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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Apple έχει καταστρώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την πα-

Με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας του, ο πρόεδρος του

«Εννέα ώρες οδήγησης, τέσσερις ώρες φόρτισης», ανέφερε σε

ραγωγική της διαδικασία, εάν οι εξελίξεις στο μέτωπο του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου τεθούν εκτός ελέγχου. Η αμερικανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, της οποίας το εμβληματικό της προϊόν είναι το κινητό τηλέφωνο iPhone, έχει τη δυνατότητα να το κατασκευάζει και εκτός Κίνας. Σελ. 11

Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ Γ. Πανιάρας μιλάει για τις δράσεις του συμβουλίου και εξηγεί γιατί, παρά τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα πραγματικής μείωσης των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως». Σελ. 16

συνέδριο της BP ο Ντέιβιντ Ράιτ, μηχανολόγος στην εταιρεία
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος National Grid. Η φράση αυτή συνοψίζει τα προβλήματα των Βρετανών που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού οι υποδομές φόρτισης είναι «φτωχές και ελλιπείς σε μέγεθος και σε γεωγραφική κάλυψη». Σελ. 11
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Πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Αγκάθια στις πωλήσεις ηλεκτρικών ΙΧ

Αλλαγές και νέο αίμα στο ΔΣ Ελληνικής
4Παραμένουν έξι και μπαίνουν άλλοι επτά 4Ποια ονόματα ακούγονται για τη θέση του προέδρου 4Εντονες ζυμώσεις
Προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό
της Ελληνικής θα υποβληθούν στην έκτακτη συνέλευση της τράπεζας στις
26 Ιουνίου. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση
θα γίνει στις 24 Ιουλίου, οπότε και θα
εκλεγεί το νέο ΔΣ της Ελληνικής. Πλη-

ροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι στο
ΔΣ της Τράπεζας θα γίνουν αρκετές
αλλαγές και θα αλλάξουν οι ισορροπίες
που επικρατούσαν μέχρι στιγμής. Κι
αυτό γιατί η μετοχική δομή της Τράπεζας έχει αλλάξει άρδην, μεγάλωσαν

μικροί παίχτες, μίκρυναν μεγάλοι, μπήκαν καινούργιοι και αποχώρησαν μερικοί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα συζητήσεις, φαίνεται πως θα παραμείνουν
στο νέο ΔΣ έξι πρόσωπα, και θα μπουν
επτά νέα. Πληροφορίες της «Κ» ανα-

φέρουν ότι επικρατέστερος μέχρι στιγμής για πρόεδρος του νέου ΔΣ της Ελληνικής, είναι ο πρώην Πρόεδρος του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Φειδίας Πηλείδης, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα επανεκλεγεί

Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τα ΜΜΕ
Ποια είναι τα πιθανά

οφέλη της τεχνητής
νοημοσύνης για τη
δημοσιογραφία και
τους δημοκρατικούς
θεσμούς; Πώς μπορεί
να εκδημοκρατιστεί η
ίδια η τεχνητή νοημοσύνη; Στα ερωτήματα
αυτά απαντά ο Κρίσνα Μπάρατ, ιδρυτήςτης Google News,
σε συνέντευξη που
έδωσε στο Global
Editors Network
(GEN). Οι δημοσιογράφοι θα διαπιστώσουν ότι η τεχνητή
νοημοσύνη τούς δίνει τεράστιες δυνατότητες σε όλα τα
στάδια παραγωγής
της είδησης: από τον
εντοπισμό, μέχρι την
επιμέλειά της», αναφέρει ο Κρίσνα Μπάρατ. Σελ. 12

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
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-zkÛt
www.exeistidynami.com

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ Χ. ΣΙΝΓΚΓΙΟYΑΝ

Η Κίνα δεν θα μείνει
απαθής στις προκλήσεις
Ουδείς κερδίζει από έναν εμπορικό

πόλεμο τονίζει σε συνέντευξή του ο
κινέζος πρέσβης στην Κύπρο Χούανγκ
Σινγκγιούαν. Επισημαίνει ότι η χώρα
του δεν πρόκειται να μείνει απαθής
στις προκλήσεις των ΗΠΑ. Αναφέρεται στην πολεμική εναντίον της
Huawei και υπογραμμίζει ότι λαμβάνονται αντίμετρα. Χαρακτηρίζει επίσης
βαθιές τις εμπορικές και άλλες σχέσεις της Κύπρου με την Κίνα. Σελ. 6

Πράσινη επένδυση
από τον οίκο Chanel

ο νυν Πρόεδρος της Ελληνικής Γιούσεφ
Νασρ. Εάν ο κ. Νασρ επανεκλεγεί, τότε
ο κ. Πηλείδης ενδεχομένως να είναι ο
αντιπρόεδρος. Ωστόσο, ακούγονται και
άλλα ονόματα για τη θέση του προέδρου. Σελ. 3

Βήμα προς
τα πίσω θα
κάνει φέτος
ο τουρισμός
Μείωση κρατήσεων-αφίξεων
Αρνητικό πρόσημο αναμένεται να
έχει φέτος ο τουρισμός. Ηδη τον Μάιο
οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 3,5%. Εξάλλου, σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ,
οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία σημείωσαν μείωση κατά 5-10% ανάλογα
με την περιοχή. Αυτές τις μέρες ο
αρμόδιος Υφυπουργός βρίσκεται στην
Γερμανία με στόχο την διεύρυνση
της τουριστικής αγοράς. Σελ. 8

Κίτρινη
κάρτα από ΕΕ
για ρύπους
Ετοιμάζονται νέα μέτρα

Ανάρπαστα
τα εξοχικά
στην Ελλάδα

Ανοιξε επίσημα η αυλαία
Δημ. Θεάτρου Λευκωσίας
Εγκαινιάστηκε χθες βράδυ, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στόχος της Πολιτείας και του Δήμου Λευκωσίας να καταστεί κυψέλη πολιτισμού για ολόκληρη
την Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι
το έργο που εγκαινιάστηκε αποτελεί μέρος μιας σειράς έργων αναβάθμισης της
πρωτεύουσας. Η αξία των έργων που είτε ολοκληρώθηκαν, είτε βρίσκονται σε
εξέλιξη, είτε η υλοποίησή τους θα αρχίσει σύντομα είναι συνολικής αξίας 400
εκατομμυρίων ευρώ.

Ξένοι αγοράζουν πολυτέλεια
Επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά
πολυτελών ακινήτων, με υψηλές αποδόσεις
και σχετικά χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στις συναλλαγές αγοραπωλησίας,
βλέπει ο γερμανικός πολυεθνικός κτηματομεσιτικός όμιλος Engel & Volkers AG.
Οπως εξηγεί στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, υπάρχουν τεράστια
περιθώρια για ανάπτυξη. Σελ. 18

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του εθνικού
σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια
και το κλίμα. Συνέρχεται σήμερα στο
Υπουργείο Γεωργίας διυπουργική επιτροπή για να ξαναδούν τα μέτρα
τα οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν
εκ νέου στην ΕΕ, μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2019. Σελ. 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

l

Συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη
με Οζερσάι. Σελ. 7
Αντιμέτωπη με κυρώσεις της ΕΕ
η Τουρκία. Σελ. 5

Του MICHAEL HEISE*

Το μεγάλο έλλειμμα της Γερμανίας
Ακόμη ένας κολοσσός εντάσσεται

στην κατηγορία των επιχειρήσεων
που εκδηλώνουν δημοσίως τη στροφή τους σε προϊόντα φιλικά προς το
περιβάλλον. Πρόκειται για τον γαλλικό οίκο Chanel, που επενδύει σε μια
«πράσινη» εταιρεία χημικών. Σελ. 9

Η αναπτυξιακή απόδοση της Γερμανίας
υστερεί. Ακόμη και στην ομάδα των κρατών της Ευρωζώνης, δηλαδή μια ομάδα
που δεν διακρίνεται ιδιαίτερα για υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης, η Γερμανία έχει υποχωρήσει στις χαμηλότερες θέσεις της
κατάταξης με βάση τον ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ το 2018 και το 2019, μία μόλις
θέση υψηλότερα από την Ιταλία. Προς
το παρόν, η αδύναμη ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας δεν αποτελεί μεγάλο
ζήτημα στον δημόσιο διάλογο κυρίως
χάρη στα καλά, ακόμη, στοιχεία για την
απασχόληση και στη χαμηλή ανεργία.
Ωστόσο, είναι μόνο ζήτημα χρόνου προτού η ύφεση του κλάδου της μεταποίησης, που υφίσταται εδώ και ένα χρόνο,

αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά και άλλους
κλάδους. Τα γερμανικά εργοστάσια έχουν
πληγεί από την επιβράδυνση της οικονομίας και τελευταία από τη συρρίκνωση
του παγκόσμιου εμπορίου. Από μόνη
της η Γερμανία λίγα πράγματα μπορεί
να κάνει για να διορθώσει τις αδυναμίες
του παγκόσμιου εμπορίου. Γι’ αυτό θα
πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει περισσότερο εσωτερικό δυναμισμό στη γερμανική οικονομία μέσω
των επενδύσεων και της καινοτομίας.
Ατυχώς, αυτή η περιοχή της οικονομικής δραστηριότητας έχει παραμεληθεί
για χρόνια. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται
η ελκυστικότητα της Γερμανίας ως επενδυτικού προορισμού και κεφάλαια

εξάγονται σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον,
η περίφημη γερμανική παραγωγικότητα
μόλις και μετά βίας έχει αυξηθεί μετά
το 2017, ενώ μισθοί και μη μισθολογικό
κόστος αυξάνονται ταχύτερα απ’ ό,τι σε
άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Στον κλάδο
της μεταποίησης, το επίπεδο των μισθών
είναι εδώ και πολλά χρόνια πολύ υψηλό
με βάση διεθνή μέτρα. Το ίδιο ισχύει και
για το επίπεδο της φορολογίας. Μετά
την εφαρμογή φορολογικής μεταρρύθμισης σε άλλες χώρες, η Γερμανία συγκαταλέγεται για μία ακόμη φορά μεταξύ
των βιομηχανικών χωρών με το υψηλότερο επίπεδο φορολογίας επιχειρήσεων
και φορολογικών επιβαρύνσεων σε μικρά
και μεσαία εισοδήματα. Επιπλέον, το

πολύ υψηλό μέσο κόστος της ενέργειας
εμποδίζει την επέκταση βιομηχανιών
στη Γερμανία. Η τριάδα αυτή των υψηλών
μισθών, υψηλών φόρων και υψηλών τιμών ενέργειας δεν θα αποτελούσε ζήτημα
εάν μπορούσαν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Γερμανία να βασιστούν
σε πρώτης τάξεως υποδομές και σε υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, που
θα δικαιολογούσαν αυτούς τους υψηλούς
φόρους και το υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις. Ομως, αυτά τα ισχυρά παραδοσιακά πλεονεκτήματα της γερμανικής οικονομίας διαβρώνονται τις τελευταίες δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, οποιαδήποτε ουσιαστική μορφή φορολογικής μεταρρύθμισης απορρίπτεται

εκ των προτέρων με τη δικαιολογία των
περιορισμένων πόρων, πάρα την άνοδο
των φορολογικών εσόδων σε επίπεδο
ρεκόρ και τη μεγάλη μάλλον αύξηση
των δημόσιων δαπανών. Θέτοντάς το
απλά, η αύξηση των δημόσιων δαπανών
φαντάζει ελκυστικότερη πολιτικά. Η σημαντικότερη αύξηση δαπανών μετά τον
σχηματισμό της κυβέρνησης το 2018 αφορά τις συντάξεις, τα οικογενειακά επιδόματα και τη διαρκή υποστήριξη περιοχών που επηρεάζονται από το κλείσιμο
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από
άνθρακα.

* Ο αρθρογράφος είναι επικεφαλής
οικονομολόγος της Allianz.
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Οταν το Premium
δίνει ρέστα
Μια τέτοια είδηση δεν μπορεί
να περάσει απαρατήρητη. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή
που μας κάνουν να νιώθουμε
πως είναι beyond reach – ίσως
γι’ αυτό που πρεσβεύουν. Κάτι
τέτοιο σίγουρα είναι και ο εν
λόγω Οίκος.
Ένας Οίκος που είναι συνυφασμένος με τον πλειστηριασμό των πιο σπάνιων και
άρα πιο ακριβών έργων τέχνης
και όχι μόνον. Τώρα θα μου
πείτε και γιατί να ξαφνιάζομαι,
αφού το κάθε πράγμα έχει την
τιμή του.
Ναι το κάθε πράγμα έχει
την «τιμή» του… αλλά το θέμα
είναι ποια είναι η τιμή αυτή.
Ο Οίκος Sotheby’s τύγχανε
διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ένας αρχικά Αγγλικός Οίκος
που δημιουργήθηκε στις 11
Μαρτίου 1744 στο Λονδίνο
και που από τον Ιούλιο του
2016 είχε ως μεγαλομέτοχο
την Κινέζικη Ασφαλιστική Εταιρεία Taikang Life. Ένας
οργανισμός με παγκόσμια εμβέλεια και παρουσία και με
πολλές μορφές δραστηριότη<
<
<
<
<
<

Mετά από 31 χρόνια
δημόσιας έκθεσης
και κάπως προβληματικής πορείας το
τελευταίο διάστημα
λόγω πολέμου κυρίως από hedge
funds μετά την οικονομική κρίση, ο Οίκος πέρασε ξανά σε
ιδιωτικά χέρια.
τας στο σπάνιο, στο εξεζητημένο, στο κομψό, στο superduper πολυτελές και avantgarde, για να αναφέρω μόνο
επιφανειακά τους τομείς δραστηριότητάς του.
Η μετοχή αυτού του Οίκου,
λοιπόν, με τζίρους μερικών
δισεκατομμυρίων από προμήθειες πώλησης αντικειμένων τύγχανε διαπραγμάτευσης τις τελευταίες μέρες πέριξ
των $35. Η μέση κεφαλαιοποίηση του ανερχόταν γύρω
στα $2,62δισ. Και ξαφνικά
πετάγεται ένας μεγιστάνας επενδυτής (που εμείς μάλλον
δεν τον ξέραμε μέχρι τώρα) ο
Πατρίκ Ντραχί και κάνει δημόσια πρόταση και αποκτά
τον εν λόγω Οίκο προσφέροντας $57 ανά μετοχή ή
$3,7δισ., δηλαδή περίπου
$1,1δισ. περισσότερα από τη
μέση κεφαλαιοποίησή της.
Σε σχέση με το κλείσιμο της
μετοχής την περασμένη Παρασκευή, το premium που
πληρώθηκε άγγιξε το 61%.
Και έτσι μετά από 31 χρόνια
δημόσιας έκθεσης και κάπως
προβληματικής πορείας το τελευταίο διάστημα λόγω πολέμου κυρίως από hedge funds
μετά την οικονομική κρίση,
ο Οίκος πέρασε ξανά σε ιδιωτικά χέρια.
Ο εν λόγω επενδυτής δεν

είναι τυχαίος. Είναι μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών και
όπως ο ίδιος δήλωσε παρακολουθούσε την εταιρεία εδώ
και κάποιο διάστημα, ενώ τον
εξίταρε η «κομψότητα» και η
«φιλοδοξία» του εν λόγω
brand. Τώρα, με την κίνηση
αυτή, οι δύο Οίκοι που διαθέτουν παρόμοιο εκτόπισμα και
κύρος (Sotheby’s και Christie)
ανήκουν σε γαλλικές οικογένειες.
Ο ίδιος νιώθει βέβαιος πως
ο τομέας δραστηριότητας του
Οίκου του έχει λαμπρό μέλλον.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό
να το βλέπουμε όλοι εμείς που
μας ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα οι επενδύσεις. Και είναι
αυτό που τονίζουμε όσοι ασχολούμαστε με συμβουλές
προς τρίτους.
Η «τιμή» είναι μια ένδειξη
της στιγμής που γίνεται η συζήτηση. Και η συζήτηση συνήθως περιστρέφεται στο αν
η «τιμή» είναι «λογική», «χαμηλή» ή «ψηλή». Η συζήτηση
κανονικά πρέπει να εστιάζει
κάπου αλλού.
Τι αξία έχει για εσάς προσωπικά. Δώστε πρώτα μια αξία σε αυτό που έχετε ενώπιόν
σας και σε δεύτερη πράξη συγκρίνετέ το με την «τιμή» που
κάποιος του κόλλησε. Αν εσείς
το εκτιμάτε ψηλά επειδή βλέπετε την προοπτική και τις
δυνατότητες που λίγοι ή ακόμη και κανένας δεν βλέπει και
αυτή η αξία είναι η ίδια ή μεγαλύτερη από την «τιμή», τότε
το αγοράζετε. Αν είναι χαμηλότερη από την «τιμή» που
ζητάνε, τότε πηγαίνετε αλλού,
σε άλλη περίπτωση. Ο πλανήτης κινείται όταν το
«investment worth» είναι μεγαλύτερο από την τιμή της
στιγμής.
Όπως είπε και κάποιος φίλος όταν στεκόμασταν μέσα
στον κήπο μιας παραθαλάσσιας κατοικίας, «…φίλε μου,
και αυτός έχει ωραίο σπίτι…
», δείχνοντας αυτό του γείτονα
στη δεύτερη γραμμή, «…είναι
και αυτού κοντά στη θάλασσα.
Αυτού όμως έχει τιμή, ενώ αυτό εδώ, δεν έχει…».
Και ο λόγος που το είπε ήταν καθαρά επειδή ο ίδιος νιώθει μιαν απέραντη σύνδεση
με την θάλασσα που δεν μπορεί να του την προσφέρει έστω
και ένα σπίτι που βρίσκεται
δέκα μέτρα πιο πίσω. Άρα αν
η εκτίμηση της αγοραίας αξίας
της δεύτερης κατοικίας ήταν
€500.000 επειδή «τόσα πουλιούνται τέτοιες κατοικίες σε
αυτή την περιοχή», ο ίδιος
δεν θα ενδιαφερόταν. Ενώ η
πρώτη στο €1,5εκ. του κέντριζε σοβαρά το ενδιαφέρον άσχετα αν κατασκευαστικώς
οι δύο ήταν παρόμοιες. Αυτό
το premium προκύπτει από
το τι του προσφέρει η εν λόγω
κατοικία τόσο από πλευράς
προοπτικής, όντας περιορισμένης προσφοράς, όσο και
από πλευράς προσωπικής ικανοποίησης.

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

Πωλήθηκε και ο Οίκος Sotheby’s.
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Ο άθλος Χριστοδουλίδη, η μυστική συνάντηση με Οζερσάι
και το άνοιγμα του Βαρωσιού
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Αρκετά καλά τα πήγε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων. Πέτυχε ένα ευρωπαϊκό
“χαστούκι” στην Τουρκία κάνοντας
χρήση ακόμα και του βέτο που διαθέτει η μικρή Κύπρος. Όπως μου έλεγε χθες διπλωμάτης που γνωρίζει:
“Η ομόφωνη και ξεκάθαρη αναφορά
των 28 για λήψη μέτρων κατά της
Τουρκίας μπορεί να θεωρηθεί και άθλος”, και συμπλήρωσε: “Ιδιαίτερα
εάν αναλογιστεί κάποιος ότι κάποιες
χώρες δεν συζητούσαν καν το ενδεχόμενο να γίνεται αναφορά σε λήψη
μέτρων…”
Στην ερώτησή μου ποιες ήταν αυτές
οι χώρες, μου είπε τέσσερις: “Βρετανία, Ισπανία, Τσεχία και Σουηδία
και όχι μόνο”.
Εκείνο που αναμένεται τώρα είναι η
επίσημη αντίδραση της Άγκυρας και
η συνέχεια που θα δοθεί στη Σύνοδο
Κορυφής αύριο και μεθαύριο.
Όπως ανέφερε ο Επίτροπος Χαν στα
μέτρα που θα ληφθούν κατά της
Τουρκίας εάν συνεχίσει τις προκλήσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ θα είναι
περιορισμός της χρηματοδότησης ή
και τερματισμός συναντήσεων υψηλού επιπέδου, χωρίς να αποκλείονται και τα δύο.
Μάλιστα πηγή μου από τις Βρυξέλλες μου έλεγε χθες πως ίσως η λήψη των μέτρων να έρθει πολύ πιο
νωρίς απ’ όσο αναμενόταν και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως μου ανέφερε: “Το πιο πιθανόν θα είναι να
ματαιωθεί η συνάντηση που θα είχαν τον Ιούλιο ο Τουσκ με τον Ερντογάν”...
Αληθεύει πως γνωστός πολιτικός από την Αθήνα, όταν είδε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων διερωτήθηκε: “Πώς τα καταφέρνουν βρε παιδί μου οι Κύπριοι. Θα πείραζε να τα καταφέρναμε
και εμείς έτσι για την Ελλάδα;”
Και ενώ στην Ευρώπη συμβαίνουν
αυτά, στη Λευκωσία σαν βόμβα έ-

«Κουντρέτ πρέπει να επιλέγεις προσεκτικά με ποιους θα έχεις μυστικά δείπνα».

σκασε η αποκάλυψη ότι ο Healthy
και ο Οζερσάι είχαν “μυστική” συνάντηση, κάτι που ενόχλησε πολύ τον
“Πρόεδρο” Μουσταφά, που δεν το
γνώριζε. “Κάτι τέτοια τον ενοχλούν
πολύ”, σχολίαζε άτομο κοντά στον
Healthy που γνωρίζει πολύ καλά τις
“ιδιοτροπίες” του Ακιντζί.
Και ενώ από την πλευρά του Οζερσάι δόθηκε μάχη εντυπώσεων και ανταγωνισμού με τον Ακιντζί, ο
Healthy φρόντισε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο. Όπως είπε η συνάντηση δεν
ήταν μυστική και έγινε σε δείπνο στο
σπίτι του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή, στις 4 Ιουνίου, όπου ο ίδιος και ο Οζερσάι ήταν καλεσμένοι μετά των συζύγων τους. Μάλιστα έσπευσε να δηλώσει πως επρόκειτο για μια συνάντηση καθαρά
κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς πρό-

θεση περί συνομιλιών και χωρίς περιφρόνηση του Ακιντζί…
Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να συσχετίσουν την συνάντηση των δύο
και την κόντρα που ακολούθησε με
τον Ακιντζί με την πρόθεση για άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής
της Αμμοχώστου. Το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο του ψευδοκράτους ενέκρινε χθες τον διορισμό ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα
διεξάγει μελέτη στην περίκλειστη
πόλη. Ο Οζερσάι επιβεβαίωσε την απόφαση και δήλωσε μάλιστα πως “η
μελέτη θα λάβει υπόψη και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των περιουσιών τα οποία θα αντιμετωπιστούν
αμερόληπτα”.
Χθες βράδυ, μόλις έσκασε η είδηση,
δύο Ελληνοκύπριοι πολιτικοί στη
Λευκωσία διερωτούνταν κατά πόσο

η απόφαση αποτελεί βήμα για εποικισμό της Αμμοχώστου, δηλαδή νέα
ωμή απειλή, ή κίνηση “καλής θέλησης” και πυροτέχνημα για έξοδο από το αδιέξοδο ή απλά άλλη μια
“προεδρική” επίδειξη του Οζερσάϊ.
Και οι δύο ωστόσο συμφώνησαν
πως δεν αποκλείεται τελικά να είναι
μια “απάντηση” στο ευρωπαϊκό χαστούκι προς την Τουρκία και ίσως αποδειχθεί “φούσκα”.
“Το σίγουρο είναι πως σύντομα το
θέμα θα ξεκαθαρίσει, κυρίως από
τις αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Γι΄ αυτό ας περιμένουμε τις αυριανές εξελίξεις” συμπλήρωσε ο ένας, κλείνοντας και το θέμα.
ΚΟΥΙΖ: Το σημερινό κουίζ δεν είναι
δικό μου. Μου το έστειλε ηλεκτρονι-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

κά αναγνώστης και το μοιράζομαι
μαζί σας: “Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου
ζήτησε πρόσφατα από τον ΟΑΣΕ ψήφισμα για την “διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ προκειμένου να
υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση και
έκθεση της διαφθοράς μέσα από την
ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά
και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας
των ΜΜΕ και προστασίας από συγκέντρωση εξουσίας μέσω των ΜΜΕ,
γεγονός που θα έθετε υπό διακύβευση την αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών”. Κανένα πρόβλημα με την πρωτοβουλία της βουλευτού του ΑΚΕΛ αλλά διερωτώμαι μετά
από αυτό θα ζητήσει έρευνα και για
Χαραυγή, Άστρα, Διάλογο, Λαϊκό
και... offshore; Φαντάζομαι πως η
μαχητική Ειρήνη με τίποτα δεν θα ήθελε να τηρούνται δύο μέτρα και
δύο σταθμά”...

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο «Βαφτιστικός» είναι ένα παιχνίδι με πολλούς παίκτες
«Ο βαφτιστικός» του Θεόφραστου
Σακελλαρίδη, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου είναι μια οπερέτα
που πρωτοπαίχτηκε το 1918 σε μια
Ελλάδα, η οποία έβγαινε νικήτρια
από τους Βαλκανικούς Πολέμους
και έναν χρόνο πριν είχε μπει στον
A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα ζούσε στιγμές εθνικής έξαρσης και
πραγμάτωσης, ωστόσο, η ζωή συνεχιζόταν και εκτός μετώπου, η αγάπη, αλλά και η απιστία και η πονηριά δεν έλειπαν, μιας και η καθημερινότητα για πολλούς δεν άλλαζε… Αυτή την καθημερινότητα,
ή καλύτερα και αυτή την οπτική
της θέλησε να δείξει και ο συγγραφέας, γράφοντας ένα έργο μακριά
από το μέτωπο και τα όπλα. Για
αυτό το έργο συζήτησα με τον Στέλιο Καλλιστράτη, ο οποίος είναι
ένας από την ομάδα των ηθοποιών
που συμμετέχει στην καλοκαιρινή
αυτή παραγωγή του ΘΟΚ και είπαμε
πολλά για την παράσταση. Ο Στέλιος
στο έργο υποδύεται τον Μαρτή, έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος, όπως
μου λέει ο ηθοποιός, εμπλέκεται
στην πλοκή του έργου, διά της πλαγίας και βρίσκεται τη λάθος στιγμή
στο λάθος σημείο… «Είναι ένας καθοριστικός ρόλος», αν και σχετικά
μικρός, μου επισημαίνει. «Ο Μαρτής
είναι ένας τύπος κυκλοθυμικός, και
αυτό ως ρόλος με ιντρίγκαρε, έχω
κι εγώ αρκετή τρέλα στη ζωή μου,
όχι όση του Μαρτή, αλλά σε αυτή
την καλώς νοούμενη τρέλα φρόντισα να επενδύσω για να φτάσω στη
γραμμή του Μαρτή. Είναι ένας γκροτέσκ χαρακτήρας.»
Οι απαιτήσεις του θεατρικού αυτού είδους δεν στάθηκαν εμπόδιο
στον Στέλιο, και όπως μου λέει,
«μου αρέσει αυτό το είδος, τραγουδώ
κιόλας, φυσικά δεν είμαι λυρικός

Ο Στέλιος Καλλιστράτης υποδύεται έναν γκροτέσκο χαρακτήρα, τον Μαρτή, ο

οποίος βρίσκεται στον λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή.

τραγουδιστής, αλλά δεν μου είναι
ξένο, αλλά και λόγω των σπουδών
μου στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας
νιώθω ότι μπορώ να αντεπεξέλθω
στο κομμάτι αυτό». Είναι σημαντικό
να πούμε ότι επί σκηνής οι ηθοποιοί
καλούνται να τα κάνουν όλα, να
χορέψουν, να τραγουδήσουν και
φυσικά να παίξουν, και ο Στέλιος
μού λέει, όταν το ρώτησα αν κάτι
τον δυσκόλεψε σε όλο αυτό: «Δεν
θα το έλεγα ότι με δυσκόλεψε κάτι
από όλα αυτά. Σαφώς υπάρχουν οι

τεχνικές δυσκολίες να συγχρονίσεις
την κίνηση με το τραγούδι, τον χορό, την πρόζα, αλλά όλα αυτά είναι
επί της πρόβας».
Μιλώντας με τον Στέλιο καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό του, όχι
μόνο για την παράσταση, αλλά και
για τις πρόβες, ακόμα και όταν επιμένω για τις δυσκολίες να στηθεί
μία λυρική παράσταση με άλλους
όρους, «Ο Παναγιώτης [σ.σ. Λάρκου]
δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να
υπάρχει κάποιου είδους σοβαροφάνεια της Λυρικής, αλλά να είναι

μία παιχνιδιάρικη παράσταση, φυσικά με τρόπο σοβαρό».
«Η βαρύτητα», λέει ο Στέλιος,
«που έχει δοθεί από τον σκηνοθέτη
είναι στην πρόζα και αυτό είναι
πολύ σημαντικό, και είναι ένα στοίχημα». Ο Στέλιος μού τονίζει πόσο
σημαντικό είναι ότι πέρασαν δυο
και κάτι μήνες με πρόβες και ο καιρός πέρασε χωρίς να το καταλάβουν,
«ένα από τα πράγματα που μου κάνουν εντύπωση στην περίπτωση
αυτή είναι ότι όλη η ομάδα περνάμε
πάρα πολύ καλά, και είναι μια ευτυχής συγκυρία. Παίζουμε σαν μία
παρέα, χωρίς γκρίνιες, παρά την
κόπωση και αυτό μας βάζει και στο
πνεύμα που ήθελε ο σκηνοθέτης,
της ζωντάνιας, του παιχνιδιού».
Η παρουσία της υψιφώνου της
Λυρικής Σκηνής Τζίνας Πούλου, η
οποία έχει υποδυθεί τη Βιβίκα για
35 φορές, δεν αγχώνει καθόλου τον
Στέλιο, «ξέρεις, έχουμε ανέβει όλοι
εμείς οι ηθοποιοί μερικά σκαλιά, όντας δίπλα της και εκείνη έχει καταφέρει να μας συναντήσει, κατεβαίνοντας, ίσως κάποια σκαλιά, όχι
κάνοντας εκπτώσεις, αλλά για να
συναντηθούμε».
Τι έχει να δώσει σήμερα ένα έργο,
όπως ο «Βαφτιστικός» σήμερα, ρωτώ
τον Στέλιο, «Δίνει πολλά πράγματα,
και είναι αυτό το μαγικό κάθε φορά
που θα πρέπει να βρίσκουμε στα
κείμενα, τις αναγωγές του παρελθόντος στο σήμερα.
Η οπερέτα βασίζεται στους Βαλκανικούς Πολέμους και κατά κάποιο
τρόπο καυτηριάζει αυτό που γίνεται
και σήμερα, δίπλα μας, πολύ κοντά
μας σκοτώνεται κόσμος καθημερινά,
υπάρχει πόλεμος σε πολλά μέρη του
πλανήτη, αλλά με έναν τρόπο κάποιοι περνάνε καλά. Νομίζω ότι έτσι
έρχεται στο σήμερα. Ένας στόχος

νομίζω και της παράστασης είναι
να προβληματιστεί ο κόσμος από
όλο αυτό το εορταστικό που φτιάξαμε. Παρακολουθώντας το λες μα
δεν ταιριάζει, αυτοί κάνουν πάρτι
και άλλοι είναι στον πόλεμο…».
Η κουβέντα μου με τον Στέλιο
όλο γυρόφερνε το πώς μια παράσταση μπορεί να γίνει αφορμή για
παιχνίδι θεατρικό και πώς το κεντρικό της νόημα δεν μπορεί να είναι άλλο από την ίδια τη ζωή που
παίζει τα δικά της παιχνίδια. Ο Στέλιος Καλλικράτης, πάντως, έχει δώσει όλη την απαιτούμενη ενέργεια
και ο ενθουσιασμός του γι’ αυτή
την παράσταση είναι διάχυτος καθ’
όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας.
Η συνέχεια στο θέατρο για τα καμώματα του βαφτιστικού και της
ομήγυρής του!

Πληροφορίες:

Παραστάσεις: Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ (Σχολή Τυφλών),
Παρασκευή 21 Ιουνίου & Σάββατο 22
Ιουνίου. Πέμπτη 18 Ιουλίου και Παρασκευή 19 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ.
Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου,
Πέμπτη 27 Ιουνίου και Παρασκευή
28 Ιουνίου, ώρα 9:00 μ.μ.
Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Τετάρτη 3 Ιουλίου, ώρα 9:00
μ.μ.
Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, Σάββατο 6 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ.
Ελ. Αμμόχωστος, Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας, Τετάρτη 10 Ιουλίου,
ώρα 9:00 μ.μ.
Οι παραστάσεις στις 22 Ιουνίου στη
Λευκωσία και στις 27 Ιουνίου στη Λεμεσό θα είναι με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους
Επικοινωνία/ Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717 και ηλεκτρονικά
στη σελίδα www.thoc.org.cy

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

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

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

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

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Συμπληρώνονται οι θέσεις στο νέο ΔΣ Ελληνικής
Εξι οι «παλιοί» και επτά τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την τράπεζα μετά τον προσεχή Ιούλιο - Ποια ονόματα συζητούνται
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ακόμα ένα όνομα που έχει προταθεί
για το ΔΣ της Ελληνικής από πλευτάς
της Δήμητρα, όπως είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ», είναι ο Μάρκο Κομάστρι. Ο
κ. Κομάστρι προσχώρησε στην CA
Technologies το 2011 ως Πρόεδρος του
EMEA, ενώ ήταν στη Microsoft και την
IBM για πάρα πολλά χρόνια. Με την εισδοχή του κ. Μάρκο στο ΔΣ υπάρχουν
βλέψεις για την περαιτέρω τεχνολογική
αναβάθμιση της τράπεζας.
Άλλο πρόσωπο το οποίο είναι «κοινής
αποδοχής» και έχει προταθεί για το ΔΣ
της Ελληνικής, είναι ο Πρόεδρος της
GreenDot, Μάικ Σπανός. Ο κ. Σπανός,
που παραιτήθηκε από το ΔΣ της Τράπεζας
Κύπρου τον Ιανουάριο του 2019, φαίνεται
να έχει τη «στήριξη» και της Δήμητρα,
αλλά και του νέου μετόχου της Ελληνικής,
της 7Q Financial Services Ltd. Πίσω από
τη μετοχική δομή της 7Q «κρύβεται» το
ταμείο της ΕΤΥΚ, το οποίο στηρίζει την
εισδοχή του κ. Σπανού στο ΔΣ της Τράπεζας.
Όσον αφορά στις φήμες που θέλουν
Νίκος Μιχαηλάς και Ειρήναρχος Βαρνάβας, δηλαδή ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Δήμητρα Επενδυτική και ο CEO της εταιρείας Logicom αντίστοιχα, να μπαίνουν
στο ΔΣ της Ελληνικής, δεν φαίνεται να
ευσταθούν.

Η απόκτηση των υγιών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2018 διαφοροποίησε τα μεγέθη της Ελληνικής Τράπεζας, έφερε αλλαγές σε τομείς λειτουργίας της, αλλά
δρομολογούνται και αλλαγές στη σύνθεση
του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η τράπεζα ανακοίνωσε εξάλλου πως, στις 26
Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη
Συνέλευση, κατά την οποία θα υποβληθούν προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό της τράπεζας. Μία από τις τροποποιήσεις αναφέρει πως όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της τράπεζας θα προσφέρονται για επανεκλογή σε κάθε Γενική
Συνέλευση, κάτι που δεν ίσχυε για την
Τράπεζα μέχρι πρότινος. Η Ετήσια Γενική
Συνέλευση θα γίνει στις 24 Ιουλίου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό όμως; Ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα γίνουν αρκετές αλλαγές, θα αλλάξουν οι ισορροπίες και οι συμμαχίες που επικρατούσαν μέχρι στιγμής. Και είναι λογικό,
και μάλιστα λογικό απότοκο,- διότι η μετοχική δομή της Τράπεζας έχει αλλάξει
άρδην, μεγάλωσαν μικροί παίχτες, μίκρυναν μεγάλοι, μπήκαν καινούργιοι και
αποχώρησαν μερικοί. Οι συμμαχίες έχουν
αρχίσει να στήνονται παρασκηνιακά, οι
μέτοχοι περιγράφουν το όραμά τους για

Και η Pimco
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Για Πρόεδρος του νέου
ΔΣ της Ελληνικής προκρίνεται ο πρώην Πρόεδρος
του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φειδίας Πηλείδης.
τη μελλοντική λειτουργία της Τράπεζας,
αλλά γίνεται και ένα «μπρα-ντε-φέρ»μεταξύ των μετόχων για να μπουν στο ΔΣ
της Ελληνικής πρόσωπα ικανά και που
να εκφράζουν τις θέσεις τους. Σύμφωνα
με τις μέχρι τώρα διεργασίες, συζητήσεις
και προτάσεις προσώπων, φαίνεται πως
θα παραμείνουν στο νέο ΔΣ έξι πρόσωπα,
και θα μπουν επτά νέα. Το ΔΣ της Ελληνικής αποτελείται από 13 πρόσωπα.

Η μετοχική δομή της Τράπεζας έχει αλλάξει άρδην, μεγάλωσαν μικροί παίχτες, μίκρυναν μεγάλοι, μπήκαν καινούργιοι και αποχώρησαν

άλλοι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει
συλλέξει η «Κ» μέχρι στιγμής, για Πρόεδρος του νέου ΔΣ της Ελληνικής προκρίνεται ο πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φειδίας Πηλείδης.
Η υποψηφιότητά του τυγχάνει της
στήριξης του μεγαλομετόχου πλέον της
Ελληνικής, της Δήμητρα Επενδυτική. Η
Δήμητρα, όμως, έχει προτείνει και άλλα

πρόσωπα για το νέο ΔΣ. Πρόεδρος όμως
με μία προϋπόθεση. Μόνο αν δεν επανεκλεγεί ως Πρόεδρος ο νυν Πρόεδρος της
Ελληνικής, Γιούσεφ Νασρ. Εάν ο κ. Νασρ
επανεκλεγεί ως Πρόεδρος της Ελληνικής,
τότε ο κ. Πηλείδης ενδεχομένως να είναι
ο αντιπρόεδρος. Οι ζυμώσεις όμως μέχρι
να εκλεγεί το ΔΣ της Ελληνικής όχι μόνο
συνεχίζονται, αλλά και εντείνονται όσο
πλησιάζει η ημερομηνία της συνέλευσης.

Ταυτόχρονα, ακούγονται και άλλα ονόματα
μεταξύ των οποίων και του Μάριου Μαραθεύτη, κύριου οικονομολόγου της Global
Research της Standard Chartered PLC,
στο τμήμα της έρευνας. Προηγουμένως,
ο κ. Μαραθεύτης ήταν ο επικεφαλής διεθνώς της Περιφερειακής Έρευνας στο
Τμήμα Ερευνών της Standard Chartered
PLC. Ο κ. Μαραθεύτης έχει μετακομίσει
πλέον στην Κύπρο.

