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Γενικός Δείκτης
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ΘΕΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Νέο μέτωπο για τον Nord Stream 2

Η Nuvei αγοράζει την Safe Charge

Η Ελλάδα νοσεί επενδυτικά

Στο στόχαστρο του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρί-

Ο καναδικός κολοσσός στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών

Η ελληνική οικονομία οφείλει να γίνει πιο ευέλικτη, καθώς η α-

σκονται εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην κατασκευή του
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 που τροφοδοτεί την Ευρώπη. Ο λόγος για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές Uniper και
Wintershall της Γερμανίας, την Engie της Γαλλίας, την ολλανδοβρετανική Shell και την αυστριακή OMV. Σελ. 11

Nuvei ανακοίνωσε την εξαγορά της Safe Charge International
Group Limited, η οποία κατέχει πλήρως την Safe Charge
Limited στην Κύπρο. Η καναδική εταιρεία θα καταβάλει στην
Safe Charge 889 εκατ. δολάρια. Πολλά τα οφέλη για την Κύπρο από τη συμφωνία των δύο κολοσσών. Σελ. 4

πουσία επενδύσεων είναι η μεγαλύτερη πληγή γι’ αυτή, επισημαίνει o Θέμης Θεμιστοκλέους, επικεφαλής του ευρωπαϊκού
γραφείου επενδύσεων της UBS. Εξηγεί γιατί η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τονίζει πως
οι εκλογές θα είναι καθοριστικές για την οικονομία. Σελ. 16
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Εξι συν ένα νέα ξενοδοχεία στη Λευκωσία

Επενδύσεις από ξένους και Κύπριους επιχειρηματίες σε ορίζοντα πενταετίας – Προστίθενται άλλες χίλιες κλίνες
Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να αλλάξει ο ξενοδοχειακός χάρτης
της Λευκωσίας με την ανέγερση έξι νέων
ξενοδοχειακών μονάδων και επαναλειτουργία ακόμα ενός, του Holiday Inn. Αναμένεται ότι θα προστεθούν πέραν των

χιλίων κλινών. Σε πέντε χρόνια αναμένεται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των
νέων μονάδων, ενώ με την επωνυμία The
Landmark Nicosia θα λειτουργεί το πρώην
Hilton. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι υποβλήθηκε αίτηση για ανάπτυξη ξε-

νοδοχείου τεσσάρων αστέρων παρά το
παλιό ΓΣΠ, χωρητικότητας 100 δωματίων
και 28 ορόφων. Σε εξέλιξη οι εργασίες
για την αποπεράτωση ξενοδοχείου στην
οδό Στασίνου, ύψους έξι ορόφων και χωρητικότητας 30 δωματίων. Επίσης, ξενο-

δοχείο στη λεωφόρο Μακαρίου, 198 δωματίων, ύψους 14 ορόφων, το οποίο ανήκει
σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.
Με τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες εκτιμάται ότι η Λευκωσία θα αποκτήσει μεγάλο
έρεισμα στον επιχειρηματικό τουρισμό.

Εργα τέχνης σε ελεύθερα λιμάνια για αποφυγή φόρων
Ειδικές αποθήκες

που βρίσκονται
σε συγκεκριμένα
λιμάνια, τα λεγόμενα «ελεύθερα
λιμάνια», όπως τα
αποκαλεί σχετικό
ρεπορτάζ του
Bloomberg
Businessweek,
προσφέρουν το
τέλειο καταφύγιο
σε αγοραπωλησίες έργων τέχνης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, που παραμένουν αφορολόγητες ακριβώς επειδή λαμβάνουν
χώρα μέσα στα όρια των λεγόμενων ελεύθερων
λιμανιών. Σελ. 9

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
ņĻńĶņĿŃŋōĻŉĶņōĻ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ

Πληρώνουμε τριπλάσια
για υψηλές ταχύτητες
Τρεις φορές περισσότερο πληρώνου-

με στην Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ για
τις συνδέσεις ταχυτήτων πέραν των
100 mbps. Το γεγονός αυτό αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στην ταχεία
ψηφιοποίηση, τονίζει στην «Κ» ο Διευθυντής του Τμήματος Γιώργος Κωμοδρόμου. Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων
και την προώθηση ενεργειών για δημιουργία έξυπνων πόλεων. Σελ. 4

Κυρίαρχος στις μπαταρίες
ηλεκτροκινήτων η Κίνα

Κύμα επενδύσεων
στην Ελλάδα θα
φέρουν οι εκλογές

Γονάτισε η μεσαία
τάξη στη Βενεζουέλα
Ο πληθωρισμός στη Βενεζουέλα τρέχει με ε-

ξωπραγματικό ρυθμό και σύμφωνα με το ΔΝΤ
θα φθάσει τα 10 εκατ. τοις εκατό, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
να αγωνίζεται απλώς για να επιβιώσει. Η μεσαία τάξη έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, καθώς ο πληθωρισμός έχει εξανεμίσει τους μισθούς. Τα λιγοστά πολυτελή εστιατόρια και
καφέ που έχουν απομείνει στο Καράκας απευθύνονται στους τυχερούς που πληρώνονται σε δολάρια ή έχουν συγγενείς που τους
στέλνουν χρήματα από το εξωτερικό. Σελ. 11

Ενθαρρυντικές εκτιμήσεις αναλυτών
Ενθουσιώδης ήταν η αντίδραση των αγορών
στις πολιτικές εξελίξεις που πυροδότησε το
αποτέλεσμα των Ευροεκλογών. Η επίσπευση
των εθνικών εκλογών και η προοπτική σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη
Ν.Δ. αξιολογήθηκαν θετικά από τους επενδυτές. Εκτιμούν ότι οι επενδύσεις που είχαν
«παγώσει», ενόψει μιας μακράς προεκλογικής
περιόδου, θα προχωρήσουν. Σελ. 15

Ήδη η Λευκωσία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών και είναι η
πόλη την οποία επισκέπτονται επιχειρηματίες και φιλοξενούμενοι κυβερνητικών
οργανισμών, αναφέρει ο δήμαρχος της
πόλης Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Σελ. 8

Φυσάει άνεμος
αλλαγών στο ΔΣ
της Ελληνικής
Αποφάσεις τον Ιούνιο
Αρχισαν στην Ελληνική Τράπεζα οι διαδικασίες για αλλαγές στη δομή του ΔΣ,
μετά την απορρόφηση του Συνεργατισμού. Δεν αναμένεται αλλαγή όλων
των μελών, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο κάθε μέτοχος να έχει
τους αντιπροσώπους του βάσει του μετοχικού του κεφαλαίου. Η συνέλευση
θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Σελ. 3

Θα κατεβάσουν
τους διακόπτες
Απεργιακά μέτρα στην ΑΗΚ
Με δυναμικά μέτρα απαντούν οι συντεχνίες της ΑΗΚ μετά την απόρριψη
από το ΔΣ της Αρχής των αιτημάτων
που υπέβαλαν, μεταξύ των οποίων και
η άρση των μισθολογικών περικοπών.
Τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση
της μορφής των μέτρων. Σελ. 7

Στον αυτόματο
ακόμα η ΚΕΔΙΠΕΣ
Λειτουργεί χωρίς πλάνο
Εννέα μήνες μετά την ίδρυσή της, η
ΚΕΔΙΠΕΣ, η μετονομασμένη επί της
ουσίας Συνεργατική, λειτουργεί με
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και
δίχως να έχει θέσει τη στρατηγική
της εταιρείας. Σελ. 7

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Της ΚARIN PETTERSON*

Μεταξύ δημοκρατίας, κολοσσών τεχνολογίας και διαφήμισης
Η Κίνα κυριαρχεί στην εφοδιαστική α-

λυσίδα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και παράγει σχεδόν τα δύο τρίτα
των μπαταριών με ιόντα λιθίου, σύμφωνα με στοιχεία της εξειδικευμένης
εταιρείας αναλύσεων Benchmark
Minerals Intelligence. Αμερικανοί και
ευρωπαίοι καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για να τη φθάσουν. Σελ 12

Πριν από μερικές εβδομάδες τα φώτα των
προβολέων έπεσαν σε συνέδριο του
Facebook και είχε τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που προσείλκυσε
εκπροσώπους όλων των ΜΜΕ του κόσμου.
Αυτό αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο
κοινωνικό δίκτυο είναι ισχυρότερο από
τα περισσότερα εθνικά κράτη. Τα προϊόντα
του παρέχουν την υποδομή για τις ζωτικές
λειτουργίες της δημοκρατίας, δηλαδή
την ελευθερία του λόγου, τη μετάδοση/διασπορά των ειδήσεων και την πρόσβαση
στην ενημέρωση. Οι κοινωνίες μας σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό λαμβάνουν
σχήμα και μορφή από το πώς ο Μαρκ
Ζούκερμπεργκ (ο ιδρυτής του Facebook)
και μία ευάριθμη ελίτ των επικεφαλής
των εταιρειών της Σίλικον Βάλεϊ επιλέγουν
να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
Και, ειλικρινά, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Κατά τον οικονομολόγο

Ντάνι Ρόντρικ, η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας συνιστά ένα τρίλημμα,
όπου η υπερ-παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές των δημοκρατικών κυβερνήσεων
και η εθνική κυριαρχία είναι στοιχεία ασύμβατα. Οπως ισχυρίζεται, μπορούμε
μόνον δύο από τα τρία να συνδυάσουμε
ταυτόχρονα και πλήρως.
Στη συζήτηση για τον παγκόσμιο χώρο
της πληροφορίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογο μοντέλο. Εκεί μπορεί
να υπάρξουν τα στοιχεία της δημοκρατίας,
της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και
των επιχειρηματικών μοντέλων, που κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση του θυμού
και των άχρηστων πληροφοριών, αλλά
μόνον δύο εξ αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Για να λειτουργήσει εύρυθμα μια δημοκρατία χρειάζεται
πλουραλισμό στην ενημέρωση και πρόσβαση στην πληροφορία. Η δομή της ε-

νημέρωσης σήμερα επιτυγχάνει το αντίθετο, δηλαδή το ψέμα ταξιδεύει γρηγορότερα και φθάνει πιο μακριά και σε πιο
πολλούς από την αλήθεια. Η δημοκρατία
βάλλεται αφενός από το επιχειρηματικό
μοντέλο των κοινωνικών δικτύων, αφετέρου από τη δεσπόζουσα θέση τους στον
παγκόσμιο χώρο της πληροφορίας. Ο πανεπιστημιακός του ΜΙΤ, Iθαν Ζούκερμαν,
αναφέρει ότι το «προπατορικό αμάρτημα
του Διαδικτύου» είναι η επιλογή των κολοσσών της υψηλής τεχνολογίας να στηρίξουν το μοντέλο τους στη διαφήμιση,
που τροφοδοτείται με δεδομένα. Η πώληση στοχευμένων διαφημίσεων στους
καταναλωτές σημαίνει πως τους κρατάς
ζωηρό το ενδιαφέρον και αντλείς τη μέγιστη δυνατή ποσότητα δεδομένων γι’
αυτούς. Οι εταιρείες αποδύονται σε έτι
μεγαλύτερη παρακολούθηση και ακόμα
πιο προσωποποιημένα προϊόντα. Η ερευ-

νήτρια του Ινστιτούτου Διαδικτύου Οξφόρδης, Λάιζα - Μαρία Νιούντερτ, συνοψίζει τα προβλήματα της ψηφιοποιημένης
οικονομίας ως εξής: «Το περιεχόμενο,
που είναι το πιο παραπλανητικό ή το πιο
συνωμοσιολογικό, ανάβει τη συζήτηση
και κρατάει προσηλωμένους τους χρήστες
– έτσι έχει σχεδιαστεί ο σχετικός αλγόριθμος». Η δημόσια σφαίρα κάνει στο έπακρον χρήση της οργής και αυτό δεν
είναι κατασκευαστικό λάθος, αλλά εδράζεται στον πυρήνα των πολύ κερδοφόρων
επιχειρηματικών μοντέλων των τεχνολογικών κολοσσών. Το Facebook και η
Google αναδεικνύονται σε δυοπώλιο στα
δεδομένα και τη διαφημιστική αγορά, αγοράζοντας ανταγωνιστές και χρησιμοποιώντας αθέμιτο ανταγωνισμό να ενισχύσουν τη θέση τους, ενώ η δημοσιογραφία αποδυναμώνεται. Οπου ευημερούν
τα κοινωνικά δίκτυα, οι «έρημοι της ε-

νημέρωσης», οι μεγάλες γεωγραφικές ζώνες χωρίς κάλυψη των τοπικών συμβάντων, επεκτείνονται τάχιστα. Το τρίλημμα
συνίσταται στο ότι μπορεί να υπάρχει
δημοκρατία και μοντέλα βασισμένα στη
διαφήμιση, χωρίς όμως τον παράγοντα
της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Και
αντίστοιχα, μπορεί θεωρητικά να υπάρξουν κυρίαρχες πλατφόρμες και δημοκρατία, αρκεί να μην κάνουν εξαντλητική
χρήση της οργής και να εγγυώνται τον
πλουραλισμό. Εάν θέλουμε να επιβιώσει
η δημοκρατία στον παγκόσμιο χώρο της
πληροφορίας, πρέπει να διασφαλίζουμε
τον πλουραλισμό δημιουργώντας ανταγωνισμό, είτε με τη διάσπαση ενός δυοπώλιου ή ορίζοντας δικλίδες ασφαλείας
σε μοντέλα ασύμβατα με τη δημοκρατία.

* Διευθύντρια τμήματος δημόσιας πολιτικής
του ομίλου ΜΜΕ Schibsted.
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Ενόψει Moneyval
Αυτές τις μέρες, πέραν της ανηφόρας που έχει πάρει ο υδράργυρος, «ζέστη» επικρατεί
σε επιλεγμένα δικηγορικά και
ελεγκτικά γραφεία, το ΥΠΟΙΚ,
το ΥΠΕΣ, το ΥΠΔΙΚ, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ΜΟΚΑΣ και άλλους φορείς, καθώς
εκπρόσωποι της Moneyval αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του θεσμικού μας
πλαισίου και την πρακτική εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπενθυμίζουμε πως η
τελευταία αξιολόγηση έγινε
το Μαύρο Σωτήριο Έτος 2013
(μήνα Μάιο) όπου στην τότε
έκθεση αξιολόγησης τονίστηκε η εξάρτηση των τραπεζών
μας σε λογιστές και δικηγό<
<
<
<
<
<

Η βελτίωση και το
ραφινάρισμα του
προγράμματος θα
πρέπει να είναι συνεχή καθώς πάντοτε θα
υπάρχουν παίχτες
που ασχολούνται με
το αντικείμενο, που
θα προσπαθούν να
βρουν παραθυράκια
για να νικήσουν το
σύστημα.
ρους ως «introducers» ξένων
πελατών. Με απλά κυπριακά
δηλαδή, ότι τους πλήρωναν
«κκομίσια» για να τους φέρνουν «πελάτες». Μπα, γινόταν
τέτοιο πράγμα;
Σήμερα φυσικά και μετά
από μια πορεία έξι ετών κάτι
τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα,
όπως πολύ σωστά υπέδειξε ο
νέος Διοικητικής της ΚΤΚ, οι
τράπεζες έχουν πάει στο άλλο
extreme.
Παρόλο που δεν το είπε
χρησιμοποιώντας αυτές τις
λέξεις, τώρα φυσάνε και του
γιαουρτιού. Επέλεξαν να είναι
βασιλικότερες του βασιλέως.
Όπου για να κάνουν «σωστό»
και «ολοκληρωμένο» due
diligence (δέουσα επιμέλεια),
οι δικηγόροι και οι λογιστές
πρέπει να κάνουν … δεήσεις
σε κάθε Άγιο μπας και δεν
τους φύγουν οι πελάτες μετά
από έξι με δέκα μήνες ελέγχων… Λέτε οι τραπεζικοί να
σύγχυσαν τη «δέουσα» με τη
«δέηση»; Παράξενο αφού ακόμα και το Google Translate
το βγάζει σωστά…
`Κάντε κύριοι για μια φορά
σωστά τη δουλειά σας χωρίς
να είστε των άκρων. Είναι η
μόνη φορά που ζητώ από κάποιους να είναι μέτριοι. Πού
καταντήσαμε, το μέτριο να
είναι θεμιτό… Αν θέλετε να
είστε γρήγοροι και καλοί τότε
επενδύστε σωστά τα λεφτά
σας επενδύστε (όπως σας
υποδεικνύουν οι ρυθμιστές

σας) σε επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού και σε τεχνολογία. Μην είστε όμως η
αιτία να φεύγουν νόμιμα κεφάλαια και δουλειά από την
χώρα μας επειδή μεταπηδήσατε στάτους, από το «γρήγοροι και ανεπαρκείς», στο
«νωχελικοί και ανεπαρκείς».
Και τα δύο προκαλούν ανεπάρκεια στο σύστημα.
Φυσικά, τώρα στο μικροσκόπιο των ελέγχων της
Moneyval είναι ένα σχετικά
νέο κεφάλαιο το οποίο τους
φοβίζει πως χρησιμοποιείται
πλημμελώς και που πιθανόν
να οδηγεί στο αποτέλεσμα
που θέλουν να εξαλείψουν.
Το κεφάλαιο αυτό δεν είναι
άλλο από την εξασφάλιση ιθαγένειας μέσω επενδύσεων.
Ο έλεγχος μέχρι τώρα έδειξε
πως δεν γίνεται κατάχρηση
του μέτρου. Και μακάρι να ισχύει στο 100%. Ο έλεγχος
πάντως είναι από ό,τι ακούω
«ενδελεχέστατος» κάνοντας
μεταξύ άλλων φύλλο και φτερό το ποιος αγοράζει και τη
διαδρομή του κάθε Ευρώ.
Η χώρα μας χρειάζεται να
βγει ασπροπρόσωπη από αυτή
την αξιολόγηση. Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και θα εδραιώσει
την ανάκαμψη. Ας ελπίσουμε
πως σε αυτή την άσχημη μονομαχία με τη Μάλτα θα κερδίσουμε. Η Μάλτα, η οποία
είναι ένας από τους κύριους
μας ανταγωνιστές, ήδη απέτυχε στο τεστ. Ας κερδίσουμε
το συγκριτικό πλεονέκτημα.
Και κάτι τελευταίο. Τα μέτρα ενίσχυσης της ανάκαμψης
που περιλαμβάνουν και τα
προγράμματα απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας από υπηκόους τρίτων χωρών πέτυχαν
τον σκοπό τους την ώρα που
τίποτα δεν κουνιόταν και έκτισαν σοβαρό οικονομικό
μομέντουμ στην πορεία. Στην
ίδια πορεία όμως δημιούργησαν αυτές τις σκιές που σήμερα ελέγχονται.
Σε άμεση σχεδόν αντίδραση ήδη έγιναν βελτιώσεις από
πλευράς κράτους οι οποίες
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η βελτίωση και το
ραφινάρισμα του προγράμματος θα πρέπει να είναι συνεχή καθώς πάντοτε θα υπάρχουν παίχτες που ασχολούνται με το αντικείμενο, που
θα προσπαθούν να βρουν παραθυράκια για να νικήσουν
το σύστημα.
Το κράτος θα πρέπει να
βρει τρόπο να ελέγχει αν οι
παραδόσεις των ακινήτων
που αγοράζονται είναι εντός
λογικών πλαισίων, έτσι ώστε
να μην γίνεται η όποια κατάχρηση του μέτρου των αποζημιώσεων λόγω καθυστερήσεων και αύριο κάποιος να
μας κατηγορήσει πως αυτός
είναι ένας τρόπος επιστροφής
χρημάτων προς τους αγοραστές…

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou
Property Strategy - Chartered
Surveyors.
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Η ονοματολογία στην Πινδάρου, οι εκπλήξεις του Νιαζί
και οι ρουκέτες της Θεοχάρους
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Νέα μέτωπα ανοίγουν στον ΔΗΣΥ ενώ κάποιοι αναζητούν τις χαμένες
16.000 ψήφους...
Εν αναμονή της συζήτησης και του απολογισμού για τις ευρωεκλογές, κάποια στελέχη συζητούν τα σενάρια
για το κόμμα τους την επομένη των εκλογών. Ένα από αυτά, το οποίο θεωρείται πολύ πιθανό, είναι η παραίτηση
του Λευτέρη Χριστοφόρου από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του
κόμματος και η προβολή των πιθανών
διεκδικητών της θέσης: Χάρης Γεωργιάδης, Νίκος Νουρής, Πρόδρομος
Προδρόμου και δύο άλλοι...
Κάποιοι μάλιστα προχωρούν τα σενάρια και προβλέπουν ακόμα και επιστροφή του ψυχρού πολέμου μεταξύ
Πινδάρου και Λόφου...
Σε πηγαδάκια πολιτικών αλλά και δημοσιογράφων συντηρείται η συζήτηση για τις “δανεικές ψήφους” των
Τουρκοκυπρίων που έλαβε το ΑΚΕΛ.
Όπως έλεγε πολιτικός της δεξιάς που
έκανε τα μαθηματικά με τρόπο παραστατικό στυλ Κουλία: “Ουσιαστικά το
ποσοστό που χωρίζει το ΑΚΕΛ από
τον ΔΗΣΥ δεν είναι 1,5% όπως φάνηκε αλλά 3%. Οι δανεικές ψήφοι αποτελούν 1,5%”.
Τα μαθηματικά είναι τα ακόλουθα:
Το ΑΚΕΛ έλαβε την Κυριακή 77.241
ψήφους ενώ το 2014 έλαβε 69.852
ψήφους. Η αύξηση είναι 7.389 ψήφοι από τις οποίες οι 4.076 ήσαν
τουρκοκυπριακές. Αυτές οι ψήφοι είναι περίπου 1,5%. “Ουσιαστικά είχε
αύξηση μόνο 3.313 ψήφων, αν αφαιρεθούν οι τουρκοκυπριακές “δανεικές” ψήφοι”, ανέφερε, σημειώνοντας: “Εκείνο βεβαίως που θα πρέπει
να διευκρινιστεί είναι κατά πόσον οι
ψήφοι ήταν όντως δανεικές ή αν θα
συνεχίσουν να υπάρχουν στο δυναμικό του ΑΚΕΛ. Θα κληθούν άραγε οι
Τουρκοκύπριοι να ψηφίζουν και στις
προεδρικές ακόμα και στις βουλευτικές εκλογές; Θα κάνει δηλαδή το ΑΚΕΛ πράξη ένα α λα καρτ “κοινό εκλογικό κατάλογο” με όλα τα κέρδη
που μπορεί να του αποφέρει; Και

«Λεβέντ έχω μια κενή θέση συμβούλου αν σε ενδιαφέρει».

ποια θα είναι η αντίδραση των άλλων
κομμάτων;”
Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται
στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, μου έλεγε χθες πως
κύριο θέμα στις συζητήσεις εντός του
κόμματος είναι η εκλογή του Νιαζί Κιζιλγιουρέκ. “Κάποια στελέχη άλλα
λένε προς τα έξω και άλλα προς τα
μέσα για την εκλογή του Νιαζί”, μου
ανέφερε. Όπως είπε, η επίσημη θέση που προβάλλεται εντός και εκτός
του ΑΚΕΛ είναι πως η εκλογή του
Νιαζί είναι πια ένα γεγονός το οποίο
θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το κόμμα. Ωστόσο, σε κάποια πηγαδάκια ακούγονται άλλα: Από την αγανάκτηση

κάποιων γιατί έχασε ο καθαρόαιμος
ΑΚΕΛιστής Νεοκλής μέχρι τους φόβους για σύγκρουση του Νιαζί με το
κόμμα και πιθανή αυτονόμησή του,
“κάτι για το οποίο υπήρξε και εσωκομματική προειδοποίηση αρκετά έγκαιρα”. Επιπλέον μου έδωσε και μια
άλλη διάσταση, ενδεικτική της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του κόμματος και του νέου βουλευτή: Δύο στελέχη σχολίαζαν χθες το ενδεχόμενο
“εκπλήξεων” από τον ευρωβουλευτή
κατά την πρώτη του εμφάνιση στην
ευρωβουλή. Μάλιστα ακούστηκε πως
από την ηγεσία του κόμματος έγιναν
και σχετικές υποδείξεις, “πάντα διακριτικά και ευγενικά”.
Ένα ΑΚΕΛικό στέλεχος μάλιστα φέ-

ρεται να έχει διερωτηθεί δημόσια
ποια στάση θα τηρήσει ο Νιαζί όχι μόνο στα θέματα που θα αφορούν την
Κύπρο και τις δύο κοινότητες αλλά και
την ίδια την Ευρώπη.
“Ως γνωστόν ο Νιαζί είναι ευρωπαϊστής σε αντίθεση με την επίσημη θέση του ΑΚΕΛ, εάν τεθεί θέμα που αφορά την ΕΕ και διαφωνεί με το ΑΚΕΛ ποια στάση θα τηρήσει;” φαίνεται να ρώτησε για να λάβει την απάντηση: “Μην ανησυχείς όλα είναι συζητημένα και λυμένα”.
Έντονη αντίδραση σημειώνεται στα
ψηλά δώματα του πριγκιπάτου μετά
την ανακοίνωση του Μάριου Καρογιάν ότι μετά το ψηλό ποσοστό της
ΔΗΠΑ ο Healthy θα τον καλέσει επί-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

σημα στο Εθνικό Συμβούλιο.
Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα με ενημέρωσε πως “παρασκηνιακά θα γίνουν όλες οι δέουσες ενέργειες για
να αποτραπεί ή τουλάχιστον να καθυστερήσει όσο γίνεται η συμμετοχή
της ΔΗΠΑ στο Εθνικό”. “Την ίδια στιγμή όλοι γνωρίζουν πως δεν μπορεί να
αποτραπεί η συμμετοχή τους εάν ο
Νίκαρος το έχει αποφασίσει”, πρόσθεσε.
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι η Ελένη Θεοχάρους εκτόξευσε ρουκέτα προς το ΔΗΚΟ με κύρια κατηγορία ότι δεν σεβάστηκαν την μεταξύ τους συμφωνία ο
κομματικός μηχανισμός να μην προωθήσει κομματικούς υποψηφίους εις
βάρος της;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι Belua παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο «Mother of All»
Η μπάντα Belua άλλαξε και δίνει τον δεύτερό
της δίσκο ή καλύτερα τον πρώτο, αφού το
«Mother of All» είναι η πρώτη δισκογραφική
δουλειά των Μικαέλα Τσαγγάρη (φωνή/κιθάρα)
Λοΐζου Παφίτη (κιθάρα), Νικόλα Μελή (πλήκτρα), Μάριου Μιχαήλ (μπάσο) και Λευτέρη
Λευκάτη (τύμπανα). Το σχήμα ανασυγκροτήθηκε με την παραπάνω καινούργια σύνθεση
με τη front-woman και συνθέτη του γκρουπ
Μικαέλα να παραμένει, ως η μαγιά. Να σημειώσουμε ότι οι Belua έδωσαν στην κυκλοφορία
τον πρώτο τους δίσκο το 2016, με τίτλο «Αs
Good a Time as Any».
Συνάντησα τρία από τα μέλη του Belua 2.0
όπως αστειευόμενος μου είπε ο Λευτέρης. Από
την πρώτη στιγμή καταλαβαίνω ότι η πρώτη
τους δισκογραφική δουλειά έχει ένα βασικό
συστατικό, τον ενθουσιασμό και την αθωότητα,
παρόλο που τα μέλη της μπάντας δεν είναι
σημερινοί στα μουσικά πράγματα, αν και
μικρής ηλικίας.
Αμέσως μου λένε ότι ο δίσκος έγινε με πολλή
προσωπική δουλειά, και ηχογραφήθηκε στο
στούντιο της Μικαέλας Τσαγγάρη, «Το ωραίο
κομμάτι του δίσκου είναι ότι όλη η δουλειά
έγινε από τα μέλη της μπάντας, και όλο αυτό
ήταν μία ευχάριστη διαδικασία», μου λέει η
Μικαέλα. Ο Λοΐζος Παφίτης σημείωσε ότι αν
μπορείς να κάνεις έναν δίσκο χωρίς εξωτερικούς
παράγοντες (παραγωγό, ηχολήπτη κ.λπ.) είναι
πολύ ευχάριστο, δύσκολο μεν, γιατί η δημιουργία είναι απόρροια μιας παρέας χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα ή ημερομηνία παράδοσης,
«είμαστε ελεύθεροι να δημιουργήσουμε στους
χρόνους μας».
Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Mother of
All», και εγώ ψάχνω να βρω τι σημαίνει, αν
είναι προγραμματικός τίτλος, αλλά η Μικαέλα
με προσγειώνει με την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει: «Είναι ο στίχος από το πρώτο τραγούδι του δίσκου, δεν είναι κάτι μεγάλο, κάτι
βαθυστόχαστο. Οι στίχοι του πρώτου κομματιού
μιλάνε για τη μετάνοια, τη λύπη, και ίσως να
έχει να κάνει ότι αυτός ο δίσκος δεν είχε λύπη,
η μετάνοια, όπως οι στίχοι του τραγουδιού».
Να πούμε ότι οι στίχοι και των οκτώ κομ-

Το «Mother of All» περιλαμβάνει οκτώ κομμά-

τια, που το καθένα είναι μία ψηφίδα-νότα που
συνθέτει το ψηφιδωτό πεντάγραμμο του δίσκου.
ματιών του άλμπουμ είναι της Μικαέλας και
αφορούν τον άνθρωπο, «την παρατήρηση
των ανθρώπων, πώς βλέπω διαφορετικά είδη
ανθρώπων. Κάθε κομμάτι αφορά και μια κατάσταση, μάλλον, και πώς κάποιος την αντιμετωπίζει (αλκοόλ, καταπίεση, σεξ, λύπη, και
άλλες)». Τα μουσικά στοιχεία, ωστόσο, δεν
ακολουθούν πάντοτε τους στίχους μου εξηγεί,
«τραγουδώ κάτι σκοτεινό, αλλά με ευχάριστες
συγχορδίες», κάτι που βγήκε αυθόρμητα, συμπληρώνει ο Λοΐζος, «δουλεύοντας τα κομμάτια
και διαβάζοντας τους στίχους οδηγούμασταν
σε κάποια αρμονία που νιώθαμε ότι ταίριαζε»,
και η Μικαέλα σημειώνει, «ίσως είναι η ευχάριστη πλευρά μιας σκοτεινής κατάστασης».
Ο δίσκος μου λένε οι συντελεστές έχει οκτώ
κομμάτια το ένα διαφορετικό από το άλλο,
και ενορχηστρωτικά και μουσικά, και αυτό
φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε κάποια
κατεύθυνση, όταν γράφαμε μουσική, η παραγωγή κάθε τραγουδιού εξυπηρετεί το τραγούδι, και όχι το συγκρότημα. «Δεν κονσερβοποιήσαμε τη μουσική μας σε ένα είδος για
να την πουλήσουμε με ένα συγκεκριμένο είδος». Τονίζουν τα μέλη της μπάντας ότι είναι
και κάπως κουραστικό να πρέπει να βάλεις

ταμπέλα στη μουσική σου και αν δεν βάλεις
τότε δεν υπάρχεις, ωστόσο, με την κατηγορία
psychedelic pop/rock δείχνουμε περίπου πού
είμαστε.
Η αλήθεια είναι ότι κάτω από μία κατηγορία
μπορούν να χωρέσουν πολλοί και εύκολα να
διαψευστούν οι ακροατές και αυτό φαίνεται
ότι τα μέλη των Belua όχι μόνο το γνωρίζουν,
αλλά προσπαθούν και να το αποφύγουν: «Το
ωραίο και αυτό που δημιούργησε τη μουσική
μας είναι ότι είμαστε πέντε άτομα διαφορετικού μουσικού υποβάθρου και αυτό είναι
που ορίζει ότι σε κάθε κομμάτι ο ακροατής
ακούει και κάτι άλλο», λέει ο Λευτέρης, «και
γι’ αυτό δεν μπορείς να το ‘ταμπελώσεις’ εύκολα. Μην ξεχνάς ότι αυτή είναι η πρώτη μας
δουλειά», από τα λεγόμενα και των τριών αντιλαμβάνομαι ότι επεξεργάζονται την πρώτη
ύλη τους, που δεν είναι άλλη από τη μεταξύ
τους μουσική σχέση, «δεν θέλω έναν ήχο συγκεκριμένο στον επόμενό μας δίσκο, ο ήχος
των Belua είναι αυτός των πέντε μας». Το
μουσικό πάντρεμα που επιχειρούν οι Belua,
μιλώντας μαζί τους, είναι κάτι που με ενθουσιάζει ακούγοντάς τους. Η προσωπική πινελιά
του καθένα είναι ευδιάκριτη μουσικά, έκαναν

υποχωρήσεις, για να φτάσουν στο σημείο να
συνυπάρξουν κάτω από την ίδια μουσική
στέγη, που ακούει στο όνομα «Mother of All».
Tην παραγωγή, ηχογράφηση και μίξη ανέλαβε η Μικαέλα Τσαγγάρη στο στούντιο της
The Elbow Room, R&P, με συν-παραγωγό το
Μάριο Μιχαήλ, ενώ το mastering έγινε από
τον Fabian Tormin στο Plätlin Mastering στο
Αμβούργο. Τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν από
τον Ανδρέα Ματθαίου. Το artwork επιμελήθηκε
ο Ανδρέας Γλυκερίου, aka ArtDose404.
Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ανεξάρτητα
από το ίδιο το συγκρότημα και θα διατίθεται
προς πώληση στο Bandcamp αλλά και σε όλες
τις διαδικτυακές πλατφόρμες (Spotify, iTunes,
CdBaby, Αmazon, Pandora etc).

Ζωντανή παρουσίαση του δίσκου στο
Downtown Live, Εμμανουήλ Ροΐδη 2, Στρόβολος, Λευκωσία, την Πέμπτη 30 Μαΐου, ώρα
8:30 μ.μ.
Πληροφορίες και επικοινωνία:
beluabandofficial@gmail.com,
www.beluamusic.com,
www.facebook.com/BeluaMusic,
www/instagram.com/BeluaMusic
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Τον Ιούνιο το «game of thrones» της Ελληνικής
Ορθό θα ήταν να υποβάλει παραίτηση όλο το ΔΣ της Τράπεζας και να είναι διαθέσιμα όλα τα πρόσωπα για επανεκλογή
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

σώπηση στο ΔΣ. Όπως έχει διαρρεύσει
μέχρι στιγμής, θα καταβληθεί προσπάθεια
ώστε ο κάθε μέτοχος να έχει τους αντιπροσώπους του βάσει του μετοχικού του
ποσοστού.
Θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για
το ποιος θα έχει πλέον τον «έλεγχο» της
δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Οι ζυμώσεις στο επόμενο διάστημα
αναμένεται να ενταθούν.

Στην Ελληνική Τράπεζα είναι πλέον γεγονός
πως υπάρχει καινούργια δομή, έχουν αλλάξει άρδην τα μεγέθη της και έχουν γίνει
αρκετές ανακατατάξεις στη μετοχική της
δύναμη. Η 45η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο
από ένα μήνα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.
Υπάρχουν νέοι μέτοχοι και θα πρέπει
να γίνουν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν είναι δυνατό να αλλάξει
ολόκληρο. Υπάρχουν κάποιες πολυπλοκότητες στην όλη διαδικασία. Πρώτον,
τα καινούργια μέλη που θα προταθούν
από τους καινούργιους μετόχους και αφού
θα πρέπει να εκλεγούν από την γενική
συνέλευση, θα πρέπει να έχουν και την
κατάλληλη έγκριση από την Κεντρική
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική για
να συμμετάσχουν. Αυτή είναι μία διαδικασία η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί
να χρειαστεί 4 - 5 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί

Ποιοι οι μεγαλομέτοχοι

<
<
<
<
<
<

Όπως έχει διαρρεύσει μέχρι
στιγμής, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο κάθε μέτοχος
να έχει τους αντιπροσώπους
του βάσει του μετοχικού του
ποσοστού.

Στο ΔΣ της τράπεζας εκπροσωπούνται η Wargaming που έχει το 20,2% της τράπεζας και η Third Point που έχει το 12,6%.

πάντως πως -όπως πληροφορείται η «Κ»έχουν προταθεί κάποια πρόσωπα και έχουν
σταλεί βιογραφικά σημειώματα και στην
Ελληνική Τράπεζα, αλλά και στην Κεντρική.
Δεύτερον, το ερώτημα που προκύπτει
είναι τι θα γίνει στην ετήσια γενική συνέλευση και κατά πόσο θα υποβάλουν παραίτηση τα υφιστάμενα μέλη, ώστε οι μέτοχοι να προτείνουν νέα πρόσωπα, αλλά
και τη συνέχιση της θητείας κάποιων στο
ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας. Με βάση το
καταστατικό της τράπεζας και την περί
εταιρειών νομοθεσία, πρέπει να τηρείται
ο νόμος της «περιστροφής» (rotation). Ανατρέχοντας στις τελευταίες ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Ελληνικής κατά
τις οποίες είτε διορίστηκαν καινούργια

μέλη του ΔΣ, είτε επαναδιορίστηκαν, είναι
σειρά να παραιτηθούν οι εξής: Ο CEO της
Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, η
Chief of Staff του Διευθύνοντος Συμβούλου
της Wargaming Μαριάννα Παντελίδου
Νεοφύτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου και
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας
Stephen John Albutt. Οι τέσσερις πιο
πάνω θα πρέπει να υποβάλουν παραίτηση
στο Συμβούλιο και να είναι διαθέσιμοι για
επανεκλογή στη Συνέλευση.
Ωστόσο, επειδή έχει αλλάξει άρδην η
τράπεζα μετά την απορρόφηση της Συνεργατικής Κυπριακής από την Ελληνική,

τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν πως το ορθό
θα ήταν να υποβάλει παραίτηση όλο το
ΔΣ της Τράπεζας και να είναι διαθέσιμα
όλα τα πρόσωπα για επανεκλογή. Με αυτόν
τον τρόπο, αν στο ΔΣ της τράπεζας πρόκειται να εισέλθουν για παράδειγμα τέσσερα καινούργια πρόσωπα από τα συνολικά
13 που χρειάζεται το ΔΣ της Ελληνικής,
θα πρέπει να είναι πρόσωπα για τα οποία
είναι σύμφωνο όλο το ΔΣ και δεύτερον
να μην αντικαταστήσουν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να λείπουν από τη σύνθεση του ΔΣ της Ελληνικής. Βλέπε, Ιωάννης
Μάτσης. Στην Τράπεζα Κύπρου, για παράδειγμα, όλα τα μέλη του ΔΣ προσφέρονται για επανεκλογή, μοντέλο που κάλλιστα
θα μπορεί να ακολουθήσει και η Ελληνική

Τράπεζα. Οι τέσσερις – πέντε αλλαγές
προσώπων είναι πάντως οι «μάξιμουμ»
που μπορούν ρεαλιστικά να γίνουν και
πρέπει να υπογραμμισθεί πως αν εφαρμοστεί το «rotation», τότε οι αλλαγές θα
είναι «μάξιμουμ» τρεις (αφού ο κ. Μάτσης
δεν θα μπορεί να είναι εκτός). Παράλληλα,
τα νέα πρόσωπα μπορεί να εκλεγούν από
την γενική συνέλευση, ωστόσο δεν θα
μπορέσουν να παρακαθίσουν στο Συμβούλιο μέχρι να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Και στην ενδιάμεση
περίοδο θα πρέπει το Συμβούλιο να είναι
εις θέση να λειτουργεί ορθά.

Εντός η Δήμητρα
Στο ΔΣ της τράπεζας εκπροσωπούνται

η Wargaming που έχει το 20,2% της τράπεζας και η Third Point που έχει το
12,6% .
Πλέον μπορεί να θεωρείται σίγουρο
πως η Δήμητρα Επενδυτική θα έχει τουλάχιστον μία εκπροσώπηση στο ΔΣ της
Τράπεζας, έχοντας το 21% και είναι και
ο μεγαλομέτοχος. Υπενθυμίζεται πως η
Δήμητρα δεν είχε καμία εκπροσώπηση
μέχρι πρότινος, παρά το ότι είχε το 10,1%
της τράπεζας πριν από τη διαδικασία απορρόφησης της ΣΚΤ που συμμετείχε
ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου αλλά αγόρασε και το ποσοστό της EBRD. Προκύπτουν ερωτηματικά για τη διάθεση
της Pimco με το Ταμείο της το Poppy
Sarl αν θα προσπαθήσει να έχει εκπρο-

Το ΔΣ της Ελληνικής κατά τη συνεδρία
του 14 Μαρτίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 113.340.432 νέων
συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας
€0,50 η κάθε μία σε 2.209 μετόχους, οι
οποίοι άσκησαν συνολικά 157.418.575
δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης,
αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν
στους μετόχους ύψους €79.338.302,40.
Σύμφωνα με την συμφωνία εγγραφής
με την Poppy Sarl, μία οντότητα η οποία
ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment
Management Company LLC ή μια συνδεδεμένη της εταιρεία το Δ.Σ. παραχώρησε 71.428.572 νέες συνήθεις μετοχές
στην τιμή των €0,70 ανά νέα συνήθη
μετοχή στην Poppy Sarl για το συνολικό
αντίτιμο ύψους €50.000.000,40 μετά από
την ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας.
Επίσης, η 7Q Financial Services Ltd,
ο διαχειριστής του ταμείου 7Q Invest
Ltd I Multi Opportunities διαχειρίζεται
και άλλα ταμεία τα οποία έχουν άμεση
συμμετοχή 0,1% στο εκδιδόμενο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση
της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι
μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν
πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :
• Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ
21%
• Wargaming Group Ltd 20,2%
• Poppy Sarl 17,3%
• Third Point Hellenic Recovery Fund
LP 12,6%
• 7Q Financial Services Ltd 8,9%
Τέλος, «άλλοι» έχουν το υπόλοιπο 20%
της Ελληνικής Τράπεζας.

