Η Αστυνομία αποτελεί ενιαίο όργανο και
οι ενέργειές της ομοίως ενιαία κρίνονται,
με βάση το σύνολο τους και όχι ανάλογα

με τις ενέργειες του κάθε τμήματός της.
Ο τρόπος δε που λειτουργεί,ουδόλως ενδιαφέρει κατά την εξέταση εισήγησης
περί κατάχρησης της διαδικασίας, ιδίως
όταν επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στον
κατηγορούμενο.
Ως προς τις επιπτώσεις που κατηγορούμενο πρόσωπο υφίσταται συνεπεία
της κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, αυτές είναι καθοριστικές για την
απόφανση του Δικαστηρίου και ενίοτε
αναγορεύονται μέχρι του σημείου της
παραβίασης του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματός του για Δίκαιη
Δίκη. Τεκμαίρεται περαιτέρω ως αυτονόητη η καταπίεση που θα υποστεί ο κατηγορούμενος και η συνακόλουθη οικονομική (και όχι μόνον) εξάντλησή του,
αφού συν τοις άλλοις θα υποβάλλεται σε
ανάλογα έξοδα υπεράσπισης και περαιτέρω ταλαιπωρία ένεκα περισσοτέρων
(υποχρεωτικών) εμφανίσεων ενώπιον
διαφορετικών Δικαστηρίων.
Στα συμπαρομαρτούντα συγκαταλέγεται επίσης η αποκόμιση ανεπίτρεπτου

πλεονεκτήματος εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής στη μεταγενέστερη υπόθεση, έχοντας αποκτήσει τη δυνατότητα
πρότερης “αξιολόγησης” ή “δοκιμασίας”
της υπάρχουσας μαρτυρίας. Αντιστοίχως,
ο κατηγορούμενος περιέρχεται στη μειονεκτική θέση της προηγούμενης τοποθέτησης του επί των επίδικων θεμάτων
και της κατά το μάλλον ή ήττον αποκάλυψης της υπερασπιστικής του γραμμής,
ως επιπλέον έκφανση του δυσμενούς επηρεασμού των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του.
Εξίσου βαρυσήμαντες και οι συνέπειες
για το κύρος της Δικαιοσύνης, με προεξάρχοντα τον εγγενή κίνδυνο έκδοσης
αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων,
δεδομένου ότι το Δικαστήριο θα κληθεί
να αξιολογήσει κοινούς ισχυρισμούς ή
ακόμα και τη μαρτυρία των ιδίων προσώπων προκειμένου να προβεί σε σχετικά
και ενδεχομένως αντιφατικά με αυτά
τηςπροηγούμενης υπόθεσης ευρήματα.
Συγχρόνως δε, η εκδοθείσα δικαστική
απόφαση στην ήδη περατωμένη υπόθεση

εμμέσως παύει να είναι καθοριστική τόσο
σε σχέση με τα δικαιώματα των διαδίκων
και την ελευθερία του κατηγορουμένου,
όσο και ως προς τα ευρήματα επί των
αυτών γεγονότων. Τέτοιο ενδεχόμενο αναντίρρητα θα υπονόμευε τον σεβασμό
των δικαστικών αποφάσεων ο οποίος αποτελεί θεμέλιο της Δικαιοσύνης.
Εύστοχα λέχθηκε ότι κανένα σύστημα
δικαίου δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί ότι
κάθε απόφαση είναι ορθή, μπορεί τουλάχιστον να εξασφαλίσει την αποφυγή
συγκρουόμενων αποφάσεων αναφορικά
με το ίδιο θέμα. Προς το σκοπό διαφύλαξης
της υπόληψης του συστήματος ποινικής
δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης του
κοινού προς αυτό, αναγνωρίστηκε η σύμφυτη εξουσία των Δικαστηρίων προς απόρριψη ή αναστολή των υποθέσεων οι
οποίες αποτελούν προϊόν κατάχρησης
της διαδικασίας.
Συντρεχουσών δηλαδή των προϋποθέσεων, οι οποίες ως ζήτημα πραγματικό
υπόκεινται σε απόδειξη, η προώθηση
ποινικής δίωξης με τέτοια χαρακτηριστικά

προσκρούει σε σχετική ένσταση της υπεράσπισης, με αποτέλεσμα την απαλλαγή του κατηγορουμένου χωρίς την επί
της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης.
Η αποστολή του Δικαστηρίου ως του
υπέρτατου θεματοφύλακα της έννομης
τάξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
εκτείνεται κατά τα ανωτέρω στον όλως
κατ’ εξαίρεση έλεγχο του - κατά τα άλλα
ανέλεγκτου- δικαιώματος του Γενικού
Εισαγγελέα προς άσκηση ποινικών διώξεων, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα που
μάλλον σε καταδίωξη, παρά σε δίωξη παραπέμπουν.
Αντίστοιχης σπουδαιότητας καθήκον
φέρει ο συνήγορος υπεράσπισης προς
εντοπισμό του όλου ζητήματος και αναδεικνύοντάς το προσηκόντως στα πλαίσια
εγειρόμενης ένστασης, εκπληρώνει τη
δική του αποστολή ως συλλειτουργού
της Δικαιοσύνης.

Ο Αγαθοκλής Κορέλλης είναι δικηγόροςΣυνεργάτης Δικηγορικού Οίκου Αγγελίδης,
Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ – LLPOLAWFIRM.
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Βαρόμετρο
το καλοκαίρι για
τις τηλεοπτικές
πλατφόρμες
Δύο πλέον οι παίκτες για μετάδοση ποδοσφαιρικών
αγώνων, η μπάλα στα πόδια των συνδρομητών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η συμφωνία μεταξύ Cablenet και Primetel δημιούργησε νέα δεδομένα στο παιχνίδι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ομάδων.
Τους επόμενους μήνες ο φίλαθλος θα μπει σε διαδικασία να αποφασίσει τι προτιμά να παρακολουθεί
ώστε να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις και να προχωρήσει με τα ανάλογα πακέτα των εταιρειών.
Cytavision, από την μια, Primetel και Cablenet,
από την άλλη. Βάσει της συμφωνίας των Primetel
και Cablenet, σε θεωρητικό επίπεδο από την 1η
Ιουλίου οι συνδρομητές είτε της μιας, είτε της
άλλης εταιρείας, θα μπορούν εφόσον έχουν πακέτο,
να παρακολουθήσουν τους αγώνες του ΑΠΟΕΛ,
της Ανόρθωσης της Πάφου (Cablenet) της Ομόνοιας
και της ΑΕΚ (Primetel) όσον αφορά το κυπριακό
πρωτάθλημα, καθώς και το γαλλικό, το γερμανικό
και το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όσοι
είναι συνδρομητές της Cytavision θα μπορούν να
παρακολουθούν τους αγώνες του Απόλλωνα, της
ΑΕΛ, του Εθνικού Άχνας ο οποίος επιστρέφει στην
Α’ κατηγορία, του Ολυμπιακού, της ΕΝΠ, της Σαλαμίνας και της Δόξας. Πρόκειται για δεδομένα
που δημιουργούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού

οποία θα προσφέρουν από τον Ιούλιο στους συνδρομητές βρίσκονται στην Primetel και την
Cablenet. Μιλώντας στην «Κ» ο εμπορικός διευθυντής της Cablenet Περικλής Θεοδωρίδης αναφέρει ότι τα πλάνα γίνονται στην φιλοσοφία του
να μπορεί ο συνδρομητής να κτίζει το δικό του
πακέτο όπως το θέλει. Αλλάζει επίσης και ο τρόπος
διάθεσης του αθλητικού περιεχομένου με επιπρόσθετα πακέτα στο διαδίκτυο, καθώς επίσης
και μέσω κάποιων προπαρασκευασμένων πακέτων
σε πιο ελκυστική τιμή. Ολόκληρο το πακέτο του
αθλητικού περιεχομένου θα περιλαμβάνει έξι κανάλια, τα τρία της Primetel και θα υπάρχουν
ακόμα τρία κανάλια τα οποία ονομάζονται

Τους επόμενους μήνες ο φίλαθλος θα μπει σε διαδικασία να αποφασίσει τι προτιμά να παρακολουθεί ώστε να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις και να προχωρήσει με τα
ανάλογα πακέτα των εταιρειών. Cytavision από την μια, Primetel και Cablenet από την άλλη.
Cablenetsports 1 HD, CablenetSports 2 HD και
7sportstv HD.

Τα επόμενα βήματα
Η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαιρικών ομάδων της πρώτης κατηγορίας, δεν
ήταν η μοναδική αλλαγή για την Cablenet, που
φαίνεται να ενισχύει την θέση της στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, με την εξασφάλιση του 4ου
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Επρόκειτο για στρατηγική απόφαση της εταιρείας να εξασφαλίσει το
δικό της δίκτυο. Ετσι προχώρησε μέχρι τον 7ο γύρο
του διαγωνισμού και επένδυσε επτά εκατομμύρια
ευρώ παίρνοντας το πράσινο φως από το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Μένει να υπογραφεί
το συμβόλαιο και να γίνει η πρώτη πληρωμή, ενώτο
υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις. Πλέον οι
επόμενες κινήσεις της Cablenet είναι να προχωρήσει
σε τεχνοοικονομική μελέτη ώστε να λάβει αποφάσεις
για τον τρόπο αξιοποίησης του δικτύου οπτικών
ινών. Το νέο δίκτυο θα είναι παγκύπριας κάλυψης
για κινητή τηλεφωνία, αν και ήδη προσφέρεται με
την χρήση του δικτύου της Cyta.
Πέραν τούτου, η εταιρεία προχωρεί περί τα τέλη
Μαΐου - αρχές Ιουνίου με δίκτυο 4G, ενώ είναι υπό
μελέτη το δίκτυο των οπτικών ινών. Στις επερχόμενες
αλλαγές και η επένδυση στην τηλεοπτική πλατφόρμα
η οποία να είναι διαθέσιμη περί τα τέλη του 2019.
Στόχος να αλλάξουν την τηλεοπτική εμπειρία και
αυτή να γίνει στη βάση των προτύπων του Netflix.
Με αυτό τον τρόπο, αναφέρεται, θα υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη μέσα από την τηλεοπτική
πλατφόρμα, και θα υπάρχει διαδραστικότητα.
Μιλώντας στην «Κ» ο marketing manager της
Primetel Αλέξανδρος Ζάχος, ανέφερε ότι γίνεται
προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης στο πλαίσιο
προετοιμασίας της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης το νέο ιδιόκτητο
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας «Pre5G», με ταχύτητες
που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700Mbps, χωρίς
αλλαγή τερματικού. Το νέο δίκτυο αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2019. Μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2019, αναμένεται να πραγματοποιηθούν
οι πρώτες δοκιμές της πιλοτικής εφαρμογής τηλεπικοινωνιών 5ης γενιάς σε υπαίθριο χώρο ώστε
να αποτελέσει πεδίο πειραματισμού νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.
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Αλλάζει περί τα τέλη του 2019 η τηλεοπτική πλατφόρμα της Cablenet,
που αναμένεται να πλησιάσει στο
προφίλ πλατφόρμας τύπου Netflix
κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ των
καταναλωτών, αφού προκειμένου να δελεάσουν
και να κερδίσουν μερίδια των συνδρομητών, οι
εταιρείες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν σε ανταγωνιστικές τιμές στα πακέτα.

Μειώνει τιμές
Κάτι που ήδη φαίνεται να εξετάζει η Cytavision,
όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», η Cyta
μελετά το ενδεχόμενο μείωσης του υφιστάμενου
προσφερόμενου αθλητικού πακέτου από την τιμή
των 45 ευρώ που διατίθεται σήμερα. Το ύψος της
μείωσης είναι κάτι το οποίο μελετάται αυτή την
στιγμή και θα τεθεί ενώπιον Διοικητικού Συμβουλίου
της Cyta, αν και θεωρείται βέβαιο ότι θα πρόκειται
για δελεαστική πρόταση προς τους συνδρομητές.
Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο
διάστημα με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για
Ιούνιο. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν με την έναρξη
του νέου πρωταθλήματος. Μέσα στο πακέτο της
Cytavision, εκτός από το κυπριακό πρωτάθλημα
περιλαμβάνεται το Champions League και το
Europa League, τα πρωταθλήματα τένις, οι φόρμουλες ενώ και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων
θα τα διατηρήσει η Cytavision. Σημειώνεται ότι
αν και η Cyta αναμένει ότι θα έχει κάποιες απώλειες
συνδρομητών συνεπεία των αλλαγών, εντούτοις,
στους κύκλους της εταιρείας εκτιμάται ότι οι όποιες
απώλειες δεν θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό
της, από την στιγμή που ήδη έχουν εξοικονομήσει
ένα σημαντικό κονδύλι αρκετών εκατομμυρίων,
από την απώλεια των δικαιωμάτων του ΑΠΟΕΛ
και της Ανόρθωσης. Αντίθετα εκτιμούν ότι αυτή
η εξέλιξη θα επιδράσει μάλλον θετικά στον τελικό
ισολογισμό της εταιρείας.

Από τέσσερις, τρεις
Πάντως τα σενάρια για συγχωνεύσεις στην
αγορά των τηλεπικοινωνιών παραμένουν. Παρά
το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο
τραπέζι, η ευρωπαϊκή τάση οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα αναφέρουν πηγές της αγοράς. Είναι
λογικό λοιπόν οι τέσσερις υφιστάμενοι παίκτες να
γίνουν τρεις, αν και εφόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία ανάμεσα στους παρόχους.

Ετοιμάζουν πακέτα
Στο στάδιο προετοιμασίας των προϊόντων τα

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

«Η νύχτα είναι σκοτεινή...»
Το Game of Thrones (GoT) διχάζει. Η
τηλεοπτική σειρά της αμερικανικής
πλατφόρμας ΗΒΟ διανύει τον τελευταίο κύκλο της. Μεθαύριο, Δευτέρα,
θα προβληθεί το έκτο και τελευταίο
επεισόδιο του όγδοου κύκλου, που
θα είναι και το τελευταίο γενικώς.
Μίλησα παραπάνω για τηλεοπτική
σειρά αλλά πρόκειται για πολιτισμικό-πολιτιστικό φαινόμενο. Σχεδόν
δέκα χρόνια τώρα, η τόσο επιτυχημένη μεταφορά του μυθιστορηματικού
σύμπαντος του Αμερικανού συγγραφέα έργων φαντασίας Τζορτζ Ρ. Ρ.
Μάρτιν, προσελκύει εκατομμύρια θεατές από όλο τον κόσμο και όλες τις
ηλικίες, προκαλώντας συζητήσεις
και διαφωνίες, κυρίως όμως συγκεντρώνοντας φανατικούς οπαδούς μα
και ορκισμένους πολέμιους.
Από τις σκηνές βίας και σεξ των
αρχικών κύκλων (με αιμομιξίες, βιασμούς, βασανισμούς ανθρώπων και
ζώων, φονικά νεκροζώντανα πλάσματα, οίκους με έμβλημα έναν άνθρωπο γδαρμένο ζωντανό – από την
προσφιλή συνήθεια της συγκεκριμένης οικογένειας κ.ά.), έως τον τελευ-

ταίο αυτό κύκλο μέσα από τον οποίο
κλείνουν πολλαπλοί μικρότεροι αφηγηματικοί κύκλοι, μέσα σε ένα όργιο
αίματος και φωτιάς, το GoT δεν έχει
πάψει να προκαλεί.
Μάλιστα, χιλιάδες οπαδοί της σειράς θέλουν να επαναληφθεί ο τελευταίος κύκλος – αλλά... αλλιώς. Δεν
συμφωνούν ή δεν τους αρέσουν οι
επιλογές των σεναριογράφων και συγκεντρώνουν –όπως έχει γραφεί– υπογραφές για να γυρίσει η παραγωγή
εκ νέου τα τελευταία επεισόδια.
Λίγο κωμική είναι αυτή η... αμεσοδημοκρατική τάση και στην ποπ
κουλτούρα, δείχνει όμως την τεράστια
βαρύτητα που ασκεί το GoT σε μεγάλες μάζες τηλεθεατών, καθώς επίσης την ταύτιση των τελευταίων με
τους χαρακτήρες που, όλοι ωστόσο,
είναι πρόσωπα ενός τελείως φανταστικού κόσμου, κάτι ανάμεσα σε μεσαιωνική Αγγλία, σε πίνακες του Ιερώνυμου Μπος αλλά και των προραφαηλιτών ζωγράφων της βικτωριανής
Αγγλίας. Είναι, επίσης, κάτι ανάμεσα
σε «Αρχοντα των δαχτυλιδιών», «Ιστορία των Σταυροφοριών» και

«House of Cards», με την πολιτική ίντριγκα και την αδίστακτη αρχομανία.
Πάντως, σίγουρα έχουμε να κάνουμε
με ένα παράλληλο, φανταστικό σύμπαν, με κοντινούς αλλά και τελείως
διαφορετικούς φυσικούς νόμους, συνεπώς με πρόσωπα μέσα σε αυτό που
κανονικά θα έπρεπε να μοιάζουν χάρτινα κι εντούτοις συγκινούν και προκαλούν ταυτίσεις, προβολές από τους
τηλεθεατές – και όχι μόνον τους νεαρούς σε ηλικία.
Θα θυμόμαστε κάτι απ’ όλο αυτό
άραγε; Ή είναι ένα θέαμα που καταναλώθηκε και χωνεύτηκε και πάμε
για άλλα; Προσωπικά, θα θυμάμαι τα
τοπία. Από τη Νέα Ζηλανδία έως την
Κροατία, τη Μάλτα ή την Ιρλανδία, η
τοπιογραφία της σειράς παρουσιάζει
κάτι γήινο και την ίδια στιγμή εξωγήινο.
Θα θυμάμαι, επίσης, το μότο της Νυχτερινής Φρουράς στο λεγόμενο βόρειο Τείχος: «Η νύχτα είναι σκοτεινή
και γεμάτη τρόμους» (The night is
dark and full of terrors). Ξόρκι και
προσευχή συνάμα, εκ βαθέων έκφραση της αρχέγονης ανάγκης του ανθρώπου για φως.

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Γιατί δεν «δουλεύουν» οι προεκλογικές παροχές
Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση
με σειρά από ρυθμίσεις προσπαθεί να ανατρέψει
το αρνητικό πολιτικό κλίμα. Μοίρασε επίδομα
στους συνταξιούχους, μείωσε τον συντελεστή
ΦΠΑ για διάφορα προϊόντα, μείωσε για κάποιους
τον ΕΝΦΙΑ, έδωσε αυξήσεις μισθών και επιδόματα
σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, ρυθμίζει
χρέη σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Κάνει
ό,τι μπορεί. Φυσικά όλα έγιναν με πρόσχημα
ότι υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος», δηλαδή
το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε. Επιπλέον προωθεί ευνοϊκές ρυθμίσεις που στηρίζονται στη μείωση του υποχρεωτικού πλεονάσματος τα επόμενα χρόνια.
Προτείνει να υλοποιεί μικρότερο πλεόνασμα
(αν είναι στην κυβέρνηση) παραχωρώντας ως
εγγύηση ένα ποσό από το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» που δημιούργησε. Αυτή θα ήταν επιλογή
με πραγματικές (θετικές) επιπτώσεις, αν φυσικά
ίσχυε... Το ερώτημα είναι αν τα προεκλογικά
μέτρα δουλεύουν στην πράξη. Είναι αποτελεσματικά; Οσον αφορά την πολιτική επίπτωση
δεν φαίνεται να εξυπηρετείται ο σκοπός για τον
οποίο ελήφθησαν. Πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν είχαν επιχειρήσει ανάλογα χαριστικά
μέτρα παραμονές εκλογών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πολίτες απόλαυσαν τις όποιες ρυθ-

μίσεις και μετά ψήφισαν όπως είχαν αποφασίσει
να κάνουν πριν από τις παροχές. Δεν άλλαξαν
γνώμη εξαιτίας προεκλογικών παροχών. Οι
Beatles που τραγουδούσαν «Δεν μπορείς να μου
αγοράσεις αγάπη» (Can’t buy me love), ήταν
σοφότεροι. Μήπως όμως η αύξηση του εισοδήματος, η ενίσχυση της κατανάλωσης, βοηθάει
την οικονομία; Επειτα από περίπου δέκα χρόνια
ύφεσης και με τα εισοδήματα πολλών καταναλωτών να έχουν υποστεί καθίζηση, πρέπει να
θεωρείται βέβαιον ότι το μεγαλύτερο μέρος του
νέου εισοδήματος θα κατευθυνθεί στην κατανάλωση. Θα τονωθεί η οικονομία; Προσωρινά.
Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ καταγράφει την επίπτωση στην εμπιστοσύνη των
καταναλωτών. «Στην πλευρά των νοικοκυριών,
ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακάμπτει οριακά, εξέλιξη που δείχνει ότι ενδεχομένως έχει ολοκληρωθεί η τονωτική επίδραση
του προεκλογικού κύκλου». Οι καταναλωτές
έχουν προεξοφλήσει ότι (και αυτή) η κυβέρνηση
θα προσφύγει σε προεκλογικές παροχές. Η τόνωση της κατανάλωσης όμως θα είναι περιορισμένη, επειδή η ενίσχυση εισοδημάτων με τον
τρόπο αυτό δεν είναι ικανή να κινήσει την οικονομία σε αναπτυξιακή διάσταση. Δεν φέρνει
ούτε επενδύσεις ούτε αύξηση της απασχόλησης.
Ηδη «ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχωρεί

τον Απρίλιο στις 100,3 μονάδες (από 101,3), ενώ
κινείται σε επίδοση χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (102,6)». Οι εξαγωγικές
βιομηχανίες περιμένουν περισσότερες πωλήσεις
στις ξένες αγορές, ενώ το λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα, δεν περιμένει βελτίωση επιδόσεων. Ακόμα και στον τομέα των υπηρεσιών
οι προσδοκίες είναι χαμηλές, δεδομένου ότι ο
τουρισμός εφέτος δεν θα σημειώσει το άλμα
των προηγούμενων ετών, για λόγους που αφορούν
κυρίως τις ανταγωνιστικές αγορές. Κάποιες από
αυτές εμφανίζονται περισσότερο ελκυστικές
για διάφορους λόγους. Αφού λοιπόν τα μέτρα
αυτά δεν αλλάζουν τις διαθέσεις των ψηφοφόρων
αλλά ούτε και έχουν ιδιαίτερα ευεργετικές,
μόνιμες επιπτώσεις στην οικονομία, γιατί τα
προτιμούν οι κυβερνώντες; Επειδή αυτό είναι
στη φύση τους. Επειδή έχουν απομακρυνθεί
από την ψυχολογία ανιδιοτελούς προσφοράς,
εμφορούνται από την απλοϊκή λογική ότι πάντα
επικρατεί το συμφέρον. Για τον ίδιο λόγο φωτογραφίζονται σε ακίνητο συρμό, ανύπαρκτου
μετρό. Υποτιμούν τους πολίτες σκεπτόμενοι,
«θα τους δώσουμε κάτι παραπάνω και θα επανέλθουν». Εχουν παρασυρθεί τόσο πολύ από
τη γοητεία της εξουσίας, που ξέχασαν ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τα πάντα απλώς για να κερδίσουν.
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Σε προεκλογικό
ανατροπών
ο Συναγερμός
Μία εκλογική μάχη με πολλές ανασκευές και
ανακατατάξεις και απρόβλεπτη τη συνέχεια
της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός έμπαινε
στη μάχη των ευρωεκλογών υπήρχαν
στελέχη που διέρρεαν πως τα ποσοστά
ενδεχομένως να φτάσουν και το 40% με
αποτέλεσμα οι έδρες από δύο να αυξηθούν
σε τρεις. Οι ευρωεκλογές ήταν άλλωστε
μία εύκολη μάχη για το κυβερνών κόμμα
δεδομένου ότι ανέκαθεν λάμβανε την
πρωτιά χρησιμοποιώντας το αφήγημα
του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού
του. Χρειάστηκε να περάσουν λίγοι μήνες
για να διαπιστώσουν πως η εκλογική
μάχη κάθε άλλο από δεδομένη μπορεί
να θεωρηθεί και τείνει να μετατραπεί
από υγιεινό περίπατο σε τρενάκι του τρόμου για τον Συναγερμό. Πρώτα, η δυσκολία στον καταρτισμό του ψηφοδελτίου,
στη συνέχεια η δημοσιοποίηση του πορίσματος του Συνεργατισμού και κυρίως
οι κατά συρροή δολοφονίες που ακολούθησαν ήταν αρκετά για να θέσουν τον
ΔΗΣΥ σε πίεση. Μία πίεση που προκάλεσε
<
<
<
<
<
<
<

Ο ΔΗΣΥ ξεκίνησε
φιλοδοξώντας να κατακτήσει
ακόμη και την τρίτη έδρα.
Ατυχείς δηλώσεις, αναφορές
και συμβάντα από το
παγκύπριο συνέδριο
και μετά θεωρείται πως
προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα
και πρόβλημα συσπείρωσης.
σειρά ανατροπών, ατυχών χειρισμών και
ανασκευών. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ψαλίδα με το ΑΚΕΛ να κλείνει
κατά πολύ και το κυβερνών κόμμα να
δυσκολεύεται στη συσπείρωση. Το τι θα
γίνει τελικώς είναι ακόμα θολό. Το σίγουρο
είναι πως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα παίξει τον δικό του ρόλο για την
επόμενη μέρα και της δεξιάς παράταξης
και των πρωταγωνιστών της.

Η αρχή του κακού

Οι κατά συρροή δολοφονίες, σε συνδυασμό με την καθημερινή επίθεση που
δέχονταν Πινδάρου-Προεδρικό από το
ΑΚΕΛ για ανεπάρκεια και παραιτήσεις,
ήταν αρκετά για να προκαλέσουν αφόρητη
πίεση στον ΔΗΣΥ. Τόση πίεση που οδήγησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ σε συμμαχία. Συμμαχία που προϋπέθετε την εμπλοκή του
Προέδρου και κυβέρνησης στον προεκλογικό και τη σφοδρή επίθεση προς το
ΑΚΕΛ, σε μία προσπάθεια συσπείρωσης
των συναγερμικών ψηφοφόρων. Αυτό
φάνηκε ξεκάθαρα από το παγκύπριο συνέδριο του ΔΗΣΥ στις αρχές του Μάη.

Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο
και ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ άνοιξαν πυρ
εναντίον του ΑΚΕΛ και της «καταστροφικής διακυβέρνησης» που «πήρε τη χώρα
πίσω». Έθεσαν παράλληλα ερωτήματα
προς το ΑΚΕΛ για το τι τάζει στους Τ/κ
κατά τις προεκλογικές τους εκστρατείες
στα κατεχόμενα, αφήνοντας να νοηθεί
ότι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ παρουσιάζεται
ως εκπρόσωπος της τ/κ κοινότητας.

Ο Νιαζί και οι φιλελεύθεροι

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου του ΔΗΣΥ είχε
από μόνη της προκαλέσει αντιδράσεις
οι οποίες ωστόσο κορυφώθηκαν όταν
την ίδια στιγμή η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Ελένη Σταύρου παίρνοντας το αφήγημα του ΔΗΣΥ αρκετά
βήματα πιο κάτω στοχοποιούσε την υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και παρουσίαζε τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ ως εν
πολλοίς εγκάθετο της Άγκυρας.
Αυτό ήταν αρκετό για να ενταθούν οι
αντιδράσεις από το φιλελεύθερο και πιο
προοδευτικό ακροατήριο του ΔΗΣΥ, το
οποίο εδώ και καιρό μέσα από δηλώσεις
του Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά και εξαιτίας
της επιλογής του να βάλει την Ελένη
Σταύρου στο ψηφοδέλτιο έκριναν πως
το κόμμα της Δεξιάς κινείται σε πιο συντηρητικά μονοπάτια. Μονοπάτια που
στόχο έχουν να σταματήσουν τις διαρροές
προς το ΕΛΑΜ καθώς αυτό βάσει των δημοσκοπήσεων ήταν το κύριο πρόβλημα
του ΔΗΣΥ, με δευτερεύον την μετακίνηση
συναγερμικών υπέρ της υποψηφιότητας
Νιαζί. Η αλήθεια είναι πως ο ΔΗΣΥ ήθελε
με κάθε τρόπο να αποφύγει την όποια
ευθεία αντιπαράθεση με τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ δεδομένης και της σχέσης που
είχε με τον Γλαύκο Κληρίδη αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρξε σύμβουλος του Νίκου Αναστασιάδη. Γι΄ αυτόν
ακριβώς τον λόγο η Πινδάρου διαφοροποιήθηκε από τα λεγόμενα της Ελένης
Σταύρου και ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας Νίκος Νουρής έστειλε
εκ των υστέρων εγκύκλιο στους υποψηφίους ότι δεν θα βγαίνουν εκτός της επίσημης γραμμής του κόμματος. Όπως
λένε συναγερμικοί κύκλοι, η κίνηση της
Ελένης Σταύρου φέρεται πως στοίχισε
αρκετά στο κόμμα, βάσει και των δημοσκοπήσεων του κόμματος.

Η Καίτη στο προσκήνιο

Όμως οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στο ακροατήριο του ΔΗΣΥ αλλά και
σε στελέχη του κόμματος που είδαν με
δυσφορία τη νέα προσέγγιση του ΔΗΣΥ.
Πέραν του πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ
Ρίκκου Μαππουρίδη, ανησυχίες προκάλεσε και η στάση της Καίτης Κληρίδου.
Η επίθεση προς τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
άνοιξε επίσημα τον κύκλο των αντιδράσεων, με την θυγατέρα του Γλαύκου Κλη-

Οι δηλώσεις του Προέδρου κατά τις προεκλογικές συγκεντρώσεις θεωρείται από Συναγερμικούς πως αποτέλεσαν προεκλογικό δώρο στο ΑΚΕΛ παρά να ωφελήσουν.

Πάγωσε
η «καταστροφική
διακυβέρνηση»

άλλης επιλογής, θα ψηφίσει δυο υποψήφιους του ΔΗΣΥ που κατά την άποψη
της έχουν κατανοήσει την πολιτική του
Γλαυκού Κληρίδη στο Κυπριακό, και που
αν εκλεγούν, θα εξακολουθούν να εργάζονται μέσα σε αυτό το πνεύμα.

«Δεν θα μας πάρουν πίσω» είναι το

Ψήφος υπό διαμαρτυρία

προεκλογικό σύνθημα του ΔΗΣΥ,
με στελέχη του κόμματος να σημειώνουν εδώ και καιρό ότι το ΑΚΕΛ
και η διακυβέρνησή του ευθύνεται
για την οικονομική καταστροφή του
τόπου. Το γεγονός ότι αυτό το αφήγημα είχε χρησιμοποιηθεί στις
προεκλογικές εκστρατείες από το
2013 και εντεύθεν, έκανε πολλούς
εντός του ΔΗΣΥ να διερωτηθούν
κατά πόσο θα βγει και αυτή τη φορά στο κόμμα. Το σίγουρο είναι πως
εξαιτίας και της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η υγεία
του τέως προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, έχει αποφασιστεί να χαμηλώσουν οι τόνοι
της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά την προηγούμενη διακυβέρνηση.

ρίδη να αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή
της ότι διαφωνεί κάθετα με τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα
γύρω από την υποψηφιότητα Κιζίλγιουρεκ.
Σημείωνε μάλιστα πως με την έλλειψη

Κρίσιμες ώρες για τον Δ. Χριστόφια
Διασωληνωμένος βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Νοσηλεύτηκε
το Σάββατο στη Μεταμοσχευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και από τη Δευτέρα βρίσκεται στην
Εντατική λόγω σημαντικής αναπνευστικής επιβάρυνσης.
Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα
με το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι σταθερή
αλλά παραμένει κρίσιμη. Το μεσημέρι
της Τρίτης έγινε συμβούλιο γιατρών,
ενώ το απόγευμα τον επισκέφθηκε Λοιμοξιολόγος από το εξωτερικό. Ο τέως
Πρόεδρος βρίσκεται διασωληνωμένος
και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς
του στο Ισραήλ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επισκεφθεί τον Δημήτρη Χριστόφια το
απόγευμα της Δευτέρας. Εξερχόμενος
από το νοσοκομείο εξέφρασε τη λύπη
του και όπως είπε διαμήνυσε στην οικογένεια του Δημήτρη Χριστόφια πως
η πολιτεία θα βρίσκεται στη διάθεσή
της για ό,τι χρειαστεί.
«Καμιά φορά όταν αντικρίσεις την
πραγματικότητα διερωτάσαι πόσο μικροί
γινόμαστε από εκφράσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαλότητας. Το πιο σημαντικό όμως είναι
ότι τα αισθήματα παραμένουν αισθήματα.
Με τον Δημήτρη Χριστόφια διανύσαμε
μια πολιτική διαδρομή πολλών χρόνων.
Του εύχομαι περαστικά», είπε ο Νίκος
Αναστασιάδης.
Πρώτος επισκέφθηκε τον Δημήτρη

Χριστόφια ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού το πρωί της Δευτέρας αλλά και
το πρωί της Τρίτης. Όπως είπε ο κ. Κυπριανού, επικοινωνεί κανονικά με το
περιβάλλον και σημείωσε πως τα μηνύματα του κόσμου είναι συγκινητικά. Όπως είπε, ευχή μας είναι ο Δημήτρης να
ξεπεράσει αυτή την κρίσιμη στιγμή που
περνά και να είναι σύντομα σιδερένιος
μαζί μας. Εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες του στον κόσμο και τη συγκί<
<
<
<
<
<
<

Πολιτικοί αρχηγοί και στενοί συνεργάτες του τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο
- εξετάζεται το ενδεχόμενο
μεταφοράς του στο Ισραήλ.
νησή του για το ενδιαφέρον που έδειξαν
το τελευταίο εικοσιτετράωρο για την υγεία του κ. Χριστόφια.
Τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
επισκέφθηκε την Τρίτη και ο Πρόεδρος
του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος. Εξερχόμενος από το Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας, ο κ. Παπαδόπουλος ευχήθηκε
καλή δύναμη τόσο στον ίδιο τον κ. Χριστόφια, όσο και στους οικείους του.
«Μου έχουν μεταφέρει ότι ο κ. Χριστόφιας
έχει τη βούληση και την αποφασιστικότητα να ξεπεράσει αυτή την δοκιμασία.
Του εύχομαι κάθε καλό». Τον κ. Χριστόφια
επισκέφθηκαν ο πρώην πρόεδρος της

Η κατάσταση της υγείας του Δ. Χριστό-

φια, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν,
είναι σταθερή αλλά παραμένει κρίσιμη.

βουλής Γιαννάκης Ομήρου και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν. Στο νοσοκομείο βρίσκονται στελέχη και στενοί συνεργάτες του
κ. Χριστόφια.

Το γεγονός βεβαίως ότι η ίδια προ ημερών διακινούσε μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος άρθρο με την τοποθέτηση «αξίζει να δημοσιοποιηθεί» που εξηγούσε
για ποιους λόγους ο αρθρογράφος δεν θα
ψηφίσει ΔΗΣΥ αλλά Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,
αναφέροντας πως ο Νίκος Αναστασιάδης
κορόιδεψε τους ψηφοφόρους του και έχει
αποφασίσει τη διχοτόμηση ήταν αρκετό
για να προκαλέσει παραζάλη στην Πινδάρου και έτυχε πολλών ερμηνειών από
άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για το
για ποιάν υποψηφιότητα εργάζεται τελικώς.

Η εμπλοκή Αναστασιάδη

Το τελικό κτύπημα βεβαίως, όπως αναφέρουν Συναγερμικά στελέχη, δεν
ήταν άλλο από την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας την περασμένη
Παρασκευή ότι «δε μπορούν τα μηδενικά
να μιλούν για τους άριστους» απευθυνόμενος στο ΑΚΕΛ. Κίνηση που αξιοποίησε
πλήρως το ΑΚΕΛ, πολώνοντας το ακροατήριό του κατά το παγκύπριο συνέδριο
του ΑΚΕΛ που ακολούθησε των δηλώσεων
του κ. Αναστασιάδη.
Στην Πινδάρου είδαν βεβαίως με α-

μηχανία την τοποθέτηση του Προέδρου.
Κομματικοί κύκλοι άρχισαν μάλιστα να
διερωτούνται κατά πόσο η εμπλοκή Αναστασιάδη στον προεκλογικό λειτουργεί
υπέρ του ΔΗΣΥ ή του ΑΚΕΛ. Καθόλου
τυχαίο το γεγονός ότι κανένα στέλεχος
δεν έκανε οποιαδήποτε κίνηση ανασκευής
ή επεξήγησης των δηλώσεων του Νίκου
Αναστασιάδη τις πρώτες δύο μέρες, πλην
του διευθυντή του γραφείου τύπου του
Προεδρικού Βίκτωρα Παπαδόπουλου.
Συναγερμικοί κύκλοι θεωρούν πως η τοποθέτηση του Προέδρου κλείδωσε μια
και καλή την απομάκρυνση των φιλελεύθερων και προοδευτικών ψηφοφόρων
από τον ΔΗΣΥ σημειώνοντας πως ενίσχυσε την αίσθηση που επικρατεί στην
κοινωνία ότι η κυβέρνηση ρέπει προς
την αλαζονεία. Στο Προεδρικό, αντιλαμβανόμενοι τις αντιδράσεις, προσπάθησαν
λίγες μέρες αργότερα να ανασκευάσουν
την κατάσταση προωθώντας βίντεο κατά
το οποίο ο Νίκος Αναστασιάδης λέει πως
σέβεται τον κόσμο της Αριστεράς και
πως εν πολλοίς οι αναφορές αφορούν
την μηδενιστική προσέγγιση της ηγεσίας
του ΑΚΕΛ. Το κατά πόσο αυτό έπεισε το
συναγερμικό και ευρύτερο ακροατήριο
της Δεξιάς είναι υπό συζήτηση.