Η Pimco μπήκε στην Τράπεζα με 50
εκατ. ευρώ και πλέον έχει το 17,3% της
Ελληνικής Τράπεζας, αφού ολοκληρώθηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους
150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την συμφωνία εγγραφής, στην τράπεζα μπήκε
η Poppy Sarl, η οντότητα που ανήκει σε
επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η
Pacific Investment Management
Company LLC (Pimco) και αγόρασε
71.428.572 μετοχές. Οντως, η Pimco θα
επιχειρήσει να έχει εκπροσώπηση στο
ΔΣ της Ελληνικής, με τον Κρίστοφερ Κράους. Ο κ. Κράους είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθυντής χαρτοφυλακίου στο γραφείο του Λονδίνου της
Pimco, με εμπειρίες σε Barclays και
CreditSuisse.

Το μυστήριο της ThirdPoint
Αν και το ποσοστό της ThirdPoint,

του επενδυτικού ταμείου που πρωταγωνιστούσε ως μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με 25% έπεσε στο 12,59%
και φαινόταν να αποεπενδύει από την
Ελληνική, ωστόσο θέλει να έχει παρουσία
στο νέο ΔΣ.
Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Μπονάνο
της ThirdPoint, όχι μόνο θέλει να παραμείνει στο ΔΣ της Ελληνικής, αλλά όπως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», έχει
προτείνει και άλλα δύο πρόσωπα από το
Ταμείο για να εισχωρήσουν στο ΔΣ της
Τράπεζας. Από την άλλη, οι καναδοί μέτοχοι με τη Senvest μπορεί να έχουν μετοχικό ποσοστό κάτω του 5% πλέον,
αλλά επιδιώκουν εκπροσώπηση στο ΔΣ
της Ελληνικής με ένα πρόσωπο Ισραηλινής καταγωγής με γνώση στα χρηματοοικονομικά, το οποίο όμως δεν έχει
γνωστοποιηθεί.

«Οι παλιοί»
Όπως και να έχει, το νέο ΔΣ της Ελληνικής θα κρατήσει πρόσωπα από το
σημερινό συμβούλιο τα οποία είναι εκτός
από «παλιά», είναι και απαραίτητα. Όπως
είναι φυσικό, μέσα στο νέο ΔΣ θα πρέπει
να είναι δύο εκτελεστικά του μέλη, δηλαδή ο CEO της Ελληνικής, Ιωάννης Μάτσης, αλλά και ο οικονομικός της διευθυντής, ο κύριος Λαρς Κράμερ. Επίσης,
μπορεί να ακούστηκαν πολλά τον περασμένο κυρίως χρόνο για κόντρες μεταξύ Wargaming και άλλων μετόχων,
αλλά σίγουρο πρέπει να θεωρείται πως
θα εκπροσωπείται η Wargaming στο
Συμβούλιο, όπως άλλωστε γίνεται από
τότε που επένδυσε στην Τράπεζα. Το
πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Ελληνικής
θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο
πως θα είναι η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, η Chief of Staff του Διευθύνοντος Συμβούλου της Wargaming.
Εντούτοις, η Wargaming λέγεται πως
θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον δύο
πρόσωπα.
Μαζί με τον κ. Μπονάνο της
ThirdPoint και τον κ. Νασρ, τον νυν Πρόεδρο του ΔΣ, συμπληρώνεται η «εξάδα»
που ενδεχομένως θα παραμείνει στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα καθορίσει και την πορεία της τράπεζας στα
επόμενα χρόνια.
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Τρέχουμε ξανά για τη μείωση των ρύπων
Δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι καταιγίδες των τελευταίων ημερών
που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές
της Κύπρου, και οι οποίες συνοδεύτηκαν
με έντονα καιρικά φαινόμενα, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία ερευνών που θέλουν το 60% της Κύπρου
να είναι αντιμέτωπο με ερημοποίηση
μέχρι το 2050.
Όλα αυτά έχουν περιληφθεί και σε
πρόσφατη μελέτη των Ηνωμένων Εθνών,
η οποία έχει κατατάξει την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου από τις πλέον ευάλωτες στον κόσμο στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Μείωση της βροχόπτωσης, διάβρωση των εδαφών, αλλαγή της
στάθμης της θάλασσας, μείωση της βιο<
<
<
<
<
<

Υπολείπεται φιλοδοξίας για
το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σαφήνειας για το πώς θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις
μας, αναφέρει στις συστάσεις
της η Κομισιόν.
ποικιλότητας, προβλήματα στις δασικές
εκτάσεις, πυρκαγιές, και επιβάρυνση
της υγείας λόγω της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της σκόνης στην
ατμόσφαιρα είναι ενδεικτικά του τι φέρνει
η κλιματική αλλαγή. Αξίζει απλώς να αναφερθεί ότι το 2018, καταγράφηκαν
750 πρόωροι θάνατοι που σχετίζονται
με τα αυξημένα επίπεδα αιωρούμενων
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και 70 θάνατοι που συνδέονται με τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος. «Τα
καιρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται με ιδιαίτερη συχνότητα είναι
άμεσα συνδεδεμένα με την κλιματική
αλλαγή. Ακόμα και η Κύπρος να κλείσει
τον διακόπτη και να έχουμε μηδέν εκπομπές, τα προβλήματα δεν σταματούν»,
αναφέρει στην «Κ» ο ανώτερος λειτουργός
του Τμήματος Περιβάλλοντος Θεόδουλος
Μεσημέρης. Αυτό πάντως δεν δικαιολογεί
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκρινε ούτε λίγο ούτε πολύ, ανεπαρκές
το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου της
Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα

για την περίοδο 2021-2030. Η επιτροπή
δημοσίευσε χθες τις συστάσεις της, ζητώντας από την Κυπριακή Δημοκρατία
να βάλει πιο φιλόδοξους στόχους στην
μείωση της εκπομπής των ρύπων, και
της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, και παράλληλα να παραθέσει
περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς
θα υλοποιήσει τα μέτρα που εισηγείται.

Επί τάπητος τα μέτρα

Το θέμα θα απασχολήσει σημερινή
συνεδρία της διυπουργικής επιτροπής
για την ενέργεια και το κλίμα, η οποία
θα συνέλθει το πρωί της Τετάρτης στο
Υπουργείο Γεωργίας. Κώστας Καδής, Χάρης Γεωργιάδης, Γιώργος Λακκοτρύπης
και Βασιλική Αναστασιάδου θα κληθούν
να αναζητήσουν νέα μέτρα τα οποία θα
πρέπει να περιληφθούν στο τελικό σχέδιο
που θα υποβληθεί τον Δεκέμβρη στην
Κομισιόν.
Θα παρουσιαστεί η πρόοδος της Κύπρου από τον Γενάρη μέχρι σήμερα, ενώ
βάσει εξειδικευμένων μελετών θα αποφασιστούν τα μέτρα τα οποία θα υιοθετήσουμε προκειμένου να πιάσουμε
τους στόχους του 2030.
Μείωση 24% στην εκπομπή των ρύπων σε σχέση με το 2005 και διείσδυση
των ΑΠΕ κατά 23% στην κατανάλωση
ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι στο προσχέδιό της η Κύπρος είχε εισηγηθεί διείσδυση ΑΠΕ στο 23% μέχρι το 2030,
και 10% μείωση της εκπομπής των ρύπων.
Ως εκ τούτου τα μέτρα της Κυπριακής
Δημοκρατίας θεωρήθηκαν ελλιπή από
την Κομισιόν.

Φορολογία στα καύσιμα

Στα μέτρα τα οποία θα εξεταστούν
ως εισηγήσεις κατά την σημερινή σύσκεψη περιλαμβάνεται και η πράσινη
φορολογική μεταρρύθμιση. Με λίγα λόγια
η φορολογία στα υγρά καύσιμα. Θα εξεταστεί επίσης το περιθώριο κινήτρων
για την αγορά της ηλεκτροκίνησης τόσο
σε επίπεδο υποδομών όσο και σε αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρμόδια
τμήματα έχουν καταλήξει σε κάποιες εισηγήσεις αλλά το κατά πόσο θα υλοποιηθούν θα κριθεί από την μελέτη αντικτύπου η οποία θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2019. Το τελικό σχέδιο υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθεί
τέλος Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνέρχεται σήμερα στο Υπουργείο Γεωργίας διυπουργική επιτροπή για να ξαναδούν τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν εκ νέου στην ΕΕ, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Υπουργοί Γεωργίας, Μεταφορών, Οικονομικών και Ενέργειας.

ΕΕ: Η Κύπρος να παρέχει περισσότερες πληροφορίες
Η Κύπρος θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο την εκτίμηση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ πολιτικών και μέτρων, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
συστάσεις της . Ζητά περισσότερεςπληροφορίες σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των διαστάσεων της απαλλαγής
από τις ανθρακούχες εκπομπές, της ενεργειακής ασφάλειας και της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της αρχής της
προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση. Αναφέρει ότι η ανάλυση θα μπορούσε να περιλάβει ποσοτικές εκτιμήσεις
και τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος
σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις αλληλεπιδράσεις, αναφέρει η σύσταση της Επιτροπής. Σημειώνει επίσης ότι το τελικό
σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πιο ολοκληρωμένα μέτρα αξιοποίησης του

Ενώπιον των Ιεραρχών
η παραίτηση Κιτίου

O Μητροπολίτης ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με μια επιστολή η οποία έχει ετοιμασθεί και αναμένεται να παραδοθεί στα μέλη της Ιεράς
Συνόδου, θα λάβει επίσημο χαρακτήρα η πρόθεση του Κιτίου Χρυσοστόμου να παραιτηθεί
από τον Θρόνο της Μητροπόλεως. Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν και δεν έχουν διαψευστεί, φέρουν τον εκ Λάρνακος Ιεράρχη να υποβάλλει και τυπικά την παραίτησή του, στην
ετήσια Σύνοδο για τα οικονομικά των Μητροπόλεων και Σταυροπηγιακών Μονών την Τετάρτη. Η παραίτηση Κιτίου θα ανοίξει τις δια<
<
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Εάν η παραίτηση Κιτίου γίνει
αποδεκτή τοποτηρητής του
Μητροπολιτικού Θρόνου θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ έως την ενθρόνιση
του νέου Μητροπολίτη Κιτίου
περί τα τέλη Ιουλίου.
δικασίες εκλογής νέου Μητροπολίτη, οι οποίες
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος Ιουλίου. Στα σενάρια διαδοχής που έχουν
ξεσπάσει, με την εμφάνιση των πρώτων πληροφοριών για οικειοθελή αποχώρηση του Ιεράρχη, επικρατέστερος εμφανίζεται ο Επίσκοπος
Αρσινόης Νεκτάριος, γέννημα θρέμμα της Μητροπόλεως Κιτίου και εκτων στενών συνεργατών
του Μητροπολίτη Κιτίου, προτού εκλεγεί παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο στο επισκοπικό αξίωμα.

Η επιστολή

Στην επιστολή παραίτησης, ο Κιτίου Χρυσόστομος θα αναφέρεται στην πολύχρονη Διακονία του στην Εκκλησία της Κύπρου κρίνοντας
πως μετά από 46 συναπτά έτη, ήλθε ο καιρός
να παραδώσει τη σκυτάλη σε νεότερο Ιεράρχη,
προκειμένου να συνεχίσει το έργο του στη Μητρόπολη Κιτίου. Πρόσωπα που είναι σε θέση
να γνωρίζουν το περιεχόμενο της επιστολής
υποστηρίζουν πως ο Κιτίου Χρυσόστομος δεν
κάνει αναφορά στο όνομα του Νεκταρίου διότι
δεν θα ήταν σωστό από εκκλησιαστικής απόψεως. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Κιτίου σε δυο
τουλάχιστον περιπτώσεις εκφράσθηκε, δημοσίως, θετικά για τον Επίσκοπο Αρσινόης. Επίσης,
σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, ο Κιτίου δεν θα

θέσει όρους ή προϋποθέσεις για την παραίτησή
του, όπως να παραμείνει μέλος της Συνόδου
ενώ θα είναι Σχολάζων Μητροπολίτης.

Η εκλογή

Εάν και εφόσον η επιστολή παραίτησης
γίνει αποδεκτή από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου,
ο Θρόνος της Μητροπόλεως Κιτίου κηρύσσεται
εν χηρεία με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο
Β’ να ορίζεται τοποτηρητής μέχρι την εκλογή
νέου Μητροπολίτη. Με βάση το νέο Καταστατικό
Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, οι διαδικασίες
πλήρωσης του κενού θα ξεκινήσουν μετά την
πάροδο του σαρανταημέρου. Ωστόσο, εντός
της Ιεράς Συνόδου υπάρχουν απόψεις για έναρξη
των διαδικασιών πολύ πριν την εκπνοή των
σαράντα ημερών. Η συγκεκριμένη περίοδος
ορίζεται από το Καταστατικό ως περίοδος πένθους στην περίπτωση φυσικής απώλειας. Στην
προκειμένη περίπτωση που αφορά παραίτηση,
ενδεχομένως οι εκλογές να επισπευσθούν και
να πραγματοποιηθούν ή πριν τις επετείους
πραξικοπήματος και εισβολής ή μετά. Στην
πρώτη φάση οι πιστοί της Μητροπόλεως Κιτίου
στην προκειμένη περίπτωση, ψηφίζουν τον υποψήφιο της αρεσκείας του και στη συνέχεια
η Ιερά Σύνοδος επιλέγει τον νέο Μητροπολίτη
ανάμεσα από τους τρεις πρώτους.

Η ψήφος της Ιεράς Συνόδου

Η αποχώρηση Κιτίου και η εκλογή διαδόχου
του θα επιφέρει διαφοροποιήσεις και εντός της
Ιεράς Συνόδου. Με βάση πληροφορίες από εκκλησιαστικές πηγές, η εκλογή νέου Μητροπολίτη
φαίνεται να προκαλεί μια μερική αναδιάταξη
των ισορροπιών με την ομάδα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ να ενισχύεται, τουλάχιστον
κατά τρεις Ιεράρχες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εάν ο Επίσκοπος Νεκτάριος
είναι μέσα στο τριπρόσωπο που θα προκύψει
κατά την πρώτη φάση εκλογής, η πλειοψηφία
της Ιεράς Συνόδου θα τον επιλέξει ως νέο Μητροπολίτη. Η στάση που θα τηρήσει ο Μητροπολίτης Λεμεσού ενδεχομένως νασυμπαρασύρει
και την ομάδα του Μητροπολίτη Κύκκου, κάτι
που θα έχει ως αποτέλεσμα την παμψηφεί
εκλογή του Νεκταρίου. Ένα δεύτερο ζήτημα
του οποίου θα επιληφθεί η Ιερά Σύνοδος είναι
αν ο νέος Μητροπολίτης είναι ο Επίσκοπος Νεκτάριος. Σε αυτή την περίπτωση το κενό που
θα δημιουργηθεί στη Χωρεπισκοπή Αρσινόης,
θα καλυφθεί από πρόσωπο που θα εισηγηθεί
ο οικείος Μητροπολίτης Πάφου και θα ψηφιστεί
από την Ιερά Σύνοδο.

δυναμικού των αλληλεπιδράσεων με
την κυκλική οικονομία.

Λείπει η φιλοδοξία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στην
Κυπριακή Δημοκρατία να αποσαφηνίσει
πώς σχεδιάζει να επιτύχει τον στόχο της
για το 2030 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξετάζοντας άλλες
οικονομικά αποδοτικές πολιτικές κατά
την περίοδο 2021-2030. Ζητά επίσης να
αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξίας για το 2030
για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές τουλάχιστον 23% ως συνεισφορά
της Κύπρου στον στόχο της Ένωσης για
το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές. Ζητά επίσης να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες και ποσοτικοποιημένες
πρακτικές για το πώς θα ανταποκριθούμε

στις υποχρεώσεις μας. Να αυξήσει σημαντικά τη φιλοδοξία της όσον αφορά τη
μείωση της κατανάλωσης τελικής και
πρωτογενούς ενέργειας το 2030, δεδομένης
της ανάγκης να αυξηθεί το επίπεδο των
προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για
το 2030. Καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει
τις προβολές και τα σενάρια ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των νέων προγραμματισμένων πολιτικών.
Σημαντική είναι επίσης η σύσταση
της Κομισιόν ώστε η Κύπρος να θέσει
μελλοντοστραφείς, όπως αναφέρει, στόχους και επιδιώξεις όσον αφορά την ενοποίηση της αγοράς, ιδίως μέτρα στον
τομέα του φυσικού αερίου, ενόψει των
σχεδίων για εφοδιασμό με φυσικό αέριο

στην επικράτειά της στο εγγύς μέλλον.
Ζητά επίσης να παρουσιάσει την τρέχουσα
κατάσταση όσον αφορά την οργάνωση
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με
τρόπο σαφή και συνεπή με τους στόχους
και τις επιδιώξεις που περιγράφονται στη
διάσταση της εσωτερικής αγοράς, και να
ασχοληθεί περισσότερο με τους εθνικούς
στόχους στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Στην σύσταση της ΕΕ αναφέρεται μεταξύ
άλλων και η ανάγκη όπως η Κύπρος εντείνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περιφερειακής συνεργασίας με την Ελλάδα,
καθώς και με άλλα κράτη μέλη, μεταξύ
άλλων στις διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς, της ενεργειακής ασφάλειας και
της έρευνας, καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Προσβλέπει στις προεδρικές το Νέο Κύμα
Η Κίνηση του Κ. Χριστοφίδη προσβλέπει σε παρουσία το 2023 και όχι στις βουλευτικές
εκλογές του 2021, αλλά να έχει ρόλο
και λόγο στις προεδρικές εκλογές του
2023. Το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος
ή αν θα συμβάλει το Νέο Κύμα στην
επιλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας είναι κάτι ανοικτό επί του
παρόντος.

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2023
θέλει να διαδραματίσει το «Νέο Κύμα
- Η Νέα Κύπρος» που ίδρυσε ο πρώην
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, με το ιδρυτικό συνέδριό του να αναμένεται
να πραγματοποιηθεί στα μέσα του
φθινοπώρου. Η νέα κίνηση έχει ήδη
αρχίσει να δραστηριοποιείται με την
εγγραφή μελών. Αυτό φρόντισε να το
δημοσιοποιήσει μέσω twitter ο πρώην
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
καλώντας χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και φίλους να
εγγραφούν και, όπως όλα δείχνουν,
κύριος στόχος είναι η παρουσία του
στις προεδρικές εκλογές του 2023 και
όχι οι βουλευτικές εκλογές του 2021.

Και το 2018

Δρομολογείται μανιφέστο

Τα μέλη, όπως λέγεται, προέρχονται
από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή προ<
<
<
<
<
<

Μέσα στο φθινόπωρο
αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριο του Νέου Κύματος.
σώπων από τη διασπορά. Το ποια ονόματα θα βρίσκονται τελικώς στο
πλευρό του κ. Χριστοφίδη είναι ένα
ζήτημα ανοικτό επί του παρόντος, το
οποίο λογικά θα ξεκαθαρίσει κατά την
πραγματοποίηση του πολιτικού συνεδρίου το φθινόπωρο. Η εγγραφή μέλους ανέρχεται στα 20 ευρώ ετησίως
και στόχος είναι να λειτουργεί η Κίνηση
μέσω των ετήσιων συνδρομών. Επί
του παρόντος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί κάπου ηλεκτρονικά οι αρχές, οι
στόχοι και το πού κινείται ιδεολογικοπολιτικά ο νέος αυτός σχηματισμός.
Πολιτικές πηγές αναφέρουν πως δρομολογείται και η ηλεκτρονική σελίδα
η οποία θα παρουσιάζει τις αρχές και
τους στόχους της νέας Κίνησης.
Όπως είχε πει σε συνέντευξη του
στο «Τετ α τετ» και τον δημοσιογράφο
Τάσο Τρύφωνος, η εν λόγω κίνηση
έχει ως στόχο να υλοποιήσει οραματικό
σχέδιο για την Κύπρο και δεν θα είναι
πολιτική κίνηση κατ΄ ανάγκην αλλά

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είχε ήδη επαφές με πολιτικά πρόσωπα προκειμένου

να αναμειχθούν, αλλά και πρόσωπα από διάφορους πολιτικούς χώρους στους οποίους εξηγεί τον ρόλο της νέας κίνησης.

θα έχει κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Ο ίδιος, μέσα από ανάρτησή
του στο twitter, έχει ευχαριστήσει
«τους εκατοντάδες των συμπολιτών
μας από την Κύπρο και τη διασπορά
που είναι ήδη φίλες και φίλοι του “Νέου
Κύματος - Η Άλλη Κύπρος”». Όπως
σημείωνε στην ανάρτηση «ο καθένας
μας ξεχωριστά είναι μια σταγόνα, αλλά
όλοι μαζί, είμαστε ένας ωκεανός».
Όπως επισημαίνεται, το «Νέο Κύμα- Άλλη Κύπρος» θα έχει ως στόχο

να παρεμβαίνει με προτάσεις και εισηγήσεις σε διάφορους τομείς όπως
η παιδεία, το περιβάλλον αλλά και κοινωνικά ζητήματα και να συνεργάζεται
με πολιτικά κόμματα για την υλοποίησή
τους.
Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ήδη ξεκινήσει επαφές
και συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα
και αξιωματούχους. Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, δεν είναι η παρουσία
του Νέου Κύματος στις βουλευτικές

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του κ.
Χριστοφίδη ακουγόταν εντόνως για
τις προεδρικές εκλογές του 2018. Τον
Σεπτέμβριο του 2018, υποστήριζε στην
«Κ» ότι άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο
υποψηφιότητάς του. «Νιώθω ότι μπορώ
ως ανεξάρτητος να κινητοποιήσω εκείνους τους απογοητευμένους συμπολίτες μας που έχουν δικαιολογημένα
αηδιάσει με τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και την αναποτελεσματικότητα
του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, ξέρω ότι το κομματικό-πελατειακό κράτος στον τόπο
μας παραμένει ισχυρό, ότι οι κομματικές
ταυτίσεις δεν αλλάζουν εύκολα, και,
άρα, μια πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση»,
έλεγε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για
το όραμά του ανέφερε ότι στόχος του
είναι να γίνει η Κύπρος, η Δανία της
ανατολικής Μεσογείου. «Μια χώρα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, με κοινωνικό κράτος, ίσες ευκαιρίες για όλους,
επιχειρήσεις, διαρκή καινοτομία, κοινωνική κινητικότητα, σεβασμό στον
πολίτη. Η Κύπρος δεν είναι το ένα εκατομμύριο που ζούμε εδώ τώρα. Υπάρχει ακόμα άλλο ένα εκατομμύριο
εκτός Κύπρου. Το πολιτικό σύστημα
δεν έχει ιδέα τι είναι ο απόδημος κυπριακός ελληνισμός ή οι απόδημοι Κύπριοι. Όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό
διχάζουν τις κοινότητες και εισάγουν
και εκεί τον κομματισμό. Υπάρχουν εμπνευσμένοι Κύπριοι παντού: ακαδημαϊκοί, διευθυντές μεγάλων εταιρειών,
δημιουργοί μεγάλων εταιρειών, συγγραφείς, καλλιτέχνες», έλεγε χαρακτηριστικά. Κληθείς πάντως να σχολιάσει
τον περασμένο Φεβρουάριο από τον
Τάσο Τρύφωνος αν θα είναι υποψήφιος
το 2023, υποστήριζε πως δεν βλέπει
τόσο μακριά. «Θα κάνουμε πράγματα,
μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα και
χωρίς εκλογικές διαδικασίες», ανέφερε
χαρακτηριστικά χωρίς βεβαίως να απορρίπτει το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του.
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Αντιμέτωπη
με κυρώσεις
της ΕΕ η Τουρκία
Υπό μελέτη η διακοπή της χρηματοδότησης και
των συζητήσεων για την τελωνειακή ένωση
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα σημαντικό βήμα από τα συμπεράσματα της
Ευρωπαϊκής Συνόδου, τον Μάρτιο του 2018, πραγματοποίησε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
αναφορικά με την στάση της ΕΕ απέναντι στη
συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν
στο Συμβούλιο, θέτουν για πρώτη φορά επί τάπητος
το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της
Τουρκίας, ενώ επιβεβαιώνουν πως οι ενταξιακές
προοπτικές της Τουρκίας παραμένουν στο πάγο.
Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν με το πέρας της
συνεδρίας στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο ουσιαστικά υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της
κυπριακής και ελληνικής πλευράς για αυστηρό
μήνυμα της ΕΕ προς την Άγκυρα με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τοποθέτηση που, όπως ανακοινώθηκε, στηρίχθηκε από τους υπόλοιπους
υπουργούς Εξωτερικών «με την ομόφωνη υιοθέτηση σχετικών Συμπερασμάτων, όπου γίνεται
ρητή αναφορά στις συνεχιζόμενες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας». Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και

μόσιες τοποθετήσεις από τον αρμόδιο επίτροπο
για θέματα διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν, ο οποίος εν
πολλοίς καθόρισε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν
οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
-Οι ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, απομακρύνουν περαιτέρω την Τουρκία από
την ΕΕ και εγείρουν το ενδεχόμενο κυρώσεων.
-Παρατείνεται η de facto αναστολή των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, που τέθηκε
σε ισχύ πέρυσι.
-Οι κινήσεις της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ
διαδραμάτισαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην
αξιολόγηση των εταίρων. Τέτοιες «παράνομες ενέργειες», επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρο το
εύρος των σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση και
την Άγκυρα.
-Υπήρξε έκκληση να εξεταστούν τα κατάλληλα
μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν σε βάρος της
Τουρκίας, δίχως καθυστέρηση. Σε αυτά περιλαμ-

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και Παρασκευή οι ηγέτες αναμένεται να υιοθετήσουν το κείμενο των συμπερασμάτων, στο οποίο κατέληξε το
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ και αφορούν τα μέτρα κατά της Τουρκίας.
βάνονται η διακοπή χρηματοδότησης και η μη
πρόσκληση σε διεθνείς συναντήσεις.

Το παρασκήνιο
Η παρέμβαση της κυπριακής πλευράς, διά του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, ήταν
καθοριστικής σημασίας για την έκβαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με ασφαλείς
πηγές από το Λουξεμβούργο, οι αποφάσεις που
λήφθηκαν κρίθηκαν στις παρασκηνιακές επαφές,
εκτός αιθούσης, με τη συμμετοχή Γαλλίας, Γερμανίας, Κύπρου, Ελλάδας και Κομισιόν και τη ρουμάνικη προεδρία να παρακολουθεί τις συζητήσεις.
Από τις παρασκηνιακές επαφές προέκυψε πως:
-Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κινηθεί
σε εισηγήσεις για πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέτρα, η δε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων σε στοχευμένα μέτρα, στο
ίδιο μήκος κύματος όπως και στην περίπτωση της
Ρωσίας. Αν κάτι προκάλεσε δυσκολία, λένε διπλωματικές πηγές, αυτό ήταν να βρεθεί η πολιτική απόφαση για την οποία απαιτείται ομοφωνία, κάτι
που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Πριν την κατάληξη επί των συμπερασμάτων,
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε στους ομολόγους του, τη συμπεριφορά
της Τουρκίας η οποία παρά τα αυστηρά μηνύματα
της ΕΕ όχι μόνον δεν εισακούστηκαν, αλλά αγνοήθηκαν επιδεικτικά από την Τουρκία η οποία
προχώρησε σε κλιμάκωση της κατάστασης. Ο
Νίκος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως μπροστά
στα όσα έχει προκαλέσει η Τουρκία στην περιοχή,
η ΕΕ δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής.
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Σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
συμπερασμάτων διαδραμάτισαν οι
παρασκηνιακές επαφές μεταξύ
Γαλλίας, Γερμανίας, Κύπρου, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
στο κείμενο των συμπερασμάτων, το Συμβούλιο
εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την υπό εξέλιξη
παράνομη γεώτρηση και καταδικάζει το γεγονός
ότι η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις και συστάσεις της ΕΕ για να
τερματίσει αυτές τις ενέργειες, συμμορφούμενη
με το Διεθνές Δίκαιο. Στο πνεύμα αυτό, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ υποδεικνύει
τις σοβαρές και άμεσες συνέπειες που οι παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας έχουν πάνω σε ολόκληρο
το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ικανοποίηση
Τα όσα συζητήθηκαν και όσα αποφασίσθηκαν
στο Λουξεμβούργο τυγχάνουν θετικής υποδοχής
στη Λευκωσία. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε λόγο
για μια θετική εξέλιξη εκφράζοντας συνάμα την
ελπίδα «ότι ανάλογα αποτελέσματα θα έχουμε και
κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».
Αυτό το οποίο τονίζεται με έμφαση και παρουσιάζεται ως δείγμα της έμπρακτης αλληλεγγύης
είναι πως το Συμβούλιο για πρώτη φορά στην περίπτωση της Τουρκίας, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών
Υποθέσεων να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση
συγκεκριμένες εισηγήσεις για λήψη κατάλληλων
μέτρων. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, θα υποβάλει
προτάσεις για μέτρα πολιτικής και οικονομικής
φύσης, συμπεριλαμβανομένων της προ-ενταξιακής
βοήθειας που η Τουρκία λαμβάνει αλλά και της
διεξαγωγής διαλόγων υψηλού επιπέδου. Παράλληλα,
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων
θα εξετάσει στοχευμένα μέτρα που εμπίπτουν
στην εξωτερική δράση της Ένωσης.

Αισιοδοξία Αναστασιάδη
Μερικές ώρες πριν τη μετάβαση στις Βρυξέλλες,
για τη Σύνοδο των ηγετών κρατών μελών της ΕΕ,
και πολύ πριν ολοκληρωθεί το Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη στάση
των ευρωπαίων εταίρων, ειδικότερα μετά τη Σύνοδο
των MED 7 στη Μάλτα. Ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η στάση της ΕΕ προδιαγράφεται σθεναρή, αποφεύγοντας να ανοίξει
τα χαρτιά του για το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει το βέτο σε περίπτωση
που το κείμενο των συμπερασμάτων δεν θα είναι
ικανοποιητικά. Ο κ. Αναστασιάδης, κληθείς να
τοποθετηθεί και επί του ζητήματος σύγκλησης
του ΚΥΣΕΑ, την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα,
είπε πως δεν θα έπρεπε να προκληθεί οποιοσδήποτε
πανικός, αποδίδοντας τη σύγκληση του ανώτατου
οργάνου λήψης αποφάσεων σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής και εθνικής άμυνας στην Ελλάδα στην
ανάγκη να μελετηθούν τα απαραίτητα διαβήματα
ενόψει της Συνόδου των ΥΠΕΞ της ΕΕ, αλλά και
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα μέτρα
Στο κείμενο των συμπερασμάτων του Γενικού
Συμβουλίου Υποθέσεων, καθορίζεται το πλαίσιο
τοποθέτησης της ΕΕ απέναντι στις προκλήσεις.
Επί του προκειμένου χαρακτηριστικές ήταν οι δη-

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Οι τρεις κύκλοι και οι επτά ρόλοι
Mια οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα σύνθετο
τριών απόλυτα συσχετισμένων μεταξύ τους «οντοτήτων»: α) της οικογένειας, της επιχείρησης/διοίκησης, και, γ) της ιδιοκτησίας. Η κάθε «οντότητα»
μπορεί να παρασταθεί με ένα κύκλο. Οι τρεις
κύκλοι, αλληλοτέμνονται, δημιουργώντας επτά
«περιοχές», που δεν είναι τίποτε άλλο παρά επτά
διαφορετικοί ρόλοι για τα μέλη της οικογένειας,
για όσα από τα μέλη της εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση και, φυσικά, για όσα από
αυτά έχουν ποσοστό στην ιδιοκτησία της οικογενειακής επιχείρησης.
Σε οποιαδήποτε οικογενειακή επιχείρηση, υπάρχουν άνθρωποι, μέλη της οικογένειας, που:
1. ανήκουν μόνον στην οικογένεια,
2. ασκούν μόνο διοίκηση στην οικογενειακή
επιχείρηση,
3. κατέχουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου,
δηλαδή είναι μόνο ιδιοκτήτες/μέτοχοι,
4. ανήκουν στην οικογένεια, αλλά είναι και
μέτοχοι, αλλά δεν εργάζονται στην οικογενειακή
επιχείρηση,
5. ανήκουν στην οικογένεια, εργάζονται στην
επιχείρηση, αλλά δεν είναι ιδιοκτήτες της,
6. είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες της επιχείρησης
και εργάζονται σ΄ αυτήν, αλλά δεν ανήκουν στην
οικογένεια, και, τέλος,
7. είναι ταυτόχρονα μέλη της οικογένειας,

εργάζονται στην επιχείρηση και κατέχουν ποσοστό ιδιοκτησίας.
Αυτοί οι επτά ρόλοι είναι που τελικά δυσχεραίνουν πολύ το μεγάλο ζητούμενο σε μια οικογενειακή επιχείρηση: τη δημιουργία των προϋποθέσεων και την υλοποίηση τελικά μιας σωστής
διαδικασίας διαδοχής. Γνωρίζοντας πολύ καλά
τον κόσμο των οικογενειακών επιχειρήσεων,
μπορούμε να πούμε αβίαστα ότι όπως κάθε άλλο
πράγμα στην επιχείρηση και στη ζωή, έτσι και
η διαδοχή, θέλει δουλειά. Θέλει έγκαιρη έναρξη
της διαδικασίας: η ιδανική περίοδος είναι όταν
ο ιδρυτής είναι στη «χρυσή δεκαετία», μεταξύ
50 και 60 ετών. Βεβαίως, ακόμη και σήμερα να
ξεκινήσει κανείς, είναι καλύτερη επιλογή από
το να μη το τολμήσει ποτέ. Όμως, πρέπει να
γίνει εξ αρχής κατανοητό σε ιδρυτές και διαδόχους,
ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς θα πρέπει
να «δασκαλευτούν». Η διαδικασία του «Mentoring»
για τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους διαδόχους
και της «Προπόνησης» του ιδρυτή για την ομαλή
του αποχώρηση, είναι ο πιο σίγουρος δρόμος
μιας επιτυχημένης διαδοχής.

* O Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, συν-συγγραφέας μαζί
με τον καθ. Αστέριο Γ. Κεφαλά, του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015, georgiou@gfbc.online

/ Του ΓΙAΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Η Αθήνα κοιτάει… το Βερολίνο
Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών
στη Γερμανία φαίνεται ότι μπορεί να επιβραδύνουν σοβαρά τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και να επηρεάσουν ειδικότερα την προοπτική μιας
ουσιαστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα,
περιορίζοντας προς το παρόν τις προσδοκίες μας. Η μείωση της εκλογικής επιρροής του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και κυρίως η κατάρρευση των ποσοστών του Σοσιαλδημοκρατικού, επανέφεραν την πολιτική
αστάθεια στο Βερολίνο και την αβεβαιότητα, γενικότερα, για την επιβίωση της
σημερινής κυβέρνησης των Χριστιανοδημοκρατών- Σοσιαλδημοκρατών. Αυτό
είναι το πρόβλημα! Η πολιτική ρευστότητα, μετά τη σημαντική πτώση της δύναμης των δύο μεγάλων κομμάτων του
κυβερνητικού συνασπισμού, ενδεχομένως
να οδηγήσει τη Γερμανία στις εθνικές
κάλπες για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης,
εάν λάβουμε υπόψη και τον ρόλο που
διεκδικούν πλέον οι Πράσινοι, οι οποίοι
κατέγραψαν θεαματική άνοδο και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Στην προοπτική
των εκλογών συνηγορούν ακόμη, πρώτον,
το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό

Κόμμα έχει εκλέξει πρόσφατα την Α. Κ.
Κάρενμπαουερ στην ηγεσία του CDU,
αντικαθιστώντας τη Μέρκελ που δείχνει
υπό προθεσμία στην καγκελαρία και δεύτερον, το γεγονός ότι παραιτήθηκε αμέσως μετά την ήττα της 26ης Μαΐου η
πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Αντρέα Νάλες, δηλαδή αυτή που
υποστήριζε μέσα στο SPD τη συνεργασία
με τους Χριστιανοδημοκράτες. Νέα δεδομένα, λοιπόν, αφού το CDU και το SPD
δεν θα συγκέντρωναν σήμερα την πλειοψηφία στο γερμανικό Κοινοβούλιο, αλλά
και νέα πρόσωπα, νέες ηγεσίες, οι οποίες
είναι εύλογο ότι θα επιδιώξουν να αναχαιτίσουν την πορεία συρρίκνωσης και
να δώσουν το δικό τους πολιτικό στίγμα
στο παιχνίδι. Εάν, ωστόσο, δεν προσφύγει
σύντομα η Γερμανία σε εθνικές εκλογές,
η πρόβλεψη είναι ότι θα οδηγηθεί αναπόφευκτα στην αναζήτηση ενός νέου
κυβερνητικού σχήματος, εφόσον όπως
διαφαίνεται σημειωθεί κάποια στιγμή η
αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών από
την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στην πιο φρέσκια δημοσκόπηση (προ
τεσσάρων ημερών), το ποσοστό των Σοσιαλδημοκρατών έπεσε ακόμη περισ-

σότερο, στο 12%, εξαιτίας της συνεργασίας και της ταύτισης με τους Χριστιανοδημοκράτες. Και στις δύο περιπτώσεις,
πάντως, είτε δηλαδή γίνουν εκλογές, είτε
διαπραγματεύσεις για νέα κυβέρνηση,
θα χρειαστούν πολλοί μήνες μπροστά
για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να
αποκτήσει το Βερολίνο μία στιβαρή κυβέρνηση και να ανακτήσει πάλι έναν καθοδηγητικό ρόλο στην εξελικτική πορεία
της Ευρώπης. Διότι, ως γνωστόν, όταν
στη Γερμανία παρατηρείται κάποιας μορφής ακυβερνησία, αυτό σημαίνει έλλειψη
αποφάσεων και «πάγωμα» των εξελίξεων
στην Ευρώπη! Πώς, όμως, μπορεί να αντικατοπτρίζεται στην Ελλάδα αυτή η
πιθανή αδράνεια στη Γερμανία και στα
άλλα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων; Σε
τι μπορεί να επηρεάσει την προοπτική
της ελληνικής οικονομίας, έστω και για
ένα σεβαστό μεσοδιάστημα; Το πρόβλημα
είναι σχετικά απλό, διότι η νέα κυβέρνηση
στην Αθήνα έχει να διαπραγματευθεί με
τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο το μείζον
για την ανάπτυξη θέμα του δημοσιονομικού πλεονάσματος, ύψους ως γνωστόν
3,5%, το οποίο αποστερεί σημαντικούς
πόρους από την οικονομική δραστηριό-

τητα. Εάν το πλεόνασμα μειωθεί σε ποσοστό 2% του ΑΕΠ, όπως επιδιώκει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως διαρκώς
επισημαίνει ο Γιάννης Στουρνάρας, θα
απελευθερωθούν πόροι για επενδύσεις
τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. Χωρίς
δυνατή, όμως, κυβέρνηση στη Γερμανία,
δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιου τύπου
διαπραγμάτευση και μην ξεχνάμε ότι η
Γερμανία αποτελεί τον βασικό μας δανειστή, με συμμετοχή πλέον του 30%,
που σημαίνει ότι εκτός του Βερολίνου
δεν κινούνται επί του συγκεκριμένου
θέματος και οι Βρυξέλλες. Γενικότερα, η
Ελλάδα, που αποτελεί τον αδύναμο οικονομικό κρίκο και έχει μεγάλη ανάγκη
βοήθειας και στήριξης οικονομικής (βλέπε
επενδυτικά προγράμματα και ενισχύσεις
από τα κοινοτικά Ταμεία), υπάρχει η περίπτωση να ταλαιπωρηθεί αρκετά υπό
το πρίσμα αυτό, εάν επικρατήσει μία κατάσταση απραξίας στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων για το επόμενο
εξάμηνο. Οι πρόσφατες προεκλογικές
παροχές της παρούσας κυβέρνησης, ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ, έχουν επιδεινώσει κι άλλο, άλλωστε, το κλίμα αξιοπιστίας της χώρας.
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Ουδείς κερδίζει από έναν εμπορικό πόλεμο

Το Πεκίνο δεν πρόκειται να μείνει απαθές στις προκλήσεις των ΗΠΑ, τονίζει ο πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Χούανγκ Σινγκγιούαν
Τη θέση ότι ουδείς προσδοκεί να κερδίσει
σε έναν πόλεμο εμπορίου διατυπώνει ο
Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Χούανγκ
Σινγκγιούαν. Σε συνέντευξη στο Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΙΝΧΟΥΑ, την ώρα
που φωντώνει ο εμπορικός πόλεμος των
ΗΠΑ με τη χώρα του, ο κινέζος πρέσβης
αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται στην παγκόσμια οικονομία.
Επικρίνει ταυτόχρονα τις ΗΠΑ ότι ξεκίνησαν τον πόλεμο αυτό προκειμένου
να λύσουν τα βαθιά προβλήματα της οικονομίας τους. Προσθέτει ότι παρά τις
προκλήσεις και την πολεμική που δέχεται
η χώρα του προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με ψυχραιμία, αλλά και αποφασιστικότητα προκειμένου να διασφαλιστεί και να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια οικονομία. Ο κύριος Σινγκγιούαν
δεν παραλείπει βέβαια να αναφερθεί
στις εμπορικές και άλλες σχέσεις της
Κύπρου με την Κίνα τονίζοντας ότι υ-

συλλήψεων εκτελεστικών στελεχών,
κλοπή εμπορευμάτων, λασπολογία και
λένε ψέματα ενώπιον όλων. Χρησιμοποιούν επίσης διοικητική και κρατική
ισχύ για να εμποδίσουν κινέζικες εταιρείες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας
στην παροχή ανταλλακτικών. Αυτά τα
αντισυμβατικά μέσα έχουν προχωρήσει
πέρα από το όριο που αρχικά φανταζόμασταν και προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με πιθανή ύφεση στην παγκόσμια
οικονομία.
Η Κίνα είναι έθνος χαμηλών τόνων
και συντηρητικό. Ωστόσο, η χώρα μου
θα αντιδράσει ενεργά αν οι Αμερικανοί
επιμένουν σε πόλεμο εμπορίου. Οι Κινέζικες εταιρείες και οι εθνικές δυνατότητες
της Κίνας θα αναπτυχθούν ακόμα και εν
μέσω αμερικάνικου εμπάργκο και με τις
προσπάθειές μας εναντίον του.
Είπε επίσης ότι το Πεκίνο θα έχει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνω-

Πρέπει να είμαστε
έτοιμοι για το ενδεχόμενο
συνέχισης της αμερικανικής
πολιτικής και του εμπορικού
πολέμου με την Κίνα για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ΗΠΑ θέλουν να λιθοβολήσουν τους ανταγωνιστές τους,
όπως η Huawei , για να μην
ανέβουν στην κορυφή. Αυτό
όμως δεν μας αποτρέπει από
το να ανεβούμε το βουνό.