Εγγυητές Τραπεζικών Συμβάσεων
Στην σημερινή εποχή και ιδίως στην περίοδο μετά της οικονομικής ύφεσης και της επανόδου, μέρος των συμπολιτών
μας ταλανίζεται με την αντιμετώπιση της αποπληρωμής
των τραπεζικών συμβάσεων και δη των δανείων. Το μείζων
ζήτημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα που αποτελεί την
κύρια πληγή του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος και
η κρατούσα μη αντιμετωπίσιμη κατάσταση από μέρους της
κυβερνήσεως έχει θέσει σε συνάρτηση με τα λοιπά κοινά
στεγαστικά δάνεια περαιτέρω προβλήματα στους πολίτες
έναντι των αντισυμβαλλόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι
τραπεζικές δανειοδοτήσεις αποτελούνται από το τρίπτυχο
τραπεζικού οργανισμού- δανειζόμενου / πρωτοφειλέτη
και παρεπόμενου υπόχρεου (τρίτου προσώπου) / εγγυητή
του πρωτοφειλέτη. Το παρόν άρθρο θα πραγματευτεί την
δυσμενή θέση στην οποία ευρίσκεται σημαντική μερίδα
των πολιτών της κυπριακής δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν
υπογράψει την παρεπόμενη σύμβαση εγγύησης όπου τις
πλείστες φορές κλήθηκαν στα πλαίσια συγγενικής, φιλικής,
επαγγελματικής και/ή άλλης σχέσης να εγγυηθούν δια την
αποπληρωμή και την τήρηση όρων δανείου του συμβαλλόμενου μέρους πρωτοφειλέτη σε δανειακή συμφωνία
ελλοχευούσης κατά την πλειονότητα των περιπτώσεων την
δέσμευση της περιουσίας του.
Στην Κύπρο την ακμάζουσα περίοδο μεταξύ 2006 και
2012 όπου δίδονταν τραπεζικά προϊόντα και κυρίως στεγαστικά
δάνεια αβίαστα χωρίς φειδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε
πως υπογράφονταν εγγυητικές συμφωνίες δια εξασφάλιση
δανείων δίχως την πλήρη και επακριβή ενημέρωση του
εγγυητή δια τις οικονομικές, νομικές και εν γένει τις απορρέουσες συνέπειες μίας καταρτισθείσης συμφωνίας, η
οποία έθετε υπέγγυα την οιαδήποτε ακίνητη και/ή κινητή
περιουσία του προρρηθέντος στον χρηματοδοτικό οργανισμό.
Τα Τραπεζικά ιδρύματα στην ακατάπαυστη χορήγηση των
δανείων δεν εξέταζαν και/ή έλεγχαν την φερεγγυότητα
του δανειολήπτη και πόσο μάλλον του εγγυητή. Κατά την
ακμάζουσα οικονομική περίοδο το ενδιαφέρον των Τραπεζών
επικεντρώνονταν στην χορήγηση και ουχί στην μελλοντική
περίοδο της αποπληρωμής των δανείων, δια τον λόγο αυτό
δεν τους ενδιέφερε κατά πόσο τα έτερο-συμβαλλόμενα
μέρη ήτο αξιόχρεα.
Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμφωνίες
εγγύησης αποτελείται από τον περί Συμβάσεων Νόμο ΚΕΦ.
149 του Μέρους ΧΙ δια Κάλυψη και εγγύηση, ως επίσης
και η πιο πρόσφατη νομοθετική εισδοχή του Νόμου περί
Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του
2003 (197(Ι)/2003) μετά των σχετικών τροποποιήσεων αμ-

Του Σάββα Σαββίδη
Δικηγόρος, Συνέταιρος και Διευθυντής
του Γραφείου της Πάφου, της Δικηγορικής
Εταιρείας, Michael Kyprianou & Co LLC

φότερων. Τι συνιστά μια συμφωνία εγγυήσεως σε συνάρτηση
των ανωτέρω Νόμων. Οι συμβάσεις εγγύησης δια σκοπούς
εγκυρότητας και εκτελεστότητας της σύμβασης καταρτίζονται
εγγράφως και υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η τραπεζική εγγύηση συνιστά την ανάληψη συμβατικής
υποχρέωσης τρίτου προσώπου και δια της εγγράφου υποσχέσεως της αποπληρωμής ολόκληρου ή μέρους του ποσού
δανείου, το οποίο πιστώθηκε από την Τράπεζα στον πρωτοφειλέτη, δια την καταβολή του δανεισθέντος ποσού σε
περίπτωση μη εκπληρώσεως από τον προρρηθείσα των
συμβατικών υποχρεώσεων του ήτοι της μη αποπληρωμής

του δανεισθέντος ποσού.
Εν τη πράξη, στις συβάσεις εγγύησης των τραπεζών οι
εγγυητές αναλαμβάνουν την αποπληρωμή του δανείου των
πρωτοφειλετών αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου επί του οφειλόμενου υπολοίπου του δανείου του πρωτοφειλέτη,
γεγονός και συμβατική υποχρέωση με δυσμενείς συνέπειες
στην τυχούσα μη τήρηση της υποχρέωσης του πρωτοφειλέτη.
Μια σύμβαση εγγύησης αποτελεί όχι μόνο μέτρο προστασίας του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος το οποίο χορηγεί
το δάνειο αλλά πολλές φορές παρατηρείται πως χρησιμοποιείται εις όφελος δύστροπού πρωτοφειλέτη. Έχει παρατηρηθεί πως οι πρωτοφειλέτες εφησυχάζουν με την
ύπαρξη εγγυητή και παραπέμπουν τις Τράπεζες δια την είσπραξη της οφειλής τους στην ενεργοποίηση της εγγυητικής
σχέσης με το τρίτο πρόσωπο. Στο παρόν σημείο να διευκρινιστεί πως δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που υπάρχει
πραγματική αδυναμία στην αποπληρωμή του δανείου, αλλά
στην "εκμετάλλευση" της ύπαρξης εγγυητικής συμβάσεως
από δανειολήπτες.
Η συνήθης μη λειτουργικότητα μιας τέτοιας σχέσεως
ήτοι της μη αποπληρωμής δανείου συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την καταφυγή των τραπεζών διαμέσου της δικαστικής
οδού δια την διεκδίκηση των αξιωμένων ποσών του δανείου.
Δια τους εγγυητές συμβάσεων είναι κατάφορα άδικο
να εμπλέκονται σε τέτοιους είδους διενέξεις, δεδομένου
πως δεν επωφελήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από το χορηγηθέν ποσό εις τον πρωτοφειλέτη και τουναντίον κλήθηκαν
και υπέγραψαν δανειακή συμφωνία η οποία λειτουργεί ως
ασφαλιστική δικλίδα (safety net) δύο ετερο-συμβαλλόμενων
μερών σε σύμβαση αντιπαροχής που συμφωνήθηκε και
δεν έλαβε καθοιονδήποτε τρόπο ουδέν όφελος μη έχοντας
την δέουσα πληροφόρηση εκ μέρους της τραπέζης και
ίσως του ίδιου του δανειολήπτη δια τις αρνητικές συνέπειες
που ενδέχεται να επέλθουν εις την περιουσία του ενεργούντες
καλή τη πίστει, σε ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του πρωτοφειλέτη.
Επ' αυτού του σημείου, οι εγγυητές ως προασπιστικά
μέτρα στην αντιμετώπιση της δυσμενούς θέσεως που
συνήθως τίθενται με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία
δύναται να αμυνθούν κατά τοιούτο τρόπο προς τον απεγκλωβισμό τους.
Συνοπτικά, απλώς θα αναφέρω ορισμένα μέτρα προστασίας
των εγγυητών:
- Αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη σε ενδεχόμενη ανα-

γκαστική αποπληρωμή οιουδήποτε ποσού προς ικανοποίηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
- Εξέταση εγκυρότητας της εγγυητικής σύμβασης ως
προς την πλήρη γνώση, τους όρους, την τυπικότητα
της σύναψης, και οιασδήποτε τροποποιήσεως και μεταβολής τόσο της πορείας αποπληρωμής του δανείου
όσο και οιοδήποτε όρου και/ή μεταγενέστερη συμφωνία
της δανειακής σύμβασης.
- Σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως να
ασκηθεί ένδικό μέσο δια την αναστολή εκτέλεσης
αυτής ως επίσης λήψης μέτρων για την αποφυγή καταδολιευτικών πράξεων αποξενώσεως από μέρους
του πρωτοφειλέτη μεταβιβάσεως και/ή εν γένει διαθέσεως οιασδήποτε περιουσίας η οποία θα δύναται
να προσφερθεί προς ικανοποίηση της οφειλής.
Τρόποι αντιμετώπισης δια την προστασία των εγγυητών
και των υποχρεώσεων τους υφίσταντο ωστόσο τα καίρια
προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εγγυητές
υπόκεινται στην πλήρη ανικανότητα των πρωτοφειλετών
να συναντήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπου
ενώ καλείται ο εγγυητής να αναλάβει και να διεκπεραιώσει
την σύμβαση του πρωτοφειλέτη, ο ίδιος μένει έκθετος και
η περιουσία του δεσμευμένη-υποθηκευμένη λόγω μη υπάρχοντος αντικρίσματος από τον πρωτοφειλέτη δια την
ανόρθωση της οικονομικής του βλάβης. Επιπροσθέτως,
αυτού στην έκδοση δικαστικής αποφάσεως εγγράφεται
ΜΕΜΟ σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία τόσο των πρωτοφειλετών όσο και των εγγυητών, όπου μετά μεγάλης δυσκολίας γίνεται η άρση ή μετακίνηση και/ή περιορισμός
αυτών εις ένα ή ορισμένο μέρος ακίνητης περιουσίας αμφότερων.
Οι εγγυητές τραπεζικών συμβάσεων αποτελούν από τα
πιο ευάλωτα συμβαλλόμενα μέρη των εν γένει ενοχικών
δικαιοπραξιών. Οι εγγυητές έχουν δικαιώματα και δίνατε
να λάβουν μέτρα άμυνας είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως
δια την προάσπιση και προστασία των έννομων δικαιωμάτων
τους. Εντούτοις, από μέρους της κυβέρνησης θα πρέπει
να θεσπιστούν νομικά πλαίσια τα οποία θα οδεύουν στην
βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος της εγγυήσεως
και ιδιαιτέρως της προστασίας της περιουσίας των εγγυητών.

4 Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στον κ.
Σάββα Σαββίδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
savvas.savvides@kyprianou.com
ή στον αριθμό τηλεφώνου 26930800.
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Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Οι ψηλές ταχύτητες διαδικτύου κοστίζουν ακριβά
Τρεις φορές περισσότερο πληρώνουμε σε σχέση με την ΕΕ, λέει ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Γιώργος Κωμοδρόμου
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Όραμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η Κύπρος να σκαρφαλώσει από την 21η στις πρώτες θέσεις
ανάμεσα στους 28 της ΕΕ σε ό,τι αφορά
τις ψηφιακές δεξιότητες. Για να γίνει
αυτό θα πρέπει φυσικά να προηγηθούν
σειρά προσπαθειών και δράσεων σε διάφορους τομείς επισημαίνει ο Διευθυντής
του Τμήματος Γιώργος Κωμοδρόμου. Σε
συνέντευξη στην «Κ» ο κ. Κωμοδρόμου
εξηγά τους λόγους για τους οποίους η
ψηφιοποίηση στην χώρα προχωρεί με
βραδείς ρυθμούς, ενώ υπογραμμίζει ότι
ανασταλτικός παράγοντας προς αυτή
την κατεύθυνση είναι το μεγάλο κόστος
συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων. Αναφέρεται παράλληλα στην ανάγκη ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και την προώθηση ενεργειών για δημιουργία έξυπνων
πόλεων, όπως περιλαμβάνονται στην ανανεωμένη ψηφιακή στρατηγική του
κράτους. Στο μεταξύ τρέχει η διαδικασία
επικαιροποίησης της ψηφιακής στρατηγικής. Ήδη σημαντικός αριθμός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ η κατακύρωση
της προσφοράς αναμένεται περί τις αρχές
φθινοπώρου.
– Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της
ψηφιακής στρατηγικής;
– Σε κυβερνητικό επίπεδο υπάρχει
ψηφιακή στρατηγική για την περίοδο
2012-2020, για την οποία κινούμαστε να
προσλάβουμε οίκο εμπειρογνωμόνων για
την επικαιροποίησή της και την ανανέωσή
της μέχρι το 2025. Έχει ήδη υποβληθεί
σημαντικός αριθμός προσφορών, οι οποίες
και αξιολογούνται. Εκτιμώ ότι η κατακύρωση της προσφοράς θα γίνει αρχές φθινοπώρου, ενώ από την μέρα υπογραφής
της σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει οκτώ
μήνες να προχωρήσει με τις προτάσεις
του και να θέσει τις προτεραιότητές του.
Η στρατηγική θα πρέπει να εστιάζει στην
κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και πολίτες
και το ευρύτερο πλαίσιο που χρειάζεται
να εδραιωθεί, όπως δίκτυα, υπηρεσίες,
εκπαίδευση και κουλτούρα. Στους βασικούς της άξονες εντάσσονται τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα έργα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και κουλτούρας των πολιτών, αλλά και η ένταξη όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στην ψηφιακή εποχή
(e-inclusions) συμπεριλαμβανομένων και
των κατοίκων αγροτικών περιοχών αλλά
και των ατόμων με αναπηρίες. Στους στόχους μας είναι και η ψηφιοποίηση των
επιχειρήσεων, η οποία για να επέλθει,
θα πρέπει να αλλάξουν πρώτα τα επιχειρησιακά πλάνα αλλά και ο τρόπος που
λειτουργούν. Τελευταίος πυλώνας είναι
οι οικολογικές τεχνολογίες. Εδώ εμπίπτουν
οι έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα σπίτια.
– Πώς θα αξιολογούσατε την πρόοδο
της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή και
την καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας;
– Σίγουρα προερχόμαστε από μια πενταετία οικονομικής κρίσης και αυτή η
συγκυρία έχει επηρεάσει και τον τομέα
της ψηφιοποίησης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους δείκτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (DESI- δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας), η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις χώρες της
Ευρώπης οι οποίες έχουν κάνει το μεγαλύτερο άλμα σε αυτό τον τομέα. Βέβαια
στις επιδόσεις ψηφιακών δεξιοτήτων είμαστε στην 21η θέση από το σύνολο των
28. Αυτό δεν μας ικανοποιεί καθόλου και
στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τον
μέσο όρο, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.

Κονδύλια πέραν των 230
εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται
στον προϋπολογισμό του
2019, για προώθηση έργων
όπως οι ηλεκτρονικές
υπογραφές, η ηλεκτρονική
υγεία, η ηλεκτρονική φορολογία και ο εκσυγχρονισμός
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αξιολογούνται οι προσφορές
για επικαιροποίηση της
ψηφιακής στρατηγικής, ενώ
εκτιμάται ότι το φθινόπωρο
θα προχωρήσουν σε κατακύρωση της προσφοράς και
υπογραφή της σύμβασης.

Οι καταναλωτές δεν αναζητούν συνδέσεις υψηλότερων ταχυτήτων, και αυτό καθυστερεί την ανάπτυξη νέων δικτύων αναφέρει ο Γιώργος Κωμοδρόμου, Διευθυντής Τμήματος Ηλε-

κτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Όραμά μας, να βρεθούμε ανάμεσα στις
πρώτες χώρες αλλά για να γίνει αυτό θα
πρέπει να προηγηθούν συλλογικές προσπάθειες και δράσεις σε πολλούς τομείς.
– Σίγουρα υπάρχουν προοπτικές και
βούληση για την ψηφιακή αναβάθμιση
της χώρας. Είναι όμως ο δρόμος ανοικτός ή μήπως υπάρχουν εμπόδια; Ποια
είναι αυτά;
– Υπάρχουν προοπτικές αλλά τα εμπόδια είναι εκεί. Αν και ακούμε τελευταία
ότι υπάρχουν ευρυζωνικά δίκτυα και ότι
πλησιάζουμε στο 5G και δίκτυα νέας γενιάς, η πραγματικότητα είναι ότι εκτός
από τα αστικά κέντρα τα δίκτυά μας δεν
είναι καλής ποιότητας, δηλαδή δεν είναι
σε θέση να δώσουν ψηλές ταχύτητες,
πέραν των 30 mbps. Εμάς ο στόχος μας,
ως κυβέρνηση, είναι να αυξήσουμε τις
συνδέσεις ταχυτήτων πέραν των 100
mbps. Είναι γεγονός ότι αυτή την στιγμή
εκτός από κάποια αστικά κέντρα,οι υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν δίκτυα τα
οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες ψηλές ταχύτητες. Βέβαια έχει εξαγγείλει η CYTA ένα μεγαλόπνοο έργο, το
fiber to the home με διάρκεια εφαρμογής
τα δέκα χρόνια, ενώ η Cablenet αναμένεται ότι θα επεκτείνει και αυτή το δίκτυό
της, όπως και οι άλλοι βασικοί πάροχοι,
Primetel και MTN. Ωστόσο, οι περιορισμένες υποδομές για τα δίκτυα και η έλλειψη ανταγωνισμού είναι ένα από τα
βασικά προβλήματα για την ψηφιακή
μας αναβάθμιση. Και πρόκειται για έλ-

λειψη η οποία δημιουργεί το πολύ υψηλό
κόστος. Άρα ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το πολύ ψηλό κόστος της σύνδεσης των υψηλών ταχυτήτων και αυτό,
είναι ο βασικότερος λόγος που το ποσοστό
των συνδέσεων σταθερών δικτύων σε
πολύ ψηλές ταχύτητες είναι πολύ χαμηλό
(είμαστε 27οι από το σύνολο των 28). Για
παράδειγμα, για την σύνδεση των 100
mbps, ο μέσος όρος κόστους στην Ευρώπη
είναι 30-35 ευρώ, ενώ στην Κύπρο για
ταχύτητες πάνω από 100 mbps το κόστος
είναι πάνω από 100 ευρώ. Την ίδια ώρα
μεγάλο θέμα σύμφωνα με τους παρόχους,
είναι η έλλειψη ζήτησης για υψηλότερες
ταχύτητες, η οποία δεν ευνοεί την ανάπτυξη νέων δικτύων. Ως εκ τούτου δεν
υπάρχουν υψηλές ταχύτητες και δεν πέφτουν οι τιμές. Σίγουρα η παράμετρος
της ζήτησης έχει μια βάση για τις ψηλές
τιμές αλλά δεν είναι ο κυριότερος λόγος.
Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο παράλληλης
στροφής της προσφοράς και της ζήτησης
στις συνδέσεις ψηλών ταχυτήτων, και
είναι αυτό που μας προβληματίζει στο
Υπουργείο. Παράλληλα μας απασχολεί
το πώς θα έχουμε συνδέσεις πολύ ψηλών
ταχυτήτων με ένα κόστος 30-40 ευρώ,
το οποίο είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν οι καταναλωτές. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σύμφωνα με έρευνα του Τμήματος Στατιστικής, είναι ένας από τους
βασικούς λόγους που οι πολίτες δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Άρα και το κόστος να

πέσει, και ο πολίτης να καταφέρει να
έχει δεξιότητες να χρησιμοποιεί αυτές
τις τεχνολογίες, ταυτόχρονα πρέπει να
αναπτυχθεί και το αίσθημα εμπιστοσύνης.
Σίγουρα τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που πρέπει να προχωρήσουν
αλλά παράλληλα και η ψηφιοποίηση των
επιχειρήσεων είναι ένα θέμα. Χρειάζεται
η ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που συγκεντρώνουν πάνω από το 90%
των επιχειρήσεων. Πρέπει, παράλληλα,
ο κόσμος να εκπαιδευτεί να έχει δεξιότητες να χειριστεί τα νέα εργαλεία της
τεχνολογίας. Επίσης, το ποσοστό των αποφοίτων των πανεπιστημίων σε αυτές
τις τεχνολογίες είναι πολύ χαμηλό.
– Ποιες οι επιδόσεις της Κύπρου στις
ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας;
– Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι
το ποσοστό των συνδέσεων πάνω από
30 mbps είναι 16%. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των συνδέσεων πάνω από 100
mbps, το προηγούμενο εξάμηνο το ποσοστό είχε ανέλθει στο 0,6% ενώ τώρα
είναι στο 2%. Το ποσοστό των 2% για τις
300 χιλιάδες συνδέσεις δείχνει ότι ζήτηση
για συνδέσεις αυτής της ταχύτητας υπάρχει. Ήδη έχουμε 6 χιλιάδες συνδέσεις,
η αγορά άρχισε να ανταποκρίνεται, εξακολουθεί όμως το ποσοστό να είναι πολύ
χαμηλό.
– Είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις ψηφιακά εκπαιδευμένες;

– Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ψηφιακά εκπαιδευμένες, όμως την ίδια ώρα
υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες των 5—20 ατόμων. Εκεί υπάρχει περιθώριο μεγάλης βελτίωσης
και χρειάζεται δουλειά. Όχι μόνο πρέπει
να εκπαιδευτεί ο εργαζόμενος αλλά πρέπει να εκπαιδευτούν και οι διευθυντές,
η διευθυντική ομάδα ώστε να αλλάξει
τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας για
να γίνει πιο ανταγωνιστικός, αλλιώς θα
βρεθεί μια μέρα που δεν θα μπορεί να
ανταγωνιστεί τα νέα ψηφιακά εργαλεία.
– Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να
γίνει πραγματικότητα η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση;
– Είναι δήλωση του Προέδρου της
Δημοκρατίας ότι μέσα στις προτεραιότητες της θητείας του είναι και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άρα υπάρχει
η δέσμευση, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν κονδύλια πέραν των 230
εκατομμυρίων ευρώ, στον προϋπολογισμό
του 2019, για προώθηση έργων όπως οι
ηλεκτρονικές υπογραφές, η πολεοδομία,
τα τελωνεία, η ηλεκτρονική υγεία, το
θέμα της φορολογίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, η ηλεκτρονική εκπαίδευση κ.ο.κ.
Υπάρχουν πάρα πολλά έργα, αλλά το
πρόβλημα είναι ο βαθμός και ο ρυθμός
υλοποίησης. Από την άλλη, υπάρχουν
και τα κονδύλια, ωστόσο το θέμα είναι
να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε τα έργα
να υλοποιούνται. Αυτό είναι κάτι που

προβληματίζει έντονα το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο
έχει δώσει εντολή στο αρμόδιο τμήμα
της Κυβέρνησης να ψάξει τρόπους ώστε
να αυξηθεί ο βαθμός υλοποίησης.
– Πώς επιτυγχάνεται η επιμόρφωση
του κοινού και της δημόσιας υπηρεσίας; Έχει η δημόσια υπηρεσία την
ευελιξία για να πετύχει την μετάβαση;
– Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει κονδύλι
ώστε εμείς ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που είμαστε εκτελεστικός
βραχίονας του Υπουργού Μεταφορών
Επικοινωνιών και Έργων για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής, να
προωθήσουμε πιο ενεργά αυτό τον τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με
το ΚΕΠΑ δίνουμε ποσά για διοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων δωρεάν
εκπαίδευσης ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να
μάθουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι
διαθέσιμες. Είναι ήδη σε εξέλιξη δημόσια
διαβούλευση για πρόγραμμα επιδότησης
από την κυβέρνηση μέρος του κόστους
για συνδέσεις ταχυτήτων πέραν των 100
mbps. Οι σκέψεις είναι περίπου η χορήγηση του 30% για διάρκειας ενός χρόνου.Ταυτόχρονα, το Τμήμα μας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης στα ΜΜΕ, για τα οφέλη της
ψηφιακής εποχής και στο πλαίσιο αυτής,
ενθαρρύνονται οι πολίτες να ασχοληθούν
με αυτό τον τομέα και να αποκτήσουν
δεξιότητες, με στόχο την ανάπτυξη της
ψηφιακής κουλτούρας. Πέραν τούτου,
μαζί με το ΚΕΠΑ, έχουμε αδειοδοτήσει
ανεξάρτητο οίκο ο οποίος οργανώνει επισκέψεις στους δήμους και τις κοινότητες και ενημερώνει τους πολίτες σε
σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Σε γενικές γραμμές, γίνονται πολλά βήματα για την εκπαίδευση του κόσμου.

Η καναδική Nuvei αγοράζει την κυπριακή Safe Charge έναντι 889 εκατ. δολ.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια εταιρεία με έσοδα περίπου 300 εκατ. δολάρια και όγκο συναλλαγών 30 δισεκατομμύρια δολάρια
Του ΓΙAΝΝΗ ΚΑΥΚΑΡΊΔΗ

Ο καναδικός κολοσσός στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών Nuvei ανακοίνωσε
την εξαγορά της Safe Charge
International Group Limited, η οποία
κατέχει πλήρως την Safe Charge Limited
στην Κύπρο. Με την ολοκλήρωση της
συμφωνίας η καναδική εταιρεία θα καταβάλει στην Safe Charge 889 εκατ. δολάρια σε μετρητά.
Η Safe Charge International Group
Limited εργοδοτεί 400 υπαλλήλους παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότεροι
από 50 απασχολούνται στην Κύπρο. Η
Safe Charge παρέχει υπηρεσίες πληρωμών
παγκοσμίως, όπως η έκδοση κάρτας και
η επεξεργασία πληρωμών. Πρόκειται για
υπηρεσίες που υποστηρίζονται από λύσεις
διαχείρισης κινδύνου. Η Safe Charge
Limited, η οποία έχει τα γραφεία της στη
Λευκωσία, είναι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού
Χρήματος (EMI) το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Είναι επίσης
βασικό μέλος (Principal member) της
Master Card Europe και της Visa Europe.
Η Safe Charge International Group Limited
έχει επίσης μια θυγατρική που εδρεύει
εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Είναι οργανισμός πληρωμών και ρυθμί-

ζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η
Safe Charge International Group Limited
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου από το 2014, ενώ η Nuvei είναι
ιδιωτική εταιρεία. Η συγχώνευση των
δύο μεγάλων εταιρειών αποτελεί θετική
εξέλιξη για την Κύπρο. Η Safe Charge επιβεβαίωσε ότι θα διατηρήσει την παρουσία της στο νησί.
Τα διοικητικά συμβούλια της Nuvei
και της Safe Charge International Group
<
<
<
<
<
<
<

Ο Philip Fayer, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της
Nuvei, δήλωσε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν
πραγματικά παγκόσμιο ηγέτη
στην τεχνολογία πληρωμών.
Limited ανακοίνωσαν στις 22 Μαΐου ότι
είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με
τους όρους εξαγοράς. Σύμφωνα με τους
όρους της εξαγοράς, οι μέτοχοι της Safe
Charge θα λάβουν 5,55 δολάρια για κάθε
μετοχή της Safe Charge, τιμή που αντιπροσωπεύει αξία 25% υψηλότερη από τη

Ο David Avgi, Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Charge, δήλωσε ότι από τη συμφωνία θα

επωφεληθούν και οι δύο εταιρείες.

τιμή κλεισίματος των 3,50 στερλινών ανά
μετοχή λίγο πριν από την ανακοίνωση
της συμφωνίας και κατά 56% υψηλότερη
από τη μέση τιμή της μετοχής κατά τους
τελευταίους έξι μήνες.
Η συγχώνευση αλλάζει τα δεδομένα
στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών
καθώς θα δημιουργηθεί μία εταιρεία με
έσοδα περίπου 300 εκατ. δολάρια και
όγκο συναλλαγών 30 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το EBITDA της συγχωνευμένης επιχείρησης εκτιμάται ότι θα
ανέρχεται περίπου στα 100 εκατομμύρια
δολάρια.
Η εξαγορά θα επιτρέψει στην Safe
Charge να αποκτήσει παρουσία στη γεωγραφική περιοχή της Nuvei, η οποία
είναι κυρίως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Η Nuvei θα επωφεληθεί από
τις εμπειρία της Safe Charge που επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές αγορές.
Οι ανταγωνιστές της Safe Charge σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εταιρείες όπως
η Adyen με έδρα το Άμστερνταμ, η γερμανική Wire Card και η World Pay του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Σχολιάζοντας την εξαγορά, ο David
Avgi, Διευθύνων Σύμβουλος της Safe
Charge δήλωσε ότι και οι δύο επιχειρήσεις
έχουν παρόμοιες επιχειρηματικές κουλτούρες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι

τα σχέδια της Nuvei για επενδύσεις και
ανάπτυξη της Safe Charge θα ωφελήσουν
και τις δύο εταιρείες.
Ο Philip Fayer, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Nuvei, δήλωσε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν πραγματικά παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία
πληρωμών, επισημαίνοντας ότι οι δύο επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές όσον
αφορά τη γεωγραφία, την τεχνολογία,
βασικά οργανωτικά στοιχεία και πελάτες.
Ο κ. Fayer δήλωσε επίσης : «Η τεχνολογική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η
Safe Charge είναι εξαιρετική και θα χρησιμεύσει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο θα
συνεχίσει να αναπτύσσεται η συγχωνευμένη επιχείρηση για να μπορούμε να παρέχουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες και τους συνεργάτες
μας’’.
Στο μεταξύ η Nuvei ανακοίνωσε ότι
δεν προτίθεται να προβεί σε αλλαγές όσον
αφορά την ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων της Safe Charge ή των
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης
που βρίσκονται στο Ισραήλ, την Κύπρο
και τη Βουλγαρία.
Η συμφωνία υπόκειται σε κανονιστική
έγκριση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί
σε δύο έως τρεις μήνες.
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Aσπρος καπνός
για την κινητή
με κατεχόμενα
Κλείδωσε η συμφωνία ύστερα από διαβουλεύσεις 5 χρόνων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει ένα από τα πολυδιαφημισμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ), στο οποίο άμεση εμπλοκή είχαν οι ηγέτες
των δυο κοινοτήτων : της άρσης των περιορισμών
που υπάρχουν στην επικοινωνία των κατεχόμενων
με τις ελεύθερες περιοχές, μέσω της κινητής τηλεφωνίας. Ένα θέμα που προωθήθηκε στην
πρώτη γραμμή των συνομιλιών και μέχρι σήμερα
έχει προκαλέσει ουκ ολίγες συζητήσεις, με παρεμβάσεις από πλευράς Αναστασιάδη και Ακιντζί
προκειμένου να μείνει ζωντανή η προοπτική επιτυχούς κατάληξης. Σύμφωνα με ανεπίσημες
πληροφορίες, τα όποια εμπόδια υπήρχαν στην
εφαρμογή του ΜΟΕ, φαίνεται να έχουν υπερπηδηθεί και αυτό που απομένει είναι η υπογραφή
των συμβολαίων από τις εταιρείες παρόχους και
κατά συνέπεια η επίσημη ανακοίνωση άρσης
του υφιστάμενου καθεστώτος, τηλεφωνικής επικοινωνίας ελεύθερων με κατεχόμενες περιοχές
και αντίστροφα, κάτι που αναμένεται να γίνει
τις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες. Καταλυτικό
ρόλο στην ώθηση εφαρμογής του ΜΟΕ φαίνεται
ότι διαδραμάτισε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αναφορικά με το κατά πόσο το πλαίσιο
άρσης των περιορισμών είναι συμβατό με τον
Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004
και το άρθρο 149 που αφορά την παροχή δικτύου
ή/και υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα.
Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν συγκλίνουν
πως οι εμπλεκόμενοι έχουν εξεύρει ικανοποιητική
νομική λύση.

λοκληρωθεί τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Εκτός
από τα πρακτικά σημεία του μέτρου, αυτό που
φαίνεται να απασχολεί τις εμπλεκόμενες πλευρές
είναι η εφαρμογή του και το κυριότερο να μην
προκύψουν παρενέργειες.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι
εταιρείες πάροχοι, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
εργάζονται πάνω στο θέμα σύνταξης του συμβολαίου που θα υπογράψουν με τον ενδιάμεσο
ευρωπαίο πάροχο. Συμβόλαιο το οποίο θα καλύπτει
και το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή το κόστος επικοινωνίας με τις κατεχόμενες και ελεύθερες
περιοχές. Οι πληροφορίες της «Κ» θέλουν τις εταιρείες να έχουν συμφωνήσει σε μια μέση λύση
που να καθιστά προσιτή τη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν πως η
φόρμουλα που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας είναι να εφαρμοστούν χρεώσεις που να
κινούνται στο ενδιάμεσο των τιμολογίων που ισχύουν εντός των κρατών της Ε.Ε. και της πε-

Πηγές με γνώση της πορείας των διαβουλεύσεων υποστηρίζουν πως τα σοβαρά προβλήματα που είχαν προκύψει έχουν αντιμετωπισθεί και αυτό που απομένει είναι

τα συμβόλαια που θα υπογράψουν οι εταιρείες πάροχοι κινητής τηλεφωνίας.

ριαγωγής σε τρίτες χώρες. Φόρμουλα, που εάν
κλειδώσει θα καταστήσει και στην πράξη προσιτές
της υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.

Η άρση των περιορισμών

Εάν και εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα
στην πορεία, κινητά τηλέφωνα παρόχων της
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Τουρκίας
που δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα, θα
μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επικοινωνία για την οποία, εντός της κυπριακής επικράτειας, δεν θα απαιτείται η συμπερίληψη του
αναγνωριστικού της Κυπριακής Δημοκρατίας
που είναι το +357 από κινητά τηλέφωνα των κατεχομένων, και της Τουρκίας το +90 από κινητά
κυπριακών παρόχων. Στην περίπτωση της επικοινωνίας από κάποιο άλλο σημείο, εκτός Κύπρου,
το διεθνές πρόθεμα θα είναι απαραίτητο και η
επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού κόμβου με τον
οποίο θα συμβληθούν οι πάροχοι στην Κύπρο.
Μάλιστα εκπρόσωποι του κόμβου ήλθαν στη Κύπρο και πραγματοποίησαν επαφές με τους πάροχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Για να ξεπεραστούν ζητήματα αναγνώρισης της Κυπριακής
Δημοκρατίας από πλευράς Τουρκίας, και θυγατρικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στα κατεχόμενα, από κυπριακής πλευράς, οι κάτοχοι
κινητών τηλεφώνων από την μία και την άλλη
πλευρά της γραμμής αντιπαράταξης θα αναγνωρίζονται ως πελάτες του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού κόμβου με τον οποίο θα συνάψουν
συμφωνία οι εταιρείες.

Τα εμπόδια

Η ικανοποιητική νομική λύση που έχει εξευρεθεί και για την οποία γίνεται λόγος, αφορά το
πλαίσιο συμφωνίας παρόχων κινητής τηλεφωνίας
στις ελεύθερες περιοχές, με τις αντίστοιχες τουρκικές που δίνουν υπηρεσίες στα κατεχόμενα.
Θέμα που δυσκόλεψε η άκαμπτη θέση των μητρικών εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στα κατεχόμενα, να συνάψουν απευθείας συμφωνία με
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις η
φόρμουλα που εντοπίσθηκε ήταν η εμπλοκή
ενός ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού κόμβου ως
ενδιάμεσου στις δυο πλευρές, επιλογή που δεν
παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, μιας και η
όποια συμφωνία επιτευχθεί θα είναι με τον ενδιάμεσο και όχι απευθείας με τις εταιρείες στα
κατεχόμενα. Λαμβάνοντας υπόψη τις λιγοστές
διαρροές επί του θέματος, φαίνεται πως ο Γενικός
Εισαγγελέας στη γνωμάτευσή του δεν έχει εντοπίσει νομικά και νομοθετικά κωλύματα. Παρά
ταύτα αδιευκρίνιστο παραμένει αν στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα έχουν δοθεί απαντήσεις στα κατά πόσο εντοπίζεται παραβίαση
του άρθρου 149 του νόμου 112(I)/2004 έστω και
αν δεν υπάρχει απευθείας συμφωνία. Στο σημείο
αυτό υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν πως
μια συμφωνία, ενδεχομένως, να αποτελέσει
προηγούμενο και σε άλλες περιπτώσεις συνεργασίας με τα κατεχόμενα, μέσω τρίτων.

Οι προσπάθειες

Η ανάγκη για άρση του «εμπάργκο» στην κινητή τηλεφωνία, ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια
από τα εμπορικά επιμελητήρια των δυο κοινοτήτων. Προσπάθεια που υιοθετήθηκε από τους
ηγέτες των δυο κοινοτήτων. Η καθυστέρηση που
παρατηρείται οφείλεται, κυρίως, στην επιμονή
της Τουρκίας, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στις ελεύθερες περιοχές να έλθουν σε
απευθείας συμφωνία με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα. Απαίτηση που
δεν έγινε δεκτή από κυπριακής πλευράς με το
σκεπτικό ότι αυτές δρουν παράνομα, στην ουσία
είναι θυγατρικές των Τουρκικών εταιρειών μιας
και τα κατεχόμενα, τηλεπικοινωνιακά, θεωρούνται
επαρχία της Τουρκίας. Το όλο θέμα θα είχε λήξει
εάν το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε
θέσει εμπόδια στην απευθείας συμφωνία με τις
μητρικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, συμφωνία
την οποία θεωρεί ως αναγνώριση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Η «συμφωνία»

Η άρση των περιορισμών σε θέματα επικοινωνίας με τα κατεχόμενα, βρίσκεται σε ένα λεπτό
σημείο λένε πηγές με γνώση των όσων διαδραματίζονται στο παρασκήνιο. Πέρα από την ικανοποίηση που εκφράζεται, ανεπίσημα, για τη
λύση που δόθηκε σε νομικά ζητήματα, οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να φέρουν εις πέρας, το
συντομότερο δυνατό, κάποιες ουσιώδεις τεχνικές
διευθετήσεις για πρακτική εφαρμογή της επικοινωνίας, ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.
Ένα ζήτημα που όπως υπολογίζεται θα έχει ο-

ΑΠΟΨΗ
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/ Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοκρατία και πορνογραφία
Στη Νότιο Κορέα ενεργοποιήθηκε το σύστημα
5G και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη
της πορνογραφίας. Αυτή η εξέλιξη δεν είχε
προβλεφθεί. Εκείνο που είχε προβλεφθεί
ήταν ότι το 5G, που πρόκειται να διαδεχθεί
το 4G, θα αυξήσει κατά 100 φορές την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, με αποτέλεσμα
να μπορεί να πραγματοποιηθεί η λειτουργία
του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of
Things). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάρη
στο 5G τα αυτοκίνητα θα μπορούν να κινούνται αυτόνομα, χωρίς οδηγό, και θα επικοινωνούν μεταξύ τους ως μέρη ενός γιγαντιαίου
δικτύου. Ομως οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας άλλαξαν τα δεδομένα (και) στη
βιομηχανία της πορνογραφίας. Εδώ και λίγο
καιρό, μικρές κάμερες, μικρότερες από το
πάχος ενός νυχιού προσαρμόζονται κρυφά
σε τουαλέτες και δοκιμαστήρια καταστημάτων
της Σεούλ και οι σκηνές που καταγράφουν,
κυρίως γυναικών σε ιδιωτικές στιγμές, ανεβαίνουν απευθείας χάρη στο 5G σε σελίδες
πορνογραφικού περιεχομένου. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα που θα επεκταθεί και στις ευρωπαϊκές χώρες όταν θα
ενεργοποιηθεί το δίκτυο 5G.
Δεν είναι μόνον η πορνογραφία, αλλά και
οι εκβιασμοί κάθε είδους –από πρώην συ-

ντρόφους, ως παρακολουθήσεις εμπιστευτικών
συνδιαλέξεων– αφού οι πολύ μικρές κάμερες,
σε συνδυασμό με την επαναστατική ευκολία
στη μετάδοση των δεδομένων, ουσιαστικά
οδηγούν στην κατάργηση της ιδιωτικότητας.
Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ένα
μέλλον όπου θα έχει καταργηθεί η διάκριση
του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου, όχι
μόνο ως επικίνδυνη πιθανότητα, αλλά ως επιβεβλημένη πραγματικότητα από κάποιο
αυταρχικό καθεστώς. Η σημερινή διολίσθηση
της δημοκρατίας στον λαϊκισμό, στον αυταρχισμό και σε μορφές ήπιου φασισμού μπορεί
να είναι αρνητικό προμήνυμα.
Οι συστηματικές επιθέσεις πολιτικών ηγετών κατά του Τύπου, της Δικαιοσύνης, των
μειονοτήτων και της επιστήμης που εκδηλώνονται σε ορισμένες προηγμένες οικονομικά
και τεχνολογικά χώρες είναι σύμπτωμα φασισμού που σαφώς θυμίζει τη δεκαετία του
1930. Τι θα συμβεί λοιπόν αν η σκλήρυνση
της πολιτικής εξουσίας σε διάφορες δυτικές
χώρες συνδυαστεί με δυνατότητες παρακολούθησης πολιτών που μοιάζουν σαν να βγαίνουν απευθείας από το «1984» του Οργουελ;
Η Ευρωπαϊκή Ενωση, αυστηρή σε θέματα δικαιωμάτων και δημοκρατίας, οφείλει να προνοήσει. Προτού γίνει «της Κορέας».