Από Δευτέρα…

Το σίγουρο είναι πως αυτό το αφήγημα
ακολούθησε τελικώς και ο ΔΗΣΥ. Και
λέμε τελικώς δεδομένου ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημη-

τρίου, ενώ το πρωί της Δευτέρας ζήτησε
συγγνώμη σε όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι, λίγες ώρες αργότερα, σημείωνε
πως «ο Πρόεδρος καυτηρίασε τη μηδενιστική συμπεριφορά της ηγεσίας του
ΑΚΕΛ απέναντι στο έργο μιας κυβέρνησης που από την κρίση μας έφερε ανάπτυξη, με σωρεία ωφέλιμων μεταρρυθμίσεων και ακόμη τη στάση της στο μεγαλύτερο ζήτημα, το κυπριακό και απέναντι στην επίθεση της Τουρκίας στην
ΑΟΖ μας».
Διαφορετική στάση τήρησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου
Γλαύκος Κληρίδης Μιχάλης Σοφοκλέους,
ο οποίος από το ραδιόφωνο του «Πολίτη»
χαρακτήρισε ατυχή την δήλωση του
Προέδρου για μηδενικά. Αντί άλλων ενεργειών, θα έπρεπε να υπήρχε μια ανθρώπινη απολογία ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σοφοκλέους, υπογραμμίζοντας
παράλληλα πως το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να
μηδενίζει την οικονομικοκοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς επί δικής
του διακυβέρνησης προκλήθηκαν τα
μεγάλα προβλήματα στην οικονομία του
τόπου. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του ότι μετεκλογικά θα πρέπει να
ξεκινήσει η συζήτηση για το τι φταίει
που οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν καλά, τα ποσοστά του ΔΗΣΥ. Σημείωσε ωστόσο πως αυτό που προέχει αυτή την
στιγμή είναι οι εκλογές και να βγει το
μήνυμα από την κάλπη μιας ευρωπαϊκής
Κύπρου.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Tου ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ*

Η πολιτική δεν είναι καταδικασμένη σε κατήφορο
Η απογοήτευση με την πολιτική και τους
πολιτικούς, ακόμη και η δικαιολογημένη,
μοιάζει με ελάχιστη προϋπόθεση στις
συζητήσεις των τελευταίων ημερών.
Πολλές φορές όμως είναι αδικαιολόγητη
και έχει να κάνει μόνο με την έκφραση
μιας γενικόλογης αποστροφής προς όσους ασχολούνται με τα κοινά, ενώ δίνει
και ένα καλό άλλοθι στην αδιαφορία.
Πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι μονοπρόσωπη ούτε καταδικασμένη σε ένα
κατήφορο χωρίς επιστροφή. Άλλωστε,
αποδεικνύεται ιστορικά ότι λίγοι άνθρωποι με την σωστή μαγιά μπορούν
να αλλάξουν τα πράγματα ξεπερνώντας
ανυπέρβλητα εμπόδια. Ένας από τους
λίγους ανθρώπους σήμερα που διαθέτει
αυτή τη μαγιά και έχει αποδείξει ότι
μπορεί να καταστεί φορέας της αλλαγής,
είναι ο Παναγιώτης Σεντώνας.
Χρειάζονται νέοι άνθρωποι, όχι όμως
για το νεαρό της ηλικίας τους, ούτε για
τον δυναμισμό που συνοδεύει τη νεότητα. Χρειάζονται νέοι άνθρωποι στο
πνεύμα, που δεν έχουν πάρει διαζύγιο
με την ηθική, ώστε να εμπνεύσουν τόσο
τις νεότερες γενιές αλλά και τους μεγαλύτερους ότι υπάρχει ελπίδα. Είναι κρίσιμο για τον τόπο μας να αναδείξει ανθρώπους που δεν θα αρκεστούν να πουν
τα σωστά πράγματα αλλά θα κάνουν και
το σωστό. Τέτοιοι άνθρωποι θα πείσουν
ξανά τον λαό μας ότι καθαρά χέρια δεν
είναι μόνο τα άδεια χέρια. Έντιμος και
καθαρός άνθρωπος μπορεί να είναι κανείς
και με γεμάτο το καθημερινό του πρόγραμμα, με δράση και επαφή με την κοι-

νωνία. Άνθρωποι με εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες και την κρίση τους μπορούν
να φέρνουν ωφέλιμα αποτελέσματα για
τον τόπο και αυτό θα έπρεπε να είναι
αυτονόητο.
Ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος
που σε κερδίζει με το απαράμιλλο ήθος,
τον χαρακτήρα και την καθαρότητα της
σκέψης. Προσηλωμένος σε αξίες, δεν
τρέφει ψευδαισθήσεις ούτε προβαίνει
σε ευκαιριακές μεταλλάξεις για να είναι
αρεστός, με πείσμα αντιστέκεται στο
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Λίγοι άνθρωποι με
την σωστή μαγιά
μπορούν να αλλάξουν
τα πράγματα ξεπερνώντας
ανυπέρβλητα εμπόδια.
κύμα. Άριστο παράδειγμα για το πώς τα
μυαλά, όπως τα αλεξίπτωτα, λειτουργούν
καλύτερα όταν είναι ανοικτά, συνδυάζει
την δυνατότητα να σκέφτεται έξω από
τα στενά κομματικά στεγανά με πολιτικό
κριτήριο και διορατικότητα. Σε αντίθεση
με πολλούς φερέλπιδες πολιτικούς, εκτός
από περγαμηνές με ιδιαίτερη βαρύτητα
στην κοινωνία των πολιτών, διαθέτει
τόσο το κριτήριο, όσο και τα απαραίτητα
εχέγγυα να «παίξει μπάλα» στο γήπεδο
της πολιτικής. Η μέχρι σήμερα παρουσία
του στα πολιτικά πράγματα και η προεκλογική εκστρατεία των τελευταίων
λίγων μηνών επιβεβαιώνει τους ανθρώ-

πους που πίστεψαν και πιστεύουν σ’ αυτόν. Όσοι είχαν την ευκαιρία μέσα σε
αυτή την πορεία να ακούσουν τον Παναγιώτη μιλούν για την ευρυμάθεια και
την ποιότητά του. Έχει αποδείξει την
δεξιότητά του με τον μεστό πολιτικό
λόγο και τις κρυστάλλινες πολιτικές του
θέσεις, μακριά από κενά λόγια και αχρείαστες αντεγκλήσεις.
Γνωρίζοντας τον Παναγιώτη τα τελευταία 12 και πλέον χρόνια πίστευα
και πιστεύω στο εύρος των ικανοτήτων
και της νηφάλιας σκέψης του. Είναι ένας
άριστος σύμβουλος και καλός ακροατής,
πράγματα σπάνια στην πολιτική (γενικά,
όχι μόνο στις μέρες μας και όχι μόνο
στην Κύπρο), θεωρώ ότι αποτελεί την
καλύτερη επιλογή για να εκπροσωπήσει
τη νέα γενιά της πατρίδας μας.
Το έργο που επιτελεί ως πρόεδρος
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου από
το 2014 μιλά από μόνο του. Είναι σαφές
ότι, στο πλαίσιο της θητείας του, ο Οργανισμός έχει συμβάλει, μέσα από την
αυξημένη συμμετοχή νέων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαμόρφωση μιας κρίσιμης μάζας ανθρώπων
που πιστεύουν στις αρχές της Ενωσης
μέσα από την εμπειρία των θεσμών και
τις ανταλλαγές.
Καλή επιτυχία Παναγιώτη Σεντώνα.
Σε αυτή την πορεία, όχι μόνο μέχρι την
κάλπη αλλά και την επαύριον, θα έχεις
στο πλευρό σου διαχρονικούς συνοδοιπόρους στο γήπεδο των ιδανικών και
των αξιών που πρεσβεύεις.
*Προέδρος ΝΕΔΗΣΥ
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Εβδομες στις δαπάνες οι κυπριακές τράπεζες
Ο δείκτης κόστους προς τα έσοδα φτάνει το 60,3% - Πρώτες σε έξοδα οι γερμανικές στην ευρωπαϊκή κατάταξη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών
των κυπριακών τραπεζών -κυρίωςκατά την τελευταία εξαετία, είναι
καταφανής. Το 2013 το κυπριακό
τραπεζικό σύστημα ταρακουνήθηκε
από κούρεμα καταθέσεων, συγχώνευση τράπεζας και την εισαγωγή
αυστηρών οδηγιών για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Την εξαετία που ακολούθησε,
οι τράπεζες προχώρησαν σε πολλά
Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου, έκλεισε
το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό
πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου και έγιναν συγχωνεύσεις μικρότερων τραπεζών. Το προσωπικό των τραπεζών
έχει μειωθεί πέραν των 3.500 ατόμων
από τις αρχές του 2013 έως και το
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Παρόλο που τα τραπεζικά
ιδρύματα έχουν δώσει
σαφή μηνύματα για
μείωση προσωπικού
και καταστημάτων, εντούτοις δεν διαφαίνεται
άμεσα να μειώνονται
τα κόστη τους.

Το προσωπικό των τραπεζών έχει μειωθεί πέραν των 3.500 ατόμων από τις αρχές του 2013 έως και το 2018.

2018, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως
οι τραπεζοϋπάλληλοι παραμένουν
αρκετοί. Κάθε υπάλληλος αντιστοιχεί
σε 80 πελάτες, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ένας τραπεζοϋπάλληλος υπολογίζεται να εξυπηρετεί άνω των
150. Για το κοστολόγιο των τραπεζών
σίγουρα δεν ευθύνεται μόνο το προσωπικό και οι μισθοί των υπαλλήλων,
αλλά περισσότερο το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών από τη γέννησή τους. Άνω του 50% πάντως των
συνολικών λειτουργικών εξόδων μίας
τράπεζας προκύπτουν από το κόστος
του προσωπικού. Όπως και να έχει,
τα δεδομένα δείχνουν πως τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα έχουν
το 7ο μεγαλύτερο κόστος σε σχέση
με άλλα 20 ευρωπαϊκά κράτη. Συ-

γκεκριμένα, τα κυπριακά τραπεζικά
ιδρύματα έχουν κόστος προς έσοδα
στο 60,34%.
Παρά το ότι παρομοιάζεται η γερμανική οικονομία ως η καλύτερη ευρωπαϊκή και αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη,
το Statista καταδεικνύει πως τα πιστωτικά της ιδρύματα έχουν κόστος
προς έσοδα 81,8% και μπορούν να
χαρακτηριστούν ως πολυδάπανα.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται μία άλλη
υπερδύναμη, η Γαλλία, με τις τράπεζές
της να έχουν κόστος προς έσοδα στο
73,4%.
Οι τρίτες πολυδάπανες τράπεζες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι του
Ηνωμένου Βασιλείου. Την πεντάδα
συμπληρώνουν η Ιταλία με 64,2%

και η Αυστρία με 62,8%. Στην έκτη
θέση των πολυδάπανων τραπεζών
βρίσκονται οι Ιρλανδικές, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να είναι
στο 62,7% και φτάνουμε στις Κυπριακές, με 60,34%.
Το 60,34% προκύπτει από το μέσο
όρο του κόστους προς τα έσοδα πέντε
τραπεζών. Αναλυτικότερα, η Τράπεζα
Κύπρου παρουσίασε κόστος προς έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2018
στο 56%, η Ελληνική στο 70% για
όλο το 2018, η Astrobank στο 74%
για το πρώτο εξάμηνο του 2018, η
Alpha Bank Cyprus στο 70,7% για
το 2017 και τέλος της Eurobank
Cyprus στο 31% για το εννιάμηνο
του 2018. Τα παραπάνω είναι τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά

αποτελέσματα της κάθε τράπεζας.
Τα στοιχεία για το 2017 είχαν δείξει
κόστος προς έσοδα των κυπριακών
τραπεζών ελαφρώς αυξημένα, στο
60,8%.
Από εκεί και πέρα, στην όγδοη
θέση βρίσκεται η Ολλανδία με το κόστος προς τα έσοδα να είναι στο
59,5%, η Πορτογαλία στο 59%, η Δανία στο 57,8%, η Ουγγαρία στο 57,2%
και η Ελλάδα στο 53,9%. Ακολουθούν
η Φινλανδία στο 53,1%, η Ισπανία
στο 52,4%, η Πολωνία στο 50,4%, η
Ρουμανία στο 49,9%, η Τσεχία στο
46,3%, η Σουηδία στο 44,4%, η Νορβηγία στο 42,9%. Οι τράπεζες του
Βελγίου έχουν δείκτη κόστους προς
έσοδα μόλις στο 38,1%.
Παρόλο που τα τραπεζικά ιδρύ-

ματα έχουν δώσει σαφή μηνύματα
για μείωση προσωπικού και καταστημάτων, εντούτοις δεν διαφαίνεται
άμεσα να μειώνονται τα κόστη τους.
Μπορεί ένα πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου να συμβάλει στη μείωση του
κόστους τους και στο κλείσιμο μερικών καταστημάτων. Ωστόσο, η επένδυσή τους στην τεχνολογία και
σε μεθόδους για ψηφιοποίηση είναι
ένα -όπως αναφέρουν και οι ίδιεςδαπανηρό εγχείρημα το οποίο θα
δουλέψει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. “Βραχυπρόθεσμα”, δηλώνουν πρόσωπα που είναι εις θέση
να γνωρίζουν, “μάλλον θα αυξηθούν
τα κόστη μας λόγω επενδύσεων σε
τεχνολογικούς τομείς, παρά να μειωθούν”.
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Στο 78% το δημόσιο
χρέος το 2022
Στο 78% αναμένει η Κυβέρνηση να φτάσει το δημόσιο
χρέος της Κύπρου το 2022. Παρά το ότι το 2018 το δημόσιο
χρέος έφτασε στο 103% του ΑΕΠ έναντι 95,8% το 2017
από την ειδική έκδοση ομολόγων για τη στήριξη της ρευστότητας του Συνεργατισμού το πρώτο εξάμηνο του
2018, εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν
πως το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί ξανά στο
95,7% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με
το Υπουργείο και
την ειδική παρουσίαση για τους επενδυτές, η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους είναι συνυφασμένη
με τη διατήρηση
πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους
τουλάχιστον 3%.
Για το 2020 αναμένεται περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους
στο 89%, ενώ για
το 2021 βλέπει
μείωση στο 83%.
<
<
<
<
<
Παράλληλα, η <
παρουσίαση της
Κάτω από το 100% μέχρι
κυπριακής οικονομίας που δημι- τα τέλη του τρέχοντος έουργήθηκε για το
τους υπολογίζει το Υπουρεπενδυτικό κοινό
δείχνει πως ο ρυθ- γείο Οικονομικών.
μός ανάπτυξης
(RealGDP) μέχρι
και το 2022 δεν αναμένεται να πέσει κάτω από το 3%. Αναλυτικότερα, το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας έφτασε το 3,9%, ενώ για το 2019 αναμένεται
να παρουσιάσει οριακά μικρότερο ρυθμό αύξησης, στο
3,8%. Για το 2020 η παρουσίαση δείχνει ρυθμό 3,4%, ενώ
για το 2021 και για το 2022 θα παραμείνει ο ίδιος, στο
3%.
Όσον αφορά στο ποσοστό της ανεργίας, μέχρι το 2022
η Κυβέρνηση αναμένει μείωσή της στο 5%. Το 2018
έφτασε το 8,4%, το 2019 αναμένεται να φτάσει στο 7%,
το 2020 στο 6% και το 2021 θα φτάσει στο 5,5%.
Κατά το 2018, παρά τις προβλέψεις για μεγάλο πλεόνασμα, το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό,
κατά 989,6 εκατομμύρια ευρώ. Για το έλλειμμα ευθύνεται
η πώληση του Συνεργατισμού, που επιβάρυνε τα δημοσιονομικά κατά 1,68 δισ. ευρώ. Για το 2019, το δημοσιονομικό ισοζύγιο εκτιμάται πως θα καταγράψει πλεόνασμα
της τάξης του 3%, ενώ για το 2020 θα μειωθεί ελαφρώς
και θα παρουσιαστεί πλεόνασμα 2,6%. Για το 2021 η παρουσίαση δείχνει πλεόνασμα 2,4% και τέλος για το 2022
πλεόνασμα της τάξης του 2,2%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Ξενοδοχεία πολλών αστέρων έρχονται στη Λάρνακα
Μετά το Radisson , το Best Western 3η διεθνής αλυσίδα κλείνει συμφωνία και κατεβαίνει Κύπρο τους επόμενους μήνες
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ανησυχίες για αφίξεις

Η φετινή χρονιά είναι δύσκολη για την
Λάρνακα, από άποψη τουριστικών αφίξεων και κρατήσεων, δήλωσαν στην «Κ»
φορείς του τουρισμού. Ωστόσο, τα νέα
είναι αισιόδοξα από άποψη επενδύσεων
που γίνονται στον τομέα των ξενοδοχειακών υποδομών με το προϊόν να εμπλουτίζεται συνεχώς σε ανακαινίσεις υφιστάμενων και με προσθήκες νέων ξενοδοχείων που θα ενισχύσουν το δυναμικό
της πόλης. Πάντως, οι διεργασίες και οι
εργασίες που είναι σε εξέλιξη δεν αναμένεται να αποδώσουν καρπούς πριν
από το 2020.
Στην πλατεία Ερμού ολοκληρώνεται
μέσα στο καλοκαίρι το Samirana, ένα
νέο city hotel στο κέντρο της πόλης, Λιβανέζου ιδιοκτήτη, χωρητικότητας πέραν
των 40 δωματίων, το οποίο παντρεύει το
διατηρητέο με στοιχεία νέας κατασκευής.
Αναμένεται επίσης πολεοδομική άδεια
και περιβαλλοντική γνωμάτευση για την
επένδυση του Ρώσου επιχειρηματία στις
Φοινικούδες. Η επένδυση αφορά την ανέγερση κτηρίου, 10 ορόφων, το οποίο
θα είναι ξενοδοχείο και ενός δεύτερου,
30 ορόφων, το οποίο θα είναι οικιστικά
διαμερίσματα. Το δεδομένο είναι ότι
αρχές του 2020 αναμένεται να λειτουργήσουν ακόμα πέντε ξενοδοχεία, το

Παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα που

<
<
<
<
<
<

Ενα μικρό μπουτίκ
ξενοδοχείο, πίσω από
τον Aγιο Λάζαρο, θα αποτελέσει το πρώτο άνοιγμα
διεθνούς αλυσίδας στην Κύπρο. Θα πρόκειται για πολυτελές ξενοδοχείο με κυπριακό χαρακτήρα και θα είναι
χωρητικότητας 40 δωματίων.
Solaar, το Radisson beach resort, και το
Samirana, ενώ ο δήμος Λάρνακας έχει
ακόμα αρκετές αιτήσεις ενώπιον του για
νέες μονάδες.
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει
φυσικά το γεγονός ότι οι νέες επενδύσεις
στον ξενοδοχειακό τομέα, προέρχονται
από μεγάλες παγκόσμιες αλυσίδες ξενοδοχείων, που έκλεισαν το μάτι στη Λάρνακα και κατεβαίνουν έτσι για πρώτη
φορά στην Κύπρο.
Πρώτη στον χορό η αλυσίδα Radisson,
έχει ήδη ανακοινωθεί η κάθοδος της Best
Western, ενώ μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί το όνομα ενός
ακόμη κολοσσού στον τομέα του ξενοδοχειακού τομέα το οποίο θα ενισχύσει
σημαντικά το τουριστικό προφίλ της πόλης.

Το Radisson resort
Πέραν των τελευταίων ανακοινώσεων
για το άνοιγμα του Radisson στην Λευκωσία με τις εργασίες να αναμένεται να
ξεκινήσουν περί τα τέλη του 2019, είναι

Στα 100 εκατ. ανέρχεται η επένδυση της αμερικανικής εταιρείας NCH Capital για δημιουργία μικτού τουριστικού και οικιστικού χωριού στην Πύλα, στο σημείο όπου βρίσκεται το παλαιό

ξενοδοχείο Beau Rivage.

γνωστά και τα σχέδια της παγκόσμιας
αλυσίδας ξενοδοχείων Radisson να δραστηριοποιηθεί και πάλι στην Λάρνακα.
Σημειώνεται ότι ήδη μετρά ένα χρόνο
λειτουργίας το Radisson Blu παρά τον
κυκλικό κόμβο του λιμανιού της πόλης.
Το επόμενο βήμα της εταιρείας στην
πόλη είναι το Radisson Beach Resort,
στον χώρο του γνωστού ξενοδοχείου
Princess. Αυτή την περίοδο οι εργασίες
είναι σε εξέλιξη ενώ το νέο ξενοδοχείο
αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο τον Μάιο
του 2020.

Το Best Western
Σε πάροδο της οδού Ζήνωνος Κιτιέως,
μια ανάσα από τις Φοινικούδες, θα ανοίξει
το πρώτο της ξενοδοχείο η διεθνής αλυσίδα κολοσσού στον τομέα των Best
Western. Αυτή την περίοδο αναμένεται
η πολεοδομική άδεια. Πρόκειται για city
hotel χωρητικότητας 39 δωματίων και
πληρότητας 100 κλινών. Δεύτερο West
Western αναμένεται τους επόμενους μήνες επίσης στην Λάρνακα, ενώ συνολικά

έχουν ανακοινωθεί τρεις νέες μονάδες
της ίδιας αλυσίδας στην Κύπρο.

Όνομα έκπληξη
Μετά το Radisson και το Best Western,
στην Κύπρο κατεβαίνει μέσω Λάρνακας
άλλος ένας κολοσσός στο παγκόσμιο σκηνικό των ξενοδοχείων. Όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Κ», πρόκειται για αλυσίδα που δραστηριοποιείται με πέραν
των 180 ξενοδοχείων σε περισσότερες
από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το brand
συγκαταλέγεται στα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα του κόσμου και το
όνομα αυτού αναμένεται να ανακοινωθεί
μέχρι τέλος του μήνα. Η συμφωνία έχει
υπογραφεί μεταξύ θυγατρικής εταιρείας
που δραστηριοποιείται στα ξενοδοχεία
τύπου μπουτίκ από τον Οκτώβριο. Η
πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα της αλυσίδας
στην Κύπρο θα στεγάζεται στον χώρο
του QBoutique hotel της Quality Group
στην περιοχή Αγίου Λαζάρου. Πρόκειται
για ένα μικρό μπουτίκ ξενοδοχείο, χωροθετημένο σε μια ιστορική συνοικία

ΑΠΟΨΗ

της Λάρνακας πίσω από τον Άγιο Λάζαρο.
Θα πρόκειται για πολυτελές ξενοδοχείο
με κυπριακό χαρακτήρα, χωρητικότητας
40 δωματίων, και θα απευθύνεται στον
τουρίστα και στον επιχειρηματία ταξιδιώτη.

Αλλάζει το Beau Rivage
Στα 100 εκατ. ανέρχεται η επένδυση
της αμερικανικής εταιρείας NCH Capital
για δημιουργία μικτού τουριστικού και
οικιστικού χωριού στην Πύλα. Τον Δεκέμβριο του 2018 η εταιρεία προχώρησε
στην αγορά των τεμαχίων από την Τράπεζα Κύπρου, στο οποίο βρίσκεται το
ξενοδοχείο Beau Rivage, ενώ την δεδομένη στιγμή αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες και τα σχέδια και νεότερα
αναμένονται τον Σεπτέμβριο. Η αξία
τόσο του Beau Rivage όσο και του παρακείμενου οικοπέδου ανέρχεται περίπου
στα 26 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο διαθέτει
130 δωμάτια, ενώ σε έκταση δύο τετραγώνων διαθέτει συνολικά 58 δωμάτια,
πισίνα, και άλλες ξενοδοχειακές εγκα-

ταστάσεις. Η εταιρεία αναμένεται ότι
θα προχωρήσει σε συζητήσεις με παγκόσμια brands τα οποία δεν βρίσκονται
στην Κύπρο, με στόχο να προσελκύσουν
στην Κύπρο ξενοδοχειακό κολοσσό του
εξωτερικού. Δίπλα από το ξενοδοχείο,
βρίσκεται τεμάχιο γης, έκτασης που φτάνει τα 33.335 τετραγωνικά μέτρα αξίας
19,25 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο εμπίπτει
στην τουριστική ζώνη και μπορεί να αξιοποιηθεί για ανέγερση τριώροφου ξενοδοχείου, είτε για δημιουργία τουριστικού χωριού μέγιστου ύψους τους δύο
ορόφους και ύψος τα 10 m καθώς και
για ανέγερση τουριστικών διαμερισμάτων, διώροφων με μέγιστο ύψος τα 10
m. Μετά τις επίσημες υπογραφές το πρώτο βήμα της εταιρείας είναι να προχωρήσει με τις αρχιτεκτονικές και τις πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες θα καθορίσουν και τα χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσης του έργου. Θεωρείται δε βέβαιο ότι η εταιρεία θα αναζητήσει συνεργάτες τοπικές επιχειρήσεις και προσωπικό, κάτι που έχει γίνει και στην πε-

στέλνουν οι νέες αφίξεις σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, οι
εξελίξεις στον τουρισμό δεν είναι οι
πλέον ευνοϊκές. Λίγο το άνοιγμα των
αγορών της Τουρκίας και της Αιγύπτου, λίγο το μούδιασμα των Βρετανών λόγω Brexit συνέθεταν μέχρι
προ ολίγων εβδομάδων στο παζλ, στο
οποίο ήρθαν να προστεθούν τα προβλήματα μεγάλων διοργανωτών ταξιδίων, όπως είναι ο Thomas Cook. Ήδη στην Λάρνακα οι εισπράξεις για
κρεβατάκια και ομπρέλες στις παραλίες είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με πέρσι.
Σε δηλώσεις του στην Κ ο δήμαρχος
της πόλης Ανδρέας Βύρας επισήμανε
ότι προσπαθούν να αποτιμήσουν ακριβώς το τι πάει λάθος και είναι η
Λάρνακα πιο πίσω σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά, ενώ θα γίνει
και μια έρευνα με τους ξενοδόχους
ώστε να αποκτήσουν μια πιο σαφή
εικόνα της κατάστασης όπως εξελίσσεται.
Το σίγουρο είναι ότι δεν θα δούμε
φέτος τις αφίξεις που σημειώθηκαν
το 2017 στην Λάρνακα, που ήταν χρονιά ρεκόρ για τις τουριστικές αφίξεις.
Σημειώνεται ότι η πόλη είχε καταγράψει ρεκόρ το 2017 με 438.252
ξένους επισκέπτες, και σκαρφάλωσε
για πρώτη φορά στην τρίτη θέση σε
αριθμό τουριστικών αφίξεων μετά
την Πάφο και την Ελεύθερη Επαρχία
Αμμοχώστου. Από την άλλη προμηνύεται δύσκολος χειμώνας καθώς τα
περισσότερα από τα ξενοδοχεία στην
ευρύτερη περιοχή Λάρνακας, κυρίως
στον δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας, αναμένεται να παραμείνουν κλειστά
για ανακαινίσεις.

ρίπτωση της ανάπτυξης Kasiopi στην
Κέρκυρα. Πάντως η συγκεκριμένη δεν
θα είναι και το μοναδικό επιχειρηματικό
άνοιγμα της εταιρείας στην Κύπρο. Ο επενδυτής δρομολογεί μικρότερες επενδύσεις στο ξενοδοχειακό κομμάτι και
πάλι στην Λάρνακα ενώ προσανατολίζεται και στην περιοχή της ελεύθερης
Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι και η εν
λόγω επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία
αφού ως γνωστό η αμερικανική εταιρεία
NCH Capital ltd έχει διεθνή χαρακτήρα
και διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους περίπου
3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δίκτυο
της εταιρείας εκτείνεται σε Ανατολική
Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Βραζιλία, με
ένα επαγγελματικό προσωπικό περίπου
150 υπαλλήλων. Τα κεφάλαια της εταιρείας σήμερα διαθέτουν πάνω από
450.000 m2 εμπορικού και οικιστικού
χώρου και 28 εκατ. m2 γης για ανάπτυξη
στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία,
την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Μολδαβία,
το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία
και την Ουκρανία.

/ Των ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

Μαθητές της Τέρρα Σάντα στη Λιθουανία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Μετά από μία μακρά περίοδο επιμελούς
προετοιμασίας και προσεκτικού σχεδιασμού,
6μελής αντιπροσωπεία μαθητριών και δύο
καθηγήτριες συνοδοί του Κολεγίου Τέρρα
Σάντα συμμετείχαν στην πρώτη διακρατική
συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ υπό την ονομασία
Futur EU Students as Transmitters of
Cultural Heritage (FESTECHPROJECT), η
οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Alytaus
από τις 29 Μαρτίου μέχρι και τις 5 Απριλίου
2019. Οι χώρες-εταίροι του προγράμματος
είναι σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία. H Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται
από το Κολέγιο Τέρρα Σάντα, έχει το συντονιστικό ρόλο στο project. Η ομάδα φιλοξενήθηκε από το σχολείο Alytaus
Panemunes Progimnazija στο Αλίτους, μία
μικρή βιομηχανική πόλη στη Λιθουανία.
Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνά-

ντησης οι μαθήτριες Τζόζυ-Ραφαέλλα Αλετράρη, Μαλβίνα Δημητρίου, Αυγή Οικονόμου, Άντρεα Άχχα, Γεωργία-Ελπίδα Γεωργίου
και Τζιουμάνα Ελ Μπάκρη, μαζί με τις καθηγήτριες Στυλιάνα Αθανασίου και Σοφία
Βιολάρη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορα εργαστήρια και εκπαιδευτικές περιηγήσεις με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας-εταίρου.
Μέρα 2: Σάββατο 30 Μαρτίου, 2019
Την επόμενη ημέρα της άφιξης, οι φιλοξενούμενοι μεταφερθήκαμε στο σχολείο
Alytaus Panemunes Progimnazija, όπου οι
οικοδεσπότες μας προϋπάντησαν με ένα
σύντομο παραδοσιακό χορευτικό από τους
μαθητές. Ακολούθησε ξενάγηση στο μουσείο
και στους χώρους του σχολείου. Στη συνέχεια,
οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι, παρουσιάσαμε τις πόλεις, τα σχολεία και τις χώρες
μας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός
για το λογότυπο του project με υποψηφιό-

τητες από όλες τις χώρες. Τις περισσότερες
ψήφους κέρδισε η πρόταση της Κύπρου και
συγκεκριμένα το έργο της μαθήτριας Άντρεα
Άχχα του Κολεγίου Τέρρα Σάντα, η οποία
θα αντιπροσωπεύει το project μέχρι και την
ολοκλήρωσή του, τον Οκτώβριο του 2020.
Η ημέρα συνεχίστηκε με εκδρομή στο Alytus
Mound και στη γέφυρα White Rose, η οποία
είναι η πιο ψηλή γέφυρα για πεζούς και ποδηλάτες στην Ανατολική Ευρώπη.
Μέρα 3: Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην
ιστορία και κουλτούρα της Λιθουανίας, με
ξεναγήσεις να πραγματοποιούνται στο Κάστρο Τράκαϊ και στην πρωτεύουσα της χώρας, το Βίλνιους. Οι φιλοξενούμενοι μάθαμε
για τον αγώνα της χώρας ενάντια στη Σοβιετική κατοχή και την αποκατάσταση της
ανεξαρτησίας της, γνωρίζοντας κι από
κοντά τα όμορφα μνημεία, τους καθεδρικούς
ναούς, το Πανεπιστήμιο της πόλης, το Προ-

εδρικό μέγαρο και πολλά άλλα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η παλιά πόλη του Βίλνιους
αποτελεί τοποθεσία παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Μέρες 4-7 Δευτέρα 1 - Παρασκευή 5 Απριλίου,
2019
Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών,
μαθητές, οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι
ασχοληθήκαμε με αρκετές διαφορετικές
δραστηριότητες που βοήθησαν να διαμορφώσουμε δυνατούς δεσμούς μεταξύ μας,
να μάθουμε καινούργια πράγματα αλλά και
να διασκεδάσουμε! Ανάμεσα σε άλλα, οι
μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήριο με
την ονομασία «Ανακαλύπτω το Alytus»,
στο οποίο έπρεπε να περιηγηθούν στην
πόλη και να ανακαλύψουν διάφορα μέρη
ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να φτιάξουν
ένα βίντεο με τα ευρήματά τους. Ακολούθως,
παρακολούθησαν εκδήλωση με τραγούδια
από τη χορωδία και χορούς από τις ομάδες

χορού του σχολείου, παρευρέθηκαν σε
πάρτυ στο σχολείο, όπου τραγούδησαν και
χόρεψαν οι ίδιοι μαζί με τους μαθητές-οικοδεσπότες, μαθαίνοντας καινούργιες χορευτικές κινήσεις. Ταυτόχρονα, παρακολούθησαν μαθήματα μαζί με τους συμμαθητές τους από τη Λιθουανία και έφτιαξαν
πασχαλινά ενθύμια. Όλοι οι συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα παρουσιάσαμε τα πασχαλινά
ήθη και έθιμα της χώρας μας, εφόσον πλησίαζε το Καθολικό και Ορθόδοξο Πάσχα.
Μεταφερθήκαμε ακόμη, σε κοντινές περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά μαθήματα στην ξυλογλυπτική, στην
κηροποιία, στην παρασκευή σπιτικού βουτύρου και στη διακόσμηση πασχαλινών
αυγών με τη χρήση κεριού. Στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημαρχείο
της πόλης, όπου οι συμμετέχοντες είχαμε
την ευκαιρία να μιλήσουμε και να θέσουμε
ερωτήματα στην Αντιδήμαρχο και στην Ε-

πικεφαλής του τμήματος Παιδείας της
πόλης. Τέλος, επισκεφθήκαμε την πρωτεύουσα του Δήμου Μπίρστονας, την ιδιαίτερη
λουτρόπολη Birstonas, η οποία κατοικείται
από περίπου 3000 κατοίκους και λειτουργεί
ως κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης, φιλοξενώντας κάθε χρόνο χιλιάδες
τουρίστες από όλο τον κόσμο. Συμπερασματικά, η εμπειρία που ζήσαμε ήταν όχι
μόνο πολύτιμη αλλά και εμπειρία ζωής. Οι
αποχαιρετισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι,
πόσω μάλλον με καινούργιους φίλους, με
τους οποίους μοιραστήκαμε τόσα πολλά
σε αυτές τις λίγες μέρες. Παρόλο που το
πρώτο μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του, το
project βρίσκεται σε εξέλιξη με έναν καινούργιο προορισμό τον ερχόμενο Νοέμβριο:
την Ελλάδα. Το Κολέγιο Τέρρα Σάντα θα
φιλοξενήσει την τελευταία διακρατική συνάντηση του FESTECH Project τον Σεπτέμβριο του 2020.