πάρχει συνεργασία σε βάθος, προς όφελος και των δύο χωρών.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν αρχικά μίλησε
για την επιρροή του πολέμου εμπορίου
στην παγκόσμια οικονομία από ιστορική
προοπτική. Είπε ότι δεν υπάρχουν νικητές σε έναν πόλεμο εμπορίου, κάτι
το οποίο υποστηρίζεται και από μαθήματα της ιστορίας. Η μεγάλη παγκόσμια
ύφεση το 1920 και το 1930 πυροδοτήθηκε
σε κάποιο βαθμό από τον πόλεμο εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ύφεση αυτή διαδραμάτισε επίσης κάποιο ρόλο στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, σκορπώντας καταστροφές και κακουχίες.
Ανέφερε ότι η πραγματική αιτία πίσω
από τον πόλεμο εμπορίου ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία μεταξύ των δεκαετιών 1960 και 1990 ήταν η διατάραξη
της ισορροπίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990 το ΑΕΠ της
Ιαπωνίας είχε φτάσει περίπου 67-69%

μένες Πολιτείες με ανοιχτό και δεκτικό
τρόπο. Κι αυτό όχι μόνο για να σταθεροποιηθούν οι οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ
αλλά και για να σταθεροποιηθεί η εμπιστοσύνη και οι προσδοκίες των ανθρώπων
καθώς και για να σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη και η ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας.
Δεν μας ανησυχεί ούτε ο πόλεμος
ούτε η διαπραγμάτευση διότι έχουμε τις
δικές μας βασικές αρχές και αυτοπεποίθηση. Ο πόλεμος εμπορίου είναι κομβικό
σημείο στην ανάπτυξη της πολιτικής
των ΗΠΑ για την Κίνα. Είναι το αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής
των ΗΠΑ για απομόνωση της Κίνας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο
συνέχισης της αμερικανικής πολιτικής
και του εμπορικού πολέμου με την Κίνα
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Κίνα έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου. Τα πλεονεκτήματά

Είναι αδύνατο η Κίνα να σταματήσει την ανάπτυξή της απλώς για να μην προκληθεί πανικός στους Αμερικανούς και είναι αδύνατο για τους

Αμερικανούς να σταματήσουν την πολιτική περιορισμού λόγω κάποιων κινήσεων της Κίνας, τονίζει ο κινέζος πρέσβης.

του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι
το οποίο προκαλούσε τις ανησυχίες των
αμερικανών. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει
σήμερα με τον πόλεμο εμπορίου μεταξύ
Κίνας και ΗΠΑ. Με τις δυνατότητες της
Κίνας να πλησιάζουν αυτές των ΗΠΑ, οι

Αμερικανοί δεν θα ασχολούνται με τα
δικά τους προβλήματα, όπως είναι η αναιτιολόγητη οικονομική τους δομή και
τα χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης. Αντ’
αυτού, η Ουάσιγκτον κατ’ επανάληψη
έχει επιλέξει τον πόλεμο εμπορίου ως

μια εύκολη λύση για τα προβλήματά της.
Το αναμέναμε ότι ο πόλεμος εμπορίου
θα επερχόταν αργά ή γρήγορα. Αυτό που
δεν αναμέναμε ήταν η τραχύτητα της
συμπεριφοράς των ΗΠΑ. Χρησιμοποιούν
κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένων και

Η Κίνα δεν πρόκειται
να ακολουθήσει
παθητική στάση
Αναφερόμενος στην επίδραση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ
και για τα διδάγματα που μπορεί η Κίνα
να αντλήσει, ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε
ότι ο Ιαπωνο-Αμερικανικός πόλεμος εμπορίου άρχισε τη δεκαετία του 1960
και περιλάμβανε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από υφάσματα και ατσάλι μέχρι
ηλεκτρονικές συσκευές και αυτοκίνητα,
σε γενικές γραμμές οτιδήποτε στο οποίο
η Ιαπωνία παρουσίαζε πλεονεκτήματα
σε σχέση με τις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα
ήταν η πλήρης υποχώρηση της Ιαπωνίας
και δύο δεκαετίες πήγαν χαμένες. Είναι
σημαντικό για μας να μελετήσουμε τον
πόλεμο εμπορίου Ιαπωνίας-ΗΠΑ ως ένα
μάθημα της ιστορίας το οποίο θα μας
βοηθήσει να χειριστούμε καλύτερα την
παρούσα κατάσταση.
Σύμφωνα με τον Πρέσβη Χούανγκ, η
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ έχουν ιδιαίτερες σχέσεις. Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από στρατιωτική ασφάλεια μέχρι εμπόριο και οικονομία. Σε κάποιο βαθμό, η Ιαπωνία πίστευε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάθαιναν από τις ΗΠΑ και τις ζήλευαν.
Οι εξαγωγές στόχευαν επίσης στην αγορά
των ΗΠΑ. Το σημείο-κλειδί ήταν ότι η
Ιαπωνία φοβόταν σε σοβαρό βαθμό τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν συνέβαινε
μόνο εξαιτίας των δύο ατομικών βομβών
στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι αλλά
και επειδή τα ιαπωνικά πολιτικά συστήματα μετά τον πόλεμο, ακόμα και το σύνταγμα, διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια
των ΗΠΑ. Οι Αμερικάνοι ξέρουν καλύτερα
ποια είναι τα αδύνατα και επώδυνα σημεία
της Ιαπωνίας.
Σ’ αυτό τον πόλεμο εμπορίου, η Ιαπωνία τηρούσε πάντοτε παθητική στάση. Με τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν τις υποδείξεις των ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν την Ιαπωνία να υπογράψει τη Συμφωνία του
Πλάζα, οδηγώντας την Ιαπωνία στον
οικειοθελή περιορισμό των εξαγωγών
της, άνοιγμα των αγορών και μείωση
των τιμών της και στο να επιτρέψει σε
ιαπωνικές εταιρείες να επενδύσουν πε-

Η Huawei

Πιστεύει ότι κατά τον πόλεμο εμπορίου
η καλύτερη αντίδραση για την Κίνα είναι
να διατηρήσει τη δύναμή της, την αντοχή
της, την ψυχραιμία της και να ασχοληθεί
αποκλειστικά με τις δραστηριότητές της.
Προωθούνται κάποια αντίμετρα από την
Huawei ως απάντηση στους περιορισμούς
των ΗΠΑ.
Είπε ότι η ομιλία του Ζεν Τζενγκφέι,
διευθυντή της Huawei, παρουσιάζει την
στρατηγική του προοπτική και δεκτικό
τρόπο σκέψης σε έντονη αντίθεση με
την μικροπρέπεια και αγένεια των Αμερικανών. Τόσο η Huawei όσο και οι ΗΠΑ
ανεβαίνουν το ίδιο βουνό. Η Huawei αποσκοπεί να αγκαλιάσει τον ανταγωνιστή
της στην κορυφή. Προς έκπληξή της
όμως, οι ΗΠΑ θέλουν να λιθοβολήσουν
τους ανταγωνιστές τους. Αυτό όμως δεν
μας αποτρέπει από το να ανεβούμε το
βουνό.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι η
Huawei έδωσε μεγάλη σημασία στο σεβασμό και εκτίμηση προς τους αντιπάλους
της έχοντας όμως ταυτόχρονα και εναλλακτικό σχέδιο δράσης. Η Huawei διατηρεί τα συμφέρονται και τα δικαιώματά
της με νομικά μέσα και κερδίζει τη συμπάθεια και το σεβασμό απ’ όλο τον κόσμο.
Είπε ότι οι εμπορικές διαμάχες ΚίναςΗΠΑ και τα μέτρα κατά της Huawei θυμίζουν ότι πρέπει να έχουμε την πνευματική διαύγεια να αντιληφθούμε τη δυσκολία του να φτάσουμε στην κορυφή
και να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι
για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να
προχωρήσουμε παραπέρα με σταθερά
βήματα.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν εργάστηκε
στην Κινέζικη Πρεσβεία στην Ιαπωνία
για 12 χρόνια και είχε άμεση αντίληψη
του πολέμου εμπορίου ανάμεσα στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διευρύνεται
η συνεργασία
με την Κύπρο
Κάνοντας αναφορά στις σχέσεις

O βασικός λόγος που
οι ΗΠΑ προκάλεσαν τον
πόλεμο εμπορίου ήταν
ο φόβος ότι η Κίνα θα σπάσει
την ηγεμονία τους σε
διάφορους τομείς μεταξύ
των οποίων και η τεχνολογία.
ρισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άφηναν
εύκολα την Ιαπωνία ελεύθερη. Μερικοί
λένε ότι το τελειωτικό χτύπημα της ιαπωνικής οικονομίας ήταν η οξεία εκτίμηση
του Γεν. Κατά τη γνώμη μου, η βασική
αιτία της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η
Ιαπωνία σ’ αυτό τον πόλεμο εμπορίου ήταν η ίδια η Ιαπωνία. Πρώτον, από μόνη
της η οικονομική δομή που βασίζεται
στις εξαγωγές δεν είναι αειφόρος. Δεύτερον, η έντονα ταχεία παγκόσμια εξέλιξη
εν μέσω μιας φιλοσοφίας εξάπλωσης.
Τρίτον, η έντονη εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική, η οποία οδήγησε σε
καταστροφή της αγοράς χρηματοδότησης
και σε φούσκα ακινήτων. Τέταρτο, περιορισμένες επιτεύξεις στη βιομηχανική
αναβάθμιση και εξάπλωση της εγχώριας
ζήτησης. Η Ιαπωνία ηττήθηκε αλλά παράλληλα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν. Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ υφίσταται ακόμα
και σήμερα.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι ο βασικός λόγος που οι ΗΠΑ προκάλεσαν
αυτό τον πόλεμο εμπορίου ήταν ο φόβος
ότι η Κίνα θα σπάσει την ηγεμονία των
Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένης και
της ηγεμονίας στην τεχνολογία, στη χάραξη κανόνων και πορείας. Αυτός είναι
ο λόγος που η κυβέρνηση του Τραμπ έχει
εξαπολύσει πόλεμο εμπορίου και τεχνο-

μας, που φάνηκαν στην ταχύτητα ανάπτυξης, στον οικονομικό όγκο, στην ηγεσία του Κινέζικου Κομμουνιστικού
Κόμματος και στο αναπτυξιακό μοντέλο
του πολιτικού συστήματος, ειδικά στην
ηγετική θέση της Κίνας στον τομέα 5G,
έχουν προκαλέσει πανικό στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Είναι αδύνατο η Κίνα να σταματήσει την ανάπτυξή της απλώς για να
μην προκληθεί πανικός στους Αμερικανούς και είναι αδύνατο για τους Αμερικανούς να σταματήσουν την πολιτική
περιορισμού λόγω κάποιων κινήσεων
της Κίνας. Γι’ αυτό, ο ανταγωνισμός Κίνας
και Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι μακροπρόθεσμος.

Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι από τότε που ξέσπασε οικονομική κρίση στην Κύπρο το 2013, χιλιάδες κινεζικές οικογένειες έχουν

επενδύσει στην Κύπρο και παρατηρήθηκε άνοδος της κινεζικής κοινότητας στο νησί.

λογίας ενάντια στην Κίνα παρόλο που
και οι ΗΠΑ υφίστανται ζημιές από αυτό.
Το δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε από τον πόλεμο εμπορίου μεταξύ
Ιαπωνίας και ΗΠΑ είναι ότι συγκατανεύσεις και υποχωρήσεις χωρίς κόκκινες
γραμμές δεν θα διασφαλίσουν την εύνοια
του αντιπάλου. Πρέπει να προβούμε σε
συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις για
να καταστήσουμε τα προϊόντα μας πιο
ανταγωνιστικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με προσοχή τα εργαλεία της νομισματικής μας πολιτικής για να διατηρήσουμε τη βασική σταθερότητα της αγοράς χρηματοδότησης και τις τιμές συναλλάγματος για να αποτραπούν μεγάλες
αλλαγές στην τιμή συναλλάγματος του
RMB. Προπαντός, πρέπει να προστατευτούμε από την καταστροφή που προκάλεσε η κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων.
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι
σήμερα η Κίνα διαφέρει από την Ιαπωνία.
Η κλίμακα κινεζο-αμερικανικού εμπορίου
έχει ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια
αμερικανικά δολάρια, δηλαδή περισσό-

τερο από 10 φορές την κλίμακα του ιαπωνο-αμερικανικού εμπορίου. Εκείνο
τον καιρό οι ιαπωνικές εταιρείες έκαναν
εξαγωγές απλά για να κάνουν και τα κινέζικα προϊόντα είχαν διεθνοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν επίσης πολλές
αμερικανικές εταιρείες που εμπλέκονται
στην κινέζικη βιομηχανία. Τόσο η Κίνα
όσο και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα προσφοράς. Το να παρεμποδίσουν
την Κίνα θα έχει κακές συνέπειες και για
τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ειδικά τα συμφέροντα αμερικάνικων εταιρειών στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ακόμα
κάποιο κενό ανάμεσα στην Κίνα και τις
Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Προκειμένου να απαλλαγεί από τη δυσμενή γενικά θέση στον τομέα της επιστήμης και
της τεχνολογίας, η Κίνα πρέπει να αναπτύξει έντονα τη βασική εκπαίδευση και
να εισάγει ταλέντα. Αυτή είναι η βασική
απάντηση. Η κινεζική οικονομία μπορεί
να αναπτύξει τη δυνατότητά της να α-

ντέξει το ρίσκο και να κάνει τη δική της
αντίστοιχη συνεισφορά στην ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας, μόνο αν ενταχθεί ευρέως και βαθέως στην παγκόσμια οικονομία. Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν
είπε ότι το αποτέλεσμα του προστατευτισμού είναι η ανεπάρκεια και η καθυστέρηση. Μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008, προκειμένου να μειωθεί
το μερίδιο αγοράς των ιαπωνικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ προς όφελος των αμερικανικών βιομηχανιών αυτοκινήτων,
η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποίησε
την εθνική της ισχύ, τα μέσα ενημέρωσης
και τους οίκους αξιολόγησης για να προκαλέσει με συστηματικό τρόπο ζημιά
στον ιαπωνικό κολοσσό της βιομηχανίας
αυτοκινήτων ΤΟΥΟΤΑ. Εντούτοις, αυτό
δεν συνετέλεσε στη βελτίωση της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ. Η γρήγορη
οικονομική ανάπτυξη της Κίνας ήταν αποτέλεσμα της δικής μας ανοιχτής πολιτικής τα τελευταία 40 χρόνια και η Κίνα
είναι αποφασισμένη να ενταχθεί βαθιά
στην παγκόσμια οικονομία με πιο ανοιχτή
προοπτική.

Κίνας-Κύπρου και στη συνεργασία των δύο χωρών στο μέλλον, ο
Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι η
Πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος
της Κίνας είναι αποτέλεσμα της
ανάπτυξης του οικονομικού ανοίγματος της χώρας του. Η Κύπρος έχει γίνει σημαντικός πόλος
της Πρωτοβουλίας Ζώνη και Δρόμος λόγω της μοναδικής γεωγραφικής της θέσης. Τα δύο μέρη έχουν προβεί σε συμφωνίες που
έχουν αμοιβαίο όφελος και σε
εις βάθος συνεργασία. Ο Πρόεδρος της Κύπρου στέλνει χαιρετισμούς στον κινεζικό λαό για το
Νέο Σεληνιακό Έτος του Κάπρου
και ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης
που κατέφθασε στο Πεκίνο για
τη 2η Σύνοδο Ζώνη και Δρόμος.
Η Κίνα και η Κύπρος έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας
σε τομείς που περιλαμβάνουν επίσης πολιτισμό, εκπαίδευση και
επικοινωνία. Συγκεκριμένα, η
συμφωνία ανάμεσα στην Κίνα
και την Κύπρο θα βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα στον τομέα
της πληροφορικής στην Κύπρο.
Την ίδια στιγμή, η τοπική παραγωγή της Κύπρου, όπως χαλλούμι, κρασί και ελαιόλαδο, έχουν
εισέλθει στην κινεζική αγορά εμπλουτίζοντας τα τραπέζια των
Κινέζων.
Ο Χούανγκ Σινγκγιούαν είπε ότι
από τότε που ξέσπασε οικονομική κρίση στην Κύπρο το 2013,
χιλιάδες κινεζικές οικογένειες
έχουν επενδύσει στην Κύπρο
και παρατηρήθηκε άνοδος της
κινεζικής κοινότητας στο νησί.
Οι κινεζικές επενδυτικές δραστηριότητες έχουν σταθεροποιήσει την αγορά ακινήτων της Κύπρου και διαδραμάτισαν ρόλο
στην οικονομική ανάκαμψη της
Κύπρου. Καθώς ολοένα περισσότεροι Κινέζοι ταξιδεύουν και
εγκαθίστανται στην Κύπρο, οι
σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών
εισέρχονται σε νέο επίπεδο.
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
σε συζητήσεις με τον T/κ
«ΥΠΕΞ» Κουντρέτ Οζερσάι
Επιβεβαιώθηκε η κρυφή συνάντησή τους, που έγινε στις 4 Ιουνίου
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το δείπνο μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Τ/κ «υπουργού εξωτερικών»
Κουντρέτ Οζερσάι που είχε αποκαλύψει
στην «Κ» την περασμένη Κυριακή ο διευθυντής της εφημερίδας Ανδρέας Παράσχος επιβεβαιώθηκε τόσο από την τ/κ
πλευρά όσο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες Τρίτη, με τους δύο να περιορίζονται λέγοντας ότι επρόκειτο για
δείπνο κοινωνικού χαρακτήρα. Σύμφωνα
με έγκυρες πηγές της «Κ», η συζήτηση
περιστράφηκε, μεταξύ άλλων, γύρω από
τους υδρογονάνθρακες και την Μαρωνίτικη κοινότητα. Ταυτόχρονα, η κίνηση
του Νίκου Αναστασιάδη να συναντήσει
τον Τ/κ «υπουργό εξωτερικών», ο οποίος
είναι εναντίον της ομοσπονδίας και βασικός πολιτικός αντίπαλος του Μουσταφά
Ακιντζί προκάλεσε δυσφορία στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

Δεν θα παίρνω άδεια

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος
Αναστασιάδης, ύστερα από πρόσκληση
του Γιαννάκη Μούσα (εκπρόσωπος Μαρωνιτών στην Βουλή) στις 4 Ιουνίου παρευρέθηκε σε δείπνο με την σύζυγό του
όπως και ο Κουντρέτ Οζερσάι με τη δική
του. «Ήταν ένα κοινωνικής φύσεως δείπνο
και συνεπώς αυτό είναι όλο», σημείωσε.
Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει προσπάθεια αποπροσανατολισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε πως δεν
γνωρίζει τι τεκταίνεται στα Κατεχόμενα.
Ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε
πρόθεση περί συνομιλιών ή «οποιαδήποτε
συζήτηση εκτός από τη γενική θεώρηση
του Κυπριακού ούτε βεβαίως και περιφρόνηση του Τ/κ ηγέτη κ. Ακιντζί». «Δε
νομίζω», συμπλήρωσε με νόημα «ότι χρειάζεται να παίρνω άδεια με ποιους θα συντρώγω ή όχι, όταν ιδιαίτερα πρόκειται
περί καθαρά κοινωνικού γεγονότος».

Εκτός ο Ακιντζί

Το δημοσίευμα στην «Κ» υπήρξε η αφορμή για να ανοίξει το θέμα στα Κατεχόμενα, όπου είχε προηγουμένως γίνει
μεν νύξη περί συνάντησης χωρίς ωστόσο
καμία επιβεβαίωση. Τη Δευτέρα Τ/κ δημοσιογράφοι ήγειραν ερωτήματα για το
ενδεχόμενο μυστικής συνάντησης Αναστασιάδη-Οζερσάι.Τη συνάντηση επιβεβαίωσε ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ,
με τον εκπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη Μπαρίς
Μπουρτζιού να ξεκαθαρίζει πως ο κ. Ακιντζί δεν ενημερώθηκε για την εν λόγω
συνάντηση, ούτε πριν αλλά ούτε και μετά.
Στη γραπτή του ανακοίνωση ο κ. Μπουρτζιού επεσήμανε πως κάτι τέτοιο είναι αντίθετο των «κρατικών θέσμιων και της
σοβαρότητας» προσθέτοντας πως «δεν
συνάδει με τις πολιτικές ηθικές αξίες».
Ο κ. Μπουρτζού ξεκαθάρισε πως ο Μουσταφά Ακιντζί ενημερώνει αρμοδίως όλους
τους ενδιαφερόμενους «θεσμούς» για το
περιεχόμενο των επίσημων ή ανεπίσημων
συναντήσεων που έχει για το Κυπριακό
είτε με τον Ε/κ ηγέτη είτε με ξένους συνομιλητές. «Το τελευταίο διάστημα», όπως
αναφέρεται, «το να μην ενημερώνεται ο
Τ/κ ηγέτης από τον «υπουργό εξωτερικών»
για τις συναντήσεις που πραγματοποιεί
«έχει καταντήσει μια στάση συμπεριφοράς
πουείναι αδύνατον να γίνει αποδεκτή και
είναι πολύ λυπηρή στάση».

Ενημέρωσε «υπουργικό»

Σε απάντηση στις επικριτικές δηλώσεις
του Μπαρίς Μπουρτζού, ο Κουντρέτ Οζερσάι ξεκαθάρισε πως ενημέρωσε αρμοδίως τον «πρωθυπουργό» και το «υπουργικό συμβούλιο» υπενθυμίζοντας
ότι και ο κ. Ακιντζί είχε συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα πριν κάποιο διάστημα
με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ αλλά αυτόν ως «υπουργό» δεν τον ενημέρωσε κανείς, (η
συνάντηση είχε γίνει στην κατοικία Μπαρίς Μπουρζού).

Ο Κουντρέτ Οζερσάι παρουσίασε και
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενημερώθηκε
για κινήσεις και προτάσεις του κ. Ακιντζί
από τον Τύπο και όχι από τον ίδιο τον
Τ/κ ηγέτη. «Δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ
υγιής η προσέγγιση να κάνεις παράπονο
επειδή δεν σου δόθηκε πληροφόρηση
για το περιεχόμενο ενός κοινωνικού δείπνου», σημείωσε ο κ. Οζερσάι παραθέτοντας παραδείγματα που ο κ. Ακιντζί
δεν ενημέρωσε τον «υπουργό εξωτερικών».
Όπως είπε το να παίρνει ο Τ/κ ηγέτης όχι
το άτομο που ήταν στο γεύμα για να ρωτήσει αν έγινε ή όχι, αλλά τον «πρωθυπουργό» και μετά να κάνει δημόσια δήλωση, είναι ένα στοιχείο προς αξιολόγηση,
πρόσθεσε ο Κουντρέτ Οζερσάι λέγοντας
ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως έγινε
κάτι στα κρυφά.

Το μενού του δείπνου

Το ερώτημα είναι το τι συζητήθηκε
μεταξύ των δύο, δεδομένου ότι η συνάντηση έγινε σε περίοδο που η φημολογία
περί γεώτρησης της Τουρκίας στην ΑΟΖ
της Κύπρου έδινε και έπαιρνε. Σύμφωνα
με έγκυρες πηγές, η συζήτηση είχε στο
μενού μεταξύ άλλων ζήτημα υδρογονανθράκων αλλά και θέματα που αφορούν
την Μαρωνιτική κοινότητα. «Δουλέψαμε
μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
για μεγάλη περίοδο και γνωρίζω τον Αναστασιάδη γι’ αυτό είναι φυσιολογικό
να βρισκόμαστε μαζί με τις συζύγους
μας. Το έκαναν θέμα, λυπάμαι γι’ αυτό»
ανέφερε ο «υπουργός εξωτερικών» ενώ
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε
πως πρόκειται για κοινωνικού χαρακτήρα
δείπνο. Αίσθηση προκάλεσε βεβαίως το
γεγονός ότι τ/κ κόμματα με σκληρή θέση
στο Κυπριακό, δεν επέκριναν όπως άλλες
φορές την συνάντηση Τ/κ «αξιωματούχου»
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα, σύμφωνα με τ/κ πηγές
της «Κ» το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό

Η συνάντηση Αναστασιάδη - Οζερσάι προκάλεσε αντιδράσεις στο «Προεδρικό» και στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, θεωρώντας
πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραγκωνίζει τον Τ/κ ηγέτη επιλέγοντας να συνομιλεί με τον βασικό αντίπαλο του Ακιντζί.
Κόμμα, εκφράζει έντονη δυσφορία για
την κίνηση του Νίκου Αναστασιάδη να
συναντηθεί με τον Τ/κ «υπουργό εξωτερικών» δεδομένων των θέσεών του στο
Κυπριακό που είναι εναντίον της ομοσπονδίας, αλλά και γιατί φαίνεται να παραγκωνίζει τον Τ/κ ηγέτη επιλέγοντας
τον βασικό του αντίπαλο.

Χαιρετίζει η Άγκυρα

Αντιθέτως, η Άγκυρα χαιρέτισε τη συνάντηση Αναστασιάδη-Οζερσάι σύμφωνα
με ρεπορτάζ του Νίκου Στέλγια κρίνοντάς
την εξέλιξη ως θετική. Όπως αναφέρεται
στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι
εξελίξεις στο Κυπριακό και στην ΑΟΖ, οι
εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ανάγκη από
διάλογο και «πραγματική» επικοινωνία
και κατανόηση. «Τι καλύτερο από μια απευθείας επικοινωνία των δύο πλευρών,
την στιγμή που κάποιοι προεξοφλούν τις
εξελίξεις στην περιοχής μας», σημειώνεται
στο ρεπορτάζ της «Κ» χωρίς να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν επισήμως τις τελευταίες εξελίξεις. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται στο ρεπορτάζ του ο Νίκος Στέλγιας
διερωτούνται γιατί αντιδρά ο Μουσταφά
Ακιντζί με τη συνάντηση δεδομένου ότι
ο κ. Οζερσάι είναι «υπουργός εξωτερικών».

Aνοιγμα Αμμοχώστου ενέκρινε το «υπουργικό»
Την στιγμή που τα βλέμματα όλων είναι

επικεντρωμένα στο περιβόητο δείπνο,
αίσθηση προκάλεσε η είδηση απόφασης
για να μπει ομάδα ειδικών στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και να
προβεί σε «επιστημονική καταγραφή»
των περιουσιακών στοιχείων ενέκρινε
το «υπουργικό συμβούλιο» σύμφωνα με
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Κουντρέτ Οζερσάι. Ως «κυβέρνηση», δήλωσε ο
Κουντρέτ Οζερσάι, θα ενεργήσουν με
τρόπο που να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των «παλιών κατοίκων» των Βαρωσίων και του
«τμήματος βακουφίων». Οι όροι εντολής
αυτής της ομάδας θα ετοιμαστούν με βάΘα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως σύμφωνα με το άρθρο του Ανδρέα Παράσχου
στην «Κ» το οποίο έφερε στο προσκήνιο
το δείπνο των δύο πολιτικών ανδρών αναφέρεται πως ο λόγος του δείπνου ήταν
η είδηση ότι οι ΗΠΑ, προωθούν φόρμουλα
διευθέτησης, χωρίς κανένα Τούρκο στρα-

ση την απόφαση του «υπουργικού»,
πρόσθεσε, και τις επόμενες ημέρες θα
απευθύνουν δημόσια έκκληση σε όσους
θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε
αυτή την εργασία. Θα ενημερώσουν επίσης, είπε, την επόμενη περίοδο και τον
Τ/κ ηγέτη αλλά και την «βουλή» σχετικά
με το θέμα. Ο Κουντρέτ Οζερσάι αναφέρθηκε και στο μαρωνίτικο χωριό Καρπάσια λέγοντας ότι εντός της εβδομάδας
θα υπογραφούν τα συμβόλαια ενώ κάποιοι που μένουν σε σπίτια στο εν λόγω
χωριό θα μετακινηθούν. « Έτσι μικρός
μεν αριθμός αλλά περίπου 10-15 σπίτια
θα μπορέσουν να επιστραφούν σε Μαρωνίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
τιώτη, με την ασφάλεια να επικουρείται
από αμερικανική βάση εδώ. «Εις αντάλλαγμα» όπως αναφέρεται στο άρθρο «η
τουρκική πλευρά θα απολαμβάνει μερίδιο
κερδών από το ενεργειακό πρότζεκτ της
Ανατολικής Μεσογείου μέσω μετοχών της
στις ενεργειακές εταιρείες».

Gan Direct Advisory Tool:
Το απόλυτο εργαλείο που σας υποδεικνύει πώς να αξιοποιήσετε
όλες τις προσφορές, deals και εκπτώσεις που δικαιούστε
για να διαμορφώσετε το πιο συμφέρον ασφαλιστικό συμβόλαιο
Με το νέο online εργαλείο της, η Gan Direct καθοδηγεί βήμα - βήμα τους πελάτες της ώστε να
διασφαλίσουν τη μέγιστη κάλυψη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος κάνοντας χρήση όλων των πιθανών συνδυασμών προσφορών, προνομίων και εκπτώσεων.
Με το Advisory Tool, η διαδικασία γίνεται απόλυτα εξατομικευμένα και real time με λίγα και απλά βήματα μέσα από το www.gandirect.com.
Όταν ο ενδιαφερόμενος πελάτης έχει ολοκληρώσει την προσαρμογή των συμβολαίων του σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, το ίδιο το
σύστημα υποδεικνύει όχι μόνο τα περιθώρια βελτίωσης του τελικού κόστους ασφάλισης, αλλά και
ποιες ακριβώς προσφορές του αντιστοιχούν και
δεν έχει αξιοποιήσει προς όφελός του.
Η ευελιξία που διαθέτει το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει επίσης στον πελάτη να επιλέξει
την περίοδο κάλυψης, το διαθέσιμο ποσό, αλλά
και τον τρόπο πληρωμής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του. Και όλα αυτά πάντα με Gan Guarantee για την πιο ανταγωνιστική πρόταση της αγοράς σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτηση.
Όπως τονίζει ο κ. Γιώργος Νικολαϊδης, CEO της
Gan Direct: “Σήμερα κορυφώνεται για εμάς μια
προσπάθεια 25 ετών. Όλα αυτά τα χρόνια, η ομάδα της Gan Direct εξυπηρετεί τους πελάτες της
δημιουργώντας καινοτομικά εργαλεία που κάνουν
τη ζωή του πιο εύκολη, αλλά και διασφαλίζοντας
το συμφέρον του μέσα από τις πιο ανταγωνιστικές
προτάσεις εξοικονόμησης.
Με το πιο σύγχρονο εργαλείο μας, το Advisory
Tool, επιβραβεύουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας αναδεικνύοντας τις μοναδικές τους ανάγκες και βοηθώντας τους να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από την ασφάλεια τους. Τη

μέγιστη δηλαδή κάλυψη και εξυπηρέτηση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με το τεχνολογικό άλμα
του Advisory Tool είμαστε εκεί που οι άλλοι θέλουν θα έρθουν!”
Το Advisory Tool αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική επιλογή για τους καταναλωτές
που αναζητούν τις πιο συμφέρουσες λύσεις ασφάλισης καθώς συνοψίζει όλες τις εκπτώσεις,
deals, προσφορές και προνόμια που προσφέρει η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Gan Direct. Συγκεκριμένα:
Έξυπνη κίνηση #1: Επιλέγοντας αποκλειστικά
Gan Direct για όλα τα συμβόλαια, ο πελάτης εξοικονομεί περίπου €2.000 κατά μέσο όρο σε σχέση
με την προηγούμενή του εταιρεία, με τις ίδιες καλύψεις!
Έξυπνη κίνηση #2: Με τη νέα υπηρεσία Συνδυαστικής Ασφάλισης και την ενοποίηση ουσιαστικά δύο συμβολαίων σε ένα, η έκπτωση φτάνει
το 15%!
Έξυπνη κίνηση #3: Με την πρωτοποριακή υπηρεσία All In One της Gan Direct, ο πελάτης συγκεντρώνει όλα του τα βασικά συμβόλαια Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτου σε ένα «πακέτο» με μία
κοινή ημερομηνία ανανέωσης, εξασφαλίζοντας
περαιτέρω έκπτωση που φτάνει το 20%.
Έξυπνη κίνηση #4: Κλείνοντας τα συμβόλαιά
του με το Ιnsurance On the Go, τον έξυπνο, online
τρόπο ασφάλισης για το όχημα, την υγεία και την
περιουσία, κερδίζει επιπλέον έκπτωση 10%.
Έξυπνη κίνηση #5: Με την επιλογή της αυτόματης ανανέωσης συμβολαίου στις ανωτέρω προσφορές προστίθεται επιπλέον έκπτωση μέχρι 5%.
Περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη
ιστοσελίδα της Gan Direct www.gandirect.com.
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Δεν αναστρέφεται η αρνητική επίδοση στον τουρισμό
Μειωμένες κατά 3,5% οι αφίξεις Μαΐου, μέχρι 10% πιο κάτω οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία αναφέρει ο ΠΑΣΥΞΕ - Αύξηση ταξιδίων Κυπρίων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μέσα Ιουλίου
τα Airbnb

Μισοάδειο θα είναι φέτος το ποτήρι του
τουρισμού, ακόμα και για τους πλέον αισιόδοξους. Εξάλλου, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για αισιόδοξες εκτιμήσεις.
Μόλις χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας ταξιδιωτών για τον
μήνα Μάιο, που δείχνουν αφίξεις μειωμένες κατά 3,5%. Σε πραγματικούς αριθμούς, οι αφίξεις ανήλθαν σε 434,5 χιλιάδες
τον Μάιο του 2019, σε σχέση με 450,5
τον Μάιο του 2018. Οριακά μειωμένες ήταν οι αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου. Σημειώνεται ότι Ιανουάριος,
Φεβρουάριος και Απρίλιος κατέγραψαν
θετικό πρόσημο στις αφίξεις, εν αντιθέσει
με τον Μάρτιο και τον Μάιο. Πιο ξεκάθαρη
εικόνα αναμένεται να δώσει ο Ιούνιος.

Μέχρι πρότινος τα καταλύματα τύ-

Μέχρι 10%
Πριν από μερικές εβδομάδες οι ξενοδόχοι απέφευγαν να μοιραστούν τις εκτιμήσεις τους για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερης
σημασίας η παραδοχή του ΠΑΣΥΞΕ, για
μειώσεις στις κρατήσεις τουριστών στα
ξενοδοχεία μας που κυμαίνεται από 5%<
<
<
<
<
<

Επί τάπητος η αύξηση του
προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αυτή
την στιγμή ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 55 εκατ.
ευρώ, ενώ με την αύξησή του
εκτιμάται ότι η Κύπρος μπορεί να φτάσει πιο εύκολα σε
νέες αγορές.
10% ανάλογα με την τουριστική περιοχή.
Οι παράγοντες γνωστοί : η αβεβαιότητα
που επικρατεί πανευρωπαϊκά και διεθνώς
γύρω από το Brexit και η εξασθένηση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλιού έναντι του ευρώ, η απώλεια πτήσεων από την Γερμανία και την Κεντρική
Ευρώπη, η υποτίμηση της τουρκικής
λίρας και οι επιδοτήσεις που γίνονται
για πτήσεις προς τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η μείωση των τιμών
ώστε η Κύπρος να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της δεν είναι εφικτό, από
την στιγμή που, όπως τόνισαν οι ξενοδόχοι κατά την χθεσινή τους ετήσια συνέλευση, επωμίζονται ψηλό ενεργειακό
κόστος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από πρωταγωνιστές της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, το κόστος του ηλεκτρισμού αποτελεί
το 15% των μηνιαίων εξόδων ενός ξενο-

Οι αφίξεις τουριστών την πενταμηνία Ιανουαρίου- Μαΐου 2019 ανήλθαν στις 1,12 εκατ. σε σχέση με 1,13εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την κατάσταση «σώζουν» τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό.
δοχείου, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο
ο λογαριασμός διμηνίας μπορεί να φτάσει
μέχρι τις 200-300 χιλιάδες ευρώ.