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Οι μεγάλοι απόντες της εγχώριας ανάπτυξης
Η αναπτυξιακή φιλολογία εμφανίζει
συνήθως δύο όψεις. Η μία εκθειάζει
την επιχειρηματικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν
έως 9 εργαζομένους, ή των μικρών,
που απασχολούν από 10 έως 50 άτομα.
Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τη
συντριπτική πλειονότητα στην Ελλάδα
και προσφέρουν το 74,3% των θέσεων
εργασίας, αλλά το 49,4% των απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η ελληνική οικονομία είναι ο παράδεισος των μικρών επιχειρήσεων και
αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό.
Η άλλη όψη της αναπτυξιακής φιλολογίας είναι η θριαμβευτική περιγραφή των μεγάλων επιχειρήσεων
που εντάσσονται στην κατηγορία
αυτή εφόσον έχουν πάνω από 250 εργαζομένους, και είναι λίγες. Μόλις 376
εταιρείες ανήκουν στην κατηγορία
αυτή και απασχολούν 345.406 άτομα,
δηλαδή το 14,8% της απασχόλησης.
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ-28), πάνω
από το ένα τρίτο (33,6%) των θέσεων
εργασίας προέρχεται από μεγάλες επιχειρήσεις. Ούτε αυτό πρέπει να θεωρηθεί καταστροφή. Μια μικρή οικο-

νομία δεν έχει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις.
Το πραγματικό πρόβλημα, που συνήθως αγνοείται, είναι ότι οι μεγάλοι
απόντες από την εγχώρια ανάπτυξη
είναι οι μεσαίες επιχειρήσεις. Μεσαίες
θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν
από 50 έως 249 εργαζομένους, κύκλο
εργασιών έως και 50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό, δηλαδή το σύνολο των
κεφαλαίων που απασχολούν, έως και
43 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτής
της κατηγορίας είναι περιορισμένες
και αυτό περιγράφει το αναπτυξιακό
έλλειμμα. Επειδή απουσιάζουν οι παράγοντες που θα τόνωναν την ανάπτυξη.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
μόλις το 0,3% των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα και απασχολούν το 11% των
εργαζομένων, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ενωση επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας προσφέρουν το 17% των θέσεων εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, οι μεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν το
21,9% της προστιθέμενης αξίας που
παράγεται στη χώρα, ανώτερο από
την αντίστοιχη επίδοση στην Ευρω-

παϊκή Ενωση, που είναι 18,3%.
Δεν υπάρχει προηγούμενο οικονομίας που πέτυχε μακροχρόνια ανάπτυξη χωρίς ισχυρή μεσαία τάξη και
δυναμικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Αυτές επιταχύνουν την ανάπτυξη, επειδή αναπτύσσονται με υψηλό ρυθμό. Εχουν υψηλότερη παραγωγικότητα από τις μικρές, αποφεύγουν τη δύσκαμπτη πορεία των
μεγάλων. Είναι επικεφαλής της αναπτυξιακής προσπάθειας, προσφέροντας μόνιμες καλοπληρωμένες θέσεις
εργασίας.
Ακόμη και μέσα στην κρίση, σύμφωνα με μελέτη της ΕΥ και του ΣΕΒ,
οι μεσαίες επιχειρήσεις είχαν υποστεί
πλήγμα, αλλά η προστιθέμενη αξία
ανά εργαζόμενο παρέμεινε σταθερή,
διατήρησαν την επίδοσή τους όσον
αφορά την παραγωγικότητα. Πέτυχαν
αύξηση των περιθωρίων κέρδους ακόμη και την περίοδο 2012-14. Η εξαγωγική δραστηριότητά τους σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση, που αγγίζει
το 40%, από 4 δισ. ευρώ σε 5,6 δισ.
ευρώ. Στην πραγματικότητα έσωσαν
το εμπορικό ισοζύγιο που είχε μειωθεί

εντυπωσιακά την περίοδο της έντονης
κρίσης, κυρίως επειδή περιορίστηκαν
οι εισαγωγές, ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις είχαν αύξηση εξαγωγών.
Ο ηρωισμός των startups, η γοητεία
των μικρών, συνήθως οικογενειακών
επιχειρήσεων, η αγωνία των μικρών
ή και πολύ μικρών είναι ευχάριστο αφήγημα. Oλοι συγκινούνται από την
ηρωική προσπάθεια που περιγράφουν
οι στατιστικές, σύμφωνα με τις οποίες
στην Ελλάδα αυξάνονται ραγδαία οι
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αν όμως
πλησιάσουμε περισσότερο τη γενική
εικόνα, προκύπτει ότι η μεγαλύτερη
αύξηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και η αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης προέρχεται από τον τομέα υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης. Κλάδο με χαμηλή παραγωγικότητα, που αντιμετωπίζει απειλές, όπως η βελτίωση της λειτουργίας
του λιμανιού του Πειραιά, ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Απειλούνται από την πρόοδο και την αναπόφευκτη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αυτό είναι δύσκολο πρόβλημα.
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Το μέλλον
των μικρών
κομμάτων στο
μικροσκόπιο
Προβληματισμός σε Συμμαχία - Οικολόγους,
ενώ η ΔΗΠΑ μπαίνει στο προσκήνιο
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μία φαινομενικά ακίνδυνη εκλογική μάχη
έφερε στο προσκήνιο νέα πολιτικά δεδομένα που θα πρέπει και να τα διαβάσουν
και να τα ερμηνεύσουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Για κάποιους κτυπούν καμπανάκι για τις
βουλευτικές εκλογές του 2021, σε άλλους
θέτουν θέμα επιβίωσης και άλλους τους
βάζουν στο παιχνίδι. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ αναμένεται να εξετάσουν τα αποτελέσματα
στα συλλογικά τους όργανα. Στο ΔΗΚΟ
νιώθουν ικανοποιημένοι από την αύξηση
των ποσοστών και την Πέμπτη αναμένεται
να αναλύσουν στο εκτελεστικό γραφείο
το αποτέλεσμα. Υπάρχει βεβαίως η περιρρέουσα που συζητά πως το ποσοστό είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύης και δεν θα πρέπει να χαροποιεί το
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Η κατά τα άλλα ακίνδυνη
εκλογική μάχη, φαίνεται πως
έπληξε ιδιαίτερα τα μικρά
κόμματα, πλην ΕΔΕΚ και
Δημοκρατικής Παράταξης.
κόμμα του Κέντρου. Η ΕΔΕΚ νιώθει κερδισμένη και θα πρέπει να αποδείξει το επόμενο διάστημα πως οι ψήφοι της δεν
ήταν αποτέλεσμα στρατηγικής ψήφου εναντίον του ΕΛΑΜ. Το μεγάλο ερώτημα
είναι πώς κινούνται οι μικρότεροι. Συμμαχία
Πολιτών και Οικολόγοι θεωρούνται οι μεγάλοι χαμένοι, λαμβάνοντας και οι δύο
μαζί 3% από το 8% που έλαβαν στις βουλευτικές του 2016, ενώ η Δημοκρατική
Παράταξη μπαίνει στον κομματικό χάρτη
αλλά και στο Εθνικό Συμβούλιο.

Κουστούμι για Εθνικό ο Καρογιάν
Κουστούμι για το Εθνικό Συμβούλιο
ετοιμάζει και επίσημα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρο-

γιάν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ήταν κάτι το οποίο του υποσχέθηκε
άλλωστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ακολουθώντας το προηγούμενο του Γιώργου Λιλλήκα και της Συμμαχίας Πολιτών
το 2014, όταν ο τελευταίος μπήκε στο Εθνικό Συμβούλιο μετά το 6,78% που κατέλαβε. Η συμφωνία μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη και Μάριου Καρογιάν ήταν ότι
στο ενδεχόμενο που η Δημοκρατική Παράταξη λάβει το 3,5% που προνοείται για
την εισδοχή ενός κόμματος στη Βουλή,
τότε θα έχει μία θέση στο Εθνικό Συμβούλιο και τα οφέλη που ακολουθούν,
όπως η παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ.
Αυτή η δέσμευση επαναδιατυπώθηκε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το
βράδυ της Κυριακής όταν μίλησε τηλεφωνικώς με τον Μάριο Καρογιάν και τον
συνεχάρη για το αποτέλεσμα. Κυβερνητικοί κύκλοι απορρίπτουν τα περί συναίνεσης των υπόλοιπων μελών του Εθνικού
Συμβουλίου σημειώνοντας πως αυτή είναι
μία απόφαση που αφορά καθαρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήδη όπως λέγεται
στο επόμενο Εθνικό Συμβούλιο που δεν
έχει ακόμη οριστεί θα κληθεί τυπικά και
η Δημοκρατική Παράταξη. Οι ίδιοι κύκλοι
επισημαίνουν πως άποψη και του Νίκου
Αναστασιάδη την οποία μοιράστηκε στον
Μάριο Καρογιάν ήταν να δώσει το «παρών» του στις ευρωεκλογές παρά την ολιγόμηνη παρουσία του στην πολιτική
σκηνή καθώς αν περίμενε μέχρι και τις
βουλευτικές εκλογές του 2021 θα έχανε
κατά πολύ τη δυναμική του.

Αντιδράσεις
Ήδη στην Δημοκρατική Παράταξη αναφέρουν πως θα προχωρήσουν το επόμενο
διάστημα σε συσκέψεις και σε ηγετικό επίπεδο αλλά και περιφερειακά για να δουν
πώς προχωρούν. Στόχος, όπως λέγεται,
είναι να γίνει ένα εκλογικό συνέδριο προς
το τέλος του χρόνου, καθώς ο Μάριος Καρογιάν θεωρείται «μεταβατικός» Πρόεδρος

Ο Καρογιάν μπαίνει στο Εθνικό, με πολιτικούς κύκλους να εκφράζουν ήδη αντιδράσεις.

Η Ελένη Θεοχάρους έχει ως στόχο να μπει δυναμικά στο παιχνίδι το 2021.

της Κίνησης μέχρι και το εκλογικό συνέδριο
και η διοικούσα μεταβατική.
Το σίγουρο είναι πως στο ΔΗΚΟ βλέπουν
με ενδιαφέρον και τα ποσοστά της Δημοκρατικής Παράταξης αλλά και την μελλοντική παρουσία τους στο Εθνικό Συμβούλιο.
Στελέχη του ΔΗΚΟ ξεκαθαρίζουν πως εναπόκειται στον Πρόεδρο το τι θα αποφασίσει για το ποιοι θα απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο και αν θα αλλάξει πρακτική, χωρίς να εκφέρουν άποψη, είτε θετική είτε αρνητική.
Η είδηση βεβαίως καθόδου της ΔΗΠΑ
στο Εθνικό Συμβούλιο προκάλεσε την αντίδραση του Στέλιου Πλατή, ο οποίος με

από τη ΔΗΠΑ. Και ο ΠτΔ δε απάντησε καν
στην επιθυμία μας για έστω μια συνάντηση.
Προτού δοθεί και η εντολή για φίμωσή
μας. Επειδή προφανώς ήμασταν αντιπολίτευση. Τώρα ο ΠτΔ προτίθεται (μας λένε)
να προσκαλέσει τη ΔΗΠΑ στο Εθνικό Συμβούλιο – να τον στηρίζει και κάποιος τον
άνθρωπο...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

τον συνδυασμό «Μήνυμα Ελπίδα» στις ευρωεκλογές αν και έλαβε ποσοστό 3,83%,
δεν έτυχε της ίδιας αντιμετώπισης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεσήμανε πως ο Πρόεδρος ούτε καν
τους συνάντησε.
«Είναι σαφέστατα δικαίωμα του ΠτΔ
να προσκαλέσει όποιο θέλει στο Εθνικό
Συμβούλιο. Το θέμα είναι πως οι υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες ή/και αξιοπρεπείς στο να κάνουν πλάτες στις όποιες αυθαιρεσίες του Προέδρου. Έστω
και προς ένα άτυπο θεσμό. Υπενθυμίζω
ότι στις περασμένες ευρωεκλογές, το ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έλαβε ψηλότερο ποσοστό

Σε ενδοσκόπηση Συμμαχία και Οικολόγοι
Μπορεί στη συνεργασία Συμμαχία-Οικολόγοι λίγοι να πίστευαν πως το ψηφοδέλ-

τιο θα καταφέρει να πάρει την έκτη έδρα, δεδομένου και του διλήμματος που τέθηκε, μεταξύ ΕΔΕΚ-ΕΛΑΜ, ωστόσο κανείς δεν ανέμενε το εν λόγω ποσοστό. Ποσοστό που αναπόφευκτα ανοίγει συζητήσεις αλλά και εσωστρέφεια για το πού
πάνε τα δύο κόμματα. Αν δηλαδή μπορούν να επιβιώσουν ή αν έμεινε να βάλουν
το κλειδί στην πόρτα και να κλειδώσουν.
Ήδη ο Γιώργος Περδίκης, μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε
κάποιους δεν άρεσε η συνεργασία των δύο κομμάτων και γι΄ αυτό δεν τους ψήφισαν. Το ερώτημα που αναμένεται να απαντηθεί είναι πώς θα προχωρήσουν και οι
δύο μετά την εκλογική αποτυχία, με τα συλλογικά όργανα της Συμμαχίας Πολιτών
να συγκαλούνται την επόμενη βδομάδα για αποτίμηση του αποτελέσματος αλλά
και για το τι αλλαγές πρέπει να γίνουν.

Η κρίση φέρνει ανασχηματισμό στην Τουρκία
Πληροφορίες θέλουν τον Μπεράτ Aλμπαϊρακ, να μετακινείται στο Υπουργείο Εξωτερικών
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Πριν από λίγες ημέρες, ο Υπουργός Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών της
Τουρκίας ανακοίνωσε ένα νέο οικονομικό
πακέτο για την αντιμετώπιση των μεγάλων
προβλημάτων στην τουρκική οικονομία.
Πρόκειται για το έβδομο πακέτο που ανακοινώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα, και το οποίο για μια ακόμη
φορά δεν πείθει τους Τούρκους 6αναλυτές
και οικονομολόγους.
Ο Μπεράτ Άλμπαϊρακ εισήγαγε επτά
οικονομικά πακέτα από τότε που ο πεθερός του και Πρόεδρος της Τουρκίας,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον διόρισε Υπουργό Οικονομικών της χώρας, πριν
από 10 μήνες. Από την περίοδο του διορισμού του, οι εξελίξεις στην τουρκική
οικονομία υπήρξαν αρνητικές με πολλούς
αναλυτές να κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για τις εξελίξεις που ακολουθούν.
Το τελευταίο πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου, υπόσχεται να
παράσχει
30.000.000.000
λίρες
($4.900.000.000) μέσω των κρατικών τραπεζών Ζιραάτ, Χάλκμπανκ και Βακίφμπανκ
σε βιομηχανικές επιχειρήσεις που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Παράλληλα, με την ανακοίνωση του νέου
πακέτου, ο κ. Άλμπαϊρακ με παρασκηνιακές κινήσεις τοποθέτησε στις διοικήσεις
των συγκεκριμένων τραπεζών πρώην υψηλόβαθμα στελέχη των κυβερνήσεων
του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
Έχοντας ξοδέψει τα περισσότερα από
τα 17 χρόνια στην εξουσία προωθώντας
την κατασκευή κατοικιών, εμπορικών
κέντρων και υποδομών από επιχειρήσεις
συνδεδεμένες με την κυβέρνηση, το τελευταίο πακέτο του ΑΚΡ υπόσχεται επενδύσεις σε τρεις διαφορετικούς τομείς.
Ο Άλμπαϊρακ έχει δηλώσει ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε επιχειρήσεις
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
τις εισαγωγές και θα συμβάλουν στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και στους τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στην απασχόληση
και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν
εξαγόμενα εμπορεύματα.
Ο κ. Άλμπαϊρακ ανακοίνωσε τον πρώτο
γύρο μεταρρυθμίσεων – το νέο οικονομικό

μοντέλο – λίγο μετά τον διορισμό του στο
τιμόνι της τουρκικής οικονομίας τον Ιούλιο
του περασμένου έτους. Ο ακρογωνιαίος
λίθος αυτής της προσπάθειας ήταν ο διορισμός της αμερικανικής συμβουλευτικής
εταιρείας McKinsey σε ρόλο συμβούλου
για τον επανασχεδιασμό της οικονομίας.
Αυτός ο διορισμός ακυρώθηκε στην συνέχεια με προσωπική παρέμβαση του
ίδιου του Προέδρου Ερντογάν.
Στην συνέχεια, ο κ. Άλμπαϊρακ προσπάθησε ξανά να δώσει νέα κατεύθυνση
στην τουρκική οικονομία με ένα νέο πρόγραμμα οικονομίας τον Αύγουστο, όταν
η οικονομία είχε πληγεί σκληρά από τις
κυρώσεις των ΗΠΑ. Το νέο πρόγραμμα
ασχολήθηκε με την περίοδο έως το 2021,
αλλά όλες οι προβλέψεις και οι στόχοι του
αποδείχθηκαν άκυροι μέχρι το τέλος της
2018, εξαιτίας της επιδείνωσης της κρίσης
στην τουρκική οικονομία.
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Υπουργός
Οικονομικών ανακοίνωσε πακέτο πίστωσης 20.000.000.000 λιρών ($3.700.000.000
αυτή τη στιγμή) για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, το οποίο ακολούθησε μετά
τις τοπικές εκλογές μια ακόμη πιο πλούσια
υπόσχεση για παροχή κινήτρων σε εργοδότες για δημιουργία 2.500.000 νέων
θέσεων εργασίας.
Τον Απρίλιο, όταν αποκαλύφθηκε η
έκδοση του 2019 του νέου οικονομικού
προγράμματος του Άλμπαϊρακ, αποδείχθηκε ότι το όλο εγχείρημα ήταν μια τεράστια αποτυχία. Το πρόγραμμα του Απριλίου παρείχε 28.000.000.000 λίρες ως
βοήθεια έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο Οικονομικών στις δημόσιες τράπεζες
των οποίων τα ταμεία είχαν αδειάσει πριν
τις εκλογές. Εκτός αυτού, δεν υπήρχε τίποτα το συγκεκριμένο στο πακέτο. Λίγο
μετά την ανακοίνωση του πακέτου, ο κ.
Άλμπαϊρακ πραγματοποίησε αποτυχημένες εμφανίσεις ενώπιον του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας
Τράπεζας.

Ο γαμπρός απογοήτευσε
«Το ιστορικό των προηγούμενων πρωτοβουλιών του κ. Άλμπαϊρακ εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσον αυτή η νέα
δέσμη μέτρων θα ενισχύσει την οικονομία
της Τουρκίας. Φαίνεται αδύνατο, δεδο-

Ο Μπεράτ Άλμπαϊρακ εισήγαγε επτά οικο-

νομικά πακέτα από τότε που ο πεθερός του
και Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, τον διόρισε Υπουργό Οικονομικών της χώρας, πριν από 10 μήνες.

μένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών, το πακέτο της 23 Μαΐου να δημιουργήσει ενθουσιασμό και να προσελκύσει ξένες και εγχώριες επενδύσεις»,
προειδοποιεί ο Τούρκος αναλυτής, Ζουλφικάρ Ντογάν.
Την άποψη του κ. Ντογάν συμμερίζονται και άλλοι αναλυτές και οικονομολόγοι
που εκφράζουν προβληματισμό για το
μέλλον της τουρκικής οικονομίας. Το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα
χρηματοδοτικά πακέτα, καμία ιδιωτική
τράπεζα δεν συμμετέχει στο πακέτο της
23 Μαΐου έχει ενισχύσει τις υποψίες ότι
οι τρεις εμπλεκόμενες δημόσιες τράπεζες
ακολουθούν τις εντολές της κυβέρνησης
πριν από την επανάληψη των νέων εκλογών στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης. Με αυτόν τον τρόπο, ο
τραπεζικός τομέας εκτίθεται σε νέους με-

γάλους κινδύνους. Και όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που το τουρκικό Θησαυροφυλάκιο ξεμένει από κονδύλια.
«Παρά το νέο πρόγραμμα για την απασχόληση και τον ισχυρισμό του κ. Άλμπαϊρακ ότι το χειρότερο πρόβλημα της
ανεργίας έχει πλέον αντιμετωπιστεί, τα
επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν
στις 15 Μαΐου έδειξαν ότι η ανεργία έχει
ανέλθει στο επίπεδο-ρεκόρ του 14,7%, με
4.700.000 άνεργους πολίτες να αναμένουν
την κρατική βοήθεια», προειδοποιεί ο κ.
Ντογάν, ο οποίος προσθέτει τα εξής: «Εν
τω μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία του Real
Sector Trust Index, το οποίο χρησιμοποιεί
η κεντρική τράπεζα για να μετρήσει τον
παλμό του επιχειρηματικού κόσμου, έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη έχει οπισθοδρομήσει κατά 6,6%. Αυτό, ανέφερε η
τράπεζα, έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες
πωλήσεις, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
και παραγωγή, καθώς επίσης αυξημένο
πληθωρισμό και αυξανόμενες τιμές. Τα
αριθμητικά στοιχεία του Μαΐου από τον
δείκτη αξιοπιστίας καταναλωτών εμφανίζουν πτώση σε ένα μήνα από 13% σε
55,3%, το χαμηλότερο σημείο από τότε
που ο δείκτης άρχισε να αποκαλύπτει τα
στοιχεία του το 2004».
Ο κ. Ντογάν αναφέρει και μια σημαντική πληροφορία που αφορά το πολιτικό
μέλλον του κ. Άλμπαϊρακ και τις εξελίξεις
στην τουρκική κυβέρνηση, υπό την σκιά
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
Οι φήμες που κυκλοφόρησαν μεταξύ των
πολιτικών κύκλων της Άγκυρας θέλουν
τον κ. Άλμπαϊρακ να απομακρύνεται από
το σημερινό αξίωμά του μετά τις τοπικές
εκλογές.
Αυτή η απομάκρυνση φαίνεται ότι καθυστέρησε μέχρι το τέλος των εκλογών
της Κωνσταντινούπολης στις 23 Ιουνίου.
Μετά το τέλος των εκλογών, ο Πρόεδρος
Ερντογάν ενδέχεται να προχωρήσει σε
ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου. Σε αυτόν τον ανασχηματισμό, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον κ. Άλμπαϊρακ να οδηγείται στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, την θέση του θα πληρώσει
ενδεχομένως ένας οικονομολόγος ή φιλόδοξος πολιτικός με επιχειρηματικό υπόβαθρο.

Κόμμα από την αρχή
Η Ελένη Θεοχάρους κλείνει πλέον εισιτήριο χωρίς επιστροφή για Κύπρο με
δεδομένο και το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής και επιστρέφει με στόχο
να στήσει από την αρχή το κόμμα. Στόχος
πλέον είναι η διάσωση της Αλληλεγγύης
οδηγώντας το μέχρι και τις βουλευτικές
εκλογές του 2021 χωρίς απώλειες και ζημιές.
Στην Αλληλεγγύη επισημαίνουν πως δεν
αλλάζει η θέση της αναφορικά με την 56η
έδρα μετά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να διεκδικήσει η ίδια την θέση και
πως στο ενδεχόμενο αναπληρωματικών εκλογών ή τροποποίησης του Συντάγματος,
η Αλληλεγγύη θα στηρίξει τον βουλευτή
που έχασε την έδρα, τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η πικρία
Πάντως η πρόεδρος της Αλληλεγγύης
δεν έκρυψε τη σχετική πικρία της από το
αποτέλεσμα των εκλογών και τη συνεργασία

με το ΔΗΚΟ, ξεκαθαρίζοντας πως η συνεργασία τελειώνει μετά τις εκλογές. Κύκλοι
της Αλληλεγγύης έλεγαν το βράδυ της Κυριακής πως η κα Θεοχάρους πρόσθεσε αρκετά στα ποσοστά του ΔΗΚΟ και αυτό δεν
διαφάνηκε κατά τις δηλώσεις στελεχών.
Το είπε και σε δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό σταθμό Αctive σημειώνοντας πως
το ΔΗΚΟ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του.
«Μπήκα μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο κόμμα από την Αλληλεγγύη, μπήκα με τους όρους που είχαν συμφωνηθεί, δηλαδή το ότι
θα υπήρχε ίδια συμπεριφορά απέναντι σε
όλους. Εμείς τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας,
από το ΔΗΚΟ όμως δεν τηρήθηκαν αυτές».
Συμφωνία ήταν όπως ο κομματικός μηχανισμός και των δύο κομμάτων παραμείνει
αμέτοχος γύρω από τους υποψηφίους. Η
αναφορά της κας Θεοχάρους δεν πρέπει
να είναι τυχαία με το ότι ο κομματικός μηχανισμός δούλεψε παρασκηνιακά για την
υποψηφιότητα του Μαρίνου Μουσιούττα.
Στο ΔΗΚΟ πάντως υπογραμμίζουν πως
η κα Θεοχάρους βοήθησε στο ποσοστό του
κόμματος. Κύκλοι μάλιστα, που κλήθηκαν
να σχολιάσουν τις δηλώσεις της περί κομματικού μηχανισμού που προφανώς δούλεψε
για άλλες υποψηφιότητες, υπέδειξαν πως
η ίδια ήρθε δεύτερη, περνώντας σε σταυρούς
δύο βουλευτές του ΔΗΚΟ, τον Μαρίνο Μουσιούττα και τον Ζαχαρία Κουλία, επιχειρώντας
να αντικρούσουν το εν λόγω αφήγημα.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Tης ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥ*

Η καταχρηστική δικαστική διαδικασία
δυνάμει του Eυρ. Κανονισμού 6/2002
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 6/2002 καθιερώθηκε, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της βιομηχανικής αισθητικής,
με αποτέλεσμα να προάγει τη συμβολή
μεμονωμένων δημιουργών ώστε να καθιερωθεί η υπεροχή της Κοινότητας στον
τομέα αυτό, αλλά επίσης έγινε με σκοπό
να ενθαρρύνει την καινοτομία και την
ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Έτσι από το 2002, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδίωξε να διαφυλάξει τα δικαιώματα των δημιουργών οι οποίοι εμπορεύονται σε έναν τομέα ο οποίος κινείται
με γοργούς ρυθμούς και δεν τους παρέχεται το χρονικό περιθώριο καταχώρησης
των δικαιωμάτων τους σε εν έκαστο
σχέδιο ή υπόδειγμα. Ο Κανονισμός διαφυλάττει εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη δημιουργία και γνωστοποίηση
ενός καινοτόμου και νέου σχεδίου, το οποίο φέρει τον ατομικό χαρακτήρα του
δημιουργού, χωρίς την προϋπόθεση καταχώρησης του σχεδίου σε οποιονδήποτε
φορέα δικαιωμάτων, για περίοδο τριών
ετών από την ημερομηνία γνωστοποίησής
του στο κοινό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
από τυχόν αντιγραφή του σχεδίου του
από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Από την πάγια επί του θέματος νομολογία, ήτοι τις δικαστικές αποφάσεις κοινοτικών δικαστηρίων και του ιδίου του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και όπως προκύπτει σε βιβλιογραφία
του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε υποθέσεις
ισχυριζόμενης απομίμησης και/ή αντιγραφής μη καταχωρημένου σχεδίου, ο
ισχυριζόμενος δικαιούχος δικαιωμάτων,
δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού,
έχει το βάρος να αποδείξει:
Την ακριβή ημερομηνία γνωστοποίησης των προϊόντων τους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό να υπολογιστεί η τριετής προστασία τους.
Τα συγκεκριμένα αντικείμενα της προστασίας αυτής χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, νεωτερισμό και φέρουν τον ατομικό χαρακτήρα του δημιουργού. Σχετικά θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να υποδεικνύεται ότι πριν από την ημερομηνία
γνωστοποίησης των προϊόντων τους δεν
διατέθηκε στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο.
Παρά το σκοπό του Ευρωπαϊκού Κα-

νονισμού, να προστατεύσει και να αναπτύξει καινοτόμα και νέα προϊόντα εντός
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα πρέπει
να λεχθεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγάλες
εμπορικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενες
το μέγεθός τους, την κατάσταση ρευστότητάς τους μπορεί να στρέφονται καταχρηστικά εναντίον μικρών εταιρειών που
εμπορεύονται στον ίδιο χώρο, με σκοπό
να εμποδίσουν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, ενόσω γνωρίζουν ότι
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στο υπέρογκο οικονομικό βάρος εκπροσώπησής τους σε δικαστική διαδικασία.
Συνεπεία τούτου, όλοι οι σχεδιαστές,
κατασκευαστές προϊόντων, οι εμπορικοί
οίκοι και ιστότοποι εταιρειών θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους ότι οι οικονομικά
πιο εύρωστοι δημιουργοί, με καλύτερους
οικονομικούς πόρους, μπορεί εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους υπεροχή
να εφαρμόσουν πολιτικές που στοχεύουν
να περιορίσουν την επιχειρηματική δράση
των λοιπών δημιουργών καταχωρώντας
εναντίον τους δικαστικές διαδικασίες
κατ’ επίκληση των προνοιών του Κανονισμού, χωρίς κατ’ ανάγκη να πληρούν
τις προϋποθέσεις προστασίας, που θέτει
ο Κανονισμός.
Με άλλα λόγια, η επιδίωξη τέτοιων
δημιουργών είναι να εξαναγκάσουν τους
λοιπούς δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά, μέσω των πολυδάπανων δικαστικών διαδικασιών να εγκαταλείψουν ή να αποποιηθούν την κατασκευή και την διάθεση των προϊόντων
τους στην κοινή αγορά, με αποτέλεσμα
οι πρώτοι να εκμεταλλευτούν το μονοπώλιο στην παρασκευή και διάθεση τέτοιων προϊόντων.
Μια τέτοια πρακτική είναι καταφανώς
καταχρηστική και κακόπιστη και τα Δικαστήριά μας θα πρέπει να λάβουν σοβαρά
υπόψη το ενδεχόμενο τέτοιων πρακτικών,
ιδίως όπου εκδίδουν μονομερή διατάγματα
ή αποφάσεις/διατάγματα ερήμην εμφάνισης/υπεράσπισης του ενδιαφερόμενου
μέρους.

*Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος-Συνεργάτης
Δικηγορικού Οίκου Αγγελίδης, Ιωαννίδης,
Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε., LLPO LAW FIRM
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Δίχως στρατηγικό σχεδιασμό η ΚΕΔΙΠΕΣ

Απεργιακές φουρτούνες
στην ΑΗΚ από Δευτέρας

Εννέα και πλέον μήνες μετά την ίδρυσή της ακόμα λειτουργεί με προσωρινό ΔΣ και CEO

Με επίθεση στην πρόεδρο της ΑΗΚ Έμιλυ Γιολίτη και τα
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής
Ηλεκτρισμού αντέδρασαν οι τέσσερις συντεχνίες στην
απάντηση που έλαβαν στα αιτήματα που είχαν υποβάλει
αναφορικά με τις μισθολογικές περικοπές και το ΓεΣΥ.
Μετά την απογευματινή συνεδρία του ΔΣ χθες Τρίτη, οι
σχέσεις των δυο πλευρών οδηγήθηκαν στα άκρα με επιπτώσεις στα εργασιακά. Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
ήταν μια επιστολή απάντηση που έλαβαν σχετικά με το
αίτημά τους για άμεση αναστολή των μισθολογικών περικοπών που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα από το
2012.
Οι τέσσερις συντεχνίες άμεσα προχώρησαν στην ανακοίνωση για λήψη απεργιακών μέτρων από την ερχόμενη
Δευτέρα επικρίνοντας έντονα τόσο το περιεχόμενο της
απαντητικής επιστολής όσο και τον τρόπο που επιλέγηκε
για να ενημερωθούν από
<
<
<
<
<
<
το ΔΣ.
Σύμφωνα με πληροφοΜε δυναμικά μέτρα
ρίες της «Κ» οι τέσσερις
συντεχνίες της ΑΗΚ χα- απαντούν οι τέσσερις
ρακτηρίζουν απαράδεκτο συντεχνίες σε επικαι πρωτοφανές για τα
εργασιακά στην ΑΗΚ τον στολή που πήρανε
τρόπο που επέλεξε το ΔΣ από το Διοικητικό
να επικοινωνήσει με τους
εργαζόμενους. Αντί να Συμβούλιο του
τους ενημερώσει, όπως ημικρατικού οργανιήταν πρέπον, όπως μας
σμού.
λέχθηκε χαρακτηριστικά,
επέλεξε να αποστείλει μια
γραπτή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τονίζουν οι ίδιες συντεχνιακές πηγές. «Οι συντεχνίες ανακοινώνουν ότι από την Δευτέρα θα προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα ως αντίδραση, τα οποία θα ανακοινωθούν
τις επόμενες μέρες».
Στην επιστολή προς τις συντεχνίες το ΔΣ της ΑΗΚ τοποθετείται επί των αιτημάτων που τέθηκαν από τις συντεχνίες:
-Της παύσης των αποκοπών που προβλέπονται από
το Νόμο 192(Ι)/2011
-Της προσμέτρησης των χρόνων υπηρεσίας ώστε ο
κάθε εργαζόμενος να τοποθετηθεί στην κλίμακα και βαθμίδα που θα απολάμβανε αν δεν εφαρμοζόταν ο πιο πάνω
Νόμος
-Της διατήρησης του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης στο οποίο η ΑΗΚ ως εργοδότης συνεισφέρει
5,9% επί των μισθών των εργαζομένων παράλληλα με
την συνεισφορά του εργοδότη, σε πρώτη φάση, ύψους
1,85% για το ΓεΣΥ.
Ομόφωνα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, το ΔΣ απέρριψε τα αιτήματα των συνδικαλιστών λαμβάνοντας
υπόψη όπως τονίζεται τις θέσεις της Πολιτείας, το καλώς
νοούμενο συμφέρον της Αρχής, την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων της και την κοινωνικοοικονομική επίπτωση των δράσεων της στο σύνολο της
κυπριακής κοινωνίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

θυστέρηση στην εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, ενός σχεδίου που η ΚΕΔΙΠΕΣ θα εντάξει δάνεια αξίας 1,5
δισ. ευρώ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική
Τράπεζα, ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους αποτιμήθηκαν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρθηκαν στη δεύτερη αλλά και αυτά
που απέμειναν στην πρώτη. Παρόλα
αυτά, εννέα μήνες μετά την ίδρυση
της ΣΕΔΙΠΕΣ, της μετονομασμένης
επί της ουσίας Συνεργατικής, αυτή
λειτουργεί με προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο και δίχως να έχει θέσει
τη στρατηγική της εταιρείας. Μπορεί
η 100% θυγατρική εταιρεία με την
ονομασία Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) να έχει περιουσιακά στοιχεία
που είναι ενεχυριασμένα προς όφελος
της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράγει έσοδα από τη διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων που κατέχει,
ωστόσο τα στρατηγικά και επιχειρηματικά της σχέδια είναι εκείνα που
είχε θέσει αρχικώς με την ίδρυσή
της. Σε μία αγορά που δεν είχε συσταθεί ξανά ένας φορέας είναι φυσικό
να μην είχαν σχεδιαστεί επαρκώς
αρκετά δεδομένα και πλέον είναι ξεκάθαρο πως θέλει μια «ηγεσία». Όπως
είχε γράψει πρώτη η «Κ», το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία
της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου 2019,
είχε επιλέξει τα εξής πέντε πρόσωπα
για να στελεχώσουν την ΚΕΔΙΠΕΣ:
- Λάμπρος Παπαδόπουλος (Λογιστής, πρώην στέλεχος της Citibank
και άλλων τραπεζών)
- Δρ. Μάριος Πιτσιλλής (Διδάκτωρ
Οικονομικών και πρώην τραπεζικό
στέλεχος στη Λαϊκή Τράπεζα)
- Μάριος Χοιρομερίδης (Διευθυντής Συμβουλευτικής εταιρείας με
εμπειρία στην διαχείριση ακινήτων)
- Δώρος Κτωρίδης (Πρώην διευθυντικό στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας)
- Σοφοκλής Παραπάνος (Στέλεχος
στον χρηματοοικονομικό τομέα Finance)
Εν συνεχεία, τα μέλη του ΔΣ θα

Ανθρώπινο δυναμικό

Το έργο της εταιρείας δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της ΕΣΤΙΑΣ και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
<
<
<
<
<
<

Οι συνολικές ταμειακές
εισροές από τη διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων μηνών λειτουργίας
του ανήλθαν σε 101,3 εκατ.
ευρώ, ενώ τα έξοδα στα 90
εκατ. ευρώ.
έπρεπε να βγάλουν τον νέο CEO της
ΚΕΔΙΠΕΣ. Όμως, δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμα ούτε ο διορισμός αυτών των
πέντε προσώπων, αλλά ούτε και έχει
διοριστεί όπως είναι φυσικό και επόμενο ο CEO της ΚΕΔΙΠΕΣ και λειτουργεί με προσωρινό. Οικονομικοί
κύκλοι αναφέρουν πως η ΚΕΔΙΠΕΣ
είναι εταιρεία η οποία κινείται πλέον
δίχως συγκεκριμένο σχεδιασμό, παρόλο που η προσωρινή ηγεσία της
τράπεζας δεν έχει προχωρήσει σε

λανθασμένες κινήσεις όλους αυτούς
τους μήνες, δεν υπάρχει κάτι να της
προσαφθεί.Για του λόγου το αληθές,
οι συνολικές ταμειακές εισροές από
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια των πρώτων
τεσσάρων μηνών λειτουργίας του
Φορέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που είχε παρουσιάσει τον Φεβρουάριο,
ανέρχονταν σε 101,3 εκατ. ευρώ. Τα
έξοδα στην ίδια περίοδο είχαν ανέλθει
στα 90 εκατ. ευρώ.
Το ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν έχει ξεκάθαρο επιχειρησιακό πλάνο όμως, έγκειται και στο γεγονός πως ακόμα
δεν έχει λάβει την απόφαση αν θα
σταματήσει η συνεργασία με την
Altamira Asset Management (τον
διαχειριστή της), αν θα επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιο που είχε
συναφθεί το καλοκαίρι του 2017, ή
θα συνάψει συμφωνία με άλλο διαχειριστή. Η επαναδιαπραγμάτευση
είναι το πιο ισχυρό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει ούτε σε
αυτή την ενέργεια.Στην παρούσα
φάση η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν είναι εις θέση
να καθορίσει απτούς στόχους, με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με βάση των Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998
μέχρι το 2014, ο αδειούχος τηλεοπτικός οργανισμός Greko Television Services
Limited, ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρίας για το έτος που
τελείωσε την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

2018
€

2017
€

580.135

318.661

Cost of sales

(435.688)

(294.660)

Gross profit

144.447

24.001

Distribution fees

(12.314)

(10.400)

Administration fees

(84.168)

(60.664)

47.965

(47.063)

(574)

(491)

47.391

(47.554)

-

-

47.391

(47.554)

-

-

47.391

(47.554)

Turnover

Operating profit/(loss)

Net finance costs
Profit/(loss) before tax

Tax
Profit/ (loss) for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income/(loss) for the year

τους στόχους των εσόδων που πρέπει
να πιάσει, το μερίδιο της αγοράς που
πρέπει να προσεγγίσει (αν και δεν
διαχειρίζεται καταθέσεις πλέον), την
κουλτούρα που θέλει να έχει ως οργανισμός, αλλά επίσης να καταγράψει
προβλήματα, τους μελλοντικούς κινδύνους και τις προκλήσεις που ενδεχομένως επηρεάσουν τη λειτουργία
του. Τέλος, ένας CEO μπορεί να μην
«φέρει την άνοιξη», αλλά σε συνεργασία με τους νέους διευθυντές που
θα τον πλαισιώσουν μπορεί να παράξει ένα «Α» έργο.
Σημειώνεται πως η κυπριακή BDO
έχει επιλεγεί για να αξιολογήσει τη
συνεργασία μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και
Altamira.

Αναμένει νομοθεσίες

Εκτός από την απουσία ηγεσίας,
η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει να αντιμετωπίσει
και τα προβλήματα που επηρεάζουν
όλες τις τράπεζες μέσω καθυστερήσεων σε νομοθεσίες. Και είναι τα
εξής δύο: Πρώτον, η καθυστέρηση
στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών και δεύτερον η κα-

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/12/2018 ανερχόταν
σε 289 άτομα, ενώ άλλα 242 άτομα
της Altamira είναι προσωπικό της
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 98 άτομα που αποχώρησαν με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου
το καλοκαίρι του 2018 εργοδοτούνται
σε προσωρινή βάση για την ομαλή
συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας,
η οποία θα παρέχεται βάσει της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης
μεταφοράς εργασιών, μέχρι τον Νοέμβριο του 2019.
Η Altamira Asset Management
είναι από την αρχή του έτους ο διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν
καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
και των ακινήτων που δεν αφορούν
ίδια χρήση. Η σχέση αυτή συνεχίζεται αλλά σύμφωνα με τον Κατάλογο
Δεσμεύσεων η συνέχιση της σχέσης
υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο
οίκο ως προς την συμβατότητα με
όρους αγοράς.
Στις επόμενες ημέρες η ΚΕΔΙΠΕΣ
θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα
της λειτουργίας της για το 2019.