ΔΙΕΘΝΗ
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Εγκλωβισμένοι
στη «φούσκα» των ταξί
της Νέας Υόρκης
Η αξία των αδειών είχε υπερβεί το $1 εκατ., αλλά η αγορά κατέρρευσε
Το σκάσιμο της «φούσκας» των αδειών
ταξί στις ΗΠΑ οδήγησε στην χρεοκοπία
ή ακόμη και στην αυτοκτονία οδηγούς
που, επιδιώκοντας να αποκτήσουν το
δικό τους επαγγελματικό όχημα και να
είναι αυτόνομοι, βρέθηκαν πνιγμένοι
στα χρέη χωρίς να το συνειδητοποιήσουν
καν. Εκτενής έρευνα της αμερικανικής
εφημερίδας The New York Times αποκαλύπτει πως οι άδειες των ταξί στη Νέα
Υόρκη, στο Αλμπανι και στην Ουάσιγκτον
είχαν ξεπεράσει ακόμη και το ένα εκατομμύριο δολάρια. Μέχρι που τέλη του
2014 κατέρρευσε ξαφνικά η αξία τους,
διαγράφοντας απότομα την περιουσία
χιλιάδων οδηγών –μετανάστες στην πλειονότητά τους– σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός γινόταν αδυσώπητος με την
έλευση της Uber και της Lyft.
Λίγα χρόνια πριν, παράγοντες της αγοράς είχαν προειδοποιήσει τις αρμόδιες
αρχές για τη δημιουργία μιας καταστροφικής φούσκας. «Κανείς δεν ήθελε να
ταράξει τα νερά. Κανείς δεν ήθελε να
σκοτώσει τη χρυσή χήνα», σχολίασε ο
Ντέιβιντ Κλαρ, ο οποίος από το 2007 έως
το 2016 είχε αναλάβει αρκετές διευθυντικές θέσεις στην Επιτροπή Ταξί και Λιμουζινών της Νέας Υόρκης, η οποία εποπτεύει τα κίτρινα ταξί της μητρόπολης.
Η έρευνα των New York Times δεν στηρίζεται μόνο σε εμπιστευτικά έγγραφα,
αλλά και στις μαρτυρίες τουλάχιστον 50
πρώην κυβερνητικών υπαλλήλων. «Παρά
τα προειδοποιητικά σημάδια των προηγούμενων ετών, τουλάχιστον επτά υπηρεσίες έμειναν σχεδόν άπρακτες όσο κατέρρεε η αγορά», αναφέρει ο Μπράιν Ρόζενθαλ των New York Times. Περισσότεροι από 950 οδηγοί ταξί στη Νέα Υόρκη
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Πολλοί οδηγοί-ιδιοκτήτες,
που κυνηγούσαν το αμερικανικό όνειρο, βρέθηκαν υπερχρεωμένοι. Αρκετοί δεν
άντεξαν και αυτοκτόνησαν.
υπέβαλαν αίτηση προστασίας από τους
πιστωτές τους και άλλοι πολλοί παλεύουν
για να επιβιώσουν μέχρι σήμερα, αφού
παγιδεύτηκαν σε χρέη που αδυνατούσαν
να αποπληρώσουν.
Οι τιμές των αδειών κυμαίνονταν στα
200.000 δολάρια στις αρχές της δεκαετίας
του 2000, αλλά είχαν φθάσει τα 700.000
δολάρια έως το 2010. Το 2014 είχαν εκτοξευθεί στο ένα εκατομμύριο, αλλά
μετά ακολούθησε το χάος, αφού έσκασε
η φούσκα στα τέλη του έτους. «Μας πούλησαν άδειες γνωρίζοντας πως δεν άξιζαν
τόσο. Γνώριζαν», λέει ο Γαέλ Γκομπράγιαλ,
μετανάστης από την Αίγυπτο, που αγόρασε την άδειά του σε δημοπρασία των
αρμόδιων δημοτικών αρχών έναντι
890.000 δολαρίων, όμως σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου
του και να καλύψει τις ανάγκες των τριών
παιδιών του.
«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
όπως συνέβη με την κρίση στην αμερικανική αγορά στεγαστικής πίστης, μια
ομάδα ισχυρών παραγόντων στον κλάδο
πλούτισαν με την τεχνητή αύξηση των
τιμών των αδειών. Ενθάρρυναν τους αγοραστές να δανειστούν όσο το δυνατόν
περισσότερα, τους οδήγησαν σε δάνεια
με υψηλό κόστος αποπληρωμής και σε
άλλες συμφωνίες που απαιτούσαν την

καταβολή μεγάλων προμηθειών, αλλά
και την εκχώρηση νομικών δικαιωμάτων
τους», αναφέρει η εφημερίδα.
Σήμερα, ο ένας επιρρίπτει ευθύνες
στον άλλον ή στις πλατφόρμες Uber και
Lyft. Παραδείγματος χάριν, οι οικονομικές
αρχές της Νέας Υόρκης δήλωσαν πως,
αν και είχαν ελέγξει ορισμένες τράπεζες
που χορηγούσαν δάνεια για άδειες ταξί,
είχαν παραπέμψει άλλες περιπτώσεις σε
ομοσπονδιακούς επιθεωρητές.
Η μεγάλη αύξηση των τιμών για τις
άδειες των ταξί αποτέλεσαν σημαντική
πηγή εσόδων για τις τοπικές κυβερνήσεις,
δημιουργώντας κίνητρα για να μην καταπολεμηθεί η κερδοσκοπία από τη δημιουργία αυτής της φούσκας. Μόνον η
Νέα Υόρκη εξασφάλισε έσοδα πάνω από
855 εκατ. δολάρια από το 2002 έως σήμερα
από την αγορά των αδειών ταξί και την
είσπραξη των φόρων από τις μεταβιβάσεις
μεταξύ ιδιωτών. Οι περισσότεροι οδηγοί
που χρεώθηκαν υπερβολικά για την αγορά
αδειών διανύουν την 5η ή 6η δεκαετία
της ζωής τους. Λόγω των τεράστιων οικονομικών βαρών που επωμίσθηκαν λίγο
πριν κατοχυρώσουν δικαίωμα σύνταξης,
έξι επαγγελματίες οδηγοί αυτοκτόνησαν
πέρυσι, σύμφωνα με τους New York
Times. Σήμερα προωθούνται διάφορα
νομοθετικά μέτρα που ανοίγουν τον
δρόμο για τη δημιουργία ταμείου πρόνοιας
των οδηγών ταξί ή και την παροχή οικονομικής στήριξης. Βέβαια, αυτά τα μέτρα
δεν απευθύνονται στους ισχυρούς παράγοντες της αγοράς, όπως είναι ο Μάικλ
Κοέν –πρώην δικηγόρος του Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ–, ο οποίος
κατέχει μαζί με τη σύζυγό του πάνω από
30 άδειες ταξί.

Λίγα χρόνια πριν, παράγοντες της αγοράς είχαν προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για τη δημιουργία μιας καταστροφικής «φούσκας».
«Κανείς δεν ήθελε να ταράξει τα νερά. Κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει τη χρυσή χήνα», σχολίασε ο Ντέιβιντ Κλαρ, ο οποίος είχε αναλάβει
αρκετές διευθυντικές θέσεις στην επιτροπή ταξί και λιμουζινών της Νέας Υόρκης από το 2007 έως το 2016, η οποία εποπτεύει τα κίτρινα
ταξί της μητρόπολης.

Η Γενεύη δεν είναι πια ελκυστική
για πλούσιους και επιχειρήσεις

Η Nestlé, ο μεγαλύτερος αγοραστής καφέ σε διεθνή κλίμακα, επενδύει περί τα 67 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε
προγράμματα στήριξης των αγροτών, καθώς αναγνωρίζει ότι το επίπεδο των τιμών
δεν εξασφαλίζει
τη διαβίωση των
καλλιεργητών.

Με την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, η πόλη έχασε τη λάμψη της
Πολύ κοντά στην οδό Ντι Ρόν, τον δρόμο με
τα πολυτελή και πανάκριβα καταστήματα
της Γενεύης, ένα εξαώροφο κτίριο, που
κάποτε στέγαζε μία μη εισηγμένη τράπεζα,
είναι άδειο, η ορειχάλκινη πόρτα του κλειστή
και η μαρμάρινη επένδυση ραγισμένη. Τι
είναι αυτό το κτίριο; Πρόκειται για την υπόμνηση μιας εποχής, όταν οι εκατομμυριούχοι έσπευδαν σωρηδόν στη Γενεύη και
τοποθετούσαν τα χρήματά τους σε μυστικούς
λογαριασμούς. Μετά την άρση του απορρήτου
των ελβετικών τραπεζών και τη μείωση κατά
25% της πελατείας τους, σήμερα η συγκεκριμένη μεγαλούπολη πρέπει να απαντήσει
στο ερώτημα κατά πόσον παραμένει ελκυστική για τις διεθνείς επιχειρήσεις και τους
πλουσίους του κόσμου. Λόγου χάριν, για κολοσσούς υψηλής τεχνολογίας, όπως η Netflix,
η Alibaba και η Amazon, η Γενεύη δεν είναι
πλέον ελκυστική επιλογή για να φιλοξενήσει
την έδρα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων
τους.
Η πόλη με τις Αλπεις να την περιτριγυρίζουν, καθώς και το βουνό Ζουρά, και θέα
στο Μον Μπλαν, διαθέτει ακόμα τα εμβληματικά και υπέροχα ξενοδοχεία, που κάποτε
φιλοξενούσαν πλούσιους Αραβες για όλο το
καλοκαίρι. Οσο για τις πολυκατοικίες της

Σε χαμηλό 14 ετών
η τιμή του καφέ αράμπικα
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«Είναι ξεκάθαρογια μια εταιρείαότι πλέονδεν υπάρχει λόγοςνα
έχει την έδρα της στη Γενεύη».

Ερευνα της McKinsey αναφέρει ότι το δέλεαρ της Ελβετίας και της Γενεύης εξασθενεί. Πέραν του

δεκαετίας του 1960 και του 1970, αυτές φαίνεται πως χρειάζονται ανακαίνιση, ενώ μία
ανάλογη ετοιμάζεται για το ιστορικό κτίριο
των Ηνωμένων Εθνών, που κτίστηκε στη
δεκαετία του 1930. «Ορισμένες φορές νομίζω
πως δεν είμαστε όσο πεινασμένοι θα έπρεπε»,
τονίζει ο Τιερί Λαβαλέ, γενικός διευθυντής
του ξενοδοχείου Γκραντ Οτέλ Κεμπίνσκι Γενεύης, το οποίο βλέπει στη λίμνη της πόλης.
Πιθανώς, λόγω του υψηλού βιοτικού επιπέδου,
«έχουμε την εντύπωση ότι δεν μπορεί να
μας συμβεί κάτι κακό – οτιδήποτε και αν
συμβεί, θα το ξεπεράσουμε επειδή είμαστε
Ελβετία», λέει ο ίδιος.
Είναι ξεκάθαρο για μια εταιρεία ότι δεν
υπάρχει λόγος να έχει την έδρα της στη Γενεύη – κάπως έτσι αρχίζουν να σκέφτονται»,
τόνισε ο Μπέρτραντ Μάαγκ, σύμβουλος εμπορικών ακινήτων στην SPG Intercity Geneva. «Το οικονομικό πλαίσιο και οι κανόνες
μεταβάλλονται, οπότε εάν θέλεις να κρατήσεις
τις επιχειρήσεις στην Ελβετία, πρέπει να
προσαρμοστείς». Λόγου χάριν, παραλίγο να
επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στη με-

τανάστευση, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις
να προσλάβουν ειδικευμένο προσωπικό
εκτός συνόρων.

ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες επιλέγουν για την έδρα τους άλλες χώρες στη Γηραιά Ηπειρο, όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, η Ελβετία έχει προσελκύσει μόνον το 5%
των 250 κορυφαίων κινεζικών ομίλων.

Ξένοι όμιλοι
Οι πολυεθνικές στην Ελβετία έχουν δημιουργήσει σχεδόν 76.000 θέσεις εργασίας.
Ερευνα της McKinsey αναφέρει ότι το δέλεαρ
της Ελβετίας εξασθενεί. Πέραν του ότι οι
μεγάλες αμερικανικές εταιρείες επιλέγουν
για την έδρα τους άλλες χώρες στη Γηραιά
Ηπειρο, όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο
και η Ιρλανδία, η Ελβετία έχει προσελκύσει
μόνον το 5% των 250 κορυφαίων κινεζικών
ομίλων. Επιπλέον, οι πολυεθνικές αρχίζουν
να μετακινούν εκτός χώρας δραστηριότητες
που αποφέρουν υψηλά κέρδη. Στη Γενεύη,
επιπλέον, η ζήτηση από ξένους για πολυτελείς
κατοικίες έχει υποχωρήσει, ενώ τα ενοίκια
για επαγγελματικούς χώρους μειώνονται,
σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Wuest Partner.
Ο γενικός οικονομικός διευθυντής της
ψηφιακής εταιρείας χρηματοπιστωτικών υ-

πηρεσιών Swissquote Group Holding, Ιβάν
Καρντενά, διαπιστώνει ομοιότητες με τη δεκαετία του 1980, όταν η ελβετική ωρολογοποιία έμοιαζε καταδικασμένη λόγω ανταγωνισμού από τους Ιάπωνες. Ωστόσο, οι εταιρείες
ρολογιών «δεν έπαψαν να υπάρχουν και να
ευημερούν, αλλά έπρεπε να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να επανεφεύρουν εαυτόν», προσθέτει. Πάντως, με
την έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
του Ερυθρού Σταυρού και του ερευνητικού
κέντρου CERN, ο κλάδος περίθαλψης και η
επιστημονική έρευνα ενδεχομένως να έχουν
περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Στη δυτική
πλευρά της Ελβετίας φιλοξενούνται περισσότερες από 1.000 εταιρείες στο πεδίο της
ογκολογίας και της ιατρικής τεχνολογίας.
Τέλος, η εταιρεία Alcon, που παρασκευάζει
είδη για τη φροντίδα των ματιών, διάλεξε
τη Γενεύη ως βάση, ενώ η Total σχεδιάζει
να μεταφέρει τις δραστηριότητες φυσικού
αερίου της στη Γενεύη και στο Παρίσι από
το Λονδίνο.
BLOOMBERG

Τα πράγματα για τους παραγωγούς
καφέ σε όλο τον κόσμο δεν είναι
καλά, και ειδικά για όσους έχουν
μικρές καλλιέργειες στην λεγόμενη
«Ζώνη του καφέ», που εκτείνεται
από το Περού μέχρι την Παπούα
Νέα Γουινέα και από την Αιθιοπία
μέχρι το Εκουαδόρ. Σωρηδόν εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, ειδικά
εκείνοι από τη Λατινική Αμερική,
διότι τα εισοδήματά τους συρρικνώνονται. Οι τιμές του αράμπικα, της
καλύτερης ποικιλίας καφέ, με κάλυψη του 60% της αγοράς (το υπόλοιπο καλύπτει ο ρομπούστα), έχει
σημειώσει δραστική πτώση. Σήμερα
έχει φθάσει στα χαμηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 14 ετών, δηλαδή
στα σχεδόν 90 σεντς η λίβρα (τα
454 γραμμάρια, δηλαδή).

Σαν Χοσέ στη νοτιοδυτική Ονδούρα.
Τα προηγούμενα έξι χρόνια καταστράφηκε η σοδειά της από ασθένεια
και τώρα από τις τιμές, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά ένα τρίτο
συγκριτικά με το 2018.
Ωστόσο, η Βραζιλία, η Κολομβία
και η Ονδούρα παρήγαγαν φέτος
ενδεχομένως τη μεγαλύτερη ποσότητα καφέ στην ιστορία τους. Αλλά,
παρότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά, αυτή ξεπερνάει τη ζήτηση.
Εάν όμως αναλύσουμε την τιμή για
κάθε φλιτζάνι καφέ, θα διαπιστώσουμε ότι ελάχιστα κοστίζει το εμπόρευμα και, κατά συνεπαγωγή,
ελάχιστα καταλήγουν στην τσέπη
των παραγωγών. Με μια μέση τιμή
2,84 ευρώ το φλιτζάνι και αφού ε<
<
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Αυξημένη παραγωγή
Κι αυτό, όπως αναφέρει σε εκτεταμένο ρεπορτάζ της η εφημερίδα
Financial Times, συμβαίνει παρά το
γεγονός ότι η κατανάλωση καφέ
έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, είτε
πρόκειται για τον καφέ της μηχανής
είτε για τον καφέ με γάλα και γεύση
βανίλια είτε για την παγωμένη εκδοχή του. Συν τοις άλλοις, οι φόβοι
για την επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στην παραγωγή σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αποδείχθηκαν, μέχρι στιγμής, αβάσιμοι.
Ο δε συνδυασμός των καλύτερων
από τα αναμενόμενα σοδειών, των
πολύ αποδοτικών παραγωγών και
των μεταβολών στις ισοτιμίες οδήγησε σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές
χονδρικής. «Πολλά χωράφια έχουν
εγκαταλειφθεί και οι ιδιοκτήτες και
καλλιεργητές τους μεταναστεύουν,
αφού δεν μπορούν να επιβιώσουν»,
λέει η Σόνια Βάσκες, που καλλιεργεί
βιολογικό καφέ στις πλαγιές του

Οι τιμές του καφέ
υποχωρούν, αν και
η κατανάλωση έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο.
ξαιρέσουμε το ενοίκιο, το εργατικό
κόστος, τον ΦΠΑ, το κέρδος, τα έξοδα για φλιτζάνια, χαρτοπετσέτες,
γάλα κ.λπ., η τιμή του καφέ φθάνει
τα σχεδόν 11 λεπτά του ευρώ. «Είναι
κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ την
έννοια της οικονομικής κρίσης και
οι άνθρωποι, όντες εντελώς απελπισμένοι, εγκαταλείπουν τον τόπο
τους – οι δε καταναλωτές δεν γνωρίζουν καθόλου την κατάσταση»,
παρατηρεί ο Ρομπέρτο Βέλες, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλλιεργητών Καφέ
της Κολομβίας. Τα καραβάνια των
εμιγκρέδων από τη Γουατεμάλα και
την Ονδούρα οδεύουν προς τις ΗΠΑ,
ενώ ορισμένοι αγρότες Περουβιάνοι

και Κολομβιανοί στρέφονται στην
κόκα, από όπου παράγεται η κοκαΐνη, σύμφωνα με ανθρώπους που
εμπορεύονται καφέ. Από την πλευρά
τους οι πολυεθνικές, οι οποίες προμηθεύονται καφέ από τις προαναφερθείσες χώρες, κινητοποιούνται:
αφενός προσφέρουν τεχνογνωσία
και τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς, αφετέρου τους παρέχουν
δενδρύλλια καφέ.
Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Starbucks δέσμευσε κεφάλαια 20 εκατομμυρίων δολαρίων για μικροκαλλιεργητές στη Νικαράγουα, στη
Γουατεμάλα, στο Μεξικό και στο Ελ
Σαλβαδόρ. Η Nestlé, ο μεγαλύτερος
αγοραστής καφέ σε διεθνή κλίμακα,
επενδύει περί τα 67 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως σε προγράμματα
στήριξης των αγροτών, καθώς αναγνωρίζει ότι το επίπεδο των τιμών.
Εντούτοις, τονίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των εισοδημάτων των καλλιεργητών καφέ
υπερβαίνει τη δικαιοδοσία τη δική
της και κάθε άλλης εταιρείας, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τον
Διεθνή Οργανισμό Καφέ προς εξεύρεση λύσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως
σε μεγάλο βαθμό το εν λόγω πρόβλημα σχετίζεται με την αυξημένη
παραγωγή χαμηλής ποιότητας καφέ
αράμπικα, η οποία καταποντίζει συνολικά τις τιμές. Ο αράμπικα είναι
ο καφές με την ήπια γεύση και την
καλύτερη ποιότητα, που καλλιεργείται κυρίως σε υψίπεδα, και όσο
χαμηλώνει το ύψος τόσο υποβαθμίζεται η ποιότητα του προϊόντος,
ενώ ο ρομπούστα είναι χαμηλής
ποιότητας συνολικά, έχει εντονότερη
γεύση και χρησιμοποιείται κυρίως
για τον στιγμιαίο καφέ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ
Aυτη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
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Προτεραιότητα για τις εταιρείες
η προστασία του περιβάλλοντος
Η αντιπρόεδρος της Procter & Gamble Βιρζινί Ελιάς μιλάει στην «Κ»
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Σε μια περίοδο όπου κινήματα όπως
τα «Κίτρινα Γιλέκα» ή το Extinction
Rebellion ζητούν αλλαγές κοινωνικού
και οικονομικού χαρακτήρα, ορισμένοι
παράγοντες του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου φαίνεται να μη μένουν αμέτοχοι μπροστά στην ηχώ τέτοιων αιτημάτων. Οι τελευταίοι, μάλιστα, συζητούν για την ανάγκη δημιουργίας ενός brand activism, μιας
προσπάθειας δηλαδή των εταιρειών
να αλλάξουν τον τρόπο που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους με όχημα την
προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της οικονομίας.
Αλλωστε, αυτό ήταν και το μήνυμα
του Sustainable Brands Paris 2019,
που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Carrousel du Louvre, το τεράστιο εμπορικό
κέντρο κάτω από το εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Εκεί
βρέθηκαν εταιρείες όπως η Procter &
Gamble, η Danone, η L’Oréal, αλλά και
μικρές startups, με σκοπό να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν
τις συνήθειες των καταναλωτών και
θα καταστήσουν τα προϊόντα τους πιο
φιλικά στο περιβάλλον. Μιλώντας στην
«Κ», η Βιρζινί Ελιάς, αντιπρόεδρος, αρμόδια για θέματα παγκόσμιας βιωσιμότητας στην Procter & Gamble, ανέφερε ότι σήμερα όλοι –από τους καταναλωτές, τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ
μέχρι και τους ίδιους τους επενδυτές–
περιμένουν από εταιρείες όπως η P&G

Ο χαριτωμένος «Λαγός» του Τζεφ Κουνς πωλήθηκε έναντι του υπέρογκου ποσού των 91 εκατ.
δολ. σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη.

Αγορά μόνο για κροίσους
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Στοχος της Procter &
Gamble είναι, έως το 2030,
100% των συσκευασιών της
να είναι ανακυκλώσιμες ή
επαναχρησιμοποιούμενες.

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές, ΜΚΟ, κυβερνήσεις, αλλά και επενδυτές, στρέφονται στς πράσινες επιχειρήσεις και αυτή πλέον
είναι μια πραγματικότητα που οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν, τονίζει η αντιπρόεδρος της P&G, B. Eλιάς.

«όχι μόνο στρατηγικές που σέβονται
το περιβάλλον αλλά και ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει
ο πλανήτης».Στο σημείο αυτό, η κ.
Ελιάς αναφέρθηκε στο περιεχόμενο
της επιστολής του Λάρι Φινκ, CEO του
επενδυτικού ομίλου BlackRock, προς
τους διευθύνοντες συμβούλους των
μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως,
μεταξύ των οποίων και η P&G, το 2018.
O κ. Φινκ είχε πει ότι «η εταιρεία σας
θα πρέπει να χαράξει τον δρόμο για
να επιτύχει τις οικονομικές της επιδόσεις. Για να διατηρήσει αυτές τις επιδόσεις, θα πρέπει να κατανοήσετε τον
αντίκτυπο που έχει η εταιρεία σας στην

κοινωνία, καθώς και τους τρόπους που
μεγάλες και διαχρονικές τάσεις –από
την αργή αύξηση των μισθών, την όλο
και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και
την κλιματική αλλαγή– μπορούν να επηρεάσουν τη δυνητική ανάπτυξή της.
Ετσι, όπως επισημαίνει η κ. Ελιάς,
«αυτή η ανάγκη έγινε ξεκάθαρη σε
εμάς καθώς σχεδιάζαμε το πλαίσιο για
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
Ambition 2030».
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, η
κ. Ελιάς ανέφερε πως η εταιρεία σχεδιάζει τις δικές της συσκευασίες, ώστε
αυτές να είναι, έως το 2030, 100% ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες. Επεσήμανε δε πως η πλατφόρμα

Loop της TerraCycle, στην οποία έχει
προσχωρήσει η P&G, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επαναχρησιμοποιούν συσκευασίες της εταιρείας. Η κ. Ελιάς στάθηκε και στην
τεχνολογία που έχει αναπτύξει η εταιρεία για την ανακύκλωση βρεφικής
πάνας, από τα υλικά της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν νέα προϊόντα.
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε στην Ιταλία και η P&G σκοπεύει έως το 2030
να την επεκτείνει και σε άλλες 10 χώρες.
Μάλιστα, κατά την ίδια, ένα τέτοιο
project θα μπορούσε δυνητικά να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, προτρέποντας τις ελληνικές αρχές να καλέσουν
στο τραπέζι των συζητήσεων όλες τις

εταιρείες που προωθούν αντίστοιχες
πρωτοβουλίες. Ως προς τη χρήση του
πλαστικού, ή καλύτερα την «ύπαρξή»
του, η κ. Ελιάς υποστήριξε ότι «δεν
είναι αδύνατο να το καταργήσουμε,
απλώς δεν είναι επιθυμητό. Αυτό το
λέω γιατί το πλαστικό είναι ένα εξαιρετικό υλικό. Εάν το πλαστικό δεν υπήρχε, θα ζητούσαν από τους επιστήμονες να το εφεύρουν, διότι είναι πολύ
ελαφρύ και βιώσιμο υλικό». Το μείζον
πρόβλημα, ωστόσο, τονίζει η κ. Ελιάς,
είναι όταν αυτό καταλήγει στο περιβάλλον, «γι’ αυτό εμείς συνεργαζόμαστε
με άλλες εταιρείες για να αγωνιστούμε
ενάντια στη σπατάλη και στη μόλυνση
που αυτό προκαλεί στο περιβάλλον».

Την Τετάρτη, στη δημοπρασία του Οίκου
Christie’s στη Νέα Υόρκη, το άγαλμα ενός
χαριτωμένου λαγού διά χειρός Τζεφ Κουνς
πωλήθηκε έναντι των 91 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τιμή-ρεκόρ για το
έργο ενός καλλιτέχνη που βρίσκεται εν
ζωή. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό φαίνεται
αυτά τα ρεκόρ να σπάνε όλο και συχνότερα.
Το περασμένο φθινόπωρο ένας πίνακας
του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλήθηκε έναντι 90,3
εκατομμυρίων δολαρίων, το προηγούμενο
ρεκόρ για ζώντα καλλιτέχνη. Η συλλογή
έργων τέχνης είναι μία δραστηριότητα για
τους λίγους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
ο κόσμος της σύγχρονης τέχνης, ιδιαίτερα,
κυριαρχείται όχι από το 1% του πληθυσμού,
τους εκατομμυριούχους, αλλά από τους δισεκατομμυριούχους που εκπροσωπούν
μόλις το 0,01 % του πληθυσμού. Aυτή η
αυξανόμενη ανισότητα απειλεί να ανατρέψει
τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς τέχνης.
Οι μικρές και μεσαίες γκαλερί, που πάντα
υποστήριζαν άγνωστους καλλιτέχνες, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα εμπόδια,
όσον αφορά την επιβίωσή τους σε αυτή τη
σύγχρονη αγορά τέχνης, όπου ο νικητής
τα παίρνει όλα. Αυτό σημαίνει ότι ο επόμενος
Αντι Γουόρχολ ή Ντόναλντ Τζαντ, που ξεχώρισαν μέσα από το σύστημα των γκαλερί,
μπορεί να μην ανακαλυφθούν ποτέ.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι και η
αγορά τέχνης αντικατοπτρίζει και μεγιστοποιεί τις τάσεις της ευρύτερης οικονομίας.
Σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιοποιήθηκε το 2019, από την Art Basel και την
τράπεζα UBS, οι πωλήσεις έργων τέχνης
το 2018 προσέγγισαν τα 30 δισεκατομμύρια
δολάρια, ενώ το 2019 ανήλθαν σε μόλις 12
δισεκατομμύρια δολάρια. Στην πραγματικότητα αυτοί οι αριθμοί συγκαλύπτουν ένα
σημαντικό πρόβλημα. Ενας μικρός αριθμός
μεγάλων γκαλερί και καλλιτεχνών μοιράστηκαν τη μερίδα του λέοντος από αυτές
τις πωλήσεις.

Οπως εξηγεί η Κλερ Μακ Αντριου, συντάκτης της έκθεσης των Art Basel και UBS,
οι εύποροι, αλλά όχι οι υπερδισεκατομμυριούχοι συλλέκτες, που συνήθως υποστήριζαν τις μικρές και μεσαίες γκαλερί, σταμάτησαν να αγοράζουν έργα τέχνης μετά
την οικονομική κρίση του 2008 και δεν επέστρεψαν μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.
Δεν μπορούν να αποκτήσουν έργα διασήμων καλλιτεχνών. Ετσι αναγκάζονται να
επενδύσουν σε πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες που τώρα εξελίσσονται ή καθιερωμένους καλλιτέχνες δεύτερης τάξης. Αυτούς τους συλλέκτες τους αποτρέπουν οι
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Η εξαφάνιση των συλλεκτών
μεσαίου βεληνεκούς, τα ακριβότερα ενοίκια και οι αυστηρότεροι όροι δανειοδότησης οδηγούν εκτός τις μικρές γκαλερί.
πολύ υψηλές τιμές στις μεγάλες γκαλερί
και στους οίκους δημοπρασιών. Βλέποντας
ότι ένας πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων,
υποθέτουν ότι ο πίνακας των 50.000 δολαρίων που μπορούν να αγοράσουν, δεν αξίζει
τίποτα. Η εξαφάνιση των συλλεκτών μεσαίου
βεληνεκούς, μαζί με τα ακριβότερα ενοίκια
και τους αυστηρότερους όρους δανειοδότησης οδηγούν πολλές μικρές γκαλερί εκτός
αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν διεθνώς από το Artfacts.net,
το 2007, τέσσερις γκαλερί άνοιγαν για κάθε
μία που έκλεινε. Αντιθέτως, το 2017 είναι
πολύ περισσότερες οι γκαλερί που κλείνουν
συγκριτικά με αυτές που ανοίγουν. Με τον
αφανισμό των μικρών και μεσαίων γκαλερί
είναι άγνωστο πώς θα αναδειχθούν οι καλλιτέχνες του μέλλοντος.

Καραμπινιέροι φυλάνε φιστικιές στη Σικελία
Στη Σικελία, οι φυτείες με τις φιστικιές
που παράγουν κελυφωτά φιστίκια, ή
φιστίκια Αιγίνης για εμάς, βρίσκονται
σε ειδικό καθεστώς προστασίας όχι
από τους ίδιους τους καλλιεργητές
τους, αλλά από τους καραμπινιέρους.
Και ο λόγος είναι ότι πρόκειται για πολύτιμη πηγή εισοδήματος και εύκολο
στόχο για τους επίδοξους κλέφτες, οι
οποίοι προ ετών είχαν κατορθώσει να
αφαιρέσουν 300 κιλά καρπού – το φιστίκι είναι ένας πανάρχαιος καρπός
7.000 ετών, που πρωτοκαλλιεργήθηκε
στο Ιράν και ήρθε στη Μεσόγειο από
τον Μεγαλέξανδρο. Ο αξιωματικός της
αστυνομίας Νικολό Μοράντι λέει ότι
εκείνος και οι συνεργάτες του είναι
ήδη προετοιμασμένοι για τον Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή.
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Από τον Σεπτέμβριο που
ξεκινάει η συγκομιδή, η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει ακόμη και ελικόπτερα.
Τουλάχιστον έξι θα περιπολούν την
ημέρα και μέχρι και δώδεκα το βράδυ,
ενώ χρησιμοποιούν και ελικόπτερα.
Στη Σικελία, και συγκεκριμένα στις
πλαγιές του ηφαιστείου της Αίτνας
και πέριξ της πόλης Μπρόντε, καλλιεργείται η πιο ακριβή ποικιλία του
φιστικιού, το οποίο στην Ιταλία ονομάζεται «πράσινο φιστίκι του Μπρόντε»
ή «πιστάτσιο βέρντε ντι Μπρόντε».
Οι φυτείες εκτείνονται σε 30 στρέμματα, η συγκομιδή ισοδυναμεί σχεδόν
με το 1% της παγκόσμιας σοδειάς, ενώ
η τιμή τους είναι η υψηλότερη. Συχνά
τα σιτσιλιάνικα φιστίκια αποκαλούνται
«πράσινος χρυσός» και κοστολογούνται
γύρω στα 15,50 ευρώ (τα συμβατικά
φιστίκια Αιγίνης φθάνουν από 16 έως
και 19 ευρώ το κιλό).
Η τιμή των «πιστάτσιο βέρντε ντι
Μπρόντε» είναι σχεδόν διπλάσια από

Κατά την περίοδο συγκομιδής των φιστικιών, τουλάχιστον έξι αστυνομικοί θα περι-

πολούν την ημέρα και μέχρι και δώδεκα το βράδυ.

εκείνη των αμερικανικών και ιρανικών
φιστικιών, όπως αναφέρει το BBC,
διότι έχουν καλύτερη γεύση και διατηρούν για μεγαλύτερο διάστημα το
πράσινο χρώμα τους. Οι πιστοποιη-

μένοι καλλιεργητές του είναι 230 και
η περιοχή Μπρόντε στη βορειοανατολική Σικελία υπόκειται στο καθεστώς
της Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΕΟΠ). Δεδομένης της τιμής

του καρπού και του ότι η παραγωγή
είναι περιορισμένη και μόνον ανά διετία, αποτελεί στόχο των κλεφτών, που
δρουν τη νύχτα, εξ ου και χρειάζεται
η αστυνομική φύλαξη. Το 2009 εκλάπησαν 300 κιλά αξίας 4.600 ευρώ με
σημερινές τιμές κι έτσι ο δήμαρχος
του Μπρόντε απευθύνθηκε στους καραμπινιέρους. Το 2017 η σοδειά έφθασε
τους 1.250 τόνους, ενώ το 2015 είχε
καλύτερη απόδοση, 1.400 τόνους. Η
συλλογή γίνεται όπως στην αρχαιότητα, δηλαδή με το χέρι μαζεύεται
ένας ένας ο καρπός, και οι φιστικοπαραγωγοί διανυκτερεύουν σε παραπήγματα δίπλα στα δένδρα για να κάνουν
την εργασία αυτή.
Ο Μάριο Πρεστινιάνι, ένας από τους
φιστικοπαραγωγούς, λέει ότι καθαρίζουν τα φιστίκια και μετά τα απλώνουν
στον ήλιο να στεγνώσουν για τρεις ημέρες. «Μετά τη δύση του ηλίου, τα
μετακινούμε για να μην υγρανθούν
τη νύχτα και τα προστατεύουμε από
πιθανή πρωινή βροχή», συμπληρώνει.
Στη συνέχεια αποθηκεύονται και μετά
μεταφέρονται στα εργοστάσια επεξεργασίας.
Το 80% των ιταλικών φιστικιών διοχετεύεται στις εξαγωγές, με μεγαλύτερες αποδέκτριες τις ΗΠΑ, τη Γαλλία,
τη Γερμανία και την Ιαπωνία, αναφέρει
το BBC. Αντιστοίχως, η ελληνική παραγωγή φθάνει τους 9.500 τόνους και
είναι η υψηλότερη για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα, ενώ σε παγκόσμια κατάταξη
βρίσκεται στην έκτη θέση. Στην περιφέρεια του Μπρόντε το φιστίκι ισοδυναμεί με έσοδα 20 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνεται διεθνές φεστιβάλ φιστικιού
(κάτι ανάλογο γίνεται και στην Αίγινα).
Το φιστίκι δεν καταναλώνεται απλώς
ως ξηρός καρπός, αλλά με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται ευρέως στην
ιταλική κουζίνα ως αλεύρι ή ως άλειμμα
και πέστο. Πολύ ονομαστά είναι τα
μακαρόνια με πέστο φιστικιού αλλά
και το παγωτό φιστίκι.

Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο του 2019 οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώθηκαν κα-

τά 2,9%, στα 5,01 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Μείωση πωλήσεων αυτοκινήτων
στην Ε.Ε. λόγω του Brexit
Συνεχίζεται για όγδοο μήνα στη σειρά η
μείωση πωλήσεων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, εξαιτίας της ασθενικής ζήτησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι
Βρετανοί καταναλωτές αναβάλλουν τις μεγάλες αγορές ενόψει εξόδου της χώρας από
την Ε.Ε. (Brexit). Ετσι, τον Απρίλιο οι πωλήσεις συνολικά ελαττώθηκαν κατά 1%
στο 1,22 εκατ. οχήματα, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Ενωση Αυτοκινητοβιομηχανιών.
Η κάμψη ήταν δραστικότερη στη Βρετανία
και έφθανε το 4,1%. Κατά την εκτίμηση
της Goldman Sachs, τα τρία χρόνια πολιτικής
αβεβαιότητας, που ξεκίνησαν με το δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2016 και φθάνουν
μέχρι σήμερα, έχουν περιστείλει σε ποσοστό
2,4% την οικονομία της χώρας σε σύγκριση
με το πώς θα αναπτυσσόταν χωρίς το Brexit.
Το 2019 η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο
αναμένεται να επιβραδυνθεί.