Ζητούμενο οι πτήσεις
Η ενίσχυση του πτητικού προγράμματος προς τα κυπριακά αεροδρόμια με
περισσότερες πτήσεις και από περισσότερες εταιρείες θεωρείται ως εκ των ων
ουκ άνευ για την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η αγορά δεν έχει ορθοποδήσει ακόμα μετά το κλείσιμο της
Cobalt, ενώ αρνητικός ήταν ο αντίκτυπος
του κλεισίματος της Germania Airlines.
Οι μήνες που προηγήθηκαν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για τις αερομεταφορές, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο, αφού ούτε η αναστολή πτήσεων
των αεροσκαφών στα αεροσκάφη Boeing

737 δεν λειτούργησε βοηθητικά στις κρατήσεις ταξιδιωτών. Πάντως, οι προσπάθειες του Υφυπουργείου Τουρισμού για
αύξηση της αεροπορικής σύνδεσης με
την γερμανική αγορά συνεχίζονται. Πιο
ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει περί τις
αρχές Ιουλίου, μετά τις επαφές του κ.
Περδίου στην Γερμανία, στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες.
Στην πρώτη γραμμή των αλλαγών και
των προσπαθειών, οι ξενοδόχοι εντάσσουν την επίσπευση της διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου branding, την βελτίωση των ξενοδοχειακών μονάδων και
του τουριστικού προϊόντος, την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που θα έχει
ως αποτέλεσμα την λιγότερη γραφειοκρατία, και ταχύτερες διαδικασίες, και
τέλος την αξιοποίηση της τεχνολογίας
για την προσέλκυση επισκεπτών. Από

την πλευρά του, ο πρόεδρος του Παγκύπριου συνδέσμου Ξενοδόχων Χάρης Λοϊζίδης, έθεσε θέμα για τον προϋπολογισμό
του Υφυπουργείου Τουρισμού. Σύμφωνα
με τον προϋπολογισμό του 2019, το νεοσύστατο Υφυπουργείο έχει στην διάθεση
του ποσό ύψους 47,8 εκατ. ευρώ, ενώ
στα ίδια επίπεδα υπολογίζεται για το
2020 και το 22021.
Αυτό που τονίζεται από παράγοντες
του τουρισμού είναι ότι για να μπορέσει
το Υφυπουργείο να σηκώσει στις πλάτες
του το βάρος της σταθεροποίησης του
τουρισμού, αλλά και της προώθησης του
νέου κυπριακού brand στις αγορές του
εξωτερικού, θα χρειαστεί επιπρόσθετα
κονδύλια.

Οι Κύπριοι ταξιδεύουν
Το μούδιασμα που δημιουργούν οι συ-

γκρατημένες τουριστικές αφίξεις, αντισταθμίζεται από τα ταξίδια των κατοίκων
τη Κύπρου στο εξωτερικό, που δεν φαίνεται να πτοούνται ούτε από τις τιμές
των αεροπορικών εισιτηρίων, ούτε από
τις λιγότερες επιλογές σε αεροπορικές
εταιρείες και ενδεχομένως σε προορισμούς.
Η τάση των Κυπρίων ταξιδιωτών φάνηκε από τον Απρίλιο, ενώ επιβεβαιώθηκε
τον Μάιο. Με βάση τα αποτελέσματα
της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων στο εξωτερικό ανήλθαν στις
141.709 σε σύγκριση με 103.796 τον
Μάιο 2018, σημειώνοντας αύξηση της
τάξης του 36,5%.
Αύξηση της τάξης του 10,2% καταγράφηκε στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα και 26,7%
αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

που Airbnb ήταν ένας βραχνάς για
τους ξενοδόχους. Κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει μετά την συμφωνία
στην επιτροπή εμπορίου της Βουλής για ρύθμιση της αδειοδότησης
και των προδιαγραφών των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Εξάλλου, η θέση του ΠΑΣΥΞΕ εκφράστηκε και επίσημα από τον
πρόεδρό του Χάρη Λοϊζίδη, ο οποίος έκανε λόγο για τάσεις της
παγκοσμιοποιημένης τουριστικής
αγοράς από την οποία η Κύπρος
δεν μπορεί να ξεφύγει. «Κοινός
στόχος όλων πρέπει να είναι η
προστασία του brand της Κύπρου.
Σε αυτό το πλαίσιο η θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση της αγοράς
αυτής κρίνεται αναγκαία και θα
πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε.
Η πρόταση νόμου έχει εξασφαλίσει την συμφωνία όλων των πλευρών, ωστόσο αναμένεται να τεθεί
εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου περί τα τέλη Ιουνίου και
ακολούθως να τεθεί για ψήφιση
στην Ολομέλεια του σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζητούμενο είναι να ρυθμιστεί η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων
και στις περιπτώσεις κοινόκτητων
οικοδομών. Αναμένεται ότι το θέμα θα ρυθμιστεί μέχρι τις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία
προγραμματίζεται η τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το θέμα εκκρεμεί από το 2017 στην Βουλή. Την συμφωνία των κοινοβουλευτικών κομμάτων για ρύθμιση του θέματος,
χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας από το βήμα
την ετήσιας γενικής συνέλευσης
του ΠΑΣΥΞΕ, ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε την σημασία του επιπέδου των καταλυμάτων ως προς
την ευρύτερη εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, και
τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την λειτουργία τέτοιων καταλυμάτων. « Δεν μπορεί κάποιοι να
υποβάλλονται σε όλους τους κανόνες του κράτους και κάποιοι άλλοι
όχι. Έτσι θα υπάρξει μια ρύθμιση
που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ένα έλεγχο προς όφελος της
τουριστικής πολιτικής», επισήμανε
ο Πρόεδρος.

Xάνουν έδαφος τα ξενοδοχεία στις πόλεις της Ελλάδας λόγω Airbnb
Μείωση πληρότητας στις μονάδες της Αθήνας παρά την άνοδο των αφίξεων - Αυξήθηκαν φέτος οι Αμερικανοί επισκέπτες
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Τη μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων
μισθώσεων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και την
άνοδο του τουρισμού city break, αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την ταξιδιωτική
κίνηση και δαπάνη κατά το πρώτο τρί-

τουργεί ο τομέας «Ηλιος» και «Θάλασσα»,
αλλά και τις μαρτυρίες σύμφωνα με τις
οποίες στον επαρχιακό χειμερινό τουρισμό
δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές, συνάγεται πως οι αυξημένες αφίξεις
ταξιδιωτών αφορούν city breakers που
σε μεγάλο ποσοστό κατέλυσαν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες μέσω διαδικτυακών
πλατφορμών κρατήσεων τύπου Airbnb.
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Ωθηση από ΗΠΑ

Το πρώτο τρίμηνο τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν
κατά 37,2% και κατά 7,8%
οι αφίξεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται να καταγράφεται ισχυρότατη άνοδος του εισερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες τουρισμού αλλά και των δαπανών που πραγματοποιεί αυτός στην Ελλάδα. Μάλιστα,
για το πρώτο τρίμηνο οι Αμερικανοί με
75,5 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη, αυξημένη
κατά 118,9% από το περυσινό πρώτο τρίμηνο, έρχονται δεύτεροι μεταξύ όλων
των εθνικοτήτων σε εισροές συναλλάγματος μετά τους Γερμανούς.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
της ΤτΕ για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατά
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019,

μηνο. Και αυτό, γιατί ενώ τα δεδομένα
δείχνουν σημαντική άνοδο, η ένωση ξενοδόχων Αττικής για την ίδια περίοδο αναφέρει μείωση της πληρότητας και των
εσόδων.
Με δεδομένο πως η ταξιδιωτική αυτή
κίνηση αφορά την περίοδο που δεν λει-

Μεγάλη αύξηση κατά 118,9% παρουσίασαν οι τουριστικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι ο-

ποίες διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο στα 75,5 εκατομμύρια.

οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν
αύξηση κατά 37,2% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 760 εκατομμύρια ευρώ. Οι
εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν
κατά 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 85,1
εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισπράξεις
από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 55,3%
και διαμορφώθηκαν στα 27,1 εκατομμύρια
ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 79,5% και
διαμορφώθηκαν στα 75 εκατομμύρια.
Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, άνοδο
κατά 118,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις
από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 75,5 εκατομμύρια, ενώ αυτές από τη
Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 63,5%
και διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατομμύρια.
Την ίδια περίοδο (Ιανουαρίου - Μαρτίου), 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. Ειδικότερα,

η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία
παρουσίασε μείωση κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στις 177 χιλιάδες ταξιδιώτες,
ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά
42,8% και διαμορφώθηκε στις 55 χιλιάδες
ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το
Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά
41,8% και διαμορφώθηκε στις 143 χιλιάδες.
Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της
Ε.Ε.-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις
ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47,4% και διαμορφώθηκε στις 104 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ
αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 89,9%
και διαμορφώθηκε στις 30 χιλιάδες.
Παρά όμως την προαναφερθείσα αύξηση κατά 7,8% της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, το πρώτο τρίμηνο η
πληρότητα στα αθηναϊκά ξενοδοχεία σημείωσε πτώση 6,8% και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο επίσης πτώση 6,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) και της GBR Consulting
για την κίνηση και την απόδοση των ξενοδοχείων.

ΔΙΕΘΝΗ

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

9

H βρετανική
αυτοκινητοβιομηχανία
«φρενάρει» λόγω Brexit
Eταιρείες κλείνουν εργοστάσια και οι επενδύσεις μειώθηκαν 46,5%
Οι προκλήσεις του μέλλοντος αποτελούν
σήμερα τον μεγαλύτερο, ίσως, πονοκέφαλο που καλείται να αντιμετωπίσει η
διεθνής αυτoκινητοβιομηχανία. Οι βρετανικές εταιρείες δεν αποτελούν εξαίρεση,
αλλά έχουν έναν επιπλέον λόγο για να
ανησυχούν. Το Brexit και τα νέα δεδομένα
που θα διαμορφώσει η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως
αναφέρει το BBC, η Ford σχεδιάζει να
κλείσει το εργοστάσιό της στην περιοχή
Μπρίτζεντ της Βρετανίας το 2020 και θα
χαθούν 1.700 θέσεις εργασίας, ενώ η
Honda δήλωσε ότι θα κλείσει στο Σουίντον
το εκεί εργοστάσιο έως το 2021, θέτοντας
εν κινδύνω 3.500 θέσεις εργασίας.
Οι σοβαροί λόγοι που ωθούν σε αυτές
τις κινήσεις τις διοικήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι η μείωση της ζήτησης, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις για
τα όρια εκπομπών ρύπων, το μέγα ζήτημα
της στροφής του κοινού στην ηλεκτροκίνηση, η μειωμένη διάθεση για κατοχή
ιδιόκτητου αμαξιού, όταν υπάρχει η εναλλακτική της συνοδήγησης ή της πλατφόρμας διασύνδεσης οδηγών και πελατών,
και ως κατακλείδα η αβεβαιότητα περί
της εξόδου. Ενόψει του θολού τοπίου του
Brexit, οι επενδύσεις στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία δύο
χρόνια ελαττώθηκαν δραστικά και μόνο
το 2017 η πτώση ήταν 46,5%. Αναλυτές
επισημαίνουν ότι τα βρετανικά εργοστάσια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις

εισαγωγές εξαρτημάτων από την Ε.Ε.,
ενώ και τα περισσότερα από τα ολοκληρωμένα οχήματα της Βρετανίας διατίθενται εκεί.

Πτώση ζήτησης
Αρκεί να σκεφθεί κανείς, όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το BBC, ότι
την περασμένη χρονιά οι πωλήσεις αυτοκινήτων σε όλον τον πλανήτη δεν είχαν
μεταβολή σε σύγκριση με τις αντίστοιχες
του 2017 – και αυτό είναι καλή εξέλιξη
για το περιβάλλον λόγω περιορισμού των
<
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Τα βρετανικά εργοστάσια
εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τις εισαγωγές
εξαρτημάτων από την Ε.Ε.
ρύπων, αλλά μάλλον κακή για τον κλάδο.
Η στασιμότητα οφείλεται στη μειωμένη
ζήτηση από την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά. Κατά τον Ντέιβ Λέγετ, αρχισυντάκτη
της ιστοσελίδας αυτοκινήτου just-auto,
«η εμπορική διένεξη μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου έχει γενικευμένα
πλήξει την εμπιστοσύνη στην Κίνα. Η
οικονομία της χώρας έχει επιβραδυνθεί,
ούτως ή άλλως, αλλά η διένεξη την επισπεύδει». Αποδυνάμωση της ζήτησης
παρατηρείται και στις άλλες δύο σημα-

ντικές αγορές, των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Ενα αίτιο προβληματισμού, επίσης, είναι
και το θέμα των ρύπων. Η ανησυχία για
την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και
μια αλλαγή στη φορολογία των πετρελαιοκίνητων έχει οδηγήσει σε πτώση
των πωλήσεών τους και ειδικά στη Βρετανία αυτή ήταν της τάξεως του 7% το
2018. Ετι περαιτέρω δυσκολίες για τον
κλάδο δημιουργεί και η εισαγωγή πιο
σκληρών ορίων για τα επιτρεπόμενα επίπεδα εκπομπών, ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου –
αυτό απλά σημαίνει πως η κατασκευή
πιο πράσινων αμαξιών θα είναι ακριβότερη. Αρχής γενομένης από το 2021, οι
αυτοκινητοβιομηχανίες θα τιμωρούνται
με βαριά πρόστιμα στην Ε.Ε., εάν τα αμάξια τους εκπέμπουν περισσότερο από
το επιτρεπόμενο και, συν τω χρόνω, τα
όρια θα γίνονται αυστηρότερα. «Κατά
μέσον όρο θα πρέπει να προσθέτουν στα
οχήματά τους οι κατασκευάστριες εταιρείες εξαρτήματα 1.000 ευρώ, ώστε να
συμμορφώνονται με τα όρια. Αρα και οι
καταναλωτές δεν θα θέλουν τόσο πολύ
να αγοράσουν ένα πιο ακριβό αυτοκίνητο», παρατηρεί ο αναλυτής Αρντ Ελινγκχορστ της Evercore. Συν τοις άλλοις,
προσθέτει ο κ. Λέγετ, εάν στα επόμενα
15 χρόνια επεκταθεί η αυτόνομη οδήγηση,
θα είναι προτιμότερο να μοιράζεται κανείς
ένα τέτοιο όχημα ή να το ενοικιάζει παρά
να το κατέχει.

H Ford σχεδιάζει να κλείσει το εργοστάσιό της στην περιοχή Μπρίτζεντ της Βρετανίας το 2020 και θα χαθούν 1.700 θέσεις εργασίας, ενώ
η Honda δήλωσε ότι θα κλείσει στο Σουίντον το εκεί εργοστάσιο έως το 2021, θέτοντας εν κινδύνω 3.500 θέσεις εργασίας.
Για να μπορέσουν οι εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων χρειάζεται
να πουλάνε περισσότερα ηλεκτρικά αμάξια. «Ομως, πολλές από αυτές δεν είναι
έτοιμες να διοχετεύσουν τέτοιες ποσότητες αυτοκινήτων», παρατηρεί ο κ.
Λέγετ. Αυτό προϋποθέτει αλλαγές και ε-

Αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός
των βαθύπλουτων μεταναστών
Το 2018, τουλάχιστον 108.000 εύποροι αποφάσισαν να αλλάξουν χώρα διαμονής
Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των βαθύπλουτων που εγκαταλείπουν τις χώρες
τους και αποφασίζουν να εγκατασταθούν
σε άλλη χώρα ή σπεύδουν να αποκτήσουν την υπηκοότητα και το διαβατήριο
άλλης χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας ερευνών New World Wealth,
που έχει έδρα στο Γιοχάνεσμπουργκ,
στη διάρκεια του περασμένου έτους
περίπου 108.000 βαθύπλουτοι διέσχισαν
τα σύνορα των χωρών τους και εγκαταστάθηκαν σε άλλη χώρα. Καταγράφεται έτσι αύξηση 14% σε σύγκριση
με τον αριθμό όσων έκαναν το ίδιο το
2017, αλλά το σημαντικότερο είναι πως
ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος
από τον αντίστοιχο του 2013. Η Κίνα
και η Ρωσία είναι οι χώρες που καταγράφουν την πλέον μαζική φυγή πλουσίων από το έδαφός τους, τους οποίους
προσελκύουν περισσότερο η Αυστραλία,
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
Συχνά, αιτία αυτής της ιδιότυπης και
αυξανόμενης μετανάστευσης δεν είναι
άλλη από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια με
στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής,
καθώς οι κάτοχοι πολύ μεγάλου πλούτου
προσπαθούν να ξεφύγουν από την «τσιμπίδα» των φορολογικών αρχών. Εχει
προηγηθεί το 2017 η συμφωνία στους
κόλπους του ΟΟΣΑ που δεσμεύει τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
των κρατών-μελών του διεθνούς οργανισμού να ενημερώνουν τις φορολογικές
αρχές των υπόλοιπων κρατών γύρω από
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Φεύγουν κυρίως από Κίνα
και Ρωσία και αναζητούν
μια νέα ζωή, ιδίως σε ΗΠΑ,
Καναδά και Αυστραλία.

Η Αυστραλία είναι πρώτη στις προτιμήσεις των βαθύπλουτων. Η χώρα θεωρείται ασφαλής προορισμός και δεν επιβάλλει φόρους κληρονομιάς, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους βαθύπλουτους, οι οποίοι συχνά έχουν κληρονομήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Στη φωτογραφία, άποψη από το Σίδνεϊ.

τους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλοδαπών. Στην εν λόγω συμφωνία έχουν
προσχωρήσει οι αρμόδιοι φορείς τουλάχιστον 100 χωρών θέτοντας, έτσι,
προηγούμενο και για πολλές άλλες χώρες.
Η νέα φορολογική πραγματικότητα αντανακλάται εμφανώς στον αυξανόμενο
αριθμό των πλουσίων που επιδιώκουν
ένα διαφορετικό καθεστώς ώστε να αποφύγουν τη βαριά φορολόγηση. Εξίσου
ισχυροί παράγοντες είναι σε ορισμένες
περιπτώσεις και οι συγκρούσεις πολιτικής ή θρησκευτικής φύσης αφού οι
βαθύπλουτοι έχουν τη δυνατότητα να
φύγουν οι ίδιοι το συντομότερο, αλλά
και να φυγαδεύσουν τα πλούτη τους.
Οπως τονίζει η New World Wealth, η
Αυστραλία είναι πρώτη στις προτιμήσεις
των βαθύπλουτων.
Η Αυστραλία θεωρείται ασφαλής προ-

ορισμός χωρίς εγγενείς συγκρούσεις
και δεν επιβάλλει φόρους κληρονομιάς,
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους βαθύπλουτους που συχνά έχουν κληρονομήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας
τους. Η οικονομία της, άλλωστε, έχει
στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς με
την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ενώ αναπτύσσεται με σταθερούς
ρυθμούς, έχει βγει αλώβητη από την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
και δεν έχει γνωρίσει ύφεση τα τελευταία
27 χρόνια. Εξίσου δημοφιλής προορισμός
είναι, βέβαια, και οι ΗΠΑ, με τη Νέα
Υόρκη, το Λος Αντζελες, το Μαϊάμι και
το Σαν Φρανσίσκο να έχουν προσελκύσει τους περισσότερους βαθύπλουτους
μετανάστες. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα
την Κίνα, τα τελευταία χρόνια διεξάγει
πραγματική εκστρατεία κατά της δια-

φθοράς ενώ παράλληλα έχει θέσει περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων,
με αποτέλεσμα πολλοί βαθύπλουτοι Κινέζοι να έχουν προβλήματα με τις Αρχές.
Αρκετοί από αυτούς έχουν επιλέξει να
φύγουν από τη χώρα και να βρουν έτσι,
άλλους τρόπους για να μεταφέρουν τα
πλούτη τους στο εξωτερικό. Δεν είναι,
άλλωστε, λίγοι οι βαθύπλουτοι Κινέζοι
που μεταναστεύουν σε ανεπτυγμένες
χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν
καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης στα
παιδιά τους.
Στελέχη της New World Wealth τόνισαν, πάντως, πως η φυγή των βαθύπλουτων δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας
για την οικονομία της, καθώς τόσο στη
δεύτερη οικονομία του κόσμου όσο και
στην Ινδία αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός
των βαθύπλουτων.

Η κατάσταση είναι, αντιθέτως, ανησυχητική για τη Ρωσία, καθώς την εγκατέλειψαν πέρυσι περίπου 7.000 βαθύπλουτοι εξαιτίας των οικονομικών
κυρώσεων που της έχουν επιβάλει οι
ΗΠΑ μετά την προσάρτηση της Κριμαίας. Εξίσου μαζική ήταν η φυγή των
βαθύπλουτων από την Τουρκία, που
στη διάρκεια του 2018 έχασε 4.000 δισεκατομμυριούχους εν μέσω οικονομικής κρίσης, αυξανόμενου αυταρχισμού
της κυβέρνησης Ερντογάν, αλλά και διπλωματικής κρίσης με τις ΗΠΑ. Ειδική
περίπτωση αποτελεί η Βρετανία για λόγους σε μεγάλο βαθμό ευνόητους. Η ανησυχία για τα παρεπόμενα του Brexit
αλλά και ο φόβος της φορολογίας «έδιωξαν» από τη Γηραιά Αλβιώνα περίπου
3.000 βαθύπλουτους στη διάρκεια του
περασμένου έτους.

πενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή η αγορά
δεν είναι έτοιμη, εφόσον δεν διαθέτει επαρκείς σταθμούς φόρτισης. Λόγου χάριν,
το Ρουσελχάιμ στη Γερμανία, όπου η
έδρα της Opel, αναλαμβάνει την κατασκευή 1.300 σταθμών φόρτισης. Και η
πόλη αυτή βρίσκεται σε πλεονεκτική

θέση έναντι άλλων στην Ε.Ε., μιας και εξασφάλισε κρατική στήριξη 12,8 εκατ.
ευρώ για το έργο, αλλά θα πρέπει να λύσει
και άλλα προβλήματα, όπως οι ελλείψεις
ειδικευμένου προσωπικού και υλικών,
καθώς και η γραφειοκρατία, παρατηρεί,
τέλος, το Ρόιτερς.

Νέα «πράσινη» επένδυση
από τον οίκο Chanel
Ακόμη ένας κολοσσός εντάσσεται στην
κατηγορία των επιχειρήσεων που εκδηλώνουν δημοσίως τη στροφή τους σε προϊόντα
φιλικά προς το περιβάλλον. Πρόκειται για
τον γαλλικό οίκο υψηλής ραπτικής και ειδών
πολυτελείας Chanel, που επενδύει σε μια
«πράσινη» εταιρεία χημικών. Oπως αναφέρει
ο οίκος, η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο
της προσπάθειάς του να παρουσιάσει στο
εκλεκτό κοινό του είδη που δεν βλάπτουν
τον πλανήτη.
Οι βιομηχανίες ένδυσης και καλλυντικών
επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, καθώς τα υλικά που χρησιμοποιούν σε
ορισμένες ίνες είναι τοξικά και τα προϊόντα
φροντίδας προσώπου είναι συχνά επιβλαβή.
Eτσι νεοφυείς εταιρείες προσπαθούν να κατασκευάσουν υποκατάστατα των μικροπλαστικών ινών που περιέχουν συνήθως
τα είδη ένδυσης ή ακόμη και τα καλλυντικά.
Ανάμεσά τους, η νεοφυής Evolved by Nature,
στην οποία αποφάσισε να καταβάλει ο οίκος
Chanel άγνωστο προς το παρόν ποσό για
την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών.
Oπως σχολιάζουν αναλυτές του Bloomberg,
η εν λόγω εταιρεία προσπαθεί να υποκαταστήσει τα επιβλαβή υλικά με ένα νέο
είδος μεταξιού και ενδεχομένως κάποια
στιγμή να παράγει τις ίνες με τις οποίες θα
υφαίνονται οι πολυτελείς εσάρπες του οίκου
Chanel αξίας 475 δολαρίων.
Αντίστοιχες κινήσεις πολλών ηχηρών ονομάτων του κόσμου των επιχειρήσεων έχουν προκαλέσει προβληματισμό στην κοινή
γνώμη, που διερωτάται κατά πόσον είναι
γνήσια η στροφή των μεγάλων επιχειρηματικών σε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
ή αποτελεί είδος διαφημιστικού τρικ. Ο κλάδος της μόδας, της υγείας και της ομορφιάς,
πάντως, έχει καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον του για τον πλανήτη. Πολλά εμπορικά
σήματα που φημίζονται για την κοινωνική
τους ευαισθησία προωθούν τελευταία την
οικολογική τους εικόνα. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον οίκο Chanel, δεν είναι η πρώτη
φορά που προσπαθεί να κατοχυρώσει το
οικολογικό του προφίλ. Το 2018 επένδυσε
στη φινλανδική εταιρεία Sulapac, που παράγει βιοδιασπώμενα είδη συσκευασίας και

σακούλες.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την τροφοδοσία της, η εταιρεία έχει εξαγοράσει
από το 2016 τέσσερις ευρύτατα γνωστές
γαλλικές εταιρείες μεταξιού. Στη διάρκεια
του 2018, άλλωστε, η Chanel, οίκος με ιστορία
ενός αιώνα, δημοσίευσε έκθεση γύρω από
το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει θέματα
σχετικά με τη βιωσιμότητα της παραγωγής.
Η νεοφυής Evolved by Nature έχει έδρα τη
Βοστώνη. Την ίδρυσαν το 2013 η μηχανολόγος βιοϊατρικής Ρεβέκα Λακουτίρ και ο
χημικός Γκρέγκορι Αλτμαν. Παράγει καθαρό
μετάξι σε υγρή μορφή μέσω τεχνολογίας
που χρησιμοποιεί τα κουκούλια του μεταξοσκώληκα όταν έχουν εγκαταλειφθεί από
τις κάμπιες. Η εταιρεία έχει κατοχυρώσει
δικαιώματα σε δεκάδες συνδυασμούς μορίων
της φυσικής πρωτεΐνης του μεταξιού από
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Αγόρασε μειοψηφικό
πακέτο μετοχών στη νεοφυή
εταιρεια Evolved by Nature.
το 2014. Μέχρι στιγμής, έχει την υποστήριξη
των Kraft, Jeff Vinik και Roy Disney. Δεν
έχει, πάντως, αποκαλύψει το ύψος της χρηματοδότησης που έχει αντλήσει έως τώρα.
Σε ό,τι αφορά, πάντως, τα κεφάλαια που
της χορήγησε ο οίκος Chanel, η Evolved by
Nature υπογραμμίζει πως θα τα χρησιμοποιήσει για να παραγάγει καινοτόμα υλικά
και διαφορετικές ίνες. Παραμένει ασαφές
με τι τρόπο θα ενσωματωθεί η τεχνολογία
της στα είδη πολυτελείας του οίκου Chanel,
που καλύπτουν τεράστιο φάσμα προϊόντων,
από γυναικείες τσάντες μέχρι την υψηλή
κομμωτική. Σύμφωνα, άλλωστε, με τον ένα
εκ των ιδρυτών της εταιρείας, τον χημικό
Αλτμαν, η σύνδεσή της με τον οίκο Chanel
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της έρευνας.
Ο ίδιος διευκρινίζει, πάντως, ότι «για εμάς
και μόνον το γεγονός ότι πιστεύουν αρκετά
στο εγχείρημά μας, ώστε να κάνουν μια επένδυση σε αυτό, συνεπάγεται ότι κάνουμε
το σωστό».

Σύμφωνα με τον οίκο Chanel, η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παρουσιάσει στο εκλεκτό κοινό του είδη που δεν βλάπτουν τον πλανήτη.

Aυτη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
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Σε πτωτικό σπιράλ
οι άμεσες ξένες
επενδύσεις και το 2018
Διαμορφώθηκαν στο $1,3 τρισ. μειωμένες κατά 13% σε σχέση με το 2017
Το 2018 για τρίτη χρονιά στη σειρά μειώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI)
σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την
τελευταία έκθεση της Διάσκεψης του
ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και το Εμπόριο.
Διαμορφώθηκαν στο 1,3 τρισ. δολάρια
και η πτώση τους κατά 13% σε σχέση με
το 2017 αποδίδεται κυρίως στον μεγάλης
κλίμακας επαναπατρισμό κερδών από
τις αμερικανικές πολυεθνικές τα πρώτα
δύο τρίμηνα του 2018. Ο επαναπατρισμός
έγινε χάρις σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η αμερικανική κυβέρνηση στα τέλη του 2017. Ειδικότερα,
οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις προηγμένες οικονομίες έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2004, εμφανίζοντας
μείωση 27% σε σύγκριση με το 2017.
Στη Γηραιά Ηπειρο συγκεκριμένα αυτές
μειώθηκαν κατά το ήμισυ στα σχεδόν
200 δισ. δολάρια λόγω επαναπατρισμού
κερδών και σημαντικής ελάττωσής τους
στη Βρετανία. Στην περίπτωση της χώρας
μας, οι FDI το 2018 διαμορφώθηκαν στα
4,257 δισ. δολάρια από τα 3,611 δισ. δολάρια το 2017. Επίσης, κάμψη είχαν οι
άμεσες ξένες επενδύσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 9% στα 252 δισ.
δολάρια την περυσινή χρονιά.
Οπως αποτυπώνεται στην έκθεση της
Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και
την Ανάπτυξη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις
στις χώρες οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη κατέγραψαν αύξηση της τάξεως
του 2% στα 706 δισ. δολάρια. Λόγω της
μείωσης στις ανεπτυγμένες χώρες, το
μερίδιο των αναπτυσσόμενων στις συνολικές FDI διευρύνθηκε στο 54%, κάτι
το οποίο αποτελεί ρεκόρ. Στην Αφρική
ενισχύθηκαν 11% στα 46 δισ. δολάρια

παρά τις επιμέρους μειώσεις σε ορισμένες
χώρες. Βασικός παράγοντας της αύξησης
ήταν ότι διεθνείς επενδυτές αναζητούν
πλουτοπαραγωγικές πηγές στη «Μαύρη
ήπειρο», στις οποίες και επενδύουν, ενώ
θετικά λειτούργησε και η ανάκαμψη της
Νότιας Αφρικής μετά αρκετά χρόνια, που
δεχόταν περιορισμένα ξένα κεφάλαια.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας
η αύξηση ήταν 4%, χάρις στο ότι τα νέα
έργα, που αφορούσαν αναξιοποίητες ζώνες, διπλασιάστηκαν σε αξία σε σύγκριση
με το 2017. Στην δε Λατινική Αμερική
και στην Καραϊβική, το 2018 οι άμεσες
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΗΕ, στην Ελλάδα ανήλθαν
στα 4,257 δισ. δολάρια.
ξένες επενδύσεις κατέγραψαν πτώση
κατά 6%, ενώ το 2017 είχαν σημαντική
αύξηση ύστερα από μακράς διαρκείας
μείωση.
Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι
η πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων
το πρώτο εξάμηνο του 2018, η οποία οφείλεται σε φορολογικά κίνητρα, αντισταθμίστηκε ώς ένα βαθμό από την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα
του δευτέρου εξαμήνου. Η αξία των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών
αυξήθηκε κατά 18% με την αρωγή των
αμερικανικών πολυεθνικών, που χρησιμοποίησαν τη ρευστότητα των ξένων
θυγατρικών τους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη, την τρέχουσα
χρονιά οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανα-

μένεται να ανακάμψουν στις προηγμένες
χώρες, εφόσον πλέον κλείνει ο κύκλος
των φοροαπαλλαγών. Πάντως, πιέσεις
θα δεχθούν και φέτος και τις επόμενες
χρονιές εξαιτίας της σινοαμερικανικής
εμπορικής διένεξης. Η πρόβλεψη θέλει
τις φετινές FDI να φθάνουν το 1,5 τρισ.
δολ., υστερώντας από τον μέσον όρο των
τελευταίων δέκα ετών. Παρά ταύτα, οι
χώρες εν γένει θέτουν ως προτεραιότητα
να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις αίροντας εμπόδια, διευκολύνοντας τους επενδυτές και προσφέροντας κίνητρα σε
συγκεκριμένες περιοχές ή κλάδους. Αξίζει
να σημειωθεί ότι με το σκεπτικό αυτό
σε 147 προηγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες του κόσμου διαμορφώνονται 5.400
ειδικές οικονομικές ζώνες σε σχέση με
τις 4.000 πριν από πέντε χρόνια, όπου
προσφέρεται ποικιλοτρόπως αρωγή για
τις επενδύσεις και το επιχειρείν. Συνήθως
στις ανεπτυγμένες χώρες πρόκειται για
ζώνες, όπου προσφέρονται διευκολύνσεις
στα συστήματα διαχείρισης της προμηθευτικής αλυσίδας. Στις δε αναπτυσσόμενες οικονομίες οι ειδικές οικονομικές
ζώνες δημιουργούνται ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Πολλές ζώνες εστιάζουν στην
τεχνολογία, στα χρηματοπιστωτικά ή
στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην αναγέννηση αστικών περιοχών ή στην εμπορική χρήση επιστημονικών ανακαλύψεων. Τέλος, όπως αναφέρει η Διάσκεψη του ΟΗΕ, οι ζώνες αυτές συμβάλλουν
στην ανάπτυξη δημιουργώντας ευκαιρίες
απασχόλησης και ενισχύοντας τις εξαγωγές.

Τρία «αγκάθια» κρατούν χαμηλά
τις πωλήσεις ηλεκτρικών Ι.Χ.
Η διάρκεια φόρτισης, το δίκτυο φορτιστών και υψηλό κόστος αυτοκινήτου
«Εννέα ώρες οδήγησης, τέσσερις ώρες
φόρτισης», ανέφερε σε συνέδριο της
BP ο Ντέιβιντ Ράιτ, μηχανολόγος στη
βρετανική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος National Grid. Η φράση
αυτή συνοψίζει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν όσοι Βρετανοί έχουν
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού οι υποδομές φόρτισης στη χώρα είναι «φτωχές και ελλιπείς σε μέγεθος και σε γεωγραφική κάλυψη», όπως έχει δηλώσει
η βρετανική επιτροπή επιχειρήσεων,
ενέργειας και βιομηχανικής στρατηγικής. Οι Βρετανοί οδηγοί δεν αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως
επειδή ανησυχούν για το πώς θα τα
φορτίζουν και για τον χρόνο που χρειάζεται για τη φόρτιση, όπως είχε αποδείξει παλαιότερη έρευνα της βρετανικής κυβέρνησης. Ακόμη ένα εμπόδιο που απομακρύνει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές είναι το κόστος,
το οποίο είναι υψηλότερο σε σχέση
με το κόστος των βενζινοκίνητων. Ωστόσο, όσοι αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα στη Βρετανία επωφελούνται
από ορισμένες φοροελαφρύνσεις. Επίσης, εκτιμάται ότι η τιμή των ηλεκτροκίνητων θα εξισωθεί με την τιμή
των υπόλοιπων αυτοκινήτων στα μέσα
της ερχόμενης δεκαετίας, σύμφωνα
με τους Financial Times.
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινή-

Η αγορά της Κίνας αποτελεί τη μεγαλύτερη για την Apple εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Plan B της Apple
για την παραγωγή
του iPhone εκτός Κίνας
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Φτωχές και ελλιπείς σε
μέγεθος και σε γεωγραφική
κάλυψη οι υποδομές
φόρτισης στη Βρετανία.
των στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Tον Απρίλιο, σημειώθηκε
άνοδος κατά 63% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 0,09% των συνολικών
πωλήσεων οχημάτων, σύμφωνα με τη
βρετανική ένωση SMMT. Ο Βρετανός
υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ
έχει προειδοποιήσει πως η επίτευξη
του στόχου για μηδενικές νέες εκπομπές
αέριων ρύπων μέχρι το 2050 θα κοστίσει
στη χώρα περισσότερο από 1,12 τρισ.
ευρώ. Για τον Χάμοντ, αυτό σημαίνει
την απαγόρευση πώλησης βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων
μέχρι το 2050 και την αύξηση των σταθμών φόρτισης στο δεκαπλάσιο.

«Εννέα ώρες οδήγησης, τέσσερις ώρες φόρτισης». Με τη φράση αυτή περιέγραψε μηχανολόγος της βρετανικής εταιρείας παρο-

χής ηλεκτρικού ρεύματος National Grid το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ηλεκτροκίνηση στη Βρετανία.
Δεδομένης της καθυστέρησης στη
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων
χρησιμοποιούν, κατά κύριο λόγο, προσωπικούς σταθμούς φόρτισης, στο
σπίτι και στη δουλειά. Για το 30%-40%
των οδηγών που παρκάρουν στον δρόμο και για όσους διανύουν μεγάλες αποστάσεις οι εναλλακτικές επιλογές
είναι λιγότερες. Στις λύσεις περιλαμβάνονται οι σταθμοί φόρτισης υψηλής
ισχύος, στα πεζοδρόμια, στα σούπερ
μάρκετ και στα βενζινάδικα ή ακόμη
και ασύρματης φόρτισης, που έχει ήδη
δοκιμαστεί σε λεωφορεία στην πόλη
Μίλτον Κέινς. Με τις υποδομές φόρτισης που διατίθενται αυτή τη στιγμή

η κατάσταση είναι απλώς διαχειρίσιμη,
δήλωσε στους Financial Times ο Ντάστιν Μπέντον, στέλεχος του think
tank Green Alliance. Εάν, όμως, η Βρετανία θέλει πραγματικά να «απογειωθεί» σε αυτόν τον τομέα απαιτείται
τεράστιο δίκτυο φόρτισης, συμπλήρωσε. Εάν η Βρετανία θέλει να επιτύχει
τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για
την κλιματική αλλαγή, χρειάζεται να
κάνει μεγάλες επενδύσεις στη δημιουργία των σχετικών υποδομών και
μάλιστα σύντομα. Τον προηγούμενο
μήνα, το ειδικό σώμα συμβούλων της
βρετανικής κυβέρνησης για την κλιματική αλλαγή πρότεινε να σταματήσει

νωρίτερα, δηλαδή το 2035, η πώληση
βενζινοκίνητων και ντίζελ και όχι το
2040, όπως στοχεύει η Βρετανία.
Ακόμη και αν οι υποδομές, πράγματι,
βελτιωθούν ραγδαία μέχρι το 2035, οι
κατασκευαστές αυτοκινήτων θα είναι
απροετοίμαστοι. Το σενάριο για την
απαγόρευση πώλησης βενζινοκίνητων
μέχρι το 2035 είναι υπερβολικό, δήλωσε
ο Μάικ Χέιες, διευθύνων σύμβουλος
της SMMT. «Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανία που χτίστηκε σε διάρκεια 120
ετών, με επίκεντρο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, και τώρα στρέφεται
προς μια τεχνολογία, η οποία δεν είναι
τόσο νέα, αλλά αποτελεί σημείο καμπής» για τον κλάδο, συμπλήρωσε.