Η προίκα της

Τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ με εξαίρεση τις συμμετοχές
σε συνεργατικές εταιρείες του εμπορικού τομέα που είναι στη διαδικασία
μεταφοράς είναι τα εξής:
- Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας
€7.371εκ
- Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €681εκ και όλη
η ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
- Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €81εκ
- Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά
στοιχεία €121εκ
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Ξεκίνησε το λίφτινγκ στο πρώην Holiday Inn, το οποίο πέρασε στην Πανγαία και αναμένεται να επαναλειτουργήσει με την επωνυμία

Wyndham Nicosia.

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Σημαντική αναβάθμιση στην λεωφόρο Μακαρίου από την επένδυση της Ισραηλινής εταιρείας Fattal Hotel Management. Πρόκειται για
μπουτίκ ξενοδοχείο 14 ορόφων και 198 δωματίων.

Επτά νέα ξενοδοχεία έρχονται στην Λευκωσία
Επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην πρωτεύουσα Κύπριοι και ξένοι και αλλάζουν τον τουριστικό της χάρτη σε ορίζοντα πενταετίας
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Είναι κοινώς παραδεκτό το μούδιασμα
που παρουσίαζε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η αγορά της πρωτεύουσας στις ξενοδοχειακές αναπτύξεις. Είναι επίσης γεγονός ότι από όλες τις υπόλοιπες πόλεις,
συγκέντρωνε τα χαμηλότερα ποσοστά
των τουριστών που επισκέπτονταν την
Κύπρο. Αυτό πλέον αλλάζει. Σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς για τα νέα ξενοδοχεία
που βρίσκονται στα σκαριά, αναμένεται
ότι σε ορίζοντα πενταετίας, ο δήμος Λευκωσίας θα ενισχυθεί με 694 δωμάτια ξενοδοχείων και πέραν των χιλίων κλινών.
Το προφίλ στο οποίο εστιάζουν οι επενδυτές είναι τύπου μπουτίκ και αστικών
ξενοδοχείων, αλλά και ξενοδοχείων μεγαλύτερης δυναμικότητας τα οποία θα
μπορούν να προσελκύσουν τους επιχειρηματίες επισκέπτες του νησιού, αλλά
και να αποτελέσουν την βάση για επαγγελματικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
Κίνηση ματ η οποία έφερε νέο αέρα στα
ξενοδοχειακά δρώμενα της Λευκωσίας,
ήταν η είσοδος της Πανγαίας στο παιχνίδι,
τον περασμένο Ιούνιο με την απόκτηση
του Holiday Inn και στη συνέχεια την αγορά του Hilton. Προχωρούν παράλληλα
και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες τόσο
Κύπριων επενδυτών, όσο και εταιρειών
ξένων συμφερόντων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι αυτή την περίοδο πέντε αιτήσεις εκκρεμούν ενώπιον του δήμου Λευκωσίας
που αφορούν την ανέγερση, δημιουργία
ή μετατροπή ακινήτου σε ξενοδοχειακό
κατάλυμα, ενώ έχει ήδη εγκριθεί η αίτηση
για ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Στασίνου. Ο οργασμός επενδύσεων στο ξενοδοχειακό κομμάτι στην πρωτεύουσα,
μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αγορά της Λευκωσίας δεν έχει κορεστεί
και είναι σε θέση να απορροφήσει νέες
επενδύσεις. Επίσης, σημαντικά έργα στην
πόλη οδεύουν προς ολοκλήρωση, πράγμα
που συνέτεινε στο να αλλάξουν τα δεδομένα και να προλειάνουν το έδαφος καθόδου ξένων και κύπριων επενδυτών
στον ξενοδοχειακό τομέα. Θεωρείται πάντως δεδομένο ότι με τις νέες προσθήκες
στον ξενοδοχειακό χάρτη της Λευκωσίας,
η πρωτεύουσα θα μπορεί πλέον να διεκδικήσει επί ίσοις όροις μια σημαντική
θέση στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι νέες προσθήκες
Ένα από τα νέα ξενοδοχεία της πόλης- θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και
ως ψηλό κτήριο- καθώς βάσει της αίτησης
ενώπιον του Δήμου πρόκειται για κτήριο
28 ορόφων και συγκαταλέγεται στα ψηλότερα κτήρια της πρωτεύουσας. Η ανάπτυξη χωροθετείται παρά του παλαιού
ΓΣΠ και είναι πρωτοβουλία Κύπριου επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχει στην διάθεσή της
η «Κ», έχει στα πλάνα του να το πωλήσει
σε μεταγενέστερο στάδιο.
Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες για ανέγερση ξενοδοχείου επί της οδού Στασίνου,

Στην οδό Ομήρου, στο κτήριο του πρώην οπτικού οίκου Θεοφανίδη, προχωρούν για την ανέγερση ξενοδοχείου

δέκα ορόφων, και χωρητικότητας σαράντα δωματίων. Η επενδύτρια εταιρεία είναι βουλγαρικών συμφερόντων.
στον χώρο του πρώην νυχτερινού κέντρου
Zoo. Το έργο ανήκει σε κυπριακή εταιρεία,
ενώ με το τέλος του χρόνου οδεύει και
προς την ολοκλήρωσή του. Πρόκειται
για ξενοδοχείο έξι ορόφων, χωρητικότητας
τριάντα δωματίων και είναι το μόνο για
το οποίο έχει εκδοθεί ήδη άδεια από τον
δήμο. Λίγα μέτρα από το σημείο, και συγκεκριμένα στην λεωφόρο Σαλαμίνος,
χωροθετείται το ξενοδοχείο της εταιρείας
Radisson. Στην οδό Ομήρου, στο κτήριο
του πρώην οπτικού οίκου Θεοφανίδη,
προχωρούν για την ανέγερση ξενοδοχείου
δέκα ορόφων, και χωρητικότητας σαράντα
δωματίων. Η επενδύτρια εταιρεία είναι
βουλγαρικών συμφερόντων.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που υπάρχει
ενδιαφέρον για δημιουργία ξενοδοχειακής
μονάδας στην λεωφόρο Μακαρίου. Πρόκειται για εξέλιξη που μόνο θετική επίδραση θα έχει για την εμπορική αναβάθμιση της περιοχής, που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στον αναπνευστήρα. Για
την δημιουργία του ξενοδοχείου έχει ήδη
αγοραστεί από την Ισραηλινή εταιρεία
Fattal Hotel Management, το κτήριο της
πρώην Λαϊκής, με εμβαδόν 5.600 τ.μ το
οποίο θα ανακαινιστεί ώστε να λειτουργήσει ξανά ως μπουτίκ ξενοδοχείο 14 ορόφων και 198 δωματίων.

Εντός των τειχών
Δύο οι ξενοδοχειακές αναπτύξεις που
προχωρούν στην εντός των τειχών πόλη.
Η πρώτη περίπτωση είναι ήδη γνωστή
και προέρχεται από την Εθνική Πανγαία
η οποία απέκτησε το πρώην Holiday Inn
και την επαναλειτουργία του ως πεντάστερο ξενοδοχείο. Πέραν αυτού, Κύπριος
επενδυτής προχωρεί στην αξιοποίηση
διατηρητέου κτηρίου στην οδό Πύθωνος,

στην καρδιά δηλαδή της παλιάς Λευκωσίας, μεταξύ Ονασαγόρου και Σόλωνος.
Πρόκειται για διώροφο κτήριο το οποίο
θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο έξι υπνοδωματίων και δώδεκα κλινών.

Επενδύει 66 εκατ. η Πανγαία
Όταν μια εταιρεία, όπως την Πανγαία,
αποφασίζει να επενδύσει ποσό ύψους 66
εκατομμυρίων ευρώ για δύο ξενοδοχεία,
αυτό από μόνο του είναι δείγμα για τις
προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά
της πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι τον
Ιούνιο του 2018 το πρώην Holiday Inn
πέρασε στα χέρια της Πανγαία για το
ποσό των 11,2 εκατ., ευρώ. Το ξενοδοχείο
ανασκευάζεται από τον όμιλο Zeus
International, όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται εμπορικά στον κλάδο εκμε-

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποπεράτωση ξενοδοχείου στην οδό Στασίνου, ύψους έξι ορόφων και χωρητικότητας 30 δωματίων.

<
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<

Σε πέντε χρόνια αναμένεται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων μονάδων,
ενώ με την επωνυμία The
Landmark Nicosia θα λειτουργεί το πρώην Hilton.
τάλλευσης και διαχείρισης ξενοδοχειακών
μονάδων. Τον Οκτώβριο του 2018 έγινε
γνωστό ότι το ξενοδοχείο θα είναι πεντάστερο, θα αποκτήσει το σήμα της
Wyndham, και με την λειτουργία του θα
ονομάζεται Wyndham Nicosia. Πρόκειται
για το 8ο ξενοδοχείο του σχήματος
Wyndham και Zeus στον ευρύτερο ελ-

λαδικό χώρο. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης
υλικών από τον χώρο και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες υποβολής
αδειών και αποκατάστασης του κτηρίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ξενοδοχείο θα ενισχύσει με 140 δωμάτια την
ξενοδοχειακή δυναμικότητα της πρωτεύουσας. Το ξενοδοχείο είναι μισθωμένο
σε εταιρεία του ομίλου Zeus International.
Η τοποθεσία του κτηρίου, σε συνδυασμό
με το κύρος που φέρει η εν λόγω αλυσίδα
ξενοδοχειακών μονάδων, αναμένεται ότι
θα αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών και
επισκεπτών της πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός
των Ενετικών τειχών της πόλης, πολύ
κοντά στο εμπορικό κέντρο της πόλης
(στις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου κα-

Κ. Γιωρκάτζης: Πολλά τα έργα του δήμου
Φυσικά οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες για
αναπτύξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας
δεν μπορεί να μην συνδέονται με τα
έργα ανάπτυξης που προχωρούν από
πλευράς του δήμου, στην βάση των οποίων κτίζεται και η πολιτική προώθησης της Λευκωσίας στον επενδυτικό
κόσμο του εξωτερικού. Στην «Κ» μίλησε
ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης, ο οποίος σκιαγράφησε το
νέο προφίλ που παρουσιάζει η Λευκωσία
με την ολοκλήρωση της ανάπλασης του
εμπορικού τριγώνου Μακαρίου, Ευαγόρου και Στασικράτους, την ολοκλήρωση της πλατείας Ελευθερίας μέσα
στους επόμενους μήνες, την ολοκλήρωση της Κωστάκη Παντελίδη, του δη-

μοτικού θεάτρου και της Ομήρου. «Ο
κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται πώς
θα διαμορφωθεί και πώς θα αλλάξει η
Λευκωσία και αυτό το βλέπουμε στην
πράξη με την αύξηση επενδυτών στο
κέντρο». Ως παράγοντες που ενίσχυσαν
την ανάπτυξη θα πρέπει να θεωρούνται
και σε αυτή την περίπτωση τα πολεοδομικά κίνητρα για ανάπτυξη οικοδομών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της
Λευκωσίας είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών αλλά και το γεγονός ότι είναι η
πόλη την οποία επισκέπτονται επιχειρηματίες και φιλοξενούμενοι κυβερνητικών οργανισμών. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια η Λευκωσία έχει αναδειχθεί

ως η μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη
της Κύπρου, κάτι που δημιουργεί νέες
ευκαιρίες για πολεοδομική ανάπτυξη,
όπως είδαμε ήδη να γίνεται με τα μοντέρνα κτήρια των φοιτητικών εστιών.
Πέρα από εκπαιδευτικό κέντρο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πολιτιστικό κέντρο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη μέσα στα επόμενα χρόνια θα
είναι έτοιμο το αρχαιολογικό κυπριακό
μουσείο, ενώ ολοκληρώθηκε το δημοτικό
θέατρο, που είναι το πιο μεγάλο και το
πιο σύγχρονο θέατρο της Κύπρου και
θα αρχίσει σύντομα παραστάσεις. Αυτό
είναι κάτι το οποίο αναμένεται ότι θα
προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

θώς και στην Λεωφόρο Εθνάρχη Μακαρίου) και στην, υπό ανάπλαση, Πλατεία
Ελευθερίας η οποία έχει σχεδιαστεί από
τη διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Zaha
Hadid. Από την 1η Ιουνίου το σήμα του
Hilton στην είσοδο της Λευκωσίας, θα
αποτελέσει και επίσημα παρελθόν, καθώς
τίθεται σε ισχύ το νέο όνομα και λογότυπο
του The Landmark Nicosia, στο οποίο
κατέληξαν οι νέοι ιδιοκτήτες του, Invel
και Πανγαία. Η αλλαγή του εμπορικού
σήματος ήταν προγραμματισμένη καθώς
δεν προβλεπόταν η διατήρηση του προηγούμενου εμπορικού σήματος και διαχειριστικού φορέα στο πλαίσιο της πρόσφατης απόκτησης της πλειοψηφικής
συμμετοχής στην εταιρεία ιδιοκτήτρια
του εμβληματικού ξενοδοχείου από τους
νέους επενδυτές, Πανγαία και Invel.

Και άλλη αλυσίδα
Την επένδυση της Πανγαία στο Hilton
και της επαναλειτουργίας του Holiday
Inn, ακολουθεί η επένδυση της Radisson,
η οποία ανακοίνωσε προ δύο εβδομάδων
την δραστηριοποίηση της στην αγορά
της Λευκωσίας, μετουσιώνοντας τις σκέψεις των τελευταίων μηνών, σε πράξη.
Συγκεκριμένα το ξενοδοχείο τοποθετείται
στην οδό Σαλαμίνος στο κέντρο της πρωτεύουσας και σύμφωνα με τον σχεδιασμό,
θα είναι χωρητικότητας 180 δωματίων.
Θα υπάρχει επίσης χώρος 500 τμ για
πραγματοποίηση συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων καθώς το ξενοδοχείο απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και του εξωτερικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τις
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, για τις
τεχνικές λεπτομέρειες του έργου.

ΔΙΕΘΝΗ
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Απορρίπτει η Ε.Ε.
την αμερικανική
πρόταση για
τα αυτοκίνητα

Πέρα από την Ευρώπη ο Τραμπ
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Η απόρριψη της πρότασης
της Ουάσιγκτον αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο
επιβολής δασμών στις
εξαγωγές ευρωπαϊκών
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, το ζήτημα των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Ευρώπη έχει παραμείνει στη σκιά του ανοιχτού πλέον εμπορικού πολέμου

δηλώσει ωστόσο πως «πρέπει να ενισχυθεί
ο τοπικός ανταγωνισμός μέσω του περιορισμού των εισαγωγών». Ο εκούσιος περιορισμός των εισαγωγών είναι παράνομος
σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.
Γεγονός που είναι εξαιρετικά αμφίβολο
ότι θα έκαμπτε τη δίψα του Τραμπ για επιβολή δασμών. Μέχρι σήμερα, το ζήτημα
των εισαγωγών αυτοκινήτων από την Ευρώπη έχει παραμείνει στην σκιά του ανοικτού πλέον εμπορικού πολέμου ΗΠΑ
- Κίνας.
Ωστόσο, ο Τραμπ με την εμμονή του
σχετικά με τα εμπορικά ελλείμματα των
ΗΠΑ είχε δηλώσει προ εβδομάδων πως
το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα με την
Ε.Ε. οφείλεται στις εισαγωγές αυτοκινήτων,
θα μπορούσε να μετατρέψει το θέμα σε
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Πιέσεις και
στην Ιαπωνία

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ευρώπη
εκούσιο περιορισμό των εξαγωγών
Η Ευρωπαϊκή Ενωση απέρριψε την αμερικανική πρόταση για υιοθέτηση ποσοστώσεων στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τη
διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών και τον κίνδυνο αύξησης των αμερικανικών δασμών.
«Είμαστε 100% αντίθετοι» στο ενδεχόμενο επιβολής ποσοστώσεων, δήλωσε
η Σουηδή υπουργός Εμπορίου Αν Λίντε
από τις Βρυξέλλες, όπου συναντώνται οι
Ευρωπαίοι υπουργοί Εμπορίου. «Ελπίζουμε
πως δεν θα εφαρμοστούν οι δασμοί καθόλου. Αυτό θα έκανε την κατάσταση
πραγματικά δύσκολη για τη σουηδική
και την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Θα ήταν καταστροφικό», προσέθεσε η
κυρία Λίντε.
Ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ζαν Μπατίστ Λεμουάν υιοθέτησε παρεμφερή στάση, λέγοντας ότι και
τα 28 κράτη-μέλη της Ενωσης είναι αποφασισμένα να σεβαστούν τους κανόνες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ). Στις 17 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει
πως αναβάλλει τη λήψη απόφασης για
ενδεχόμενη αύξηση των δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, είχε
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ΗΠΑ - Κίνας. Ωστόσο, η εμμονή του Τραμπ με τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την πρόσφατη δήλωσή του ότι το εμπορικό
έλλειμμα με την Ε.Ε. οφείλεται στις εισαγωγές αυτοκινήτων, θα μπορούσε να μετατρέψει το θέμα σε νέα εστία έντασης και να υπονομεύσει
την ανάπτυξη στην Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως.
νέα εστία έντασης και να υπονομεύσει
την ανάπτυξη στην Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως. Ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών δασμών στο 25%, από 2,5% σήμερα, θα οδηγούσε σε αύξηση της τιμής
τους στην αμερικανική αγορά κατά 10.000
ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ θα οδηγούσε σε αύξηση
των δασμών και από την πλευρά της Ε.Ε.
και θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου και επιδείνωση
των διατλαντικών σχέσεων. Τον περασμένο Ιανουάριο ο γ.γ. της Κομισιόν για
το εμπόριο είχε δηλώσει πως η Ε.Ε. θα

αυξήσει τους δασμούς σε εισαγωγές ύψους
20 δισ. ευρώ από τις ΗΠΑ σε περίπτωση
που αυξήσει ο Τραμπ τους δασμούς στα
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
Το δε ινστιτούτο οικονομικών ερευνών
Ifo του Μονάχου είχε υπολογίσει τον Φεβρουάριο ότι ενδεχόμενη αύξηση των
δασμών θα περιορίσει στο ήμισυ, γύρω
στα 19 δισ. ευρώ, τις γερμανικές εξαγωγές
αυτοκινήτων και ανταλλακτικών προς
τις ΗΠΑ.
Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαία
επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ
είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες
να αρχίσουν εμπορικές διαπραγματεύσεις

με την Ενωση για την απάλειψη των δασμών από βιομηχανικά προϊόντα, όπως
είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Ιούλιο από
τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Η κ. Μάλμστρομ
δεν είχε προσδιορίσει για ποιο λόγο δεν
είναι έτοιμες οι ΗΠΑ και είχε υποστηρίξει
πως, αν αποφάσιζαν οι δύο πλευρές να
προχωρήσουν, θα μπορούσαν να επιτύχουν κατ’ αρχήν συμφωνία μέχρι τον Οκτώβριο. Δεύτερο σημαντικό εμπόδιο
στις διαπραγματεύσεις είναι η επιμονή
της Ουάσιγκτον να περιλάβει και τα αγροτικά προϊόντα και η απόλυτη άρνηση
της Ενωσης.

πιέζει και την Ιαπωνία στο ζήτημα των αυτοκινήτων και των εμπορικών ελλειμμάτων γενικότερα. Προχθές από το Τόκιο, ο
Τραμπ δήλωσε στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον
Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Αμπε πως στόχος του είναι η εξάλειψη εμποδίων στο εμπόριο ώστε να μη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα αμερικανικά προϊόντα. «Εχουμε όπως γνωρίζετε
μια απίστευτα μεγάλη εμπορική
ανισορροπία με την Ιαπωνία, επί
πολλά έτη, με την Ιαπωνία να έχει το πλεονέκτημα. Είναι εξαιρετικοί επιχειρηματίες, εξαιρετικοί διαπραγματευτές και μας
έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.
Αλλά νομίζω πως θα έχουμε εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία», δήλωσε ο Τραμπ. Από την
άλλη πλευρά, ο Αμπε είπε ότι οι
δύο ηγέτες συμφώνησαν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις, όμως απέφυγε να απαντήσει πότε θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι οι
σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις εκλογές του Ιουλίου στην Ιαπωνία. Επέμεινε σε
αυτό το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι «στο θέμα του εμπορίου, νομίζω πως θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα, πιθανότατα τον Αύγουστο, που θα είναι πολύ καλά για τις δύο χώρες». Ο Αμερικανός πρόεδρος
έχει απειλήσει και την Ιαπωνία
με αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ενώ ο αναπληρωτής γραμματέας του ιαπωνικού υπουργικού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι
δεν υπάρχει συμφωνία ΗΠΑ Ιαπωνίας για ολοκλήρωση των
εμπορικών διαπραγματεύσεων
έως τον Αύγουστο.

Μέτρα κατά της μετατροπής καταθέσεων
σε ξένο νόμισμα λαμβάνει η Τουρκία
Αυστηρότατα κριτήρια στα συναλλαγματικά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών θέτει η κεντρική τράπεζα της
Τουρκίας για να αναχαιτίσει τη μετατροπή καταθέσεων σε ξένο νόμισμα.
Οι εμπορικές τράπεζες στερούνται,
ουσιαστικά, ρευστότητα 4,2 δισ. δολαρίων σε ξένο νόμισμα, διότι αυξάνονται οι συντελεστές διαθεσίμων για
τις καταθέσεις σε συνάλλαγμα κατά
200 μονάδες βάσης. Απώτερος στόχος
είναι να συγκρατηθεί η μετατροπή
των αποταμιεύσεων των πολιτών σε
ξένο νόμισμα, μια τάση που έχει καλλιεργηθεί λόγω της πτώσης της τουρκικής λίρας.
Προκειμένου να προστατεύσουν
τις καταθέσεις τους από την πτώση
της τουρκικής λίρας κατά 37% έναντι
του δολαρίου από τις αρχές του 2018,
οι πολίτες και τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της χώρας τοποθετούν τα
χρήματά τους σε συνάλλαγμα και ξένα
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Τα νοικοκυριά μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις
τους σε ξένο νόμισμα
για να προστατευθούν
από την πτώση της λίρας.
επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πολύτιμων μετάλλων, φθάνοντας το ιστορικό υψηλό των 182
δισ. δολαρίων στις 17 Μαΐου. Σύμφωνα
με στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής
αρχής (BDDK), οι τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα αναλογούν στο 55% των συνολικών καταθέσεων στον τραπεζικό
κλάδο.
Με τα νέα μέτρα γίνεται πιο δαπανηρό για τις τράπεζες να διατηρούν
καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα, σχολιάζει παράγοντας του κλάδου. «Σκοπός
της κεντρικής τράπεζας είναι να γίνουν

ελκυστικότερες οι καταθέσεις στο εγχώριο νόμισμα, αλλά με την απόφαση
αυτή ενισχύονται έμμεσα τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας»,
προσθέτει ο ίδιος, διατηρώντας την
ανωνυμία του. Δεν είναι πρώτη φορά
που η Αγκυρα λαμβάνει μέτρα για να
αποθαρρύνει τη μετατροπή καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Τον Μάιο φορολόγησε τις πωλήσεις συναλλάγματος
με 0,1%. Την περασμένη εβδομάδα,
η BDDK επέβαλε 24ωρη καθυστέρηση
στις αγορές συναλλάγματος άνω των
100.000 δολαρίων από ιδιώτες.
Οι συνθήκες στην τουρκική οικονομία είναι αρκετά δυσμενείς, με την
ανάπτυξη να υποχωρεί κατά 3% το δ΄
τρίμηνο του 2018 σε σχέση με ένα
χρόνο πριν. Ενα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα είναι ο υψηλός πληθωρισμός που έχει εξασθενίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Αν
και τον Απρίλιο διολίσθησε στο 19,5%

από το 25,24% που ίσχυε τον Οκτώβριο,
παραμένει υψηλός. Πάντως, η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί μια αύξηση των
επιτοκίων και άρα του κόστους δανεισμού στην οικονομία, αν και αναλυτές
τονίζουν πως είναι απαραίτητη για να
συγκρατηθεί ο πληθωρισμός αλλά και
η πτώση της λίρας. Μέσα Μαΐου, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s τόνισε πως η Τουρκία χρειάζεται ένα συγκροτημένο και αξιόπιστο
σχέδιο για να αποφύγει μια ακόμη υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. «Εάν η κυβέρνηση αποτύχει να προωθήσει ένα τέτοιο σχέδιο
για να αντιμετωπίσει διαρθρωτικά
προβλήματα και να περιορίσει τις διακυμάνσεις στην τουρκική λίρα, τότε
θα ενταθούν οι πιέσεις στην αξιολόγηση της οικονομίας», είχε σχολιάσει
ο Ιβ Λεμάι, υψηλόβαθμο στέλεχος του
οίκου Moody’s.

Από τις αρχές του 2018 η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου έχει υποχωρήσει κατά 37%.

Φοροαποφυγή στις αποθήκες των... ελεύθερων λιμανιών
Η παλαιότερη όλων είναι μεγαλύτερη από εννέα γήπεδα ποδοσφαίρου και στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε
για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Ερυθρό Σταυρό. Η πιο
καινούργια ανοίγει μόνον ύστερα
από έλεγχο αναγνώρισης της κόρης
του ματιού. Πρόκειται για ειδικές αποθήκες που βρίσκονται σε συγκεκριμένα λιμάνια, στα λεγόμενα «ελεύθερα λιμάνια», όπως τα αποκαλεί
σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg
Businessweek. Προσφέρουν, όμως,
το τέλειο καταφύγιο σε αγοραπωλησίες έργων τέχνης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν
αφορολόγητες ακριβώς επειδή λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια των λεγόμενων ελεύθερων λιμανιών.
Οι αποθήκες των ελεύθερων λιμανιών είναι κατασκευασμένες με
την πλέον υψηλή τεχνολογία και φιλοξενούν ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακριβά έργα τέχνης.
Τα «παρκάρουν» εκεί συλλέκτες και
βαθύπλουτοι αγοραστές τους και παραμένουν επί χρόνια χωρίς να καταβληθεί φόρος γι’ αυτά. Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του
Bloomberg Businessweek, λιμάνια
με τέτοιες αποθήκες υπάρχουν κοντά
στη Γενεύη, στη Σιγκαπούρη και σε
άλλες ασιατικές χώρες, πρόθυμες να
προσφέρουν καταφύγιο σε νεοαποκτηθείσες περιουσίες. Σύμφωνα, πάντα, με το Bloomberg Businessweek,
σχετικά προσφάτως λειτουργούν με
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Αποτελούν το τέλειο
καταφύγιο αγοραπωλησιών έργων τέχνης
πολλών εκατομμυρίων
δολαρίων που παραμένουν αφορολόγητες.

Tα ελεύθερα λιμάνια δεν είναι παρά μικρογραφίες ειδικών αφορολόγητων ζωνών που προσφέρουν στους πελάτες τους έ-

ναν νόμιμο τρόπο για να αποφύγουν την καταβολή διπλών δασμών εισαγωγής. Αν, για παράδειγμα, ένας βαθύπλουτος συλλέκτης έργων τέχνης έχει στην κατοχή του έναν Μαγκρίτ αξίας 20 εκατ. δολαρίων, μπορεί να τον «παρκάρει» στην αποθήκη
του ελεύθερου λιμανιού του Μανχάταν (φωτ.) για να αποφύγει την καταβολή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε δασμούς,
μέχρις ότου αποφασίσει αν θα τον μεταφέρει στην κατοικία του ή θα τον πουλήσει σε άλλον συλλέκτη.
τον ίδιο τρόπο και ορισμένα λιμάνια
στις ΗΠΑ, στο Μανχάταν και στην
πόλη Γουίλμινγκτον στην πολιτεία
Ντέλαγουερ. Στην πράξη, τα ελεύθερα
λιμάνια δεν είναι παρά μικρογραφίες
ειδικών αφορολόγητων ζωνών που
προσφέρουν στους πελάτες τους νόμιμο τρόπο για να αποφύγουν την
καταβολή διπλών δασμών εισαγωγής.
Αν, για παράδειγμα, ένας βαθύπλουτος
συλλέκτης έργων τέχνης έχει στην
κατοχή έναν Μαγκρίτ αξίας 20 εκατ.
δολαρίων, μπορεί να τον «παρκάρει»
στην αποθήκη του ελεύθερου λιμανιού

του Λουξεμβούργου για να αποφύγει
την καταβολή εκατοντάδων χιλιάδων
δολαρίων σε δασμούς μέχρις ότου αποφασίσει αν θα τον μεταφέρει στην
έπαυλή του στην Ελβετία ή στην κατοικία του στο Μανχάταν. Στην Ελβετία, τα ελεύθερα λιμάνια θέτουν
χρονικό όριο φιλοξενίας των πολύτιμων αντικειμένων τους 12 μήνες για
τους Ελβετούς πολίτες. Κάτι ανάλογο
συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
Τα περισσότερα από αυτά τα ελεύθερα λιμάνια απαιτούν διεξοδική
καταγραφή των πολύτιμων ειδών τό-

σο κατά την είσοδο όσο και κατά την
έξοδό τους. Τα πρόβλημα είναι, όμως,
ότι την ίδια στιγμή στην πλειονότητά
τους επιτρέπουν στους κατόχους των
ακριβών αυτών έργων τέχνης να διατηρούν κρυφή την ταυτότητά τους
και να εμφανίζονται ως εταιρεία. Και
εφόσον δεν φορολογούνται οι πωλήσεις που γίνονται μέσα στα όρια
ενός ελεύθερου λιμανιού, οι ιδιοκτήτες
μπορούν να παίρνουν μέρος σε ανώνυμες συναλλαγές και να πωλούν
έργα τέχνης αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να καταβάλ-

λουν κανένα φόρο. Η δυνατότητα να
ανιχνευθούν αυτές οι συναλλαγές είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Η μεγαλύτερη από τις αποθήκες
ελεύθερων λιμανιών βρίσκεται στη
Γενεύη και είναι έκτασης 51.932 τ.μ.
Εχει δεχθεί επικρίσεις, καθώς έχει
φιλοξενήσει εννέα αρχαιότητες που
εκλάπησαν το 2010 από τη Λιβύη,
τη Συρία και την Υεμένη και μεταφέρθηκαν μέσω Κατάρ και Αραβικών
Εμιράτων. Χρειάστηκε να παρέλθουν
έξι χρόνια για να τις κατάσχουν οι
ελβετικές αρχές ύστερα από ελέγχους
των τελωνείων. Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρισκόταν και ένα άγαλμα
της Αφροδίτης των Ελληνιστικών
χρόνων που εκλάπη από τη Συρία.
Η αποκάλυψη ανάγκασε το ελεύθερο
λιμάνι της Γενεύης να επιβάλει αυστηρότερους κανονισμούς. Εκτοτε
στην ιστοσελίδα του υπάρχει η προειδοποίηση προς τους επίδοξους πελάτες ότι πρέπει να έχουν την αναγκαία προέγκριση για να μεταφέρουν
στις αποθήκες του οποιοδήποτε αρχαιολογικό εύρημα.

Καθυστερεί η επιλογή
διαδόχου του Ντράγκι
Μετ’ εμποδίων αναμένεται
να ξεκινήσει η διαδικασία
για την επιλογή του διαδόχου
του Μάριο Ντράγκι στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στη σημερινή έκτακτη σύνοδο της
Ε.Ε. Αρκετοί εταίροι στην
Ε.Ε. δεν μπορούν να πάρουν
επίσημα θέση για την επιλογή του νέου προέδρου της
ΕΚΤ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το πολιτικό
τοπίο στις χώρες τους παραμένει ρευστό. Οι δύο υποψήφιοι από τη Φινλανδία, ο Ερκι
Λικάνεν και ο Ολι Ρεν, δεν
αναμένεται να προταθούν
από το Ελσίνκι, καθώς κάτι
τέτοιο δεν περιλαμβάνεται
στις αρμοδιότητες της υφιστάμενης υπηρεσιακής κυβέρνησης. Η Φινλανδία δεν
μπορεί να ποντάρει ούτε στη
στήριξη των Αυστριακών είτε
για τον Ρεν, νυν επικεφαλής
της κεντρικής τράπεζας στη
Φινλανδία, είτε για τον Λικάνεν. Στη σύνοδο αναμένεται να παρουσιαστεί μεταβατικός καγκελάριος από
την Αυστρία, εφόσον η χώρα
οδεύει σε πρόωρες εκλογές
τον Σεπτέμβριο μετά την
πτώση της κυβέρνησης του
Σεμπάστιαν Κουρτς στον α-

πόηχο σκανδάλου. Σε πρόωρες εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Ιουνίου,
οδεύει και η Ελλάδα. Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν τις
δικές τους προτάσεις για τον
διάδοχο του Μάριο Ντράγκι,
η θητεία του οποίου λήγει
τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το
Παρίσι στηρίζει τον κεντρικό
τραπεζίτη της, Βιλερουά ντε
Γκαλό. Ωστόσο, ένας από
τους πιο πολυσυζητημένους
διαδόχους του Ντράγκι είναι
ο Γενς Βάιντμαν, επικεφαλής
της κεντρικής τράπεζας στη
Γερμανία. Εχει διαφωνήσει
με την επεκτατική πολιτική
που εφάρμοζε η ΕΚΤ στα χρόνια της κρίσης και χθες δήλωσε, εμμέσως, πως είναι αντίθετος με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη
της Ευρωζώνης.
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H μεσαία τάξη
στη Βενεζουέλα
έχει πλέον
εξαφανιστεί
Ελάχιστοι μπορούν να επισκεφθούντα
λίγα καλά εστιατόρια του Καράκας
Υπάρχουν ακόμη στο Καράκας εστιατόρια
πολυτελείας που σερβίρουν παραδοσιακά
χαβανέζικα μαριναρισμένα ψάρια, σούσι,
λάδι τρούφας, καρπάσιο και εκλεκτά κρασιά. Εχουν μείνει ελάχιστα, βέβαια, αλλά
όπως επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ
του το BBC, σε εποχές τόσο ολέθριας κρίσης εκπλήττει το γεγονός ότι υπάρχουν
έστω και αυτά τα λίγα.
Εχει απομείνει, επίσης, ένα μικρό σούπερ μάρκετ που πουλάει εισαγόμενα προϊόντα για όσους μπορούν ακόμη να τα αγοράσουν, τους ελάχιστους προνομιούχους. Στα ράφια του υπάρχουν ιταλικά
και γαλλικά τυριά, ελιές πολλών ποικιλιών
και χαβιάρι. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι από ισπανικό ζαμπόν με την ασύλληπτη τιμή των 1.800 δολαρίων.
Εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιοι ακριβώς αγοράζουν αυτά τα είδη όταν στη
χώρα το 90% του πληθυσμού έχει βυθιστεί
στη φτώχεια και το ΔΝΤ προβλέπει πως
φέτος ο πληθωρισμός θα φτάσει στα 10
εκατομμύρια τοις εκατό! Με αυτά τα επίπεδα πληθωρισμού ο βασικός μισθός
δεν αντιπροσωπεύει παρά μόλις πέντε
δολάρια τον μήνα και οι περισσότεροι
δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και
δύο αυγά ή ένα κουτί ρύζι. Στην πραγματικότητα η πάλαι ποτέ μεσαία τάξη
της Βενεζουέλας έχει εξαφανιστεί, καθώς
ο πληθωρισμός έχει συμπιέσει τους μισθούς τόσο, ώστε να αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Μιλώντας στο BBC, ο Ρονάλντ Μπάλσα
Γκουανίπα, κοσμήτορας στο τμήμα Οικονομικών του Καθολικού Πανεπιστημίου

<
<
<
<
<
<
<

Ο πληθωρισμός έχει συμπιέσει τους μισθούς των πολιτών σε τέτοιο βαθμό, που η
συντριπτική πλειονότητα αγωνίζεται για να επιβιώσει.
του Καράκας, κατέταξε σε δύο κατηγορίες
τους πελάτες αυτού του είδους εστιατορίων και σούπερ μάρκετ: σε όσους έχουν
συγγενείς στο εξωτερικό που τους στέλνουν χρήματα και όσοι πληρώνονται τον
μισθό τους σε ξένο νόμισμα. Αυτά τα εστιατόρια και τα σούπερ μάρκετ και η
λιγοστή πελατεία τους, τονίζει, είναι ό,τι
έχει απομείνει από παλαιότερες εποχές
όταν η χώρα είχε μεγάλα έσοδα από το
πετρέλαιο και οι Βενεζουελάνοι είχαν
τη δυνατότητα να αποταμιεύουν. Συγκαλύπτουν, όμως, την εξαιρετικά δύσκολη
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι πλέον προνομιούχοι. «Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να
τρώνε σε εστιατόρια δεν συνεπάγεται
ότι έχουν πρόσβαση και σε όσα φάρμακα
χρειάζονται» τονίζει ο ίδιος και προσθέτει
πως οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι «δεν μπορούν
να κάνουν σχέδια για τις σπουδές των
παιδιών τους, να αγοράσουν ανταλλακτικά
αυτοκινήτων ή να προγραμματίσουν το
μέλλον τους».

Διακοπές ρεύματος
Εξάλλου οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν σημειωθεί σε όλη τη

Με αυτά τα επίπεδα πληθωρισμού ο βασικός μισθός δεν αντιπροσωπεύει παρά μόλις πέντε δολάρια τον μήνα και οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και

δύο αυγά ή ένα κουτί ρύζι.
χώρα έχουν κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή
των ανθρώπων στη Βενεζουέλα. Στην αριστοκρατική συνοικία Las Mercedes ο
ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας καφέ μιλάει
για το σοκ που έχουν υποστεί όλοι από
τις διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος. Απασχολεί 200 υπαλλήλους
και έχει τέσσερα καφέ και ανοίγει ένα
ακόμα. Ομολογεί πως όλοι ανησυχούσαν
πως ίσως κάποτε θα συνέβαινε κάτι τέτοιο,
αλλά δεν το περίμεναν τόσο γρήγορα.
Τις ημέρες που δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα,
τα καφέ είναι άδεια αλλά όταν επανέρχεται
η παροχή, ορισμένα από τα καφέ της αλυσίδας γεμίζουν με κόσμο στον οποίο
προσφέρουν ένα είδος καταφυγίου. Με-

γάλο μέρος του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Απομένουν, όμως, 30
εκατ. κάτοικοι που βρίσκονται εντός των
τειχών. Και όπως τονίζει ο ιδιοκτήτης
της αλυσίδας καφέ, οι άνθρωποι αυτοί
χρειάζονται ελεύθερο χρόνο, θέλουν να
συναντούν τους φίλους τους και να πίνουν
μαζί καφέ γι’ αυτό και επιβιώνουν αυτά
τα μαγαζιά.