χήματα, υπήρξε υποχώρηση της ζήτησης.
Και αυτό αποτυπώνεται στις συνολικές πωλήσεις τον Απρίλιο, που μειώθηκαν 16,6%,
εμφανίζοντας τη χειρότερη επίδοση μέσα
στα τελευταία 30 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη
οδηγεί σε λιγότερα έσοδα για τις ευρωπαϊκές
αυτοκινητοβιομηχανίες και πιθανώς να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στις μεγάλες επενδύσεις για την ηλεκτροκίνηση. Με τα
σημερινά δεδομένα, τα αυτοκίνητα που κινούνται με μπαταρίες αντιστοιχούν σε ένα
ελάχιστο ποσοστό. Συν τοις άλλοις, η απο-

Αποδυνάμωση

δυνάμωση της ζήτησης στην Ευρώπη και
στην Κίνα κάνουν εταιρείες, όπως οι BMW
και Daimler, να κάνουν εξοικονόμηση πόρων, ώστε να αντισταθμίσουν τη συρρίκνωση κερδών.
Επιπλέον, ο κλάδος δέχεται πιέσεις από
την εφαρμογή στην Ε.Ε. αυστηρότερων ορίων στις εκπομπές ρύπων. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δίνει περιθώριο
3 μηνών στην Ε.Ε. (και στην Ιαπωνία) να
συνάψει συμφωνία για μείωση εισαγωγών
οχημάτων και εξαρτημάτων στις ΗΠΑ με
αντάλλαγμα την καθυστέρηση δασμών
στον κλάδο, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2019
οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη
μειώθηκαν 2,9% στα 5,01 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ η σοβαρότερη αποδυνάμωση
παρατηρήθηκε στην αγορά της Ιταλίας και
της Ισπανίας. Στην μεν Ιταλία οι πωλήσεις
ελαττώθηκαν κατά 4,6% στη δε Ισπανία
κατά 4,5%. Τόσο η Ιταλία όσο και η Ισπανία
και η Βρετανία εντάσσονται στις πέντε μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της Γηραιάς
Ηπείρου, μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Επιπλέον, ο παράγων «Κίνα» δεν είναι αμελητέος. Στην αγορά αυτή, τη μεγαλύτερη
του κόσμου με κριτήριο τη ζήτηση για ο-
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Οι Βρετανοί καταναλωτές αναβάλλουν τις μεγάλες αγορές ενόψει εξόδου της χώρας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση.
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Η Κίνα επιστρατεύει το υπερόπλο του 1,1 τρισ. δολ.
Ανησυχία στις αγορές από τις αυξημένες, τους τελευταίους μήνες, πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων που διαθέτει το Πεκίνο
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Εχοντας, ήδη προκαλέσει κραδασμούς στα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες
του κόσμου ετοιμάζονται για μετωπική
σύγκρουση, επιστρατεύοντας τα πιο
καταστρεπτικά και αυτοκαταστρεπτικά
όπλα τους. Μετατρέπουν, έτσι, αυτό
που άρχισε πριν από περίπου ενάμιση
χρόνο ως εμπορική διένεξη σε συνολική αναμέτρηση δυνάμεων. Και το
προφανές διακύβευμα είναι η κυριαρχία στην παγκόσμια οικονομία και
ίσως πέραν αυτής.
Καθώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι ελιγμοί του Πεκίνου, αναδύεται η εικόνα μιας Κίνας αποφασισμένης να μην επιτρέψει σε τίποτε
να ανακόψει την ιλιγγιώδη άνοδό της
και την ανάδειξή της σε παγκόσμια
οικονομική υπερδύναμη. Ο ασιατικός
οικονομικός γίγαντας επιστρατεύει
το υπερόπλο του, το ιλιγγιώδες αμερικανικό χρέος του 1,12 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που διακρατεί σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Προχωρεί, εν ολίγοις, σε μαζικές πωλήσεις
αμερικανικών ομολόγων. Διαψεύδει,
έτσι, οικονομολόγους και αναλυτές
<
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<

Στόχος του Πεκίνου
ο αντιπερισπασμός
στους δασμούς με
αύξηση του κόστους
δανεισμού των ΗΠΑ.
που προεξοφλούσαν πως για λόγους
κυρίως αυτοπροστασίας θα αποφύγει
να κάνει χρήση της ισχύος που της
δίνει το γεγονός ότι είναι ο υπ’ αριθμόν
ένα πιστωτής των ΗΠΑ. Με τις μαζικές
πωλήσεις το Πεκίνο μπορεί να οδηγήσει σε πτώση την αξία των αμερικανικών ομολόγων και αναπόφευκτα
σε αύξηση των αποδόσεών τους.
Εν ολίγοις, έχει τη δυνατότητα να
αυξήσει το κόστος δανεισμού της υπερδύναμης, ασκώντας, έτσι, πίεση
στην Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή,
βέβαια, διατρέχει τον κίνδυνο να απαξιώσει ώς ένα βαθμό τον πλούτο
που βρίσκεται στα χέρια του, καθώς
θα μειώνεται η αξία των αμερικανικών
ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό του. Από
στοιχεία, όμως, που έδωσε μέσα στην
εβδομάδα το αμερικανικό υπουργείο
Οικονομικών προκύπτει πως εδώ και
τουλάχιστον επτά μήνες το Πεκίνο
πουλάει κάθε μήνα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Εφτασε τον Μάρτιο να πουλήσει ομόλογα αξίας 20,5
δισ. δολαρίων, και ήταν ο μεγαλύτερος
όγκος αμερικανικών ομολόγων που
έχει πουλήσει τα τελευταία δύο χρόνια.
Είχε μάλιστα προηγηθεί στην αρχή
της εβδομάδας το tweet ενός Κινέζου
δημοσιογράφου, που αποκάλυπτε πως
οι κινεζικές αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μαζικές
πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων.

Οι κινήσεις του Πεκίνου μοιάζει να
δικαιώνουν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου πως η Κίνα αποτελεί όχι μόνον οικονομικό ανταγωνιστή αλλά και υπαρξιακή απειλή για
τις ΗΠΑ. Μολονότι δεν έχει έως τώρα
καταγραφεί αύξηση του κόστους δανεισμού των ΗΠΑ, είναι γεγονός ότι
και μόνον η υποψία πως το Πεκίνο
μπορεί να προχωρήσει σε μαζικές πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί σε ένα
από τα ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια στον κόσμο. Και βέβαια, το
«πυρηνικό» όπλο της Κίνας υπερκαλύπτει την αδυναμία της να ανταποδώσει στο ίδιο επίπεδο όταν η Ουάσιγκτον επιβάλει δασμούς σε κινεζικά
προϊόντα, όπως έκανε για μία ακόμη
φορά προ ημερών. Η Κίνα εισάγει πολύ
λιγότερα από όσα εξάγει στην αμερικανική αγορά και το πλεονέκτημά της
στο διμερές εμπόριο μετατρέπεται σε
μειονέκτημα όταν πρόκειται για ανταλλαγή δασμών. Γι’ αυτό και περιορίστηκε να ανακοινώσει δασμούς 25%
σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 60 δισ.
δολαρίων.
Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον,
μέχρι προσφάτως γεμάτη αυτοπεποίθηση για την τεχνολογική υπεροχή
της έναντι συμμάχων και αντιπάλων,
βλέπει την Κίνα να έχει εξασφαλίσει
το προβάδισμα στην ψηφιακή τεχνολογία πέμπτης γενιάς και στην τεχνητή
νοημοσύνη. Η υπερδύναμη δίνει την
εντύπωση πως αναβιώνει ένα σοκ ανάλογο εκείνου που της προκάλεσε
τη δεκαετία του 1950 η επιτυχία της
Σοβιετικής Ενωσης στην κούρσα του
Διαστήματος. Δεν αρκείται, έτσι, στα
αλλεπάλληλα κύματα δασμών στα κινεζικά προϊόντα ούτε στην απειλή να
τους επεκτείνει σε όλες ανεξαιρέτως
τις εισαγωγές από την Κίνα. Επιχειρεί,
παράλληλα, να συντρίψει τον κινεζικό
κολοσσό του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τη Huawei, αποκλείοντάς την
από την αμερικανική αγορά, αλλά και
από τους Αμερικανούς προμηθευτές.
Εν ολίγοις, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο
πλαίσιο κανόνων που απαγορεύουν
στην κινεζική βιομηχανίας κινητής
τηλεφωνίας και ψηφιακής τεχνολογίας
Huawei να πουλάει εξοπλισμό σε αμερικανικές επιχειρήσεις και να προμηθεύεται από αυτές.
Το Πεκίνο σπεύδει, βέβαια, να τονίσει ότι θα υπερασπιστεί τις βιομηχανίες του, ενώ η ίδια η Huawei δηλώνει έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή
το εναλλακτικό σχέδιό της και να επιβιώσει. Είναι, ωστόσο, σε τέτοιο
βαθμό αλληλένδετη η λειτουργία της
με τη λειτουργία των αμερικανικών
βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών, ώστε
στη χειρότερη περίπτωση ο αποκλεισμός της Huawei από την αμερικανική
αγορά θα μπορούσε να την οδηγήσει
σε χρεοκοπία. Την ίδια στιγμή, όμως,
θα δεχθούν καίριο πλήγμα οι αμερικανικές βιομηχανίες, καθώς θα χάσουν
ίσως τον σημαντικότερο πελάτη τους.

Η Κίνα πώλησε
τον Μάρτιο
τα περισσότερα
αμερικανικά
ομόλογα που
έχει πωλήσει
εδώ και πάνω
από δύο χρόνια

30 δισ. δολ.
20

30 δισ. δολ.
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ΠΗΓΗ: Bloomberg

Σε κινεζικά προϊόντα αξίας:

Η κλιμάκωση
του σινοαμερικανικού
εμπορικού πολέμου

$34 δισ.

$34 δισ.

23 Αυγούστου 2018

$16 δισ.

$16 δισ.

17 Σεπτεμβρίου 2018

$200 δισ.

$60 δισ.

6 Ιουλίου 2018

(10%)

Δεκέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019

ΔΑΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ
ΟΙ ΗΠΑ

ΔΑΣΜΟΙ
ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ
Η ΚΙΝΑ

Σε αμερικανικά προϊόντα αξίας:

10 Μαΐου 2019

(10%)

ΗΠΑ και Κίνα συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις
και να παγώσουν προσωρινά την επιβολή νέων δασμών

$200 δισ.
(10%)

$60 δισ.

1 Ιουνίου 2019

(25%)

Εξάμηνη παράταση από ΗΠΑ στην ανακωχή με την Ε.Ε.
Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην
Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο έχει προς το
παρόν ένα παρεπόμενο όφελος για την
Ε.Ε., αν και δεν παύει να εγκυμονεί κινδύνους. Προς το παρόν, της προσφέρει πίστωση χρόνου έξι μηνών ώστε να προετοιμάσει καλύτερα τη γραμμή άμυνάς της
και πιθανώς την αντεπίθεσή της, αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει τελικά να επιβάλει
δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Εστιάζοντας στον κύριο αντίπαλό του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβαλε
για έξι μήνες τη σχετική απόφαση που επρόκειτο να λάβει χθες, παρατείνοντας ατύπως την ανακωχή που συνήψε πριν από
10 μήνες με τον πρόεδρο της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ είχε προβλέψει
πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφύγει
την κλιμάκωση της έντασης και με την
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H αμερικανική αγορά απορροφάει το 13%των εξαγωγών
γερμανικών αυτοκινήτων.
Ε.Ε., καθώς έχει επικεντρωθεί στο μέτωπο
της Κίνας. Στο μεταξύ, πάντως, η Κομισιόν
έχει ήδη ετοιμάσει κατάλογο των αμερικανικών προϊόντων που είναι υποψήφια
για αυξημένους δασμούς. Θα τους επιβληθούν ως αντίποινα σε αντίστοιχη κίνηση
της Ουάσιγκτον. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης αλλά και δύο αξιωματούχοι τρίτης χώρας έσπευσαν μέσα
στην εβδομάδα να επιβεβαιώσουν την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει
την απόφαση αυτή για έξι μήνες. Πρόκειται
για το πλέον ακανθώδες θέμα ανάμεσα
στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες, αν
και κατά κύριο λόγο αφορά το Βερολίνο

και τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες:
τα περισσότερα αυτοκίνητα που εισάγονται
στην αμερικανική αγορά παράγονται από
γερμανικούς κολοσσούς, όπως η BMW και
η Volkswagen.
Προκειμένου να αποφύγει τους επιζήμιους δασμούς που θα πλήξουν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τον Ιούλιο
του περασμένου έτους η Ε.Ε. συμφώνησε
να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και
αμερικανικής σόγιας. Το αμερικανικό LNG
είναι εκ των πραγμάτων σαφώς ακριβότερο
από το ρωσικό φυσικό αέριο, για παράδειγμα, δεδομένης της απόστασης που
διανύεται για τη μεταφορά του. Αντιλαμβάνεται, έτσι, κανείς το μέγεθος του διακυβεύματος για την Ε.Ε. και ειδικότερα
για την ατμομηχανή της οικονομίας της,
τη Γερμανία. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση
του οίκου Moody’s, αν η Ουάσιγκτον επι-

βάλει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, θα μειωθούν τα έσοδα αλλά και το
ΑΕΠ της Γερμανίας από 0,2 έως 0,3 εκατοστιαίες μονάδες. Κι αυτό γιατί η αμερικανική αγορά απορροφάει το 13% των εξαγωγών γερμανικών αυτοκινήτων. Εν ολίγοις, για τις βιομηχανίες διακυβεύονται
έσοδα της τάξης των 45,3 δισ. δολαρίων
από τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.
Τον περασμένο μήνα, βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει δασμούς σε εκατοντάδες ευρωπαϊκά προϊόντα
που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα, από τυριά
μέχρι στολές για σκι, και είναι συνολικής
αξίας 11 δισ. δολαρίων. Ο αντίκτυπος στις
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες θα ήταν
βαρύτατος, δεδομένου ότι ήδη επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, αγωνίζονται να
τιθασεύσουν το διαρκώς διευρυνόμενο
δημοσιονομικό έλλειμμά τους.

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου κόστισε στη Wall Street $1,16 τρισ.
Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο υπ’ αριθμόν
ένα οικονομικός σύμβουλός του, Λάρι Κάντλοου,
έχουν επανειλημμένως τονίσει πως οι συνέπειες
του εμπορικού πολέμου θα είναι πολύ μικρές για
την αμερικανική οικονομία. Επιμένουν, έτσι, πως
αξίζει τον κόπο να τις υποστεί η υπερδύναμη, για
να περιφρουρήσει τα συμφέροντά της. Μέχρι
στιγμής, πάντως, μάλλον διαψεύδονται, αν σκεφτεί
κανείς το εύρος των επιπτώσεων που έχουν ήδη
καταγραφεί ενώ δεν έχουν καν υλοποιηθεί ακόμη
όλες οι εκατέρωθεν απειλές. Το τελευταίο κύμα
των δασμών από πλευράς του Πεκίνου αναμένεται
από την 1η Ιουνίου, ενώ οι δασμοί στο σύνολο
των κινεζικών προϊόντων παραμένουν επίσης ακόμη στο επίπεδο της απειλής.
Αρκούσε, όμως, η κλιμάκωση που σημειώθηκε
τις τελευταίες ημέρες στην ένταση ανάμεσα σε
Ουάσιγκτον και Πεκίνο για να προκληθούν κραδασμοί στα χρηματιστήρια Ευρώπης, Ασίας και
Αμερικής, και να χάσει η Wall Street 1,16 τρισ.
δολάρια. Πρόκειται για ποσό αντίστοιχο με περίπου
τα 2/3 της κεφαλαιοποίησης του δείκτη CAC 40

του Παρισιού και ήταν η μείωση που υπέστη η
κεφαλαιοποίηση του δείκτη S&P 500 το δεκαήμερο
από τις 3 έως τις 13 Μαΐου. Εν ολίγοις, αυτό συνέβη
στη διάρκεια των ημερών που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ
ότι ήταν αποφασισμένος να επιβάλει στις 9 Μαΐου
δασμούς 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ.
δολαρίων και στις νέες κατευναστικές δηλώσεις
των δύο προέδρων, όπως και την ανακοίνωση
από πλευράς στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης πως επίκειται συνάντηση Τραμπ - Σι στο
περιθώριο της συνόδου του G20 τον Ιούνιο.
Στη διάρκεια της εβδομάδας, άλλωστε, δόθηκαν
στη δημοσιότητα τα στοιχεία του Απριλίου, που
φέρουν τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική
παραγωγή να επιβραδύνεται τόσο στην Κίνα όσο
και στις ΗΠΑ. Και ο προφανής λόγος είναι η μειωμένη ζήτηση, αλλά και η υποχώρηση της εμπιστοσύνης που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος.
Εχει, άλλωστε, πληγεί ήδη η αυτοκινητοβιομηχανία
των ΗΠΑ από τους δασμούς που επέβαλε πέρυσι
η Κίνα στα αμερικανικά αυτοκίνητα, και οι εκτι-

Μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, η συ-

νάντηση των προέδρων Τραμπ - Σι στο περιθώριο του
G20, τον Ιούνιο, είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμη.

μήσεις των βιομηχανιών του κλάδου είναι ιδιαίτερα
απαισιόδοξες εν αναμονή των νέων δασμών. Ο
κολοσσός General Motors έχει ήδη δημοσιοποιήσει
την εκτίμηση πως το κόστος της φέτος θα αυξηθεί
συνολικά κατά ένα δισ. δολάρια εξαιτίας των δασμών.
Η εμβληματική βιομηχανία Harley-Davidson,
άλλωστε, προβλέπει πως φέτος το κόστος θα εκτιναχθεί στα 100 εκατ. δολάρια από τα 23,7 εκατ.
δολάρια στα οποία ανήλθε το 2018.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις βιομηχανίες
εξοπλισμού όπως η Caterpillar, που υπολογίζει
πως φέτος το κόστος των δασμών θα κυμανθεί
από 250 έως 350 εκατ. δολάρια, και η Deere & Co,
που εκτιμά πως το κόστος των δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων θα της κοστίσει
φέτος περίπου 100 εκατ. δολάρια. Και βέβαια,
την ίδια στιγμή δεν σταματούν οι προειδοποιήσεις
με τελευταία κρούση από τις αμερικανικές βιομηχανίες παρασκευής εξοπλισμού που προεξοφλεί
την απώλεια 400.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο
σε διάστημα 10 ετών.
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Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, διακυβεύονται τουλάχιστον τα έσοδα ύψους 1,2 τρισ. ευρώ, που αναμένεται να αντλήσουν φέτος από τις ΗΠΑ οι
ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την οικονομική ανάπτυξη της
Γηραιάς Ηπείρου. Οπως αναφέρει η μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, η Amundi Asset Management, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν κατά μέσον
όρο περίπου το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών που έχουν αθροιστικά οι ευρωπαϊκές εταιρείες του δείκτη MSCI Europe. Γι’ αυτό και ο
εμπορικός πόλεμος μπορεί να προκαλέσει στα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ζημίες ανάλογες εκείνων
που κατέγραψε η Wall Street. Αναλυτές της
Axioma, εκτιμούν ότι σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιβάλει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά
αυτοκίνητα, ο δείκτης Xetra DAX του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης θα υποχωρήσει έως
και κατά 6%. Και ειδικότερα ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών θα σημειώσει πτώση 12%
μέσα σε διάστημα τριών έως δέκα ημερών.
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Η κρίση στον Περσικό Κόλπο
απειλεί ειρήνη και οικονομίες
Φόβοι ότι αν αποτύχει η διπλωματία θα ζωντανέψει ο εφιάλτης του πολέμου
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Εντείνονται οι ανησυχίες πολλών χωρών
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και
αλλού από τις εξελίξεις στην περιοχή
του Περσικού Κόλπου, απ΄ όπου διέρχονται σκάφη τα οποία τροφοδοτούν
με πετρέλαιο ολόκληρο τον πλανήτη.
Μεγάλοι είναι οι φόβοι από ενδεχόμενη
αναμέτρηση του Ιράν με τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Η ένταση ανάμεσα στις δυο δυνάμεις κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα ήρθαν οι επιθέσεις σε πολεμικά σκάφη στα ανοιχτά των παραλίων
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Στην συνέχεια η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επιθέσεις με πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη. Τέλος,
το βράδυ της Κυριακής, ρουκέτα έπληξε
την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βαγδάτη.
Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους
πολίτες τους από το Ιράκ.
Οι διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι
στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα
οι εξελίξεις, καμία από τις εμπλεκόμενες
πλευρές δεν επιθυμεί τον εκτροχιασμό
των εξελίξεων. Ωστόσο, κανένας διπλωμάτης ή αναλυτής δεν είναι σε
θέση να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο. Μια λανθασμένη κίνηση ή εκτίμηση θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή
να φέρει ολόκληρη την περιοχή αντιμέτωπη με τον εφιάλτη μιας μεγάλης
σύγκρουσης.

Η ιρανική οπτική γωνία
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει την μεγάλη διπλωματική
κρίση σε μια περίοδο που στο εσωτερικό
της χώρας επικρατεί κλίμα κοινωνικού
αναβρασμού. Η οικονομική κρίση εντατικοποιείται, την στιγμή που το ιρανικό
καθεστώς αδυνατεί να ανταποκριθεί
στις βασικές ανάγκες των Ιρανών. Πριν
από λίγο καιρό, η Τεχεράνη δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τις ζημιές που προκάλεσαν οι μεγάλες
πλημμύρες σε σημαντικά αστικά κέντρα
της χώρας.
Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή
που οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέες κυρώσεις
στο Ιράν και η διεθνής κοινότητα εκφράζει αβεβαιότητα για το μέλλον της
συμφωνίας για τις πυρηνικές φιλοδοξίες
της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν
απαντά σε αυτήν την πίεση με δυο «όπλα» που διαθέτει. Από την μια, σταδιακά οπισθοχωρεί από την συμφωνία
για τα πυρηνικά του και αυξάνει τις ικανότητές του στο πεδίο της παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας. Από την άλλη,
απειλεί την παγκόσμια κοινότητα με
το κλείσιμο του Περσικού Κόλπου. Την
ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κινητοποιεί
τους υποστηρικτές της στην ευρύτερη
περιοχή. Στην Υεμένη, οι Χούθι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία. Στην
Συρία, στον Λίβανο, στο Ιράκ και σε
άλλες περιοχές οι Σιίτες παραμένουν

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βολιδοσκοπούν προθέσεις και φόρμουλες για την διατήρηση της «ψυχρής ειρήνης» στην περιοχή.
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Η διπλωματική αναμέτρηση
παραμένει μια από τις
λιγοστές επιλογές του Ιράν.
Μια άλλη επιλογή είναι
η «μυστική διπλωματία».
σε καθεστώς επιφυλακής και αναμένουν
τις τελευταίες εντολές της Τεχεράνης.
Η θρησκευτική και πολιτική ηγεσία
του Ιράν γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πόλεμος, η τελική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ
δεν αποτελεί προτεραιότητα για την
χώρα. Εξαιτίας των προαναφερόμενων
αδυναμιών και της αναποτελεσματικότητας του ίδιου του καθεστώτος σε πολλά πεδία, το Ιράν δεν είναι σε θέση να
αναμετρηθεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ.
Έτσι, η διπλωματική αναμέτρηση παραμένει μια από τις λιγοστές επιλογές
του Ιράν. Μια άλλη επιλογή είναι η «μυστική διπλωματία».
Την στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Πρόεδρος του
Ιράν, Χασάν Ρουχανί, έστειλε νέο μήνυμα
προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρά το
γεγονός ότι ο ίδιος απέκλεισε στην παρούσα φάση απευθείας συναντήσεις
και διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε την σημασία του διαλόγου,
ως μοναδική οδό για επίλυση των διμερών προβλημάτων. Νωρίτερα, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμάνεϊ, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο
της πολεμικής αναμέτρησης της χώρας
του με τις ΗΠΑ.
Παρόμοια είναι η άποψη και του Προέδρου των ΗΠΑ, και αυτό για τρεις βα-

σικούς λόγους. Πρώτον, ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος έχει την νοοτροπία του εμπόρου, θεωρεί ότι σε κάθε κρίση η διαπραγμάτευση είναι η οδός της επιτυχίας.
Ο κ. Τραμπ έχει αποδείξει αυτό το σκεπτικό του στην περίπτωση της κρίσης
της Βόρειας Κορέας.
Δεύτερον, τα τελευταία 17 χρόνια,
δυο πόλεμοι έχουν κοστίσει πολύ ακριβά
στις ΗΠΑ. Η εισβολή στο Αφγανιστάν
και το Ιράκ άνοιξαν μεγάλες πληγές, τις
οποίες σήμερα επιχειρεί να αντιμετωπίσει η ηγεσία Τραμπ. Στην Ουάσιγκτον,
η πλειοψηφία των εκπροσώπων του κυβερνητικού μηχανισμού δεν επιθυμούν
μια νέα αναμέτρηση στην Μέση Ανατολή.
Τέλος, την παρούσα στιγμή, η προσοχή της ηγεσίας του κ. Τραμπ στρέφεται στην Κίνα και στην διπλωματική
και οικονομική αναμέτρηση με αυτήν
την χώρα, λίγο πριν τις αμερικανικές
εκλογές. Ο κ. Τραμπ θέλει να περάσει
στην ιστορία ως ο πρόεδρος που υπερασπίστηκε με αποτελεσματικό τρόπο
τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Άπω Ανατολή. Αυτή η φιλοδοξία δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για νέες περιπέτειες
στο «κατώφλι» της Άπω Ανατολής, στον
Περσικό Κόλπο.
Με επίγνωση της προαναφερόμενης
πραγματικότητας, ο κ. Τραμπ πριν από
λίγες ημέρες έστειλε στην Τεχεράνη,
μέσω της Ελβετίας, ειδικό τηλεφωνικό
αριθμό για άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση. Στην συνέχεια επέμενε
ότι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες. Παράλληλα, φρόντισε να προειδοποιήσει το Ιράν ότι σε περίπτωση
που η χώρα του δεχθεί επίθεση, οι συ-

νέπειες αυτής της εξέλιξης θα είναι
πολύ σοβαρές για το Ιράν.

Η ομάδα του Μπόλτον
Μπορεί τόσο η Τεχεράνη όσο και ο
ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ να επιθυμούν
να αποκλείσουν μια ώρα αρχύτερα το
ενδεχόμενο της πολεμικής αναμέτρησης,
ωστόσο στην αμερικανική ηγεσία ξεχωρίζουν προσωπικότητες που έχουν
διαφορετικές προτάσεις. Ο Σύμβουλος
Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου, Τζον
Μπόλτον, ξεχωρίζει με την αυστηρή
ρητορική του απέναντι στο Ιράν. Τον
κ. Μπόλτον υποστηρίζουν κύκλοι του
Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Επίσης, και
ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει
δεύτερες σκέψεις για το Ιράν, σύμφωνα
με τον διεθνή τύπο. Οι τελευταίες αναλύσεις στο διεθνή τύπο, που έχουν προειδοποιητικό χαρακτήρα, τονίζουν ότι
η ομάδα του κ. Μπόλτον δεν αποκλείεται
να χρησιμοποιήσει τη νέα κρίση για να
επιβάλει την δική της σκληροπυρηνική
ατζέντα στην Ουάσιγκτον και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η Clément Therme από το κέντρο ερευνών London International Institute
for Strategic Studies (IISS) έχει διαφορετική άποψη. Σε πρόσφατη ανάλυσή
της που δημοσιεύτηκε στην Le Monde,
η αναλύτρια προβάλλει την άποψη ότι
την παρούσα στιγμή, ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν μυστικές συνομιλίες για την διευθέτηση σειρά ζητημάτων. Δίχως την
προοπτική της πλήρους αποκατάστασης
των διμερών σχέσεων, Ουάσιγκτον και
Τεχεράνη βολιδοσκοπούν προθέσεις
και φόρμουλες για την διατήρηση της
«ψυχρής ειρήνης» στην περιοχή.

Σήμα κινδύνου για την Ε.Ε. από Μακρόν

Στο στόχαστρο της κριτικής του Μακρόν
βρέθηκαν οι Ρώσοι, αλλά και ο Στιβ Μπάνον,
πρώην πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ.

Οι πιο κρίσιμες εκλογές στην ιστορία του
Ευρωκοινοβουλίου είναι αυτές που αρχίζουν αύριο και ολοκληρώνονται την
Κυριακή, καθώς η Ε.Ε. αντιμετωπίζει σήμερα έναν «υπαρξιακό κίνδυνο». Αυτό
εκτιμά ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας
λόγο για «συνεργασία μεταξύ των εθνικιστών και ξένων συμφερόντων, στόχος
των οποίων είναι η διάλυση της Ευρώπης».
Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του, που δημοσιεύεται σε αρκετές γαλλικές περιφερειακές
εφημερίδες. Στο στόχαστρο της κριτικής
του βρέθηκαν πρωτίστως οι Ρώσοι, για
τους οποίους είπε ότι «δεν έχουν υπάρξει
ποτέ στο παρελθόν τόσο παρεμβατικοί»,
αλλά και ο Στιβ Μπάνον, πρώην πολιτικός
σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, κατά τη γνώμη
του, εξακολουθεί να «πρόσκειται στην
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Ευρωπαίοι εθνικιστές
και ξένα συμφέροντα
συνωμοτούν για τη διάλυση της Ενωσης, εκτιμά ενόψει ευρωεκλογών
ο Γάλλος πρόεδρος.
αμερικανική κυβέρνηση». Ο Στιβ Μπάνον
έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα
στο Παρίσι, πολύ κοντά στο προεδρικό
μέγαρο των Ηλυσίων, και εκφράζεται επαινετικά για την επικεφαλής της γαλλικής
Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, παρότι αυτή
κρατάει αποστάσεις από τον ίδιο και γενικότερα από τις ΗΠΑ.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του,

ο Γάλλος πρόεδρος εξήρε τη σημασία
των γαλλογερμανικών σχέσεων για το
μέλλον της Ε.Ε. και αποδραματοποίησε
τις διαφορές του με την Αγκελα Μέρκελ,
σημειώνοντας ότι οι υπαρκτές διαφωνίες
στους κόλπους του γαλλογερμανικού ζεύγους οδηγούσαν, ιστορικά, σε νέες προόδους της Ενωσης.
Στο μεταξύ, ρεπορτάζ του Γαλλικού
Πρακτορείου που επικαλείται δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες σημειώνει ότι δεν
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής εκτεταμένη
προσπάθεια παρέμβασης στις ευρωκλογές από τρίτους μέσω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Μετά την
εμπειρία των αμερικανικών εκλογών
του 2016, η Ε.Ε. έλαβε έκτακτα μέτρα
για την αντιμετώπιση ανάλογων προσπαθειών.
REUTERS, A.P.
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Απρόβλεπτο
πολιτικό παιχνίδι
στην Αυστρία
Η ψήφος εμπιστοσύνης και οι τεχνοκράτες
Θα κατορθώσει το Λαϊκό Κόμμα του Αυστριακού καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κουρτς να αποστασιοποιηθεί αρκετά από τον
μέχρι χθες κυβερνητικό εταίρο του, το
ακροδεξιό FPOe ή μήπως η κατρακύλα
του FPOe θα παρασύρει και τον ίδιο τον
Κουρτς; Το πολιτικό παιχνίδι στην Αυστρία γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτο,
με τους Σοσιαλδημοκράτες να υποστηρίζουν ότι δεν θα χορηγήσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση τεχνοκρατών,
αν δεν παραιτηθεί και ο ίδιος ο Κουρτς.
Το ωστικό κύμα από τη «βόμβα» της
Παρασκευής, με την κυκλοφορία του βίντεο που κατεδάφισε την εικόνα του
FPOe ως κόμματος που δήθεν πολεμά τη
διαφθορά, εξαπλώνεται. Aφού απέπεμψε
τους υπουργούς του FPOe, o Συντηρητικός
καγκελάριος Κουρτς επιδιώκει να πάει
σε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τους αποπεμφθέντες με
τεχνοκράτες. Ομως, οι αντιπολιτευόμενοι
Σοσιαλδημοκράτες δεν είναι διατεθειμένοι
να του κάνουν τη χάρη και ζητούν παραίτηση σύσσωμης της κυβέρνησης (δηλαδή και των υπουργών του Λαϊκού Κόμματος) και διορισμό τεχνοκράτη υπηρεσιακού καγκελαρίου. Η μάχη της ψήφου
εμπιστοσύνης θα δοθεί τη Δευτέρα, μία
ημέρα μετά τις ευρωεκλογές.
«Δεν πιστεύω ότι, αν ο Κουρτς χάσει
την ψήφο εμπιστοσύνης, έχει τελειώσει»,
σημείωσε ο Αυστριακός πολιτικός αναλυτής Τόμας Χόφερ. «Θα κατορθώσει να
παραμείνει επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος και μπορεί στις εκλογές να πάρει
και ψήφους από το FPOe», προσέθεσε.
«Αλλα φυσικά είναι αποδυναμωμένος
και η οικοδόμηση του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού θα είναι σε κάθε
περίπτωση δύσκολη».
Εν τω μεταξύ, στις παράπλευρες απώλειες της υπόθεσης συγκαταλέγεται
και ο γάμος του Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε,
του τέως επικεφαλής του FPOe, ο οποίος
εξαναγκάστηκε το Σάββατο σε παραίτηση
από την ηγεσία του κόμματος και το αξίωμα του αντικαγκελαρίου. Στη συνέντευξη Τύπου με την οποία ανακοίνωσε
την παραίτησή του, ο 50χρονος Στράχε

Ο καγκελάριος Κουρτς και ο πρόεδρος Φαν

ντερ Μπέλεν αναζητούν διέξοδο στην πολιτική κρίση.
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Οι Σοσιαλδημοκράτες
δεν είναι διατεθειμένοι
να κάνουν το χατίρι του
Κουρτς και ζητούν παραίτηση της κυβέρνησης.
στράφηκε με δάκρυα στα μάτια στην οθόνη και ζήτησε συγγνώμη και από τη
σύζυγό του. Η 31χρονη Φιλίπα Στράχε,
όμως, φαίνεται ότι δεν πήρε καθόλου αψήφιστα το βίντεο, στο οποίο ο Στράχε
εμφανίζεται όχι μόνο να προσφέρει αναθέσεις δημοσίων έργων σε Ρωσίδα
που εμφανιζόταν διατεθειμένη να ενισχύσει με «μαύρο» χρήμα το κόμμα, αλλά
και να τη γλυκοκοιτάζει, κάνοντας πικάντικα σχόλια σεξουαλικής φύσης. Το
βίντεο στη βίλα στην Ιμπιζα γυρίστηκε
το καλοκαίρι του 2007, λίγους μήνες μετά
τον γάμο του Στράχε, ενώ, σύμφωνα με
τον αυστριακό Τύπο, προχθές η Φιλίπα
Στράχε πήρε τον έξι μηνών γιο του ζευγαριού και επέστρεψε στο πατρικό της.
REUTERS, A.P.

Συμφωνία αποχώρησης
με αλλαγές, αλλά
χωρίς συναίνεση
Αλλαγές στη συμφωνία αποχώρησης της
Βρετανίας από την Ε.Ε. παρουσίασε χθες
η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι,
χωρίς ωστόσο να αποσπάσει τησυναίνεση
του Εργατικού Κόμματος. Η τελευταία
ζαριά της Μέι, η τροποποιημένη συμφωνία, θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
των Κοινοτήτων στις 3 Ιουνίου. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, που έχει υποσχεθεί ότι θα παραιτηθεί όποιο και αν είναι
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, προειδοποίησε χθες τους οπαδούς της εξόδου
από την Ε.Ε. ότι, αν δεν ψηφίσουν τη
συμφωνία, κινδυνεύουν να χάσουν το
Brexit μέσα από τα χέρια τους.
Το μήνυμά της προς τους οπαδούς της
σκληρής εξόδου ήταν ότι η Βουλή, με την
παρούσα σύνθεσή της, θα εμποδίσει οπωσδήποτε την έξοδο χωρίς συμφωνία.
Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν ψηφιστεί η συμφωνία, η Βουλή θα προκαλέσει είτε βουλευτικές εκλογές είτε δεύτερο δημοψήφισμα πριν από την ημερομηνία άτακτης
εξόδου (31 Οκτωβρίου). Στο δίλημμα αυτό
με νέα ηγεσία στο Συντηρητικό Κόμμα
θα βρεθεί, όπως φαίνεται, η χώρα.
Η Μέι ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει
στην εισαγωγή της συμφωνίας αποχώρησης την επιλογή δεύτερου δημοψηφίσματος, ώστε η Βουλή να έχει τη δυνατότητα να προκηρύξει δημοψήφισμα
για την επικύρωση ή την απόρριψη της
συμφωνίας. «Για να μπορούμε όμως να
την επικυρώσουμε ή να την απορρίψουμε
με δημοψήφισμα, πρέπει πρώτα να περάσει από τη Βουλή», είπε η Τερέζα Μέι,

Η Μέι ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει στην

εισαγωγή της συμφωνίας αποχώρησης την
επιλογή δεύτερου δημοψηφίσματος.
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Η τελευταία ζαριά
της Μέι θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 3 Ιουνίου.
η οποία δεσμεύθηκε επίσης ότι το μισητό
σε πολλούς βουλευτές προσωρινό καθεστώς τελωνειακής ευθυγράμμισης
(backstop) θα αντικατασταθεί από άλλο
πριν από τον Δεκέμβριο του 2020, άρα
δεν θα χρειαστεί να τεθεί σε ισχύ. «Πρόκειται για αναμάσημα αυτών που ήδη
γνωρίζουμε», σχολίασε ο επικεφαλής
των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.
REUTERS, A.P.
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«Κλειδί» οι αναποφάσιστοι

Ο κ. Τσίπρας εστιάζει στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Στρατηγική
ίσων αποστάσεων
από το ΚΙΝΑΛ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Κλειδί» για «θετικό αποτέλεσμα» θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου τη συμμετοχή στις εκλογές της ερχόμενης
Κυριακής, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρεί μέσω μπαράζ δημοσίων παρεμβάσεων (κάθε μέρα έχει μία κεντρική
ομιλία, ενώ σε 12 ώρες έδωσε δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις) να κινητοποιήσει τους πολίτες που ακόμη και τώρα,
λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες,
δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στρατηγικά
το βλέμμα του πρωθυπουργού είναι
πρωτίστως στραμμένο στους πολίτες
εκείνους που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ το
2015, θεωρώντας πως η δεξαμενή αυτή
δεν είναι εύκολο να περάσει στη Ν.Δ.
και στον κ. Μητσοτάκη και «απλά περιμένει να πεισθεί», όπως το θέτει κυβερνητική πηγή. Στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης του κοινού εκείνου,
ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί διάφορα
«τρικ». Για παράδειγμα, τελευταία επαναφέρει –διακριτικά μεν, σαφώς δε–
μνήμες της εποχής εκείνης, όπως έκανε
στη συνέντευξή του στον AΝΤ1, όπου
σε μια αποστροφή του θύμισε ένα από
τα πιο αντιδημοφιλή πρόσωπα στην
ελληνική κοινωνία: τον Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. «Η πραγματικότητα είναι ότι
εμείς καταφέραμε να πιάσουμε τους
στόχους του προγράμματος, παρότι υ-

Με την κεντρική ομιλία της προέδρου
Φώφης Γεννηματά στην Αθήνα, απόψε
στις 7.30 στην πλατεία Κοτζιά, κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος Αλλαγής προς τις τριπλές κάλπες
της Κυριακής. Μια εκστρατεία που θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί «υψηλών
απαιτήσεων», δεδομένου ότι η πορεία
προς τις εκλογές έπρεπε να «τρέξει» παράλληλα με την οργανωτική ανασυγκρότηση της παράταξης, στη νέα της μορφή.
Πράγματι, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, το ΚΙΝΑΛ επικύρωσε την «επανίδρυσή» του στο συνέδριο του ΣΕΦ στα
τέλη Μαρτίου, ανέδειξε νέα εκτελεστικά
όργανα τον περασμένο μήνα, ενώ ταυτόχρονα εισέρχεται στην εκλογική μάχη
έχοντας κλείσει, όπως φαίνεται, και τα
βασικότερα εσωκομματικά μέτωπα.
Από τη Χαρ. Τρικούπη εκπέμπεται κλίμα αισιοδοξίας και εκφράζεται ικανοποίηση για την ανταπόκριση των πολιτών
κατά τη διάρκεια των περιοδειών της ηγεσίας και των στελεχών του κόμματος
σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, συνεργάτες
της κ. Γεννηματά τόνιζαν ότι «η ακραία
πόλωση που καλλιεργήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δημοκρατία» κατά την προεκλογική περίοδο, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη
στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την
ψήφο εμπιστοσύνης, δικαίωσε πλήρως
την επιλογή της «αποστασιοποίησης»
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Ο πρωθυπουργός και
πρωτοκλασάτα στελέχη της
κυβέρνησης αποφεύγουν
να προσδιορίσουν
τον «πήχυ» για το εκλογικό
αποτέλεσμα της Κυριακής.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχθηκε χθες στο Μαξίμου τον ειδικό μεσολαβητή της Ε.Ε. για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ.