Η Apple έχει καταστρώσει ένα εναλλακτικό
σχέδιο για την παραγωγική της διαδικασία,
εάν οι εξελίξεις στο μέτωπο του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου τεθούν εκτός
ελέγχου. Η αμερικανική εταιρεία υψηλής
τεχνολογίας, της οποίας το εμβληματικό
της προϊόν είναι το κινητό τηλέφωνο iPhone,
έχει τη δυνατότητα να το κατασκευάζει και
εκτός Κίνας.
Συγκεκριμένα, ανώτατο στέλεχος της εταιρείας Hon Hai Precision, η οποία είναι
πιο γνωστή ως Foxconn και κατασκευάζει
μεγάλες ποσότητες iPhone για λογαριασμό
της Apple κυρίως στην Κίνα, έχει δυνατότητα
να το κάνει και σε άλλη χώρα. Πρόκειται
για τα iPhone που προορίζονται για την αμερικανική αγορά.
Oπως αναφέρει σε σχετικό του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, η Κίνα αποτελεί ένα σημαντικό
μέρος του μηχανισμού παραγωγής της
Apple, διότι εκεί βρίσκεται η πηγή των περισσότερων iPhone και iPad, ενώ η χώρα
αυτή είναι η μεγαλύτερή της διεθνούς αγοράς. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το Πεκίνο
με την επιβολή νέων δασμών σε αγαθά
αξίας σχεδόν 300 δισ. δολαρίων. Εάν πραγματοποιήσει την απειλή του, τότε, αφενόςη
ένταση στις διμερείς σχέσεις θα κλιμακωθεί

σε ύψιστο βαθμό, αφετέρου θα επιβληθεί
ένα είδος τιμωρητικού φόρου στα πιο κερδοφόρα προϊόντα της Apple.
Η Foxconn, μία μεγάλη εταιρεία και αυτή
από μόνη της, είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Apple. Θα υποστηρίξει πλήρως
την αμερικανική εταιρεία εάν παραστεί ανάγκη να προσαρμόσει την παραγωγή της
στη σινοαμερικανική διένεξη και σε πιθανή
όξυνσή της και απρόβλεπτη εξέλιξή της.
Τα σχετικά ανέφερε σε εκδήλωση ενημέ<
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Σε περίπτωση κλιμάκωσης του
εμπορικού πολέμου και επιβολής αντιποίνων από την Κίνα.
ρωσης επενδυτών στην Ταϊπέι, ο διευθυντής
του βραχίονα ημιαγωγών της Foxconn, Γιανγκ Λίου. «Το 25% της παραγωγικής μας βάσης βρίσκεται εκτός Κίνας, οπότε μπορούμε
να συνδράμουμε την Apple να καλύψει τις
ανάγκες της στην αγορά των ΗΠΑ», τόνισε,
τέλος, ο κ. Λίου, προσθέτοντας πως γίνονται
τώρα επενδύσεις σε εγκαταστάσεις στην
Ινδία για την Apple, αν και ακόμα είναι ασαφές κατά πόσον μπορεί να γίνει η χώρα
αυτή σημαντική παραγωγική της βάση.
BLOOMBERG
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Η τεχνητή
νοημοσύνη
και το μέλλον
των ΜΜΕ
Με τα «μάτια» του Κρίσνα Μπάρατ
Ποια είναι τα πιθανά οφέλη της τεχνητής
νοημοσύνης για τη δημοσιογραφία και
τους δημοκρατικούς θεσμούς; Πώς μπορεί να εκδημοκρατιστεί η ίδια η τεχνητή
νοημοσύνη; Στα ερωτήματα αυτά απαντάει ο Κρίσνα Μπάρατ, ιδρυτής της
Google News, σε συνέντευξη που έδωσε
στο Global Editors Network (GEN).
- Global Editors Network: Ο τομέας
της τεχνητής νοημοσύνης έχει πρόσφατα γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις, όπως είναι η αυτόματη επαλήθευση περιεχομένου και η συγκέντρωση ειδήσεων. Μερικοί βλέπουν
την τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές εφαρμογές της με θετικό μάτι,
ενώ άλλοι τη θεωρούν προβληματική. Υπάρχει ενδιάμεση οδός; Και
ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι εκείνα τα ζητήματα για τα οποία θα
πρέπει ή δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι δημοσιογράφοι;
- Kρίσνα Μπάρατ: Οι καινοτομίες της
τεχνητής νοημοσύνης αφορούν μεν την
επικοινωνία και το εμπόριο εν γένει,
αλλά έχουν πλέον επεκταθεί και στους
ειδησεογραφικούς οργανισμούς, επηρεάζοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο και το οικοσύστημα της πληροφορίας – με θετικές και αρνητικές συνέπειες. Η διαμόρφωση προφίλ του χρήστη και το στοχευμένο περιεχόμενο δίνουν τη δυνατότητα προσωποποιημένων
υπηρεσιών, ωφελώντας χρήστες και
διαφημιστές. Οι στοχευμένες υπηρεσίες,
ωστόσο, μπορεί να είναι αιτία χειραγώγησης των ευάλωτων χρηστών, τροφοδοτώντας τους με παραπλανητικό περιεχόμενο και αποκρύπτοντας το νόμιμο.
Το πρόβλημα βρίσκεται στο επιχειρηματικό μοντέλο των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, για το οποίο οι σημαντικότερες μετρήσεις είναι η ταχύτητα εξάπλωσης του περιεχομένου και ο χρόνος
προσοχής που αφιερώνει ο χρήστης σε
αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγιστοποιεί
τις μετρήσεις αυτές, αυξάνοντας τα φαινόμενα παραπληροφόρησης και την εξάπλωσή τους. Κοιτάζοντας στο μέλλον,
μπορώ να δω πολλά πλεονεκτήματα
που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στις
αίθουσες σύνταξης, όπως οι περικοπές
εξόδων, χωρίς όμως να επηρεάζεται η
αναγνωσιμότητα ή η ποιότητα του ειδησεογραφικού περιεχομένου. Οι δημοσιογράφοι θα διαπιστώσουν ότι η τε-

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, μπορώ να δω πολλά πλεονεκτήματα που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δημοσιογράφοι θα διαπιστώσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη τούς δίνει τεράστιες δυνα-

τότητες σε όλα τα στάδια παραγωγής της είδησης: από τον εντοπισμό, μέχρι την επιμέλειά της», αναφέρει ο Κρίσνα Μπάρατ.

Ο ιδρυτής της Google News,
Κρίσνα Μπάρατ.
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Το να ξέρουμε ποια πρότυπα χρησιμοποιούνται θα
χρησίμευε στην αντιμετώπιση ζητημάτων παραβίασης της ιδιωτικότητας.
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Οι κυβερνήσεις μπορεί να
απαιτήσουν διαφάνεια στον
τρόπο εκπαίδευσης του
προτύπου ή να εφαρμόσουν
καθεστώς αδειοδότησης.
<
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Το πρόβλημα θα προκύψει
εάν αρχίσουν να λειτουργούν υπογείως οι καλύτερες
τεχνολογίες και οι άνθρωποι
που ασχολούνται με αυτές.
χνητή νοημοσύνη τούς δίνει τεράστιες
δυνατότητες σε όλα τα στάδια παραγωγής της είδησης: από τον εντοπισμό
και την ανάλυσή της, μέχρι τη μετάδοση
και την επιμέλειά της. Με τη βελτίωση
της τεχνολογίας σύνθεσης και αναγνώρισης λόγου και της δυνατότητας διαρ-

κώς αναπροσαρμοζόμενου με τις ανάγκες
του χρήστη περιεχομένου πολυμέσων,
οι ειδήσεις πρόκειται να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες, πιο διαδραστικές, πιο εξατομικευμένες. Το κύριο μέλημα των
ειδησεογραφικών οργανισμών, ειδικά
των μικρών, θα είναι η εξασφάλιση επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα δεδομένα, στους μηχανικούς
πόρους και στα πρότυπα τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους
να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να κάνουμε πιο δημοκρατική
και πιο ανοιχτή τη δυνατότητα πρόσβασης και την τεχνογνωσία σε όλους
τους τομείς της δημοσιογραφίας.
- Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες
περί αδυναμίας να ελέγξουμε τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης
και, αν ναι, πού θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις ρυθμιστικές μας
προσπάθειες;
- Τα σύγχρονα συστήματα βαθιάς
μάθησης είναι γενικής χρήσης και εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς, συχνά
χωρίς απόλυτη διαφάνεια. Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε είναι να απαιτήσουμε υψηλό επίπεδο διαφάνειας τόσο
στο πεδίο της έρευνας όσο και της πρακτικής. Το να γνωρίζουμε ποια πρότυπα
[σ.σ. τεχνητής νοημοσύνης] χρησιμοποιούνται και πώς έχουν εκπαιδευθεί
θα χρησίμευε στην αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με πρακτικές μεροληψίας και παραβίασης της
ιδιωτικότητας. Φυσικά, οι περισσότερες
εταιρείες θα αντιδράσουν, επικαλούμενες
το εμπορικό απόρρητο, συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων θα
πρέπει να αφορούν σε νόμιμα ζητήματα.
Ελλοχεύει, επίσης, ο κίνδυνος του αθέμιτου ανταγωνισμού. Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία χρησιμοποιεί ένα

σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που
βασίζεται στο μερίδιο αγοράς της εταιρείας, αντλώντας την ισχύ του από το
μέγεθος της βάσης των χρηστών της εταιρείας, τότε αυτή θα κυριαρχήσει
στην αγορά. Θα είναι, επομένως, δύσκολη
η είσοδος νέων παικτών στην αγορά.
- Πόσο ρεαλιστικός είναι ο εκδημοκρατισμός της τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένης της μονοπωλιακής
τάσης της αγοράς;
- Ο εκδημοκρατισμός [σ.σ. της τεχνητής νοημοσύνης] μπορεί να συμβεί
μόνο εάν επιβληθεί σε ορισμένο βαθμό.
Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις μπορεί
να απαιτήσουν διαφάνεια στον τρόπο
εκπαίδευσης του προτύπου ή να εφαρμόσουν καθεστώς αδειοδότησης, έναντι
ενός λογικού ποσού, σε πρότυπα με επιχειρηματική κρισιμότητα. Πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να αυτοοργανωθούν σε συνεργατικές ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, των οποίων τα
μέλη θα δεσμεύονται να δημιουργούν
πρότυπα και σύνολα δεδομένων, ανοιχτά και ελεύθερα ή που να υπόκεινται
σε ορισμένους ήπιους όρους χορήγησης
άδειας. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε
να είναι δημόσια στο κοινό, κερδίζοντας
έτσι την εμπιστοσύνη του, όπως συμβαίνει και με τις ετικέτες προϊόντων
που φέρουν την πιστοποίηση του Fair
Trade. Φαίνεται ότι η Silicon Valley
είναι, προς το παρόν, θετική στην προοπτική συνεργασίας, δείχνοντας προτίμηση στο λογισμικό ανοικτού κώδικα
και για την τεχνολογία και για τα δεδομένα. Το θετικό είναι ότι χρησιμοποιεί
στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το πρόβλημα θα προκύψει
εάν αρχίσουν να λειτουργούν υπογείως
οι καλύτερες τεχνολογίες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές.

Αίθουσες σύνταξης
με ψηφιακούς ρεπόρτερ
- Οι πρόσφατες εφαρμογές της τεχνητής
νοημοσύνης στη δημοσιογραφία αφορούν την αυτόματη γραφή, συλλογή,
διανομή ή επαλήθευση ειδήσεων. Ποιες
άλλες εφαρμογές προβλέπετε να υπάρξουν στο μέλλον;
- Μια σημαντική τεχνολογία υψηλής ακριβείας την οποία αναμένω με ενδιαφέρον
είναι η αναγνώριση και σύνθεση λόγου με
εξειδίκευση ανά τομέα. Η τεχνολογία αυτή
θα δώσει τη δυνατότητα στα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης να αλληλεπιδρούν
με τους ανθρώπους, όπως ακριβώς κάνουν
και οι δημοσιογράφοι. Οι νοήμονες πράκτορες (intelligent agents) θα μπορούν να
παρευρίσκονται σε συζητήσεις και συνεντεύξεις, προσφέροντας τη βοήθειά τους
και τις ιδέες τους σε πραγματικό χρόνο.
Εργασίες όπως η διενέργεια πολλών συνεντεύξεων μπορούν να ανατεθούν σε
έναν ψηφιακό ρεπόρτερ. Το ειδησεογραφικό
περιεχόμενο, επίσης, θα βασιστεί σε ένα
πιο διαδραστικό μοντέλο, μέσω φωνής και
βίντεο που έχει προκύψει από σύνθεση
(synthesized video). Η τεχνολογία αυτή
θα παράγει αποτελέσματα με πιο φυσικό
και ελκυστικό τρόπο και θα αντικαταστήσει
πολλές υπάρχουσες μορφές. Eνας άλλος
κλάδος ανάπτυξης θα αφορά τη δεξαμενή
γνώσης ενός ειδησεογραφικού οργανισμού.
Οι αίθουσες σύνταξης θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν υλικό από συγκεκριμένα πεδία γνώσης χιλιάδων ειδικών
και δημοσιογράφων, εντός και εκτός των
οργανισμών, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον
δημοσιογραφικό περιεχόμενο ή αυτό που
βρίσκεται στο στάδιο δημιουργίας. Οι νέες

πληροφορίες θα οργανώνονται και θα συσχετίζονται με τους αντίστοιχους τομείς
γνώσης, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες έρευνας. Η τεχνολογία αυτή θα
δημιουργήσει ευφυέστερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με εξειδίκευση ανά
τομέα, οι οποίες θα κατανοούν τις έννοιες
του περιεχομένου που εξετάζεται, προς όφελος και των δημοσιογράφων και των
χρηστών.
- Oταν εδραιωθεί η χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης στις αίθουσες σύνταξης,
ποιος θα είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων στο μέλλον και πώς θα διαφέρουν οι δεξιότητές τους από αυτές των
σημερινών δημοσιογράφων;
Θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα
προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στους δημοσιογράφους. Δεν ανησυχώ ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά, υπό
την έννοια ότι πάντα θα χρειάζεται κάτι
παραπάνω από αυτό που κάνουν. Νομίζω
ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα βελτιώσει τη δημοσιογραφία, διευρύνοντας
τη θεματολογία και εμβαθύνοντας στο περιεχόμενο. Η φαρέτρα δεξιοτήτων των
δημοσιογράφων θα εμπλουτιστεί λόγω
της ανάγκης για περισσότερη αλληλεπίδραση με αυτόνομες υπηρεσίες και πρότυπα τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα,
διάφορες εργασίες που απαιτούν λεπτομερή
φροντίδα (όπως η σελιδοποίηση, η διόρθωση κειμένων, η επεξεργασία βίντεο
κ.λπ.) μπορούν να ανατεθούν σε ρομπότ
και οι άνθρωποι να δίνουν τις απαιτούμενες
κατευθύνσεις.

Προκλήσεις, δυνατότητες και απειλές για τη δημοκρατική διαδικασία
- Πέρα από τη δημοσιογραφία, πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνεισφέρει στη δημοκρατική διαδικασία;
- Με πολλούς τρόπους. Πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει
στο να εξακριβώσουμε διάφορους ισχυρισμούς, να εντοπίσουμε παραπλανητικές
ειδήσεις που αναπαράγονται από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και να επαληθεύσουμε το δημοσιογραφικό περιεχόμενο.
Ετσι, προστατεύεται η αξιοπιστία της
δημοσιογραφίας και καταπολεμάται η
παραπληροφόρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, επίσης, να ενισχύσει τον
ρόλο της δημοσιογραφίας δεδομένων με
δύο τρόπους: με την εξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα δεδομένα
και με τη διενέργεια εκτεταμένων δημοσκοπήσεων και συλλογής δεδομένων.
Με τον τρόπο αυτό, η δημοσιογραφική
πρακτική φεύγει από τη ρηχή και αποσπασματική παράθεση των γεγονότων
και γίνεται πιο αξιόπιστη, βασιζόμενη
στην αξία των δεδομένων. Σκοπός της
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Ενα σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης θα μπορούσε
να παρουσιάσει τα γεγονότα
με πιο αντικειμενικό τρόπο,
αρκεί να λειτουργεί
με όρους διαφάνειας.
δημοσιογραφίας είναι η πιστή παρουσίαση της σύγχρονης κατάστασης στους
πολίτες, προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν
ενσυνείδητες αποφάσεις, να ψηφίζουν
με ορθή κρίση και να υποχρεώνουν τις
κυβερνήσεις να λογοδοτούν απέναντί
τους. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προάγουν αυτό τον σκοπό
με ακρίβεια και σε ευρεία κλίμακα. Επίσης,
δεν επηρεάζονται από την ανθρώπινη
μεροληψία, τις φυσικές απειλές και τη
διαφθορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που

Στην Κίνα σημειώνεται αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων που προορίζονται για την ανά-

πτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου και τα
μικροκυκλώματα τεχνητής νοημοσύνης.

συγκεντρώνει πληροφορίες θα μπορούσε
να παρουσιάσει τα γεγονότα με πιο αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο σε σχέση με κάποια συμβατική πηγή πληροφόρησης, αρκεί βέβαια να λειτουργεί με
όρους διαφάνειας.
- Στις ΗΠΑ και στην Κίνα οι εφαρμογές
της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, αλλά σε διαφορετικό
πλαίσιο. Ποιες είναι οι διαφορές και
ποιες οι πιθανές συνέπειες αυτών των
διαφορών για τον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης εν γένει;
- Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κυριαρχούν
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Στην Κίνα σημειώνεται αύξηση των
επενδυτικών κεφαλαίων που προορίζονται
για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου και τα μικροκυκλώματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για την κινεζική κυβέρνηση, η οποία
είναι και καταναλωτής και εξαγωγέας
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συστημάτων παρακολούθησης. Η επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται
από την ποιότητα των μηχανημάτων εκπαίδευσης και εξαγωγής μεγάλου όγκου
χαρακτηρισμένων δεδομένων. Η Κίνα
κατέχει καλή θέση και στους δύο αυτούς
τομείς. Το ίδιο, όμως, συμβαίνει και με
άλλες χώρες που διαθέτουν μεγάλες αγορές. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ανοιχτά μέσω της ανταλλαγής
καλών πρακτικών και τεχνολογίας, αλλά
αυτό δεν αρκεί. Τα πρότυπα τεχνητής
νοημοσύνης είναι πολύτιμα στοιχεία που
μπορούν να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, στον τομέα της
πυρηνικής τεχνολογίας. Eτσι, θα μπορούσαν να γίνουν η επόμενη κούρσα εξοπλισμών, με περιορισμούς στη συσσώρευση και στις εξαγωγές τους, γεγονός
που θα μπορούσε να προκαλέσει ανισότητες σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
Μετάφραση, επιμέλεια:
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Κλιμακώνεται
η σύγκρουση
ΗΠΑ - Ιράν
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Οι ΗΠΑ συνειδητά
προετοιμάζουν πόλεμο,
καταγγέλλει η Ρωσία, ενώ
η Κίνα προειδοποιεί την
Ουάσιγκτον «να μην ανοίξει
το κουτί της Πανδώρας».
μένου απεμπλουτισμένου ουρανίου,
που προέβλεπε η διεθνής συμφωνία του
2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Αφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο
να αυξηθεί το ποσοστό εμπλουτισμού
του ουρανίου στο 20%, έναντι 3,67%
που προβλέπεται από την ίδια συμφωνία.
Ωστόσο, ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε πως η χώρα του είναι διατεθει-

μένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη συμφωνία του 2015, από
την οποία αποχώρησαν μονομερώς οι
ΗΠΑ, αρκεί οι Ευρωπαίοι, οι Ρώσοι και
οι Κινέζοι να βρουν τρόπους να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, παρακάμπτοντας
τις αμερικανικές κυρώσεις.
Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πάτρικ Σάναχαν χαρακτήρισε την ιρανική
στάση «πυρηνικό εκβιασμό» και ανακοίνωσε ότι η χώρα του στέλνει στη
Μέση Ανατολή άλλους 1.000 στρατιώτες
για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά
της έναντι πιθανής ιρανικής απειλής.
Παράλληλα, το Πεντάγωνο έδωσε στη
δημοσιότητα πρόσθετες φωτογραφίες
που υποτίθεται ότι δείχνουν Ιρανούς
Φρουρούς της Επανάστασης να επιβαίνουν σε περιπολικό και να αφαιρούν
μαγνητική νάρκη από ένα εκ των δύο
τάνκερ που επλήγησαν στον Κόλπο
του Ομάν την περασμένη εβδομάδα.
Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή
στο συμβάν, ενώ ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες έχει ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα.
Μιλώντας στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ μικρή»
την επίδραση των επιθέσεων στα δύο
τάνκερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να εξα-

Μια σπάνια εμπειρία –για τους νεότερους
ψηφοφόρους ήταν η πρώτη φορά– καθήλωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κοινό
το βράδυ της Κυριακής. Ο κυβερνητικός
υποψήφιος για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης Μπιναλί Γιλντιρίμ και ο κεμαλικός αντίπαλός του Εκρέμ Ιμάμογλου
διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε τηλεοπτικό
ντιμπέιτ, που μεταδόθηκε από όλα τα εθνικά δίκτυα. Η τελευταία φορά που είχε
γίνει κάτι ανάλογο ήταν το 2002, όταν ο
ένας εκ των δύο μονομάχων ήταν ο Ταγίπ
Ερντογάν, καλπάζοντας για πρώτη φορά
προς την εξουσία.
Ο Εκρέμογλου κέρδισε τις εκλογές της
31ης Μαρτίου με οριακή διαφορά 13.000
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Σχεδόν βέβαιη διαγράφεται
η νίκη Ιμάμογλου στις
επαναληπτικές δημοτικές
εκλογές της Κυριακής.
Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο και υποτίθεται ότι απεικονίζει Ιρανούς να αφαιρούν μαγνητική νάρκη από τάνκερ.
πολύσει στρατιωτική επίθεση κατά του
Ιράν, προκειμένου να το εμποδίσει να
αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν είναι έτοιμος να
πράξει το ίδιο προκειμένου να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον
Κόλπο.
Στη Μόσχα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε τις
ΗΠΑ για «συνειδητή εκστρατεία για
πρόκληση πολέμου», ενώ ο υπουργός
Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι κάλεσε

την Ουάσιγκτον να συγκρατηθεί και
«να μην ανοίξει το κουτί της Πανδώρας».
Από την πλευρά της, η Νάταλι Τότσι,
ειδική σύμβουλος της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. Φεντερίκα
Μογκερίνι, εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ
Τραμπ δεν ελέγχει την πολιτική της κυβέρνησής του έναντι του Ιράν και εξέφρασε την ευχή να απολύσει τον σκληροπυρηνικό σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον.

A.P., PRESS TV

ψήφων, αλλά η ανώτατη εκλογική αρχή
ακύρωσε το αποτέλεσμα, κάνοντας δεκτή
ένσταση του κυβερνώντος κόμματος
ΑΚΡ. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν φαβορί, ενόψει των επαναληπτικών
εκλογών της επόμενης Κυριακής, τον Ιμάμογλου, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις και στο πρόσφατο ντιμπέιτ. Ισως
αυτό το γεγονός εξηγεί την ασυνήθιστη
απουσία του Ταγίπ Ερντογάν από την αναμέτρηση, καθώς φαίνεται ότι ο ισχυρός
άνδρας της Τουρκίας εννοεί να αφήσει
το πικρό ποτήρι της πολύ πιθανής ήττας
στον πρώην πρωθυπουργό Γιλντιρίμ.
Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ έδωσε στη δημο-

Οι γιγαντοαφίσες του Γιλντιρίμ κυριαρχούν στην Πόλη, αλλά οι δημοσκοπήσεις
θέλουν νικητή τον αντίπαλό του.
σιότητα την επιστολή που έστειλε στον
Αμερικανό ομόλογό του Πάτρικ Σάναχαν,
απαντώντας στο τελεσίγραφο της 6ης Ιουνίου για ματαίωση της αγοράς ρωσικών
πυραύλων S-400. Ο Ακάρ εξέφρασε και
πάλι τη «δυσφορία» της κυβέρνησής του
για τον τόνο της επιστολής Σάναχαν, τόνισε όμως ότι θα συναντηθεί μαζί του
στην επόμενη υπουργική σύνοδο του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας συνεννόηση. Ο Αμερικανός πτέραρχος Τοντ
Βόλτερς, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Συμμαχίας, δήλωσε ότι ο διάλογος μεταξύ Σάναχαν και Ακάρ συνεχίζεται.

HURRIYET, REUTERS

Κινέζος πρόεδρος στη Β. Κορέα
για πρώτη φορά από το 2005

Σταθερή η Αγκελα Μέρκελ για Ρωσία

Υπέρ των κυρώσεων της Ε.Ε. – Οχι στην πρόταση Ζελένσκι για ενίσχυσή τους
Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ τάχθηκε χθες υπέρ της διατήρησης
του καθεστώτος κυρώσεων της Ε.Ε.
εις βάρος της Ρωσίας, αποκρούοντας
ωστόσο το αίτημα του νέου Ουκρανού
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ενίσχυση των κυρώσεων αυτών. Υποδεχόμενη τον Ζελένσκι στο Βερολίνο,
η Γερμανίδα καγκελάριος ένιωσε εμφανή αδιαθεσία, η οποία, όπως η ίδια
είπε αργότερα, οφειλόταν σε αφυδάτωση.
Η Γερμανίδα καγκελάριος έτρεμε
καθώς στεκόταν στον μεσημεριανό
ήλιο κατά την ανάκρουση των εθνικών
ύμνων των δύο χωρών. «Μετά ήπια
τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό, που
όπως φαίνεται τα χρειαζόμουν, και συνήλθα», είπε η καγκελάριος ερωτηθείσα
σχετικά στη συνέντευξη Τύπου, ενώ
ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η καγκελάριος «ήταν απόλυτα ασφαλής» εφόσον ο ίδιος στεκόταν συνεχώς στο
πλευρό της. Αναφορικά με τις κυρώσεις
της Ε.Ε. εις βάρος της Ρωσίας, η Μέρκελ
δήλωσε ότι για όσο διάστημα δεν καταγράφεται πρόοδος στην εφαρμογή
της ειρηνευτικής συμφωνίας του Μινσκ, οι κυρώσεις δεν μπορούν να αρθούν. Επίσης, «οι κυρώσεις που σχετίζονται με την Κριμαία θα αρθούν,
αν η Κριμαία επιστρέψει στην Ουκρανία».
Εν τω μεταξύ, η Γερμανία συγκλονίζεται από την επανεμφάνιση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χορστ Ζεεχόφερ να
κάνει λόγο για «ακροδεξιά επίθεση σε
εκπρόσωπο του κράτους». Ο Χριστιανοδημοκράτης τοπικός αξιωματούχος
Βάλτερ Λίμπκε ήταν γνωστός υπέρμαχος της ανθρωπιστικής στάσης απέναντι στους πρόσφυγες καλώντας όσους
δεν συμφωνούν με τις χριστιανικές αξίες να φύγουν εκείνοι από τη Γερμανία.
Ο 65χρονος Λίμπκε, επικεφαλής της
τοπικής διοίκησης της πόλης Κάσελ,
βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι στη βεράντα του σπιτιού του στις
2 Ιουνίου, ενώ το Σαββατοκύριακο οι
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Λευκή πετσέτα
έριξε ο Ερντογάν
στην Κωνσταντινούπολη

Εμπλουτισμός ουρανίου από Τεχεράνη,
ενώ ο Τραμπ στέλνει στρατεύματα
Κλιμακώθηκε επικίνδυνα το τελευταίο
48ωρο ο ψυχολογικός πόλεμος μεταξύ
Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με εκατέρωθεν κινήσεις που φέρνουν ακόμα πιο
κοντά το ενδεχόμενο πραγματικής, στρατιωτικής σύγκρουσης. Τη Δευτέρα, ο
εκπρόσωπος της Ιρανικής Επιτροπής
Ατομικής Ενέργειας Μπεχρούζ Καμαλβαντί ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα
έχει υπερβεί μέχρι τις 27 Ιουνίου το ανώτατο όριο των 300 κιλών αποθηκευ-
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Επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα θα
πραγματοποιήσει μέσα στην εβδομάδα ο
Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι
συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πιονγιάνγκ για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Βόρειας Κορέας βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Ο Κινέζος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον
ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενώ η επίσκεψη
θα είναι η πρώτη Κινέζου προέδρου στην
Πιονγιάνγκ τα τελευταία 14 χρόνια. Ο Σι
έχει συναντηθεί ήδη τέσσερις φορές με
τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του στην
Κίνα. Το ταξίδι του Σι συμπίπτει επίσης
με την 70ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με αναλυτές, η επίσκεψη του
προέδρου Σι δεν αναμένεται να οδηγήσει
σε ραγδαίες εξελίξεις, αλλά να υπενθυμίσει
στις δυτικές χώρες και τις συμμάχους
τους στην Ασία ότι η Κίνα απολαμβάνει
προνομιακή σχέση με το απρόβλεπτο απομονωμένο σταλινικό καθεστώς της

Πιονγιάνγκ. «Η Βόρεια Κορέα δεν είναι
παρά ένα χαρτί στην κινεζική τράπουλα.
Η Κίνα ίσως να επιθυμεί να αποδείξει τη
σημασία που διαδραματίζει στις αμερικανοκορεατικές σχέσεις και να υπογραμμίσει την αξία της ως μεσολαβητή στην
Κορεατική Χερσόνησο», σημειώνει ο Κινέζος πολιτικός αναλυτής Ζανγκ Λιφάν.
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Η Κίνα απολαμβάνει
προνομιακή σχέση με το
απομονωμένο σταλινικό
καθεστώς της Πιονγιάνγκ.
Από τη μεριά του, το προεδρικό γραφείο
της Νότιας Κορέας εξέφρασε την ελπίδα
ότι η επίσκεψη Σι θα προωθήσει τον διάλογο με στόχο την επίλυση της πυρηνικής
κρίσης στη χερσόνησο.

A.P.

Κηδεύτηκε ο πρώην πρόεδρος
της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι
«Τώρα είμαι πολύ καλά», είπε η Αγκελα Μέρκελ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
<
<
<
<
<
<

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η
Γερμανίδα καγκελάριος κατά
την υποδοχή του Ουκρανού
προέδρου στο Βερολίνο.
Αρχές συνέλαβαν 45χρονο του οποίου
το DNA βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.
Ο 45χρονος ήταν ενεργός επί δεκαετίες σε ακροδεξιούς κύκλους, με καταδίκες για βίαιες ενέργειες (η τελευταία
το 2009) αλλά και ενεργή διάδοση ακροδεξιών ιδεών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το ερώτημα για τις γερμανικές αρχές είναι αν έδρασε μόνος
του ή αν ήταν μέλος οργάνωσης όπως

η NSU, η οποία δολοφονούσε επί χρόνια
ξένους στη Γερμανία χωρίς καν οι
Αρχές να ανακοινώσουν ότι έχουν να
κάνουν με οργάνωση. Τα κρατικά αρχεία που σχετίζονται με τη NSU στο
κρατίδιο της Εσσης, όπου ζούσε ο Λίμπκε, έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητα
για 120 χρόνια.
«Οι δομές της ακροδεξιάς τρομοκρατίας μοιάζουν με αυτές των τζιχαντιστών: κάθε δράστης χτυπάει όπου
μπορεί. Είναι ένα μεταστατικό βίαιο
σχήμα, που μπορεί να εκδηλωθεί σε
πολλά σημεία χωρίς διαμεσολάβηση,
όπως στο Κάσελ», εκτίμησε η Ανέτε
Ραμελσμπέργκερ σε σχόλιο στην εφημερίδα «Ζιντόιτσε».
Τέλος, χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε ισχυρό ράπισμα στους

Χριστιανοκοινωνιστές, το βαυαρικό
αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, ακυρώνοντας το μέτρο-σημαία του προεκλογικού τους αγώνα.
Πρόκειται για τα κοινώς λεγόμενα
«διόδια των ξένων», δηλαδή την υποχρέωση καταβολής 130 ευρώ ετησίως για τα οχήματα που κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους
προερχόμενα από άλλες χώρες. Το
Δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για
αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος οδηγών από άλλες χώρες της Ε.Ε., προξενώντας μεγάλη αμηχανία στους
Χριστιανοκοινωνιστές, που είχαν ξοδέψει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο
για να εντάξουν το μέτρο στο κυβερνητικό πρόγραμμα.
REUTERS, A.P.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο κηδεύτηκε,
χθες, νωρίς το πρωί στο Κάιρο ο πρώην
πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι,
μία μέρα μετά την ανακοπή που έπαθε
κατά τη διάρκεια της δίκης του, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Ο ΟΗΕ ζήτησε
να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα
για τις συνθήκες θανάτου του. «Δεν πιστεύω
ότι ήταν ένας φυσικός θάνατος», δήλωσε
ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ενώ
χιλιάδες Τούρκοι πολίτες συγκεντρώθηκαν
έξω από την πρεσβεία της Αιγύπτου.
Ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία της
Αιγύπτου, ο οποίος ανατράπηκε από τον
στρατό το 2013, τάφηκε δίπλα σε άλλα
στελέχη της –εκτός νόμου πλέον– Μουσουλμανικής Αδελφότητας. «Πλύναμε το
σεπτό σώμα του στο νοσοκομείο της φυλακής Τόρα και διαβάσαμε προσευχές στο
ίδιο μέρος», έγραψε σε ανάρτησή του στο
Facebook ο γιος του, Αχμέτ Μόρσι. Ο

πρώην πρόεδρος κατέρρευσε τη Δευτέρα
μέσα σε δικαστική αίθουσα του Καΐρου,
όπου δικαζόταν με την κατηγορία της κατασκοπείας.
Ο 67χρονος βρισκόταν στη φυλακή έπειτα από παραμονή στην εξουσία μόλις
ενός έτους και κατόπιν μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά της προεδρίας
του. Γύρω από τη φυλακή είχαν αναπτυχθεί
το βράδυ της Δευτέρας δυνάμεις ασφαλείας
και το υπουργείο Εσωτερικών είχε κηρύξει
την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού.
Πάντως, τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, που ελέγχονται από τον πρόεδρο Φατάχ αλ Σίσι, αφιέρωσαν ελάχιστο χρόνο στην είδηση
του θανάτου.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε αναμένεται να εντείνουν τις διεθνείς πιέσεις
προς την κυβέρνηση για τις επιδόσεις της
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ειδικά την κατάσταση των φυλακών,
όπου κρατούνται χιλιάδες ισλαμιστές.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Επαφές Τσίπρα ενόψει Συνόδου
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Ελληνας πρωθυπουργός με τον Ντόναλντ Τουσκ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Iδιαίτερη ικανοποίηση εξέφραζαν κυβερνητικές πηγές μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, σημειώνοντας πως «για πρώτη
φορά η Ε.Ε. αποφασίζει μέτρα εις βάρος
της Τουρκίας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα για τις
ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ». Η
φράση πως το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κάλεσε «την Επιτροπή και την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταθέσει επιλογές για κατάλληλα
μέτρα χωρίς καθυστέρηση» ήταν εκείνη
που έφερε τα χαμόγελα στο Μαξίμου,
με κυβερνητικές πηγές να δηλώνουν
στην «Κ» πως τα μέτρα αυτά μπορεί να
είναι όχι μόνο οικονομικής φύσεως,

Η Αγκυρα εξέδωσε NAVTEX
για άσκηση μεταξύ Ρόδου
και Kαστελλόριζου,
με πραγματικά πυρά.
όπως το «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων της τελωνειακής ένωσης που θα
ασκήσει πίεση στην ήδη βεβαρυμένη
τουρκική οικονομία, αλλά και προς συγκεκριμένα πρόσωπα Τούρκων αξιωματούχων. Οι λεπτές πάντως ισορροπίες
που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο αποτυπώνονταν στις ανησυχίες
για την αντίδραση της Τουρκίας στα
μηνύματα της Ευρώπης. Οι ίδιες πηγές
εξέφραζαν την ανησυχία τους για μία
πιθανή κλιμάκωση από πλευράς της
Τουρκίας, λέγοντας πως έχουμε να κάνουμε με μία «νευρική και απρόβλεπτη
δύναμη». Πράγματι, η πρώτη αντίδραση
της Αγκυρας ήταν ιδιαίτερα επιθετική,
καθώς εξέδωσε NAVTEX για άσκηση
μεταξύ Ρόδου και Καστελλορίζου, με
πραγματικά πυρά. Η ημερομηνία που
επιλέχθηκε από την τουρκική πλευρά
δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών
για το ότι αποτελεί «απάντηση» στην
απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, καθώς θα λάβει χώρα στις
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Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκεκριμένα μέτρα κατά της Αγκυρας.

Παρέμβαση από Τζέφρεϊ Πάιατ
Στην ανάγκη διαλόγου και αποφυγής περαιτέρω κλιμακούμενων προκλητικών ενεργειών αναφέρθηκε χθες ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας
Τζέφρεϊ Πάιατ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο εξ αφορμής της τουρκικής κινητικότητας στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ειδικότερα, από το Στεφανοβίκειο της Θεσσαλίας και στο περιθώριο
της τελετής παράδοσης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα ελικοπτέρων τύπου Kiowa και
Chinook, ο κ. Πάιατ, απαντώντας αρχικώς σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά της Αγκυρας –για την επιθετική της συμπεριφορά– από την Ευρωπαϊκή Ενωση, σημείωσε ότι η χώρα του και η Ε.Ε. μοιράζονται την ίδια οπτική για τις
εξελίξεις στα ύδατα της Κύπρου. «Μίλησα με σαφήνεια για αυτά τα θέματα την περασμένη εβδομάδα στις δημόσιες παρατηρήσεις μου στην Ουάσιγκτον», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πάιατ για να συνεχίσει: «Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
κατά το Σαββατοκύριακο επιβεβαίωσε την ισχυρή αντίληψη των ΗΠΑ ότι τώρα είναι
η ώρα για διάλογο και όχι για περαιτέρω κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες».
20 Ιουνίου, πρώτη μέρα διεξαγωγής της
Συνόδου Κορυφής.
Στο εσωτερικό πάντως πεδίο, σύμφωνα με το Μαξίμου, η απόφαση του
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων απο-

τελεί την απόδειξη πως η κατηγορία
της αντιπολίτευσης περί επικοινωνιακής διαχείρισης των ελληνοτουρκικών,
μετά την έκτακτη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ
την Κυριακή, ήταν έωλη και δεν αντα-

ποκρινόταν στην πραγματικότητα.
«Δεν υπάρχει καμία δραματοποίηση
του ζητήματος με την Τουρκία», σημείωναν στην «Κ» κυβερνητικές πηγές
θεωρώντας «λάθος» τη στάση μείζονος
και ήσσονος αντιπολίτευσης, καθώς
«τα γεγονότα αποτυπώνουν από μόνα
τους το εξελισσόμενο πρόβλημα με
την Τουρκία».
Το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων απασχόλησε μεγάλο μέρος και
του χθεσινού πρωινού καφέ, με τον
πρωθυπουργό να ζητεί ψυχραιμία μεν,
αλλά να εστιάζει στις συντονισμένες
κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσω
των διεθνών συμμαχιών. Μετά πάντως
τη χθεσινή απόφαση το βλέμμα του Μαξίμου στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας,
λίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο
Κορυφής, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, από τον
οποίο ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
που θα συνέλθει το διήμερο 20-21 Ιουνίου, να καταδικάσει απερίφραστα τις
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ, ενώ μετέφερε στον κ.
Τουσκ την επιθυμία της Αθήνας για συγκεκριμένα μέτρα κατά της Αγκυρας.