«Ασπίδα» το δολάριο
Σε καφέ γνωστής αλυσίδας, νέα γυναίκα πίνει τον καφέ της και τρώει ένα
γλυκό που μοιράζεται με κάποιον φίλο
της. Η ίδια αναφέρει στο BBC ότι εργάζεται
στον τομέα του μάρκετινγκ και ο μισθός

Νέο μέτωπο ΗΠΑ - Ευρώπης
με αφορμή τον Nord Stream 2
Η Ουάσιγκτον απειλεί με κυρώσεις τις εταιρείες που κατασκευάζουν τον αγωγό
Βρίσκονται προ πολλού στο στόχαστρο
της Ουάσιγκτον εξαιτίας της συμμετοχής τους στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.
Τώρα, όμως, είναι αντιμέτωπες με κυρώσεις που σχεδιάζει να τους επιβάλει
η κυβέρνηση Τραμπ. Ο λόγος για τις
ευρωπαϊκές ενεργειακές Uniper και
Wintershall της Γερμανίας, την Engie
της Γαλλίας, την ολλανδοβρετανική
Shell και την αυστριακή OMV που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την μήνιν
του Αμερικανού προέδρου, επειδή
συνδράμουν στην αύξηση της ροής
ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Ρικ
Πέρι, όταν μίλησε για βαρύτατους περιορισμούς που ετοιμάζεται να επιβάλει
<
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Οι πολέμιοι του Nord
Stream 2 υποστηρίζουν
ότι αποτελεί πολιτικό
εργαλείο της Μόσχας,
καθώς αυξάνει την
ενεργειακή εξάρτηση της
Ευρώπης από τη Ρωσία.
η Ουάσιγκτον στο επίμαχο σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία
στη Γερμανία. «Η αμερικανική κυβέρνηση θα ψηφίσει νομοσχέδιο, η Βουλή
των Αντιπροσώπων θα το εγκρίνει και
θα το παραπέμψει στον πρόεδρο που
θα το υπογράψει και θα επιβάλει κυρώσεις στον Nord Stream 2», τόνισε
ο Αμερικανός υπουργός από το Κίεβο,
όπου παρέστη στην ορκωμοσία του
νέου προέδρου της Ουκρανίας. Ο τόπος
που επέλεξε για την εξαγγελία των
προθέσεων της Ουάσιγκτον ενδεχομένως δεν ήταν τυχαίος. Το σχέδιο
των 9,5 δισ. ευρώ εμπλέκεται στη δίνη
γεωπολιτικών εντάσεων και έχει προκαλέσει τριβές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες.
Οι πολέμιοι του Nord Stream 2 υποστηρίζουν ότι συνιστά πολιτικό εργαλείο της Μόσχας, καθώς αυξάνει
την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης
από τη Ρωσία. Υπογραμμίζουν, όμως,

Η κατασκευή του Nord Stream 2 έχει αρχίσει από το 2015 και σχεδιάσθηκε ώστε να
διπλασιάσει τη χωρητικότητα του Nord Stream 1 που λειτουργεί από το 2011. Βάσει
του σχεδιασμού τους, οι δύο αγωγοί από κοινού θα μεταφέρουν 110 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, σχεδόν το 1/4 της συνολικής ζήτησης στην Ε.Ε.
ιδιαίτερα ότι ο εν λόγω αγωγός, που
αποτελεί εν μέρει παράκαμψη και εν
μέρει επέκταση του υφιστάμενου Nord
Stream, έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να
παρακάμπτει την Ουκρανία. Και αυτό
γιατί περιορίζει όντως τον όγκο του
φυσικού αερίου που διασχίζει το έδα-

φός της και κατά συνέπεια μειώνει τα
έσοδά της από τις σχετικές προμήθειες.
Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times, αν υλοποιηθεί
η εξαγγελία του Ρικ Πέρι, θα δεχθεί
πλήγμα όχι μόνον ο αγωγός και οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κα-

τασκευή του, αλλά και η οικονομία
της Ρωσίας. Θα προστεθεί εν ολίγοις
ένας ακόμη παράγοντας πίεσης στη
ρωσική οικονομία και θα πολλαπλασιάσει το κόστος του εμπάργκο που
της έχουν επιβάλει η Ουάσιγκτον και
η Ε.Ε. μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Μιλώντας, πάντως, στη
βρετανική εφημερίδα ο Ούρλιχ Λίσεκ,
υπεύθυνος επικοινωνίας στην κοινοπραξία του Nord Stream 2, άφησε να
εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται
να μην υλοποιήσει τις απειλές της. Οπως τόνισε, η εταιρεία «έχει ενημερωθεί
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση
στις ΗΠΑ όσον αφορά την επιβολή
κυρώσεων κατά των εταιρειών που
συμμετέχουν στον Nord Stream 2 και
γνωρίζουμε τον κίνδυνο». Προσέθεσε,
πάντως, πως δεν περιμένει να επιβληθούν πραγματικά κυρώσεις στις εταιρείες της κοινοπραξίας. Τόνισε, άλλωστε, πως καμία από τις εταιρείες αυτές
δεν έχει έως τώρα εγκαταλείψει το φιλόδοξο σχέδιο υπό τον φόβο των κυρώσεων.
Η κατασκευή του επίμαχου έργου
έχει αρχίσει από το 2015 και έχει σχεδιασθεί ώστε να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του Nord Stream 1 που
λειτουργεί από το 2011. Βάσει του σχεδιασμού τους, οι δύο αγωγοί από κοινού
θα μεταφέρουν 110 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ετησίως, σχεδόν το
1/4 της συνολικής ζήτησης στην Ε.Ε.
Οι υποστηρικτές του αγωγού επιμένουν
πως πρόκειται για σχέδιο αμιγώς επιχειρηματικό χωρίς καμία πολιτική προέκταση.
Ορισμένοι, μεταξύ των οποίων και
Γερμανοί επιχειρηματίες, έχουν εκφράσει υποψίες πως βαθύτερη αιτία
των αντιδράσεων της Ουάσιγκτον
είναι η επιδίωξή της να προωθήσει
στην Ευρώπη το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που, ωστόσο, είναι σαφώς ακριβότερο από
το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Ιούλιο του περασμένου
έτους ο Αμερικανός πρόεδρος συνήψε
ανακωχή με τον πρόεδρο της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και η Ε.Ε. απέφυγε
τους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα υπό τον όρο να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού LNG.

της ανέρχεται στο ασυνήθιστο πλέον για
τα δεδομένα της χώρας επίπεδο των 150
δολαρίων τον μήνα. Τονίζει πως, όταν
έχει κανείς την τύχη να πληρώνεται σε
δολάρια, τότε μπορεί να ζήσει «αξιοπρεπώς». Ακόμη και γι’ αυτήν όμως, ο καφές
και το γλυκό δεν είναι αυτά που συνήθως
παραγγέλνει, καθώς το κόστος τους ανέρχεται στον βασικό μισθό της Βενεζουέλας. Κάποτε, πάντως, συνήθιζε να
αγοράζει γλυκά, μπισκότα και να κερνάει
φίλους, ενώ τώρα παίρνει μόνον καφέ.
Το γλυκό είναι για την εξαιρετική περίσταση επειδή έχει τα γενέθλιά της. Λίγο
παραπέρα, κάποια άλλη κυρία κερνάει
την κόρη της και τους φίλους της επειδή

συνταξιοδοτήθηκε. Εργαζόταν ως ψυχολόγος στον κρατικό τομέα και άλλοτε,
όπως τονίζει η ίδια, με τον μισθό της πλήρωνε το ιδιωτικό σχολείο της κόρης της,
ταξίδευε στην Ευρώπη και αγόρασε αυτοκίνητο. Τώρα παρέχει τις υπηρεσίες
της μόνον ιδιωτικά και πληρώνεται σε
δολάρια.
Οπως αναφέρει, «τα δολάρια σε προστατεύουν τουλάχιστον από τον πληθωρισμό», καθώς η σύνταξη που παίρνει
από το κράτος αντιστοιχεί περίπου σε
πέντε δολάρια τον μήνα. «Εγώ και οι φίλοι
μου είχαμε όλοι πανεπιστημιακή μόρφωση
και ανήκαμε στη μεσαία τάξη», θυμάται,
αλλά προσθέτει «έχουμε πληγεί όλοι».

Μεγάλη η αύξηση
ανισοτήτων στη Βρετανία
Ο Βρετανός νομπελίστας οικονομολόγος Ανγκους Ντίτον κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για τη διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας
στη χώρα, ένα φαινόμενο που κοντεύει να
πάρει ανάλογες διαστάσεις με τις ΗΠΑ. Η
Βρετανία εμφανίζει τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα συγκριτικά με κάθε άλλη
οικονομία του ανεπτυγμένου κόσμου, εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Το χάσμα αυτό δεν εντοπίζεται μόνο στα εισοδήματα, αλλά επίσης
στην παιδεία και στην υγεία, με κίνδυνο να
αποδυναμωθεί η δημοκρατία, τόνισε ο Ντίτον.
Ο 73χρονος διακεκριμένος οικονομολόγος
ήταν επικεφαλής σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου
Δημοσιονομικών Μελετών στο Λονδίνο. Η
έρευνα αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
οι μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι εδώ και
μία δεκαετία, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την αύξηση των αυτοκτονιών και
των καταχρήσεων αλκοόλ και ναρκωτικών
από μεσήλικες. Επιπροσθέτως, οι μισθοί των

εργαζομένων χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση
δεν έχουν αυξηθεί εδώ και πέντε δεκαετίες,
κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στη
χώρα εδώ και έναν αιώνα. Η δυσαρέσκεια
αυτή για το επίπεδο των μισθών στη Βρετανία
αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους
που η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα για το Brexit στις
23 Ιουνίου του 2016 αποφάσισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση. «Πιστεύω πως είναι καλό να πλουτίζουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα όταν φέρνει ευημερία και
στους υπόλοιπους», σχολίασε ο Ντίτον στο
πρακτορείο Reuters. «Είναι διαφορετικό,
όμως, να “παίρνεις” αντί να “δημιουργείς”,
να γίνονται λίγοι πλούσιοι εις βάρος πολλών
φτωχών, διακωμωδώντας την οικονομία»,
πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Ντίτον τιμήθηκε από τη
Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Σπουδών με
το βραβείο Νομπέλ Οικονομίας το 2015 για
τη μελέτη του πάνω στην κατανάλωση, στη
φτώχεια και στην ευημερία.

Ανοικτό δηλώνει το Πεκίνο
για διεθνείς συνεργασίες
Ανοικτή πρόσκληση για συνεργασία στον τομέα του Ιντερνετ και της τεχνητής νοημοσύνης απηύθυνε προς κάθε ενδιαφερόμενη
χώρα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για την αντίδραση του Πεκίνου στην
απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει
την κινεζική Huawei από την αμερικανική
αγορά. Μιλώντας σε συνέδριο υψηλής τεχνολογίας που άρχισε χθες στη νοτιοδυτική
πόλη Γκουγιάνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε
πως η Κίνα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην
ανάπτυξη της τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων και είναι πρόθυμη να εξερευνήσει
τη δυνατότητα της συνεργασίας με άλλες
χώρες όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες.
Στο εν λόγω συνέδριο, που ολοκληρώνεται
την Τετάρτη, συμμετέχουν οι τεχνολογικοί
κολοσσοί της Κίνας, όπως ο όμιλος λιανικού
εμπορίου Alibaba, η Tencent Holdings αλλά
και η Huawei Technologies. Συμμετείχαν,
όμως, παράλληλα διεθνείς εταιρείες, όπως
η Dell, ο κινεζικός βραχίονας της Google
αλλά και οι NTT Docomo και Digital Economy
Corporation. Το Πεκίνο πέρασε, όμως, παράλληλα στην αντεπίθεση αποκαλύπτοντας
για πρώτη φορά ένα σημείο αιχμής που προέκυψε από τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον
για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Το
κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ξιν

Χουά αναφέρθηκε στο αίτημα της Ουάσιγκτον να διακόψει τη στήριξή του στις κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας. Σύμφωνα με
την Ουάσιγκτον, η πάγια πολιτική του Πεκίνου να ενισχύει με κάθε τρόπο, και προπαντός με κρατικό χρήμα, τις κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας τις θέτει σε πλεονεκτική θέση στον διεθνή ανταγωνισμό. Το
Πεκίνο, όμως, χαρακτήρισε το επίμαχο αίτημα απόπειρα «εισβολής» στην εθνική του
κυριαρχία από την πλευρά της οικονομίας
μέσω του πρακτορείου Ξιν Χουά.
Στην ίδια ανακοίνωση, χαρακτηρίζονται
«αλαζονικά» τα αιτήματα της αμερικανικής
κυβέρνησης. Το σχόλιο αποτελεί έμμεση
απάντηση στην κατηγορία της Ουάσιγκτον
ότι η κινεζική πλευρά ανακάλεσε πλήρως
δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο
των συνομιλιών στέλνοντας έγγραφο εργασίας από το οποίο είχε διαγράψει κάθε
νομικά δεσμευτική υπόσχεσή του. Οι κρατικές επιχειρήσεις στην Κίνα απολαμβάνουν
τη στήριξη των αρχών όχι μόνο με επιδοτήσεις, αλλά συχνά και με συγκεκαλυμμένα
μέτρα, όπως οι έμμεσες εγγυήσεις που παρέχει η κυβέρνηση στα χρέη των κρατικών
επιχειρήσεων και οι χαμηλοί τόκοι που καταβάλλουν οι κρατικές επιχειρήσεις στην
αποπληρωμή των χρεών.
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Προϋπόθεση επιβίωσης του ευρώ
η πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε.
Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα δεν έχει ευνοήσει όλα τα κράτη, λένε οι επικριτές του
Το ευρώ συμπλήρωσε πρόσφατα 20
έτη ζωής, ωστόσο ορισμένοι αμφιβάλλουν κατά πόσον θα φθάσει τα
30. Το κοινό νόμισμα βρίσκεται σε
σταυροδρόμι, καθώς η ύπαρξή του
δεν έχει ευνοήσει όλα τα κράτημέλη, ενώ ο ρόλος που θα πρέπει να
διαδραματίσει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Φόρουμ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της
Deutsche Welle, μία από τις επικρατέστερες απόψεις που διατυπώθηκαν
στο φόρουμ που έγινε στο Κατόβιτσε
της Πολωνίας ήταν αυτή της Μπριζίτ
Γκρανβίλ, καθηγήτριας Διεθνών Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, η οποία τόνισε πως το ευρώ έχει ανάγκη επειγόντως περαιτέρω πολιτικής ενοποίησης των 19
κρατών-μελών που το χρησιμοποιούν. «Η νομισματική ένωση απαιτεί
πολιτική ένωση, και αυτό είναι το
νόημα του κοινού προϋπολογισμού»,
είπε η Γκρανβίλ αναφερόμενη στην
<
<
<
<
<
<

Τα εισοδήματα στην Ιταλία έχουν μειωθεί κατά
5%, στη Γαλλία κατά 2%,
ενώ έχουν αυξηθεί στη
Γερμανία κατά 19%.

Η νομισματική ένωση είναι απλώς ένα σύστημα «σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών», που πρόκειται να καταλήξει σε χρηματοπιστωτική κρίση, τονίζει η Μπριζίτ
Γκρανβίλ, καθηγήτρια Διεθνών Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

πρόταση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού για την
Ευρωζώνη, πρόταση που συνάντησε
σθεναρή αντίσταση από Ολλανδία,
Φινλανδία και επτά ακόμη χώρες
και δεν υποστηρίχθηκε ουσιαστικά
από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα να
αποδυναμωθεί σημαντικά στην πορεία. Μιλώντας στην DW, η Γκρανβίλ
εκτίμησε ότι η πρόταση Μακρόν
δεν έχει μέλλον. «Χωρίς πολιτική
συγκολλητική ουσία δεν υπάρχει
πραγματική ένωση, αλλά παράλληλα
η Ευρωζώνη επιβραδύνει την Ευρώπη», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας

τη νομισματική ένωση απλώς σύστημα «σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών» που πρόκειται να καταλήξει σε χρηματοπιστωτική κρίση.
«Δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί,
παρά μόνο να εκραγεί εν μέσω κρίσης. Δεν γνωρίζω ποιος θα είναι ο
καταλύτης, αλλά δεν βλέπω να διαρκεί για ακόμη δέκα χρόνια». Κατά
την Γκρανβίλ, αιτία διάλυσης της
Ευρωζώνης είναι το γεγονός πως τα
εισοδήματα στην Ιταλία έχουν μειωθεί κατά 5%, στη Γαλλία κατά 2%,
ενώ έχουν αυξηθεί στη Γερμανία
κατά 19%. Ο Χανς Ολαφ Χενκελ,
Γερμανός ευρωβουλευτής με το ECR

και σκληρός επικριτής του ευρώ, πιστεύει ότι το κοινό νόμισμα καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ενωση και
έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική και πολιτική ζημία στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Γερμανίας, που έχει ωφεληθεί περισσότερο
από κάθε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωζώνης. «Το ευρώ είναι υπερβολικά
ισχυρό για τους Ιταλούς και τους
Γάλλους. Οι χώρες δεν μπορούν να
το υποτιμήσουν. Ωστόσο, ορισμένα
κράτη δυσκολεύονται εξαιρετικά να
μεταρρυθμιστούν, περιλαμβανομένης της Γαλλίας. Το ευρώ έχει σχεδιαστεί μόνο για να πιέζει τις χώρες

να αλλάζουν», λέει ο Γερμανός ευρωβουλευτής.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που
έγινε σε 14 κράτη-μέλη της Ε.Ε. προκύπτει το παράδοξο η υποστήριξη
προς την Ενωση να είναι υψηλότερη
από κάθε άλλη στιγμή τα τελευταία
25 χρόνια, με τα 2/3 των Ευρωπαίων
να την υποστηρίζουν, ενώ η πλειονότητα των πολιτών σε δέκα κράτη-μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία,
Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα) εκτιμάει πως είναι «ρεαλιστική πιθανότητα» η διάλυση της Ε.Ε. τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Σύμφωνα με

τη δημοσκόπηση της YouGov για
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (ECFR),
βασικά αίτια της ανησυχίας είναι η
οικονομική ανασφάλεια και η αίσθηση ότι η ζωή της επόμενης γενιάς
θα είναι χειρότερη από αυτήν της
σημερινής.
Η αίσθηση αυτή, δικαιολογημένη
ή όχι, είναι σοβαρό πρόβλημα για
το ευρώ, που υποχρεούνται να το
υιοθετήσουν όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε., πλην Δανίας, και το οποίο υιοθετήθηκε με την ελπίδα ότι θα ενισχύει οικονομικά και πολιτικά την
Ενωση.

Πλήγωσε το ενιαίο νόμισμα
η λανθασμένη αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης
Φυσικά δεν είναι όλοι απαισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον
του ευρώ. «Η εγκατάλειψη του
ευρώ θα ήταν λανθασμένη,
ουτοπική και ανέφικτη», λέει
στην DW o Μαρσίν Πιατκόβσκι, υψηλόβαθμος οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα. «Οπως και ένα διαζύγιο,
ποτέ δεν τελειώνει καλά. Είναι
γάμος. Οταν δεσμευθεί κανείς,
θα πρέπει να παραμείνει. Μπορούμε να κάνουμε τον γάμο
να λειτουργήσει», πιστεύει ο
Πιατκόβσκι. Υποστηρίζει πως
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νομισματική ένωση
δεν είναι το ίδιο το νόμισμα,
αλλά οι λανθασμένες επιλογές
που έγιναν κατά τη διάρκεια
της κρίσης δημοσίου χρέους
της Ευρωζώνης, που παραλίγο
να οδηγήσει στη διάλυση του
ευρώ, εξέλιξη που, κατά γενική
εκτίμηση, αποφεύχθηκε κυρίως από την υπόσχεση του
Μάριο Ντράγκι, προέδρου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιούλιο του 2012, να
κάνει «ό,τι χρειαστεί» ώστε
να προφυλάξει το ευρώ. «Δεν
διασώσαμε οικονομικά τις πιο
αδύναμες χώρες, απλώς προχωρήσαμε (επιβάλλοντας) λιτότητα. Υπάρχουν αρκετές ιδέες για το πώς θα επιδιορθώσουμε την Ευρωζώνη». O οικονομολόγος της Παγκόσμιας
Τράπεζας θεωρεί πως η νομισματική και δημοσιονομική
πολιτική της Ευρωζώνης δεν
ήταν αρκετά επεκτατική κατά
τη διάρκεια της κρίσης. «Πρόκειται για πολιτική και πολιτισμική διαδικασία. Το ευρώ
δεν έγινε για να πουλάμε πολωνικά λουκάνικα στη Σοβιετική Ενωση, αλλά ως τμήμα
μιας διαδικασίας για τη δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης. Ισως να κάνουμε λάθος,
αλλά δεν γίνεται να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση». Περισσότεροι πολίτες από κάθε άλλη φορά υποστηρίζουν το ευρώ, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του
περασμένου Οκτωβρίου. Το
74% των ερωτηθέντων θεωρεί
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«Οπως και ένα διαζύγιο, ποτέ δεν τελειώνει καλά. Η σύνδεση με το ευρώ είναι
γάμος. Μπορούμε να
κάνουμε τον γάμο να
λειτουργήσει».
πως το ευρώ είναι θετικό για
την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ
το ποσοστό ήταν το ίδιο τον
Οκτώβριο του 2017 και είχε
υποχωρήσει στο 67% το 2016.
Σε ποσοστό 64% οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως το ευρώ
είναι θετικό για τη χώρα τους,
ενώ το 25% θεωρεί το αντίθετο. Υπάρχουν αρκετά μεγάλες
διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών-μελών, με την υποστήριξη προς το ευρώ να
ανέρχεται στο 85% στην Ιρλανδία και να υποχωρεί στο
42% στη Λιθουανία, στο 47%
στην Κύπρο και στο 57% στην
Ιταλία. Στην Ελλάδα η υποστήριξη προς το ευρώ ήταν
το 2018 στο 60%, αυξημένη
κατά 3 μονάδες σε σχέση με
το 2017. Μάλιστα, οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε ποσοστό 69% πως η Ευρωζώνη έχει
ανάγκη από μεγαλύτερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, περιλαμβανομένης
της δημοσιονομικής πολιτικής,
ενώ το 7% θεωρεί πως θα πρέπει να περιοριστεί. Υπάρχει
επίσης ισχυρή υποστήριξη
(78%) για υιοθέτηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων που
έχουν σκοπό την ενίσχυση
των εθνικών οικονομιών.

Σημαντικό προβάδισμα της Κίνας
στις μπαταρίες ηλεκτροκίνητων Ι.Χ.
Κινητοποιούνται Ευρωπαίοι και Αμερικανοί για να καλύψουν τη διαφορά
Μέτρα για την αύξηση της παραγωγής
μπαταριών για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα συζητούν οι ΗΠΑ, με απώτερο
στόχο να φθάσουν την Κίνα, που σήμερα διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε
αυτή την αγορά. Η Γαλλία και η Γερμανία ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή
Ενωση να δώσει το πράσινο φως σε
κρατικά κονδύλια 1,7 δισ. ευρώ για να
στηρίξουν τη δημιουργία κοινοπραξίας
που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή
κυττάρων μπαταριών για την ηλεκτροκίνηση. Σήμερα, η Κίνα κυριαρχεί
στην εφοδιαστική αλυσίδα των ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων και παράγει
σχεδόν τα δύο τρίτα των μπαταριών
με ιόντα λιθίου, σύμφωνα με στοιχεία
της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων Benchmark Minerals Intelligence.
Η Αμερικανίδα γερουσιαστής και
πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων Λίζα Μουρκόφσκι
επεσήμανε πρόσφατα πως αυτή η
πρωτοκαθεδρία της Κίνας τής προσδίδει μεγάλο πλεονέκτημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.
Σε εκδήλωση της Benchmark Minerals
Intelligence για την ηλεκτροκίνηση,
όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 100
εκπρόσωποι εταιρειών και πολιτικοί,
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Γαλλία και Γερμανία ζήτησαν από την Κομισιόν να
δώσει το πράσινο φως σε
κρατικά κονδύλια 1,7 δισ.
ευρώ για τη δημιουργία
κοινοπραξίας.
η κ. Μουρκόφσκι σχολίασε επίσης
πως το σύστημα μεταφορών των ΗΠΑ
«δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει
την εξάρτησή του από το πετρέλαιο
της Μέσης Ανατολής με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και τις μπαταρίες
της Κίνας». «Η μεγαλύτερη πρόκληση
αυτή τη στιγμή είναι να ενημερώσω
τα υπόλοιπα μέλη του Κογκρέσου για
τους λόγους που (η ανάπτυξη μπαταριών) θα πρέπει να αναδειχθεί σε εθνική προτεραιότητα», δήλωσε η ίδια
ενώπιον του κοινού της προαναφερόμενης εκδήλωσης, όπου συμμετείχαν ομιλητές από την Tesla και το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Η κ.
Μουρκόφσκι, η οποία ανήκει στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών, μαζί με τον
Τζο Μάνστιν των Δημοκρατών δήλωσε

στο πρακτορείο Reuters πως ετοιμάζουν νομοσχέδιο για την ανάπτυξη
ορυχείων με λίθιο, γρανίτη και άλλων
μεταλλευμάτων που είναι απαραίτητα
στην εφοδιαστική αλυσίδα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Από την
πλευρά της, η Tesla τόνισε πως δεν
είναι επαρκής η πρόσβαση σε πρώτες
ύλες εντός των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε νικέλιο, σε χαλκό και σε άλλα συστατικά
που είναι απαραίτητα για την παραγωγή μπαταριών.
Στις αρχές της εβδομάδας, η Γαλλία
και η Γερμανία πρότειναν τη δημιουργία διασυνοριακής κοινοπραξίας όπου
θα συμμετέχει η αυτοκινητοβιομηχανία
PSA μαζί με τη θυγατρική της Opel
και την κατασκευάστρια μπαταριών
Saft για την ανάπτυξη κυττάρων μπαταριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει πρώτα να δώσει το πράσινο
φως σε κρατικά κονδύλια 1,7 δισ. ευρώ
για την επιδότηση τέτοιων συμμαχιών
που είναι απαραίτητες για να μην είναι
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της Ευρώπης εξαρτημένα από τις πρώτες
ύλες της Κίνας. Η αγορά μπαταριών
για την ηλεκτροκίνηση αναμένεται
δε να είναι ιδιαίτερα επικερδής. Σύμφωνα με την Future Market

Intelligence, τα έσοδα της παγκόσμιας
αγοράς των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με μπαταρίες ιόντων λιθίου αναμένεται να φθάσουν τα 23 δισ. δολάρια μέχρι το 2023.
«Αναμένουμε από την Κομισιόν να
μας δώσει το πράσινο φως», δήλωσε
εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας στο Reuters. Πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας
FAZ αποκάλυψαν πως η PSA με τη Saft
σχεδιάζουν τη μετατροπή εργοστασίου
της Opel στη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία,
σε μονάδα παραγωγής μπαταριών.
Η Saft ήδη συνεργάζεται με τον γερμανικό κολοσσό Siemens, την εταιρεία
παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Manz, τον βελγικό όμιλο χημικών
Solvay και την Umicore για να αναπτύξει τη νέα γενιά μπαταριών για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η στήριξη
των κυβερνήσεων, ωστόσο, φαίνεται
πως είναι απαραίτητη. Στη Γερμανία
πάνω από 30 εταιρείες έχουν υποβάλει
αιτήσεις για κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοβιομηχανιών Volkswagen και BMW και των
κατασκευαστών μπαταριών Varta και
Νorthvolt.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νομοσχέδιο για την ανάπτυξη ορυχείων λιθίου, γρανίτη και άλλων μεταλλευμάτων, που είναι απαραίτητα στην εφοδιαστική αλυσίδα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και τα οποία
από πολλούς θεωρούνται το πετρέλαιο του μέλλοντος.
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Ρωσική οργή για τη σύλληψη διπλωμάτη, σε επιφυλακή η Σερβία

Ανδρες των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων περιπολούν στο χωριό Κάμπρα, στο βορειοδυτικό Κόσοβο, στη διάρκεια της χθεσινής
επιχείρησης που προκάλεσε απότομη κλιμάκωση της έντασης με τη Σερβία.
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Για επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος μιλάει η Πρίστινα, προβοκάτσια χαρακτηρίζει το περιστατικό η Μόσχα, ενώ ο ΟΗΕ
ζητεί την απελευθέρωση
του Ρώσου διπλωμάτη.
την ασφάλεια των ομοεθνών τους. «Αυτό
που συνέβη τον Αύγουστο του 1995,
με την επίθεση εναντίον των Σέρβων
στην Κροατία, δεν θα επιτρέψουμε να
επαναληφθεί στο Κόσοβο», τόνισε ο
Βούτσιτς. Χαρακτηριστική των εντάσεων υπήρξε η ανακοίνωση της νατοϊ-

κής δύναμης στο Κόσοβο (KFOR) ότι
ήταν έτοιμη να παρέμβει για την αποτροπή των χειρότερων.

Παρεμβάσεις και ερωτήματα
Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγορούσε την Πρίστινα
για «προβοκάτσια» εναντίον των Σέρβων
και καυτηρίαζε τη σύλληψη του Κρασνοσέκοφ κατά παράβαση της διπλωματικής του ασυλίας. Η παρέμβαση των
Ηνωμένων Εθνών ήταν άμεση. Ο πρεσβευτής της UNMIK Ζαχίρ Τανίν ζήτησε
την απελευθέρωση του Ρώσου διπλωμάτη, όπως και του άγνωστης εθνικότητας συναδέλφου του, οι οποίοι είχαν
μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ελαφρές
σωματικές βλάβες. Τελικά, και οι δύο α-

πελευθερώθηκαν νωρίς το απόγευμα,
ενώ η κρίση έβαινε προς εκτόνωση, καθώς είχε ήδη αποχωρήσει το μεγαλύτερο
μέρος των αστυνομικών δυνάμεων. Το
χθεσινό επεισόδιο προκαλεί πολλά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και
τη χρονική στιγμή κατά την οποία έλαβε
χώρα. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, το
βράδυ της Δευτέρας, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς υπερασπιζόταν από το βήμα του
σερβικού Κοινοβουλίου την ανάγκη να
βρεθεί συμβιβαστική λύση για το Κόσοβο,
προκαλώντας τη μήνιν ακραίων εθνικιστών, που τον κατηγόρησαν για προδοσία. Μάλιστα, ο Βούτσιτς είχε προειδοποιήσει ότι «είναι ζήτημα χρόνου η
επίθεση των Αλβανών» αν δεν υπάρξει
λύση.

ΑΠΕ, TASS

«Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας»
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Για πρώτη φορά ο Τούρκος
υπουργός Αμυνας πιθανολογεί καθυστέ-ρηση στην
υπόθεση των ρωσικών πυραύλων και κάνει λόγο για
συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.
κανικούς Patriot, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ματαιώσουν
την προγραμματισμένη παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Αγκυρα.
Ο Ακάρ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το
πρόβλημα θα ξεπεραστεί και σημείωσε
ότι 37 Τούρκοι πιλότοι και μηχανικοί
έχουν ήδη εκπαιδευθεί στις ΗΠΑ πάνω
στη χρήση των F-35.
Στο μεταξύ, ο τουρκικός στρατός διε-

Το ενδεχόμενο απόκτησης των
S-400 από τη Ρωσία εξακολουθεί να σκιάζει τις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ.

ξάγει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον μαχητών της κουρδικής, αποσχιστικής οργάνωσης ΡΚΚ στην περιοχή
Χαρκούκ, στο βόρειο Ιράκ. Η «Επιχείρηση
Αρπάγη» ξεκίνησε με βομβαρδισμούς
της αεροπορίας και του πυροβολικού και
συνεχίστηκε με δράσεις καταδρομέων,
οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην περιοχή
με ελικόπτερα.
Στόχος της επιχείρησης είναι να καταστραφούν κρησφύγετα και αποθήκες
όπλων του ΡΚΚ και να εξοντωθούν μαχητές του.
Οι ενέργειες του τουρκικού στρατού,
τις οποίες διευθύνουν άμεσα ο Χουλουσί
Ακάρ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός
Γιασάρ Γκιουλέρ, συνεχίζονταν ενώ ο
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντούσε τον Ιρακινό ομόλογό του Μπαρχάμ Σαλίχ στην Αγκυρα.
HURRIYET, REUTERS
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Η προθεσμία για τον
σχηματισμό κυβέρνησης
από τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό εκπνέει
απόψε τα μεσάνυχτα.
για τον σχηματισμό κυβέρνησης εκπνέει
απόψε τα μεσάνυχτα.
«Ο Νετανιάχου είναι ένα πληγωμένο
ζώο. Αγωνίζεται για τη ζωή του και δεν
θα έπρεπε να υποτιμούμε τις ικανότητές
του», σχολίασε στην εφημερίδα «Χααρέτς»
ο αρθρογράφος Γιόσι Βέρτερ. Ελάχιστοι
περίμεναν ότι μετά την εκλογική νίκη
του στις 8 Απριλίου ο Νετανιάχου δεν θα
κατάφερνε να σχηματίσει κυβερνητικό

συνασπισμό. Αίφνης όμως, και ενώ ο χρόνος μετράει ανάποδα, ο Λίμπερμαν αποφάσισε να γίνει ο αστάθμητος παράγοντας
και να θέσει ως όρο το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας.
Υπάρχει πάντα το σενάριο, ο πρόεδρος
της χώρας Ρούβεν Ρίβλιν να επιλέξει
άλλον ηγέτη για να του αναθέσει την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι
που θα έφερνε για πρώτη φορά στο περιθώριο της κεντρικής πολιτικής σκηνής
τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει να χάσει
εκλογές από το 1999. Ο Λίμπερμαν, μετανάστης από την πρώην Σοβιετική Ενωση, έχει ως εκλογική του βάση τους
ρωσόφωνους ψηφοφόρους, οι οποίοι
ήρθαν στο Ισραήλ έχοντας αποδείξει
ότι τουλάχιστον ένας από τους παππούδες τους ήταν Εβραίος.
REUTERS

REUTERS

Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Μπορεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου να
έσπευσε να αυτοανακηρυχθεί νικητής
των εκλογών του περασμένου μήνα, τώρα
όμως έχει προθεσμία μέχρι σήμερα για
να κατευνάσει έναν πρώην σύμμαχό του,
να σχηματίσει κυβέρνηση και να αποφύγει
νέα προσφυγή στις κάλπες.
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της κρίσης
είναι ο πρώην υπουργός Αμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, η συναίνεση του οποίου είναι απαραίτητη ώστε ο Νετανιάχου να συγκροτήσει βιώσιμο κυβερνητικό
συνασπισμό. Ωστόσο, ο Λίμπερμαν επιμένει στο αίτημά του για εξαίρεση των
υπερορθόδοξων Εβραίων φοιτητών από
τη στρατιωτική θητεία και χωρίς τις πέντε
έδρες του κόμματός του το κυβερνών Λικούντ δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Η προθεσμία

Η πανστρατιά κατά της κλιματικής αλλαγής
ενισχύεται και οι φωνές όσων αντιδρούν
στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων
δυναμώνουν. Η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα
Τούνμπεργκ κάλεσε χθες την ανθρωπότητα να αλλάξει «τα πάντα» στον τρόπο
ζωής και παραγωγής, σε μια προσπάθεια
για τον περιορισμό των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής, στη διάσκεψη που
οργάνωσε στη Βιέννη ο αστέρας της μεγάλης οθόνης Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
«Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα», δήλωσε η 16χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια
υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των ηλιακών
πάνελ δεν θα πρέπει «να δίνει την εντύπωση ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί χωρίς προσπάθειες».
«Είναι η σημαντικότερη κρίση που έχει
αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα»,
προσέθεσε η Τούνμπεργκ, τονίζοντας
ότι πιστεύει στις δυνατότητες αντίδρασης
της ανθρωπότητας.
«Οι άνθρωποι έχουμε μεγάλη ικανότητα
προσαρμογής. Μόλις συνειδητοποιούμε
έναν κίνδυνο, αντιδράμε, αλλάζουμε».
Ενημέρωσε εξάλλου το ακροατήριό της
ότι και αυτό φέρει την ευθύνη ενημέρωσης
της κοινής γνώμης για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής.
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που εντείνει
τις παρεμβάσεις της στην Ευρώπη, μιλούσε σε ακροατήριο 1.200 ερευνητών
και ανθρώπων που λαμβάνουν αποφάσεις
στα Ανάκτορα του Χόφμπουργκ της Βιέννης, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση
του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας
Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος είναι
αυστριακής καταγωγής. Αυτός κάλεσε
τους διοικητές μεγάλων εταιρειών «να
σταματήσουν να ψεύδονται όταν αναφέρονται στη ρύπανση και στην κλιματική αλλαγή» και τους προέτρεψε να επενδύσουν μαζικά «στις πράσινες ενέργειες για το μέλλον».

Αντικυβερνητικό πλακάτ κατά του Νετανιάχου στη διάρκεια διαδήλωσης στο
Τελ Αβίβ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες αποδοκίμασε, από την πλευρά
του, το γεγονός ότι πολλές χώρες που υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού
για το κλίμα «δεν τηρούν ούτε τις δεσμεύσεις τους». Οι κλιματικές διαταραχές
«προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς από
τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προ-

REUTERS

ASSOCIATED PRESS

Η 16χρονη Γκρέτα μίλησε σε διάσκεψη
που συγκάλεσε ο Σβαρτσενέγκερ

Ακάρ: Μετά τον Ιούνιο η εγκατάσταση των S-400
Αμφιβολίες για την τελική εγκατάσταση
των ρωσικών πυραύλων S-400 στην
Τουρκία προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ. Για πρώτη
φορά ο Τούρκος υπουργός Αμυνας άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο να καθυστερήσει
πέραν του Ιουνίου η παραλαβή των ρωσικών πυραύλων, αν και διαβεβαίωσε
ότι η εγκατάστασή τους θα ολοκληρωθεί
μέσα στους προσεχείς μήνες.
«Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες
στις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει
σχετικά με την προμήθεια των S-400.
Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί συνεχίζουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος,
αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι υπάρχουν ακόμη ανοικτά ζητήματα με τη
Μόσχα.
Οι ΗΠΑ πιέζουν την Τουρκία να ακυρώσει την αγορά των ρωσικών πυραύλων
και να τους αντικαταστήσει με αμερι-
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«Εξολοθρευτής»
καλεί ακτιβίστρια
για το περιβάλλον

Επικίνδυνη κρίση στο Κόσοβο

Πολεμική ατμόσφαιρα μεταξύ Πρίστινας
και Βελιγραδίου δημιούργησε εκτεταμένη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της
κοσοβάρικης αστυνομίας στο βόρειο
τμήμα της περιοχής, που κατοικείται
κατά κύριο λόγο από Σέρβους. Στη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν
δύο διπλωμάτες, εκ των οποίων ο ένας
Ρώσος, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Μόσχας αλλά και
των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα
την απελευθέρωσή τους.
Γύρω στις 6 το πρωί 73 τεθωρακισμένα οχήματα της κοσοβάρικης αστυνομίας που μετέφεραν άνδρες της μονάδας
των ειδικών δυνάμεων ROSU εισέβαλαν
στις πόλεις Μιτρόβιτσα και Ζούμπιν
Πότοκ, στο βόρειο Κόσοβο, με εντολή
του γενικού εισαγγελέα. Σύμφωνα με
τον Κοσοβάρο πρόεδρο Χασίμ Θάτσι η
επιχείρηση είχε ως αποκλειστικό στόχο
την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος. Στη διάρκειά της συνελήφθησαν 28 άνθρωποι. Οι περισσότεροι
ήταν Σέρβοι, αλλά μεταξύ των συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης επτά Αλβανοί
αστυνομικοί, τρεις Βόσνιοι και ο Ρώσος
διπλωμάτης Μιχαήλ Κρασνοσέκοφ, ο
οποίος υπηρετεί στην αποστολή του
ΟΗΕ για το Κόσοβο (UNMIK). Σύμφωνα
πάντα με τον Θάτσι, ο Κρασνοσέκοφ
συνελήφθη επειδή παρεμπόδιζε την επιχείρηση.Η εμφάνιση της ROSU σήμανε
συναγερμό στον σερβικό πληθυσμό του
βόρειου Κοσόβου, το οποίο παραμένει
εκτός ελέγχου της Πρίστινας και διατηρεί
στενούς δεσμούς με το Βελιγράδι. Πλήθη
Σέρβων οχυρώθηκαν πίσω από οδοφράγματα και προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο των κοσοβάρικων
δυνάμεων, γεγονός που οδήγησε σε μικροσυμπλοκές και έντεκα τραυματισμούς. Στο σερβικό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι
έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας
του σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής
και προειδοποίησε ότι θα επέμβουν,
αν χρειαστεί, για να προστατεύσουν

l

Η δεκαεξάχρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια
κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ ένωσε τις δυνάμεις της με τον αστέρα του Χόλιγουντ και πολιτικό Αρνολντ
Σβαρτσενέγκερ.
κειμένου να τις καταπολεμήσουμε», είπε
ο Γκουτιέρες, ο οποίος οργανώνει σύνοδο
κορυφής για το κλίμα τον Σεπτέμβριο
στη Νέα Υόρκη.
Η Συμφωνία του Παρισιού, που επιτεύχθηκε μεταξύ 195 χωρών-μελών του
ΟΗΕ το 2015, αλλά αργότερα καταγγέλθηκε από τις ΗΠΑ, προβλέπει περιορισμό
της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω
από δύο βαθμούς Κελσίου έως το 2100,
στόχος ο οποίος στην παρούσα φάση
δεν φαίνεται να μπορεί να τηρηθεί, σύμφωνα με τον Γκουτιέρες.
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενέπνευσε χιλιάδες νέους στην Ευρώπη που διαδηλώνουν τους τελευταίους μήνες κάθε
Παρασκευή στο πλαίσιο του κινήματος
«Fridays for Future», θέλοντας να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη, αλλά
κυρίως τους παγκόσμιους ηγέτες για την
επιτακτικότητα του αγώνα κατά της απορρύθμισης του κλίματος.
Από την πανστρατιά των δυνάμεων
που τάσσονται κατά της κλιματικής αλλαγής δεν έλειπε ούτε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος, στο πλαίσιο συνεδρίου
που διοργάνωσε στην Αγρία Εδρα η Ποντιφική Ακαδημία Επιστημών, τόνισε
ότι «η κλιματική αλλαγή είναι θέμα τεράστιας σημασίας για την ανθρωπότητα
και για ολόκληρη τη δημιουργία».