ψηλοί, και να έχουμε και περίσσευμα,
το οποίο κάθε τέλος του χρόνου το αναδιανείμαμε στους πιο αδύναμους,
και το 2016 με τον Σόιμπλε απέναντι,
και το 2017, και το 2018», είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι καθημερινές πλέον επιθέσεις
στους «τεχνοκράτες του ΔΝΤ» και τους
«νεοφιλελεύθερους των Βρυξελλών»,
με προμετωπίδα τον υποψήφιο του
ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ. Η τακτική
αυτή επιχειρεί να καταλήξει, όπως έχει
φανεί σαφώς, σε ένα συγκεκριμένο δίλημμα: να δώσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις εκλογές της Κυριακής,
με κεντρικό ερώτημα τη συνέχιση ή
όχι των θετικών μέτρων.
Το ερώτημα, ωστόσο, τι πραγματικά

επιδιώκει ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις εκλογές εξακολουθεί να είναι ρευστό
και όχι «κατά λάθος», αλλά εσκεμμένα,
καθώς στην κυβέρνηση θέλουν να έχουν την ευχέρεια να διαχειριστούν
μια γκάμα αποτελεσμάτων. Σύμφωνα
με πληροφορίες, υπάρχουν δύο άξονες
στους οποίους στοχεύει η κυβέρνηση.
Ο πρώτος είναι ο προφανής: η διαφορά
μεταξύ των δύο κομμάτων να είναι μικρή. O πρωθυπουργός αλλά και τα επιτελικά στελέχη της κυβέρνησης αποφεύγουν επιμελώς να αναφερθούν
σε συγκεκριμένα ποσοστά, προτιμώντας
να μιλούν για το αόριστο «μήνυμα της
κοινωνίας». Στο Μαξίμου αυτό μεταφράζεται σε διαφορά πέριξ των 3-4 μονάδων, που θεωρείται «διαχειρίσιμη ε-

πικοινωνιακά ήττα», καθώς θα τους
δίνει το δικαίωμα να μιλήσουν για νίκη
«έναντι των δημοσκοπήσεων». Αντιθέτως, κατά κοινή ομολογία, μια ήττα
πέριξ του 5% θα αποτελεί ευθύ μήνυμα
αμφισβήτησης του Αλέξη Τσίπρα.
Ο δεύτερος, ιδιαίτερα σημαντικός άξονας είναι τα αυτούσια ποσοστά των
δύο κομμάτων. Στο ερώτημα της «Κ»
προς κομματικό στέλεχος που γνωρίζει
τη στρατηγική, αν ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμά
να είναι η Ν.Δ. κάτω από το «ψυχολογικό
φράγμα» του 30% ή να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
όσο το δυνατόν πιο ψηλά ανεξαρτήτως
ποσοστού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η απάντηση ήταν υπέρ της δεύτερης εκδοχής. Οπερ σημαίνει πως το
κυβερνών κόμμα θέλει να ξεκαθαρίσει

πάση θυσία το τοπίο στην Κεντροαριστερά και να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονική θέση του από κάποιο μικρότερο
κόμμα, όπως το ΚΙΝΑΛ, που καιροφυλαχτεί να επαναπατρίσει κρίσιμες μάζες.
Εξ ου και η προσπάθεια κινητοποίησης
των αναποφάσιστων που, αν πετύχει,
εικάζεται πως θα λειτουργήσει υπέρ
του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση,
ωστόσο, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος
για το κυβερνών κόμμα να είναι και η
Ν.Δ. αρκετά ψηλότερα από το 30%, κάτι
που όχι μόνο θα της δώσει αέρα νίκης,
αλλά θα «φωτογραφίζει» μια μελλοντική
αυτοδυναμία της στις εθνικές εκλογές,
«καταστρέφοντας» το σχέδιο του κ. Τσίπρα για επαναληπτικές με απλή αναλογική.

Προσκλητήριο
σε κεντρώους
ψηφοφόρους
Ο κ. Μητσοτάκης ζητεί το μήνυμα
της Κυριακής να είναι ξεκάθαρο
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Τα διλήμματα της κάλπης αναδεικνύει
όλο και πιο εμφατικά στην τελική ευθεία
προς τις 26 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας στον κεντρώο χώρο,
όπως έκανε από την Πάτρα, όπου αναφέρθηκε ονομαστικά σε πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, και όπως αναμένεται
να κάνει και στην αποψινή του ομιλία
στην Αθήνα (στο Περιστέρι), υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της κάλπης πρέπει να είναι ξεκάθαρο για την επόμενη
μέρα της χώρας και ότι δεν είναι ώρα
για ίσες αποστάσεις.
Το επανέλαβε χθες από τη Γλυφάδα
σημειώνοντας ότι «όταν το δίλημμα
είναι τόσο ξεκάθαρο “μπροστά ή πίσω”,
“αλήθεια ή ψέμα”, “πρόοδος ή συντήρηση” –διότι αυτό που ζούμε σήμερα
είναι η πραγματική συντήρηση και η
πραγματική οπισθοχώρηση– όταν το
δίλημμα είναι, από τη μια, το “ή τους
τελειώνουμε ή μας τελειώνουν” και, από
την άλλη, το “προχωράμε μαζί με όλους
τους Ελληνες” –αφού η ευθύνη μου είναι
να ενώσω τον ελληνικό λαό, όχι να τον
διχάσω, και να πορευθούμε όλοι μαζί
την επόμενη μέρα– τότε τα πράγματα
είναι ξεκάθαρα. Στηρίζουμε τη Ν.Δ. ως
τη μόνη δύναμη πραγματικής αλλαγής
στον τόπο. Το κάνουμε πράξη στην κάλπη, σε όλες τις κάλπες». Το μήνυμα αυτό
αναμένεται να εκπέμψει και απόψε από
το Περιστέρι, υπογραμμίζοντας ότι δεν
υπάρχει χαλαρή ψήφος και απευθύνοντας προσκλητήριο σε ψηφοφόρους κυρίως του Κέντρου να εμπιστευθούν τη
Ν.Δ. για να στείλουν ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. «Εχουμε το ρεύμα με
το μέρος μας», τόνισε χθες από τη Γλυφάδα, ενώ νωρίτερα επεσήμανε (στη

<
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«Εχουμε το ρεύμα
με το μέρος μας», τόνισε
χθες από τη Γλυφάδα
ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Προτεραιότητες

Επανέλαβε ότι προτεραιότητές του
είναι η φορολογική μεταρρύθμιση και
η μείωση των φορολογικών συντελεστών, oι παρεμβάσεις που αφορούν
την παιδεία, όπως η κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, και η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σε ό,τι αφορά την κάλπη των ευρωεκλογών, σε άρθρο αφιέρωμα του
Spiegel, ο πρόεδρος της Ν.Δ. εκμυστη-
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Η Χαριλάου Τρικούπη
τονίζει πως είναι απέναντι
στις συντηρητικές πολιτικές, «είτε τις εφαρμόζει
η Δεξιά του Μητσοτάκη είτε
η νέα Δεξιά του Τσίπρα».
τρων σε περίπτωση ήττας του ΣΥΡΙΖΑ,
του καταλόγισε «εκβιαστικά διλήμματα
και παιχνίδια με τις συντάξεις των πολιτών». Εθεσε, ωστόσο, στο κάδρο της επίθεσης και τον πρόεδρο της Ν.Δ., με αφορμή ομιλία του στην Πάτρα, σημειώνοντας ότι και τα δύο κόμματα «φαντασιώνονται ίσες αποστάσεις, δεν έχουν
καταλάβει όμως ότι εμείς είμαστε απέναντι
στις συντηρητικές, νεοφιλελεύθερες και
λαϊκιστικές πολιτικές, είτε τις εφαρμόζει
η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη είτε η νέα
Δεξιά του κ. Τσίπρα».

Θεοδωράκης: Αποδοκιμασία
του δικομματισμού
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κάλεσμα στους πολίτες να αποδοκιμάσουν τον παλαιοκομματισμό, ο οποίος,
όπως ανέφερε, εκφράζεται «τόσο από
τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τους υπουργούς
του παρελθόντος», εννοώντας τη Ν.Δ.
και το ΚΙΝΑΛ, απηύθυνε μέσω δύο χθεσινών συνεντεύξεών του (ρ/σ Αθήνα
9,84 και ΕΡΤ) ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Θέτοντας στο στόχαστρό του και τα
τρία κόμματα, ο πρόεδρος του Ποταμιού
τούς καταλόγισε «επέλαση λαϊκισμού»
κατά τη διάρκεια της κρίσης, μιας και,
όπως σημείωσε, όλα υποστήριξαν ότι
«η Ευρώπη μάς καταδυναστεύει», ενώ
συμπλήρωσε ότι «τo πρόβλημα της χώρας δεν είναι οι Ευρωπαίοι, αλλά οι Ελληνες πολιτικοί». «Το 2015 αντιληφθήκαμε όλοι ότι δεν έχουμε καλύτερη οικογένεια από την Ε.Ε. Πρέπει όμως να
την αναγεννήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι το Ποτάμι έχει καταθέσει 27 συγκεκριμένες
προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση,
οι οποίες, όπως υποστήριξε, ταιριάζουν
με αυτές του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν.
Ο κ. Θεοδωράκης επί της ουσίας κατηγόρησε τους κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση των ευρωεκλογών προκειμένου να επιτύχουν
τους εγχώριους πολιτικούς τους στόχους. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι αμ-

φότεροι «κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να μη γίνει κουβέντα προεκλογικά
για την Ευρώπη», ενώ, σχολιάζοντας
τους πολύ υψηλούς τόνους της μεταξύ
τους αντιπαράθεσης, έκανε λόγο για
«στημένο παιχνίδι και διχασμό με στόχο τη συσπείρωση των κομματικών επιτελείων».
Σε ό,τι αφορά το μέλλον του Ποταμιού, ξεκαθάρισε ότι θα έχει βασικό
άξονα την ανεξάρτητη πορεία «με σοβαρότητα και συνέπεια», εκτιμώντας
<
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Ο πρόεδρος του Ποταμιού
υπογράμμισε πως πρέπει
να ανακοπεί η επέλαση
του λαϊκισμού.
ότι «η πολιτική εμβέλεια του κόμματος
είναι μεγαλύτερη του ποσοστού του».
Σημείωσε δε ότι δεν μετάνιωσε για
την ενασχόλησή του με την πολιτική,
μιας και, όπως τόνισε, το 2014, έτος ίδρυσης του κόμματος, «η χώρα βρισκόταν σε έναν βούρκο αριστερού και
δεξιού λαϊκισμού», ενώ συμπλήρωσε
πως, παρότι θα μπορούσε, αν ήθελε,
να «ξεκουράζεται» σε κάποιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, η απόφαση του
συνεδρίου της παράταξης ήταν η συνέχιση της αυτόνομης πορείας.

Στην Αθήνα ο κ.κ. Βαρθολομαίος

συνέντευξή του στον Alpha) ότι στόχευσή του είναι ένα αποτέλεσμα τόσο
ισχυρό, ώστε να οδηγηθούμε το συντομότερο δυνατόν σε εθνικές εκλογές,
ενώ θύμισε ότι «δεν τελειώνει κάτι την
Κυριακή, έχουμε και τις εθνικές εκλογές
το αργότερο τον Οκτώβριο».
Ερωτηθείς αν θα άλλαζε κάτι από
την προεκλογική περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «όλοι θα κάνουμε ταμείο μετά τις εκλογές, θα διορθώσουμε
τα όποια λάθη μας». Και επέμεινε στο

θετικό αφήγημα και στις προτάσεις
του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση άσκησε «ταξική πολιτική» και υπερφορολόγησε συνειδητά τη μεσαία τάξη
και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι
δεν θα αλλάξει κάποιος την άποψή του
επειδή έλαβε επίδομα πέντε ημέρες
πριν τις εκλογές.

του ΚΙΝΑΛ από Κουμουνδούρου και Πειραιώς όλο αυτό το διάστημα, αναδεικνύοντάς το σε «δύναμη σταθερότητας» στο
πολιτικό σκηνικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, χαρακτηριστική είναι
και η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου
Τύπου του κόμματος Παύλου Χρηστίδη.
Ο κ. Χρηστίδης, απαντώντας σε τοποθέτηση του πρωθυπουργού περί κινδύνου
ακύρωσης των πρόσφατων θετικών μέ-

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε βόλτα χθες στη Γλυφάδα
και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες.
ρεύεται στο γερμανικό περιοδικό ότι
ο «κρυφός» του στόχος είναι να γίνει
η Ν.Δ. το κόμμα που θα σημειώσει το
καλύτερο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μεταξύ των δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η νίκη θα είναι μήνυμα για
λαϊκιστές όπως ο Τσίπρας και ο Ορμπαν.
Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει τον
στόχο του για μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, απευθύνοντας μήνυμα
προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι

«είναι πολύ απλά λάθος να αφήνουν
την Ελλάδα να πνίγεται σε τόσο υψηλά
πλεονάσματα». «Η βασική ανησυχία
των Ευρωπαίων είναι να πάρουν πίσω
τα λεφτά τους. Αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται αν η Ελλάδα αναπτύσσεται με
ρυθμούς μόλις 1% τον χρόνο», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι
θα θέσει το ζήτημα στους εταίρους, αφού αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη
μέσα από ένα πρόγραμμα επενδύσεων
και μεταρρυθμίσεων.

Η Εκκλησία της Ελλάδος υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Η επίσκεψη
σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας ανάμεσα
στον κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, καθώς
οι σχέσεις τους το προηγούμενο διάστημα είχαν ψυχρανθεί. Εντυπωσιακή
αναμένεται και η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δήλεσι Βοιωτίας
για τα εγκαίνια –παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου– του Κέντρου Γεροντολογίας
και Προνοιακής Υποστήριξης.
Ειδικότερα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα
φθάσει στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι και θα διαμείνει στο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετανία». Οπως παρουσίασε
η «Κ» (φύλλο της περασμένης Κυριακής
19/5), ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
το απόγευμα και θα συζητήσουν το
ουκρανικό ζήτημα, δηλαδή εάν η Εκκλησία της Ελλάδος θα αναγνωρίσει
τη νέα Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, όπως αποφάσισε
το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Της συνάντησης των δύο ιεραρχών
θα έχει προηγηθεί η έναρξη της 162ης
Συνοδικής Περιόδου της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου (ΔΙΣ). Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», οι συνοδικές επιτροπές που
έχει συγκροτήσει η Εκκλησία θα γνωμοδοτήσουν θετικά. Η θετική εισήγηση
των δύο επιτροπών στέλνει πολλαπλά
μηνύματα και στις υπόλοιπες Εκκλησίες,
που διατηρούν επιφυλάξεις επί του αιτήματος.
Αύριο το απόγευμα ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρου-

σία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου,
θα εγκαινιάσει το Κέντρο Γεροντολογίας
και Προνοιακής Υποστήριξης «Αγιος
Πορφύριος» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Το Κέντρο, στο Δήλεσι της Βοιωτίας,
έχει κατασκευασθεί σε εκκλησιαστική
έκταση 27 στρεμμάτων και είναι δυναμικότητας 64 κλινών. Στόχο του αποτελεί
η παροχή βασικών προνοιακών υπηρεσιών, όπως φιλοξενίας, εστίασης, δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και
<
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Αλλαγή σελίδας στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριάρχη και κ. Ιερωνύμου.
προληπτικής ιατρικής ταυτόχρονα σε
ηλικιωμένους και σε έχοντες ανάγκη,
οι οποίοι θα διαβιούν εντός του Κέντρου,
αλλά και εκτός.
Το έργο περιλαμβάνει τον απαραίτητο
ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
Επίσης, το Κέντρο διαθέτει νεόδμητο
ναό, αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοικτό
θέατρο και χώρους περιπάτου. Στον
περιβάλλοντα χώρο βρίσκεται φωτοβολταϊκό πάρκο για την ενεργειακή υποστήριξη του Κέντρου.
Στο Δήλεσι, χιλιάδες κόσμου αναμένεται να υποδεχθούν τον Οικουμενικό
Πατριάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», μόνο από την Αθήνα θα ναυλωθούν περί τα 25 λεωφορεία, ενώ έχουν
δοθεί και περίπου 1.500 προσκλήσεις.
Βεβαίως, έχουν προσκληθεί όλοι οι μητροπολίτες της Ελλάδας.

ΕΛΛΑΔΑ

Η επιβατική κίνηση στα 23 αεροδρόμια
2016

2017

227.980
218.422
191.611
161.635
74.288
127.650
97.122
87.232
35.135
48.700
41.239
34.493
20.903
22.080
25.215
17.891
16.040
12.014
18.631
6.907
6.323
4.223
3.843

276.563
222.812
213.903
168.614
162.973
150.821
95.585
85.005
56.647
46.710
41.521
33.719
32.479
30.388
27.606
21.397
17.142
12.489
11.989
5.482
4.959
3.748
3.048

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Η Fraport
Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο

του 2019 η επιβατική κίνηση
στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece παρουσίασε αύξηση της τάξεως
του 7,8% (3,35 εκατομμύρια επιβάτες) κυρίως λόγω της ανόδου των διεθνών αφίξεων κατά
13,1%, ενώ και η εγχώρια κυκλοφορία εμφάνισε αύξηση
της τάξεως του 3,4%.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΑΡΑΞΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΗΜΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΛΕΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΣΚΥΡΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟY
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΣΟΥ

ΠΗΓΗ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΤΑΣΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΓΕΘΗ

Υψηλή
ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

Καλαμάτα, Χίος, Αλεξανδρούπολη,
Αραξος, Κάρπαθος

Μεσαία
30.000 - 100.000 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος,
Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα

Χαμηλή
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30.000 ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

Λέρος, Σητεία, Νέα Αγχίαλος,
Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια,
Καστελλόριζο, Καστοριά, Κάσος, Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ

...ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

€3,1
€1,0
€1,2
€8,4
€13,7 (7,1% του ΑΕΠ)

48
21
23
200
292 (6,5% του ΑΕΠ)

(σε δισ. ευρώ)

Απευθείας συνεισφορά
Εμμεσες επιδράσεις
Επαγωγικές επιδράσεις
Καταλυτικές επιδράσεις
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

(χιλιάδες θέσεις εργασίας)

«Καθηλωμένα» τα 23 δημόσια αεροδρόμια

Η επιβατική κίνηση του διε-

Μονόδρομος η συμμετοχή των ιδιωτών για την αναβάθμιση των υποδομών τους - Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Τα οφέλη
Το όφελος από την παραχώ-

ρηση των 14 αεροδρομίων στη
Fraport περιλαμβάνει εφάπαξ
προκαταβολή 1,234 δισ. ευρώ,
υποχρεωτικές επενδύσεις
400 εκατ., ετήσια αμοιβή παραχώρησης 22,9 εκατ., ετήσια
μεταβλητή αμοιβή 28,5% των
λειτουργικών κερδών, 1 ευρώ
ανά αναχωρούντα στην Αρχή
Πολιτικής Αεροπορίας, και 13
εκατ. ετησίως για Πυροσβεστικό και Πολεμική Αεροπορία.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ετοιμοι να προχωρήσουν στην αξιοποίηση
των 23 δημόσιων περιφερειακών αεροδρομίων που δεν έχουν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί εμφανίζονται υπουργείο Μεταφορών και υπερταμείο. Καθώς περιφέρειες,
τοπικές κοινωνίες και φορείς του τουρισμού όπως ο ΣΕΤΕ ζητούν πλέον επιτακτικά την αναβάθμιση των υποδομών σε
όλα τα αεροδρόμια, όπως γίνεται στα 14
που πέρασαν στην κυριότητα της Fraport,
προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές
οικονομίες και να διαχυθεί η τουριστική
ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών αλλά
και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ή υπερταμείο) αξιολογούν τις επιλογές τους.
Θλιβερά απομεινάρια μιας άλλης εποχής,
δεκάδες τέτοια αεροδρόμια παραμένουν
αναξιοποίητα με εγκαταστάσεις που χρει-

άζονται άμεσα τόσο μηχανολογικές όσο
και κτιριακές αναβαθμίσεις, αλλά και στους
διαδρόμους προσ/απογειώσεων που δεν
ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες
απαιτήσεις. Και επειδή το Δημόσιο δεν
διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να
χρηματοδοτήσει τέτοιες επενδύσεις, η
προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζεται
αναπόφευκτη. Σε αυτό συμφωνούν ακόμα
και στελέχη της κυβέρνησης που τάσσονται
επί της αρχής κατά των ιδιωτικοποιήσεων,
τα οποία πρόσφατα ξεκίνησαν να κάνουν
λόγο για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Η είσοδος ιδιωτών έχει έτσι εδραιωθεί στην αντίληψη όλων ως μονόδρομος,
ειδικά μετά τα επιτυχημένα παραδείγματα
των παραχωρήσεων των άλλων 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη FraportGreece και του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».
Δύο ιδιωτικές εταιρείες, που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια εκσυγχρονίζοντας
υποδομές και υπηρεσίες και, ενώ αποδίδουν
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το «Ελ. Βενιζέλος»
θνούς αεροδρομίου Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά
τους πρώτους τέσσερις μήνες
του έτους έφθασε τα 6,36 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας
άνοδο της τάξης του 8,5%. Η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρουσίασε ανάπτυξη της
τάξης του 6,3% και 9,6%, αντίστοιχα.
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Φορείς του τουρισμού και τοπικές κοινωνίες ζητούν τον
εκσυγχρονισμό τους για να
αναπτυχθεί η περιφέρεια.
γενναία μισθώματα και μερίσματα στο
κράτος ετησίως, είναι κερδοφόρες. Ομως
οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν είναι
όλα τα αεροδρόμια οικονομικώς βιώσιμα
ούτε μπορούν να γίνουν, ακόμα και εάν
διοχετευθούν σε αυτά χρήματα, ίσως με
λίγες εξαιρέσεις. Και αυτό, διότι η επιβατική
κίνηση δεν έχει την κρίσιμη μάζα η οποία
απαιτείται για να μπορέσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο να δώσει κέρδη.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που
το 2012, οπότε και ξεκίνησε ο διαγωνισμός
για τα άλλα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
που είχαν σαφώς υψηλότερη επιβατική

κίνηση, δεν περιελήφθησαν και αυτά. Μάλιστα τότε οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, στο
χαρτοφυλάκιο του οποίου βρίσκονταν όλα
μαζί, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα
πως ούτε λίγο ούτε πολύ το Δημόσιο θα
πρέπει να πληρώνει τους επενδυτές για
να έρθουν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις και να αναλάβουν τη διαχείριση
και την προσέλκυση νέων αεροπορικών
γραμμών. Πηγές του υπερταμείου αναφέρουν χαρακτηριστικά πως μελετήθηκε μοντέλο ελάχιστης εγγυημένης από το Δημόσιο επιβατικής κίνησης: με αυτό, μέχρι
να φτάσει ένα αεροδρόμιο ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιβατικής κίνησης για να
είναι βιώσιμο οικονομικά, λόγου χάριν τις
500.000 επιβάτες, το Δημόσιο θα έπρεπε
να εγγυηθεί πως θα καταβάλλει αυτό τη
διαφορά μεταξύ πραγματικής κίνησης και
στόχου έως ότου αυτός επιτευχθεί και αρχίσουν οι επενδυτές να πληρώνουν αυτοί
το δημόσιο ετήσιο μίσθωμα. Ομως αυτό,

ΠΗΓΗ: Oxford Economics (2011),
η ποσοστιαία συνεισφορά στο ΑΕΠ
προσαρμοσμένη στα στοιχεία του 2018
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τόσο για δημοσιονομικούς και πολιτικούς
λόγους όσο και λόγω επιφυλάξεων από
τους Ευρωπαίους εταίρους που σχετίζονται
με το δίκαιο του ανταγωνισμού, μπήκε
στο συρτάρι. Ξαναβγαίνουν όμως τώρα
και αυτό αλλά και όλες οι μελέτες αυτές
από τα συρτάρια, καθώς αφενός οι υποδομές
έχουν πλέον σοβαρές ανάγκες και ελλείψεις
και αφετέρου προκειμένου η χώρα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την καλή της θέση
ως διεθνής τουριστικός προορισμός και
να μπορέσει να αναπτύξει και άλλες περιφέρειες ώστε να πάψει η συγκέντρωση
της τουριστικής ανάπτυξης σε λιγοστές
περιοχές όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, η
Κρήτη, η Χαλκιδική και η Αττική. Η διαδικασία βέβαια δεν θα ανοίξει επισήμως
μέχρι τις εθνικές εκλογές, καθώς εμπεριέχει
σημαντικό πολιτικό κόστος για την παρούσα κυβέρνηση εάν ξεκινήσει η συζήτηση για την είσοδο ιδιωτών στη λειτουργία
δεκάδων επιπλέον αεροδρομίων.

Σενάρια ανάπτυξης είτε με σύμβαση παραχώρησης είτε με ΣΔΙΤ
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
προχώρησε προ ολίγων εβδομάδων στην
ανάθεση έργου χρηματοοικονομικού συμβούλου στη «Λάμδα Χρηματοοικονομικοί
Σύμβουλοι» για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών
του υπουργείου για την αξιοποίηση των
υπόλοιπων 23 κρατικών περιφερειακών
αεροδρομίων της χώρας. Η αξιοποίηση
προβλέπεται ότι θα μπορεί να γίνει είτε
με σύμβαση παραχώρησης είτε με ΣΔΙΤ.
Πρόκειται για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς,
Νέας Αγχιάλου, Καλαμάτας, Αραξου, Λή-

μνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου,
Κυθήρων και Καστελλόριζου. Κύκλοι του
υπουργείου αναφέρουν πως «για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται
με την τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
είναι αναγκαία η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 23 περιφερειακών
αεροδρομίων της χώρας, των οποίων η
διαχείριση και λειτουργία γίνεται από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας». Στόχος
αυτής της διερεύνησης είναι η προετοι-

μασία και η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης των ως άνω αεροδρομίων, λαμβάνοντας υπόψιν τα λειτουργικά στοιχεία τους καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους.
«Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης
κρίνεται αναγκαία και η εξέταση εναλλακτικών σχεδίων αξιοποίησης, περιλαμβανομένων και σεναρίων παραχώρησης,
καθώς και μέσω ανάθεσης σύμβασης αξιοποίησης με τη μορφή ΣΔΙΤ», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Ο σύμβουλος της Διεύθυνσης Συγκοι-

νωνιακών Υποδομών του υπουργείου καλείται να προβεί, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή και ανάλυση των στόχων του
Δημοσίου σε σχέση με την ανάπτυξη και
αξιοποίηση των αεροδρομίων και τον
ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων του,
στην καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων σχεδιαζόμενων επενδύσεων που
το Δημόσιο έχει προγραμματίσει, στην
καταγραφή και ανάλυση των ελάχιστων
τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων
ανά αεροδρόμιο, στην αξιολόγηση της
χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας ανάπτυξης των αεροδρομίων με βάση τους

στόχους της αναθέτουσας αρχής, τις ελάχιστες επενδύσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις και στη διερεύνηση, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο ενδεχόμενης συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
(με τη μορφή παραχώρησης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των αεροδρομίων),
με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος. Επίσης, επιφορτίζεται με
τη διερεύνηση, από χρηματοοικονομικής
άποψης, εναλλακτικών σχεδίων ομαδοποίησης και δομών παραχώρησης.

Τρία μοντέλα αξιοποίησης στο τραπέζι, ανάλογα με τις προοπτικές κάθε περιοχής
Ολα δείχνουν πως τόσο στην ΕΕΣΥΠ, το
αποκαλούμενο υπερταμείο, όσο και στις
υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών
τείνουν προς τρία μοντέλα αξιοποίησης
των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της πρώτης.
Καθένα από αυτά τα μοντέλα θα εφαρμοστεί με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε αεροδρομίου.
Και αυτό για τέσσερις λόγους: πρώτον,
η επιβατική κίνηση έχει μεγάλες διαφορές
από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Δεύτερον,
διότι οι δυνατότητες ομαδοποίησης αεροδρομίων εξαντλήθηκαν με τα 14 (7+7)
περιφερειακά αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν στη Fraport. Τρίτον, διότι άλλες
ομαδοποιήσεις απέτυχαν να προσελκύ-

σουν δεσμευτικό οικονομικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, αναφέρεται η εμπειρία από
την περίπτωση παραχώρησης της μαρίνας
Αλίμου, όπου βγήκε σε διαγωνισμό μαζί
με άλλες μαρίνες του Σαρωνικού και της
Αργολίδας, για τις οποίες δεν υπήρχε ενδιαφέρον και τελικά επαναπροκηρύχθηκε
διαγωνισμός μεμονωμένα για τον Αλιμο.
Το ίδιο συνέβη και με τη μαρίνα της Χίου.
Ο τέταρτος λόγος είναι το στοιχείο της
εντοπιότητας: Είναι σημαντικό κάθε αεροδρόμιο να παραχωρηθεί μεμονωμένα
έτσι ώστε να επιτρέψει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη περιοχή, αφού τα μεγέθη τους
δεν είναι ελκυστικά για επενδύσεις των

οποίων η απόδοση δεν συνομολογείται
με ευρύτερες συνέργειες, όπως π.χ. με
την τουριστική ανάπτυξη συγκροτημάτων
ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ομως ακόμα και αυτά, με βάση τη διεθνή
εμπειρία, είναι δύσκολο να είναι οικονομικά βιώσιμα: Σύμφωνα με το Διεθνές
Συμβούλιο Αεροδρομίων (Airport Council
International), ένα αεροδρόμιο για να
παρουσιάσει κερδοφορία πρέπει να ξεπεράσει σε συνολική κίνηση (αφίξεις/αναχωρήσεις) το 1.000.000 αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών. Συγκεκριμένα, το
92,2% των αεροδρομίων με επιβατική κίνηση μικρότερη από 1 εκατομμύριο επιβάτες παρουσιάζει σημαντικές ζημίες.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό τι ση-

μαίνει αυτό, αξίζει να αναφερθεί ως σύγκριση πως στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή
της κατάταξης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που έχουν περάσει προς αξιοποίηση στην ΕΕΣΥΠ, το 2017 διακινήθηκαν 279.750 επιβάτες, ενώ το 2018,
291.800. Παρεμφερή συμπεράσματα περιλαμβάνει και η απόρρητη έκθεση
«Hellenic Republic – National Airports
Policy» του 2012, βάσει της οποίας προχώρησε την αξιοποίηση των άλλων αεροδρομίων το ΤΑΙΠΕΔ.
Τα τρία διαφορετικά μοντέλα αξιοποίησης του καθενός εξ αυτών που έχουν
παρουσιαστεί στους αρμοδίους, είναι τα
εξής: Πρώτον, η σύναψη «Σύμβασης Πα-

ραχώρησης» κατά τα πρότυπα που έγινε
με τα πρώτα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.
Δηλαδή καταβολή ενός εφάπαξ τιμήματος
και ετήσιου ανταλλάγματος/μερίσματος
ανάλογα με κλίμακες επιβατικής κίνησης.
Θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη για
εκείνα τα ελληνικά αεροδρόμια που έχουν
συγκριτικά υψηλή επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με το Airport Council International,
από 555 αεροδρόμια διεθνώς, το 46% λειτουργεί υπό «Σύμβαση Παραχώρησης»,
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.
Το δεύτερο μοντέλο είναι οι «Συμβάσεις
Διαχείρισης» που ενδείκνυνται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος
επενδυτής, το αεροδρόμιο είναι ζημιογόνο
και άρα υπάρχει δυσκολία ανάληψης των

κεφαλαιακών δαπανών τις οποίες και
πρέπει να επωμιστεί το Δημόσιο.
Το τρίτο είναι ένα μεικτό μοντέλο στο
οποίο το κράτος πρέπει να δεσμευθεί για
μια ελάχιστη εγγυημένη επιβατική κίνηση.
Μέχρι να επιτευχθεί αυτή θα πρέπει να
καταβάλει στον επενδυτή τα ποσά που θα
εισέπραττε εάν υπήρχε αυτή η κίνηση
(διαφορά πραγματικής με εγγυημένη) και
ο επενδυτής από την πλευρά του να δεσμευθεί χρονικά και οικονομικά για τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές και
υπηρεσίες ώστε να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο. Και τα τρία προβλέπουν αυστηρές
ρήτρες που να διασφαλίζουν την καλή εκτέλεση και διαχείριση, ώστε να υπάρχουν
ποινές για ολιγωρία των επενδυτών.
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Οριστικό τέλος σε δώρα και επίδομα
αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι περικοπές είναι νόμιμες και συνταγματικές
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Αμετάκλητα έκλεισε το θέμα της περικοπής των δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα, αλλά και του επιδόματος αδείας
για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση που έλαβε
σε συνεδρίαση η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας
ότι οι περικοπές αυτές είναι νόμιμες
και συνταγματικές και απορρίπτοντας
τα αιτήματα που είχαν τεθεί για καταβολή και αναδρομικών.
Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, που αποτελεί δικαστική ανατροπή
των όσων μέχρι πρόσφατα είχαν κριθεί
από το ανώτατο δικαστήριο, αλλά και
από το αρμόδιο τμήμα του που παρέπεμψε την υπόθεση λόγω μείζονος
σπουδαιότητας στην Ολομέλεια, κλείνει
το θέμα των δώρων και του επιδόματος
αδείας, που είχαν κοπεί με νόμο του
2012, και έκτοτε η υπόθεση είχε απασχολήσει δικαστικά και κατ’ επανά-

111.000 νέες θέσεις εργασίας
τον Απρίλιο λόγω τουρισμού
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

<
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Απορρίφθηκαν και
τα αιτήματα που είχαν τεθεί
για καταβολή αναδρομικών
από το 2012 και μετά.
ληψη, ενώ είχε ανοίξει και ο δρόμος
για καταβολή αναδρομικών για τα κομμένα δώρα και το επίδομα άδειας τουλάχιστον για μετά το 2015, τα οποία
επίσης μετά τη χθεσινή απόφαση δεν
πρόκειται να καταβληθούν.
Η απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς το θέμα ήταν εξαιρετικά
σοβαρό και υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως ήταν φυσικό, από τους
ανώτατους δικαστές, είχε ξεκινήσει
όταν με παλιότερη απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι οι περικοπές σε δώρα και επίδομα αδείας
για τους δημοσίους υπαλλήλους ήταν
αντισυνταγματικές, δεν ήταν δηλαδή
νόμιμες για μετά το 2012.
Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύθηκε
τελικά το 2015, άνοιξε τον δρόμο για
σωρεία προσφυγών από δημοσίους υπαλλήλους που ζητούσαν δύο πράγματα.
Πρώτον, να πάρουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το
επίδομα αδείας στο εξής, και αναδρομικά από το 2012 οπότε βγήκε η απόφαση του ΣτΕ, ή τουλάχιστον από το

Η απόφαση καθορίζει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αποκλείει την καταβολή αναδρομικών.
2015, που δημοσιεύθηκε, έως και σήμερα τα ποσά που έχασαν από τις περικοπές τους, ως αναδρομικά.