Δίαυλοι επικοινωνίας

Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά δεν
κόβει τους διαύλους επικοινωνίας με
την τουρκική πλευρά. Τη Δευτέρα υπήρξε συνέχεια των συζητήσεων για
τα ΜΟΕ, με ελληνικό κλιμάκιο να βρίσκεται στην Τουρκία. Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευ.
Αποστολάκης σχολίασε πως θεωρεί τη
διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας
«ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο
για να μπορέσουμε να κρατάμε σε μια
ασφαλή σχέση όλες αυτές τις παραβιάσεις που γίνονται στον χώρο μας», προσθέτοντας πως η βασική μας προσπάθεια είναι να εφαρμοστούν τα ήδη συμφωνηθέντα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αυτό το πακέτο ΠαπούλιαΓιλμάζ, το οποίο «εάν εφαρμοστεί σε
ένα μεγάλο ποσοστό χαμηλώνει σε μεγάλο βαθμό την ένταση».

Ψηφοδέλτια Ν.Δ.
με «άρωμα»
ανανέωσης
Το 72% θέτει για πρώτη φορά
υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές
Tης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Στο στοίχημα της ανανέωσης της Ν.Δ. και
της επόμενης Κοινοβουλευτικής της Ομάδας ποντάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
όπως προανήγγειλε από την πρώτη ημέρα
στο τιμόνι της και όπως έκανε τελικά
στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, που ανακοινώθηκαν χθες στο σύνολό τους ανά εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι από τους 419 υποψηφίους
που θα βρίσκονται στις λίστες της Ν.Δ.
για μια θέση στην επόμενη Βουλή, το
72% διεκδικεί για πρώτη φορά ψήφο σε
εθνικό επίπεδο.
Eξι στους δέκα υποψηφίους που ανακοινώθηκαν χθες στο σύνολό τους είναι
νέα πρόσωπα που δεν έχουν εμπλακεί
<
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139 εκ των υποψηφίων
είναι κάτω των 45 ετών,
67 πρόσωπα είναι 30άρηδες, ενώ 12 δεν έχουν
κλείσει καν τα 30 – Αναμένεται η ανακοίνωση
του Επικρατείας.
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αξίζει
να σημειωθεί ότι με εξαίρεση τους (μέχρι
πρότινος) 78 εν ενεργεία βουλευτές της
Ν.Δ. που είναι εκ νέου υποψήφιοι, το υπόλοιπο 72% –οι 243– δεν έχει κατέλθει
ξανά σε εθνική λίστα. Ακόμα σημαντικότερο κρίνεται από την Πειραιώς το γεγονός ότι 43 από τους νεοεισερχομένους
προέρχονται από το μητρώο στελεχών,
το τολμηρό εγχείρημα του κ. Μητσοτάκη
για τη δημιουργία μιας δεξαμενής στελεχών εκτός Ν.Δ. που θα έφερναν νέο
αέρα, εκτός του κομματικού σωλήνα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το μητρώο προέρχονται η Ινέτζη Δημητρακάκη, υποψήφια στον βόρειο τομέα της
Β΄ Αθήνας, αλλά και η Τόνια Αραχώβα,
η οποία κατήλθε στο ευρωψηφοδέλτιο
και είναι πλέον υποψήφια στην Αιτωλοακαρνανία. Νέο πρόσωπο είναι ο Λευτέρης Κτιστάκις στον νομό Βοιωτίας,

το όνομα του οποίου «έπαιζε» μέχρι την
τελευταία στιγμή έναντι του Μιχάλη
Γιαννάκη, ο οποίος τελικά κόπηκε από
το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο. Για πρώτη
φορά κατέρχονται ακόμα ο καθηγητής
Αγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Τσιόδρας
και η Αλεξάνδρα Χαριτάτου στην Α΄ Αθήνας, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στον
νότιο τομέα της Β΄ Αθήνας, όπως και ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος, θα είναι υποψήφιος ο Νίκος Ταχιάος,
ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βενιέρης,
ο οποίος είναι αδελφός του Κυριάκου
Βελόπουλου, αλλά και ο πρώην υπουργός
Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης, ενώ
στον Εβρο ο στρατηγός ε.α. Παναγιώτης
Φαραντάτος.
Πηγές της Πειραιώς μιλούσαν και για
ηλικιακή ανανέωση, καθώς 139 εκ των
υποψηφίων είναι κάτω των 45 ετών, 67
πρόσωπα είναι 30άρηδες, ενώ 12 δεν
έχουν κλείσει καν τα 30. Ο συνολικός
μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων
είναι τα 49 έτη. Πάντως, παρά τη δυσκολία και τα «κοψίματα» (και τοπικές
γκρίνιες) που προκάλεσε η γυναικεία
ποσόστωση (40%) ανά εκλογική περιφέρεια, η Ν.Δ. τελικά την υπερέβη,
καθώς το 43% των υποψηφίων είναι γυναίκες, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες
οι υποψηφιότητες ανάμεσα στα δύο
φύλα είναι 50%-50%. Την ίδια ώρα, σημειώνεται ότι επανέρχονται στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. πρώην βουλευτές ή και
πρώην υπουργοί, όπως ο Μανούσος Βολουδάκης στα Χανιά, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στη Ροδόπη και ο Κώστας Κιλτίδης στο Κιλκίς. Ο κ. Μητσοτάκης, που
ως αρχηγός δικαιούται να είναι υποψήφιος σε τρεις περιφέρειες, επέλεξε τη
Δυτική Αθήνα, τη Β΄ Πειραιά και την
Αχαΐα, οι οποίες ήταν από τις λίγες περιοχές της χώρας στις οποίες η Ν.Δ. δεν
είχε την πρώτη θέση στις πρόσφατες
ευρωεκλογές.
Ως επτασφράγιστο μυστικό κρατείται
την ίδια ώρα το ψηφοδέλτιο Επικρατείας
της Ν.Δ., τη σύνθεση του οποίου γνωρίζει
μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρμόδιες
πηγές επιμένουν, πάντως, ότι οι μη εκλόγιμες θέσεις θα έχουν εξίσου σημασία

Αγγελος Συρίγος

Τόνια Αραχώβα

Ινέτζη Δημητρακάκη

Παναγιώτης Φαραντάτος

Λευτέρης Κτιστάκις

Αθηνά Σιαφαρίκα

με τις πέντε κατ’ αρχάς εκλόγιμες θέσεις
(που δεν αποκλείεται να είναι και έξι
αν τα ποσοστά της Ν.Δ. φθάσουν το
39% ή 39,5%). Οι σχετικές ανακοινώσεις
αναμένονται αύριο ή μεθαύριο. «Κλειδωμένη» φαίνεται να είναι η υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως είχε γράψει
η «Κ», στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας για συμβολικούς και
ουσιαστικούς λόγους, καθώς δεν αποκλείεται να αναλάβει κάποιον ειδικό
ρόλο μετεκλογικά. Σε εκλόγιμη θέση

θεωρείται βέβαιο ότι θα βρίσκεται ο συντονιστής Στρατηγικής και Επικοινωνίας
της Ν.Δ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ οι
ίδιες πηγές κάνουν λόγο και για τον συνταγματολόγο και σύμβουλο του προέδρου της Ν.Δ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Δυνατά ακούγεται τις τελευταίες ημέρες
το όνομα της Μαριέττας Γιαννάκου για
μία από τις πέντε εκλόγιμες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη ένα γυναικείο όνομα θα βρίσκεται στις πρώτες
πέντε ή έξι θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Φώφη Γεννηματά:
Το ΚΙΝΑΛ δεν είναι
δεκανίκι κανενός
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαρκείς ζυμώσεις, ανασχεδιασμοί και
ανατροπές χαρακτηρίζουν την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του ΚΙΝΑΛ, που
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ απομένουν λιγότερες από 20 ημέρες μέχρι τις εθνικές κάλπες. Χθες δόθηκαν
στη δημοσιότητα τα τελικά ονόματα
σε ακόμη πέντε εκλογικές περιφέρειες,
μεταξύ των οποίων και ο νότιος τομέας
της Β΄ Αθηνών. Παρά τις πληροφορίες
ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια θα ήταν
μια από τις οποίες θα επέλεγε για να
είναι υποψήφια η Φώφη Γεννηματά,
τελικά το όνομά της δεν βρισκόταν
στη λίστα, ενώ μέχρι αργά χθες το
βράδυ η πρόεδρος του κινήματος δεν
είχε γνωστοποιήσει καμία από τις τρεις
περιφέρειες στις οποίες θα θέσει υποψηφιότητα, σε αντίθεση με τους κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη.
Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι
δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας,
όπου, εκτός της πρώτης θέσης με την
πολυσυζητημένη επιλογή του Γιώργου
Καμίνη, και η τοποθέτηση του Παύλου
Χρηστίδη στην τρίτη θέση ήρθε «κόντρα» στις πληροφορίες που τον ήθελαν
να κατεβαίνει σε περιφέρεια της Αττικής
με σταυρό.
Φυσικά, το γεγονός ότι πρόκειται για
την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στην
οποία συμμετέχει το ΚΙΝΑΛ ως πολυκομματικός φορέας δικαιολογεί εν μέρει
και τις σύνθετες εσωκομματικές ισορροπίες τις οποίες καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία. Κι αυτό γιατί αρκετά
νέα πρόσωπα πρέπει να συνυπάρξουν
στα ψηφοδέλτια με παλαιά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, που διαθέτουν «εδραιωμένες» θέσεις σε διάφορες περιφέρειες
από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Οσον αφορά το κομμάτι της μετεκλογικής στάσης της παράταξης, σε χθεσινή
συνέντευξή της (ΣΚΑΪ), η κ. Γεννηματά
επανέλαβε ότι το ΚΙΝΑΛ «δεν θα γίνει
δεκανίκι κανενός», προσθέτοντας πάντως ότι «ως αντιπολίτευση θα πράξει
ό,τι χρειάζεται για να μην προκληθεί
πολιτική αστάθεια, στηρίζοντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν». Εφερε δε
ως παράδειγμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου, τονίζοντας χαρακτηριστικά
πως αν δεν βρεθούν 200 βουλευτές που
θα τη στηρίξουν, «οπωσδήποτε θα ξαναπάμε σε εκλογές με απλή αναλογική».
Αναφερόμενη στο ζήτημα του Ευ. Βενιζέλου, τόνισε ότι ο τέως πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ παραμένει στο ΚΙΝΑΛ, προσθέ-
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Η κ. Γεννηματά σημείωσε ότι το
ΚΙΝΑΛ ως αντιπολίτευση θα πράξει ό,τι
χρειάζεται για να μην προκληθεί πολιτική αστάθεια.
<
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<
<
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Τόνισε πως οι πολίτες
«στηρίζουν την
ανανέωση» που
δρομολογείται στο κόμμα.
τοντας, ωστόσο, πως οι πολίτες «στηρίζουν την ανανέωση» που δρομολογείται στο κόμμα.
Τέλος, η Χαρ. Τρικούπη σχολίασε με
αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ την αρχειοθέτηση της έρευνας που είχε ξεκινήσει
πριν από εννέα μήνες από την Αρχή
Νομιμοποίησης Εσόδων, σχετικά με λογαριασμούς του πρώην πρωθυπουργού
Κώστα Σημίτη, αλλά και του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. «Αλλη μία άθλια σκευωρία
του ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος Παύλος
Χρηστίδης, στον απόηχο των αποτελεσμάτων της έρευνας, από την οποία δεν
προέκυψε κάτι εις βάρος των ελεγχομένων.

Δύσκολες ισορροπίες
στην κατάρτιση
του Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ
Με φόντο τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ένταση με την
Τουρκία, στην Κουμουνδούρου συνεχίζονται αδιάκοπα οι συσκέψεις για τα επόμενα εκλογικά βήματα και το οριστικό
κλείσιμο των ψηφοδελτίων. Χθες έγινε
σύσκεψη με επίκεντρο το ψηφοδέλτιο
Επικρατείας, όπου πλην του συγγραφέα
Βασίλη Βασιλικού που έχει ήδη ανακοινωθεί και της Εφης Αχτσιόγλου και του
Πάνου Σκουρλέτη που έχουν «κλειδώσει»,
για τα υπόλοιπα ονόματα όλα είναι ανοικτά. Αν κάτι θεωρείται βέβαιο είναι
η συμμετοχή κάποιου εκπροσώπου της
«Γέφυρας» –συζητιέται το όνομα του κ.
Μπίστη– αλλά και ενός ηγετικού στελέχους των Οικολόγων Πρασίνων. Βούληση πάντως του πρωθυπουργού, που
χειρίζεται προσωπικά το θέμα, είναι το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας να περιλαμβάνει
ολόκληρη τη «βεντάλια» των συμμαχιών
και των κοινωνικών ομάδων που θέλει
να εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξ ου και
θα υπάρχει εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ –
ίσως ο Δημήτρης Χατζησωκράτης– αλλά
και κάποιος «εκπρόσωπος» των 53+. Σε
κάθε περίπτωση το «σίριαλ» θα λάβει
τέλος καθώς σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση όλων των ονομάτων. Η μη συμμετοχή πάντως του υπουργού Εθνικής
Αμυνας Ευ. Αποστολάκη στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας έγινε δεκτή με ανακούφιση
από την ομάδα των 53+. Κατά πληροφορίες, η «αριστερή αντιπολίτευση» του
Αλέξη Τσίπρα θεωρούσε πως η επιλογή
του απόστρατου ναυάρχου σε εκλόγιμη
θέση δεν συνάδει με αυτό που πρέπει
να εκπέμψει το κόμμα. Σε τελείως αντίθετη λογική βρίσκονται πολλοί «κεντρογενείς» του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν πως
ένας απόστρατος όπως ο υπουργός Εθνικής Αμυνας αποτελεί «συγκριτικό
πλεονέκτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ», όπως το
έθεσε πηγή της «Κ». Σε κάθε περίπτωση
δεν ήταν ώρα να ανοίξει μια εσωκομματική συζήτηση για το κατά πόσον
ένας απόστρατος ταιριάζει ή όχι στο
προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ και η απόφαση του
πρωθυπουργού, λόγω των εξελίξεων με
την Τουρκία, έκλεισε το ζήτημα. Η πα-

ρασκηνιακή πάντως συζήτηση είναι ενδεικτική των δυσκολιών του Αλέξη Τσίπρα να οδηγήσει συντεταγμένα το κόμμα
του προς την κατεύθυνση που θέλει. Οι
επικοινωνιακές αστοχίες, παράλληλα,
συνεχίζονται. Η ανακοίνωση ως υποψήφιας βουλευτού της Νανάς Παλαιτσάκη έγινε εκ παραδρομής, και το όνομά
της, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, αποσύρθηκε από την ανανεωμένη λίστα.
Κακή διαχείριση είχε προηγηθεί και με
την περίπτωση του κ. Γραμματικάκη,
με τον ακαδημαϊκό να αφήνει αιχμές
για τη διαρροή του ονόματός του, που
βρέθηκε, όπως είπε, αίφνης «σε μια α<
<
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Το βάρος του στο
λεκανοπέδιο θα ρίξει
ο πρωθυπουργός
ενόψει της εκλογικής
αναμέτρησης
της 7ης Ιουλίου.
ξιοθαύμαστη πολιτική αρένα χωρίς καμιά
επίσημη ενημέρωση ή δική μου πρόθεση».Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός της Κουμουνδούρου είναι να πέσει το βάρος ενόψει της 7ης Ιουλίου στο λεκανοπέδιο.
Οι αναλύσεις στο κυβερνών κόμμα δείχνουν πως η αχίλλειος πτέρνα του ήταν
στην Αττική και κυρίως στα μεσαία στρώματα. Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός
θα μείνει το μεγαλύτερο διάστημα της
προεκλογικής περιόδου στην Αθήνα, όπου με δράσεις και στοχευμένες κινήσεις
προς θεματικά κοινά θα επιχειρήσει να
καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο πρωθυπουργός πάντως χθες, σε μια ιδιαίτερα
αντιφατική κίνηση, ακύρωσε την ομιλία
του στον ΣΕΒ. Επισήμως η δικαιολογία
ήταν η χθεσινοβραδινή ομιλία του στο
Θησείο. Ανεπισήμως λέγεται πως η εκδήλωση δεν συνάδει με το αριστερό
προφίλ που θέλει να τονίσει εκ νέου ενόψει της 7ης Ιουλίου.
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Υψηλή φορολογία
Το ισχύον καθεστώς φορολό-

γησης του ξενοδοχειακού κλάδου παραμένει φραγμός για
την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η
μείωση της φορολογίας θα ισχυροποιήσει τη ρευστότητά
του, θα απελευθερώσει κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και θα
επιτρέψει νέες επενδύσεις –
δίνοντας έτσι ώθηση στην ανταγωνιστικότητά του σε σχέση
με άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Χωρίς κανόνες
Η κρατική αδράνεια υιοθέτη-

σης χωροταξικών κανόνων
στην τουριστική βιομηχανία
διαδραματίζει ανασταλτικό ρόλο, επιβραδύνει τη δυναμική
του ταχύτερα αναπτυσσόμενου
κλάδου της χώρας και παρεμποδίζει την υλοποίηση πολλών μεγάλων τουριστικών πρότζεκτ. Τα δύο τελευταία προγράμματα δράσης για τον τουρισμό (2009, 2013) ακυρώθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας (2015, 2017).

Μεγάλη ευκαιρία
Τη δεδομένη στιγμή, το μέλ-

λον του ξενοδοχειακού κλάδου διαγράφεται ευοίωνο. Η
αυξητική τάση του παγκόσμιου
τουρισμού, σε συνδυασμό με
το συγκριτικό πλεονέκτημα
του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, παρέχει εξαιρετική
ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου – με προϋπόθεση την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργούν στρεβλώσεις (φορολόγηση, γραφειοκρατία, αναβάθμιση χωροταξικού πλαισίου).

Επενδύσεις... πέντε αστέρων στον τουρισμό
Η αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Ελλάδα ενισχύει και κάνει πιο ανταγωνιστικό τον κλάδο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ο ενάρετος κύκλος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και επηρεάζει και επηρεάζεται θετικά και τον ξενοδοχειακό
κλάδο, τη ζωτικότερη συνιστώσα της, παρασύροντας ανοδικά όλα τα βασικά στοιχεία και τους δείκτες επίδοσης του τουρισμού συνολικά. Η ανάγκη να παραμείνει
ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό
προϊόν και να ανταποκριθεί στη συνεχώς
αυξανόμενη διεθνή ζήτηση οδήγησε στη
σταδιακή αναβάθμισή του, με αιχμή την
ποιοτική εξέλιξη του ξενοδοχειακού στοκ.
Και αυτό έχει άμεσο, θετικό αντίκτυπο
στους ποιοτικούς δείκτες της χώρας.
Η εντυπωσιακή τουριστική επίδοση
δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους
εγχώριους και ξένους επενδυτές. Μεγάλες
αλυσίδες και εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων έχουν εισέλθει δυναμικά στην

ελληνική αγορά, διαβλέποντας τις εξαιρετικές προοπτικές της. Τα τελευταία δύο
χρόνια, επενδύθηκαν συνολικά 3,8 δισ.
ευρώ στην ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων
και στην ανακαίνιση υφισταμένων, με το
41,3% της συνολικής δαπάνης να αφορά
τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, σύμφωνα
με την Algean Properties, η οποία επεξεργάστηκε δεδομένα του ΙΝΣΕΤΕ και
του ΞΕΕ. Με συνολικά 209 ξενοδοχειακές
αλυσίδες (+5,6% σε σχέση με το 2017),
η Ελλάδα είναι τέταρτη στην Ευρώπη,
μετά την Ισπανία (253), την Ιταλία (240)
και τη Γερμανία (222).
Στον δείκτη Global Review Index –που
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση επιδόσεων μεμονωμένων ξενοδοχείων ή ομάδων ξενοδοχείων και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επίδοσης ενός
ξενοδοχείου στην πάροδο του χρόνου–
η Ελλάδα το 2018 είναι πρώτη, με ποσοστό
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Κοντά στα 4 δισ. ευρώ
επενδύθηκαν από ξένους
και Ελληνες σε ξενοδοχεία
την τελευταία διετία.
86,3%, μεταξύ των μεσογειακών χωρών.
Ακολουθούν η Ισπανία και η Κύπρος
(84,2%), η Ιταλία (83,8%), η Κροατία
(83,7%), η Τουρκία (81,3%) και η Γαλλία
(78,9%). Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης των τουριστών σε σχέση με τη
διαμονή τους καταγράφεται στη Σαντορίνη
(89,2%) και έπονται η Μύκονος (88,5%),
η Σαρδηνία (85,1%), το Σεν Τροπέ (85%)
και η Ιμπιζα (83,8%).
Ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται, σε
πολύ μεγάλο βαθμό, στο μοντέλο «ήλιος
και θάλασσα» και οι εγχώριοι προορισμοί

με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης των τουριστών από αντίστοιχους
στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Ειδικότερα, ο
δείκτης ικανοποίησης είναι 90% για τις
Κυκλάδες, 86,2% για την Κρήτη, 86,1%
για τη Χαλκιδική και 85,8% για τα Δωδεκάνησα. Παρεμβάλλεται η Μαρμπέγια
(85,3%) και τη σκυτάλη παίρνει ξανά η
Ελλάδα, με τα Ιόνια Νησιά (85%). Τον κατάλογο συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, η Ιστρια, η Αττάλεια, το Μπόντρουμ και το
Ρίμινι.
Η σύγκριση των κορυφαίων τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο –μία από
τις δημοφιλέστερες επιλογές των τουριστών παγκοσμίως– δείχνει ότι τα ελληνικά
νησιά έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις
σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές
τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του

2018, στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά
9.873 ξενοδοχειακές μονάδες (425.973
δωμάτια, 835.773 κλίνες). Ωστόσο, την
τελευταία εξαετία η αύξηση της ξενοδοχειακής ικανότητας δεν είναι ευθέως ανάλογη με τη θεαματική αύξηση στα τουριστικά μεγέθη (διεθνείς αφίξεις, τουριστική δαπάνη). Την περίοδο 2013-2018,
η ξενοδοχειακή δυναμικότητα αυξήθηκε
σε μονάδες μόλις 2%, ενώ η αντίστοιχη
δυναμικότητα δωματίων και κλινών αυξήθηκε 6,1% και 8% αντιστοίχως. Το ίδιο
διάστημα, ο αριθμός των ξενοδοχείων 4
και 5 αστέρων αυξήθηκε σημαντικά
(+42,9% για τα 5 αστέρων), σε αντίθεση
με τα καταλύματα 1, 2 και 3 αστέρων, των
οποίων ο αριθμός μειώθηκε (-9,3% τα 1
αστέρα). Η διαδικασία αναβάθμισης παλαιότερων μονάδων και ανάπτυξης νέων
εις βάρος των χαμηλότερης ποιότητας
καταλυμάτων συνεχίζεται αδιάλειπτη.

Μέσα σε μία τριετία τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκαν 30%
Η σταθερή άνοδος των διεθνών αφίξεων
πέρυσι, που έφθασαν τα 33 εκατομμύρια
ταξιδιώτες, και η αύξηση της τουριστικής
δαπάνης, που άγγιξε τα 16 δισ., ενίσχυσαν
τους βασικούς δείκτες επίδοσης (KΡIs)
των ξενοδοχείων –όπως ποσοστά πληρότητας, μέση ημερήσια τιμή διαμονής
(ADR) και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
(RevPaR)– δημιουργώντας προσδοκίες
για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Το
2018, το ποσοστό πληρότητας ξενοδοχειακών κλινών παρουσίασε αύξηση 3,2%
(προσωρινά στοιχεία) σε σχέση με το
2017, ενώ καταγράφεται αύξηση 20,6%
την περίοδο 2013-2018, μια εύγλωττη αντανάκλαση της προόδου των τελευταίων

6 ετών. Η μέση ημερήσια τιμή διαμονής
στις περιοχές «θάλασσας και ήλιου» δείχνει
ως ακριβότερο προορισμό τις Κυκλάδες
(ADR 204 ευρώ). Ακολουθούν η Χαλκιδική
(134 ευρώ), τα Ιόνια Νησιά (120 ευρώ), η
Κρήτη (110 ευρώ) και τα Δωδεκάνησα (98
ευρώ). Σε ό,τι αφορά τους «βασικούς προορισμούς», η Μύκονος παραμένει στην
κορυφή (216 ευρώ), ακολουθούμενη από
τη Σαντορίνη (211 ευρώ), την Αθήνα (110
ευρώ) και τη Θεσσαλονίκη (91 ευρώ).
Η ανάλυση της μηνιαίας καταγραφής
ADR ανά κατηγορία και ανά περιοχή αναδεικνύει ισχυρή εποχικότητα – φαινόμενο που καθορίζει την ξενοδοχειακή και
τουριστική βιομηχανία γενικότερα. Αθήνα
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Η πληρότητα ενισχύθηκε
20% την περίοδο 2013-2018.
Ακριβότερος προορισμός
είναι οι Κυκλάδες.
και Θεσσαλονίκη, που βασίζονται στο
τουριστικό μοντέλο «city break» (ολιγοήμερη παραμονή), ακολουθούν το ίδιο μοτίβο αφίξεων με καθιερωμένους καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η
Χαλκιδική, η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά –
προορισμοί που εξαρτώνται πρωτίστως
και κατά βάσιν από το τουριστικό μοντέλο

«ήλιος και θάλασσα». Η θετική πορεία
του τουριστικού κλάδου αντανακλάται
και στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
Για το 2018, τα RevPaR στην Αθήνα εμφάνισαν αύξηση 10%, στη Θεσσαλονίκη
6,1%, και 10,1% στα νησιά και στους εποχικούς προορισμούς. Κατά μέσον όρο,
την περίοδο 2016-2018 τα RevPaR αυξήθηκαν 31,6%, επιβεβαιώνοντας και τα περιθώρια κέρδους που μπορεί να προσφέρει
μια επένδυση στον τουριστικό τομέα. Με
δεδομένο ότι οι τιμές σε περιοχές που
παραδοσιακά προσελκύουν μεγάλο αριθμό
τουριστών κυμαίνονται γενικώς στο ίδιο
επίπεδο, η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών είναι παράγοντας που μπορεί

να κάνει τη διαφορά στην επιλογή προορισμού. Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει
σοβαρή και συστηματική προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος,
με σαφή στόχο την καλύτερη κατανομή
των διεθνών επισκεπτών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να ενισχυθούν και προορισμοί όχι ιδιαίτερα δημοφιλείς κατά τη διάρκεια του θέρους. Τα
πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως, αν
και αργή, υπάρχει βελτίωση αφίξεων και
εσόδων σε παραδοσιακά μη τουριστικές
περιόδους. Χρειάζεται όμως ακόμη πολλή
προσπάθεια για να επιτευχθούν αποτελέσματα που θα έχουν άμεσο και απτό αντίκτυπο στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Νέες υπερπολυτελείς μονάδες και mega projects με βίλες, γήπεδα γκολφ και καζίνο
Οι σημαντικές επενδυτικές αποδόσεις και
προοπτικές στον ξενοδοχειακό κλάδο αναγνωρίστηκαν από τις εταιρείες επενδύσεων ακινήτων (REITs) παγκοσμίως.
Μέσω ίδρυσης εταιρειών ειδικού σκοπού
(Grivalia Hospitality, Μπλε Κέδρος), οι
εγχώριες REITs δέσμευσαν ένα αναλογικώς σημαντικό ποσό στην ανάπτυξη
του ξενοδοχειακού τους χαρτοφυλακίου,
εκμεταλλευόμενες τη θετική συγκυρία
και τις δυνατές επιδόσεις της τουριστικής
βιομηχανίας, επισημαίνουν οι σύμβουλοι
ακινήτων Algean Property. Το 2018, σε
όρους αξίας, η επένδυση σε ξενοδοχειακές
μονάδες ήταν το 21,7% των συνολικών
επενδύσεων – κατακόρυφη αύξηση σε
σχέση με το 2017, όταν το αντίστοιχο
νούμερο ήταν μόλις 2,4%.
Στις σημαντικότερες συμφωνίες περιλαμβάνονται η εξαγορά της Amanzoe
Luxury Hotel & Resort από την Grivalia
Properties έναντι 5,8 εκατ. (συν υφιστάμενες υποχρεώσεις της Amanzoe ύψους
76,5 εκατ.) και η εξαγορά του «Αστέρια
Γλυφάδας» από την Grivalia Properties
έναντι 17 εκατ. (συν υφιστάμενα δάνεια

προς ιδιώτη ύψους 12,325 εκατ.). Ολα τα
εγχώρια και διεθνή «ονόματα» ισχυροποίησαν την παρουσία τους στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια. Πλέον αναμενόμενη
το 2019 ήταν η επαναλειτουργία του Αστέρα Βουλιαγμένης, τον Μάρτιο, υπό
το μάνατζμεντ της Four Seasons Hotels
& Resorts. Η Thomas Cook, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δρομολόγησε
τη λειτουργία τεσσάρων νέων μονάδων
μέσα στο καλοκαίρι (δύο στην Κω, μία
στην Κρήτη και μία στη Ρόδο), ενώ το
β΄ εξάμηνο του έτους αναμένεται να ανοίξει το Angsana Corfu, το πρώτο ξενοδοχείο
της
σιγκαπουριανής
BanyanTree, στην Κέρκυρα. Μετά την
επιτυχή πρώτη μονάδα στο Ηράκλειο, η
Accor Hotels ανοίγει, στην Αθήνα, και
δεύτερη μονάδα του παγκόσμιου brand
της Ibis Style. Η Marriot Hotels σχεδιάζει
τη λειτουργία τριών νέων μονάδων το
2019 και το 2020, σε Αθήνα, Μύκονο και
Πάτρα, ενώ η TUI θα δημιουργήσει επιπλέον δύο μονάδες, στην Κρήτη και στη
Σαντορίνη, πέραν του ξενοδοχείου της
στη Χαλκιδική που λειτούργησε το 2018.

Ολα τα εγχώρια και διεθνή «ονόματα» ισχυροποίησαν την παρουσία τους στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια.

Εκτός των μεμονωμένων ακινήτων,
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
δρομολόγηση έργων πολύ μεγάλης κλίμακας (mega projects), με πληθώρα υπερπολυτελών μονάδων που θα βοηθήσουν να καθιερωθεί παγκοσμίως η Ελλάδα
ως πολυτελής προορισμός. Με προϋπολογισμό 1,5 δισ., το Atalanti Hills στον
Λοκρό Φθιώτιδας θα αποτελέσει ολοκληρωμένο έργο περιηγήσεων και εκδηλώσεων γκολφ, που θα αναδιαμορφώσει το
ελληνικό τουριστικό τοπίο. Το σχέδιο
περιλαμβάνει την κατασκευή τριών ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων, συνολικού εμβαδού 420.823 τ.μ. και χωρητικότητας 2.990 κλινών. Στην Ελούντα,
η κατασκευή του Elounda Hills αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019. Με
προϋπολογισμό 400 εκατ., το σχέδιο περιλαμβάνει πολυτελείς βίλες και κατασκευή τριών ξενοδοχειακών μονάδων 5
αστέρων, συνολικής χωρητικότητας 730
κλινών. Στη Σητεία, το πρότζεκτ «Itanos
Gaia» (που έχει πάρει πράσινο φως αλλά
έχει ακόμα διάφορες εκκρεμότητες), με
συνολικό προϋπολογισμό 418 εκατ., πε-

ριλαμβάνει την κατασκευή πέντε ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων, καθώς
και γηπέδου γκολφ. Τέλος, η πολυαναμενόμενη ανάπλαση στο Ελληνικό περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο πολυτελών
ξενοδοχείων συνολικής χωρητικότητας
2.200 κλινών, στο ένα εκ των οποίων θα
λειτουργήσει και καζίνο.
Παράλληλα, η επιτάχυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων
λειτουργεί ως θρυαλλίδα επενδύσεων
για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Η βελτίωση
των οικονομικών επιδόσεων του κλάδου
μείωσε την έκθεσή του στις τράπεζες,
αλλά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, τα μη εξυπηρετούμενα ή τα καθυστερούμενα δάνεια του τουριστικού
τομέα φθάνουν περίπου τα 3 δισ. ή το
42% του συνόλου, καταγράφοντας μείωση
10% σε σχέση με το 2016 (46,5%). Οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης
πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων
σε funds και θεσμικούς επενδυτές, ενώ
εντός του 2019 ετοιμάζονται παρόμοια
πακέτα που θα αφορούν αμιγώς ξενοδοχεία.
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«Η κλιματική αλλαγή,
μεγάλη πρόκληση
για τις επιχειρήσεις»

«Το στοίχημα
είναι να μη μείνουμε
μόνο στη θεωρία»
– Στην Ελλάδα υπάρχει πρόοδος; Υπάρχει κατανόηση, πρόθεση και
δράση από τις ενδιαφερόμενες
πλευρές, δηλαδή την πολιτεία, τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία των
πολιτών;

Ο επικεφαλής του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Πανιάρας στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας
του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ κ. Γ. Πανιάρας
αναφέρει τις δράσεις του και εξηγεί γιατί,
παρά τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
«Οι ένα δισεκατομμύριο γεννήσεις ανά
δεκαετία απαιτούν αποδοτικές λύσεις
διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων,
παρά τη βελτίωση του παγκόσμιου ρυθμού
ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ», σημειώνει προσθέτοντας πως «η αύξηση
των εκπομπών CO2 αντισταθμίζει την εξάλειψη της τρύπας του όζοντος», ενώ
«αν και το ποσοστό των ανθρώπων που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχει
μειωθεί, απαιτείται η ανάπτυξη ενός σταθερού κοινωνικού μοντέλου». Ωστόσο,
κατά τον κ. Γ. Πανιάρα, η πραγματική
πρόκληση για την ανθρωπότητα είναι η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
που απαιτεί την άμεση κινητοποίηση όλων μας.
– Το 2008, όταν και συστήθηκε το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα ζητήματα βιωσιμότητας θα
λέγαμε πως δεν κυριαρχούσαν στον
δημόσιο διάλογο ή στην επιχειρηματική
ατζέντα. Τι έχει αλλάξει από τότε;
– Οταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη
είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως
εννοούμε την ισόρροπη ανάπτυξη με βάση τρεις πυλώνες: Την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Μακροπρόθεσμα, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης που
αγνοεί έναν από τους τρεις αυτούς πυλώνες είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Αυτή ήταν και παραμένει η πεποίθησή
μας από το 2008, όταν, πρωτοπορώντας
τότε, ο ΣΕΒ ίδρυσε το Συμβούλιο ΣΕΒ για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (BIAN).
Η 10ετής επέτειος του Συμβουλίου
μας αποτελεί αφορμή να αξιολογήσουμε
τη συνολική εικόνα παγκοσμίως, πέρα
από ετήσιους ορίζοντες των οικονομικών
αποτελεσμάτων, ή ακόμα και τις πολιτικές
τετραετίες. Πού ήμασταν πριν από 10
χρόνια και, κυρίως, πού πάμε και τι πρέπει
να κάνουμε γι’ αυτό. Ενδεικτικά, για να
μπούμε σε ορίζοντα δεκαετίας, ας συγκρίνουμε το τι βλέπουμε σήμερα σε σχέση με το τι βλέπαμε το 2008:
Καταρχήν, ο παγκόσμιος πληθυσμός
ανέβηκε από 6,7 δισεκατομμύρια το 2008
σε 7,7 δισεκατομμύρια σήμερα –αυξανόμαστε, δηλαδή, κατά 1 δισεκατομμύριο

Στον κοινωνικό πυλώνα, το
ποσοστό ανθρώπων που
ζουν κάτω από το όριο της
απόλυτης φτώχειας έχει βελτιωθεί τα τελευταία 20 χρόνια
από περίπου 30% σε 10%.
Στην Ελλάδα, το φαινόμενο
απόλυτης φτώχειας
είναι ευτυχώς πολύ μικρό.

H κλιματική αλλαγή αποτελεί το πιο πιεστικό πρόβλημα
για την παγκόσμια κοινότητα
σήμερα. Το ερώτημα δεν είναι
αν θα επηρεάσει τον πλανήτη, αλλά πόσο και πώς.
τη δεκαετία. Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση
για τη βιώσιμη ανάπτυξή μας, εάν δεν
καταφέρουμε να βελτιώσουμε με αντίστοιχα εντυπωσιακούς ρυθμούς την αποδοτικότητα διαχείρισης των περιβαλλοντικών μας πόρων και τη σταθερότητα
του κοινωνικού μας μοντέλου.
Στον οικονομικό πυλώνα, ο παγκόσμιος
ρυθμός αύξησης του πραγματικού κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ήταν τότε 3%, κατηφορίζοντας γρήγορα προς την κρίση του 2009.
Το 2018 η παγκόσμια οικονομία είχε αφήσει την κρίση πίσω της, με ρυθμό ανάπτυξης 3,6%. Στην Ελλάδα, το 2008 ήμασταν στο -0,3% προ κρίσης και επιστρέψαμε το 2018 σε θετικά πρόσημα ανάπτυξης με 2,1%.
Στον περιβαλλοντικό πυλώνα, οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν παγκοσμίως από
24 GtCO2 το 2008 σε 36 Gt το 2018. Στην
Ελλάδα, μειώθηκαν την ίδια περίοδο από
111 σε 76 εκατ. t., αλλά δυστυχώς το φαινόμενο και οι επιπτώσεις της κλιματικής

αλλαγής είναι παγκόσμιο και όχι εθνικό.
Εχουμε όμως καλά νέα όσον αφορά
την τρύπα του όζοντος, την οποία θα θυμάστε από πριν το 1990 και που τώρα
έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί, ένδειξη πως,
αν θέλουμε και αν συνεργαστούμε, μπορούμε να λύσουμε σύνθετα παγκόσμια
προβλήματα.
Στον κοινωνικό πυλώνα, το ποσοστό
ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο
της απόλυτης φτώχειας έχει βελτιωθεί
τα τελευταία 20 χρόνια από περίπου 30%
σε 10%. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο απόλυτης φτώχειας είναι ευτυχώς πολύ
μικρό. Αν κοιτάξει κανείς όμως το ποσοστό
του πληθυσμού με σοβαρό πρόβλημα
φτώχειας, αυτό έχει δυστυχώς διπλασιαστεί, από περίπου 10% σε 20%.
Ενδεικτικά, αυτοί ήταν μόνο 3 δείκτες
που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης. Πιστεύω όμως πως είναι προφανές το ότι, τόσο σε παγκόσμιο όσο και
σε εθνικό επίπεδο, ενώ υπάρχει πρόοδος
σε κάποια σημεία, βρισκόμαστε ακόμη
πολύ μακριά από τον στόχο μας.
Το ενθαρρυντικό είναι το ότι η βιώσιμη
ανάπτυξη είναι πλέον ορατή στην ατζέντα
των περισσότερων κυβερνήσεων. Επίσης,
κερδίζει συνεχώς έδαφος στον επιχειρηματικό κόσμο ως στρατηγική επιλογή,
ελκύει το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών οργανισμών ως παράμετρος
αξιολόγησης επενδύσεων, ενώ επίσης
έχει ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει
τους καταναλωτές και την κοινωνία γενικότερα.
– Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο
πλανήτης γύρω από τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και πώς θα πρέπει
να ανταποκριθεί η παγκόσμια κοινότητα ή στην προκειμένη περίπτωση
η χώρα μας με τη συνδρομή φορέων
όπως το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη;
– Αναμφίβολα, η κλιματική αλλαγή
αποτελεί το πιο πιεστικό πρόβλημα για
την παγκόσμια κοινότητα σήμερα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα επηρεάσει τον
πλανήτη, αλλά πόσο και πώς. Η περυσινή
έκθεση του διεθνούς διακυβερνητικού
οργανισμού για την κλιματική αλλαγή
κατέληξε πως, για να μετριαστεί η αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη στους
1,5 με 2 βαθμούς Κελσίου, χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση όλων, σε κλίμακα
που δεν έχει γίνει ποτέ έως σήμερα.
Αλλά και με τέτοια μόνο αύξηση της

Ο Γ. Πανιάρας, πρόεδρος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ, που φέτος

κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας.