Αιματηρή επίθεση
σε πόλη της Ιαπωνίας
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των
οποίων ένα παιδί, και 16 άλλοι τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους μαθήτριες του δημοτικού, όταν άνδρας οπλισμένος με μαχαίρια επιτέθηκε εναντίον
πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην πόλη Καβασάκι, κοντά στο
Τόκιο της Ιαπωνίας. Τα ιαπωνικά ΜΜΕ
μετέδωσαν ότι η Χανάκο Κιριμπαγιάσι,
ένα εντεκάχρονο κορίτσι, και ο Σατόσι
Ογιάμα, αξιωματούχος του υπουργείου
Εξωτερικών, εξέπνευσαν στο νοσοκομείο
όπου διακομίστηκαν, καθώς είχαν δεχθεί
πλήγματα από μαχαίρι στον λαιμό.
Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης,
ένας 57χρονος που δεν κατονομάστηκε
από την Αστυνομία, αυτοκτόνησε με μαχαιριά στον λαιμό λίγα λεπτά μετά την
επίθεση κοντά σε πάρκο του Καβασάκι.
Παραμένει άγνωστο αν οι Αρχές κατάφεραν να καταλήξουν στο κίνητρο της
επίθεσης προτού πεθάνει ο δράστης.
Το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο
NHK, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες,
μετέδωσε ότι ο δράστης κρατούσε από
ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι και ξαφνικά
άρχισε να μαχαιρώνει αδιακρίτως τα
θύματά του. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Κyodo μετέδωσε ότι ο δράστης,
που είχε κοντοκουρεμένα μαλλιά και

φορούσε γυαλιά ηλίου, ξαφνικά άρχισε
να ουρλιάζει ότι θα σκοτώσει τα παιδιά.
Επίσης, ανέφερε ότι μια 40χρονη γυναίκα και δύο μικρά κορίτσια νοσηλεύονται με βαριά τραύματα.
Ο πρωθυπουργός της χώρας Σίνζο Αμπε
εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την
επίθεση και κάλεσε τον υπουργό Παιδείας
να μεριμνήσει για την ασφάλεια των μικρών μαθητών κατά τη μετακίνησή τους
από και προς το σχολείο. «Hταν ένα εξαιρετικά τρομακτικό περιστατικό με
θύματα μικρά παιδιά. Νιώθω οργή. Θα
λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να παραμείνουν ασφαλή τα παιδιά», τόνισε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός.
Τα δεκατρία τραυματισμένα παιδιά,
που σύμφωνα με πληροφορίες είναι κορίτσια ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών,
φοιτούσαν στο Caritas, ένα καθολικό
σχολείο της περιοχής. Ο Ογιάμα ήταν ο
πατέρας μιας μικρής μαθήτριας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την τελευταία
ημέρα της επίσκεψής του στη Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου, εξέφρασε τα βαθιά
του συλλυπητήρια για το συμβάν. «Ο αμερικανικός λαός στέκεται δίπλα στον ιαπωνικό και θρηνεί για τα θύματα και τις οικογένειές τους» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
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Βγήκαν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ

Αιχμές από Σκουρλέτη, Γεροβασίλη, Κοτζιά για τα αίτια της βαριάς ήττας στις εκλογές
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σε μετεκλογικό βέρτιγκο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν, σύμφωνα
με όσα είπε χθες ο κ. Τζανακόπουλος,
στις 7 Ιουλίου. Τα συντροφικά μαχαιρώματα, που για πρώτη φορά άγγιξαν
μέχρι και το Μαξίμου, δίνουν τον τόνο
του εσωκομματικού κλίματος. Χθες, ο
γραμματέας του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης σε διπλή συνέντευξή του (ΕΡΤ και
News24/7) εξαπέλυσε πυρά εναντίον
κυβερνητικών στελεχών, αναφέροντας
πράγματα που το προηγούμενο διάστημα
λέγονταν μόνο ιδιωτικά, καθώς λόγω
προεκλογικής περιόδου έμπαιναν «κάτω
από το χαλί».
«Κυβερνητικά στελέχη με τον τρόπο
τους δημιούργησαν μια εικόνα, δεν θα
το έλεγα αλαζονείας αλλά δεν ήταν μετρημένοι και νουνεχείς όσο έπρεπε», ανέφερε ο γραμματέας του κόμματος. Η
συγκεκριμένη αιχμή πήγαινε σαφώς
συστημένη στον κ. Πολάκη, για τον οποίο είναι γενικευμένη πλέον η άποψη
σε κυβέρνηση και Κουμουνδούρου πως
«έκανε σοβαρή ζημιά» με τη συμπεριφορά του στο κόμμα. Αυτή η αιχμή του
κ. Σκουρλέτη δεν ήταν η μόνη. Τα πυρά
έπιασαν –χωρίς να τον κατονομάσει–
και τον κ. Βερναρδάκη, που είχε επιφορτιστεί το έργο των δημοσκοπήσεων
<
<
<
<
<
<

Στο στόχαστρο βρίσκονται
κυρίως οι κ. Πολάκης
και Βερναρδάκης, ενώ
η κριτική αφορά και
κεντρικές επιλογές
του Μεγάρου Μαξίμου.
για λογαριασμό του Μαξίμου. Το γεγονός
πως κανείς δεν περίμενε το αποτέλεσμα
που ανέδειξε η κάλπη, βαρύνει και τον
υπουργό Επικρατείας, ο οποίος στις περίφημες «μεθόδους» του που έφθαναν
στο Μαξίμου και βάσει των οποίων έβγαινε και η στρατηγική της κυβέρνησης, δεν κατάφερε να σφυγμομετρήσει
την πραγματική εικόνα της κοινωνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μέχρι
και την ημέρα των εκλογών ο κ. Βερ-

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα
ανέβαιναν οι τόνοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
ναρδάκης μετέφερε μια εικόνα ήττας
μόλις με 2,8% - 4,5% «κοιμίζοντας» το
επιτελείο του πρωθυπουργού.
Πολύ ενδιαφέρουσα η αποστροφή του
γραμματέα που εμπεριείχε αιχμή για το
Μαξίμου. Ερωτηθείς γιατί τα φαινόμενα
αλαζονείας δεν στηλιτεύτηκαν από την
ηγεσία της κυβέρνησης, ο κ. Σκουρλέτης
απάντησε πως «όταν βρίσκεσαι κάτω
από τη δαμόκλειο σπάθη» χάνεται πολλές
φορές η «χημεία του πολιτικού λόγου».

Αιχμή προς τα ανώτατα κυβερνητικά
κλιμάκια ήταν και η αναφορά πως η συνεργασία με τον κ. Καμμένο έπρεπε να
είχε λήξει από τον Αύγουστο, αλλά και
η κριτική στον τρόπο που έγινε η διεύρυνση με τους Τόλκα και Μωραΐτη, σημειώνοντας πως έδωσε την αίσθηση παράδοσης στον παλαιοκομματισμό.
Οι βολές Σκουρλέτη δεν ήταν οι μόνες.
Ο κ. Κοτζιάς αργά το βράδυ της Δευτέρας
είχε ανοίξει άλλη μια φορά τον ασκό του

Αιόλου, με σκληρές εκφράσεις για το
κυβερνητικό επιτελείο. «Ενα κομμάτι
στο Μαξίμου έχει αλαζονική συμπεριφορά», είπε ο πρώην ΥΠΕΞ και ζήτησε
«να πάνε στην άκρη ορισμένοι που είναι
δίπλα στον Τσίπρα». Ο κ. Κοτζιάς καυτηρίασε και τη γενικότερη αντιμετώπιση
μετά την ήττα, λέγοντας πως «δεν μπορεί
να χάνεις με 9,5% και να λες ότι δεν
συμβαίνει τίποτα», διερωτώμενος «τι
μας είπαν δηλαδή; Φταίει ο λαός, που
δεν κατάλαβε;».
Το μωσαϊκό της κριτικής συμπληρώνεται από την Oλγα Γεροβασίλη και τον
Νίκο Ξυδάκη. Η υπουργός Προστασίας
του Πολίτη ερωτηθείσα στην ΕΡΤ για
το τι δεν πήγε καλά, εκτίμησε ότι ενδεχομένως δεν επικοινωνήθηκαν αρκετά
τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, χωρίς
να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για
αυτό, ενώ ο κ. Ξυδάκης εστίασε στο ότι
η κυβέρνηση έχασε την επαφή με την
τάση της κοινωνίας. «Ηταν μία διαφορά
που δεν περιμέναμε και το ότι δεν είχαμε
ανιχνεύσει τη γενική τάση είναι ένα
πρώτο στοιχείο που πρέπει να βάλουμε
στη σκέψη και την αυτοκριτική μας. Είναι μία πολιτική αρετή που φάνηκε ότι
δεν είχαμε τους τελευταίους μήνες».
Την ίδια ώρα κριτική υπάρχει και για
τις επιλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς την ερχόμενη Κυριακή είναι ορατό το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει
στην καλύτερη περίπτωση έναν ή δύο
φίλα προσκείμενους περιφερειάρχες.
Τις κακές επιλογές χρεώνεται και ο κ.
Σκουρλέτης, για τον οποίο υπάρχει ευρύτερα μια γκρίνια πως δεν κατάφερε
να δημιουργήσει μία ισχυρή κομματική
δομή. Ενδεικτικό του κακού κλίματος
που υφίσταται πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ είναι
η ανεξαρτητοποίηση χθες της κ. Μεγαλοοικονόμου.

Τρεις αντίπαλοι

Επιστέγασμα των παραπάνω είναι
πως ο κ. Τσίπρας έχει τρεις διαφορετικούς
αντιπάλους να αντιμετωπίσει στον δρόμο
προς την κάλπη: Πρώτον, τον φυσικό
αντίπαλο, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία
που έχει πλέον «αέρα στα πανιά της»
μετά τη σχεδόν διψήφια διαφορά, την
εσωκομματική αναταραχή και τέλος τα
στρατηγικά διλήμματα που πρέπει ο
ίδιος να απαντήσει στην προσπάθεια
να αλλάξει το κλίμα.

Μητσοτάκης: Δεν θα αλλάξω στρατηγική

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Αποχώρηση
Στ. Θεοδωράκη
από την ηγεσία
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ραγδαίες εξελίξεις προκάλεσε στο στρατόπεδο του Ποταμιού η καθαρή ήττα
που υπέστη την Κυριακή στις ευρωεκλογές. Κατά τη διάρκεια του χθεσινού Πολιτικού Συμβουλίου στα γραφεία
του κόμματος, παρουσία στελεχών,
κοινοβουλευτικής ομάδας και ευρωβουλευτών, ο Σταύρος Θεοδωράκης
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία, εισηγούμενος, παράλληλα, τη μη κάθοδο του
κόμματος στις επερχόμενες εθνικές
κάλπες.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης «έδειξε»
ως διάδοχό του τον βουλευτή της παράταξης Γιώργο Μαυρωτά, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα διεκδικήσει
την επανεκλογή του στην επόμενη
Βουλή ως υποψήφιος του Ποταμιού
ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος. Μέχρι αργά το βράδυ, το ζήτημα βρισκόταν υπό συζήτηση και δεν είχε ληφθεί
κάποια τελική απόφαση.
Παράλληλα, στον «αέρα» παρέμενε
και η εν γένει συμμετοχή του Ποταμιού στις εθνικές εκλογές, καθώς ο
Σταύρος Θεοδωράκης, παρά την εισήγησή του για μη κάθοδο, υπογράμμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι
θα ακούσει την άποψη των στελεχών
της παράταξης σε όλη τη χώρα, πριν
εκφράσει την τελική πρότασή του.

Βαρύ κλίμα

Πρόκειται για μια εξέλιξη που, πάντως, δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη,
μιας και από το βράδυ της Κυριακής
το κλίμα στη Σεβαστουπόλεως ήταν
πολύ βαρύ, δεδομένου ότι το Ποτάμι
έμεινε πολύ μακριά, όχι μόνο από τα
ποσοστά του στις τελευταίες ευρωπαϊκές και εθνικές κάλπες, αλλά και
από μια επίδοση που θα δημιουργούσε
προσδοκίες για την παραμονή του
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αλλωστε, ο Σταύρος Θεοδωράκης,
στη δήλωσή του λίγο μετά τα πρώτα
επίσημα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είχε κάνει λόγο για σαφές μή-

Χαμηλούς τόνους κρατούν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Ν.Δ., σε μια συνειδητή
προσπάθεια να διατηρηθεί το πλεονέκτημα και οι εντυπώσεις του αποτελέσματος της Κυριακής, να διευρυνθεί το
ποσοστό και και να επιτευχθεί ο μεγάλος
στόχος των εθνικών εκλογών, που είναι
η αυτοδυναμία. Το διακύβευμα αναμένεται
να θέσει ο κ. Μητσοτάκης τις επόμενες
ημέρες, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε στην
πρώτη του δήλωση από τις Βρυξέλλες
συγκρατημένος, υπογραμμίζοντας ότι η
Ν.Δ. προσέρχεται στη νέα προεκλογική
περίοδο με εμπιστοσύνη στις δυνατότητές
της, αλλά «χωρίς πανηγυρισμούς» και
«σεβόμενη» όσους δεν την ψήφισαν.
Αυτός θα είναι, εξάλλου, ο επόμενος
στόχος: η διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και η διείσδυση σε ομάδες
ψηφοφόρων που δεν την έχουν εμπιστευθεί ακόμη, καθώς και η προσέλκυση
και άλλων κεντρώων. «Την Κυριακή η
Ελλάδα έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα
για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και αποδείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε
τις δυνάμεις των άκρων και του λαϊκισμού, εστιάζοντας στα ζητήματα που
απασχολούν περισσότερο τους Ελληνες:
πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις,
πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές, πώς
θα μειώσουμε τους φόρους, πώς θα αισθάνονται ξανά ασφάλεια στις γειτονιές
τους», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη χθεσινή σύνοδο του
ΕΛΚ στις Βρυξέλλες, επαναλαμβάνοντας
ότι στόχος του είναι να πείσει και όσους
δεν ψήφισαν τη Ν.Δ. ότι πρέπει να την
εμπιστευθούν. Yπογράμμισε και πάλι
ότι δεν προτίθεται να αλλάξει στρατηγική
και ότι οι Ελληνες «αξίζουν ρεαλιστικές
λύσεις». Οσον αφορά τη θετική υποδοχή
από τις αγορές και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης της νίκης της Ν.Δ. και του κ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει δηλώσεις προσερχόμενος στη σύνοδο του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες.
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Διεγράφη άμεσα ο συντονιστής ετεροδημοτών της Ν.Δ.,
Κ. Στεφανίδης, για προσβλητικό σχόλιο εις βάρος
της Κωνσταντίνας Κούνεβα.
Μητσοτάκη (οι FT απέδωσαν την πτώση
στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
στην προσδοκία εκλογής μιας νέας κυβέρνησης, πιο φιλικής στις επενδύσεις
και στην επιχειρηματικότητα), ο πρόεδρος της Ν.Δ. σχολίασε ότι οι αγορές
«αναζητούν πολιτική σταθερότητα και
οι πολίτες εντός και εκτός Ελλάδος γνωρίζουν ότι η πρώτη προτεραιότητά μας

είναι να αναπτυχθεί η οικονομία».
Για την ώρα, η Πειραιώς επικεντρώνεται
στην πρώτη εκλογική μάχη που έχει
μπροστά της, αυτή του β΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης
θεωρεί αυτή τη μάχη κρίσιμη προκειμένου
να ενισχύσει και να εδραιώσει την εντύπωση που άφησε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Βασικός στόχος είναι η Ν.Δ.
να κερδίσει 12 από τις συνολικά 13 περιφέρειες (οι πέντε έχουν ήδη κλειδώσει
από τον α΄ γύρο), γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης έχει αυτές τις ημέρες συναντήσεις με υποψήφιους περιφερειάρχες
που πέρασαν στον β΄ γύρο, ενώ την Παρασκευή περιοδεύει στην Πελοπόννησο
προκειμένου να στηρίξει τον υποστηριζόμενο από τη Ν.Δ. υποψήφιο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος πέρασε

στον β΄ γύρο. Μέσω Βρυξελλών ήρθε με
εντολή του προέδρου της Ν.Δ. η διαγραφή
του συντονιστή ετεροδημοτών της Ν.Δ.
Κώστα Στεφανίδη για προσβλητικό σχόλιο
που έκανε εις βάρος της Κωνσταντίνας
Κούνεβα. Τη διαγραφή του ανακοίνωσε o
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της
Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης, σημειώνοντας
ότι «με εντολή του κ. Μητσοτάκη, ο συντονιστής ετεροδημοτών κ. Κώστας Στεφανίδης διεγράφη πριν από λίγο από τη
Ν.Δ. Ανάλογες εκφράσεις και συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στην παράταξή μας». «Τώρα που η Κούνεβα δεν εξελέγη ευρωβουλευτής, ξέρει κανείς αν
θα γυρίσει στη δουλειά; Ψάχνω γυναίκα
για γενική το Σάββατο και δεν έχω βρει
ακόμη», ήταν η επίμαχη ανάρτηση του
Στεφανίδη.

Δεν... επιθυμεί συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ο Βελόπουλος
Τις γνωστές από τις εκπομπές τηλεπωλήσεων απόψεις του για προσφυγικόμεταναστευτικό και Μακεδονικό επικαλούμενος χθες, ο κ. Κυρ. Βελόπουλος
δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Ν.Δ., στην
περίπτωση μη αυτοδυναμίας. «Με αυτή
τη Ν.Δ. όχι. Δεν μπορώ να συνεργαστώ
με κάποιον που συμφώνησε να δίνεται
ιθαγένεια, συμφώνησε σε τζαμί στην
Αθήνα και είπε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία των Πρεσπών»,
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Υποστήριξε πως «πήραμε
κόσμο από όλα τα κόμματα,
καθώς το δικό μας
έχει πρόγραμμα».
είπε χαρακτηριστικά (News247) το
πρώην στέλεχος του ΛΑΟΣ και νυν
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που
αποσπώντας ποσοστό 4,1% στις ευ-

ρωεκλογές εξασφάλισε την είσοδό του
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Πήραμε
κόσμο από όλα τα κόμματα, καθώς το
δικό μας έχει πρόγραμμα που δεν έχουν
όλοι οι άλλοι», συμπλήρωσε μεταξύ
άλλων.
Στο μόνο που άλλαξε χθες, συγκριτικώς με τις ημέρες της παρουσίας του
τις ημέρες των τηλεπωλήσεων, ήταν αναφορικά με τη γνωστή υπόθεση της
προώθησης βιβλίων που –όπως έλεγε–
εμπεριείχαν χειρόγραφες επιστολές του

Ιησού. Ο πρόεδρος της Ε.Λ. χθες υποστήριξε ότι όταν μιλούσε για περγαμηνή
που βρίσκεται στο Αγιον Ορος δεν εννοούσε ότι «την έγραψε ο Ιησούς. Οποιος
τα έβλεπε αυτά στην τηλεόραση και πίστευε κάτι τέτοιο, είναι ημιμαθής» ανέφερε. Ωστόσο, διαφημίζοντας το προϊόν, έλεγε επί λέξει: «Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γράφει ο ίδιος. Είναι δικές
του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο
που θα έχετε επιστολές του Ιησού. Του
Θεού μας».
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«Εδειξε» ως διάδοχο
τον Γ. Μαυρωτά,
ενώ εισηγήθηκε
το Ποτάμι να μη λάβει
μέρος στην επερχόμενη
εκλογική αναμέτρηση.
την πρίζα», θέτοντας πρόωρο τέλος
στην πολιτική του ζωή, έπειτα από
πορεία μόλις πέντε ετών.
Ο δρόμος της αυτόνομης πορείας
του Ποταμιού, πάντως, ειδικά αν επικυρωνόταν η παραίτηση του Σταύρου
Θεοδωράκη, φάνταζε από δύσκολος
έως αδιάβατος, δεδομένου ότι δεν
πρόκειται για κόμμα με παραδοσιακή
βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε
να χτίσει την επιστροφή του στο πολιτικό σκηνικό.

Απίθανο σενάριο

Την ίδια ώρα, απίθανο έμοιαζε και
το σενάριο σύμπλευσης με κάποια άλλη πολιτική δύναμη, μιας και το Ποτάμι
έχει ταχθεί επανειλημμένως «κατά
του παλαιοκομματισμού» που εκπροσωπούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία
και, παράλληλα, έχει ήδη βιώσει έναν
περιπετειώδη και αποτυχημένο «γάμο»
με το ΚΙΝΑΛ.

Μάχη από το ΚΚΕ για
πλειοψηφία σε πέντε δήμους
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

νυμα που «δεν χωράει εξωραϊσμούς»,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη της ήττας. Επιπλέον, από την προεκλογική
κιόλας περίοδο είχε αφήσει ανοικτό
το ενδεχόμενο απόσυρσής του εάν η
επίδοση της παράταξης δεν ήταν ικανοποιητική, τονίζοντας σε συνέντευξή του πως «αιώνιοι στην πολιτική
δεν είμαστε, αν ο κόσμος μάς αφήσει
μόνους, θα πρέπει να σκεφτούμε όλα
από την αρχή».
Σε κάθε περίπτωση, το Ποτάμι, με
ή χωρίς τον ιδρυτή του στην ηγεσία,
καλείτο να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην... εντατική, αναζητώντας
τρόπο ανάκαμψης, ή αν θα «τραβήξει

Κινητοποίηση σε τρία μέτωπα σχεδιάζει
το Κομμουνιστικό Κόμμα, στον απόηχο
των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών
και του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών. Χρονολογικά πρώτο είναι εκείνο το οποίο αφορά τη μάχη της
προσεχούς Κυριακής, εστιάζοντας
στους πέντε δήμους (Πάτρα, Πετρούπολη, Καισαριανή, Χαϊδάρι και Ικαρία)
όπου οι συνδυασμοί του είχαν πλειοψηφία την προηγούμενη πενταετία
και τώρα υπάρχει η μάχη του δεύτερου
γύρου. «Με νέα ορμή να αναδείξουμε
ξανά τις αγωνιστικές αρχές», τονίζεται
σε ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με την παράλληλη επισήμανση ότι σε όλες τις άλλες
περιοχές όπου δεν μετέχουν συνδυασμοί του κόμματος η γραμμή του ΚΚΕ
είναι για λευκό ή άκυρο. «Δεν πρόκειται
να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανένα»,
τονίζεται.
Το δεύτερο «μέτωπο» επικεντρώνεται στην κάλπη των εθνικών εκλογών και στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος
για «επιτακτική ανάγκη μεγαλύτερης
ενίσχυσης του ΚΚΕ, ώστε να μπορέσει
η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα
να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους».
Στην ηγεσία του κόμματος υπάρχει
προβληματισμός για το γεγονός ότι
στις ευρωεκλογές κατεγράφη –όπως
χαρακτηριστικά λέγεται– «εγκλωβισμός» απογοητευμένων ψηφοφόρων

«στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων».
Η Κ.Ε. του ΚΚΕ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ηδη καταγράφεται η δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
είναι, ωστόσο, θετικό το γεγονός ότι
ένας κόσμος στρέφεται σε παλιότερες
δοκιμασμένες και αποτυχημένες επιλογές.
Ο συσχετισμός δυνάμεων παραμένει
πολύ αρνητικός. Εχουμε πλήρη επίγνωση ότι σε πλατιά τμήματα μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων, νέων κυριαρχούν οι μειωμένες απαιτήσεις, η
ηττοπάθεια, η μοιρολατρία». Και προσθέτει: «Εχουμε επίγνωση των ευθυνών μας, να συμβάλουμε πιο αποφασιστικά στη δημιουργία μιας μεγάλης
λαϊκής συμμαχίας, με το ΚΚΕ ισχυρό
παντού».
Τέλος, η ηγεσία του Κομμουνιστικού
Κόμματος επαναφέρει το ζήτημα της
αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς: «Η υποχώρηση της Χρυσής Αυγής και σε
ψήφους και σε ποσοστά πρέπει να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο μπροστά
στις εθνικές εκλογές, ώστε ο ελληνικός
λαός να πετάξει έξω από τη Βουλή το
ναζιστικό δολοφονικό συνονθύλευμα.
Ταυτόχρονα, χτύπημα πρέπει να δοθεί,
τώρα που είναι στην αρχή, στη συνολικότερη διαδικασία αναμόρφωσης
του εθνικιστικού ακροδεξιού χώρου
με την εμφάνιση και ενίσχυση νέων
σχημάτων και κομμάτων».

Προσκλητήριο Μπακογιάννη
προς τους πολίτες της Αθήνας
Πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της
Αθήνας να προσέλθουν στις κάλπες
του δεύτερου γύρου των δημοτικών
εκλογών την ερχόμενη Κυριακή για
να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Αθηναίων απηύθυνε χθες ο κ. Κώστας Μπακογιάννης
από την Ακαδημία Πλάτωνος, όπου
περιόδευσε.
Ηταν η πέμπτη φορά από τον περασμένο Νοέμβριο που ο υποψήφιος
δήμαρχος Αθηναίων του συνδυασμού
«Αθήνα Ψηλά» επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη περιοχή και τα βασικά
θέματα που συζήτησε με τους κατοίκους ήταν η ασφάλεια, η καθαριότητα,
ο φωτισμός και το πράσινο. «Συμφωνήσαμε ότι ξεκινάμε μαζί για την Αθήνα που θέλουμε και ονειρευόμαστε.

Την Κυριακή παίρνουμε τις αποφάσεις
μας και φεύγουμε μπροστά», είπε ο
κ. Μπακογιάννης.
Περιοδείες σε γειτονιές της Αθήνας
ξεκίνησε ενόψει του δεύτερου γύρου
των εκλογών και ο υποψήφιος δήμαρχος με την «Ανοιχτή Πόλη» Νάσος Ηλιόπουλος. Χθες, επισκέφθηκε τις Λέσχες Φιλίας στη Λαμπρινή και στην
Γκράβα και συζήτησε με τους κατοίκους «τις άμεσες βελτιώσεις που θα
μπορούσαν να γίνουν στις υπηρεσίες
του δήμου, έτσι ώστε να δοθεί φροντίδα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας».
Στη συνέχεια, περιόδευσε στους εμπορικούς δρόμους του Παγκρατίου
και συνομίλησε με εμπόρους και εργαζομένους.

ΕΛΛΑΔΑ
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Ράλι σε Χρηματιστήριο
και ομόλογα μετά τις κάλπες
Οι επενδυτές προεξοφλούν νίκη της Ν.Δ. και τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

«Εκρηκτική» ώθηση έδωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην αγορά ομολόγων το μεγάλο εύρος της νίκης της
Νέας Δημοκρατίας καθώς και η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη χώρα, με
τους αναλυτές να επισημαίνουν πως οι
εξελίξεις που έφεραν οι κάλπες της Κυριακής αφαιρούν το σενάριο πολιτικής
αστάθειας και περιορίζουν την προεκλογική περίοδο, η οποία κινδύνευε να
αφήσει την οικονομία με άλλους πέντε
«χαμένους» μήνες.
Η έλευση μιας νέας κυβέρνησης, φιλικής προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, ξεκλείδωσε τις διαθέσεις
των ξένων funds, εκτινάσσοντας τον
τζίρο στο Χρηματιστήριο και ενισχύοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση κατά
2,35 δισ. ευρώ, με τον Γενικό Δείκτη να
σημειώνει άλμα της τάξεως του 6,09%
στις 776,60 μονάδες και στα υψηλότερα
επίπεδα από τα μέσα Απριλίου, τον τραπεζικό δείκτη να εκτοξεύεται κατά
11,84% και τις αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων να σημειώνουν βουτιά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αυτήν του
10ετούς να υποχωρεί στο 3,147% (πτώση
6,5%) και του 5ετούς στο 1,957% (πτώση
6%). Η προκήρυξη εκλογών, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, προσφέρει αισιοδοξία στην αγορά για μια σειρά από
επενδυτικά σχέδια τα οποία είχαν παγώσει το τελευταίο διάστημα, καθώς
και για κινητικότητα στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, ενεργοποιώντας τα
αντανακλαστικά των επενδυτών και αφαιρώντας παράλληλα τις ανησυχίες
που επιβάρυναν το κλίμα της αγοράς
τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της παροχολογίας της κυβέρνησης.
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Αθανάσιος
Βαμβακίδης, επικεφαλής επενδύσεων
στις αγορές συναλλάγματος του G10 της
Bank of America Merrill Lynch, το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πολύ θετικό
για την αγορά, καθώς μειώνει σημαντικά
την πολιτική αβεβαιότητα, με την Ελλάδα
να είναι πιθανό να έχει σύντομα μια νέα
και πολύ ισχυρή κυβέρνηση, με πολιτικό
κεφάλαιο για μεταρρυθμίσεις. Εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόσει τα φιλικά προς την ανάπτυξη σχέδιά της, η ανάκαμψη της οικονομίας θα
ενισχυθεί, πυροδοτώντας ένα πιο διατηρήσιμο ράλι στα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία. Οι επενδύσεις που περίμεναν
μια μακρά προεκλογική περίοδο με βέβαιο
αποτέλεσμα, τώρα αναμένεται να προχωρήσουν.
Αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, άλλωστε, στην ισχυρή υπεραπόδοση χθες
στο ταμπλό των μετοχών που σχετίζονται
με τις επενδύσεις. Μεταξύ των πρωτα-

χορήγησε σε καταναλωτή εννέα στεγαστικά δάνεια και σε άλλον έντεκα επαγγελματικά.

Μισθωτός 40-59 ετών,
με μία κύρια κατοικία,
ο κόκκινος δανειολήπτης
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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Η έλευση μιας νέας κυβέρνησης, φιλικής προς τις
επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, ξεκλείδωσε τις διαθέσεις των funds, εκτινάσσοντας τον τζίρο στο Χ.Α.
γωνιστών της χθεσινής ημέρας ήταν οι
μετοχές των τραπεζών, με την Πειραιώς
να κλείνει σχεδόν σε limit up με άνοδο
27,41% και να ακολουθεί η Alpha Bank
με κέρδη 16,32%, η ΔΕΗ με άνοδο 11,1%,
η Lamda Development με κέρδη 11,42%,
τα Ελληνικά Χρηματιστήρια στο
+11,66%, ο ΟΛΠ στο +11,79%, η «Μυτιληναίος» στο +7% και τα ΕΛΠΕ στο
+6,79%.
Οπως εξηγεί στην «Κ» ο Λουκάς Παπαϊωάννου, οικονομολόγος της Fast Finance, η επιθετικότητα αγορών σε μετοχές που το Δημόσιο εμπλέκεται στα
επενδυτικά σχέδιά τους άμεσα (ΔΕΗ, ΕΧΑΕ) ή έμμεσα (Lamda, Μυτιληναίος,
τράπεζες) αποδεικνύει το βάρος που δίνουν οι ξένοι επενδυτές στην επίλυση
δύσκολων οικονομικών προβλημάτων
(τράπεζες) και στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που εδώ και χρόνια έχουν βαλτώσει, στερώντας από την ελληνική οικονομία πολύτιμες επενδύσεις.
Η έμπρακτη βελτίωση του επενδυτικού
προφίλ της χώρας θα βελτιώσει γεωμετρικά το ενδιαφέρον για νέα επενδυτικά
σχέδια. «Η Ελλάδα, έχοντας υποαποδόσει
τόσα χρόνια, θα μπορούσε να αποτελέσει
ένα ενδιαφέρον στοίχημα διαφοροποίησης, καθώς η επιχείρηση προεξόφλησης

εκλογής μιας κυβέρνησης με φιλοεπενδυτικό προφίλ (με πιθανό το ενδεχόμενο
αυτοδυναμίας της) αποτελεί ένα πολύ
καλό επενδυτικό story», προσθέτει.
Ηταν φανερό ότι η αγορά δεν περίμενε την τόσο μεγάλη διαφορά που διαμορφώθηκε στις ευρωεκλογές και για
αυτό σημειώθηκε το ανοδικό ξέσπασμα
τόσο στις μετοχές όσο και στις τιμές
των ομολόγων, σημειώνει στην «Κ» ο
Νίκος Σακαρέλης, αναλυτής της Wealth
Financial Services. Οι μετοχές που υπεραπέδωσαν, προεξοφλώντας νίκη της
Ν.Δ., είναι κυρίως οι τραπεζικές, η ΔΕΗ,
η Lamda και τα ΕΛΠΕ. Η Lamda προεξοφλεί την εκκίνηση του έργου στο Ελληνικό και οι τράπεζες την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί
να έρθει με μείωση της φορολογίας και
αύξηση των επενδύσεων, όπως υπόσχεται η Ν.Δ. στο πρόγραμμά της. Η ΔΕΗ
και τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, καθώς η Ν.Δ. θα
πρέπει να διαχειριστεί τα όποια σχέδια
εξυγίανσης και αποκρατικοποιήσεων.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή,
καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της
υπερβολής στο να προεξοφληθούν πολλά, πολύ γρήγορα, ενώ σημαντικό ρόλο
παίζει κυρίως και το ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Αν και το κλίμα στις αγορές ομολόγων
της Ευρωζώνης ήταν γενικότερα θετικό,
καθώς η διατήρηση της ισχυρής πλειοψηφίας των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων
στο Ευρωκοινοβούλιο έβαλε τέλος στους
φόβους των μεγάλων αρνητικών εκπλήξεων από τα λαϊκιστικά κόμματα, τα ελληνικά ομόλογα υπεραπέδωσαν σημαντικά, και ειδικά έναντι των ιταλικών,
τα οποία σημείωσαν έντονη επιδείνωση

λόγω των εγχώριων πολιτικών εξελίξεων,
δείχνοντας πως η αλλαγή πολιτικής σελίδας στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει
στην αυτονομία των ελληνικών τίτλων
και να σπάσει την υψηλή συσχέτιση
που είχαν με τα ομόλογα της γειτονικής
χώρας.
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Σεμπάστιαν Φελέχνερ, αναλυτής της αγοράς
ομολόγων στην DZ Bank, το χθεσινό
ράλι στα ελληνικά ομόλογα οφείλεται
ξεκάθαρα στην προοπτική μιας φιλικής
προς την αγορά (νέας) κυβέρνησης, υπό
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά
μετά τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας (χαμηλότερο
πρωτογενές πλεόνασμα κ.λπ.), οι επενδυτές ελπίζουν ότι η κυβέρνηση της
Ν.Δ. θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές της Ε.Ε.
Η πιθανή πλέον αλλαγή κυβέρνησης
στη χώρα είναι ένα ιδιαίτερα θετικό νέο
για τους επενδυτές, σημειώνει στην «Κ»
ο Τόμας Γουάκερ, επικεφαλής πιστωτικών αγορών στην UBS. Η παροχολογία
του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να κλείσει
το χάσμα που είχε απέναντι στη Ν.Δ.
στις δημοσκοπήσεις, είχε προκαλέσει
ανησυχία στους επενδυτές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία
ακολουθώντας τη στρατηγική των ακριβών παροχών, «τρώγοντας» από το
πλεόνασμα και κατεβάζοντας ταχύτητα
στις μεταρρυθμίσεις. Η συναίνεση των
επενδυτών είναι ότι μια κυβέρνηση της
Ν.Δ. θα συνεχίσει την τρέχουσα δημοσιονομική πορεία. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ. Γουάκερ, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει
σε περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Μεγάλος κερδισμένος ο τραπεζικός κλάδος
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Με ημερήσια κέρδη 11,84%, ο τραπεζικός
κλάδος υπήρξε ο μεγάλος κερδισμένος
της προχθεσινής συνεδρίασης του Χ.Α.,
καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά
την πολιτική σταθερότητα που προεξοφλεί η επικράτηση της Ν.Δ. στις επικείμενες εκλογές μετά το ξεκάθαρο προβάδισμα που πέτυχε στις ευρωεκλογές.
Παρά τις αργίες στις αγορές του Λονδίνου
και της Νέας Υόρκη, οι οι αγορές στους
τραπεζικούς τίτλους κυριάρχησαν κατά
τη συνεδρίαση, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον κλάδο, που βρίσκεται
στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος ενόψει των κινήσεων που δρομολογούνται για τη μείωση των κόκκινων
δανείων, αλλά και την έκδοση κεφαλαίων
TIER II. Με σύμμαχο την αναδιάρθρωση
των δεικτών της MSCI, που ολοκληρώνεται στο τέλος της αυριανής συνεδρίασης, οι τέσσερις τράπεζες απέσπασαν
το 67% του συνολικού τζίρου, ο οποίος
άγγιξε τα 173,60 εκατ. ευρώ.
Ο Ιούνιος είναι άλλωστε μήνας ου-

Τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις δύο πιστωτικά ιδρύματα. Ενα πιστωτικό ίδρυμα

Οι τέσσερις τράπεζες απέσπασαν το 67% του συνολικού τζίρου του Χ.Α., ο οποίος άγγιξε τα 173,60 εκατ. ευρώ.
σιαστικών αποφάσεων ενόψει της συμφωνίας για την τιτλοποίηση του πακέτου
Pillar - Cairo της Eurobank και της πώλησης της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων FPS, που έχει προσελκύει
το ενδιαφέρον ορισμένων εκ των μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων.
Σταθερό είναι επίσης το επενδυτικό

ενδιαφέρον για την επικείμενη συμφωνία
της Τράπεζας Πειραιώς με το σουηδικό
επενδυτικό κεφάλαιο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου
των κόκκινων δανείων της τράπεζας.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα ανοίξει
τον δρόμο για την έκδοση ομολόγου
(Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ και την

ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας
της τράπεζας, που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του
SSM θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός
του 2019. Το παζλ των πρωτοβουλιών
συμπληρώνεται με τις κινήσεις για εμπροσθοβαρή μείωση των κόκκινων
δανείων, που έχουν ανακοινώσει η Alpha
Bank και η Εθνική τράπεζα.
Το σχέδιο της Alpha Bank προβλέπει
δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων συνολικού
ύψους 3,8 δισ. ευρώ, που αναμένεται
να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ
την πώληση άλλων δύο χαρτοφυλακίων
συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ δρομολογεί εντός του 2019 η Εθνική Τράπεζα.
Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων
που θα ακολουθήσουν θα δοθεί κατά
τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των τριών συστημικών
τραπεζών – η Εθνική ανακοίνωσε στις
14 Μαΐου. Η Alpha Bank και η Eurobank
ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του α΄
τριμήνου την Πέμπτη 30 Ιουνίου, ενώ
η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα στις 3 Ιουνίου.

Ιδιωτικός υπάλληλος, σε παραγωγική ηλικία, ιδιοκτήτης μιας κύριας κατοικίας,
με στεγαστικό δάνειο, είναι το προφίλ
του Ελληνα δανειολήπτη που στα χρόνια
της κρίσης δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του και οδηγήθηκε
στο να μην εξυπηρετεί το δάνειό του.
Μάλιστα, ένας στους τρεις δανειολήπτες
έχει λάβει έως 50.000 ευρώ δάνειο, ενώ
ένας στους τέσσερις έως 100.000. Η Ενωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ πραγματοποίησε μελέτη
που βασίστηκε σε στοιχεία οφειλετών
που προσέφυγαν σε αυτήν με στόχο τη
διευθέτηση των οφειλών τους, κατά το
χρονικό διάστημα 2009-2019. Σύμφωνα
με αυτή, το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα
αποπληρωμής δανείων και δη το 61,72%
βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 40 και 59
ετών. Το 38,36% των οφειλετών με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί,
το 35,84% άνεργοι και το 17,38% συνταξιούχοι. Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα (71,20%) των οφειλετών είναι
ιδιοκτήτες μιας κύριας κατοικίας χωρίς
κανένα επιπλέον περιουσιακό στοιχείο.
Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτει
κι άλλα περιουσιακά στοιχεία, με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 73,85% των δανειοληπτών
είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η
αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000
ευρώ και μόλις το 2,49% έχει κύρια κατοικία με αξία άνω των 250.000 ευρώ.
Στις απαρχές της κρίσης, το 2008, το
μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών
ήταν 28.418 ευρώ και μέσα σε 10 χρόνια,
το 2017, πέφτει σε μόλις 7.956 ευρώ, (20.462 ευρώ). Το 35,6% των δανειοληπτών
είχε λάβει δάνεια ύψους έως 50.000, ενώ

το 24,33% έως 100.000. Μελετώντας τα
δανειακά προϊόντα, την πρωτοκαθεδρία
έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν
στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με 24,98%. Τα
μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2
πιστωτικά ιδρύματα. Ενα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά.
Καθώς για την εξαγωγή των συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία
οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και τα εξής στοιχεία:
• Σε ποσοστό 35,07% οι δανειολήπτες
κατά την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο ήταν άνεργοι, με συνολικές οφειλές
ύψους 21,3 εκατ. ευρώ και ακολουθούν
οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές
ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.
• Επαγγελματικά και επιχειρηματικά
δάνεια συνολικού ύψους 86,3 εκατ. ευρώ
έχουν λάβει στην πλειονότητά τους οι
–κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης–
άνεργοι.
• Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών
που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες
ανέρχεται σε 3.608 ευρώ, των καταναλωτικών δανείων που έλαβαν σε 14.704
ευρώ και των στεγαστικών δανείων σε
62.404 ευρώ.
• Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων
οφειλετών –που δεν έχουν εκδικαστεί
ακόμα– από την ημερομηνία κατάθεσης
της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες.
• Ο χρόνος αναμονής όσων οφειλετών
οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
έως την έκδοση της οριστικής απόφασης
κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες.