Η δικαστική ανατροπή

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου που δικαιώνει τη λογική των περικοπών και πάντως δεν την ανατρέπει,
καθορίζει το πλαίσιο της οικονομικής
πολιτικής για το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
για το σήμερα ενώ αποκλείει την καταβολή αναδρομικών, τα οποία αν επρόκειτο να δοθούν θα αποτελούσαν
ένα σημαντικό ποσό που θα αποτελούσε
βάρος και θα προκαλούσε πονοκέφαλο
στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, οι ανώτατοι
δικαστικοί αποφάσισαν αμετάκλητα
ότι οι περικοπές δώρων και επιδόματος
αδείας καλώς είναι καμωμένες, ανατρέποντας την απόφαση που είχε λάβει
πρωτύτερα, πριν από ένα χρόνο, το
ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε ταχθεί υπέρ
της επανόδου των δώρων και του επι-

δόματος και της καταβολής των αναδρομικών, οδηγώντας την υπόθεση
στην Ολομέλεια.
Τι είχε πει τότε το τμήμα του ΣτΕ;
Είχε αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών αυτών με
το επιχείρημα, μεταξύ άλλων, ότι «επιχειρείται νέα, για πολλοστή φορά περικοπή την αποδοχών, της ίδιας ακριβώς
ομάδας θιγομένων, ειδικότερα δε θεσπίζεται πλέον με αυτήν, όχι περαιτέρω
μείωση, αλλά κατάργηση των ετήσιων
αποδοχών».
Και είχαν τότε προσθέσει οι σύμβουλοι Επικρατείας του ΣΤ΄ τμήματος
ότι τα επιδόματα, εορτών και αδείας,
συνδέονται από τη φύση τους με τις
αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν
κατά τις εορταστικές περιόδους και
κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, οι οποίες ανάγκες συντρέχουν
για όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα
από τον μισθό του καθενός. Ηρθε όμως
η Ολομέλεια, στην οποία εισηγήθηκε
η Ελένη Παπαδημητρίου, και αποφάσισε
διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση της κυρίας Παπαδημητρίου ή-

ταν υπέρ της επανόδου των δώρων και
του επιδόματος αδείας. Ειδικότερα, η
εισηγήτρια επικαλούμενη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ επιχειρηματολόγησε,
σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της αντισυνταγματικότητας των περικοπών
για το Δημόσιο, λέγοντας μεταξύ άλλων
ότι «οι περικοπές αυτές δεν μπορούν
να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου
ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που παρέχει δέσμη μέτρων
για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, προϋπόθεση η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή
όρο για τη συνταγματικότητα των εν
λόγω περικοπών».
Ομως, η εισήγηση δεν έγινε δεκτή
και η πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών αποφάσισε ναι στις περικοπές
των δώρων και όχι στα αναδρομικά, απόφαση που πέραν των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποκλείεται να ασκήσει
επιρροή και γενικότερα για τις τωρινές
παροχές.

«Καμπανάκι» από Fitch για τις παροχές
Το νέο πακέτο παροχών αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη πολιτική στάση της Ελλάδας και
αναμένεται να δημιουργήσει εντάσεις
με τους πιστωτές, εκτιμάει η Fitch, ενώ
προειδοποιεί πως θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης της χώρας. Οπως αναφέρει ο οίκος, οι εξαγγελίες αυτές αποτελούν εν μέρει μια προσπάθεια της
κυβέρνησης να τονώσει τη δημοτικότητά της ενόψει εκλογών. Το κατά πόσον θα οδηγήσουν σε διατηρήσιμη
στροφή στη δημοσιονομική στάση θα
εξαρτηθεί από το πώς θα επηρεάσουν
τις σχέσεις με τους πιστωτές και επίσης
τη σύνθεση του κοινοβουλίου μετά τις
<
<
<
<
<
<

Η μερική αντιστροφή
πολιτικών είναι μεγαλύτερη
και ταχύτερη από ό,τι
αναμενόταν μετά το τέλος
του προγράμματος.
εθνικές εκλογές. Αν και η Fitch είχε
προβλέψει ότι μερική αντιστροφή πολιτικών ήταν πιθανή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ωστόσο οι
νέες εξαγγελίες αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη και ταχύτερη αντιστροφή
από ό,τι ανέμενε.
Η μη μείωση του αφορολογήτου θα
κάνει δυσκολότερο για τις μελλοντικές
κυβερνήσεις να ισορροπήσουν το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής με την
τήρηση των δεσμεύσεων στους δημοσιονομικούς στόχους. Επιπλέον, τα μέτρα αυξάνουν την αβεβαιότητα όσον
αφορά τα βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ενώ ο αντίκτυπος
θα εξαρτηθεί επίσης και από τη βραχυπρόθεσμη ώθηση στην ανάπτυξη.
Οσον αφορά τη μείωση του πλεονάσματος στο 2,5% από 3,5%, η Fitch τονίζει πως ο επικεφαλής του Eurogroup
Μάριο Σεντένο δήλωσε πως τα μέτρα
θα συζητηθούν στο Eurogroup του Ιουνίου και ότι αναμένει οι δεσμεύσεις
να γίνουν σεβαστές.Στο μεταξύ, ως υ-

πέρμαχους της λιτότητας αφόρισε χθες
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος όσους εξέφρασαν ανησυχίες για την κυβερνητική πολιτική παροχών ενόψει εκλογών, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι
η κυβέρνηση βασίζεται στην πολιτική
συμμαχιών της με φίλιες δυνάμεις,
όπως ο επίτροπος Μοσκοβισί αλλά και
ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς.
Με τον πρωθυπουργό να αφήνει
χθες ανοικτό παράθυρο ακόμη και για
δώρο Χριστουγέννων, παρά την ψυχρολουσία από τον κ. Ρέγκλινγκ μετά
το Eurogroup της περασμένης Πέμπτης,
ο κ. Τσακαλώτος υπερασπίσθηκε την
τακτική αυτή της κυβέρνησης.
Ετσι, αναγνώρισε μεν ότι η αντίδραση του κ. Ρέγκλινγκ ήταν αυστηρή,
αλλά την απέδωσε στην πολιτική τοποθέτησή του, παρότι ο γενικός διευθυντής του ESM κατέχει βασικά ένα

ΔΝΤ: Παραλείψεις
στην Ελλάδα
Στην παραδοχή ότι η καθυστέρηση

αναδιάρθρωσης του χρέους υπονόμευσε τις προοπτικές ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σε έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ σχετικά με την αξιολόγηση των δικών του προγραμμάτων, διαπιστώνονται αστοχίες και
παραλείψεις όπως: ο εσφαλμένος
τρόπος προσέγγισης σε αρχικό στάδιο του προβλήματος της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, η δυσανάλογη έμφαση που δόθηκε στη δημοσιονομική προσαρμογή και οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη. Το Ταμείο επισημαίνει ακόμη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν μια
ανοιχτή πρόκληση για την Ελλάδα.

τεχνοκρατικό πόστο, και τον τοποθέτησε στην ίδια κατηγορία με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, υποψήφιο για την προεδρία της Κομισιόν από τους Χριστιανοδημοκράτες.
Αντίθετα, στους «καλούς», που βλέπουν θετικά το έργο της κυβέρνησης,
ενέταξε τον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί
και τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Ολαφ Σολτς.
«Το πακέτο μέτρων που ψηφίστηκε
πρόσφατα στη Βουλή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου», δήλωσε στο ΑΠΕ ο κ.
Τσακαλώτος. «Ενα ισορροπημένο σχέδιο, που άρχισε να φαίνεται μετά το
καλοκαίρι του 2018, που δημιουργεί
δημοσιονομικό χώρο και για την ανάπτυξη και για το κοινωνικό κράτος. Η
Ελλάδα, εκτός μνημονίου πια, αλλάζει
σελίδα όχι με ουδέτερο τρόπο, αλλά υπέρ των πολλών. Οι αντιδράσεις στο
εσωτερικό ήταν οι αναμενόμενες: ανακούφιση από τους πολλούς και αμφισημίες από τους συνήθεις υπόπτους·
συγχρόνως, μας κατηγορούν για λαϊκισμό και παροχολογία και, την ίδια
στιγμή, ότι δίνουμε λίγα, λες και έχουμε
ένα εναλλακτικό κοστολογημένο σχέδιο
από την αντιπολίτευση που θα επέτρεπε
περισσότερα. Στο εξωτερικό είχαμε
αυστηρή αντίδραση από τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ και τον
επικεφαλής του ΕΛΚ και υποψήφιο για
την προεδρία της Ε.Ε. Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών
της Γερμανίας Ολαφ Σολτς μίλησε για
το success story της κυβέρνησης και
ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε. για την
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Πιερ Μοσκοβισί για το ότι η ελληνική
κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στην
τήρηση των στόχων. Και αυτά αναμενόμενα. Βλέπετε, η μακροοικονομική
πολιτική δεν είναι ουδέτερη και προφανώς θα υπάρχουν αντιδράσεις από
πολιτικές δυνάμεις κολλημένες στην
πολιτική της λιτότητας. Γι’ αυτό, εκτός
από στρατηγική, έχουμε δημιουργήσει
και τις απαραίτητες συμμαχίες».

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τις συγκρατημένες προσδοκίες για μία ακόμη καλή χρονιά στον ελληνικό τουρισμό
φωτογραφίζουν οι εξελίξεις στην εγχώρια
αγορά εργασίας κατά τον Απρίλιο, καθώς
τα επίσημα στοιχεία από «Εργάνη» και ΟΑΕΔ καταγράφουν, αφενός, αύξηση της
απασχόλησης με τη δημιουργία 110.895
νέων θέσεων εργασίας, αφετέρου, μείωση
των εγγεγραμμένων ανέργων. Μάλιστα,
ύστερα από πάρα πολλούς μήνες, η πλήρης
απασχόληση φαίνεται πως καταλαμβάνει
την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τις νέες προσλήψεις, παρότι το τετράμηνο Ιανουαρίου
- Απριλίου οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης εξακολουθούν, έστω και οριακά,
να υπολείπονται αυτών με ευέλικτες μορφές
εργασίας. Καθώς δε ο τουρισμός είναι
αυτός που κινεί τα νήματα, την πρωτοκαθεδρία στις προσλήψεις έχουν ειδικότητες
όπως σερβιτόροι, τραπεζοκόμοι, μπάρμαν,
μάγειρες και καμαριέρες ξενοδοχείων. Αναλυτικά, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τον περασμένο μήνα
ανήλθαν σε 110.895, με τις προσλήψεις
να ανέρχονται σε 282.181 και τις απολύσεις
- αποχωρήσεις σε 171.286. Μάλιστα, η επίδραση της έναρξης της τουριστικής περιόδου κατά το τρέχον έτος είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 10.645 περισσότερων νέων θέσεων εργασίας σε σύγκριση
με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.
Σωρευτικά, το πρώτο τετράμηνο Ιανουαρίου
- Απριλίου του έτους, οι νέες θέσεις απασχόλησης έφτασαν τις 159.775.
Ενθαρρυντικό θεωρείται επίσης το
στοιχείο που δείχνει ότι τον Απρίλιο από
το σύνολο των προσλήψεων (282.181) το
56% ήταν με όρους πλήρους απασχόλησης
(158.013). Υπήρξαν άλλες 97.237 προσλήψεις με όρους μερικής απασχόλησης
(34,46%), ενώ στις 26.931 προσλήψεις
(9,54%) περιορίστηκαν οι νέες συμβάσεις

εκ περιτροπής εργασίας. Πάντως, το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου οι νέες
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης συνεχίζουν να υπολείπονται των ευέλικτων
μορφών εργασίας έστω και οριακά, αφού
βρίσκονται στο 49,52% του συνόλου.
Οι προσλήψεις επικράτησαν των απολύσεων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες εργαζομένων. Την πρώτη θέση με δημιουργία
40.169 νέων θέσεων εργασίας καταλαμβάνει η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών.
Με βάση την ειδικότητα, την πρώτη
θέση στις προσλήψεις έχουν σερβιτόροι,
τραπεζοκόμοι και μπάρμαν με 27.224 νέες
θέσεις εργασίας και έπονται μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων (17.027 θέσεις)
και καμαριέρες σε ξενοδοχεία (12.094).
Σε επίπεδο περιφέρειας, όπως είναι αναμενόμενο, οι περισσότερες προσλήψεις
έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές με
υψηλό τουρισμό και συγκεκριμένα νότιο
Αιγαίο (+39.133), Κρήτη (+30.553) και
Ιόνια Νησιά (+14.537).
Η επίδραση της εποχικής απασχόλησης,
λόγω έναρξης της θερινής τουριστικής
περιόδου, είναι εμφανής και στα στοιχεία
του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία
κατά τον Απρίλιο. Σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα Μάρτιο, ο αριθμός των ανέργων στη λίστα του Οργανισμού μειώθηκε κατά 102.852 άτομα. Ειδικότερα, τον
Απρίλιο καταγράφηκαν 973.487 άνεργοι,
ενώ τον Μάρτιο είχαν διαπιστωθεί
1.076.339. Βέβαια, σε σύγκριση με τον Απρίλιο της περυσινής χρονιάς, που είχαν
εντοπιστεί 962.472 άνεργοι, φαίνεται ότι
μέσα σε ένα έτος προστέθηκαν 11.015 άνεργοι στο μητρώο του Οργανισμού. Οι
επιδοτούμενοι άνεργοι τον φετινό Απρίλιο
ανήλθαν σε 142.431, σχεδόν διπλάσιοι
(αύξηση 91,56%) συγκριτικά με τους 74.354
που είχαν περιοριστεί τον Απρίλιο του
2018, αλλά και λιγότεροι κατά 15,17%,
συγκριτικά με τις 167.910 που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο του 2019.

To πρόβλημα της οικονομίας
είναι η πολιτική αβεβαιότητα
Μια πανοραμική παρουσίαση για την παγκόσμια οικονομία και τις προοπτικές της
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
όσοι βρέθηκαν χθες το απόγευμα στη διάλεξη της Πηνελόπης Κουγιανού-Γκόλντμπεργκ, επικεφαλής οικονομολόγου της
Παγκόσμιας Τράπεζας και καθηγήτριας
του Yale, στο Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ. Η κ. Κουγιανού-Γκόλντμπεργκ έδωσε μια εικόνα ελεγχόμενης
επιβράδυνσης –«δεν περιμένουμε μεγάλες
κρίσεις ή νέα ύφεση», είπε– αλλά τόνισε
ότι υπάρχει μια σειρά από παράγοντες
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην «αβεβαιότητα πολιτικής», ειδικά όσον αφορά τις
προθέσεις μεγάλων οικονομιών όπως οι
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Κανείς
δεν ξέρει σήμερα πώς θα εξελιχθούν οι
πολιτικές των χωρών αυτών», σημείωσε
η Ελληνοαμερικανίδα οικονομολόγος. Για
τις εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ
- Κίνας, τόνισε ότι «δεν προέκυψαν με
την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση»,
αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης
«αντίδρασης κατά της παγκοσμιοποίησης»
που έχει εκδηλωθεί στη Δύση. Με τις δύο
χώρες να αποτελούν το 35% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 20% του διεθνούς εμπορίου, όπως ανέφερε, η κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ τους –που θεωρεί ότι είναι
πλέον το πιο πιθανό σενάριο– θα «διαχυθεί
με μείζονα τρόπο στον υπόλοιπο κόσμο».
Η παγκοσμιοποίηση, όπως τόνισε,
έφερε «τρομακτικά οφέλη» στη μεταπολεμική περίοδο, αλλά δεν ωφελήθηκαν
όλοι εξίσου και «αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αυτοί που βρέθηκαν στην πλευρά των χαμένων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους ολοένα και πιο έντονα».
Στην παρουσίασή της, η κ. ΚουγιανούΓκόλντμπεργκ ανέδειξε τις αποκλίνουσες
πορείες διαφορετικών περιοχών του κόσμου, τόσο σήμερα όσο και στις πρόσφατες
δεκαετίες. Εδειξε, για παράδειγμα, ότι η

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη στις χώρες της

Απω Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας
για το 2019 είναι άνω του 5%, ενώ στην ιδιαίτερα φτωχή υποσαχάρια Αφρική είναι κάτω
από 1% και στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οριακά θετική.

προβλεπόμενη ανάπτυξη στις χώρες της
Απω Ανατολής και της νοτιοανατολικής
Ασίας για το 2019 είναι άνω του 5%, ενώ
στην ιδιαίτερα φτωχή υποσαχάρια Αφρική
είναι κάτω από 1% και στην περιοχή της
Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής οριακά
θετική. Εξετάζοντας τους δείκτες ακραίας
φτώχειας την τελευταία 25ετία, υπενθύμισε
το γεγονός ότι στην Ανατολική Ασία έχει
σχεδόν εξαλειφθεί, ενώ στην υποσαχάρια
Αφρική και στη Β. Αφρική και στη Μέση
Ανατολή έχει αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς. Τέλος, για τη μεγάλη πρόκληση των
νέων τεχνολογιών, της αυτοματοποίησης
και της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε
ότι, ενώ προκαλεί «τεράστιο άγχος» στις
χώρες της Δύσης για τις συνέπειές της στις
θέσεις εργασίας, στις αναπτυσσόμενες χώρες γίνεται δεκτή ως μεγάλη ευκαιρία για
ένα άλμα σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες
οικονομίες. Αντιστοίχως διαφορετική, ανέφερε, είναι η οπτική σχετικά με τις επισφαλείς θέσεις εργασίας που δημιουργούν
ψηφιακοί κολοσσοί της νέας εποχής όπως
η Uber: για τους δυτικούς αποτελούν μια
επιδείνωση στις εργασιακές συνθήκες,
ενώ για πολλούς στις φτωχές χώρες είναι
μια διέξοδος προς την ανέλιξη.

ΕΛΛΑΔΑ
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Μεγάλο «κούρεμα» σε κόκκινα
στεγαστικά από την Εθνική Ελλάδας
Το νέο πρόγραμμα της τράπεζας μειώνει κατά τουλάχιστον 30% τη μηνιαία δόση
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

«Κούρεμα» του δανείου που μπορεί να
οδηγήσει το υπόλοιπο της οφειλής
ακόμη και κάτω από την εμπορική αξία
του ακινήτου, προβλέπει το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τη
ρύθμιση των κόκκινων στεγαστικών
δανείων. Το νέο πρόγραμμα που ονομάζεται Split & Settle, είναι σύμφωνα
με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μυλωνά, επιθετικότερο και αποσκοπεί
στην πιο αποτελεσματική διαχείριση
του χαρτοφυλακίου των κόκκινων στεγαστικών δανείων της τράπεζας, που
φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, περί τους
150.000 οφειλέτες στεγαστικών δανείων
σε σύνολο 200.000 μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της ευνοϊκής ρύθμισης που μπο-

Η Deutsche Bank σημειώνει πως οι στόχοι που έθεσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για την επόμενη τετραετία είναι επιθετικοί, ωστόσο κατά την άποψή της είναι αναγκαίο να επιτευχθούν ως μέρος της αναδιοργάνωσης της διοίκησης. Ετσι, επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή
της με τιμή-στόχο τα 2,1 ευρώ.

Φιλόδοξοι αλλά αναγκαίοι
οι στόχοι, λένε οι αναλυτές
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Το υπόλοιπο της οφειλής
του δανειολήπτη μπορεί
να μειωθεί ακόμα και
κάτω από την εμπορική
αξία του ακινήτου.
ρεί να επεκταθεί μέσα και από την κρατική επιδότηση για την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Μέσω του Split &
Settle η μηνιαία δόση του στεγαστικού
δανείου μειώνεται κατά 1/3 σε σχέση
με τη συμβατική που πλήρωνε μέχρι
τώρα ο δανειολήπτης, ενώ πρόσθετο
όφελος θα υπάρξει για όσους δικαιούνται
επιδότηση με βάση το νέο πλαίσιο για
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Οπως διευκρίνισε ο κ. Μυλωνάς, το
τυχόν «κούρεμα» δεν θα γίνεται αδιακρίτως, αλλά με βάση τα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια του δανειολήπτη, αλλά εκτιμάται ότι θα οδηγήσει
σε πιο γενναίες ρυθμίσεις και διαγραφές
σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα
(split & freeze), που είχε ταβάνι την εμπορική αξία του ακινήτου και έδινε

στον δανειολήπτη σταδιακά κάθε χρόνο
«κούρεμα» 4% εφόσον εξυπηρετούσε
τη δόση του δανείου του. Ετσι, ένα δάνειο 140.000 ευρώ που έχει υποθήκη
ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ, μπορεί να
«κουρευτεί» στα 88.000 ευρώ, δηλαδή
κάτω από την εμπορική αξία του ακινήτου και η δόση να μειωθεί από 637
ευρώ στα 400 ευρώ τον μήνα.
Παρουσιάζοντας χθες σε συνέντευξη
Τύπου το σχέδιο μετασχηματισμού, η
διοίκηση της ΕΤΕ έδωσε έμφαση στο
υψηλό επίπεδο προβλέψεων που διαθέτει
η τράπεζα, το οποίο τη διαφοροποιεί
από τον ανταγωνισμό και της επιτρέπει
να προχωρήσει σε επιθετικότερες κινήσεις στο μέτωπο των αναδιαρθρώσεων προς όφελος των πελατών της.
Οι προβλέψεις διαμορφώνονται στο

59% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου
και στο 42% στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
ο κ. Μυλωνάς, η τράπεζα προκρίνει τη
λύση να δώσει στον πελάτη της ένα επιθυμητό «κούρεμα», παρά να πουλήσει
το χαρτοφυλάκιο σε funds, επωμιζόμενη
μεγαλύτερη ζημία.
Οι ρυθμίσεις θα αποτελέσουν βασικό
εργαλείο για τη μείωση των κόκκινων
στεγαστικών δανείων τη διετία 20192020, αντί των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων, που αν και προβλέπονται
στην ατζέντα του πλάνου μετασχηματισμού, θα επιστρατευθούν κυρίως το
2021 και αφού πρώτα υπάρξουν σαφή
αποτελέσματα από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης αυτών των οφειλών.
Να σημειωθεί ότι το σχέδιο μετα-

σχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας
προβλέπει γενναία μείωση των κόκκινων
στεγαστικών δανείων κατά 6 δισ. ευρώ
έως και το 2022. Τα κόκκινα στεγαστικά
δάνεια προβλέπεται να μειωθούν από
τα 7 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 στο 1
δισ. ευρώ και το πλάνο της τράπεζας
προβλέπει ότι 3,2 δισ. ευρώ στεγαστικών
δανείων θα αναδιαρθρωθούν και άλλα
900 εκατ. ευρώ θα ρευστοποιηθούν,
ενώ οι πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις
στεγαστικών δανείων θα φτάσουν τα
2,6 δισ. ευρώ.
Συνολικά, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια προβλέπεται να μειωθούν δραστικά από τα 16,3 δισ. ευρώ το 2018
στο 1,7 δισ. ευρώ το 2022, με τα αντίστοιχα ποσοστά να συρρικνώνονται
από το 41% στο 5%.

Επιθετικούς, φιλόδοξους και αισιόδοξους χαρακτηρίζουν οι αναλυτές τους στόχους που
έθεσε η Εθνική Τράπεζα για το διάστημα
έως το 2022, στο πλαίσιο του Investor Day
το οποίο διεξήχθη στο Λονδίνο την Πέμπτη.
Ωστόσο, δεν προχωρούν σε αλλαγή των θετικών τους συστάσεων για τη μετοχή της
συστημικής τράπεζας, επαναλαμβάνοντας
τις τιμές-στόχους που διατηρούσαν.
Η Deutsche Bank σημειώνει πως οι στόχοι
που έθεσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
για την επόμενη τετραετία είναι επιθετικοί,
ωστόσο κατά την άποψή της είναι αναγκαίο
να επιτευχθούν ως μέρος της αναδιοργάνωσης
της διοίκησης. Ετσι, επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της με τιμήστόχο τα 2,1 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει
στην επιθετική αύξηση των εσόδων, με βάση
τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, καθώς και στη
μείωση του αποθεματικού των NPEs κατά
14 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με
το 55% να γίνεται οργανικά, ενώ το υπόλοιπο
45% μέσω πωλήσεων και με τιτλοποιήσεις.
Η Deutsche Bank εκτιμά πως η επιτυχία
στις μειώσεις θα πρέπει να έλθει από το τμήμα
των ενυπόθηκων δανείων, όπου η τράπεζα
έχει 7 δισ. NPEs. Από την πλευρά της η Morgan
Stanley αν και χαιρετίζει τα σχέδια της Εθνικής
τα χαρακτηρίζει φιλόδοξα, καθώς το δικό της
βασικό σενάριο είναι πολύ πιο επιφυλακτικό
από αυτό που παρουσίασε η διοίκηση. Οπως
εκτιμά, η αγορά είναι δύσκολο να προεξοφλήσει αρχικά πλήρως τους στόχους, δεδομένου ότι αυτοί εξαρτώνται από έναν πολύ

πιο βελτιωμένο ρυθμό defaults και αναδιαρθρώσεων/ανακτήσεων από ό,τι έχει πετύχει
η Εθνική Τράπεζα στο παρελθόν. Ωστόσο, η
M.S. δίνει τιμή-στόχο για την Εθνική τα 3,10
ευρώ, βλέποντας περιθώρια ανόδου 50%, με
σύσταση overweight. Οπως σημειώνει η
Morgan Stanley, τα κέρδη μετά από φόρους
ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2022 (η
μέση εκτίμηση της αγοράς είναι για κέρδη
μετά από φόρους περίπου 200 εκατ. ευρώ το
2021) εξαρτώνται από τη σημαντική βελτίωση
στη δημιουργία εσόδων και την οργανική
μείωση του αποθέματος των NPEs, αποφεύγοντας έτσι το κόστος που σχετίζεται με τη
μη οργανική μείωση των NPEs.
Η Alpha Finance εκτιμά πως εάν επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση
για δείκτη NPEs στο 5% το 2022, η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής θα φτάσει τα 3,7 με 4
δισ. ευρώ και η τιμή της μετοχής της στα 4
με 4,4 ευρώ. Οπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης
για θετική επίδραση ύψους 630 εκατ. ευρώ
(προ φόρων) στα κέρδη, και με ROE 11%, τα
κέρδη της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να
κυμανθούν στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ
το 2022, με προσαρμοσμένα ίδια κεφάλαια
ύψους 5,4 δισ. ευρώ. Πάντως, υπάρχουν κίνδυνοι γύρω από αυτές τις εκτιμήσεις, όπως
η χαμηλότερη παραγωγή δανείων σε σχέση
με τους στόχους, τα χαμηλότερα έσοδα από
προμήθειες και οι αρνητικές εξελίξεις όσον
αφορά την τιμολόγηση των τιτλοποιήσεων
και τις πωλήσεις ΝΡΕs.
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Οι νέες... αφίξεις πολυτελών
ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας
Ποιες μονάδες υψηλών προδιαγραφών ανοίγουν, πού και τι παροχές προσφέρουν
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξάνονται και πληθύνονται τα πολυτελή
ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πλησιάζουμε προς τη θερινή σεζόν,
επιβεβαιώνοντας και τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία έκανε λόγο για λειτουργία τουλάχιστον 10 νέων μονάδων στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του 2019. Η
πλειονότητα των νέων ξενοδοχειακών
ακινήτων εντοπίζεται στις οδούς πέριξ
της πλατείας Συντάγματος.
Μάλιστα, όσο ενισχύεται ο ανταγωνισμός, τόσο μεγαλώνει και η προσπάθεια των αλυσίδων και των επιχειρηματιών του κλάδου να προσφέρουν ένα
διαφορετικό προϊόν, τόσο σχεδιαστικά
όσο και σε επίπεδο παροχών και θεματολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το Ergon House Athens, του
ομίλου Ergon, το οποίο στεγάζεται σε
ακίνητο της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ,
στην οδό Μητροπόλεως 23, πλησίον
της πλατείας Συντάγματος.
Το νέο ξενοδοχείο θα είναι το πρώτο
που απευθύνεται στους λάτρεις της γαστρονομίας, καθώς συνδυάζει την εστίαση με τη φιλοξενία, διαθέτοντας
και μια αγορά τροφίμων.
Αντίστοιχα, το Blend Hotel ξεκίνησε
κι αυτό πρόσφατα την λειτουργία του,
στη συμβολή των οδών Αιόλου και Βύσσης 2, σε ακίνητο του 19ου αιώνα, όπου
λειτούργησε το «Γλυκισματοποιείο Παυλίδη» το 1852, προσφέροντας στους Αθηναίους την πρώτη ζεστή σοκολάτα.
Το ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας Hotelco A.E. και επιχειρεί να
ξεχωρίσει από τον σχεδιασμό του και
την ιδιαίτερη αισθητική του. Ενα ακόμα
νέο ξενοδοχείο που άνοιξε πρόσφατα
τις πύλες του είναι το Elia Ermou Athens
hotel, το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Ερμού, σε πολύ κοντινή απόσταση από
την πλατεία Συντάγματος. Πρόκειται
για ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και
δυναμικότητας 123 δωματίων κι εννιά
σουιτών.
Εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιήσουν σε λίγες εβδομάδες δύο ακόμα
μονάδες, πέριξ του άξονα της λ. Συγγρού,
κοντά στο ύψος της Ακρόπολης. Το πρώτο αφορά το ακίνητο της οδού Φαλήρου
της εταιρείας Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, με
την επωνυμία Athens BC Hotel, το οποίο
μάλιστα θα φιλοξενεί και αρχαιολογικά
ευρήματα στην είσοδό του.
Αντίστοιχα, το Niche Hotel αποτελεί
άλλη μία προσθήκη στην περιοχή, καθώς

Οι περισσότερες νέες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
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Το Ergon House Athens θα
είναι το πρώτο που απευθύνεται στους λάτρεις της γαστρονομίας, καθώς διαθέτει
και μια αγορά τροφίμων.
βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου
Συγγρού με την οδό Βούρβαχη, στο ύψος
του Μουσείου της Ακρόπολης. Το ξενοδοχείο προέκυψε έπειτα από τη μετατροπή ενός κτιρίου γραφείων. Σύντομα
θα λειτουργήσει και το νέο μέλος του ο-

μίλου Grecotel επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό κτίριο του Χυτήρογλου, στην «καρδιά» του ιστορικού κέντρου. Το νέο ξενοδοχείο θα είναι πέντε
αστέρων και θα φέρει την επωνυμία της
αλυσίδας Amirandes, με δυναμικότητα
50 δωματίων.
Αντίστοιχα, εντός του 2019 αναμένεται
να λειτουργήσει το νέο ξενοδοχείο της
Intracom Συμμετοχών στο Σύνταγμα.
Η εταιρεία έχει αναλάβει για τα επόμενα
20 χρόνια τη διαχείριση κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στη συμβολή
των οδών Βουλής και Κολοκοτρώνη.
Πρόκειται για τριώροφο διατηρητέο,
για το οποίο η κατασκευαστική εταιρεία

θα καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 40.000
ευρώ. Στόχος της Intrakat είναι η δημιουργία ενός boutique ξενοδοχείου 45
δωματίων.
Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους
εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του κτιρίου που στέγαζε
τα κεντρικά γραφεία της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στη συμβολή των οδών
Πανεπιστημίου και Κριεζώτου. Το ακίνητο του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου
Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ έχει
εκμισθωθεί στη Λάμψα του ομίλου Λασκαρίδη και θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, αναβιώνοντας
την επωνυμία του King’s Palace.

Συνεχίζεται η άνοδος των ενοικίων στην Ερμού
Στις υπόλοιπες οδούς της Αττικής τα μισθώματα σταθεροποιούνται

OMEΔ: Αυξήσεις μισθών για
20.000 εργαζομένους σε fast food
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μισθούς αντίστοιχους με αυτούς των εργαζομένων στον επισιτισμό προβλέπει για
τουλάχιστον 20.000 εργαζομένους στα ταχυφαγεία διαιτητική απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
Πρόκειται για την πρωτοβάθμια απόφαση
του οργανισμού που εκδόθηκε από την
3μελή επιτροπή και η οποία απορρίπτει
για τρίτη φορά το επιχείρημα των εργοδοτών, και συγκεκριμένα του Συνδέσμου
Επωνύμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ), ότι δεν αποτελεί εργοδοτική οργάνωση και συνεπώς δεν μπορεί
να υπογράφει κλαδική σύμβαση.
Στην πράξη ρυθμίζει ευνοϊκά το πλαίσιο
για τους εργαζομένους το διάστημα από
28/11/2018 έως 27/11/2019 και προβλέπει
μισθούς από 655 ευρώ έως και 940 ευρώ,
υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τους όρους
της κλαδικής σύμβασης του επισιτισμού.
Παράλληλα, προβλέπει επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, ανθυγιεινής εργασίας
κ.ά., ενώ εισάγει ειδικό προστατευτικό
πλαίσιο για τους διανομείς.
Πλέον, οι εργοδότες του ΣΕΠΟΑ έχουν
περιθώριο εννέα εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσφύγουν στη δευτεροβάθμια 5μελή επιτροπή του ΟΜΕΔ.Εάν
αυτό γίνει, κάτι που άλλωστε προεξοφλούν
και οι εργαζόμενοι στον κλάδο, η απόφαση
της 3μελούς επιτροπής θα παραμείνει ανενεργή. Να σημειωθεί ότι το ίδιο συνέβη
και στην περίπτωση της κλαδικής σύμβασης
του 2018. Η περίπτωση αυτή, μάλιστα, βρίσκεται στο εφετείο, καθώς οι εργοδότες
αρνήθηκαν να εφαρμόσουν και την απόφαση της 5μελούς επιτροπής που επίσης
δικαίωνε τους εργαζομένους.
Η τύχη της σύμβασης εκτιμάται ότι αφορά τουλάχιστον 20.000 μισθωτούς που
εργάζονται στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΟΑ. Στην περίπτωση, δε, που η πολυδαίδαλη και χρονοβόρα διαδικασία τελεσιδικήσει και αποφασιστεί η επέκτασή της σε
όλον τον κλάδο, θα μπορούσε να «αγγίξει»
σχεδόν 30.000 εργαζομένους. Βάσει δε της
πρωτοβάθμιας απόφασης που δημοσιεύθηκε χθες από τον ΟΜΕΔ, οι αμοιβές για
τους εργαζομένους στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης θα ξεκινούν από 655,37
ευρώ για τους βοηθούς και 657,70 ευρώ

για τους διανομείς και θα φθάνουν έως τα
940,76 ευρώ για τους αρχιμάγειρες. Οι αμοιβές των μπουφετζήδων ορίζονται στα
680,26 ευρώ, των ψηστών στα 667,52 ευρώ,
των μπάρμαν στα 742,96 ευρώ και των εργαζομένων στα πόστα του μπουφετζή, πωλητή κρύων φαγητών, ταμία, ψήστη ή τεχνίτη πιτσαρίας στα 657,67 με 670,25 ευρώ
τον μήνα. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για
τα κατώτατα όρια των μισθών, ενώ προβλέπονται και επιδόματα. Ειδικά για τους
διανομείς προβλέπεται η καταβολή επιδόματος γάμου 10% (65,7 ευρώ) και επιπλέον
10% για κάθε 3ετία προϋπηρεσίας και μέχρι
τρεις 3ετίες (65,7 ευρώ για κάθε 3ετία και
έως 197,1 ευρώ). Η σύμβαση προβλέπει
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Οι αμοιβές τους πρέπει να
είναι αντίστοιχες με αυτές
που ισχύουν στον κλάδο του
επισιτισμού.
μάλιστα για τους διανομείς και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού
μισθού. Ειδικές μισθολογικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους σερβιτόρους. Στους εργαζομένους των εστιατορίων, με την εξαίρεση των σερβιτόρων, χορηγείται επίδομα
προϋπηρεσίας 4,63 ευρώ ανά έτος σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα, όπως και επίδομα γάμου 10%. Οι σερβιτόροι δικαιούνται επίδομα γάμου 10% και 3ετούς προϋπηρεσίας 5%. Οι μάγειροι δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10%. Η διαιτητική απόφαση προβλέπει και επιδόματα
τουριστικής εκπαίδευσης 6%-15%, όπως
και προστατευτικές ρήτρες για τους εποχικώς απασχολούμενους.
Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό
- Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), αφού καταγγέλλει
την εκ του πονηρού τροποποίηση του καταστατικού των εργοδοτών, επισημαίνει
πως η ρύθμιση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στις πλέον πολυπαθείς ομάδες τους, στον απορρυθμισμένο επισιτιστικό τομέα είναι επιβεβλημένη υποχρέωση των κοινωνικών εταίρων
και σε αυτό πρέπει να συμβάλει τα μέγιστα
και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας με τις
ενέργειές του και τους ελέγχους του.

Προβλέπονται επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, ανθυγιεινής εργασίας κ.ά., ενώ εισάγεται ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τους διανομείς.