θερμοκρασίας, τόσο η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και οι μετέπειτα
μελέτες κατέδειξαν πως η χώρα μας θα
αντιμετωπίσει μεγάλες επιπτώσεις, με
κόστος της τάξεως των 700 δισ. ευρώ,
εάν δεν γίνει κάποια συστηματική προετοιμασία και προσαρμογή. Σε αυτό το
πλαίσιο, ενώ η Ε.Ε. πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου, με μείωση
των εκπομπών CO2 κατά 22% σε σχέση
με το 1990 σε άλλες χώρες, αντιθέτως,
οι σχετικές εκπομπές αυξάνονται.
Το Συμβούλιό μας συμμετείχε και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων, ζητώντας
την εφαρμογή ενός συστήματος που θα
προάγει την πραγματική μείωση των εκπομπών παγκοσμίως, χωρίς να στρεβλώνει
τον ανταγωνισμό σε βάρος των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Ενα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η κυκλική οικονομία, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε στα τέλη του 2015
με στόχο τη μετάβαση από το γραμμικό
μοντέλο τού «παίρνω, παράγω, καταναλώνω, πετάω» στο κυκλικό μοντέλο τού

Στο 24% ο ΦΠΑ σε τζατζίκι, κόλλυβα, τυροκαυτερή
Τζατζίκι, τυροκαυτερή, ταραμοσαλάτα,
κόλλυβα και γενικώς πολλά είδη που
καταναλώνονται ευρέως φορολογούνται
με ΦΠΑ 24% και κατατάσσονται στην
περίεργη δασμολογική κλάση (ΔΚ) 2016
που δημιουργεί πονοκέφαλο ακόμα και
στις επιτροπές της Ε.Ε. Στον μακρύ κατάλογο των προϊόντων με ΦΠΑ 24%
περιλαμβάνεται και το φυσικό μέλι που
είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό,
αλλά και οι τσίχλες με σορβιτόλη αντί
για ζάχαρη.
Σε πολλές περιπτώσεις, η δασμολογική κατάταξη των συγκεκριμένων
προϊόντων δεν είναι αυτονόητη και
διενεργείται κατά περίπτωση (case by
case), όπως κατ’ επανάληψιν έχει τονιστεί από τις αρμόδιες για θέματα κατάταξης επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός εξ αυτών (π.χ.
ακριβής σύνθεση και ανάλυση των συ<
<
<
<
<
<

Στον μακρύ κατάλογο των
προϊόντων με ΦΠΑ 24%
περιλαμβάνεται και το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό,
αλλά και οι τσίχλες με σορβιτόλη αντί για ζάχαρη.
στατικών τους, παραγωγική διαδικασία
κ.λπ.). Η ιδιαιτερότητα στην κατάταξη
των προϊόντων της ΔΚ 2106 διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι η Επιτροπή
Ονοματολογίας, η οποία συνεδριάζει
για θέματα δασμολογικής κατάταξης
στις Βρυξέλλες ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους, περιλαμβάνει πάντα στην ημερήσια διάταξη των σχετικών συνεδριάσεών της
θέματα που σχετίζονται με την κατάταξη ή όχι προϊόντων διατροφής στη
δασμολογική κλάση 2106. Στο πλαίσιο
αυτό, υποχρεώνονται και οι φορολογικές

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ποια προϊόντα συνεχίζουν να φορολογούνται με τον

υψηλό συντελεστή.

αρχές να προχωρούν σε διευκρινίσεις,
προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για να τιμολογήσουν τα
προϊόντα τους. Οπως προκύπτει από
την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, στη δασμολογική
κλάση 2016 κατατάσσονται τα παρακάτω προϊόντα και έχουν ΦΠΑ 24%:
• Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας ως έχουν, π.χ. τζατζίκι, τυροκαυτερή, ταραμοσαλάτα, ρώσικη
σαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, απομιμήσεις
τυριών που περιέχουν αποκλειστικά

φυτικά λιπαρά, μείγματα τυριών και
φυτικών λιπαρών, απομιμήσεις βουτύρου με χαμηλή περιεκτικότητα σε
λιπαρά γάλακτος (π.χ. λιπαρές ύλες για
επάλειψη που περιέχουν λιπαρές ουσίες
άλλες από αυτές που προέρχονται από
το γάλα ή ύλες των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος
είναι κατώτερη του 39% κατά βάρος),
γεύματα έτοιμα προς κατανάλωση σε
συσκευασία για τη λιανική πώληση
(π.χ. μουσακάς, παστίτσιο κ.λπ.), κόλλυβα και παρόμοια προϊόντα κατόπιν
επεξεργασίας (όπως το ψήσιμο, η διά-

λυση ή το βράσιμο στο νερό ή στο γάλα
κ.λπ.) για τη διατροφή του ανθρώπου.
• Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται πλήρως ή μερικώς από προϊόντα
διατροφής, τα οποία χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής για τη διατροφή
του ανθρώπου. Η κλάση περιλαμβάνει
παρασκευάσματα που αποτελούνται
από μείγματα χημικών ουσιών (οργανικά οξέα, άλατα ασβεστίου κ.λπ.) με
προϊόντα διατροφής (αλεύρι, ζάχαρη,
γάλα σε σκόνη κ.λπ.), τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε παρασκευάσματα διατροφής, είτε ως συστατικά αυτών είτε για τη βελτίωση ορισμένων από τα χαρακτηριστικά τους
(εμφάνιση, διατήρηση ποιότητας κ.λπ.).
• Οι σκόνες για την παρασκευή πουτίγκας, ζελέ, παγωτών και παρόμοιων
παρασκευασμάτων, έστω και με την
προσθήκη γλυκαντικών ουσιών. Συνεπώς, εδώ κατατάσσεται και το φρουί
ζελέ (fruit gelee) σε σκόνη, το οποίο
δεν μπορεί να καταναλωθεί άμεσα με
τον τρόπο που παρουσιάζεται, αλλά
για την παρασκευή του απαιτείται πρώτα η ανάδευσή του σε βραστό νερό.
• Οι αρωματισμένες σκόνες για την
παρασκευή ποτών, έστω και με την
προσθήκη γλυκαντικών ουσιών, με βάση το διτττανθρακικό νάτριο και τη
γλυκυρριζίνη ή το εκχύλισμα γλυκόριζας
(τα οποία διατίθενται ως «σκόνη κακάο»).
• Τα παρασκευάσματα με βάση το
βούτυρο ή άλλα λίπη ή έλαια που προέρχονται από το γάλα και χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στα προϊόντα
αρτοποιίας.
• Το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό ή με άλλες
ουσίες, όπως π.χ. κανέλα, ξηρούς καρπούς κ.λπ.
• Τα γλυκά, οι τσίχλες, οι καραμέλες
και παρόμοια είδη (κυρίως για διαβητικούς) που περιέχουν συνθετικούς
γλυκαντικούς παράγοντες (π.χ. σορβιτόλη) αντί για ζάχαρη.

«μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω και ανακτώ». Αυτή τη στιγμή, με το
γραμμικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, έχει υπολογιστεί πως χρειαζόμαστε σχεδόν δύο φορές τις πρώτες ύλες
που διαθέτει ο πλανήτης μας. Το ΒΙΑΝ
πρώτο έβαλε στον δημόσιο διάλογο τη
λύση της κυκλικής οικονομίας ως μια
λύση που μειώνει τις ανάγκες σε πρώτες
ύλες, περιορίζει τα απόβλητα και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, και προέτρεψε τις επιχειρήσεις
να υιοθετήσουν τα ανάλογα μοντέλα,
παρουσιάζοντας διεθνείς καλές πρακτικές.
Παράλληλα, τα τελευταία 10 χρόνια αναδεικνύουμε θέματα όπως η διαχείριση
φυσικών πόρων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι βιώσιμες πόλεις και η βιοποικιλότητα. Σε εθνικό επίπεδο πιέζουμε
για τη συνεχή βελτίωση και ορθή εφαρμογή ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για το περιβάλλον. Στις διεθνείς
πρωτοβουλίες, στηρίξαμε εξαρχής τη συνεργασία για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του
ΟΗΕ.

Από πλευράς κοινωνίας, όπως ανέφερα και νωρίτερα, υπάρχει μια
δεδομένη ευαισθητοποίηση για ενημέρωση, αλλά και κινητοποίηση
γύρω από όλα τα κρίσιμα ζητήματα
που αφορούν τον πλανήτη μας. Κάτι το οποίο αποτελεί απαίτηση όχι
μόνο προς τις κυβερνήσεις, αλλά
και προς τις επιχειρήσεις. Ας εστιάσουμε αρχικά στις επιχειρήσεις
της χώρας, καθώς για εμάς η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
στην ελληνική επιχειρηματική
πραγματικότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Από την πλευρά τους, όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της
κλιματικής αλλαγής, οι ελληνικές
επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία μείωσης των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, με τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματός τους
καθώς και με την υιοθέτηση τεχνολογιών «χαμηλού» άνθρακα. Παράλληλα, δημιουργούν υποδομές
κυκλικής οικονομίας ή προσφέρουν τη χρήση προϊόντων ως υπηρεσία και, βέβαια, ανακυκλώνουν
και ανακτούν πρώτες ύλες μειώνοντας τα ρεύματα αποβλήτων. Επίσης, ολοένα και περισσότερες ακολουθούν τις διεθνώς βέλτιστες
πρακτικές για την παρουσίαση των
επιδόσεών τους με συνέπεια και
διαφάνεια σε θέματα καλής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Οσον αφορά την πολιτεία, αξίζει να σημειωθεί πως στα 10 χρόνια της πορείας
του το Συμβούλιο έχει συνεργαστεί στενά με τη Δημόσια Διοίκηση
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
και ιδιαίτερα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Θέματα στα οποία έχουμε συνεργαστεί ως ένας από
τους φορείς διαβούλευσης είναι,
μεταξύ άλλων, το εθνικό σχέδιο για
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
η κλιματική αλλαγή και ειδικότερα
το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας
ρύπων CO2, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η στρατηγική για
την κυκλική οικονομία. Το πλαίσιο
καθώς και οι προθέσεις είναι υπαρκτά. Το στοίχημα είναι να μην
μείνουμε μόνο στη θεωρία, αλλά
όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές
να συνεργαστούμε για την υλοποίηση δράσεων που θα αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις για
τη χώρα και θα αξιοποιούν τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. Το χρειαζόμαστε σήμερα και το οφείλουμε στις γενιές τού αύριο.

Πάρτι έχουν στήσει στην εγχώρια
αγορά οι λαθρέμποροι ποτών
Λαθρεμπόριο, υψηλή φορολογία, αλλά και
το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
αποτελούν το τρίπτυχο των βασικών προβλημάτων των Ελλήνων αποσταγματοποιών
– προβλήματα αλληλένδετα μεταξύ τους.
Ενδεικτική της κατάστασης που έχει προκαλέσει η υψηλή φορολογία, υπό την έννοια
των διαδοχικών αυξήσεων του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα χρόνια της κρίσης,
είναι η ευχή που εξέφρασε, ενόψει εκλογών,
στο πλαίσιο ημερίδας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) Νίκος
Καλογιάννης: «Τουλάχιστον ευελπιστούμε
να μην έχουμε και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις».
Σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο, σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Κ. Ράγκος, αστυνόμος Α΄ από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, το 2017 η ΕΛ.ΑΣ. ασχολήθηκε με 208 υποθέσεις λαθρεμπορίου
αλκοολούχων ποτών, το 2018 με 155 υποθέσεις, ενώ το α΄ τετράμηνο του 2019 έχει
χειριστεί ήδη 16 υποθέσεις. Το λαθρεμπόριο
αφορά κυρίως τα αποστάγματα και την άνυδρη αλκοόλη που χρησιμοποιείται για
την παρασκευή τσίπουρου, χωρίς όμως να
λείπει και το λαθρεμπόριο κρασιού, αλλά
ακόμη και μπίρας. Το 2018 κατασχέθηκαν
από την ΕΛ.ΑΣ. 59.036 λίτρα αποσταγμάτων,
30.711 λίτρα άνυδρης αλκοόλης, 12.967
λίτρα κρασιού, καθώς και 5.877 λίτρα λαθραίας μπίρας. Κατά το α΄ τετράμηνο του
2019, έχουν κατασχεθεί 3.565 λίτρα λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών, καθώς
και 1.024 λίτρα λαθραίου κρασιού.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη μελέτη
που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, υπολογίζεται ότι το 1/5 της συνολικής
κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στην
Ελλάδα είναι προϊόν λαθρεμπορίου και
μόνο από το φαινόμενο αυτό –μη συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της παράνομης
διακίνησης χύμα αποστάγματος– τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα σε όλη την αλυσίδα
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Το α΄ τετράμηνο κατασχέθηκαν
3.565 λίτρα οινοπνευματωδών
και 1.024 λίτρα κρασιού.
διάθεσης υπολογίζονται σε 130 εκατ. ευρώ.
Οι νόμιμες επιχειρήσεις παραγωγής αποσταγμάτων βρίσκονται αντιμέτωπες και
με ακόμη έναν κίνδυνο. Εντός του 2019 αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση επί της
προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
εις βάρος της Ελλάδας, με την οποία ζητείται
να πάψει να ισχύει ο μειωμένος κατά 50%
συντελεστής ΕΦΚ στο τσίπουρο. Πριν από
περίπου ένα μήνα η ρουμανική προεδρία
της Ε.Ε. παρουσίασε στο Ecofin σχέδιο τροποποίησης της κοινοτικής οδηγίας 92/83,
που προβλέπει αλλαγή στην περιγραφή
του τσίπουρου έτσι ώστε το εν λόγω προϊόν
να εξισωθεί φορολογικά με το ούζο. Το σχέδιο συνάντησε πολλές αντιδράσεις και αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο προσεχές
Ecofin την Παρασκευή. Ωστόσο, για τα φορολογικά ζητήματα απαιτείται ομοφωνία,
κάτι που θεωρείται απίθανο να επιτευχθεί.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Χάνονται έσοδα όσο το 25%
του ΕΝΦΙΑ από τα λαθραία τσιγάρα
Το 2018, οι απώλειες για τον προϋπολογισμό έφθασαν τα 690 εκατομμύρια ευρώ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η υπερφορολόγηση έστρεψε, τα χρόνια
της κρίσης, τους πολίτες στην κατανάλωση παράνομων προϊόντων, είτε
αυτά είναι αγροτικά είτε καπνικά, με
ορατούς τους κινδύνους για τη δημόσια
υγεία. Η αύξηση της φορολογίας στα
τσιγάρα οδήγησε πλήθος καπνιστών
στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων και, όπως προκύπτει από την έκθεση «Stella» της KPMG, που ανατέθηκε από τη Philip Morris International
(PMI), η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται
στην πρώτη θέση, έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομων τσιγάρων
στην Ε.Ε., γεγονός που κόστισε στα
κρατικά ταμεία 690 εκατ. ευρώ το 2018.
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Η παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα εκτινάχθηκε πέρυσι στο 23,6% της
συνολικής κατανάλωσης.
Επί της ουσίας, οι απώλειες εσόδων
ήταν μεγαλύτερες από το όφελος που
υπολόγισε η ελληνική κυβέρvηση για
τον προϋπολογισμό. Εάν κατάφερνε
η κυβέρνηση να μηδενίσει το λαθρεμπόριο στα τσιγάρα θα μπορούσε να
μειώσει κατά 25% τον ΕΝΦΙΑ για όλους
τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εάν μπορούσε τουλάχιστον να περιορίσει την
παράνομη κατανάλωση στον μέσο όρο
της Ε.Ε., θα εξασφάλιζε 440 εκατ. ευρώ,
ποσό με το οποίο θα ήταν εφικτή η
χρηματοδότηση του ΕΚΑΣ για όλους
τους χαμηλοσυνταξιούχους. Διαφορετικά θα μπορούσε να επαναφέρει στα
προ κρίσης επίπεδα το επίδομα θέρμανσης και να περισσέψουν και 200
εκατ. ευρώ για άλλες δράσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η παράνομη αγορά τσιγάρων στην
Ελλάδα το 2018 εκτινάχθηκε στο 23,6%
(αύξηση 5,6 μονάδων σε σύγκριση με
το 2017), ενώ στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι στη χώρα μας καταγρά-

φηκε η μεγαλύτερη ποσότητα παραποιημένων τσιγάρων στην Ε.Ε. (1,5
δισ. τσιγάρα). Σήμερα η φορολογία
στα τσιγάρα αντιστοιχεί σε περίπου
85% της λιανικής τιμής, κάτι που προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνητρο
για το λαθρεμπόριο. Συγκεκριμένα,
σε κάθε πακέτο που πωλείται προς
4,50 ευρώ αντιστοιχούν φόροι περίπου
3,85 ευρώ και απομένουν 0,85 ευρώ
για την καπνοβιομηχανία, τον διανομέα
και τη λιανική.
Σύμφωνα με την έκθεση, το 2018,
η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων
στην Ε.Ε. υπολογίστηκε στο 8,6% της
συνολικής κατανάλωσης, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε 43,6 δισ. τσιγάρα.
Η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων
στην Ε.Ε. παρέμεινε στα ίδια επίπεδα
με την προηγούμενη χρονιά, όμως,
σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση
παραποιημένων τσιγάρων αυξήθηκε
κατά 30% από την προηγούμενη χρονιά
– στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν

καταγραφεί έως σήμερα. Οπως προαναφέρθηκε, το μερίδιο της παράνομης
κατανάλωσης παρέμεινε σταθερό σε
ολόκληρη την Ε.Ε., ωστόσο η επιτυχημένη μείωση του όγκου σε ορισμένες
χώρες αντισταθμίστηκε από την αύξηση της παράνομης κατανάλωσης
στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι απώλειες εσόδων υπολογίζονται σε 2,7 δισ. ευρώ, αλλά και
στην Ιρλανδία με τις απώλειες εσόδων
να φθάνουν τα 342 εκατ. ευρώ. Η μείωση των παράνομων ποσοτήτων στην
Πολωνία, στη Γερμανία, στην Εσθονία
και στη Φινλανδία απεικονίζει τις προσπάθειες στα σημεία ελέγχου των συνόρων για τη μείωση των ροών στην
ανατολική Ε.Ε.
«Το παράνομο εμπόριο έχει τεράστιο
κόστος. Οχι μόνον οικονομικό, αλλά
και κοινωνικό. Ολοι πλέον γνωρίζουμε
ότι τα έσοδα από τα παράνομα τσιγάρα
χρηματοδοτούν διεθνή εγκληματικά
δίκτυα και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η μπύρα

Εχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, διαρκή απειλή, η οποία στην Ελλάδα έχει
πάρει διαστάσεις επιδημίας», ανέφερε
σχολιάζοντας την έκθεση ο Χρήστος
Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της «Παπαστράτος». «Εδώ
και αρκετά χρόνια η “Παπαστράτος”
έχει μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του παράνομου εμπορίου.
Από τις εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης μέχρι τη δωρεά εξοπλισμού αιχμής, του πρώτου αυτοκινούμενου x-ray scanner που απέκτησε η χώρα μας και πέντε ειδικών
ταχύπλοων καταδιωκτικών σκαφών,
αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες
για να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη
πορεία του παράνομου εμπορίου. Ομως,
το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε συντεταγμένα, με σχέδιο και κυρίως μέσα
από τη σύμπραξη της πολιτείας, των
επιχειρήσεων του κλάδου και της κοινωνίας».

Οι προσδοκίες για τη νέα ρύθμιση, η εξάντληση των φορολογουμένων και τα απλήρωτα πρόστιμα εκτόξευσαν τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές των φορολογουμένων στα 2,9 δισ.
ευρώ κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους,
εκ των οποίων τα 2,73 δισ. ευρώ είναι φόροι.
Το υψηλό ποσό των οφειλών που συσσωρεύτηκε στο πρώτο τετράμηνο του έτους αποδίδεται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στην προσδοκία ότι στη ρύθμιση
των 120 δόσεων θα προστεθούν και οι οφειλές
του 2019, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση:
1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών
(παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 104,3 δισ.
ευρώ. Από αυτά, τα 18,4 δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης»,
συρρικνώνοντας το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 85,8 δισ. ευρώ.
2. Χρέη στο Δημόσιο έχουν 3,9 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με
τους οφειλέτες στους οποίους δύναται να
ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να
φθάνουν στο 1,82 εκατ.
3. Σε 1,25 εκατ. οφειλέτες έχουν επιβληθεί
αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις
μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Τον
Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 9.005 κατασχέσεις, κάτι που δείχνει ότι έχει «ξεφουσκώσει» ο ρυθμός σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Από τις αρχές του έτους
έχουν πραγματοποιηθεί 37.102 κατασχέσεις,
δηλαδή 370 σε κάθε εργάσιμη ημέρα. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί 67.453 κατασχέσεις.
4. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν
στο πρώτο τετράμηνο στα 2,9 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 2,73 δισ. αφορούν φόρους.
Πάντως, το κύμα των κατασχέσεων φαίνεται
να έχει αποτελέσματα για τα ταμεία του Δημοσίου, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν
εισπραχθεί 1,64 δισ. ευρώ παλαιών και «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσό ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο περυσινό διάστημα οι εισπράξεις
ήταν στο 1,89 δισ. ευρώ με πολύ περισσότερες
κατασχέσεις.
Σημειώνεται ότι από το συνολικό ύψος
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία,
το οποίο έχει διαμορφωθεί στα 104,3 δισ.
ευρώ, μόλις το 3,3% του ποσού αυτού είναι
ρυθμισμένο, όταν το 2015 το ποσοστό του
ρυθμισμένου χρέους βρισκόταν στο 7,6%.
Οσον αφορά τη σύνθεση του συνολικού
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Φρένο έχει μπει στις
κατασχέσεις. Εχουν γίνει
37.102, έναντι 67.453 πέρυσι.
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το 47,4% ή 49,4
δισ. ευρώ είναι οφειλές από μη φορολογικά
έσοδα, εκ των οποίων τα 33,7 δισ. ευρώ αφορούν πρόστιμα του παλαιού Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων. Οι οφειλές από έμμεσους φόρους φθάνουν τα 29,2 δισ. ευρώ, με τα χρέη
που προέρχονται από ΦΠΑ να ανέρχονται
σε 23,1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, από τους άμεσους φόρους οι
οφειλές φθάνουν τα 22,8 δισ. ευρώ και αποτελούν το 21,8% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, με κύριες κατηγορίες αυτές
του εισοδήματος (19,2 δισ. ευρώ) και της περιουσίας (2,7 δισ. ευρώ). Στο μεταξύ, από
τους 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες, περισσότεροι
από 100.000 έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση
των 120 δόσεων, ρυθμίζοντας χρέη άνω του
1 δισ. ευρώ.
Πόσα χρωστούν
• Το 52,4% των οφειλετών χρωστάει ποσά
έως 500 ευρώ.
• Από 500 έως 10.000 ευρώ χρωστούν
1.504.851 οφειλέτες, οι οποίοι μειώθηκαν
κατά 19.961 συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο
του 2018.
• Από 10.000 έως 100.000 ευρώ οφείλουν
254.970 φορολογούμενοι, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 9.144 στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
• Από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ οφείλουν 35.202 φορολογούμενοι.
• Από 1.000.000 ευρώ και πάνω οφείλουν
8.066 φορολογούμενοι.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ με ΦΙΛΟΥΣ

Σκηνοθεσία Γρηγόρης Βαλτινός

ΚΩΜΩΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ
Λευτέρης

Ζαμπετάκης

Παπαχαραλάμπους

Μουρατίδης

Άννα-Μαρία

Φάνης

Εβελίνα Παπούλια

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
(με σειρά εμφάνισης)

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ
ΗΚΕ

17

Απλήρωτοι φόροι 2,73 δισ.
ευρώ το πρώτο τετράμηνο

σας προσκαλεί σε ένα...

του Donald Margulies

l

GOLDEN
GALLERY

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00 ΣΧΟΛΗ
ΤΥΦΛΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΑΛΙΟΥ

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ
ORIGINAL SUV JEEP RENEGADE’

18

l

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Περιζήτητα τα πολυτελή εξοχικά από ξένους
Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο επικεφαλής του ομίλου Engel & Völkers, Sven Odia
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική
αγορά πολυτελών ακινήτων, με υψηλές
αποδόσεις και σχετικά χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στις συναλλαγές αγοραπωλησίας, βλέπει ο γερμανικός πολυεθνικός κτηματομεσιτικός όμιλος Engel &
Völkers AG. Με έμφαση σε νησιά όπως η
Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, καθώς
και στην Αττική Ριβιέρα και στο κέντρο
της Αθήνας, επιδιώκει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση τόσο για δεύτερες κατοικίες όσο και για παραθεριστικές. Οπως
εξηγεί στην «Κ» ο Sven Odia, διευθύνων
σύμβουλος της Engel & Völkers, η οποία
εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες το νέο
μητροπολιτικό κέντρο κτηματομεσιτών
της στην Αθήνα, «υπάρχουν τεράστια περιθώρια για ανάπτυξη».
– Γιατί επιλέξατε τώρα την Ελλάδα για
να επεκταθείτε;
– Πιστεύουμε πραγματικά στην Ελλάδα.
Επειτα από χρόνια κρίσης, η οικονομία
ανακάμπτει και εκτιμούμε πως υπάρχουν
τεράστια περιθώρια για ανάπτυξη. Υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες για
ενδιαφερόμενους αγοραστές από όλο τον
κόσμο. Λόγω του διεθνούς δικτύου μας,
είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την καλύτερη υποστήριξη σε αυτούς. Στόχος
της ίδρυσης του μητροπολιτικού κέντρου
είναι να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση με σημαντικό αριθμό εμπειρογνωμόνων ώστε να καλύπτεται αυτό
το ενδιαφέρον.
– Σας ανησυχούν οι αυξήσεις που καταγράφονται εδώ και καιρό στα υψηλής
ποιότητας ελληνικά ακίνητα;
– Οχι δεν μας ανησυχούν. Η Αθήνα εξακολουθεί να έχει λογικές τιμές σε σύγκριση με άλλες μητροπολιτικές πόλεις.
Η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι διεθνή
hot spots και μεταξύ των πιο περιζήτητων
προορισμών για εξοχικές κατοικίες στην
Ευρώπη. Αυτό, βέβαια, αντικατοπτρίζεται
ήδη στις τιμές. Ομως είμαστε εξοικειωμένοι
με την πώληση ακίνητης περιουσίας σε
ολόκληρο το εύρος τιμών. Για παράδειγμα,
η Engel & Völkers πρόσφατα πώλησε ένα
ακίνητο στον Καναδά έναντι 91,6 εκατομμυρίων ευρώ.

– Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την
ελληνική αγορά εξοχικών και δεύτερης
κατοικίας στα νησιά του Αιγαίου αλλά
και για τις προοπτικές της λεγόμενης
Αττικής Ριβιέρας;
– Αυτή τη στιγμή, τα ακίνητα στην Ελλάδα προσφέρουν υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI) και χαμηλό φόρο μεταβίβασης
ακίνητης περιουσίας. Αυτό προσελκύει
περαιτέρω τους ξένους επενδυτές. Η ζήτηση για κατοικίες στα ελληνικά νησιά
είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στις Κυκλάδες οι
τιμές για τις καλές εξοχικές κατοικίες ξεκινούν από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν κοιτάξουμε τη Μύκονο, οι τιμές για τις υψηλής
ποιότητας και καλά τοποθετημένες βίλες
μπορεί να φτάσουν τα 10 εκατομμύρια
ευρώ. Το 2018 οι τιμές για πολυτελείς βίλες
στα παραθαλάσσια προάστια της Γλυφάδας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης,
της Αττικής Ριβιέρας, έφθασαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Για την περιοχή αυτή
το ενδιαφέρον των διεθνών αγοραστών
δείχνει πως αυξάνεται προοδευτικά.
– Μπορείτε να μας ακτινογραφήσετε
το προφίλ των υποψήφιων αγοραστών
τέτοιων ελληνικών ακινήτων;
– Το 65% των συναλλαγών στην Ελλάδα
πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές.
Πολλοί από αυτούς αναζητούν δεύτερη
κατοικία στα ελληνικά νησιά. Η θέα στη
θάλασσα είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια. Στην Αθήνα πολλοί πελάτες ενδιαφέρονται ακόμα και για μια πρώτη κατοικία.
Επί του παρόντος ζητείται η θέα στη θάλασσα ή στην Ακρόπολη.
– Υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες
στην Ελλάδα και πού;
– Η ζήτηση για την Πάρο βρίσκεται
στην τρέχουσα φάση σε άνοδο. Μέχρι
στιγμής, οι τιμές των ακινήτων δεν είναι
τόσο υψηλές όσο στη Μύκονο και στη
Σαντορίνη, αν και προσφέρει ήσυχο και
όμορφο περιβάλλον. Στο κέντρο της Αθήνας, το Κουκάκι γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ενώ όλες οι περιοχές γύρω από
την Ακρόπολη, το Κολωνάκι, το Μετς και
το Παγκράτι ακολουθούν. Οι πολύ εύποροι
πελάτες επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα στο Πόρτο Χέλι, το οποίο προσφέρει
αποκλειστικότητα και την επιθυμητή απομόνωση.
– Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα
σχέδια της Engel & Völkers AG για τις

Η θέα στη θάλασσα είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την αγορά ακινήτου, λέει ο

Sven Odia, διευθύνων σύμβουλος της Engel & Völkers, η οποία εγκαινίασε πριν από λίγες
ημέρες το νέο κέντρο κτηματομεσιτών της στην Αθήνα.

Πώς ενισχύεται το οπλοστάσιο
στην μάχη κατά του καρκίνου
Την σοβαρότερη απειλή για την υγεία των ανθρώπων
σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί ο καρκίνος, με τα συστήματα
Υγείας όλων των χωρών να βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό
και να επιδίδονται σε σκληρή μάχη με τον χρόνο και τις
συνθήκες, προκειμένου να συμβάλουν στην έρευνα και
την νοσηλεία, να μειώσουν τα κρούσματα και βελτιώσουν
την πρόγνωση των ασθενών. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου
UICC, καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στον κόσμο,
με τις τάσεις να είναι συνεχώς αυξητικές.
Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 9,6 εκατομμύρια άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από κάποια μορφή
καρκίνου, με τον αριθμό να αναμένεται να διπλασιαστεί
μέχρι το 2030, την ώρα που το 70% των θανάτων καταγράφεται σε χώρες που οι πολίτες της διαθέτουν χαμηλό
η μεσαίο εισόδημα.
Το βάρος πέφτει στην έρευνα
Με την έρευνα και την έγκαιρη διάγνωση να αποτελούν
την αιχμή του δόρατος στην μάχη κατά του καρκίνου, η
επιστημονική κοινότητα και οι χορηγοί επιδίδονται σε μια
μάχη κόντρα στις πιθανότητες, έχοντας πίστη στην επιστήμη

και στην δύναμη του ανθρώπου.
Εξάλλου, το 2018 η Σουηδική Ακαδημία τίμησε την
μάχη κατά του καρκίνου, απονέμοντας το Νόμπελ Ιατρικής
στον Αμερικανό ανοσολόγο Τζέιμς Άλισον και τον Ιάπωνας
ανοσολόγο Τασούκου Χόνιο για τις σημαντικές ανακαλύψεις
τους στη θεραπεία του καρκίνου.
Αυξημένες ανάγκες χρηματοδότηση
Μετά από τις ανακαλύψεις των τελευταίων ετών, οι
χρηματοδοτικές ανάγκες για έρευνα και θεραπεία, αυξάνονται ραγδαία, με κράτη, οργανισμούς, επιχειρήσεις
και ιδιώτες να καλούνται να ενώσουν δυνάμεις.
Σε αυτή την πανστρατιά, σημαντική είναι και η συμβολή
της κυπριακής εταιρίας διεθνούς εμβέλειας Carbo One
Ltd, η οποία στο πλαίσιο της γενικότερης ευαισθητοποίησης
και της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, χορηγεί
σημαντικές εκδηλώσεις με στόχο την ενίσχυση της έρευνας.
Στόχος είναι από την μια η συγκέντρωση χρημάτων με
αποκλειστικό προορισμό την ενίσχυση της μάχης κατά
του καρκίνου και από την άλλη την κοινωνική ευαισθητοποίηση, προκειμένου κανένας ασθενής να μην πολεμάει
μόνος.

Τα πολυτελή ακίνητα έχουν
υψηλές αποδόσεις και σχετικά χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στις συναλλαγές αγοραπωλησίας.

Στις Κυκλάδες οι τιμές ξεκινούν από 1 εκατ. ευρώ, ενώ
στη Μύκονο οι τιμές για τις
βίλες μπορεί να φτάσουν
τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

διεθνείς αγορές;
– Το 2019, σχεδιάζουμε να ανοίξουμε
50 νέα γραφεία σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον,
θέλουμε να προσλάβουμε 1.400 νέους
κτηματομεσίτες. Δύο νέα μητροπολιτικά
κέντρα ανοίγουν αυτές τις μέρες, ένα στη
Λισσαβώνα και ένα στη Μαδρίτη. Στόχος
μας αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη στην
Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Μεσοπρόθεσμα, σχεδιάζουμε να επενδύσουμε
και στην Ασία.
– Η δική σας ενασχόληση με την
αγορά ακινήτων εν γένει, και την Engel
& Völkers ειδικά, πώς ξεκίνησε;
– Ξεκίνησα στην Engel & Völkers στο
Αμβούργο ως εκπαιδευόμενος το 1996.
Αφού τελείωσα την πρακτική μου άσκηση,
άρχισα να έχω νέα σχέδια. Η οικογένειά
μου είχε μια κατοικία στη Μαγιόρκα, όπου
περνούσα τα καλοκαίρια μου. Το νησί
ήταν πάντα στην καρδιά μου και ήθελα
να ανοίξω το δικό μου γραφείο εκεί. Κατ'
αρχάς, έπρεπε να πείσω τον Christian
Völkers και κατόπιν αγόρασα μια άδεια

για το γραφείο μου Engel & Völkers στο
Port d'Andratx στη Μαγιόρκα. Σε ηλικία
22 ετών, φόρτωσα το αυτοκίνητό μου με
έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οδήγησα
από το Αμβούργο στη Βαρκελώνη και από
εκεί πήρα το πλοίο για τη Μαγιόρκα. Ηταν
1999. Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι με
τις πωλήσεις μηδενικές. Ετσι έτρεχα από
σπίτι σε σπίτι μέσα στη ζέστη, διανέμοντας
τα συνδρομητικά περιοδικά GG της Engel
& Völkers και στα τοπικά εστιατόρια και
καφετέριες με σπίρτα ιδιωτική ετικέτας.
Οι προσπάθειές μου κάποια στιγμή ανταμείφθηκαν. Η μικρή αλλά δημοφιλής πόλη
του Andratx παρουσίασε εξαιρετικό κύκλο
εργασιών. Επειτα από αυτό ο Völkers μου
πρότεινε μια νέα θέση. Μου ζήτησε να
εργαστώ στα κεντρικά γραφεία στο Αμβούργο. Το 2001 τοποθετήθηκα διευθύνων
σύμβουλος της Engel & Völkers
International GmbH και το 2006 μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της μητρικής.
Οταν έφτασε 2014, ανέλαβα πια διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου.

Η κυπριακή εταιρεία που τροφοδοτεί
με άνθρακα όλο τον κόσμο
Η Carbo One Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους
παίκτες στην αγορά άνθρακα παγκοσμίως, εμπορευόμενη
ετησίως πάνω από 75 εκατομμύρια τόνους υλικού.
Πρόκειται για μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
με ιδιαίτερα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο σε
όρους εμπορευμάτων, όσο και στην επιχειρηματική της
δραστηριότητά, έχοντας πετύχει ραγδαία αύξηση των πωλήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και διείσδυση
σε ανταγωνιστικές και αναπτυσσόμενες αγορές.
Συγκεκριμένα, από το 2016 στο 2017 οι πωλήσεις της
αυξήθηκαν κατά 18,5%, ενώ τον επόμενο χρόνο η εταιρία
πέτυχε άλλη μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 9,5%.
Η Carbo One Ltd έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες
με αρκετές από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες οικονομίες
του πλανήτη, όπως κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
και την Βραζιλία, ενώ τροφοδοτεί χώρες όπως η Κύπρος,
η Αίγυπτος, η Μαλαισία για σκοπούς παραγωγής ενέργειας,
εξορύξεων και αναγκών των νοικοκυριών. Προσφέρει
ποιοτικές υπηρεσίες και το προϊόν της θεωρείται υψηλής
ποιότητας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις
και προδιαγραφές.