Κατά 8,4% αυξήθηκε
η κίνηση στα αεροδρόμια
το πρώτο τετράμηνο
Σε ανοδική τροχιά κυμάνθηκε η αεροπορική κίνηση όλων των αεροδρομίων
της χώρας το α΄ τετράμηνο του 2019,
τόσο σε επίπεδο πτήσεων όσο και σε
επιβατική κίνηση. Αυξημένος κατά 8,4%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2018 καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών
το παραπάνω διάστημα, που έφτασε
τα 10,709 εκατ., έναντι 9,880 εκατ. επιβατών το τετράμηνο του 2018.
Ειδικότερα, οι επιβάτες που εξυπηρετήθηκαν από τα ελληνικά αεροδρόμια
μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου ήταν
περισσότεροι κατά 828.990 σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2018,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων
στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις
102.036 (από τις οποίες 54.980 εσωτερικού και 47.056 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%, σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2018 οπότε
είχαν πραγματοποιηθεί 94.297 πτήσεις.
Τον Απρίλιο διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 3.920.936 επιβάτες
(άνοδος 7,8%) και οι πτήσεις ανήλθαν
στις 35.266 παρουσιάζοντας αύξηση
8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2018 (32.661 πτήσεις). Μόνον οι α-
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O αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το διάστημα
Ιανουαρίου - Απριλίου
έφτασε τα 10,709 εκατ.
φίξεις επιβατών εξωτερικού έφτασαν
το 1,463 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο
14,8% σε σχέση με το 2018. Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε
τον Απρίλιο στα αεροδρόμια Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και
Χανίων.
Σε επίπεδο τετραμήνου (Ιανουάριος
- Απρίλιος) η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης καταγράφηκε στα αεροδρόμια του
Ακτίου, της Κεφαλονιάς και της Κω. Το
αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ήταν αυτό του Ακτίου
με άνοδο 81,8% (εξυπηρέτησε 7.861 επιβάτες το α΄ τετράμηνο).
Το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς κατέγραψε άνοδο κίνησης 62,6% (διακίνησε
41.073 επιβάτες) και το αεροδρόμιο της
Κω εμφάνισε αύξηση 44,3% έχοντας
διακινήσει 121.297 επιβάτες το α΄ τετράμηνο του 2019, έναντι 84.063 το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
ΑΛΕΞAΝΔΡΑ ΚΑΣΣIΜΗ
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Πληγή για την Ελλάδα η απουσία επενδύσεων
Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού γραφείου της UBS Θ. Θεμιστοκλέους μιλάει στην «Κ» για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας
Συνέντευξη στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η ελληνική οικονομία οφείλει να γίνει πιο
ευέλικτη, καθώς η απουσία επενδύσεων
είναι η μεγαλύτερη πληγή για αυτή, επισημαίνει σε συνέντευξή του στην «Κ»
o Θέμης Θεμιστοκλέους, επικεφαλής του
ευρωπαϊκού γραφείου επενδύσεων της
UBS, εξηγώντας γιατί η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μιλάει για το τι σημαίνει το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για τους
επενδυτές, ενώ τονίζει πως οι γενικές εκλογές στην Ελλάδα θα είναι καθοριστικές
για την οικονομία. Οσον αφορά τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης,
εκτιμά πως οι δανειστές αναμένεται να
αντιδράσουν έντονα και εξηγεί γιατί η
UBS ανησυχεί για την Ελλάδα και τα ελληνικά ομόλογα.
- Χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος,
που βγήκαν από τα μνημόνια, κατάφεραν να αναπτυχθούν με ρυθμούς
4%. Γιατί η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη
σε «χαμηλές πτήσεις»;
- Αν εξετάσει κανείς πόσο χαμηλό
είναι το σημείο εκκίνησης, θα περίμενε
όντως μια πολύ ταχύτερη ανάπτυξη από
την Ελλάδα βγαίνοντας από την ύφεση.
Υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση με την
Ιρλανδία και την Κύπρο. Μία από αυτές
είναι ότι είναι πιο ευέλικτες οικονομίες
και εφάρμοσαν περισσότερες μεταρρυθμίσεις πριν αλλά και μετά την κρίση. Μιλάω με ξένους επενδυτές και μου λένε
ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα
στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, ενώ
είναι σαφές ότι η οικονομία της δεν είναι
αρκετά ευέλικτη. Ενας δεύτερος πολύ
σημαντικός λόγος που εξηγεί αυτούς
τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι
η απουσία επενδύσεων. Αυτή είναι η με-
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- Κατά την άποψή μου οι δανειστές
θα αντιδράσουν έντονα στη μείωση των
στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Και η Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολο να
αποκλίνει από τους συμφωνημένους στόχους. Οι κυβερνήσεις πάντοτε πιστεύουν
ότι εάν δαπανούν περισσότερο, η ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη, θα έχουν περισσότερα έσοδα. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσουν τους ξένους επενδυτές να έρθουν
και να φέρουν τα κεφάλαιά τους παρά
να προσπαθεί η κυβέρνηση να αυξήσει
τις παροχές. Ολα αυτά τα μέτρα ενισχύουν
την ανάπτυξη, αλλά το πρόβλημα με την
Ελλάδα είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ
υψηλό επίπεδο χρέους. Δεν θα μπορεί
να αντέξει οικονομικά εάν υπάρξει μια
νέα ύφεση. Και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο μακροπρόθεσμα εξακολουθούμε
να ανησυχούμε για την Ελλάδα. Αν η Ελλάδα βρεθεί σε ύφεση, για παράδειγμα,
το 2022-2024, όταν οι λήξεις χρέους είναι
πολύ υψηλές, θα πρέπει να πληρώσει
πολύ υψηλότερα επιτόκια.

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει
περισσότερα στο μέτωπο των
μεταρρυθμίσεων.
γαλύτερη απογοήτευση όταν εξετάζει
κανείς την ελληνική οικονομία. Αυτό
συμβαίνει λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης
ή έλλειψης κινήτρων; Γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι η Κύπρος ήταν επιθετική
σε αυτό το μέτωπο και το κατάφερε, και
αυτό βοήθησε την οικονομία να αναπτυχθεί πάνω από 4% πέρυσι. Επίσης, όταν
μιλάω με τους επενδυτές, ένα άλλο θέμα
για το οποίο διαμαρτύρονται είναι ότι
πολλά projects προχωρούν πολύ αργά.
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα success story
πάνω στο οποίο να κτίσει και να δημιουργήσει ένα καλό ιστορικό. Αν το κάνει,
οι επενδυτές θα έρθουν.
- Οι γενικές εκλογές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του
επενδυτικού κλίματος;
- Οι επιχειρήσεις πάντα αναζητούν
ένα φιλικό για αυτές περιβάλλον και θέλουν κίνητρα. Το ενδιαφέρον θα είναι
να δούμε όχι μόνο τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά επίσης το τι εφαρμόζεται
μετά τις εκλογές. Πάντα οι υποσχέσεις
είναι εύκολες, η εφαρμογή τους είναι το
δύσκολο κομμάτι. Αυτά λοιπόν που θα
εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση θα
είναι καθοριστικά για την επενδυτική εμπιστοσύνη.
- Οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης προκάλεσαν ανησυχία σε θεσμούς, αναλυτές και οίκους αξιολόγησης. Τα μέτρα αυτά είναι στη σωστή
κατεύθυνση, είναι αναπτυξιακά και
τι αντίκτυπο θα έχουν;

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα success story πάνω στο οποίο να κτίσει και να δημιουργήσει ένα

καλό ιστορικό. Αν το κάνει, οι επενδυτές θα έρθουν. Για να γίνει όμως αυτό, η οικονομία
πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη, τονίζει ο κ. Θεμιστοκλέους.

- Σε πρόσφατη έκθεσή της η UBS τόνισε ότι είναι επιφυλακτική όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα. Ποιοι λόγοι σάς οδήγησαν σε
αυτή τη στάση;
- Εάν κοιτάξει κανείς το spread μεταξύ
των ελληνικών και των ιταλικών ομολόγων, ή ακόμη και των ισπανικών ή των
πορτογαλικών, θα δει ότι έχει μειωθεί
αρκετά. Και η κατάσταση στην Ελλάδα
είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι σε όλες
αυτές τις χώρες σε όρους χρέους, αλλά
και όσον αφορά το μομέντουμ της οικονομίας. Ετσι, εκτιμούμε πως οι σημερινές
αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων δεν
«αποζημιώνουν» τους επενδυτές για τους
κινδύνους που υπάρχουν γύρω από την

Ελλάδα και για το ρίσκο που αναλαμβάνουν. Για αυτό δίνουμε σύσταση «πώλησης». Εάν υπάρξει ύφεση σε πέντε χρόνια,
η Ελλάδα θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος του χρέους της.

Η επενδυτική βαθμίδα

- Κατά την άποψή σας, λοιπόν, ο δρόμος προς την «επενδυτική βαθμίδα»
για την Ελλάδα είναι μακρύς;
- Είναι αρκετά μακρύς. Πρέπει να ανέβει 3-4 σκαλοπάτια στις αξιολογήσεις
για να φθάσει την επενδυτική βαθμίδα.
Είναι πολύ πιθανό να ανέβει κατά μία
βαθμίδα στο επόμενο διάστημα, αλλά
για να φθάσει στην «πρώτη κατηγορία»
θα είναι μια μακρά διαδικασία.
- Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις
για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή;
- Η νούμερο ένα πρόκληση είναι η
προσέλκυση επενδύσεων. Οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν ανακάμψει και υπάρχουν τομείς της οικονομίας που έχουν
πολύ καλή πορεία, όπως ο τουρισμός, ωστόσο η μεγάλη αλλαγή για τη χώρα θα
έρθει από την ενίσχυση των επενδύσεων.
Αν το πετύχει αυτό, το 2020 μπορεί να
αναπτυχθεί με ρυθμούς πέριξ του 2,9%.
Δεύτερον, υπάρχουν και οι εξωτερικοί
παράγοντες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει αλώβητη από μια πιθανή επιβράδυνση
της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέλος, η τρίτη μεγάλη πρόκληση
είναι το υψηλό επίπεδο των NPLs των
ελληνικών τραπεζών. Κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση ή αναταραχή στην αγορά, όλοι ρωτούν εάν οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια. Για
να είναι υγιής η οικονομία και να σημειωθεί ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει ροή
χρηματοδότησης. Και αυτή περιορίζεται
από το «βουνό» των NPLs.

Χάνεται 1,5 δισ. ετησίως λόγω
καθυστερήσεων σε έργα υποδομής
Η μείωση των επενδύσεων «κοστίζει» 0,8% του ΑΕΠ, λέει η PricewaterhouseCoopers
Aρνητική επίδραση στην οικονομική
ανάπτυξη κατά 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση, προβλέπεται να έχει για τα επόμενα χρόνια ο περιορισμός των επενδύσεων σε νέα έργα υποδομής.
Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας,
την οποία πραγματοποίησε η PricewaterhouseCoopers, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέχρι το 2024 υπολείπεται κατά 4,1 δισ. ευρώ, σε
σχέση με τον ιστορικό ρυθμό επενδύσεων υποδομών, δείγμα του σημαντικού επενδυτικού κενού που παρατηρείται και αποτελεί συνέχεια των
προηγούμενων ετών.
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος
σύμβουλος της PwC Ελλάδας, «αξίζει
να σημειωθεί ότι μεταξύ 2009 και 2018
η συνολική αξία των επενδύσεων σε
υποδομές μειώθηκε κατά 13 δισ. ευρώ,
δημιουργώντας ένα μεγάλο επενδυτικό
κενό της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ ετησίως». Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις
σε έργα υποδομών έχουν οικονομικό
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Το τρέχον ανεκτέλεστο
υπόλοιπο μέχρι το 2024
υπολείπεται κατά 4,1 δισ.
ευρώ, σε σχέση με
τον ιστορικό ρυθμό
επενδύσεων υποδομών.
πολλαπλασιαστή 1,8 (δηλαδή για κάθε
ένα ευρώ που επενδύεται, επιστρέφει
πίσω στην οικονομία 1,8 ευρώ, όπως
έχει καταδείξει σχετική έρευνα του
ΙΟΒΕ), είναι προφανής η σημασία του
κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Σήμερα, το συνολικό ανεκτέλεστο
υπόλοιπο έργων υποδομών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων 10,6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε έργα ενέργειας, 7,4 δισ. ευρώ
σε σιδηροδρομικά έργα και 4,3 δισ.
ευρώ σε έργα αυτοκινητοδρόμων. Α-

ντίστοιχα, τα έργα τουριστικών υποδομών δεν ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ
και εκείνα της διαχείρισης αποβλήτων
τα 900 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, ιδιαίτερα ανησυχητικό
κρίνεται το γεγονός ότι 32 έργα αξίας
8,2 δισ. ευρώ δεν έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης.
Από τα συνολικά 88 έργα, 51 βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ
37 εκτελούνται. Το 33% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αντιστοιχεί σε έργα
των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή «πίτα»
δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 500
εκατ. ευρώ, που είναι η αξία των έργων,
τα οποία προβλέπεται να παραδοθούν
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Η ανάλυση της PwC επισημαίνει
το πολύ σοβαρό ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται, τόσο στον σχεδιασμό όσο και
στην υλοποίηση των έργων στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες παθογένειες του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσον όρο
η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει τους
23 μήνες, ενώ αντίστοιχα η ολοκλήρωσή του, τους 28 μήνες. Κατά κύριο
λόγο αυτές οφείλονται στον ατελή
σχεδιασμό, στην εξασφάλιση πολιτικής
συναίνεσης αλλά και σε δυσκολίες
στην εκτέλεση (π.χ. απαλλοτριώσεις,
ανασχεδιασμοί). Στο πλαίσιο αυτό, ο
κ. Κυριάκος Ανδρέου, εταίρος και επικεφαλής σύμβουλος (Advisory
Leader) της PwC Ελλάδας, σημείωσε
ότι «είναι σημαντική η χάραξη ενός
νέου λειτουργικού μοντέλου. Η δημιουργία ενός κεντροποιημένου μηχανισμού, σχεδιασμού, αξιολόγησης και
διαχείρισης όλων των μεγάλων έργων
υποδομών θα είχε θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των επενδύσεων,
τη μείωση των καθυστερήσεων και
τον έλεγχο της υλοποίησης», επισήμανε
ο κ. Ανδρέου.

Ν.Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Η καθυστέρηση για την έναρξη υλοποίησης ενός έργου προσεγγίζει κατά μέσον όρο τους 23 μήνες, ε-

νώ αντίστοιχα για την ολοκλήρωσή του, τους 28 μήνες.

Στον αναπτυξιακό ακόμη και
επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ

«Καμπανάκι» από Alpha για
το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Την ενίσχυση ακόμη και πολύ μικρών επενδυτικών σχεδίων, που ξεκινούν από
τις 50.000 ευρώ, προβλέπει η επικείμενη
προκήρυξη του καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Το νέο καθεστώς αναμένεται να
προκηρυχθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου και θα έχει συνολικό
προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς θεσπίστηκε μόλις τον Απρίλιο, αντικαθιστώντας το καθεστώς «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
– Ταμεία συμμετοχών», το οποίο ποτέ
δεν προκηρύχθηκε από τον Ιούνιο του
2016, οπότε και θεσπίστηκε ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016.
Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης της
προκήρυξης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
το ελάχιστο ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε: 150.000
ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 100.000
ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και
50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς
και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
(Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και
τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ). Το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση

Τον κίνδυνο διεύρυνσης του ελλείμματος
του εμπορικού ισοζυγίου επισημαίνει η
Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της.
Επίσης, στο δελτίο εκφράζεται ανησυχία
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ίσως να μην αποδειχθεί αρκετός για να μειωθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς η ανεργία. Οι
αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η
ελληνική οικονομία θα διατηρήσει το
2019 την ήπια αναπτυξιακή δυναμική
που κατέγραψε το προηγούμενο έτος,
παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομίας και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής.
Οπως επισημαίνεται, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αρνητική επίδραση της εξασθένησης της ευρωπαϊκής
οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται ότι
θα είναι περιορισμένη για τα βασικά ελληνικά εξαγώγιμα εμπορεύματα, καθώς
αυτά χαρακτηρίζονται από χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα.
Επιπλέον, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η
ενδεχόμενη αρνητική επίδραση στο ύψος
των εξαγωγών αναμένεται να αντισταθμισθεί εν μέρει από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού,
αλλά και των προεκλογικών μέτρων Τσίπρα (συντάξεις, μείωση των συντελεστών
του φόρου προστιθέμενης αξίας σε τρόφιμα, εστίαση και ενέργεια).
«Η διαφαινόμενη ανθεκτικότητα της

<
<
<
<
<
<

Το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουνίου η προκήρυξη για
ενισχύσεις σε μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται
ότι αυτός θα έχει κατά τον χρόνο έναρξης
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και
όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του
χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα
πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής
επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δημιουργία νέας μονάδας, β) επέκταση
της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ) διαφοροποίηση της παραγωγής
μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
δ) θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας μεγάλης επιχείρησης, ε) απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει και η
οποία αγοράζεται από επενδυτή που
δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών
μιας επιχείρησης.
Εξάλλου, το υπουργείο Οικονομίας
ανακοίνωσε ότι παρατείνεται κατά δεκαπέντε ημέρες η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος)
και νέα καταληκτική ημερομηνία είναι
πλέον η 15η Ιουνίου 2019. Ο 4ος κύκλος
του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου
με έναρξη υποβολών τη 15η Σεπτεμβρίου
2019.

Η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ενισχύσει τις εισαγωγές.
ελληνικής οικονομίας στην επιβράδυνση
της ευρωπαϊκής οικονομίας ωστόσο»,
σημειώνουν, «δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην και τη διασφάλισή της από ορισμένους κινδύνους, οι οποίοι εντοπίζονται
γύρω από τα παρακάτω:
Πρώτον, η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού αναμένεται να ενισχύσει τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα
να υποχωρήσει η συμβολή των καθαρών
εξαγωγών στoν ρυθμό οικονομικής με-

γέθυνσης και να διευρυνθεί το έλλειμμα
του εμπορικoύ ισοζυγίου.
Δεύτερον, η διατήρηση της τρέχουσας
ήπιας δυναμικής του ρυθμού μεγέθυνσης
ενδέχεται να μην επαρκεί για την ταχύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει θετικός, αλλά ελαφρώς επιβραδυνόμενος από 1,7% το 2018, στο 1,5%
το 2019 και στο 1,3% το 2020».
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Κύμα μετατροπής θέσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης σε μερικής
Μόνο πέρυσι, 52.833 εργαζόμενοι πέρασαν σε καθεστώς part-time σύμφωνα με την έκθεση της ΓΣΕΕ
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση των αναλυτών της Eurobank,
ότι ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση το πρώτο δίμηνο του έτους.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πάνω από 200% αυξήθηκε η μετατροπή των
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής
ή εκ περιτροπής, από το 2009 έως το τέλος
του 2018, γεγονός που αποδεικνύει ότι η
τάση για ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενισχύεται και εδραιώνεται,
με άμεσες συνέπειες στα εισοδήματα των
εργαζομένων αλλά και στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.
Από την έκθεση της ΓΣΕΕ για την ελληνική
οικονομία προκύπτει με σαφήνεια ότι τα τελευταία έτη σταθεροποιείται, αυξάνεται και
γενικεύεται η τάση για προσλήψεις με ευέλικτες
μορφές εργασίας, κυρίως με ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής
εργασίας. Ακόμη και η ασθενική μείωση της

Επιβράδυνση
της βιομηχανικής
παραγωγής και πτώση
στο λιανικό εμπόριο
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Μέσα σε μία δεκαετία αυξήθηκε
πάνω από 200% η αλλαγή των
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής.
ανεργίας, εκτιμούν οι αναλυτές της συνομοσπονδίας, γίνεται με όρους ευελιξίας και εργασιακής επισφάλειας, σε θέσεις εργασίας
χαμηλών προσόντων. Τα στοιχεία αφορούν
το διάστημα της κρίσης, από το 2009 έως και
το τέλος του 2018, όμως σύμφωνα με οικονομολόγους το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί. Μάλιστα, υπηρεσιακοί παράγοντες
του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι,
στα έσοδα του ΕΦΚΑ κατά το β΄ δίμηνο του
έτους, καταγράφεται μείωση που δεν εξηγείται
από την πορεία της απασχόλησης, το ποσοστό
ανεργία κατά το ίδιο διάστημα αλλά και την
αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ.
Η τάση πάντως φαίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της κρίσης, και μάλιστα παρά τη μείωση του
κατώτατου μισθού το 2012 στα 586 ευρώ (22%). Αναλυτικά, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σταθεροποιούνται στις προτιμήσεις των εργοδοτών και
των επιχειρήσεων, μιας και καταλαμβάνουν
ποσοστιαία αναλογία πάνω από το 50% τα 5

τελευταία έτη (2014-2018). Αντίστοιχα, οι
προσλήψεις με πλήρη απασχόληση υποχωρούν
σταθερά, αφού μειώνεται η ποσοστιαία αναλογία τους από 79% το 2009 σε 45% το 2018.
Είναι χαρακτηριστικό πως η ποσοστιαία
αναλογία των νέων προσλήψεων με ευέλικτες
μορφές απασχόλησης μεταξύ 2009 και 2018
υπερδιπλασιάζεται, από 21% του συνόλου
των προσλήψεων το 2009 σε 54,3% το 2018.
Σημαντικό επίσης δεδομένο, το οποίο αποδεικνύει την ισχυρή τάση ενίσχυσης της
εργασιακής ευελιξίας με τη μορφή της αυξημένης κινητικότητας, αποτελεί ο υπερδιπλασιασμός (+182%) των νέων προσλήψεων
μεταξύ των ετών 2009-2018.
Σε επίπεδο ετήσιας σύγκρισης των δεδομένων (2017-2018), τα στοιχεία πιστοποιούν
την ουσιαστική καθιέρωση της ευέλικτης απασχόλησης στις νέες προσλήψεις. Κατά το

έτος 2018 καταγράφονται 133.377 περισσότερες προσλήψεις σε σχέση με το 2017, μεταξύ
των οποίων υπερτερούν οι ευέλικτες μορφές
εργασίας με ποσοστό 55%.
Η επέκταση της ευελιξίας κατά τα τελευταία
έτη προκύπτει και από τη διαχρονική εξέλιξη
των μετατροπών των ατομικών συμβάσεων
από συμβάσεις πλήρους σε συμβάσεις μερικής
απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας.
Αναλυτικά, ο αριθμός των μετατροπών
των ατομικών συμβάσεων από συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής
απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
συνεχίζει να είναι αυξημένος το 2018, πάνω
από 200%, συγκρινόμενο με το 2009 – από
16.977 το 2009 σε 52.833 εννέα χρόνια μετά.
Το 2012 συνεχίζει να είναι το έτος με το υψηλότερο ποσοστό μεταβολής (398%) σε σχέση με το 2009. Το ποσοστό μεταβολής της

μετατροπής των ατομικών συμβάσεων από
πλήρη απασχόληση σε μερική και εκ περιτροπής εργασία μεταξύ 2009-2018 παρουσιάζει
συνολική αύξηση της τάξης του 211,2%. Πιο
εντυπωσιακή άνοδος μεταξύ όλων των μετατροπών των ατομικών συμβάσεων είναι η
ποσοστιαία αύξηση κατά 522,2% των αναγκαστικών μετατροπών συμβάσεων πλήρους
εργασίας σε εκ περιτροπής εργασία μονομερώς
από τον εργοδότη. Τέλος, το ποσοστό της
μετατροπής των ατομικών συμβάσεων από
πλήρη απασχόληση σε μερική και σε «εθελοντική» εκ περιτροπής εργασία έχει αυξηθεί
κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου
κατά 201,1% και κατά 195% αντίστοιχα. Βέβαια, το 2018 η τάση για μετατροπή των ατομικών συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές εργασίας μειώνεται
ελαφρώς σε σχέση με το 2017 (-1,2%).

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για επιβράδυνση
του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών φέτος επαληθεύονται
από τις επιδόσεις του πρώτου
τριμήνου του έτους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές
αγαθών, αναφέρει η Eurobank
στο δελτίο της «7 Ημέρες Οικονομία». Το δελτίο καταγράφει τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά το πρώτο
τρίμηνο, όπως επίσης και την
επιβράδυνση της βιομηχανικής
παραγωγής και την πτώση στο
λιανικό εμπόριο. Συγκεκριμένα,
το δελτίο σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των εξαγωγών
εμπορευμάτων –εξαιρουμένων
των κατηγοριών των ορυκτών
καυσίμων και λιπαντικών και
των πλοίων, πλοιαρίων και
πλωτών κατασκευών– ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,6%
ή 190,6 εκατ. ευρώ το πρώτο
τρίμηνο του 2019 από 7,8% ή
418,1 εκατ. ευρώ το τέταρτο
τρίμηνο του 2018. Οπως υπενθυμίζει το δελτίο της τράπεζας,
σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πραγματικός ρυθμός
μεταβολής των ελληνικών ε-
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Αρνητικές ενδείξεις
για την πορεία της
οικονομίας παρουσιάζουν τα στοιχεία
του πρώτου τριμήνου.
ξαγωγών εκτιμάται στο 4,7%
το 2019 από 8,7% το 2018. Ο
αναλυτής δρ Στυλιανός Γώγος
σημειώνει επίσης ότι ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών μειώθηκε στο 5,8% το
πρώτο τρίμηνο του 2019 από
7,9% το τέταρτο τρίμηνο του
2018 και το εμπορικό έλλειμμα
διευρύνθηκε σε ετήσια βάση
κατά 283,8 εκατ. ευρώ.Σε ό,τι
αφορά τη βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης αυξήθηκε σε
ετήσια βάση κατά 1,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι
1,7% το προηγούμενο τρίμηνο.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι ο δείκτης όγκου
λιανικού εμπορίου, ο οποίος
μειώθηκε κατά 2,9% σε ετήσια
βάση το πρώτο δίμηνο του έτους, έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με την ιδιωτική κατανάλωση. Επομένως, εγείρονται ερωτήματα για την επίδοση της τελευταίας.

18

l

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τι αλλάζει στο καθεστώς
ασφαλιστικής ικανότητας
Iατροφαρμακευτική περίθαλψη με τη συμπλήρωση 50 ενσήμων

Μεγάλες επιδόσεις
του ελληνικού
τουρισμού το α΄ τρίμηνο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Αύξηση σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημείωσαν οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Παγκόσμιου Βαρόμετρου
Τουρισμού, του UNWTO, που δημοσιεύθηκαν τώρα, ο διεθνής τουρισμός συνέχισε να αναπτύσσεται κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2019 αλλά με βραδύτερο
ρυθμό σε σχέση με τα τελευταία δύο
χρόνια. Ειδικότερα, η αύξηση των αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου
διαμορφώθηκε στο +4% τη στιγμή που
στην Ελλάδα η εισερχόμενη ταξιδιωτική
κίνηση αυξήθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε στο 1,936 εκατομμύριο ταξιδιώτες, έναντι 1,796 εκατομμυρίου ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις στην Ελλάδα εμφάνισαν αύξηση κατά 37,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 760 εκατομμύρια ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αφίξεων
αποδίδεται βέβαια στους city breakers.
Διεθνώς, η Μέση Ανατολή (+8%) και
η Ασία και ο Ειρηνικός (+6%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο στις διεθνείς
αφίξεις ενώ οι ρυθμοί αύξησης τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Αφρική διαμορφώθηκαν στο 4%, και στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, στην Αμερική, στο 3%.
Η Ευρώπη, η μεγαλύτερη τουριστική πε-

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Με τη συμπλήρωση 50 ενσήμων ή 2 μηνών
ασφάλισης στην περίπτωση μη μισθωτών,
εντός του 2018 ή ακόμη και κατά το προηγούμενο 12μηνο πριν από την έλευση
του ασφαλιστικού κινδύνου, θα χορηγούνται πλέον παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.
Ο πρόσφατος νόμος με τις ρυθμίσεις
οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις, προβλέπει μεταξύ άλλων σημαντικές
αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας, ήτοι στη δυνατότητα
πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μισθωτούς και μη μισθωτούς
ασφαλισμένους. Παράλληλα, καθορίζει
τις ειδικές κατηγορίες που οι παροχές
χορηγούνται χωρίς προϋποθέσεις, και
δίνει παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα θανόντος έως τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας
τους.
Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ρίχνει φως στο
νέο καθεστώς και ξεκαθαρίζει τα εξής:
• Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη από
τον ΕΦΚΑ συνεχίζεται στα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που
έχουν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου,
έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί να είναι άνεργοι, ήτοι να μην ασφαλίζονται από
δικό τους δικαίωμα σε φορέα εντός ή εκτός ΕΦΚΑ.
• Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους,
η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται
έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2020, με τη
συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών
ασφάλισης (ενσήμων) είτε κατά το 2018
είτε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από
την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Να σημειωθεί ότι για
το 2017 η αντίστοιχη προϋπόθεση ήταν
η συμπλήρωση τουλάχιστον 75 ενσήμων.
• Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον
2 μηνών ασφάλισης κατά το 2018 (ήταν
3 μήνες για το 2017) ή το τελευταίο 12μη-
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ριφέρεια, σημείωσε αύξηση των αφίξεων
ταξιδιωτών της τάξης του 4%, με οδηγό
κυρίως τους προορισμούς στη Νότια και
Μεσογειακή Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα,
αλλά και στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη. Οι δύο αυτές ευρωπαϊκές περιφέρειες σημείωσαν αύξηση 5%, υψηλότερη δηλαδή της Ευρώπης ως συνόλου.
«Ο διεθνής τουρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται ενισχυόμενος από τους θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης,
την αύξηση της μεταφορικής δυναμικότητας των αεροπορικών εταιρειών, αλλά
και την παρατηρούμενη μείωση της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την έκδοση
και θεώρηση βίζας», αναφέρει ο γενικός
γραμματέας του UNWTO, Ζουράμπ Πολολικασβίλι. «Ο ρυθμός αύξησης των αφίξεων μπορεί να επιβραδύνεται ελαφρώς,
αλλά αυτό έρχεται ύστερα από δύο χρόνια
εξαιρετικών επιδόσεων ενώ ο τουρισμός
συνεχίζει να είναι υψηλότερος από τον
παγκόσμιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης».
Η ανάπτυξη στην Αφρική αποδίδεται
στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Βόρειας
Αφρικής (+11%), ενώ στην αμερικανική
ήπειρο η Καραϊβική (+17%) ανέκαμψε
δυναμικά έπειτα από τα μέτρια αποτελέσματα του 2018 που προκάλεσαν οι
τυφώνες Irma και Maria στα τέλη του
2017. Στην Ασία και στον Ειρηνικό, τα
αποτελέσματα για τους πρώτους τρεις
μήνες του 2019 δείχνουν αύξηση των
αφίξεων κατά 6%.

Η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος παρατείνεται για διάφορες ειδικές ομάδες όπως για ανέργους ηλικίας 29-55 ετών, καθώς και για άνεργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, ηλικίας 30-67 ετών.
νο πριν από την ημερομηνία επέλευσης
του ασφαλιστικού κινδύνου. Προσοχή.
Απαιτείται επίσης η καταβολή τουλάχιστον των ελάχιστων ασφαλιστικών εισφορών εντός του τρέχοντος έτους.
• Η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος
παρατείνεται για διάφορες ειδικές ομάδες
όπως για τους ασφαλισμένους του πρώην
ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική
τους δραστηριότητα, για ανέργους ηλικίας
29-55 ετών καθώς και για άνεργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, ηλικίας
30-67 ετών.
• Από 1/3/2019 σε περίπτωση εργα-
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Παράταση ασφαλιστικής
ικανότητας σε τέκνα θανόντος έως τη συμπλήρωση του
35ου έτους της ηλικίας τους.
τικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για παροχές σε είδος
χορηγείται από την πρώτη ημέρα ασφάλισης. Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός
εργασίας χορηγείται με την πραγματοποίηση 25 ημερών ασφάλισης.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι
σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα και κατά συνέπεια η
πρόσβαση σε παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα ανανεώνονται ανά
μήνα.
Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει 50
ένσημα εντός του 2018, για τον υπολογισμό του 12μήνου αφαιρείται ο μήνας
επέλευσης του κινδύνου.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση που
ο ασφαλισμένος ζητεί κάλυψη εντός του
Μαρτίου, εξετάζεται το ασφαλιστικό
του ιστορικό από 1/3/2018 έως και
28/2/2019.

Οι τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου ήταν σχεδόν

διπλάσιες από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
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Μωρά που δεν κοιμούνται

Πώς η «αναδρομή ύπνου» δεν σηματοδοτεί την ανάπτυξη του βρέφους
Της JESSICA WAPNER. THE NEW YORK TIMES

COLE WILSON/THE NEW YORK TIMES

Eπί πολλές εβδομάδες η κόρη της Λίντσεϊ
Σμιθ κοιμόταν καλά. Σπάνια ξυπνούσε
στα μέσα της νύχτας πεινώντας, όπως
κάνουν πολλά μωρά. Θήλαζε και ξανακοιμόταν. Τη βραδιά όμως πριν από την
επιστροφή της στη δουλειά, το μωρό, που
ήταν τεσσάρων μηνών, ξύπνησε κλαίγοντας στη μία το πρωί και τίποτα δεν μπορούσε να το παρηγορήσει. Οταν αυτές οι
αφυπνίσεις εξακολούθησαν, η Σμιθ στράφηκε προς άλλους γονείς, οι οποίοι και
μοιράστηκαν μαζί της ανάλογες εμπειρίες.
<
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Ο ύπνος μπορεί να αλλάζει
ριζικά κατά την πρώτη διετία
ζωής, δεν αποδεικνύεται
όμως ότι αυτό συνδέεται με
σαφή αναπτυξιακά ορόσημα.

Οι γονείς νιώθουν μεγάλη ανησυχία όταν το μωρό τους αρχίζει να ξυπνάει μέσα στη
νύχτα και να κλαίει, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα μωρά... είναι απλώς μωρά.

Μετά τις συμβουλές τους και πολλή έρευνα
στο Διαδίκτυο, η Σμιθ κατέληξε ότι η κόρη
της βίωνε αυτό που αποκαλείται «αναδρομή
ύπνου»: τα βρέφη αρνούνται να κοιμηθούν,
όπως συνήθιζαν πριν. Η έννοια της βρεφικής αναδρομής ύπνου έκανε την εμφάνισή της στην αναπτυξιακή ψυχολογία
ήδη από τη δεκαετία του 1940, αν και
κανείς ουσιαστικά δεν γνωρίζει πότε και

γιατί συμβαίνει. Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν
ότι αυτές οι περίοδοι στην πραγματικότητα
σηματοδοτούν την κατάκτηση ενός νέου
σταδίου ανάπτυξης. Πολλές ιστοσελίδες,
βιβλία και ομάδες γονέων υποστηρίζουν
ότι, όσο και αν είναι ενοχλητική, η βρεφική
αναδρομή ύπνου πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, καθώς σηματοδοτεί την ανάπτυξη του βρέφους. Ωστόσο, παρότι γονείς

και ειδικοί παραδέχονται ότι ο ύπνος
μπορεί να αλλάζει ριζικά κατά την πρώτη
διετία ζωής, δεν υπάρχουν επιστημονικά
στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι αυτές
οι μεταβολές συμβαίνουν σε συγκεκριμένους χρόνους, ούτε ότι συνδέονται με
σαφή αναπτυξιακά ορόσημα. Είναι άλλωστε πολύ δύσκολο να πει κανείς κατά
πόσον αυτές οι φάσεις έντονης μωρου-

διακής γρίνιας συνδέονται με βρεφική αναδρομή ύπνου ή απλώς το μωρό... είναι
μωρό. Είναι όμως άραγε η βρεφική αναδρομή ύπνου πραγματική ή όχι;
Η δρ Τζόντι Μιντέλ του Παιδιατρικού
Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας, ψυχολόγος
ειδικευμένη στον ύπνο, συγκλονίστηκε
από την πληθώρα των γονέων που εμφανίζονται προσκολλημένοι στην ιδέα της
βρεφικής αναδρομής ύπνου. Το 2018 αποφάσισε να κάνει τη δική της έρευνα
με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί για
προηγούμενη μελέτη, που είχε δημοσιευθεί
το 2012 στην επιθεώρηση «Sleep». Εξέτασε
λοιπόν τα πρότυπα ύπνου παιδιών ηλικίας
έως έξι ετών, αναζητώντας αύξηση στα
νυχτερινά ξυπνήματα σε συγκεκριμένες
ηλικίες. Η ανάλυσή της, ωστόσο, η οποία
δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε καμία επιστημονική επιθεώρηση, δεν κατάφερε
να καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα. Το
28% των 300 γονέων με μωρά τριών μηνών
που ερωτήθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν για
προβλήματα ύπνου. Το 30% των 300 γονέων που είχαν βρέφη πέντε μηνών ανέφεραν συχνότερες αφυπνίσεις μέσα στη
νύχτα. Τα αποτελέσματα αυτά δεν υποδεικνύουν ότι τα μωρά ακολουθούν το
ίδιο χρονοδιάγραμμα αναδρομής και ανάπτυξης. Οπως εξηγεί η δρ Μιντέλ, «τα
στοιχεία που αναλύθηκαν δείχνουν σαφώς
ότι οι αλλαγές στον ύπνο δεν εμφανίζονται
σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία».