Πολύφερνη νύφη
του σχεδίου τιτλοποίησης
της Eurobank Ελλάδος η FPS

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σταθεροποιητικά κινήθηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τριμήνου του
έτους τα ενοίκια στις δημοφιλείς εμπορικές οδούς της Αττικής, έπειτα από μια
διετή περίοδο ανάκαμψης των τιμών.
Εξαίρεση αποτελεί η οδός Ερμού, όπου
η ανοδική πορεία διατηρήθηκε, έστω
και με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά
με το πρόσφατο παρελθόν. Με βάση τα
στοιχεία σχετικής τριμηνιαίας έρευνας
της Proprius - Cushman & Wakefield,
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων,
στην εμπορικότερη οδό της χώρας τα
ενοίκια αυξήθηκαν κατά 14,2% κατά τη
διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, με το
μέσο μηνιαίο μίσθωμα να αγγίζει πλέον
τα 280 ευρώ/τ.μ. Ωστόσο, στις υπόλοιπες
οδούς, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μεταβολή των ενοικίων κατά την διάρκεια
των τριών πρώτων μηνών του 2019.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια
του 2018, εκτός από την Ερμού, τη μεγαλύτερη αύξηση με 6,7% σημείωσαν
οι τιμές ενοικίασης στην οδό Σωτήρος
στον Πειραιά, με το μηνιαίο ενοίκιο να
διαμορφώνεται σε 80 ευρώ/τ.μ. Επίσης,
αύξηση κατά 4,2% σημείωσαν και τα ενοίκια στην οδό Μεταξά στη Γλυφάδα,
σε 125 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, ενώ
στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη
το μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 140
ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας άνοδο κατά 4,2%. Σύμφωνα με
τους αναλυτές της Proprius, κατά τους
προσεχείς μήνες, οι τιμές των ενοικίων
αναμένεται να κινηθούν σταθεροποιητικά, καθώς έχουν πλέον ανακάμψει
στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη
της οικονομικής κρίσης.
Οπως προκύπτει, το μεγαλύτερο μέρος
της ζήτησης προέρχεται από τον κλάδο
των τροφίμων και της εστίασης, αλλά
και από τον τομέα της μόδας, αν και,
σύμφωνα με την Proprius, το νέο έτος
έχει ξεκινήσει σαφώς πιο «χλιαρά» αναφορικά με τη δραστηριότητα των
νέων μισθώσεων, αλλά και των νέων επενδύσεων. Μεταξύ των σημαντικών
νέων μισθώσεων κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2019, ξεχωρίζει η ανακοίνωση της
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Με βάση τα στοιχεία σχετικής τριμηνιαίας έρευνας της Proprius - Cushman & Wakefield, εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων, στην

εμπορικότερη οδό της χώρας τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 14,2% στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου.
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Στον εμπορικότερο πεζόδρομο της Αθήνας το μέσο
μηνιαίο μίσθωμα αγγίζει
πλέον τα 280 ευρώ/τ.μ.
λειτουργίας δύο νέων καταστημάτων
από την αλυσίδα ταχυφαγείων McDonald’s, ένα στην οδό Μεσογείων κι ένα
στη Λάρισα. Επίσης, η Jysk, εταιρεία
οικιακού εξοπλισμού από τη Δανία, λειτούργησε νέο κατάστημα στον Πειραιά.
Αλλες κινήσεις που καταγράφηκαν κατά
τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του

2018, ήταν το νέο κατάστημα 2.500 τ.μ.
της Zara στο εμπορικό κέντρο River
West στη Λ. Κηφισού, ενώ η αμερικανική
αλυσίδα ταχυφαγείων Burger King εγκαινίασε το δεύτερο κατάστημά της
στην ελληνική αγορά, εντός του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», έπειτα από το
αντίστοιχο στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
Επίσης, η διεθνής αλυσίδα Carolina Herrera ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου
της καταστήματος στο εμπορικό κέντρο
Golden Hall στο Μαρούσι, ενώ και η
B&G Children πραγματοποίησε την πρώτη της κίνηση στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας σημείο πώλησης στη Θεσσαλονίκη.

Από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος, αυτό αναμένεται να διατηρηθεί
υψηλό και άμεσα σχετιζόμενο με την
προσφορά. Για παράδειγμα, κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019 δεν καταγράφηκε κάποια κίνηση πώλησης εμπορικού
καταστήματος, λόγω της έλλειψης πωλούμενων ακινήτων. Ωστόσο, αυτό διαφοροποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες,
όταν ανακοινώθηκε η πώληση τριών
καταστημάτων από την Piraeus Real
Estate στην εισηγμένη Trastor AΕΕΑΠ.
Δύο εξ αυτών βρίσκονται στην Ι. Μεταξά
στη Γλυφάδα κι ακόμα ένα στον Πειραιά,
με το ύψος της συναλλαγής να υπολογίζεται σε 10 εκατ. ευρώ.

H εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων
FPS είναι η πολύφερνη νύφη της ευρύτερης
συναλλαγής με τις δύο τιτλοποιήσεις-μαμούθ ύψους 9,5 δισ. ευρώ που πραγματοποιεί η Eurobank, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Οι προσφορές που κατατέθηκαν
την προηγούμενη Τετάρτη για τα δύο χαρτοφυλάκια Pillar και Cairo, ύψους 2 και
7,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, τείνουν ουσιαστικά να ενοποιηθούν, στον βαθμό που
το ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτικών
funds μονοπωλεί η μεταβίβαση της FPS,
που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
συναλλαγής του πακέτου Cairo.
Οσο μεγαλύτερο είναι το τίμημα που
θα εξασφαλίσει η πώληση της FPS, τόσο
πιο άνετα θα καλυφθεί μέρος από το κεφαλαιακό άνοιγμα που προκαλεί η μεταβίβαση του τμήματος των ομολογιών
(mezzanine) σε τιμή χαμηλότερη από αυτή
που η τράπεζα έχει εγγράψει τα δάνεια
που ενσωματώνουν οι εν λόγω ομολογίες.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από την τιτλοποίηση του Pillar η ζημία εκτιμάται έως
180 εκατ. ευρώ, ενώ από την τιτλοποίηση
του πακέτου Cairo εκτιμάται στο 1,2 δισ.
ευρώ. Με δεδομένη την κεφαλαιακή ενίσχυση των 907 εκατ. ευρώ που δίνει η απορρόφηση της Grivalia, το τίμημα πώλησης της FPS προσεγγίζει τα 300 εκατ.
ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των
δύο τιτλοποιήσεων, δηλαδή του
• Pillar ύψους 2 δισ. ευρώ, το mezzanine
τμήμα είναι 300 εκατ. ευρώ και από αυτό
το 95% θα δοθεί στους επενδυτές, και του
• Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το
mezzanine τμήμα είναι 250 εκατ. ευρώ
και από αυτό το 25% θα δοθεί στους επενδυτές.
Την πρόθεσή της να προκρίνει εκείνο
το επενδυτικό σχήμα που θα επιλέξει το
τριπλό πακέτο έχει αφήσει ανοικτή άλλωστε

και η διοίκηση της Eurobank, η οποία πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι η τιτλοποίηση
του Cairo «πάει πακέτο» με την πώληση
ποσοστού από 50% έως και 80% της FPS.
Το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών
κεφαλαίων (Pimco, LoneStar, Fortress,
Elliot Management, Bain Capital Cerved
και B2 Kapital) για την FPS δεν είναι τυχαίο,
στον βαθμό που πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων
δανείων στη χώρα. Ηδη τα υπό διαχείριση
δάνεια της FPS ανέρχονται σε 21 δισ. ευρώ
και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο θα ξε<
<
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Tο ενδιαφέρον των μεγάλων
funds μονοπωλεί η μεταβίβαση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.
περάσει περίπου τα 30 δισ. ευρώ, καθιστώντας την FPS τον απόλυτο κυρίαρχο
στην αγορά των κόκκινων δανείων τα
προσεχή χρόνια στην Ελλάδα. Σύμφωνα
με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, στο
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο Cairo, προσήλθαν τέσσερα επενδυτικά σχήματα, ενώ τρία ήταν τα επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν προσφορά
για το σύνολο της συναλλαγής, δηλαδή
τόσο για το χαρτοφυλάκιο Pillar όσο και
για το χαρτοφυλάκιο Cairo σε συνδυασμό
με την FPS. Η αξιολόγηση των προσφορών
θα γίνει υπό ενιαίο πρίσμα, δηλαδή την
προοπτική σε ένα επενδυτικό σχήμα να
μεταβιβαστούν το τμήμα του mezzanine
χαρτοφυλακίου τόσο του Pillar όσο και
του Cairo. Η FPS αποτελεί αναμφισβήτητα
το «καρότο» της συναλλαγής.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Λιώνουν οι πάγοι
στην ενδοχώρα
της Ανταρκτικής

Νέα μελέτη αποτυπώνει ότι
οι πάγοι χάνονται
με πενταπλάσια
ταχύτητα σε σχέση
με τη δεκαετία του 1990.
κής παρέμενε σταθερό το 1992. Σήμερα,
αντιθέτως, το ένα τέταρτο της έκτασής
του παρουσιάζει λέπτυνση. Στα σημεία
που επλήγησαν περισσότερο από την
τήξη, έχουν χαθεί ακόμα και εκατό μέτρα πάγου.
Η πλήρης απώλεια του στρώματος
πάγου της Δυτικής Ανταρκτικής θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες, καθώς η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων
μπορεί να αυξηθεί ακόμα και κατά
πέντε μέτρα, πνίγοντας τις παράκτιες
πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Οι σημερινές απώλειες διπλασιάζονται κάθε δεκαετία επισημαίνουν οι
επιστήμονες και η σημερινή άνοδος
της θαλάσσιας στάθμης προσεγγίζει
το μέγιστο σημείο των σχετικών προβλέψεων που είχαν γίνει πριν από μερικά χρόνια.

REUTERS
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Η έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στην
επιθεώρηση Geophysical Research
Letters, συνέκρινε δορυφορικές μετρήσεις του ύψους των πάγων από το 1992
έως το 2017, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες
που επικρατούσαν. Ετσι κατάφεραν οι
ερευνητές να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες μεταβολές
που οφείλονται στην κυμαινόμενη χιονόπτωση και στις μακροπρόθεσμες που
ευθύνονται στο κλίμα.
Οπως επισημαίνει ο καθηγητής Αντι
Σέπερντ, του πανεπιστημίου του Λιντς
που συντόνισε την έρευνα, «από τη δεκαετία του 1990 η λέπτυνση του πάγου
έχει επεκταθεί και στην ενδοχώρα της
Ανταρκτικής, και αυτό σε όρους παγετωνολογίας είναι υπερβολικά ταχύ».
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστημονική κοινότητα γνώριζε ότι χανόταν ο πάγος από τη Δυτική Ανταρκτική.
Η νέα μελέτη, ωστόσο, προσθέτει
νέα πολύτιμα στοιχεία, καθώς πλέον
γνωρίζουμε πού ακριβώς συμβαίνει
αυτό και με τι ρυθμούς. Αυτό θα επιτρέψει την εκπόνηση ακριβέστερων
προβλέψεων για την αύξηση της στάθμης των θαλάσσιων υδάτων, ενώ μπορεί
και να αποτελέσει έναν σημαντικό αρωγό στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης. Μία δεύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, διαπίστωσε ότι η απώλεια πάγου από ολόκληρη την Ανταρκτική έχει
αυξηθεί κατά έξι φορές από το 1980.
Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται
στο δυτικό τμήμα της λευκής ηπείρου.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες για
την αύξηση της θαλάσσιας στάθμης
είναι η επέκταση των ωκεανών, καθώς
θερμαίνονται και η τεράστια τήξη των
πάγων που καταγράφεται στη Γροιλανδία.
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Ρύπανση με
μικροσωματίδια
από τηγάνισμα

Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων
προκαλεί κατακρήμνιση των παγετώνων
Οι πάγοι χάνονται με όλο και μεγαλύτερη
ταχύτητα, ακόμα και στην ενδοχώρα
της ηπείρου της Ανταρκτικής. Αυτό υποδεικνύουν τα νέα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τους δορυφόρους.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων του Νότιου Ωκεανού προκαλεί
την κατακρήμνιση των παγετώνων
στα νερά του ωκεανού με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Ετσι, σήμερα οι
πάγοι χάνονται με πενταπλάσια ταχύτητα από ό,τι τη δεκαετία του 1990.Το
στρώμα πάγου της Δυτικής Ανταρκτι-

l

Το στρώμα πάγου της Δυτικής Ανταρκτικής παρέμενε σταθερό το 1992. Σήμερα, αντιθέτως, το ένα τέταρτο της έκτασής του παρουσιάζει λέπτυνση.
Ωστόσο, η Ανταρκτική παραμένει η μεγαλύτερη αποθήκη πάγου. Ενδεικτικά,
το στρώμα πάγου της Ανατολικής Ανταρκτικής αρκεί για να προκαλέσει αύξηση της στάθμης των υδάτων κατά 60
μέτρα. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι η κατάσταση ήταν σταθερή. Μία μελέτη που εκπονήθηκε τον

Δεκέμβριο υποδεικνύει ότι και εδώ καταγράφεται τήξη των πάγων.
Αν δεν ληφθεί άμεση δράση για την
περικοπή των εκπομπών του άνθρακα,
που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, η τήξη των πάγων και η αύξηση
της στάθμης των θαλασσών θα εξακολουθήσουν για χιλιάδες χρόνια.

Σε «τοξικά κουτιά» μπορεί να μετατραπούν
τα σπίτια εξαιτίας πρακτικών όπως είναι
το τηγάνισμα και οι ξυλόφουρνοι, με αποτέλεσμα τα επίπεδα εσωτερικής ρύπανσης να εκτοξεύονται στα ύψη. Μελέτες που εκπονήθηκαν από τη μη κυβερνητική οργάνωση Global Action Plan
υποδεικνύουν ότι η ρύπανση από ιδιαίτερα λεπτά μικροσωματίδια ήταν υψηλότερη στο εσωτερικό του σπιτιού από
ό,τι έξω και στις τέσσερις ιδιοκτησίες
που ελέγχθηκαν. Τα μικροσωματίδια θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στα
αιμοφόρα αγγεία και να μεταφερθούν
σε όλα τα ζωτικά όργανα.
Οι 24ωρες δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια στο Λονδίνο, το Πόντιπριντ, το Λίβερπουλ και το Λάνκαστερ.
Στην τελευταία περίπτωση, ο μέσος όρος
των 40 χιλιάδων μικροσωματιδίων ανά
κυβικό μέτρο στο εσωτερικό της κατοικίας ήταν επτά φορές μεγαλύτερος από
τον μέσο όρο στο εξωτερικό του σπιτιού.
Στο Λονδίνο, τα ανώτατα επίπεδα εσωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν
αποτέλεσμα του τηγανίσματος κρεάτων,
όπως λουκάνικα και μπριζόλες.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η Global Action Plan, το 55%
των γονέων παραδέχθηκαν ότι τα παιδιά
τους περνούν πολύ περισσότερο χρόνο
στο εσωτερικό του σπιτιού συγκριτικά
με αυτόν που περνούσαν οι ίδιοι όταν
ήταν ανήλικοι, γεγονός που σημαίνει ότι
εκτίθενται σε πολύ περισσότερη εσωτερική
ατμοσφαιρική ρύπανση. Μόνο το 11%
των γονέων δήλωσαν ότι τα παιδιά τους
δαπανούν περισσότερο χρόνο στην ύπαιθρο, συγκριτικά πάντα με αυτόν που δαπανούσαν οι ίδιοι σε μικρότερη ηλικία.
Ερευνα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα
τον Φεβρουάριο, διαπίστωσε ότι το ψήσιμο
του κυριακάτικου ψητού σε μαγειρική εστία αερίου μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα
την εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση,
σε επίπεδα που ξεπερνούν αυτά των πόλεων με την υψηλότερη ατμοσφαιρική
ρύπανση, όπως είναι το Νέο Δελχί, επί
μία ή δύο ώρες.
Αλλωστε και το 2016, μελέτη του Βασιλικού Κολεγίου Ιατρικής και του Βασι-
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Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει η εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας
πρακτικών όπως είναι το τηγάνισμα των
φαγητών.
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Μελέτη διαπιστώνει ότι το ψήσιμο του κρέατος στο εσωτερικό του σπι-τιού δημιουργεί
ρύπανση μεγαλύτερη από
αυτήν στο Νέο Δελχί.
λικού Κολεγίου Παιδιατρικής και Παιδικής
Υγείας, υπό τον καθηγητή Στίβεν Χόλγκεϊτ,
υπέδειξε τις σημαντικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των εσωτερικών
χώρων που προκαλείται από καυστήρες,
θερμαντικά σώματα αλλά και τα χημικά
καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στο
σπίτι. Τώρα ο καθηγητής Χόλγκεϊτ πρόκειται να πραγματοποιήσει μία έρευνα
για την εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση
και τις συνέπειες που έχει στην παιδική
υγεία.
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Ισχυρή άνοδος
κατά 2,23% στο
Χρηματιστήριο
«Εκτόξευση» τζίρου λόγω Eurobank,
MSCI, ράλι στον τραπεζικό κλάδο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

μορφώθηκε στα 100,66 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή της Eurobank να καταλαμβάνει πάνω
από το 40% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με άνοδο 2,37%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,78% και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 4,29% στις
613,41 μονάδες. Η Alpha Bank έκλεισε με άνοδο 2,67%, η Εθνική στο +1,93%, η Eurobank
στο 6,05% και η Πειραιώς στο +7,93%. Οπως
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής
επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή»,
η επίσπευση της ημερομηνίας εισόδου της
Eurobank στον MSCI Standard Greece επαναφέρει στο προσκήνιο τον κλάδο-σηματωρό
για το ελληνικό χρηματιστήριο, τον τραπεζικό.
Ετσι, οι συναλλαγές βελτιώνονται, προκαλώντας μάλιστα γενικευμένη αγοραστική
διάθεση κι επαναφέροντας το θετικό πρόσημο
στην επενδυτική ψυχολογία. Χωρίς, ωστόσο,
τα δεδομένα αυτά να μπορούν να ανατρέψουν
τα όρια στα οποία διαμορφώνει την κίνησή
του ο Γενικός Δείκτης, με την περιοχή των
740-745 μονάδων να συνιστά την αντίσταση
και εκείνη των 710-715 μονάδων εκείνη της
στήριξης. Κατά τα άλλα, τα βλέμματα όλων
έχουν στραφεί στην προεκλογική περίοδο,
με τον στοιχηματισμό για τη διαφορά ανάμεσα
στους δύο μονομάχους (Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ) να
κορυφώνεται.

Με ισχυρά κέρδη άνω του 2% και με εκτόξευση
του τζίρου πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ
έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακάμπτοντας από τη διόρθωση της Δευτέρας, η
οποία είχε φέρει τον Γενικό Δείκτη σε χαμηλά
δύο μηνών.
Η αγορά έλαβε ώθηση από την εσπευσμένη
αναβάθμιση της Eurobank στον δείκτη MSCI
Ελλάδας, η οποία και προκάλεσε σημαντικές
εισροές λόγω rebalancing στη μετοχή της
συστημικής τράπεζας, καθώς και από την επιστροφή των αγοραστών έπειτα από αρκετές
συνεδριάσεις πιέσεων.
Την ίδια στιγμή, ισχυρό ράλι κατέγραψε
και η μετοχή της Τράπεζα Πειραιώς, ενώ όλοι
οι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, εκτός
από δύο (Cenergy και ΓΕΚ Τέρνα), έκλεισαν
σε θετικό έδαφος και η πλειονότητα με σημαντικά κέρδη άνω του 2%. Παράλληλα, όλοι
οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. έκλεισαν σε θετικό
έδαφος και στα υψηλά ημέρας ή κοντά σε
αυτά. Στήριξη έλαβε το Χ.Α. και από την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων, με το 10ετές να επιστρέφει κάτω
από το 3,4%. Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με κέρδη 2,23% στις 733,18 μονάδες και
κοντά στα υψηλά ημέρας, ενώ ο τζίρος δια-

New York/Nέα Yόρκη

3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU
AMGEN
APPLE INC
AVON PRODUCTS
BANK OF AMERIC
BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
DOW INC 5
ENTERGY CP
EXELON CORP
EXXON MOBIL
FEDEX CORP
FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN CHASE
LAZARD
MCDONALD’S COR
MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB
RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN
STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP
UNITED TECH CP
UNITEDHEALTH G
US BANCORP
VERIZON COMMS

Με κέρδη έκλεισαν οι αγορές σε Ευρώπη και Wall Street
Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να άρει προσωρινά έως τις 19
Αυγούστου τον περιορισμό επί της κινεζικής Huawei στην προμήθεια αμερικανικών εξαρτημάτων συνέβαλε
χθες στην άνοδο των δεικτών στα διεθνή χρηματιστήρια. Αυτό μεταφράζεται
στο ότι στη Γηραιά Ηπειρο καλύφθηκε
μέρος των απωλειών της συνεδρίασης
της Δευτέρας, ενώ στην αντίπερα όχθη
του Ατλαντικού διεκόπη ένα σερί τριών
συνεδριάσεων με πτώση. Οι μετοχές
των ομίλων υψηλής τεχνολογίας εμφάνισαν χάρις στη Huawei άνοδο, συμπαρασύροντας στην κερδοφορία και
άλλους κλάδους. Ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο
0,5%, στη Φρανκφούρτη ο DAX με
+0,85%, στο Παρίσι με +0,50% ο CAC

<
<
<
<
<
<

Η τρίμηνη παράταση των
ΗΠΑ στη Huawei για αγορά αμερικανικού εξοπλισμού βελτίωσε το κλίμα.
40, με +0,77% ο FTSE MIB στο Λονδίνο,
στη Μαδρίτη ο IBEX με άνοδο 0,43%
και με κέρδη 0,25% ο FTSE 100 στο
Λονδίνο.
Στο Λονδίνο ο δείκτης είχε προηγουμένως σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο, αλλά υποχώρησε μετά την ενίσχυση της στερλίνας, αφότου η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι αναφέρθηκε
στην ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά
με ένα ενδεχόμενο νέο δημοψήφισμα.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Οι μετοχές των ομίλων υψηλής τεχνολογίας εμφάνισαν άνοδο χάρις στη Huawei, συμπαρασύροντας στην κερδοφορία και άλλους κλάδους.

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
166.91
24.655
686.1861
52.11
1853.74
119.99
52.345
169.5177
187.33
3.145
28.725
75.47
356.2309
47.125
38.485
124.465
154.22
121.67
56.52
65.88
26.38
48.515
71.665
13.6634
3.3
0.415
98.19
49.18
76.3
168.9
10.2
136.53
170.995
9.895
198.53
25.61
53.59
19.495
191.41
169.53
44.525
138.795
111.71
34.89
199.705
79.58
126.905
166.91
44.4
83.43
204.85
41.65
106.73
181.4504
161.525
39.61
54.1857
3.2462
3.3485
9.81
135.39
249.43
51.925
59.26

Μετ. %
0.397
2.772
0.3181
-0.4204
-0.2813
0.1252
-0.1621
0.6697
2.3158
0.1592
1.1444
0.1992
0.9753
1.7599
-0.6839
1.6622
0.3579
0.6869
0.9106
1.4163
0.0379
-0.6858
-0.0488
-1.3402
0
0.6689
0.245
0.5109
0.527
0.4102
-0.7782
1.0435
1.0071
0.1518
0.654
2.1132
0.8468
2.8217
0.2409
0.5397
2.2153
0.2709
0.3233
1.0133
0.3593
0.8874
0.5427
0.397
1.2081
0.7001
0.1809
0.1443
-0.559
0.4319
1.8571
1.2526
0.1955
0.8137
-0.0448
0.4094
1.4309
1.3984
0.3964
0.4237

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

134.055
46.221
101.18

0.1083
1.6964
-0.3349

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

Χθεσινό
1939.38679
2555
2063
2032
846.2
417.5407
5844.86535
507.2
461
157
2981.5
597
3717
555.2
2104.41502
559.797
1825
203.4
2769
3991
94.7
1801
110.0356
2516.18258
124.05
7066
3324.5
322.1
2330
984.6
736.8
273.25
1544.6
1691
287.8
2399
652.5
493.2
5023.4
1074.43189
2196.51132
98.62
541
5054
111.7
3147.28522
225.3
866.6
272.25892
60.52
5270
337.6
2935468
1657.86
815.2
5910
485.6
1649
2108
785.2

Μετ. %
0.486
1.148
-0.048
0.844
2.075
0.216
0.755
-1.896
0.37
0.409
0.32
1.738
1.724
0.036
-0.902
0.52
1.276
0.074
3.63
0.58
1.24
-0.166
0.454
0.239
-0.441
0.77
-0.583
0.531
1.26
-0.545
-0.054
0.092
-0.438
-0.937
-0.069
0.293
0.369
-1.831
0.732
-0.327
-2.011
2.091
0.371
0.079
-0.755
0.996
0.58
-0.299
0.037
1.714
0.419
-3.543
2.07
0.332
-0.318
1.932
1.167
0.641
3.03
-1.924

RECKIT BNCSR G
6269
ROYAL BANK SCO
225.5
RDS ‘A
2538.5
RDS ‘B
2547.5
RELX
1802
RIO TINTO
4637
ROYAL MAIL R
219.67661
ROLLS ROYCE PL
918
RSA INSRANCE G
566.38325
SAINSBURY(J)
206.5485
SCHRODERS
3077.8922
SAGE GROUP
753.96608
ST JAMESS PLAC
1120
SMITHS GROUP
1487.5
SMITH&NEPHEW
1630
SPORTS DI INT
288.4
SSE PLC
1050.70964
STANDRD CHART
687.65329
SEVERN TRENT
1940
TRAVIS PERKINS
1371
TESCO
236.9
TUI AG
785.6
TAYLOR WIMPEY
175.85
UNILEVER
4751
UTD. UTILITIES
783.4
VODAFONE GROUP
126.02
WPP PLC
955.8
WHITBREAD
4549

Zurich /Zυρίχη

0.016
1.485
-0.02
0.295
-0.442
-0.845
-9.231
-2.465
0.568
4.702
0.491
1.977
0.448
0.405
-0.214
0.278
0.529
1.418
1.068
2.009
0.937
1.368
2.536
-0.762
1.767
-0.301
0.588
0.53

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

19.215

0.81

RICHEMONTN

74.32

1.34

456

0.57

LAFARGEHOLCIM

51.76

1.33

NOVARTISN

83.61

0.82

267

0.39

2554

0.55

GEBERITN1

ROCHEHOLDING
SGSN
SWATCHGROUPI

276

1.55

ADECCON

57.16

1.67

JULIUSBAERN

42.56

1.09

CSGROUPAG

12.02

1.14

GIVAUDANN

2622

0.58

99.07

-0.48

NESTLESA
TRANSOCEANN

7.8

5.55

SWISSCOMN

488.4

0.08

SWISSREN

94.66

0.62

UBSGROUPN

12.14

0.58

ZURICHINSURAN

327.9

0.58

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE
BEIERSDORF
BAYER N AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N

Χθεσινό
257.75
204.45
62.22
64.63
100.1
56.07
7.336
127.82
52.12
6.71
27.87
121.9

Μετ. %
6.75
2.75
0.29
-0.18
-1.2
0.27
-0.01
1.3
0.1
0.065
0.13
-0.1

DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI
FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME
HENKEL AG&CO V
INFINEON TECH
K+S AG NA
MERCK KGAA
MUENCH. RUECK
RWE AG
THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

17.895
15.118
9.379
68.96
47.15
69.62
84.24
17.276
16.625
90.84
217.9
23.24
12.695
144.7
47.68
107.22
113.76

-0.04
-0.168
0.068
0.6
0.185
0.7
0.38
0.164
-0.025
-0.18
1.5
-0.1
0.58
-0.12
0.24
1.72
1.86

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
31.02
4.267
19.215
77.09
2.795
14.952
173.74
21.42
104.6
51.25
96.94
10.056
101.9
2.727
36.96
101.9
76
48.4
20.57
29
141.3
53.91
38.12
62.52

Milano/Mιλάνο
Εταιρείες
A2A SPA
ATLANTIA
AZIMUT HLDG
CIR-COMP
ENEL
EXOR
ENI
GENERALI ASS
GEOX
INTESA SANPAOL
MEDIASET
MEDIOBANCA
RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN
SNAM
STMICROELEC.N.
TELECOM ITALIA

χρηματαγορά ο δείκτης δολαρίου έναντι ενός «καλαθιού» νομισμάτων ενισχύθηκε 0,1%. Το ευρώ προς το δολάριο εξασθένησε εν μέρει 0,09% στο
1,116 δολάριο.
Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ανήλθαν δύο μ.β. στο -0,07%, απέχοντας από το ναδίρ δυόμισι ετών
προηγουμένως. Στην αγορά εμπορευμάτων επικράτησε κλίμα ανησυχίας.
Οι επενδυτές φοβούνται μήπως ο παρατεταμένος εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ
- Κίνας προξενήσει επιβράδυνση της
διεθνούς οικονομίας. Τέλος, το Brent
στο Λονδίνο είχε κάμψη 11 σεντς στα
71,86 δολάρια το βαρέλι και 12 σεντς
το αργό Ν. Υόρκης στα 62,98 δολάρια
το βαρέλι.
BLOOMBERG, REUTERS

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες
AALBERTS
AEGON
ABN AMRO GROUP
AKZO NOBEL
ALTICE EUROPE
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING
BOSKALIS WESTM
GALAPAGOS
GEMALTO
HEINEKEN
ING GROEP
KONINKLIJKE DS
KPN KON
NN GROUP
KONINKLIJKE DS
IMCD
RANDSTAD
RELX
ROYAL DUTCH SH
UNIBAIL RODAM
UNILEVER DR
VOPAK
WOLTERS KLUWER

«Η άμβλυνση των περιορισμών για τη
Huawei νομίζω δείχνουν πως, ενώ
ΗΠΑ και Κίνα είναι δυσαρεστημένες
η μία από την άλλη, καμιά τους δεν
θέλει να αποκοπεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία», παρατηρεί ο αναλυτής Κόνορ Κάμπελ της Spreadex
στο Λονδίνο. Χθες στη Γηραιά Ηπειρο
ο κλαδικός δείκτης υψηλής τεχνολογίας
ανήλθε 1,6%, αντισταθμίζοντας εν μέρει την απώλεια του 2,8%. Η τιμή της
μετοχής του τηλεπικοινωνιακού ιταλικού ομίλου Telecom Ιtalia ανήλθε
2,3% χάρις στα θετικά αποτελέσματα
τριμήνου.
Στην αμερικανική αγορά πριν από
το κλείσιμο ο Dow Jones και ο S&P
500 παρουσίαζαν άνοδο της τάξεως
του 0,67% και 0,92% αντιστοίχως. Στη

Μετ. %
0.91
3.64
0.58
0.81
-0.39
3.65
1.41
0.75
2.75
0.1
0.02
0.99
-0.63
0.22
0.96
-0.63
1.54
0.33
-0.29
0.29
-0.04
-0.28
0.93
0.51

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.51
22.13
15.40
0.99
5.77
57.22
14.54
16.33
1.25
1.977
2.81
8.85
0.95
16.53
4.67
14.78
0.47

Μετ. %
1.50
21.93
16.00
1.01
5.70
57.32
14.42
16.35
1.24
-0.05
2.80
8.85
0.93
16.63
4.58
14.15
0.46

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

12.44
5.72
10.342

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

12.26
5.65
-0.31

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1953
4843
1495
4107
3230
1292
502
1176
478.2
2585
5371
7640
885
3714
2832.5
2386
1283.5
2493
1575
7660
698
1008
1204
507.9
2862
1395
489
3915
2554
1537
4843
771.3
355.6
4805
2011
2525
1033
2702
600
1959
1046
9338
3804
1013
958
8337
5610
3849
492
600
4355
7950
3235
5381
745.9
5000
2319
745.9
3555
1227
6494
5400

Μετ. %
0.21
1.42
-0.96
1.01
1.03
0.7
-0.2
-0.34
-0.38
0.33
2.29
1.96
-2.43
0.57
0.11
0.76
4.26
0.97
-1.62
-1.67
1.75
1.31
0
0.69
-2.42
-1.83
0.82
-1.51
-1.62
3.64
-1.62
0.16
-0.11
-0.83
1.67
-1.9
-0.3
-0.83
-0.61
-1.78
0.82
1.14
-2.5
-2.34
-0.75
-4.43
-0.39
-0.4
-1.15
-2.02
-0.87
-0.61
-3.18
-1.03
0.4
-0.9
-1.03
-1.25
-1.76
-0.51
-2.35

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL
DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF
L’OREAL
L.V.M.H.
LAGARDERE S.C.
MICHELIN
PERNOD RICARD
PEUGEOT
KERING
PUBLICIS GROUP
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELEC
SOCIETE GENERA
SODEXO
TF1
THALES
TOTAL
VEOLIA ENVIRON

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
34.39
113.35
39.63
22.58
45.00
32.59
104.85
17.12
30.90
11.21
71.20
139.20
12.55
241.30
335.15
22.02
105.85
160.80
21.29
510.10
50.54
51.38
33.84
73.95
73.18
25.24
102.50
9.02
101.65
49.77
20.26

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER
AENA SME
ACERINOX
ACCIONA
AMADEUS
BANKIA
BBVA
BANKINTER
CAIXABANK
DSTR INT ALIME
ENDESA
ENAGAS
FERROVIAL
FOMENTO DE CON
GRIFOLS
IBERDROLA
INT AIRLINES G
INDRA SISTEMAS
INDITEX
MAPFRE
MERLIN PROP
ARCELORMITTAL
OBR HUARTE LAI
RED ELECTR COR
REPSOL
BCO DE SABADEL
BANCO SANTANDE
SACYR
TELEFONICA
MEDIASET ES CO
TECNICAS REUN

Μετ. %
0.26
0.18
1.49
0.74
0.83
0.46
1.01
0.35
0
1.22
0.94
1.24
0.24
0.04
1.55
0.27
1.49
1.26
1.38
1.37
0.44
1.46
-0.4
-0.52
1.33
0.62
1.13
-0.28
1.75
1.1
1.2

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.23
167.75
8.776
96.6
69.72
2.318
5.117
6.726
2.805
0.6158
22.77
25.45
21.47
11.52
23.67
8.16
5.63
9.46
25.17
2.662
12.01
14.94
1.106
19.705
15.06
1.0515
4.0975
2.1
7.202
6.7
24.1

Μετ. %
1.2984
1.6667
1.0362
0.9404
-0.086
0.7388
0.8475
0.1489
1.2635
-3.9613
-0.1754
0.1969
1.3692
0.6993
0.2117
-0.1713
-1.5734
1.6112
0.8818
0.6427
0.5021
3.75
2.8837
0.4588
1.2097
0.0476
0.1099
0.9615
0.3483
-2.0754
-0.986
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Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l
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Τρ’ιτη 21 Μαΐου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8680

0,8840

0,8756

0,6210

25.497

0,8760

0,8840

0,8820

1,15

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,2780

1,3260

1,2795

1,9880

232.217

1,3020

1,3200

1,3020

1,56

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5450

0,5550

0,5517

1,1730

18.401

0,5450

0,5650

0,5450

0,93

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0090

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0590

0,0590

0,0590

0,0470

70

0,0560

0,0590

0,0590

0,85

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1210

0,1210

0,1210

-0,0190

10.600

0,1210

0,1270

0,1210

0,00

1,3800

1,3800

1,3800

0,8750

5.150

1,3700

1,3800

1,3800

0,73

0,0865

0,0865

0,0865

0,3500

4.000

0,0865

4,22

1,4300

0,70

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0450

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0240

0,0240

0,0240

-0,1430

128.436

0,0240

0,0260

0,0240

0,00

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2800

0,2800

0,2800

0,1700

3.000

0,2780

0,2980

0,2800

0,72

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0230

0,0230

0,0230

-0,0090

20.000

0,0000

0,0230

0,0230

0,00

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1410

0,1500

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

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

0,0125

-7,41

1,5300

-1,29

2,6400

-0,75

0,2500

0,00

0,0005

-50,00

0,0515

0,98

51,0000

-3,77

1,4300

1,4300

1,4300

0,5490

1.000

0,2020

0,2120

0,0830

0,0865

0,2220

0,0000

1,4300

1,4700

0,0320

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0125

0,0000

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0125

1,1400

1,1600

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,2200

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1200

0,0000

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0180

0,0200

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1250

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0820

0,0880

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6400

0,6650

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6900

0,7400

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

1,5300

0,0125

1,5300

0,0125

1,5300

-0,1000

-2,0000

1.408

1.500

0,0300

0,0330

1,5300

1,6000

0,0620

0,0000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3300

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4520

0,4700

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0965

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6400

2,6400

2,6600

2,6404

-1,9610

2.550

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0100

ΚΕΟ

KEO PLC

1,4100

1,4800

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,2120

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5700

0,6150

ΦΡΟΥ

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

0,2400

0,2500

0,0780

0,0830

0,2500

0,2500

0,2500

0,0000

665

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1000

0,1040

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1000

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1200

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,1040

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)