Η αξίνα που σκότωσε τον Λέον Τρότσκι
Ενα εξαιρετικά ενδιαφέρον Διεθνές Μουσείο Κατασκοπείας άνοιξε τις θύρες του
πριν από λίγες ημέρες στην Ουάσιγκτον
των ΗΠΑ. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκει
κανείς δηλητηριώδεις ομπρέλες, δεσμά
με τα οποία δένονταν πράκτορες που
συλλαμβάνονταν, και άλλα πολλά.
Mέσα σε γυάλινη προθήκη εκτίθεται
αξίνα που φέρει ακόμα σημάδια σκουριάς,
συνέπεια ενός αιματηρού δακτυλικού αποτυπώματος που παρέμεινε εκεί επί δεκαετίες. Η ορειβατική αυτή αξίνα μια ημέρα του 1940 ήταν κρυμμένη στο σακάκι
του Ραμόν Μερκαντέρ καθώς αυτός έμπαινε στο γραφείο του Λέον Τρότσκι,
του Ρώσου επαναστάτη που ζούσε εξό-

ριστος στο Μεξικό. Με αυτήν του κατάφερε ένα πλήγμα σπάζοντάς του το κρανίο, με αποτέλεσμα ο Τρότσκι να αφήσει
την τελευταία του πνοή 26 ώρες αργότερα.
Το συγκεκριμένο έκθεμα συγκαταλέγεται
στα χιλιάδες που εκτίθενται στο μουσείο.
Περισσότερα από τα μισά αποτελούν
δωρεά του Η. Κιθ Μέλτον, ο οποίος ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο για να τα
συγκεντρώσει. Κάποια εκθέματα αφορούν
τη Μάτα Χάρι, το αρχέτυπο της μοιραίας
γυναίκας. Η χορεύτρια εξωτικών χορών
από την Ολλανδία που εκτελέστηκε ως
κατάσκοπος το 1917 έχει γράψει ιστορία.
Μια σύντομη επιγραφή αναφέρει για τη
ζωή της πράκτορος H-21: «Δελεαστικοί

χοροί. Αραχνοΰφαντα πέπλα. Αόρατο μελάνι. Εκτελέστηκε από απόσπασμα».
Yπάρχει βέβαια και ο Σίντνεϊ Ράιλι, ο
«άσος των κατασκόπων», που αποτέλεσε
έμπνευση για τη δημιουργία του Τζέιμς
Μποντ, αλλά και η Τζόνα Μέντεζ, η οποία
υπερκέρασε τη διάκριση των φύλων και
έγινε πράκτορας της CIA και ειδήμων στις
μεταμφιέσεις. Ακόμη και κατά τη διάρκεια
συνάντησής της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Tζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο είχε εμφανιστεί μεταμφιεσμένη.
Ενα από τα πιο συγκλονιστικά εκθέματα
είναι αφιερωμένο στον πόλεμο των ΗΠΑ
κατά της τρομοκρατίας. Μια επιγραφή εξηγεί τις ανακριτικές μεθόδους που χρη-

σιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μπους,
όπως ο εικονικός πνιγμός, και καταργήθηκαν από τον Μπαράκ Ομπάμα. Μια άλλη
προκαλεί ερωτώντας κατά πόσον αυτές οι
μέθοδοι απέδιδαν, ενώ μια τρίτη πινακίδα
απαντάει «εξαρτάται ποιον ρωτούσες».
Για πολλούς επισκέπτες αυτή η άρνηση
αποκήρυξης των βασανιστηρίων πιθανώς
να θεωρηθεί άκρως ανησυχητική. Στο μουσείο φιλοξενούνται επίσης εκθέματα σχετικά με τις μεθόδους παρακολούθησης της
ανατολικογερμανικής μυστικής αστυνομίας
Στάζι ή με τον Εντουαρντ Σνόουντεν, ενώ
στην είσοδο μπορεί κανείς να θαυμάσει
την Aston Martin του θρυλικού Τζέιμς
Μποντ.
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Οσοι έχουν στόχους
στη ζωή τους ζουν
περισσότερα χρόνια
Μυστικό μακροζωίας φαίνεται ότι αποτελεί
η ύπαρξη συγκεκριμένου στόχου στη
ζωή. Οι ηλικιωμένοι που πιστεύουν ότι
η ζωή τους έχει έναν σκοπό τείνουν να
ζουν περισσότερο, καθώς, όπως επισημαίνουν Αμερικανοί ερευνητές, παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης
καρδιαγγειακών νόσων και ασθενειών
του κυκλοφορικού και του πεπτικού συστήματος. Τα δεδομένα της μελέτης, που
δημοσιεύθηκαν στο αμερικανικό ιατρικό
περιοδικό JAMA Network Open, δείχνουν
ότι όσοι πιστεύουν πως η ζωή τους δεν
έχει ιδιαίτερο σκοπό έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να πεθάνουν νωρίτερα, καθώς
τείνουν να διαθέτουν χειρότερη σωματική
και ψυχική υγεία (ιδίως οι πιο μοναχικοί
συνταξιούχοι). Η βασική συντάκτρια της
έρευνας καθηγήτρια Λέι Πιρς από τη
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τόνισε πως «η συσχέτιση της αίσθησης του σκοπού με τη μειωμένη θνησιμότητα έχει αποδειχθεί πολλαπλώς από έρευνες». Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από 6.985 συμμετέχοντες άνω των 50 ετών, γεννηθέντες
μεταξύ του 1931 και του 1941. Αφού οι
τελευταίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την αίσθηση σκοπού στη ζωή
τους (όπως «μου αρέσει να κάνω σχέδια
για το μέλλον και να εργάζομαι για να
τα πραγματοποιήσω»), έγιναν αντικείμενο
παρατήρησης από τους ερευνητές από
το 1992 έως το 2006.
Κατά την περίοδο αυτή πέθαναν 776
άτομα από το σύνολο των συμμετεχόντων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν χαμηλότερη αίσθηση
σκοπού είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες
θανάτου στην πορεία της έρευνας συγκριτικά με εκείνους που θεωρούσαν ότι
η ζωή τους έχει κάποιο νόημα.
Αντίστοιχα αυξημένη εμφανίστηκε
και η πιθανότητα προσβολής από νοσήματα της καρδιάς, του κυκλοφορικού και
του πεπτικού. Δεν βρέθηκε όμως η ίδια
σχέση για τον καρκίνο και τις ασθένειες
του αναπνευστικού. Παράλληλα, τα επίπεδα στρεσογόνων ορμονών παρουσίαζαν
αύξηση σε εκείνους που δεν διέθεταν
τόσο ενισχυμένη την αίσθηση σκοπού.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο

Το μυστικό της μακροζωίας, όπως σημειώνουν Αμερικανοί ερευνητές, είναι η ανάπτυξη αίσθησης σκοπού.
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Σύμφωνα με αμερικανική
μελέτη, οι μοναχικοί
άνθρωποι τείνουν να έχουν
χειρότερη σωματική και
ψυχική υγεία.
σκοπός ζωής μπορεί να παρατείνει τη
διάρκειά της. Παλαιότερες μελέτες έχουν
δείξει ότι η ισχυρότερη αίσθηση ευεξίας,
συνδυαστικά με την αίσθηση του σκοπού, μειώνει την ενεργοποίηση των γονιδίων που δημιουργούν φλεγμονές στο
σώμα. Η φλεγμονή έχει συνδεθεί στο
παρελθόν με αύξηση του κινδύνου για
πρόωρο θάνατο.
Οι άνθρωποι με περισσότερες ευθύνες
και υποχρεώσεις, ο οποίες τους προσδίδουν αίσθηση σκοπού, είναι λιγότερο
πιθανό να πεθάνουν πρόωρα. Εφόσον
τέτοιου είδους συσχέτιση τείνει να εδραιωθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές,
αξίζει να διερευνηθούν παρεμβάσεις που
θα βοηθούν στο «χτίσιμο» της αίσθησης
του σκοπού. Αν και η έννοια αυτή δεν
έχει ξεκάθαρο ορισμό, συνιστά μάλλον
αυτό που έχει αξία για τον καθένα ξεχωριστά (κοινότητα, επιτεύγματα, φήμη,
πνευματικότητα κ.ά.). Εχει επίσης αποδειχθεί ότι ο διαλογισμός και η γιόγκα
μπορεί να ασκήσουν τέτοια θετική επίδραση. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν
και τη σημασία του εθελοντισμού.
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Δεύτερη ημέρα
ισχυρής ανόδου
στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 2,32%,
αγγίζοντας πλέον τις 800 μονάδες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψε το ελληνικό
χρηματιστήριο λόγω των πολιτικών εξελίξεων
που οδηγούν σε πρόωρες κάλπες, με τα συνολικά κέρδη του διημέρου για τον Γενικό
Δείκτη, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από
τις 800 μονάδες, να αγγίζουν το 8,6%, ενώ τα
κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη ξεπερνούν
το 19%. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση του
Χ.Α. έχει αυξηθεί κατά 2,8 δισ. ευρώ από την
Παρασκευή. Είναι ξεκάθαρο πως τα εγχώρια
και τα ξένα χαρτοφυλάκια έχουν ενεργοποιηθεί
έντονα μετά τις κάλπες της Κυριακής, αποτιμώντας την αλλαγή κυβέρνησης στη χώρα
μετά μια σύντομη προεκλογική περίοδο, με
φιλικές προς την αγορά πολιτικές, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις, ενώ οι προσδοκίες για
επιτάχυνση των αναβαθμίσεων της ελληνικής
οικονομίας είναι πλέον υψηλές. Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με χαμηλούς τόνους και
τάσεις –κυρίως– σταθεροποίησης, το τελευταίο
δίωρο περίπου η αγορά άρχισε να κινείται
ξεκάθαρα προς τον στόχο των 800 μονάδων
με «όπλο» την έντονη κινητοποίηση των αγοραστών και την εκτόξευση του τζίρου ειδικά
στις τελικές δημοπρασίες, λόγω του rebalancing των δεικτών της MSCI, που ολοκληρώθηκε χθες. Αξίζει να σημειώσουμε πως από
σήμερα και η μετοχή της Εθνικής εισάγεται

στον MSCI Greece Standard, μετά τη Eurobank
την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν ένταξη
και της Πειραιώς στον δείκτη το επόμενο διάστημα, καθώς το ράλι έχει στείλει την κεφαλαιοποίησή της πάνω από το 1 δισ. ευρώ.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
2,32% στις 794,63 μονάδες και ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 355,63 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο
1,41%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση έκλεισε στο
+2,32%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε
νέο άλμα 6,65%, στις 712,19 μονάδες. Η Πειραιώς σημείωσε νέο ράλι στο +15,04%, η Eurobank σημείωσε άλμα 9,77%, η Alpha Bank
έκλεισε στο +3,82% και η Εθνική στο +0,95%.
Η επενδυτική κοινότητα προεξοφλεί πως η
νέα κυβέρνηση θα έχει ενισχυμένο φιλοεπενδυτικό προφίλ, προσδοκώντας ότι θα είναι
το αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας του πρώτου
κόμματος, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Προσδοκά ότι θα επαναφέρει τον
ταχύ βηματισμό στις μεταρρυθμίσεις με αιχμή
τις αποκρατικοποιήσεις. Ετσι, το χρηματιστήριο, όντας μηχανισμός προεξόφλησης,
δίνει άμεσα ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης, με
τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τα στενά όρια
στα οποία είχε εγκλωβιστεί το προηγούμενο
διάστημα αφού τα δεδομένα άλλαξαν.

Νευρικότητα στην Ευρώπη εξαιτίας της Ιταλίας
Πτωτικά κινήθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια εξαιτίας της ανησυχίας
για νέα σύγκρουση της Ιταλίας με την
Κομισιόν αλλά και λόγω του εμπορικού
πολέμου ΗΠΑ και Κίνας. Ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης
Stoxx Europe 600 έκλεισε με πτώση
0,2% και ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,4% καθώς η προοπτική
νέας σύγκρουσης Ρώμης - Βρυξελλών
περιόρισε τη διάθεση των επενδυτών
να αναλάβουν ρίσκα. «Ανοίγει (η σύγκρουση) ξανά ολόκληρη την ατζέντα
τού κατά πόσον επιθυμεί ο Σαλβίνι
παραμονή στο ευρώ ή όχι», εξηγεί στο
Reuters ο Κόλιν Χαρτ, διαχειριστής
χαρτοφυλακίου και αναλυτής στην
BNP Paribas. Στο χρηματιστήριο του

(Πηγή: Reuters)
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Οι αποδόσειςτων αμερικανικών 10ετών υποχώρησαν
στο χαμηλότερο επίπεδο απότον Οκτώβριοτου 2017.
Μιλάνου ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε
με απώλειες 0,5%, με τον τραπεζικό
δείκτη να υποχωρεί κατά 1,2%, στο
χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο Λονδίνο ο
FTSE 100 έκλεισε με πτώση 0,1%, ενώ
στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχώρησε
κατά 0,4%, όσο και ο CAC 40 στο Παρίσι. Την απαισιοδοξία που επικράτησε
χθες μετρίασε η άνοδος του δείκτη

των αυτοκινητοβιομηχανιών κατά
0,7% χάρη στην είδηση ότι η κινεζική
επαρχία Γκουαντόνγκ έλαβε μέτρα ώστε να ενισχύσει τις πωλήσεις αυτοκινήτων.
Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός
δείκτης της MSCI έκλεισε με άνοδο
0,12% με τα κέρδη του να περιορίζονται
εξαιτίας της ανησυχίας στην Ευρώπη.
H Wall Street κινούνταν ανοδικά χθες
το βράδυ με τις μετοχές τεχνολογικών
εταιρειών να δίνουν τον ρυθμό, αν και
η πιθανότητα παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ Ουάσιγκτον και
Πεκίνου εξακολουθεί να προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές. Ο δείκτης
S&P 500 ενισχυόταν κατά 0,18%, με
τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί

κατά 0,35% και τον τεχνολογικό δείκτη
να ενισχύεται κατά 0,54%. Ο δείκτης
εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης
Dow Jones ενισχυόταν κατά 0,19%
και ο δείκτης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq επίσης εμφάνιζε
κέρδη κατά 0,37%. «Οι αγορές κρατούν
την ψυχραιμία τους και αρχίζουν να
έχουν μεγάλες προσδοκίες από τη συνάντηση Τραμπ - Σι τον Ιούνιο», εξηγεί
ο Χαρτ. «Ωστόσο δεν είμαι εξίσου πεπεισμένος πως ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία», προσθέτει. Η αβεβαιότητα οδήγησε τους επενδυτές στα κρατικά
ομόλογα, με την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς να υποχωρεί στο
2,27%, το χαμηλότερο επίπεδο από
τον Οκτώβριο του 2017.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*
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Τρ’ιτη 28 Μαΐου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,68

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8700

0,8920

0,8844

0,4960

47.864

0,8800

0,8940

0,8860

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3040

1,3660

1,3234

-0,4130

269.679

1,3640

1,3700

1,3660

2,86

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5300

0,5300

0,5300

-0,6030

8.363

0,5300

0,5500

0,5300

0,00

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0045

0,0100

0,0061

0,0110

688

0,0050

0,0100

0,0100

66,67

0,0550

0,0595

0,0551

-0,4430

4.530

0,0595

0,00

1,3700

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0560

0,0590

0,1200

0,1240

1,3600

1,3700

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3700

1,3700

1,3700

0,0000

5.400

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2040

0,2120

0,2115

0,5530

10.618

0,2080

0,2120

0,2120

2,91

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0800

0,0830

0,0812

-0,0410

8.980

0,0775

0,0820

0,0825

0,61

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2200

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,4500

1,4700

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0320

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0490

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2780

0,2980

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0240

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1410

0,1490

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

1,1700

0,00

0,0885

9,26

0,0280

1,82

2,6400

0,76

0,0985

-1,50

0,1880

-9,62

0,0020

0,00

0,2000

0,00

53,0000

3,92

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,1700

1,1700

1,1700

0,0000

68

0,0115

0,0000

1,1600

1,1700

0,2200

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1420

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

0,0860

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6400

0,6700

0,0820

0,0885

0,0854

0,4400

9.564

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7000

0,7900

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,5000

1,5200

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0620

0,0000

0,0280

0,0280

0,0280

-0,1960

280

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3280

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4520

0,4700

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0900

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6400

2,6200

2,6400

2,6379

1,6330

4.687

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0100

ΚΕΟ

KEO PLC

1,4200

1,4800

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5800

0,6150

ΦΡΟΥ

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

0,2400

0,2500

0,0780

0,0830

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0980

0,1090

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0030

0,0080

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1500

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

0,0000

0,1880

0,0000

0,0010

0,0005

0,0010

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

0,0980

0,1880

0,0020

0,1090

0,1880

0,0020

0,0988

0,1880

0,0020

-0,1250

-2,0000

0,0000

4.913

225

17.706

0,0030

0,0040

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0090

0,0140

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,2000

0,2000

0,2000

0,0000

3.522

0,0500

0,0545

0,1990

0,2000

0,0000

0,0120

0,0000

0,0325

48,5550

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 –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

53,0000

54,9900

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

53,0000

53,0000

53,0000

200,0000

5.500

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.

Aυτη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

geek.com.cy
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MARKET PLACE

Δύο νέες γεύσεις
από την Coca - Cola
FACEBOOK

Βγάζει δικό του κρυπτονόμισμα
Το δικό του κρυπτονόμισμα αναμένεται να ανακοινώ-

σει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 το Facebook. Το
κρυπτονόμισμα αναμένεται να φέρει το όνομα Global
Coin και θα είναι διαθέσιμο σε δέκα-δώδεκα χώρες.
Φυσικά, υπάρχουν ακόμα εμπόδια από τεχνικής άποψης και για τον σκοπό αυτό γι’ αυτό, όπως αναφέρει το
BBC, ο Mark Zuckerberg συναντήθηκε τον περασμένο
μήνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark
Carney, για να συζητήσουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν για το επερχόμενο ψηφιακό
νόμισμα. Σημειώνεται ότι η αγορά της Ινδίας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Facebook, αφού ευελπιστεί να πείσει
τους Ινδούς που εργάζονται στο εξωτερικό να στέλνουν χρήματα στις οικογένειές τους που ζουν στην Ινδία μέσω του WhatsApp. Το Facebook επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών των
ΗΠΑ, καθώς και με διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών χρημάτων
και του συναλλάγματος, όπως η Western Union, για
λειτουργικά ή ρυθμιστικά ζητήματα που σχετίζονται
με το κρυπτονόμισμα που ετοιμάζει.

O Τάμεσης στη Βρετανία, ο οποίος θεωρείται από τα πιο καθαρά ευρωπαϊκά ποτάμια, ανακαλύφθηκε ότι περιέχει πέντε είδη αντιβιοτικών.

Ψηλά επίπεδα αντιβιοτικών
εντοπίστηκαν σε ποτάμια
Η ρύπανση βοηθάει τα μικρόβια να γίνουν πιο ανθεκτικά στα φάρμακα

GOOGLE

Με πολλές αλλαγές η Stadia
Η επόμενη γενιά των video games δεν θα έχει σχέση

με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, όπως διαφάνηκε
στην παρουσίαση της Google για τη Stadia τον Μάρτιο.
Φυσικά, περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να
παρουσιαστούν αυτό το καλοκαίρι, όπως αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του Stadia στο Twitter. Άγνωστο
παραμένει το πόσο θα κοστολογήσει η Google την υπηρεσία, το πόσα και κυρίως ποια παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα στο λανσάρισμα αλλά και το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό το λανσάρισμα. Πάντως τα σχέδια της Google
για την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών δεν φαίνεται ότι περιλαμβάνουν την E3, τη μεγαλύτερη έκθεση βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο 10ημερο του Ιουνίου.

YOU TUBE GAMING

Κλείνει οριστικά στις 30 Μαΐου
Κλείνει στις 30 Μαΐου η υπηρεσία YouTube Gaming

με την εταιρεία να ξεκαθαρίζει πως όλα τα gaming
videos θα μεταφερθούν στην κύρια εφαρμογή της υπηρεσίας YouTube στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/gaming/. Δυστυχώς, όμως, δεν θα μεταφερθούν αυτά που έχετε αποθηκεύσει ή παρακολουθήσει και δεν υπάρχει κάποιος
τρόπος να γίνει μεταφορά μεταξύ των δύο εφαρμογών. Σύμφωνα με τη Google, η απορρόφηση του
YouTube Gaming από την κύρια εφαρμογή του
YouTube θα βοηθήσει στη ανάπτυξη μιας ισχυρής
gaming κοινότητας. Ουσιαστικά η εταιρεία παραδέχεται ότι δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί το Twitch με αυτόνομη εφαρμογή για το gaming, οπότε, βάζουν τα
μεγάλα μέσα για να κυριαρχήσουν.

GAMING DISORTER

Αναγνωρίστηκε ως ασθένεια
Επίσημα ως ασθένεια το αναγνώρισε ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας το «Gaming Disorder». Η επικύρωση της απόφασης έγινε από τα 194 μέλη του ΠΟΥ
στο 72ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγείας, με την ενσωμάτωση να γίνεται στη λίστα ICD-11 (Διεθνής Ταξινόμηση
Ασθενειών και Προβλημάτων Υγείας) που θα λαμβάνεται υπόψη από την 1η Ιανουαρίου 2022. Η πρόθεση
του ΠΟΥ να ταξινομήσει το gaming στις ψυχικές ασθένειες αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τη βιομηχανία του gaming και θεωρήθηκε «βεβιασμένη κίνηση».
Παρόλα αυτά, ο ΠΟΥ παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του, την οποία βασίζει σε εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και με τη συναίνεση εμπειρογνωμόνων και ειδικών από διαφορετικούς κλάδους και περιοχές του κόσμου.

Δύο νέες γεύσεις μας φέρνει η Coca – Cola το φετινό
καλοκαίρι με τις ξεχωριστές επιλογές Coca – Cola
Zero Lemon και Coca – Cola Zero Plus Coffee να
είναι ήδη διαθέσιμες στο καταναλωτικό κοινό της
Κύπρου. Η Coca – Cola Zero Lemon στηρίζεται
στον γνωστό συνδυασμό που έχουν λατρέψει οι
καταναλωτές στην Κύπρο και είναι ήδη εδώ για να
δώσει στους νέους (και όχι μόνο) την ευκαιρία να
κάνουν τις ημέρες αυτού του καλοκαιριού πιο ζωντανές. Για όσους είναι λάτρεις της γεύσης του
καφέ, η Coca - Cola Plus Coffee είναι ένα αναψυκτικό
χωρίς θερμίδες και επιπλέον καφεΐνη από εκχύλισμα
καφέ, ιδανικό για διαφορετικές στιγμές της ημέρας.
Στη δουλειά, στο Πανεπιστήμιο, στη βόλτα με αγαπημένα πρόσωπα, η Coca - Cola Plus Coffee προσφέρει τον μοναδικό συνδυασμό γεύσης Coca-Cola
με την απολαυστική γεύση του καφέ και την επιπλέον καφεΐνη από εκχύλισμα καφέ, η οποία συμβαδίζει με τις σημερινές τάσεις και προτιμήσεις.

Εκατοντάδες μεγάλα ποτάμια σε
όλη τη Γη περιέχουν επικίνδυνα
υψηλά επίπεδα αντιβιοτικών, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη πάνω
στο ζήτημα μέχρι σήμερα. Τα αντιβιοτικά καταλήγουν στα ποτάμια
και στο έδαφος μέσω των ανθρωπίνων και ζωικών αποβλήτων, καθώς και των λυμάτων των φαρμακοβιομηχανιών.
Η ρύπανση με αντιβιοτικά βοηθάει τα μικρόβια να γίνουν πιο ανθεκτικά στα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους. Η
συνεχής αύξηση της ανθεκτικότητάς τους αποτελεί ένα ολοένα
και σοβαρότερο πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και μπορεί
να προκαλέσει έως δέκα εκατομμύρια πρόσθετους θανάτους έως
2050, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον καθηγητή περιβαλλοντικής επιστήμης Άλιστερ Μπόξολ του βρετανικού Πανεπιστημίου της Υόρκης,

που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση
σε επιστημονικό συνέδριο στο Ελσίνκι, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν»,
πήραν δείγματα από 711 σημεία
ποταμών σε 72 χώρες και βρήκαν
παρουσία αντιβιοτικών στα δύο
<
<
<
<
<
<
<

Τα δείγματα λήφθηκαν
από 711 σημεία
ποταμών σε 72 χώρες.
Στις 111 δειγματοληψίες
του νερού οι συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών ξεπερνούσαν
τα επίπεδα ασφαλείας.
τρίτα από αυτά (65%). Στις 111 δειγματοληψίες του νερού οι συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών ξεπερνούσαν τα επίπεδα ασφαλείας, σε
μερικές περιπτώσεις ακόμη και
κατά 300 φορές πάνω από το όριο.

Το πρόβλημα είναι αισθητό
από τον Τάμεση και τον Δούναβη
στην Ευρώπη μέχρι τον Τίγρη στη
Μεσοποταμία, αλλά η κατάσταση
είναι συγκριτικά ακόμη χειρότερη
στα ποτάμια της Αφρικής και της
Ασίας που διασχίζουν τις φτωχότερες χώρες. Το ρεκόρ ρύπανσης
κατέχει το Μπαγκλαντές, όπου
το αντιβιοτικό μετρονιζαδόλη, το
οποίο χρησιμοποιείται για θεραπεία των κολπικών λοιμώξεων,
βρέθηκε σε ποσότητες πάνω από
300 φορές υψηλότερες σε σχέση
με το όριο ασφαλείας. Μάλιστα,
αυτό το επίπεδο βρέθηκε πολύ
κοντά σε μια μονάδα βιολογικού
καθαρισμού λυμάτων, προφανώς
επειδή δεν διέθετε την αναγκαία
τεχνολογία κατακράτησης των αντιβιοτικών.
Η μαζική και παράνομη ρίψη
λυμάτων και αποβλήτων απευθείας στα ποτάμια ευθύνεται σε αρκετές περιπτώσεις για τα υψηλά
επίπεδα των αντιβιοτικών, όπως
στην Κένυα, όπου βρέθηκε να ξε-

περνούν κατά 100 φορές τα όρια
ασφαλείας.
Αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
Στην Αυστρία οι μετρήσεις στον
Δούναβη έδειξαν την παρουσία επτά διαφορετικών αντιβιοτικών,
όπως η κλαριθρομυκίνη, η οποία
συνταγογραφείται για τη θεραπεία
λοιμώξεων των πνευμόνων και τα
επίπεδά της στο ποτάμι –το δεύτερο
μεγαλύτερο της Ευρώπης, αλλά
και το πιο επιβαρυμένο με αντιβιοτικά– ήταν περίπου τετραπλάσια
αυτών που θεωρούνται ασφαλή.
Συνολικά σχεδόν ένα στα δέκα
ποτάμια (8%) της Ευρώπης βρέθηκε
να έχει πρόβλημα. Για παράδειγμα,
ο Τάμεσης στη Βρετανία, ο οποίος
θεωρείται από τα πιο καθαρά ευρωπαϊκά ποτάμια, ανακαλύφθηκε
ότι περιέχει πέντε είδη αντιβιοτικών, εκ των οποίων ένα, η σιπροφλοξασίνη, ανιχνεύθηκε σε υπερτριπλάσια επίπεδα σε σχέση με το
όριο ασφαλείας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εξαφανίζονται τα μεγάλα ζώα
Κατά περίπου 60% από το 1970 ότι έχουν μειωθεί οι πληθυσμοί των ζώων
Όσο περνούν τα χρόνια, στον
πλανήτη μας θα επικρατούν ολοένα μικρότερα σε μέγεθος θηλαστικά ζώα και πουλιά, με αποτέλεσμα σε 100 χρόνια να έχουν
σχεδόν εξαφανιστεί τα μεγάλα
ζώα, προειδοποιούν Βρετανοί επιστήμονες. Το μέλλον ανήκει
στα μικρόσωμα και γρήγορα ζώα
που γεννούν πολλούς απογόνους
και τρώνε έντομα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και να
επιβιώσουν σε πολλά διαφορετικά
περιβάλλοντα. Ανάμεσα στους
«νικητές» θα είναι σίγουρα τα
τρωκτικά και τα ωδικά πτηνά,
ενώ άλλα ζώα, όπως οι ελέφαντες,
οι ρινόκεροι, οι ιπποπόταμοι, οι
καμηλοπαρδάλεις, οι τίγρεις και
οι αετοί, που δεν έχουν την ίδια
προσαρμοστικότητα, οδεύουν
προς εξαφάνιση.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, με επικεφαλής τον Ρομπ Κουκ, που ανέλυσαν στοιχεία για 15.484 είδη ζώων
και πουλιών της ξηράς και έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications»,
προβλέπουν ότι το μέσο βάρος των
θηλαστικών θα μειωθεί κατά 25%
μέσα στον επόμενο αιώνα. Συγκριτικά, εκτιμάται ότι κατά τα προηγούμενα 125.000 χρόνια το σώμα
των ζώων είχε μειωθεί μόνο κατά
14%.

Απειλή, ο άνθρωπος
«Η μεγαλύτερη απειλή για τα
πουλιά και για τα ζώα είναι με μεγάλη διαφορά ο άνθρωπος, ο οποίος καταστρέφει τα ενδιαιτήματά τους μέσω αποψίλωσης των
δασών, εντατικής γεωργίας, αστι-

To νέο Peugeot 508
κάνει την εμφάνισή του
Το ολότελα νέο Peugeot 508 παρουσίασε η Geo
Pavlides. Το Peugeot 508 είναι ένα πραγματικά αισθησιακό αυτοκίνητο που με την τεχνολογική υπεροχή του, τον εξοπλισμό και την ποιότητα κατασκευής του έχει κερδίσει επάξια την κορυφή.
Πολυβραβευμένοι κινητήρες, αυτόματο κιβώτιο 8
ταχυτήτων, συνδεσιμότητα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός το ανεβάζουν στην κορυφή, όχι μόνο της
κατηγορίας του. Το νέο Peugeot 508 έχει ένα εξαιρετικό μέλλον, γιατί έχει σχεδιαστεί από την αρχή
για να είναι και ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πριν από
το τέλος του χρόνου θα παρουσιαστούν και οι υβριδικές εκδόσεις, plug in hybrid, και οι εντελώς
ηλεκτρικές, όπως επίσης και το Peugeot 508 Sports
Engineered με τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες και απόδοση 400 ίππων.

Gan Direct: Κάλυψη
ολίσθησης εδάφους
Τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη στα
συμβόλαια κατοικίας προσφέρει στους πελάτες της
η Gan Direct με την «καθίζηση ή ανύψωση ή κατολίσθηση» εδάφους από αιφνίδια αιτία, μέσα από τα
προγράμματα ασφάλισης περιουσίας της εταιρείας.
Η κάλυψη αφορά στις ζημιές στο κτίριο της ασφαλισμένης κατοικίας που θα προκληθούν από μια
αιφνίδια καθίζηση, κατολίσθηση ή ύψωση του εδάφους στην περιοχή που βρίσκεται η ασφαλισμένη
κατοικία. Η Gan Direct είναι μοναδική ασφαλιστική
που παρέχει τη συγκεκριμένη κάλυψη αυτή τη
στιγμή στην Κύπρο. Το ίδιο ισχύει με την κάλυψη
από σεισμό, αφού πρώτη φορά ασφαλιστική εταιρεία
αφαιρεί από τα συμβόλαια περιουσίας τους συνήθεις
όρους που περιλαμβάνουν ποσοστά ή ελάχιστα όρια
απαλλαγής επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Φεστιβάλ στο Leptos
Kamares Village
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, με επικεφαλής τον Ρομπ Κουκ, προβλέπουν ότι το μέσο βάρος

των θηλαστικών θα μειωθεί κατά 25% μέσα στον επόμενο αιώνα.
κοποίησης, κυνηγιού και των συνεπειών της παγκόσμιας υπερθέρμανσης», δήλωσε ο Κουκ.
Οι άνθρωποι έχουν ήδη εξαφανίσει τα περισσότερα μεγαλόσωμα
ζώα που ζούσαν σε όλες τις ηπείρους της Γης, με εξαίρεση μέχρι
σήμερα την Αφρική. Όμως περισσότερα από 1.000 μεγαλύτερου μεγέθους είδη θηλαστικών και που-

λιών εκτιμάται ότι θα έχουν εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 100
χρόνια (πολλά από αυτά πλέον και
στην Αφρική). Οι πληθυσμοί των
ζώων εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί
κατά περίπου 60% από το 1970 μέχρι σήμερα, κάτι που υποδηλώνει
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έκτη
μαζική εξαφάνιση των ειδών.
«Είναι ανησυχητικό ότι χάνου-

με αυτά τα μεγάλα είδη, όταν δεν
ξέρουμε καν πλήρως το ρόλο τους.
Χωρίς αυτά, τα πράγματα μπορεί
να αρχίσουν να χειροτερεύουν
αρκετά γρήγορα, Τα οικοσυστήματα μπορεί να αρχίσουν να καταρρέουν και να δυσκολέψουν
την επιβίωσή μας», δήλωσε ο κ.
Κουκ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο
Leptos Kamares Village στην Πάφο οι ανοιξιάτικες
εκδηλώσεις «Καμάρες Φεστιβάλ», στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 45 εκθέτες, από τοπικά οινοποιία,
εργαστήρια ζωγραφικής και τέχνης, χειροποίητες
κατασκευές, διοργανωτές διάφορων παιχνιδιών,
καθώς επίσης εκατοντάδες κάτοικοι και άλλοι επισκέπτες. Οι διοργανωτές Leptos Kamares Club
και το «Ιn any event» δήλωσαν ότι η όλη διοργάνωση
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και ότι κατάφεραν
να μαζέψουν ένα σεβαστό χρηματικό ποσό ως μια
μικρή, άλλα σημαντική βοήθεια σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως το Cancer Patients Support
Group, Stray Haven Dog Rescue και το Inner Wheel.
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Προειδοποιήσεις από τους διεθνείς οίκους
για το κύμα παροχών στην Ελλάδα
Η ελληνική οικονομία κινδυνεύει με ντόμινο αρνητικών εξελίξεων
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εντονη είναι η ανησυχία των διεθνών οίκων αξιολόγησης για τις επιπτώσεις που
θα έχουν οι προεκλογικές εξαγγελίες της
κυβέρνησης, υποδηλώνοντας ότι η παροχολογία είναι πιθανό να βάλει εμπόδια
στον ήδη μακρύ δρόμο που έχει η Ελλάδα
προς την κατηγορία της «επενδυτικής
βαθμίδας». Η μεγάλη και ταχεία αντιστροφή μέτρων του προγράμματος μεταμνημονιακής εποπτείας αποτελεί για
τους οίκους έναν από τους παράγοντες
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
την αξιολόγηση της χώρας, ενώ είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν και εντάσεις
με τους θεσμούς – κάτι που θα φανεί στο
Eurogroup του Ιουνίου, «χτυπώντας»
την επενδυτική εμπιστοσύνη. Οπως προειδοποιούν μιλώντας στην «Κ» οι επικε-

φαλής αναλυτές των οίκων αξιολόγησης
για την Ελλάδα, ο δημοσιονομικός κίνδυνος όσον αφορά τη χώρα έχει αυξηθεί
ενώ οι κυρώσεις από τους θεσμούς είναι
βέβαιες, οι οποίοι πιθανότατα να «παγώσουν» την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, και δεν αποκλείεται το
μπλοκάρισμα της πρόωρης αποπληρωμής
των δανείων του ΔΝΤ.
Η S&P είχε προβλέψει ότι, λόγω της
μεγάλης εκλογικής περιόδου, οι πολιτικοί
ελιγμοί της κυβέρνησης, για παράδειγμα
μέσω υψηλότερων κυβερνητικών δαπανών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
χαμηλότερη συμμόρφωση με το ανώτατο
όριο δαπανών και τις δεσμεύσεις με τους
δημοσιονομικούς στόχους. Οπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο επικεφαλής
αναλυτής της S&P για την Ελλάδα Μάρκο
Μίρσνικ, η μείωση του στόχου για το

πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορούσε να
οδηγήσει στο «πάγωμα» της περαιτέρω
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ή της
περαιτέρω επιστροφής των κερδών των
ANFAs / SMPs στα ελληνικά ομόλογα,
καθώς η συμφωνία με τους πιστωτές βασίστηκε στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το
2022.
Ο αναλυτής της S&P υπογραμμίζει
πως η συνέχιση της ελάφρυνσης του χρέους και η επιστροφή των κερδών από τα
ομόλογα υπόκεινται στη συνεχή συμμόρφωση με τους στόχους του προγράμματος. Ετσι, θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές
θα έχουν ισχυρά κίνητρα για να αποφύγουν τη σημαντική αναστροφή στις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί,
ενώ σημειώνει ότι, παρά τις περιστασιακές
καθυστερήσεις, οι Αρχές έχουν μέχρι

στιγμής συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις
που έχουν αναληφθεί σχετικά με μια
σειρά ενεργειών μετά το πρόγραμμα, οι
οποίες οδήγησαν και στην απόφαση του
Eurogroup για την εκταμίευση κερδών
από τα ANFAs / SMPs στις αρχές Απριλίου.
Πάντως ο κ. Μίρσνικ προειδοποιεί εμμέσως πλην σαφώς πως εάν η κυβέρνηση
επιμείνει στην οπισθοχώρηση από τα
συμφωνηθέντα, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αξιολόγηση της Ελλάδας.
«Οπως έχουμε τονίσει, η S&P θα μπορούσε
να υποβαθμίσει το outlook της Ελλάδας
από “θετικό” σε “σταθερό” εάν υπάρξουν
ανατροπές στις μεταρρυθμίσεις ή εάν τα
αναπτυξιακά αποτελέσματα είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα αναμενόμενα,
περιορίζοντας την ικανότητα της Ελλάδας
να συνεχίσει τη δημοσιονομική της ε-

Εάν η κυβέρνηση εμμείνει στην οπισθοχώρηση από τα συμφωνηθέντα, αυτό μπορεί να έ-

χει αντίκτυπο στην αξιολόγηση της Ελλάδας, τονίζουν στην «Κ» οι επικεφαλής αναλυτές για
την Ελλάδα των διεθνών οίκων.

ξυγίανση, τη μείωση του χρέους και την
αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού
τομέα».
Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα η Fitch σε έκτακτη έκθεσή της τόνισε πως το νέο πακέτο παροχών αντιπροσωπεύει μεγαλύτερη και
ταχύτερη αντιστροφή πολιτικής από ό,τι

Kίνδυνος
εκτροχιασμού

ΑΝΑΛΥΣΗ

Θετικό για
τις αγορές
το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών
Γενική ευφορία επικράτησε προχθές στα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των αυτοκινητοβιομηχανιών Fiat Chrysler και Renault να προχωρήσουν σε μεταξύ τους συνεργασία που
έδωσε και ώθηση στις μετοχές των δύο εταιρειών. Παράλληλα, οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην είδηση ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις διατήρησαν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά
την ενίσχυση των ακροδεξιών και ευρωσκεπτικιστικών πολιτικών σχηματισμών.
Ετσι, με τη Wall Street κλειστή για την
Ημέρα των Πεσόντων Στρατιωτών όπως
και την αγορά του Λονδίνου λόγω τραπεζικής
αργίας, η άνοδος ήταν γενική. Ο δείκτης
Xetra DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε με
μικρή άνοδο 0,5% όπως και ο CAC 40 του
Παρισιού που έκλεισε με ελαφρά κέρδη
0,37%. Ομοίως ο πανευρωπαϊκός δείκτης
FTSE Eurotop 100 έκλεισε με οριακή άνοδο
0,25%. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε χθες
το χρηματιστήριο του Μιλάνου, που σημείωσε οριακές απώλειες 0,06% καθώς τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών ανέδειξαν
σε πρώτη δύναμη στην Ιταλία την ακροδεξιά
Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.
Ανάλογη ήταν, άλλωστε, η εικόνα στις
αγορές ομολόγων που αντέδρασαν με αισιοδοξία στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ειδικότερα, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας υποχώρησαν
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 0,803%. Ομοίως οι αποδόσεις των
δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας υποχώρησαν στο 0,951% καταγράφοντας επίσης
ιστορικό χαμηλό.
Την ίδια στιγμή, πάντως, και με δεδομένη
την ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ασφαλές
καταφύγιο των ομολόγων του γερμανικού
δημοσίου προσείλκυσε το ενδιαφέρον των
επενδυτών. Ετσι, οι αποδόσεις των δεκαετών
ομολόγων της Γερμανίας υποχώρησαν στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυόμισι
ετών και συγκεκριμένα στο -0,147%. Στην
αντίθετη πορεία κινήθηκαν, όμως, τα ομόλογα της Ιταλίας όχι μόνον εξαιτίας της ανόδου του Σαλβίνι αλλά και επειδή έγινε
γνωστό ότι η Κομισιόν εξετάζει την προοπτική να προχωρήσει στη διαδικασία επιβολής προστίμου κατά της Ρώμης για την
υπέρβαση του ορίου του δημοσίου χρέους.
Ετσι, όλα τα ομόλογα της Ιταλίας, ανεξαρτήτως χρόνου ωρίμανσης, σημείωσαν άνοδο
από 11 έως 14 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις
των δεκαετών αυξήθηκαν κατά 11 μ.β. φτάνοντας στο 2,66% και καταγράφοντας τη
μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο του τελευταίου
ενός και πλέον μήνα.

Η Moody’s από την πλευρά της είχε επισημάνει
κατά την πρόσφατη αξιολόγησή της ότι το «σταθερό» outlook που δίνει στην Ελλάδα σημαίνει
πως υπάρχει σχετικά χαμηλός κίνδυνος πολιτικής
ή δημοσιονομικής αναστροφής.
Οπως ωστόσο είχε προειδοποιήσει και αυτή,
το αξιόχρεο της Ελλάδας θα μπορούσε να υποβαθμιστεί αν –μεταξύ άλλων– φανεί πως το μεταρρυθμιστικό μομέντουμ έχει υποχωρήσει, με
την αντιστροφή προηγούμενων μεταρρυθμίσεων
ή με την υιοθέτηση
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πολιτικών που θα ο- <
δηγήσουν σε ουσιωAρνητική εξέλιδώς πιο αδύναμα δημοσιονομικά αποτε- ξη για την αξιολέσματα. Παράλληλα, λόγηση της Ελαρνητική εξέλιξη για
την αξιολόγηση της λάδας θεωρείται
Ελλάδας θεωρείται α- από τον οίκο
πό τον οίκο και η αύξηση των εντάσεων και η αύξηση των
με τους δανειστές, η εντάσεων με τους
οποία έχει ήδη αρχίδανειστές.
σει μετά τις ανακοινώσεις του Ζαππείου.
Οπως σχολιάζει στην «Κ» η Κάθριν Μιούελμπρονερ, πρώτη αντιπρόεδρος της Moody's
Investors Service, για τις πιθανές επιπτώσεις
των προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης,
ο δημοσιονομικός κίνδυνος γύρω από την Ελλάδα
έχει αυξηθεί.
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει στοχεύσει σε
σημαντική υπεραπόδοση στον προϋπολογισμό
του 2019 και το βασικό σενάριό μας παραμένει
ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα
θα διαμορφωθεί φέτος το 3,5% του ΑΕΠ. Τούτου
λεχθέντος, σημαντικές δεσμεύσεις νέων δαπανών
τόσο νωρίς μέσα στο έτος συνεπάγονται φυσικά
κινδύνους για την επίτευξη αυτών των στόχων».
Οπως προσθέτει η κ. Μιούελμπρονερ, η
Moody’s θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ
στενά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, ιδίως όσον
αφορά την ανατροπή των μεταρρυθμίσεων
που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως ή τη σημαντική αποδυνάμωση της δημοσιονομικής
πολιτικής.

Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
Στα κέρδη επέστρεψε την Τρίτη το κυπριακό
χρηματιστήριο, μετά τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας.
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις
69,73 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση σε
ποσοστό 0,84%.
Εξάλλου, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε επίσης άνοδο κατά 0,75%, κλείνοντας
στις 41,91 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα €428.808.
Σε σχέση με τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,90%, τα Ξενοδοχεία
ενισχύθηκαν σε ποσοστό 0,79% και η Ε-
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Ο Γενικός Δείκτης του
ΧΑΚ έκλεισε στις 69,73 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση
σε ποσοστό 0,84%.
ναλλακτική Αγορά κατά 0,30%. Αμετάβλητες
παρέμειναν οι Επενδυτικές.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €356.881 (άνοδος 2,86% - τιμή κλεισίματος €1,366).

Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής
Τράπεζας με €42.331 (άνοδος 0,68% - τιμή
κλεισίματος €0,886), της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €12.363 (άνοδος
0,76% - τιμή κλεισίματος €2,64), της Logicom
με €7.398 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€1,37) και της Δήμητρα Επενδυτικής με
€4.432 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,53).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά
και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε
σε 121.

Leading the social enterprise:
Reinvent with a human focus
2019 Deloitte Global Human Capital Trends

© 2019 Deloitte Limited

ανέμενε, αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά
με τη μεσοπρόθεσμη πολιτική στάση και
τα δημοσιονομικά της Ελλάδας και αναμένεται να δημιουργήσει εντάσεις με
τους πιστωτές, ενώ προειδοποίησε πως
θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να αυξήσει
το κόστος χρηματοδότησης της χώρας.
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