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

0,0005

0,0010

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0010

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0020

0,0040

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0090

0,0145

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0005

0,0005

0,0005

0,0000

1.136.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0500

0,0545

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,0515

0,0515

0,0515

0,0500

10.000

0,2000

0,2160

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

0,0290

0,0325

48,5500

57,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
51,0000

52,9900

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0000

51,0000

51,0000

-200,0000

100

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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Τινάζει τα ταμεία η Μπάρτσα

Εως και 340 εκατ. ευρώ σκοπεύει να δαπανήσει για καλοκαιρινές μεταγραφές
Πεισμωμένη από μία ακόμη απώλεια του
Τσάμπιονς Λιγκ, αφού για τέταρτη χρονιά στη σειρά έμεινε εκτός τελικού, η
Μπαρτσελόνα σκοπεύει να δαπανήσει
έως και 340 εκατ. ευρώ αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με υπολογισμούς στην
Ισπανία. Πριν τελειώσει ακόμη η σεζόν
έχει κλείσει τους Ντε Γιονγκ και Ντε
Λιχτ από τον Αγιαξ, και έχει βάλει πλώρη
για ευρεία ανανέωση του ρόστερ της.
Τον Φρένκι ντε Γιονγκ των 75 εκατομμυρίων ακολουθεί από χθες και ο συμπαίκτης του στον Αγιαξ, Ματάις ντε
Λιχτ στη διαδρομή Αμστερνταμ - Βαρκελώνη έναντι 70 εκατομμυρίων κατά
το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ
δεδηλωμένος στόχος των «μπλαουγκράνα» είναι και ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Αντουάν Γκριεσμάν,
<
<
<
<
<
<

Αζάρ, Εμπαπέ, αλλά και
Πογκμπά στο στόχαστρο
της Ρεάλ – Ανάμεσα σε
Ποτσετίνο και Μιχαΐλοβιτς
η Γιουβέντους.
του οποίου η τιμή (η ρήτρα αποδέσμευσης
στο συμβόλαιό του) από την 1η Ιουλίου
πέφτει στα 120 εκατ. ευρώ.
Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και
μερικές ακόμη κινήσεις ενίσχυσης του
ρόστερ στα χέρια του Ερνέστο Βαλβέρδε,
όπως π.χ. με την απόκτηση ενός τερματοφύλακα δεδομένης της πρόθεσης του
Γιάσπερ Σίλεσεν να συνεχίσει αλλού την
καριέρα του.
Αυτός που παραμένει ακλόνητος είναι
ο Λέο Μέσι, που σε μια ακόμη απίστευτη
σεζόν που διάγει έφτασε τα 50 γκολ σε
όλες τις διοργανώσεις, και ενώ εκκρεμεί
ακόμη ο τελικός του Κυπέλλου Ισπανίας.
Στο ισπανικό πρωτάθλημα ανακηρύχθηκε
πρώτος σκόρερ για έκτη φορά στην καριέρα του με 36 τέρματα.
Την ίδια ώρα η Ρεάλ προσπαθεί να συνέλθει από μία από τις χειρότερες σεζόν
των τελευταίων ετών και είναι και εκείνη
έτοιμη να... σπάσει τον κουμπαρά της
για ακριβές μεταγραφές, υπό τον αυστηρό
σχεδιασμό του Ζινεντίν Ζιντάν. Ηδη ακούγεται ότι εκτός από τον Εντέν Αζάρ
της Τσέλσι έχει προσεγγίσει και τον

Τον Φρένκι ντε Γιονγκ των 75 εκατομμυρίων ακολουθεί από χθες και ο συμπαίκτης του στον Αγιαξ, Ματάις ντε Λιχτ (φωτ. μέση) στη
διαδρομή Αμστερνταμ - Βαρκελώνη έναντι 70 εκατομμυρίων.
Κιλιάν Εμπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν, που
προχθές άφησε σαφείς υπόνοιες ότι το
μέλλον του μπορεί να βρίσκεται μακριά
από το Παρίσι. Η Παρί πάντως ανακοίνωσε
χθες μετ’ επιτάσεως ότι ο Γάλλος επιθετικός δεν πάει πουθενά αυτό το καλοκαίρι.
Χθες επίσης η Ρεάλ επέκτεινε κατά ένα
χρόνο το συμβόλαιο του Γερμανού μέσου
Τόνι Κρος, ώς το τέλος της σεζόν 2022-

2023, ενώ κεντρικό στόχο του κ. Ζιντάν
αποτελεί ο συμπατριώτης Πολ Πογκμπά
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Τέλος, ενώ στην Ιταλία η Γιουβέντους
φέρεται κατά τον ιταλικό Τύπο να έχει
δίλημμα μεταξύ Μαουρίτσιο Ποτσετίνο
(της Τότεναμ) και Σίνισα Μιχαΐλοβιτς
(της Μπολόνια) για την τεχνική της ηγεσία μετά την αποχώρηση του Μάξι

Αλέγκρι, η Ιντερ συμφώνησε με τον Αντόνιο Κόντε που τις επόμενες ημέρες
θα υπογράψει τριετές ή τετραετές συμβόλαιο. Οι «νερατζούρι» φέρονται από
τα ιταλικά ρεπορτάζ έτοιμοι να προσφέρουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον
Ιβάν Πέρισιτς συν 20 με 30 εκατ. ευρώ
για να φέρουν στο «Μεάτσα» τον Ρομέλου
Λουκάκου.
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Ρωσικός «εμφύλιος»
με φόντο το Τόκιο
Να θυσιάσουν τις «καρέκλες» τους για
το καλό των αθλητών τους ζήτησε από
τους παράγοντες της Ρωσικής Ομοσπονδίας Στίβου (RousAF) ο διευθύνων
σύμβουλος του οργανισμού αντιντόπινγκ της χώρας (RUSADA). Ο Γιούρι
Γκάνους με επιστολή του πρότεινε στο
διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας
να παραιτηθεί, ώστε να καταθέσει μία
πρόταση που θα βοηθήσει τους Ρώσους
αθλητές να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με τη σημαία της χώρας τους. Το θέμα της συμμετοχής των αθλητών στη διοργάνωση
του 2020 δείχνει, όμως, να απασχολεί
ιδιαίτερα και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει δώσει
διορία στους ιθύνοντες του ρωσικού
αθλητισμού να βρουν λύση μέχρι τις
2 Δεκεμβρίου.
Ο Γιούρι Γκάνους σε μία επιστολή πέντε σελίδων προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ROC) πρότεινε την απομάκρυνση όλων των στελεχών του στίβου, ώστε να βρεθεί μία
λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.
Η RousAF τιμωρήθηκε το 2015 από τη
Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου (IAAF) καθώς,
σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν,
βοηθούσε για να καλυφθεί η χρήση απαγορευμένων ουσιών που έκαναν αθλητές της. Από τότε μέχρι σήμερα η
τιμωρία έχει παραταθεί άλλες δέκα φορές,
διότι οι άνθρωποι της IAAF θεωρούν ότι
οι Ρώσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να
«κατέβουν» οι αθλητές τους στους αγώνες
με τη σημαία τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της RUSADA, εκτός από τους
παράγοντες, ζήτησε να παραιτηθούν
και οι εθνικοί προπονητές, οι αρχιπροπονητές των σχολείων και άλλων κέντρων που έχουν σχετιστεί με το ντόπινγκ, όπως και αξιωματούχοι που έχουν
«κηλιδώσει» το όνομά τους με θέματα
που αφορούν τη χρήση απαγορευμένων
ουσιών.
Οπως όλα δείχνουν στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου (28 Σεπτεμβρίου
- 6 Οκτωβρίου, Ντόχα Κατάρ) δεν θα
υπάρχει ρωσική ομάδα και οι «καθαροί»
Ρώσοι αθλητές θα αγωνιστούν και πάλι
με τη σημαία της IAAF.
Στο μεταξύ, ο κορυφαίος Ρώσος αθλητής του σκέιτμπορντ Μαξίμ Κρουγκλόφ δεν θα έχει την ευκαιρία να πάρει

Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού αντιντόπινγκ της Ρωσίας πρότεινε
την απομάκρυνση όλων των στελεχών
του στίβου, ώστε να βρεθεί μία λύση.
<
<
<
<
<
<

Ο οργανισμός αντιντόπινγκ
της χώρας κάλεσε
τη διοίκηση της
Ομοσπονδίας Στίβουνα
παραιτηθεί – Τελεσίγραφο
Πούτιν για λύση.
μέρος στη διοργάνωση του Τόκιο όπου
το άθλημα θα κάνει ολυμπιακή «πρεμιέρα». Ο αθλητής τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών από κάθε
αθλητική δραστηριότητα διότι, όπως
ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της RUSADA,
απέφυγε ή αρνήθηκε να υποβληθεί σε
έλεγχο αντιντόπινγκ. Ο Κρουγκλόφ έχει
έρθει σε αντιπαράθεση με τη ρωσική
ομοσπονδία του σκέιτμπορντ και ασχολείτο με το άθλημα χωρίς να εκπροσωπεί
την εθνική ομάδα.
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

geek.com.cy
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Gan Direct: Κάλυψη
από το πρώτο ευρώ
για ζημιές από σεισμό
HUAWEI

Aντιδράσεις μετά το διάταγμα
Μετά το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρό-

εδρος Trump για το ολοκληρωτικό μπλοκάρισμα της
Huawei από τις ΗΠΑ στο κομμάτι της χρήσης του λειτουργικού συστήματος Android και των υπηρεσιών εφαρμογών της, Google, Intel, Qualcomm και
Broadcom προχώρησαν σε διακοπή της συνεργασίας τους με την κινεζική εταιρεία. Ουσιαστικά το
μπλόκο της Google σημαίνει ότι οι προεγκατεστημένες εφαρμογές της Google, όπως τα Google Play,
Gmail, YouTube και Chrome, δεν θα είναι διαθέσιμες
στις μελλοντικές συσκευές της Huawei, αλλά για τις
συσκευές που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, θα είναι εφικτό να πραγματοποιείς updates. Η Intel προμηθεύει επεξεργαστές για τα laptops και τους
servers της Huawei, ενώ η Qualcomm παρέχει
chipsets και modems για τα entry-level
smartphones της. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες το εμπάργκο που επέβαλε
η αμερικανική κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η
Microsoft .

Eρευνητές της Google για θέματα υγείας, καθώς επίσης των πανεπιστημίων Στάνφορντ, Nέας Υόρκης και Northwestern, ανέπτυξαν ένα σύστημα «βαθιάς

μάθησης», το οποίο εκπαίδευσαν να «διαβάζει», χωρίς καμία ανθρώπινη ανάμιξη, την παρουσία κακοήθων όζων στους πνεύμονες.

Τεχνητή νοημοσύνη κατά
του καρκίνου του πνεύμονα
Eνα νέο σύστημα αναλύει αξονικές τομογραφίες και κάνει διαγνώσεις

TESLA

Αναγκαίες οι περικοπές
Αν δεν προηγηθούν σημαντικές περικοπές εξόδων, η

Tesla ενδεχομένως να έχει πρόβλημα ρευστότητας,
ανέφερε σε email προς τους εργαζομένους ο Elon
Musk. Ωστόσο σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε συγκεντρώσει στις αρχές Μαΐου 2,7 δισ. δολάρια. Η Tesla ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με 2,2 δισ. δολάρια σε μετρητά όμως η εταιρεία σημείωσε ζημιές
ύψους 702 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που οδήγησε τον Musk στο να δηλώσει τον Απρίλιο ότι η εταιρεία του ξεκινούσε «αυστηρή δίαιτα». Το αμέσως επόμενο διάστημα, η Tesla κατάφερε να εξασφαλίσει
νέα χρηματοδότηση αξίας 2,7 δισ. δολαρίων. Αναλύοντας την κατάσταση, ο CEO της Tesla διευκρινίζει ότι
αν και η συγκεκριμένη χρηματοδότηση περιλαμβάνει
αρκετά χρήματα, εντούτοις δίνει μόλις 10 μήνες «ζωής» στην εταιρεία αν συνεχιστεί η κατάσταση που ίσχυε το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ερευνητές της Google και αμερικανικών πανεπιστημίων ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να
κάνει αυτόματες διαγνώσεις του
καρκίνου του πνεύμονα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια από
έμπειρους ακτινολόγους.
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι
η πιο συχνή αιτία θανάτου από
καρκίνο. Μεγάλες κλινικές μελέτες
σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν δείξει
ότι η έγκαιρη διάγνωση μέσω απεικονιστικών μεθόδων μπορεί να
μειώσει τα ποσοστά των θανάτων.
Όμως πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όταν είναι πια δύσκολο να θεραπευθούν. Μια αιτία
για την καθυστέρηση είναι τα καθόλου σπάνια λάθη από τους γιατρούς στην ανάλυση των διαγνωστικών απεικονιστικών εξετάσεων.
Οι ερευνητές της μονάδας ερευνών
της Google για θέματα υγείας
(Google Health Research) στην Καλιφόρνια, καθώς επίσης των πανεπιστημίων Στάνφορντ, Nέας

Υόρκης και Northwestern, με επικεφαλής τον Ντάνιελ Τσε της πρώτης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
«Nature Medicine», ανέπτυξαν ένα
σύστημα «βαθιάς μάθησης», το οποίο εκπαίδευσαν τροφοδοτώντας
το με 42.300 υπολογιστικές (αξονικές) τομογραφίες, έτσι ώστε μόνο
του το σύστημα, χωρίς καμία ανθρώπινη ανάμιξη να μάθει να «δια<
<
<
<
<
<
<

Το σύστημα δοκιμάστηκε στην ανάλυση 6.716
τομογραφιών, και αποδείχτηκε ικανό να ανιχνεύει μικροσκοπικούς
καρκινικούς όζους
με μέση ακρίβεια 94%.
βάζει» την παρουσία κακοήθων όζων στους πνεύμονες.
Το σύστημα, το οποίο στη συνέχεια δοκιμάστηκε στην ανάλυση

6.716 τομογραφιών, αποδείχτηκε
ικανό να ανιχνεύει μικροσκοπικούς
καρκινικούς όζους με μέση ακρίβεια 94%, παράγοντας λιγότερα
ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ξεπέρασε μάλιστα σε αποτελεσματικότητα και
τους έξι ακτινολόγους που κλήθηκαν να κάνουν κάτι ανάλογο,
όταν δεν υπήρχαν προηγούμενες
τομογραφίες του ίδιου προσώπου,
ενώ είχε παρόμοια ακρίβεια με
τους γιατρούς στις περιπτώσεις
που προϋπήρχαν παλαιότερες τομογραφίες του ασθενούς.
«Οι ακτινολόγοι εξετάζουν εκατοντάδες δισδιάστατες εικόνες
ή τομές σε μια μοναδική αξονική
τομογραφία, αλλά το νέο σύστημα
μηχανικής μάθησης βλέπει τους
πνεύμονες σε μια πελώρια μοναδική τρισδιάστατη εικόνα. Η τεχνητή νοημοσύνη του στις τρεις
διαστάσεις μπορεί να είναι πολύ
πιο ευαίσθητη στην ικανότητα
της να ανιχνεύει τον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα από ό,τι το ανθρώπινο μάτι που κοιτάζει τις δισ-

διάστατες εικόνες», δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Μοζιγιάρ Ετεμαντί της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Northwestern του
Σικάγο.
Το σύστημα εντοπίζει ύποπτες
περιοχές του πνεύμονα και κάνει
εκτιμήσεις για την πιθανότητα
να πρόκειται για καρκίνο. «Το σύστημα είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει μια περιοχή και με
αυτό τον τρόπο όχι μόνο μπορούμε
να διαγνώσουμε καλύτερα κάποιον
με καρκίνο, αλλά επίσης είμαστε
σε θέση να πούμε ότι κάποιος δεν
έχει καρκίνο, απαλλάσσοντας τον
από μια επεμβατική, δαπανηρή
και επικίνδυνη βιοψία των πνευμόνων», πρόσθεσε ο δρ. Ετεμαντί.
Οι ερευνητές δήλωσαν αισιόδοξοι ότι το «έξυπνο» σύστημα
θα βελτιώσει τη διαχείριση και
την έκβαση της ασθένειας των ατόμων με καρκίνο του πνεύμονα,
αν και προς το παρόν χρειάζεται
να δοκιμασθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

SONY- MICROSOFT
Μετά την υπηρεσία game streaming Stadia της

Η Google συνεχίζει να συλλέγει πολλές προσωπικές

πληροφορίες από υπηρεσίες που χρησιμοποιούν
πολλοί χρήστες όπως αυτή του Gmail. Μια ιστοσελίδα
με την ονομασία Purchases εμφανίζει μία λίστα από
πολλές, αλλά όχι όλες τις αγορές που έχετε κάνει από το 2012 ακόμα και αν αυτές δεν έχουν γίνει με τη
βοήθεια της Google. Όμως επειδή οι αποδείξεις έρχονται απευθείας στον Gmail λογαριασμό που διαθέτει ο χρήστης, η Google έχει μια λίστα από πληροφορίες για τις αγοραστικές συνήθειες του χρήστη, ακόμα κι αν πολλές από αυτές ο ίδιος τις έχει ξεχάσει. H
Google αναφέρει ότι βοηθάει τον χρήστη να ελέγχει
και να παρακολουθεί όλες τις αγορές, κρατήσεις και
συνδρομές συγκεντρωμένα μέσα από μια ιδιωτική ιστοσελίδα στην οποία έχει πρόσβαση μόνο αυτός.
Πάντως, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος διαγραφής των
πληροφοριών αυτών μέσα από τη σελίδα των αγορών χωρίς να χρειάζεται να διαγραφεί και το email
που σχετίζεται με την κάθε αγορά.

Με ένα νέο μοναδικό στο είδος του έργο προωθεί
τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες η Leptos
Estates στην Πάφο, το «Coral Gardens» το οποίο
βρίσκεται σε μια αξιοζήλευτη θέση μόλις λίγα
βήματα από τις υπέροχες παραλίες του γραφικού
θερέτρου Coral Bay Resort. ‘Ολες οι περιουσίες του
«Coral Gardens» είναι σχεδιασμένες με λεπτό
γούστο σε αρμονία με το περιβάλλον και κατασκευάζονται με προσοχή στην λεπτομέρεια και με
εξαιρετική ποιότητα υλικών. Τα διαμερίσματα και
οι μεζονέτες του έργου περιλαμβάνουν μια πινελιά
μεσογειακής επιρροής και ευρίσκονται μέσα σε
μεγάλους κήπους και χώρους πρασίνου στο κέντρο
των οποίων είναι μια τεράστια πισίνα και το κλαμπ
με το εστιατόριο, το μπαρ, το ρεσέπτιον και το γυμναστήριο. ‘Ολες οι περιουσίες είναι 1, 2 και 3 υπνοδωματίων και απολαμβάνουν την πανοραμική
θέα προς την θάλασσα και τους γύρω καταπράσινους
λόφους και έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να
δημιουργούν άφθονο χώρο, τόσο εσωτερικά όσο
και εξωτερικά, με τεράστιες βεράντες και μπαλκόνια.

Μέχρι τις 31 Μαΐου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Startups4Peace 2019. Η
πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από την πρεσβεία
της Φιλανδίας στη Κύπρο και το έργο Επιχειρηματικής
Καινοτομίας, που υλοποιείται από τη NI-CO και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Tο
Startups4Peace έχει σκοπό να αναδείξει το νεανικό,
επιχειρηματικό πνεύμα αλλά και την ίδια ώρα να
φέρει κοντά Ε/κ και Τ/κ νέους επιχειρηματίες κάτω
από αυτό το σκοπό. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτές
μέχρι 10 startups που θα επιλεχθούν σε ανταγωνιστική
βάση μετά από αίτηση που θα καταθέσουν διαδικτυακά, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
επιτάχυνσης του Startups4Peace που συμπεριλαμβάνει συμμετοχή στα 2 Bootcamps. Οι startups που
θα διεξέλθουν του προγράμματος επιτάχυνσης με
επιτυχία θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του
Startups4Peace. Οι δυο νικητές θα έχουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν στο θρυλικό SLUSH, μεγάλη τεχνολογική εκδήλωση για τις startups που θα διεξαχθεί
στις 21-22 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Google, Microsoft και Sony συνεργάζονται και ετοιμάζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και μάλιστα
θα συνεργαστούν για το μέλλον του entertainment
«αναπτύσσοντας νέες cloud λύσεις» επάνω στην
πλατφόρμα Microsoft Azure που θα υποστηρίζουν
το streaming παιχνιδιών και περιεχομένου. Η Sony
θα χρησιμοποιεί τα data centers της Microsoft για
τις υπάρχουσες πλατφόρμες της και η συμφωνία πιθανότατα θα περιλαμβάνει cross-play μεταξύ
PlayStation και Xbox.

Κρατάει ιστορικό των αγορών

Coral Gardens:
To νέο έργο της Leptos
Estates στην Πάφο

Ξεκίνησαν οι συμμετοχές
για το Startups4Peace

Συμφωνία σταθμός στο gaming

GOOGLE

Για πρώτη φορά ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο
αφαιρεί από τις καλύψεις του σεισμού τους συνήθεις
όρους των παραδοσιακών συμβολαίων που περιλαμβάνουν ποσοστά ή ελάχιστα όρια απαλλαγής
επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Με οποιοδήποτε
νέο ή ανανέωση υπάρχοντος συμβολαίου κατοικίας
που περιλαμβάνει κάλυψη από σεισμό, η Gan Direct
διασφαλίζει ακόμα περισσότερο τους πελάτες της,
αφού τους αποζημιώνει για το σύνολο των υλικών
ζημιών που μπορεί να προκληθούν και συνδέονται
με το γεγονός. Με αυτό τον τρόπο η Gan Direct επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ανταγωνιστικότερη πρόταση στην αγορά σε τιμή, κάλυψη
και εξυπηρέτηση (Gan Guarantee) προς όφελος των
προνοητικών πελατών της, μαζί με τα μοναδικά προνόμια που προβλέπονται χωρίς καμία επιβάρυνση.
Περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Gan Direct www.gandirect.com

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley η παγκόσμια αγορά ιπτάμενων ταξί αναμένεται να φθάσει σε τζίρο τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολ. έως το 2040.

Tο πρώτο ηλεκτρικό ιπτάμενο ταξί
Το πενταθέσιο σκάφος ταξιδεύει με ταχύτητα έως 300 χιλιομέτρων την ώρα
Η νεοφυής γ ερμανική εταιρεία
Lilium παρουσίασε στο Μόναχο
ένα νέο ηλεκτρικό πενταθέσιο ιπτάμενο ταξί κάθετης απογείωσης
και προσγείωσης, το οποίο θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρέως τα επόμενα χρόνια. Το σκάφος, που ταξιδεύει με ταχύτητα
έως 300 χιλιομέτρων την ώρα,
διαθέτει χώρο για ένα πιλότο και
τέσσερις επιβάτες. Μια μικρότερη
έκδοση του είχε πετάξει το 2017,

ενώ η σύντομη παρθενική μη επανδρωμένη πτήση του νέου μεγαλύτερου πρωτοτύπου έγινε μέσω τηλεχειρισμού. Η εταιρεία,
που ιδρύθηκε το 2015, έχει ήδη
αντλήσει επενδύσεις πάνω από
100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει
ως στόχο να δημιουργήσει ένα
στόλο αεροταξί, που θα ελέγχονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (app) τύπου Uber, σε πολλές πόλεις έως το 2025. Η Lilium

εκτιμά ότι, αν υπάρξουν οι κατάλληλες οικονομίες κλίμακας
(μαζική παραγωγή και ζήτηση),
ο ναύλος ανά άτομο θα είναι περίπου 70 δολάρια για μια εναέρια
διαδρομή π.χ. από το αεροδρόμιο
JFK της Νέας Υόρκης ως το Μανχάταν.
Το σκάφος της Lilium κάνει
μόλις το 2% του θορύβου ενός ελικοπτέρου, πετάει μακρύτερα
από τους ανταγωνιστές που χρη-

σιμοποιούν οχήματα τύπου drones
και είναι ασφαλέστερο. Η παγκόσμια αγορά ιπτάμενων ταξί αναμένεται να φθάσει σε τζίρο τα 1,5
τρισεκατομμύρια δολάρια έως το
2040, σύμφωνα με εκτιμήσεις της
Morgan Stanley. Πολλές μεγάλες
εταιρείες (Uber, Airbus, Ehang
κ.α.) αναπτύσσουν διαφόρων ειδών αεροταξί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τσάντα «χαμόγελο» από
το Καραϊσκάκειο Iδρυμα
Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα διαθέτει προς πώληση τη
«χαμογελαστή» τσάντα, κατάλληλη για μικρούς
και μεγάλους. Μαλακή, ιδανική για το φούρνο, το
σουπερμάρκετ ακόμη και το σχολείο. Οι τσάντες
είναι διαθέσιμες από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και
τα Cafe Nero σε όλες τις πόλεις στην τιμή των δυο
ευρώ. Για πληροφορίες/παραγγελίες στο 22210858,
95119565 ή στο info@karaiskakio.org.cy
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Μέσα σε 10 ημέρες χάθηκε
1,16 τρισ. δολ. στη Wall Street

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μείωσε 4,5% την κεφαλαιοποίηση του S&P 500
Ενώ οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να χαμηλώσουν τους
τόνους, ώστε να μην προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στις αγορές, ο εμπορικός
πόλεμος και ειδικότερα η πρόσφατη κλιμάκωσή του έχουν ήδη κοστίσει στη Wall
Street περίπου 1,16 τρισ. δολάρια. Κι αν
βέβαια κλιμακωθεί και στο μέτωπο της
Ε.Ε., οι απώλειες για το χρηματιστήριο της
Φρανκφούρτης θα είναι, τηρουμένων των
αναλογιών, εξίσου σημαντικές.
Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις τα
χρηματιστήρια όλου του κόσμου πήραν
ανάσα, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο διεμήνυσαν ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται
με στόχο πάντα τη σύναψη συμφωνίας.
Οπως τονίζει όμως σε σχετικό δημοσίευμά
της η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les
Echos, στο δεκαήμερο που είχε προηγηθεί
από τις 3 μέχρι τις 13 Μαΐου, μειώθηκε η

κεφαλαιοποίηση του δείκτη S&P 500 κατά
1,16 τρισ. δολάρια. Ηταν οι μέρες που μεσολάβησαν από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν αποφασισμένος να
επιβάλει στις 9 Μαΐου δασμούς 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων
και τις νέες κατευναστικές δηλώσεις των
δύο προέδρων. Ακολούθησε, άλλωστε, και
η ανακοίνωση από πλευράς στελεχών της
αμερικανικής κυβέρνησης ότι επίκειται
συνάντηση Τραμπ - Σι στο περιθώριο της
συνόδου του G20 τον Ιούνιο. Στο μεταξύ
όμως κατά τη διάρκεια αυτού του δεκαημέρου διέρρεαν πληροφορίες ότι η Κίνα
είχε υπαναχωρήσει σε όλες τις δεσμεύσεις
που είχε αναλάβει έναντι της Ουάσιγκτον
στο πλαίσιο των συνομιλιών.
«Μήπως ο ένοικος του Λευκού Οίκου αντελήφθη το μέγεθος του κινδύνου βλέποντας την αντίδραση της Wall Street;» διε-

ρωτάται η γαλλική εφημερίδα αναφερόμενη
στην πρόβλεψη για συμφωνία, για την οποία
μίλησε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος.
Προσθέτει, πάντως, πως «το κόστος των
απειλών Τραμπ ήταν ήδη κολοσσιαίο», καθώς ο δείκτης S&P 500 είχε χάσει το 4,5%
της κεφαλαιοποίησής του. Επιχειρώντας
να μεταφέρει σε ευρωπαϊκούς όρους την
κλίμακα της αξίας που εξανεμίστηκε από
την κεφαλαιοποίηση της Wall Street, η Les
Echos επισημαίνει πως το βράδυ της περασμένης Δευτέρας η κεφαλαιοποίηση του
δείκτη CAC 40 του Παρισιού ανερχόταν σε
1,695 τρισ. ευρώ, δηλαδή 1,831 τρισ. δολάρια.
Αυτό σημαίνει πως η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου αφαίρεσε από τη Wall Street
αξία ισοδύναμη με τα 2/3 της κεφαλαιοποίησης του γαλλικού χρηματιστηρίου.
Ανάλογοι κραδασμοί αναμένεται, άλλωστε, να σημειωθούν εάν ο Αμερικανός

πρόεδρος επιβάλει τελικά δασμούς 25%
στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων
και ειδικότερα των γερμανικών που έχουν
κατακλύσει την αμερικανική αγορά. Αυτό
εκτιμά τουλάχιστον ο Κριστόφ Σον, αναλυτής και διευθυντικό στέλεχος της Axioma,
συμβουλευτικής με αντικείμενο τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο εν
λόγω αναλυτής προέβλεψε ότι στην περίπτωση αυτή ο δείκτης Xetra DAX του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης θα υποχωρήσει έως και κατά 6%. Σε ό,τι αφορά,
ειδικότερα, τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών προβλέπει πως θα σημειώσει
πτώση 12%. Εκτιμά μάλιστα πως αυτό θα
συμβεί σε διάστημα τριών έως δέκα ημερών.
Η Ε.Ε. έχει καταβάλει, βέβαια, κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει την επιβολή
αυξημένων δασμών στα γερμανικά αυτο-

κίνητα. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, ΖανΚλοντ Γιούνκερ, συμφώνησε πέρυσι τον
Ιούλιο με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεργαστούν με στόχο να μηδενίσουν τους
υφιστάμενους δασμούς στα βιομηχανικά
προϊόντα πλην αυτών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οπως, άλλωστε, επισημαίνει ο

Μικρή άνοδος
στο ΧΑΚ την Τρίτη

ΑΝΑΛΥΣΗ

Κλιμάκωση
εμπορικής διένεξης
Κίνας - ΗΠΑ
Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε στα ασιατικά
χρηματιστήρια την εβδομάδα που διανύσαμε, με
τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Κίνα να
καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, εν μέσω
κλιμάκωσης της εμπορικής διένεξης ανάμεσα
στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Μετά την αύξηση από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ των δασμών από 10% σε
25% σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων ύψους
περίπου 200 δισ. δολαρίων, το Γραφείο της Επιτροπής Δασμών του Πεκίνου ανακοίνωσε ότι από
την 1η Ιουνίου οι δασμοί σε εισαγόμενα αμερικανικά
προϊόντα συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων θα
αυξηθούν στο 10%, 20% ή και 25%. Παράλληλα,
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε
εντολή στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο
να αρχίσει τη διαδικασία επιβολής υψηλότερων
δασμών έως 25% στα εναπομείναντα 300 δισ. δολάρια περίπου εισαγόμενων προϊόντων από την
Κίνα, μέτρο για το οποίο αναμένεται να αναγγελθεί
περίοδος δημόσιας διαβούλευσης, ενώ στα μέσα
της εβδομάδας ο Αμερικανός πρόεδρος –επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας– υπέγραψε
εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει σε αμερικανικές εταιρείες να προμηθεύονται τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό από κινεζικές επιχειρήσεις
(Huawei και ΖΤΕ). Ωστόσο, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον τους στην εμπορική διαμάχη με την
Κίνα, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να δώσουν παράταση
6 μήνες όσον αφορά την απόφασή τους για ενδεχόμενη επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων. Η μειωμένη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου έδωσε ώθηση στα
κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας, τα οποία
θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Χαρακτηριστικά, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού
τίτλου –η απόδοση κινείται αντίθετα από την τιμή– βρέθηκε σε χαμηλό 7 εβδομάδων 2,35% την
Πέμπτη, προτού ενισχυθεί ελαφρώς στην περιοχή
του 2,38% την επόμενη ημέρα, παραμένοντας περίπου 8 μ.β. χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση. Ανάλογη κίνηση κατέγραψε και ο αντίστοιχος γερμανικός τίτλος, με την απόδοσή του να υποχωρεί
σε χαμηλό δυόμισι ετών -0,13% την Τετάρτη, πριν
ενισχυθεί μερικώς στο -0,11% την Παρασκευή,
καταγράφοντας πτώση περίπου 6 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση. Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε μετά τη δημοσίευση θετικών
μακροοικονομικών στοιχείων για την οικονομία
των ΗΠΑ (ενάρξεις νέων κατοικιών: +5,7% μηνιαίως
τον Απρίλιο, οικοδομικές άδειες: +0,6% μηνιαίως
τον ίδιο μήνα, νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας:
-16.000 στις 212.000 για την εβδομάδα μέχρι τις
11 Μαΐου, μεταποιητικός δείκτης Philly Fed: υψηλό
τεσσάρων μηνών 16,6 μονάδες τον Μάιο), με τον
δείκτη DXY να ανέρχεται σε υψηλό 2 εβδομάδων
97,878 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή.
Σε αυτό το περιβάλλον, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
υποχώρησε σε χαμηλό 2 εβδομάδων 1,1156 στις
αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, παραμένοντας 0,7% χαμηλότερα σε σύγκριση με το κλείσιμο
της προηγούμενης εβδομάδας.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Με μικρή άνοδο, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία,
έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη.
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έφθασε στις 69,24 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο κατά 0,74%. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 κατέγραψε επίσης άνοδο κατά 0,77%, κλείνοντας
στις 41,66 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
στις €354.434. Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψαν μόνο τα
Ξενοδοχεία κατά 0,42%. Η Κύρια Αγορά σημείωσε
τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,08%, ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης οι Επενδυτικές κατά 0,86% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,08%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
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προσέλκυσαν οι τίτ- <
λοι της Τράπεζας ΚύΟ Γενικός Δείκτης
πρου με €297.109 (άνοδος 1,56% - τιμή του ΧΑΚ έφθασε στις
κλεισίματος €1,30) 69,24 μονάδες, σητης Ελληνικής Τράπεζας με €22.325 (ά- μειώνοντας άνοδο
νοδος 1,15% - τιμή κατά 0,74%.
κλεισίματος €0,88),
της Δήμητρας Επενδυτικής με €10.152 (άνοδος 0,93%, τιμή κλεισίματος
€0,54), της Logicom με €7.107 (άνοδος 0,73%, τιμή
κλεισίματος €1,38) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού
με €6.733 (άνοδος 0,75%, τιμή κλεισίματος €2,64).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9
κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε
σε 88.

Θετικό για τις τράπεζες το νέο πλαίσιο προστασίας της α΄ κατοικίας, λέει η Fitch
Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους είναι
θετικές για τις τράπεζες και τα καλυμμένα ομόλογα, επισημαίνει σε έκθεσή
της η Fitch.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης,
θα προσφέρουν έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση των πιο προβληματικών μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), θα
περιορίσουν τις στρατηγικές χρεοκοπίες και δυνητικά θα οδηγήσουν σε
μια πιο πειθαρχημένη κουλτούρα πληρωμών.

Ο πλήρης αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από το πώς
θα εφαρμοστούν και πώς θα χρησιμοποιηθεί το νέο πλαίσιο, τονίζει. Οι
αλλαγές στον νόμο για την προστασία
της κατοικίας των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών που ψηφίστηκε τον Μάρτιο, αντικαθιστούν τον νόμο Κατσέλη,
ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία.
Με βάση το νέο πλαίσιο, σημειώνει
η Fitch, οι δανειστές οι οποίοι είχαν
ήδη τρεις μήνες καθυστερούμενων
πληρωμών στις 31 Δεκεμβρίου του
2018, μπορούν να υποβάλουν ηλε-
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Προσφέρει έναν
πιο αποτελεσματικό
μηχανισμό για την
αντιμετώπιση των
πιο προβληματικών
μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
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Μαρκ Φελπς, υπεύθυνος επενδύσεων στην
AllianceBernstein, «η Γερμανία είναι η
ουρά του σκύλου στον εμπορικό πόλεμο
των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς το 47% του
γερμανικού ΑΕΠ προέρχεται από τις εξαγωγές, η πλειονότητα των οποίων προορίζεται για τις δύο αυτές οικονομίες».
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κτρονικά αίτημα για αναδιάρθρωση
των στεγαστικών και επιχειρηματικών
τους δανείων που καλύπτονται από
την πρώτη κατοικία.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως
το τέλος του 2019.
Τα πιο αυστηρά κριτήρια υπαγωγής
σε προστασία σε σχέση με τον νόμο
Κατσέλη μειώνουν τα περιθώρια να
υποβάλουν αίτημα στρατηγικοί κακοπληρωτές, εκτιμά η Fitch. Σε συνδυασμό με την απειλή της κατάσχεσης,
μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση όσον
αφορά την πειθαρχία στις πληρωμές,
προσθέτει.

Η Fitch σημειώνει ακόμα ότι όταν
υπάρχει συμφωνία για αναδιάρθρωση
υπό τον νέο νόμο, οι διαγραφές χρέους
και οι επιδοτήσεις που σχεδιάζει η
κυβέρνηση θα ενισχύσουν τη δυνατότητα αποπληρωμής. Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία για αναδιάρθρωση,
ή ο δανειολήπτης σταματήσει να κάνει
έγκαιρα πληρωμές, οι δανειστές θα
έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν
σε κατάσχεση. Τούτο θα δώσει κίνητρα
στους δανειολήπτες να συμφωνήσουν
σε αναδιάρθρωση και να μειωθούν
τα ποσοστά εκ νέου αθέτησης πληρωμών.