Σημαντικά οφέλη για την Κύπρο μέσω φόρων
Η εταιρία συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε επίπεδο
φορολογίας στην Κύπρο, καθώς έχοντας την έδρα της
στο νησί, έναν σημαντικό τροφοδότη των φορολογικών
ταμείων. Συγκεκριμένα, μόνο για το 2018 οι φόροι που
πλήρωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχονται σε περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το 2009
μέχρι σήμερα έχει καταβάλλει πάνω από 220 εκατομμύρια
ευρώ.
Αυτό καθιστά την Carbo One Ltd έναν από τους μεγαλύτερους καλοπληρωτές του κυπριακού Δημοσίου.
Παράλληλα, απασχολεί αρκετό προσωπικό και συμβάλλει
στην εκπαίδευση επαγγελματιών στην ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Επιπλέον, η εταιρεία συνεισφέρει
στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και της ανταγωνιστικής αγοράς και συγκεκριμένα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες δικηγορικών
και λογιστικών γραφείων, μεταφραστών και άλλων συμβούλων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τον Director της Carbo One Ltd Alexey
Danilov, οι επιδόσεις για το έτος 2018 ήταν εντυπωσιακές.
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Με αυξημένο κίνδυνο ενίσχυσης του σωματικού βάρους και παχυσαρκίας
απειλούνται όσες διατηρούν αναμμένο
φως την ώρα του ύπνου, σύμφωνα με νέα
ιατρική μελέτη.
Οσες γυναίκες κοιμούνται με την τηλεόραση αναμμένη ή με φως στο δωμάτιό
τους μπορεί να παχύνουν κατά πέντε κιλά
σε διάστημα πέντε ετών, σύμφωνα με τη
μελέτη. «Οι πιθανότητες ενίσχυσης του
βάρους είναι 17%, ενώ 22% κινδυνεύουν
να γίνουν υπέρβαρες και 33% να γίνουν
παχύσαρκες», σημειώνει η συντάκτρια της
μελέτης Ντέιλ Σάντλερ στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Υγείας, στη Βόρεια Καρολίνα. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα
43.722 γυναικών ηλικίας 35 έως 74 ετών.
«Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επιδημία παχυσαρκίας, ενώ οι συστάσεις μας για αντιμετώπιση του φαινομένου είναι δύσκολες
για τους πάσχοντες. Κανείς δεν θέλει να
ακολουθήσει καλύτερη δίαιτα και να ασκείται περισσότερο. Το να σβήνεις όμως
το φως είναι εύκολο», λέει η δρ Σάντλερ.
Η νέα έρευνα συστήνει την αφαίρεση
τηλεοράσεων και άλλων τεχνολογικών μέσων από το υπνοδωμάτιο για την επίτευξη
απρόσκοπτου ύπνου. «Οπως επισημαίνουν
οι συντάκτες της μελέτης, δεν μπορούμε
να συνδέσουμε ευθέως το φως στο δωμάτιο
τη νύχτα με το πάχος. Το πόρισμα όμως αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή, καθώς μας δείχνει ότι πρέπει να σε-

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
επικρατέστεροι των γονιδιακών

Οι ανακαλύψεις στον τομέα της γενετικής την τελευταία δεκαετία και η υποχώρηση του κόστους ώθησαν πολλούς επιστήμονες να εξερευνήσουν
τις δυνατότητες της «διατροφο-γενετικής». Θα μπορεί μια εξατομικευμένη
δίαιτα, βασισμένη στα γονίδια του εκάστοτε ατόμου, να προλαμβάνει ή ακόμη και να θεραπεύει ασθένειες που
σχετίζονται με τη διατροφή;
Τα πρώτα δεδομένα μελετών από τα
πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Στάνφορντ
δείχνουν ότι οι γενετικές διαφορές κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν διαφορετικό όγκο με ποικίλους τύπους
δίαιτας. Η βιομηχανία που προέκυψε
από τις ανακαλύψεις αυτές δεν μπόρεσε
όμως να εκμεταλλευθεί τις ιατρικές
μελέτες. Οι επιπτώσεις των γονιδίων
στην παχυσαρκία δεν αποδείχθηκαν,
ενώ διατροφολόγοι παρατήρησαν ότι
οι δίαιτες δεν είναι αποτελεσματικές
σε όλους και ότι κάθε άτομο αντιδρά
εντελώς διαφορετικά σε κάθε διατροφικό πρόγραμμα. Τι εξηγεί λοιπόν τις
μεγάλες διαφοροποιήσεις στον μεταβολισμό;
Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Κινγκς του Λονδίνου και του Χάρβαρντ
κατέδειξε τις μεγάλες διαφορές που
εμφανίζουν οι άνθρωποι στον μεταβολισμό λιπαρών και υδατανθράκων,
ακόμη και μεταξύ διδύμων.
«Πλησιάζουμε στην παροχή εξατομικευμένων οδηγιών για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να ακολουθήσει την ιδανική δίαιτα. Δεν έχουμε φθάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά η νέα
μελέτη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο προς

την κατεύθυνση αυτή», λέει ο γενετιστής δρ Ερικ Τοπόλ.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα γονίδια διαδραματίζουν μικρό ρόλο στον
μεταβολισμό λιπαρών και υδατανθράκων. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες
που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
το σώμα μας μεταβολίζει την τροφή
είναι περιβαλλοντικοί: ο ύπνος, το άγχος,
η άσκηση και η χλωρίδα των εντέρων
μας. «Η διαπίστωση αυτή είναι πολύ
ενδιαφέρουσα, καθώς ό,τι δεν είναι γονιδιακό μπορεί να μεταβληθεί», λέει η
δρ Σάρα Μπέρι, μέλος της ομάδας. «Η
έρευνα είναι σημαντική, αλλά δεν πρό<
<
<
<
<
<

Πλησιάζουμε στην παροχή
οδηγιών για κάθε άνθρωπο
χωριστά, ώστε να ακολουθήσει την ιδανική δίαιτα.
κειται να προκαλέσει επανάσταση στη
διατροφή», λέει ο ερευνητής Τιμ Κόφιλντ
του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα στον
Καναδά, που επισημαίνει ότι οι βασικές
παράμετροι μιας υγιεινής δίαιτας είναι
ήδη γνωστές: πολλές φυτικές ίνες, σκούρα λαχανικά και φρούτα, ακόρεστα λιπαρά και θαλασσινά, πολύ λίγο κόκκινο
κρέας και ζυμαρικά. Το πρόβλημα δεν
είναι ότι οι παράμετροι αυτές είναι εσφαλμένες ή ελλιπώς εξατομικευμένες,
απλώς οι άνθρωποι δεν τις τηρούν, λέει
ο Κόφιλντ.

Περίπλοκο ζήτημα

Την ίδια ώρα, η έμφαση στις διατροφικές επιλογές του ατόμου ή του
μεταβολισμού του μπορεί να στρέψει
την προσοχή από άλλους σημαντικούς
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Ο ύπνος με αναμμένο φως
προκαλεί παχυσαρκία

Εξατομικευμένη
δίαιτα με βάση
τον μεταβολισμό
Των CYNTHIA GRABER
και NICOLA TWILLEY
THE NEW YORK TIMES

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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Κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει μια καλύτερη δίαιτα
και να ασκείται περισσότερο.
Το να σβήνεις, όμως,
την τηλεόραση είναι εύκολο.
βόμαστε τον ύπνο μας δημιουργώντας περιβάλλον στερούμενο οπτικών ερεθισμάτων,
όπως είναι το φως», λέει ο δρ Ναθάνιελ Ουότσον, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.
Από τη μεριά του, ο καθηγητής Χρονοβιολογίας του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ
στη Βρετανία Μάλκολμ φον Σαντς, που
δεν συμμετείχε στη μελέτη, λέει ότι το πόρισμα της έκθεσης είναι απολύτως λογικό.
«Γνωρίζουμε ότι το φως αργά το βράδυ καθυστερεί το βιολογικό μας ρολόι. Γνωρίζουμε
επίσης από πειράματα ότι το φως τη νύχτα
επηρεάζει τον μεταβολισμό μας και είναι
ικανό να προκαλέσει μεταβολικό σύνδρομο,
με αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένο
σάκχαρο και υψηλά επίπεδα χοληστερίνης.
Τα νέα ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν τις
πεποιθήσεις μας ότι ο καλός ύπνος προϋποθέτει απουσία ηλεκτρονικών συσκευών
και φωτός από το υπνοδωμάτιο εάν θέλουμε
να αποφύγουμε την παχυσαρκία και άλλες
ασθένειες», λέει ο δρ Φον Σαντς.

Η υπερβολική κατανάλωση τροφών παραμένει η πιο κοινή διατροφική διαταραχή
στον σύγχρονο δυτικό κόσμο.
παράγοντες που ενισχύουν την επιδημία παχυσαρκίας. «Το ζήτημα αυτό
είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και έχει να
κάνει με το περιβάλλον, με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, με το
μάρκετινγκ και με τα επίπεδα σωματικής άσκησης του σύγχρονου αν-

θρώπου», λέει ο Κόφιλντ. Για την ώρα,
ο ερευνητής έχει μερικές απλές συμβουλές για όσους αναζητούν εξατομικευμένη διατροφή: παρατηρείτε τη
ζυγαριά στο σπίτι σας. Παραμένει ο
καλύτερος δείκτης της μελλοντικής
σας υγείας.

Αργά το βράδυ το φως καθυστερεί το βιολογικό μας ρολόι.

REUTERS
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Κέρδη στο Χρηματιστήριο,
ράλι στα ομόλογα λόγω Ντράγκι
Από το -1,44% ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,70%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών έμοιαζε να εξελίσσεται σε πτωτική με τον Γενικό Δείκτη να φθάνει να
υποχωρεί έως και -1,44%, οι δηλώσεις
Ντράγκι, οι οποίες πυροδότησαν ισχυρή
άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές, άλλαξαν
εντελώς το κλίμα μετά και τη ραγδαία
πτώση των αποδόσεων των ελληνικών
ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε
νέα υψηλά 13,5 μηνών, με σημαντικές
στηρίξεις από επιλεγμένα blue chips
(Jumbo +5,11%, Motor Oil +3,73%, ΑΔΜΗΕ +1,99%), αλλά και πολλές μετοχές
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Attica
Bank +15,37%, Ιντραλοτ +10,25%, Ιντρακομ +4,65%, Ιντρακατ +3,31%). Οι
πιέσεις για ακόμη μία φορά απορροφήθηκαν από τη ζήτηση υπογραμμίζοντας
πως το μομέντουμ στο Χ.Α. παραμένει
σταθερά θετικό, με την αγορά να έχει
χτίσει γερές «άμυνες» στη διόρθωση,
διατηρώντας τον τζίρο σε υψηλά επίπεδα.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
κέρδη 0,70%, στις 853,32 μονάδες, ενώ

Σε νέο ιστορικό χαμηλό οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων.

Ανοδικά οι αγορές
μετά το μήνυμα της ΕΚΤ
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<
<

Η αγορά έχει χτίσει γερές
«άμυνες» στη διόρθωση,
διατηρώντας τον τζίρο σε
υψηλά επίπεδα.
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 88,1 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με άνοδο 0,88%, ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 2,55%
και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,37% στις 791,42 μονάδες. Αν
και η Εθνική Τράπεζα έκλεισε αμετάβλητη
στα 2,48 ευρώ, οι υπόλοιπες συστημικές
τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά, με την Eurobank να κλείνει στο -0,71%, την Alpha
Bank στο -0,60% και την Πειραιώς στο 0,25%.
Μπορεί το Χ.Α. να συνέχισε στον
δρόμο της ανόδου φέρνοντας τα συνολικά
κέρδη από τις αρχές του έτους στο 39%,
ωστόσο χθες τα ομόλογα ήταν αυτά που

(Πηγή: Reuters)

Αν και η πιθανότητα ενός νέου QE δεν... αφορά την Ελλάδα, καθώς τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν έως και τέσσερα σκαλοπάτια κά-

τω από την κατηγορία του «επενδυτικού βαθμού», ωστόσο η δυναμική στροφή των επενδυτών προς τους κρατικούς τίτλους παρέσυρε
και αυτά.

έκλεψαν την παράσταση. Οι δηλώσεις
του Μάριο Ντράγκι ενίσχυσαν ακόμη
περισσότερο τις προσδοκίες της αγοράς
για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
οδηγώντας σε σημαντικό ράλι στα ομόλογα της Ευρωζώνης. Αν και η πιθανότητα
ενός νέου QE δεν... αφορά την Ελλάδα,
καθώς τα ελληνικά ομόλογα παραμένουν
έως και τέσσερα σκαλοπάτια κάτω από

την κατηγορία του «επενδυτικού βαθμού»,
ωστόσο η δυναμική στροφή των επενδυτών προς τους κρατικούς τίτλους παρέσυρε και αυτά.
Ετσι χθες η απόδοση του ελληνικού
10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε νέα
ιστορικά χαμηλά και στο 2,552%, με πτώση 5,6%, με το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων να διαμορφώνεται

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

στις 287 μονάδες βάσης και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2010,
ενώ εκρηκτική (άνω του 11%) ήταν η
βουτιά στην απόδοση του 5ετούς ομολόγου, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,394%.
Από τα επίπεδα της έκδοσής του η απόδοση στο 10ετές έχει υποχωρήσει κατά
35%, ενώ στο 5ετές έχει κάνει «βουτιά»
της τάξης του 61%.

Mε θετικό πρόσημο έκλεισαν χθες οι γενικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ύστερα από δηλώσεις του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, πως
θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη δεν προσεγγίσει τον
επιθυμητό στόχο. Θετικό ρόλο στην Ευρώπη αλλά και στη Wall Street διαδραμάτισε επίσης δήλωση του Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πως θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι
Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του G20.
Ο Τραμπ μίλησε, μάλιστα, για την επανεκκίνηση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, πριν από τη συνάντησή του με
τον Κινέζο πρόεδρο.
Πέραν τούτου, οι επενδυτές έχουν
στραμμένη την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ (Fed) που ολοκληρώνεται σήμερα. Προσδοκούν πως ο πρόεδρος της
Fed Τζερόμ Πάουελ θα παραμείνει σήμερα θετικός ως προς τη χάραξη μιας
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής –
εάν καταστεί αναγκαίο– στη συνέντευξη
Τύπου που θα ακολουθήσει μετά τη
λήξη της συνεδρίασης.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε χθες με άνοδο 1,67%.
Ο δείκτης Dax στη Φρανκφούρτη ενισχύθηκε κατά 2,03%, o Cac-40 κατά
2,20% και ο βρετανικός δείκτης FTSE100 κατά 1,17%. Κέρδη της τάξεως του
2,46% κατέγραψε ο δείκτης FTSE Mib
στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Σε

νέο ιστορικό χαμηλό οδηγήθηκαν οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων, διολισθαίνοντας στο -0,30%. Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν σε αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά. «Φαίνεται
πως η ΕΚΤ προτίθεται να λάβει μέτρα
για να αποφύγει μια επιδείνωση των
μακροοικονομικών συνθηκών στην Ευ<
<
<
<
<
<

Ο Dax ενισχύθηκε 2,03%,
o Cac-40 2,20% και ο βρετανικός δείκτης FTSE-100
ενισχύθηκε 1,17%.
ρωζώνη», σχολίασε ο Ντιντιέ Μπορόνσκι,
υψηλόβαθμο στέλεχος στην Amundi,
αναφερόμενος στις χθεσινές δηλώσεις
του Ντράγκι. Το ευρώ δε υποχώρησε
κατά 0,21% στο 1,1196 δολάριο. Λίγο
πριν από το κλείσιμο της Wall Street,
οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 εμφάνιζαν άνοδο 1,32% και 1,03%, αντίστοιχα.
Οι δηλώσεις του Τραμπ ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο
Πεκίνο οδήγησαν σε μεγάλη άνοδο και
τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς
αγορές. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του
αργού πετρελαίου αναρριχήθηκε 3,4%
στα 53,68 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο, η τιμή του πετρελαίου Brent παρουσίασε άνοδο 1,8% και διαμορφώθηκε
στα περίπου 62,01 δολάρια το βαρέλι.
Reuters

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ
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Τρίτη 18 Ιουνίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

1,57

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8840

0,9040

0,8978

0,8020

37.025

0,8900

0,9040

0,9040

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3900

1,4380

1,4020

0,8550

246.523

1,3960

1,4060

1,4020

0,72

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5200

0,5250

0,5203

-0,8480

30.376

0,5200

0,5350

0,5200

-0,95

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0535

0,0560

0,0544

-0,1560

96.434

0,0550

0,0565

0,0550

-3,51

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1160

0,1250

0,1188

-0,0120

7.500

0,1160

0,1250

0,1250

4,17

1,3100

1,3100

1,3100

-0,0520

2.000

1,3000

1,3100

1,3100

0,00

0,0750

0,0780

0,0762

-0,0850

56.537

0,0755

-1,95

1,3100

0,00

0,0400

-18,37

1,1400

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0415

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0180

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,3260

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0240

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1270

0,1400

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

0,0380

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0105

1,3100
0,0400

1,3100
0,0400

1,3100
0,0400

0,0000
-0,8320

3.690
287.872

0,2060

0,2160

0,0730

0,0750

0,2100

0,0000

1,3100

1,3300

0,0320

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,1300

1,1400

1,1358

-0,4210

7.130

0,0100

0,0000

1,1300

1,1400

0,2200

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

1,1000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1330

0,1420

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0240

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1300

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0740

0,0745

0,0744

-0,5640

14.061

0,0740

0,0800

0,0740

-7,50

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6200

0,6200

0,6200

0,0000

1.000

0,6000

0,6500

0,6200

0,00

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7200

0,7900

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,5000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0630

0,0000

0,0480

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,4000

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4620

0,4620

0,4620

0,3270

2.481

0,4440

0,4620

0,4620

0,43

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0955

0,0960

0,0956

0,1600

15.000

0,0940

0,0000

0,0955

1,60

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,4800

2,4800

2,4800

2,3260

490

2,4400

2,4800

2,4800

0,00

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0100

0,0000

ΚΕΟ

KEO PLC

1,4400

1,4600

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5800

0,5800

0,5800

-0,0590

7.850

0,5800

0,6100

0,5800

-4,92

ΦΡΟΥ

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

0,2380

0,2380

0,2380

-0,2000

3.220

0,0000

0,2460

0,2380

-0,83

0,0770

0,0780

0,0774

0,0420

16.556

0,0780

0,0820

0,0780

1,30

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0930

0,1000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1380

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,1040

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0010

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0005

0,0010

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0020

0,0025

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0070

0,0145

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0500

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0465

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,1900

0,2000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

0,0000

0,0325

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

48,5550

56,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0000

55,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

H Ιαπωνία είναι δεύτερη παγκοσμίως στην κατά κεφαλήν κατανάλωση πλαστικών μετά τις ΗΠΑ.

Ολυμπιακοί Αγώνες
με ανακυκλώσιμα υλικά
Μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν σκοπό να προωθήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε
μία σειρά ανάλογων ενεργειών με κορυφαία την κατασκευή των ολυμπιακών
μεταλλίων και των ολυμπιακών βάθρων
(πόντιουμ) από ανακυκλώσιμα υλικά.
Με δεδομένο ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση πλαστικών στην Ιαπωνία είναι η δεύτερη υψηλότερη στον κόσμο
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι διοργανωτές της κορυφαίας
αθλητικής γιορτής θέλουν να αφυπνίσουν τους Ιάπωνες και όχι μόνο για τη
μόλυνση του πλανήτη.
Ετσι, η Οργανωτική Επιτροπή ζήτησε
από τους κατοίκους της χώρας να συγκεντρώσουν τα οικιακά πλαστικά τους
απορρίμματα σε ειδικές συσκευασίες
που θα τοποθετηθούν σε αλυσίδες καταστημάτων. Οι διοργανωτές πιστεύουν
ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών
θα είναι μεγάλη, καθώς θα γνωρίζουν
ότι με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουν
και οι ίδιοι στους Αγώνες. Επίσης, θα
συγκεντρωθούν και τα πλαστικά που
θα συλλεγούν από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, ύστερα από ανάλογη καμπάνια.
Το υλικό θα το παραλάβει γνωστή εταιρεία με είδη προσωπικής φροντίδας
και θα κατασκευάσει τα βάθρα. Οι ιθύνοντες υπολογίζουν ότι για την κατασκευή των 100 ολυμπιακών βάθρων θα
χρειαστούν 45 τόνοι πλαστικού. Θα
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Σειρά δράσεων για την προστασία του πλανήτη και
την ευαισθητοποίηση πολιτών ξεκινάει η Ιαπωνία.
είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι
τέτοιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. «Ελπίζουμε ότι το μήνυμα θα μεταφερθεί
σε ολόκληρο τον κόσμο» δήλωσε ο Τοσίρο Μούτο, διευθυντής του «Τόκιο
2020».
Από ανακυκλώσιμα υλικά θα κατασκευαστούν και τα ολυμπιακά μετάλλια.
Για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.
Στο μεταξύ, ο διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής Τοσίρο Μούτο θέλησε να ενημερώσει εγκαίρως τους αθλητές αλλά και τους ολυμπιακούς επισκέπτες ότι η χρήση κάνναβης απαγορεύεται στην Ιαπωνία. «Αποτελεί παραβίαση του νόμου», τόνισε χαρακτηριστικά. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει
ήδη ανακοινώσει ότι το κάπνισμα (και
τα ηλεκτρονικά τσιγάρα) θα απαγορεύονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και
στους εξωτερικούς χώρους των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και σε χώρους γύρω από
τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Τελικά ο αθλητισμός είναι υγεία; Υπάρχουν
«κόκκινες γραμμές» και ασφαλείς ηλικίες;
Γιατί η καρδιά των αθλητών σταματά; Υπάρχουν απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα; Τα τελευταία χρόνια όλοι μας έχουμε
ακούσει για περιστατικά στον αθλητισμό
που σχετίζονται με την καρδιά. Τα τελευταία αφορούσαν σ’ αυτό με τη μοιραία
κατάληξη του 45χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Ξενίδη και από το
εξωτερικό, του 38χρονου τερματοφύλακα
της Πόρτο και επί χρόνια της Ρεάλ, Ικερ
Κασίγιας, ο οποίος στάθηκε τυχερός.
Η «Κ» συνομίλησε με τρεις ιατρούς
και πήρε πολύ σημαντικές απαντήσεις.
«Υπάρχει ένα πολύ καθοριστικό όριο στις
ηλικίες των αθλουμένων. Τα -35 έτη και
τα +35, σε συνδυασμό πάντα με κληρονομικότητα, ντόπινγκ και κάπνισμα», μας
λέει ο ειδικός καρδιολόγος Βασίλειος Αντωνάκης και συνεχίζει: «Στα +35 ο αιφνίδιος θάνατος έχει να κάνει με την εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου, δηλαδή
των στενωμένων στεφανιαίων αρτηριών.
Βασικός στόχος είναι να εντοπίσουμε αν
υπάρχει πιθανή ισχαιμία μυοκαρδίου (δηλαδή στενωμένες στεφανιαίες αρτηρίες),
που δεν φαίνεται στην καθημερινότητα,
αλλά μπορεί να παρουσιαστεί πάνω στην
άσκηση. Στους -35, έχουμε να κάνουμε
με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμιογόνο δυσπλασία, συγγενείς παθήσεις στεφανιαίων αγγείων, μυοκαρδίτιδες,
δηλαδή οι φλεγμονές του μυοκαρδίου
που κυρίως προέρχονται από ιούς και
είναι δύσκολο να εντοπιστούν, όπως και
οι κληρονομούμενες παθήσεις που εκδηλώνονται με αρρυθμίες. Αυτά θέλουν
ιδιαίτερο έλεγχο».
Ο κ. Πάνος Σταματόπουλος, καρδιολόγος ειδικός στην αθλητική καρδιολογία
και τέως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών, λέει: «Η εποχή που
ζούμε έχει ταυτισθεί με τον αθλητισμό,
αλλά η ενασχόληση με τον επαγγελματικό
αθλητισμό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε να αποφεύγονται γεγονότα αιφνίδιου
θανάτου. Μια κατηγορία κινδύνου είναι
η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που
εδώ δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι σημαντικό να γίνεται σχολαστικός καρδιολογικός έλεγχος, επειδή

«O Κασίγιας (φωτ.) έπαθε οξύ έμφραγμα. Σε παίκτη 38 ετών έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό. Είναι παράξενο για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Πόρτο», τονίζει στην «Κ» ο κ. Σταματόπουλος.
τα συμβάντα έχουν αυξηθεί και η επιστημονική προσέγγιση - αξιολόγηση έχει
σημαντικό ρόλο για την πρόληψη. Η εξέλιξη της επιστήμης κάνει τον ρόλο του
καρδιολόγου απαραίτητη συνθήκη για
εξασφάλιση αθλητικής δραστηριότητας.
Η ηλικία των 35 ετών διαμορφώνει στατιστικά και τις αιτίες. Κάτω των 35 κυριαρχεί η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,
ενώ άνω των 35, η στεφανιαία νόσος. Σημαντικός παράγων είναι η κληρονομικότητα και το κάπνισμα».
Ο κ. Σταματόπουλος στέκεται στους
επαγγελματίες αθλητές και στην υπόθεση
Κασίγιας: «Οι επιβαρύνσεις σε έναν επαγγελματία αθλητή είναι περισσότερες
από το παρελθόν και σε καθημερινή βάση.
Τεράστιες επιβαρύνσεις. Ο οργανισμός
δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει στοιχεία
απαραίτητα όπως τα ιόντα καλίου, νατρίου,
ασβεστίου, μαγνησίου. O Κασίγιας υπέστη
οξύ έμφραγμα.
Σε παίκτη 38 ετών έπρεπε να έχει γίνει
αντιληπτό αν υπήρχαν παράγοντες κινδύνου. Είναι παράξενο για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Η εκτίμηση από καρδιολόγο
περιοδικά είναι απαραίτητη με ευθύνη
και του παίκτη. Εχουν υπάρξει αναφορές
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«Η έντονη άσκηση στα +35
δεν ωφελεί, αλλά κουράζει
την καρδιά», τονίζει ο καρδιολόγος, κ. Αντωνάκης.
και στη χώρα μας ότι εκδίδεται δελτίο ικανότητας χωρίς εξετάσεις».
«Οι επαγγελματίες εξ αντικειμένου υπερβάλλουν. Πέραν του ντόπινγκ, αυτοί
οι οργανισμοί είναι ιδιαιτέρως φθαρμένοι
και στρεσαρισμένοι. Αν ένας επαγγελματίας έχει πυρετό, θα πάρει ένα αντιπυρετικό και θα αγωνισθεί, κάτι το οποίο
κρύβει τεράστιους κινδύνους (π.χ. μυοκαρδίτιδα).
Ο οργανισμός πρέπει να αναρρώσει
πλήρως για να μπει ξανά σε ρυθμούς αγώνων», λέει ο κ. Αντωνάκης και τονίζει
για την κατηγορία των +35: «Εδώ υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος που δεν γνωρίζουν οι
άνθρωποι. Η έντονη άσκηση στα +35,
δηλαδή να το πούμε απλά, η άσκηση που
σε εξαντλεί, δεν είναι άσκηση που φέρνει
όφελος (π.χ. ακούω κόσμο που κάνει κρόσφιτ στα 45 ή μαραθωνίους), αλλά κουράζει

την καρδιά. Η πολύ έντονη άσκηση κάνει
κακό και στους νέους, απλά οι νέοι είναι
άφθαρτοι οργανισμοί και αντεπεξέρχονται.
Σε κάποιους αθλητές που τερμάτισαν μαραθώνιο, έγινε μαγνητική καρδιάς και ελήφθησαν δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης, όπου διαπιστώθηκαν παθολογικά
ευρήματα. Ενας που θέλει να ασχοληθεί
με τον αθλητισμό και όχι με τον πρωταθλητισμό, πρέπει να κάνει μέτρια άσκηση.
Να παίρνει μόνο τα οφέλη της και να θυμάται ότι το κάπνισμα επιταχύνει τη
φθορά του οργανισμού, εσωτερικά και
εξωτερικά».
Υπάρχει όμως και η παιδική κατηγορία
αθλητών. «Απαραίτητος είναι ο πλήρης
καρδιολογικός έλεγχος. Μεγάλη προσοχή
θα πρέπει να δείχνουν τόσο οι προπονητές
όσο και οι γονείς στις αντοχές του παιδιού,
π.χ. αν μετά την προπόνηση κάνει έντονη
ταχυκαρδία, αν αλλάζει ο ρυθμός των
χτύπων της καρδιάς ή αν παρουσιάσει
δύσπνοια ή τάση για λιποθυμία. Μεγάλο
ρόλο παίζει η κληρονομικότητα και αυτό
θα πρέπει να επισημανθεί από τους γονείς
στον ιατρό», τονίζει χαρακτηριστικά η
παιδίατρος και νεογνολόγος Πίτσα Πρεβεδουράκη.
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Υποτροφίες από Cablenet
και CIIM για μεταπτυχιακά
SAMSUNG

Πρωτιά στην αγορά οθονών
Στην κορυφή της αγοράς οθονών βρίσκεται η

Samsung για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα
με έκθεση της IHS Markit, οι αποστολές της εταιρείας
έφτασαν τα $3,4 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,2% της αγοράς. Σε ετήσια βάση παρατηρείται μείωση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια
βάση. Στη 2η θέση η JDI (Japan Display International)
με ποσοστό 12,3% ενώ η BOE διπλασίασε το ποσοστό
της φτάνοντας το 11,9%. Τα δεδομένα της IHS Markit
αφορούν σε όλη την αγορά των οθονών, ωστόσο οι αναλυτές αποκάλυψαν ότι ο βασικός λόγος που η
Samsung διατηρεί τέτοιο προβάδισμα είναι οι οθόνες
τεχνολογίας OLED για smartphones που δεν ανήκουν
στην high-end κατηγορία. Πολλές είναι οι εταιρείες
που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τύπο
οθόνης, ακόμα και σε mid-range συσκευές επειδή
λειτουργούν σε συνδυασμό με under-display
fingerprint readers.

Οι αστροναύτες της NASA δεν θα έχουν δικαίωμα να διαφημίζουν προϊόντα, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν σε τηλεοπτικές παραγωγές διαφημίσεων
από το διάστημα για λογαριασμό εταιρικών πελατών.

Η NASA αναζητεί
έσοδα στον τουρισμό
H νέα πολιτική οικονομικής εκμετάλλευσης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού

XIAOMI

Κλείνει το MIUI
Σταματά την ανάπτυξη του MIUI για παλιά

smartphones η Xiaomi. Πρόκειται για γραφικό περιβάλλον το οποίο κλείνει φέτος εννέα χρόνια ζωής.
Με ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα Mi Community όπου
οι κάτοχοι συσκευών Xiaomi μπορούν να αφήσουν τα
σχόλιά τους για τις δοκιμαστικές εκδόσεις, το μέλος
και διαχειριστής Elain2046 ανακοίνωσε ότι η ομάδα
μηχανικών που είναι επικεφαλής, θα σταματήσει την
ανάπτυξη νέων δοκιμαστικών Global εκδόσεων πολύ
σύντομα και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου. Το
MIUI διαθέτει δύο εκδόσεις, την σταθερή (Stable) και
την δοκιμαστική (Beta). Η σταθερή έκδοση είναι αυτή
που κυκλοφορεί επίσημα από την εταιρεία σε όλα τα
συμβατά smartphone ενώ η δοκιμαστική έκδοση απευθύνεται σε φίλους και προγραμματιστές που θέλουν να είναι οι πρώτοι που θα δοκιμάσουν τη νέα έκδοση και τα χαρακτηριστικά που αυτή φέρνει έστω
και αν έχει bugs. Το σχετικό μήνυμα δεν αναφέρει αν
θα καταργηθεί και το πρόγραμμα δοκιμαστικών εκδόσεων του MIUI στην Κίνα.

FACEBOOK

Αλλαγές στα σχόλια χρηστών
Την κατάταξη των σχολίων με στόχο να προωθήσει ε-

κείνα που είναι πιο σχετικά με την συζήτηση και τους
χρήστες προωθεί το Facebook, που δίνει προτεραιότητα σε σχόλια που έχουν αλληλεπιδράσεις από τον
χρήστη. Η κατάταξη στα σχόλια, ενεργοποιείται από
τις ρυθμίσεις και θα βασίζεται στον τρόπο που οι χρήστες που αντιδρούν σε σχόλια, μέσω like ή emoticon.
Οι χρήστες βεβαίως θα συνεχίσουν να είναι σε θέση
να διαχειρίζονται τα σχόλια στις αναρτήσεις τους με
το να κρύβουν, να διαγράφουν ή να απαντούν σε εκείνα που επιλέγουν. Το Facebook επίσης θα αναζητά
κάποια «σημάδια ακεραιότητας» και αν τα σχόλια παραβιάσουν κάποιους από τους κανόνες ή τα στάνταρντ που έχει θέσει, θα τα αφαιρεί.

GAMES

Eρχεται ο Dr. Mario World
από τον Ιούλιο
Από τις 10 Ιουλίου θα είναι έτοιμο το παιχνίδι Dr.

Mario World για συσκευές Android και iOS. Οι παίκτες
θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να δέχονται
ζωές, αλλά και να μάχονται online εναντίον τους. Ο
στόχος του παίκτη σε κάθε επίπεδο είναι να καταπολεμήσει τον εκάστοτε ιό τοποθετώντας με τον κατάλληλο τρόπο τα “φάρμακα” που έχει στη διάθεσή του.
Η μόνη διαθέσιμη επιλογή του παίκτη για να ξοδέψει
χρήματα είναι τα διαμαντάκια. Αυτά ανανεώνουν την
ενέργεια πιο γρήγορα ενώ επιλογή είναι και οι νέοι
γιατροί του παιχνιδιού, που διαθέτουν ξεχωριστές ικανότητες.

Το να γίνει κάποιος αστροναύτης
είναι πολύ δυσκολότερο από το
να γίνει δεκτός στο Χάρβαρντ.
Πενήντα χρόνια από την πρώτη
προσσελήνωση επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη, όμως, κανονικοί άνθρωποι με μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην
τσέπη τους, για μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, θα μπορούν
να «αγοράσουν» μια βόλτα σε τροχιά με πύραυλο. Την περασμένη
εβδομάδα, η NASA ανακοίνωσε
ότι για πρώτη φορά θα επιτρέψει
σε ιδιώτες να πετάξουν με διαστημόπλοιο μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), το μόνο
κατοικημένο σημείο έξω από τη
γήινη επιφάνεια. Η NASA δεν σχεδιάζει να μετατραπεί σε ταξιδιωτικό γραφείο του διαστήματος. Ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να
καταβάλλουν στην αμερικανική
υπηρεσία 35.000 δολάρια τη βραδιά για κάθε επιβάτη, ο οποίος θα
θέλει να διανυκτερεύσει στις κου-

κέτες του ΔΔΣ και να χρησιμοποιήσει τις «ανέσεις» του, που περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό αέρα,
πόσιμο νερό, πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση της τουαλέτας.
(Οι εταιρείες θα χρεώνουν πολύ
περισσότερα για να καλύψουν τα
έξοδα του ταξιδιού με πύραυλο
και να εξασφαλίσουν κέρδος.) Η
ανακοίνωση εντάσσεται στη νέα
πολιτική οικονομικής εκμετάλλευσης του ΔΔΣ, κάτι το οποίο έβρισκε αντίθετη τη NASA στο παρελθόν. «Αυτή είναι μια εντελώς
νέα δραστηριότητα για εμάς», λέει
ο Ουίλιαμ Γκερστενμάιερ, επικεφαλής διαστημικής εξερεύνησης
της υπηρεσίας.
Η πρόσφατη ανακοίνωση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επίλυση των ερωτημάτων για το
μέλλον του διαστημικού σταθμού.
Η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε
σάλο πέρυσι με την πρότασή της
για διακοπή της ομοσπονδιακής
χρηματοδότησης του σταθμού

στα τέλη του 2024 και την υιοθέτηση νέων κερδοφόρων προγραμμάτων, τα οποία δεν έχουν καν
σχεδιασθεί ακόμη. Αξιωματούχοι
της NASA ανέφεραν πως στόχος
της υπηρεσίας είναι η μετάβαση
στους σταθμούς σε τροχιά, που
θα ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες.
«Ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθούν
νέες δυνατότητες, που θα υποκαταστήσουν τον ΔΔΣ. Δεν θα εγκαταλείψουμε, όμως, τον σταθμό εφόσον δεν έχει βρεθεί εναλλακτική
λύση», σημειώνει η Ρόμπιν Γκέιτενς, αρμόδια της NASA για τον
διαστημικό σταθμό.

Και διαφημίσεις

Η αμερικανική υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιτρέψει
ορισμένες καθαρά κερδοσκοπικές
πρωτοβουλίες, χωρίς εκπαιδευτική
ή ερευνητική διάσταση. Αυτές
μπορεί να περιλαμβάνουν σύντομα
διαστημικά ταξίδια για ιδιώτες.
Στα τέλη του μήνα η NASA θα α-

ναζητήσει προτάσεις για πρόσδεση θαλαμίσκου στον διαστημικό
σταθμό.
Ο θαλαμίσκος θα ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία. Η διαστημική
υπηρεσία δεν σχεδιάζει, πάντως,
να στρατολογήσει εταιρικούς χορηγούς στον σταθμό. Οι αστροναύτες της NASA δεν θα έχουν
δικαίωμα να διαφημίζουν προϊόντα, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν σε τηλεοπτικές παραγωγές
διαφημίσεων από το διάστημα
για λογαριασμό εταιρικών πελατών.
Παρότι οι τιμές θα είναι υψηλές
για τους ταξιδιώτες, τα έσοδα που
μπορεί να αποκομίσει η NASA από
τον διαστημικό τουρισμό δεν αναμένεται να καλύψουν το κόστος
του προγράμματος του διαστημικού σταθμού, που είναι το πλέον
δαπανηρό για την αμερικανική
υπηρεσία. Η NASA ξοδεύει αυτήν
τη στιγμή 4 δισ. δολάρια τον χρόνο
για τη συντήρησή του.

Το Facebook «προβλέπει»
τις ψυχικές διαταραχές
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται
στις αναρτήσεις στο Facebook,
μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστούν περιπτώσεις ατόμων με
διάφορες παθήσεις, όπως διαβήτη,
άγχος, κατάθλιψη και ψύχωση,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα. Ο τρόπος
με τον οποίο γράφονται οι αναρτήσεις από τους χρήστες, θα μπορούσε να είναι δείκτης νόσου και,
με τη συγκατάθεση του ασθενούς,
να παρακολουθείται ακριβώς όπως
τα σωματικά συμπτώματα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν σε βάθος χρόνου όλες τις αναρτήσεις
περίπου 1.000 ατόμων (που συναίνεσαν να συσχετισθούν αυτά
τα δεδομένα με το ιατρικό ιστορικό
τους) και δημιούργησαν τρία μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών. Το
ένα λάμβανε αποκλειστικά πληροφορίες από το Facebook, το δεύτερο μόνο δημογραφικά στοιχεία
(ηλικία, φύλο κλπ) και το τρίτο
συνδύαζε και τα δύο.
Τα αποτελέσματα της μελέτης
που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό
«PLOS ONE», δείχνουν ότι και οι
21 περιπτώσεις νόσων που εξέτασε
η έρευνα, είναι δυνατό να προβλεφθούν από το Facebook, μάλιστα για τις δέκα από αυτές το
Facebook ήταν καλύτερος προβλεπτικός παράγοντας από τα δημογραφικά στοιχεία.
Ενδεικτικά, φάνηκε πως οι λέξεις «μπουκάλι» και «πίνω» στις
αναρτήσεις συνδέονται με υπερκατανάλωση αλκοόλ, ενώ άλλες
λέξεις που φανερώνουν εχθρότητα, παραπέμπουν σε κατάχρηση
ναρκωτικών ή ψύχωση. Πιο απρόσμενα, η αναφορά στις λέξεις «Θεός» ή «προσευχή» είναι 15 φορές

Οι πληροφορίες που δίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να

συμβάλουν στην παροχή επιπλέον πληροφοριών για τους παράγοντες που
επιδεινώνουν ή βελτιώνουν διάφορες ασθένειες.
<
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<
<
<
<

Μέσα από τις αναρτήσεις, η κατάθλιψη μπορεί να διαγνωσθεί τρεις
μήνες νωρίτερα από μια
κλινική διάγνωση.

πιθανότερο να «δείχνει» ανθρώπους με διαβήτη.
«Συχνά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι εμφανείς οι επιλογές ζωής, οι εμπειρίες και τα
συναισθήματα των ανθρώπων.
Τέτοιου τύπου πληροφορίες μπορούν να συμβάλουν στην παροχή
επιπλέον πληροφοριών για τους
παράγοντες που επιδεινώνουν ή
βελτιώνουν διάφορες ασθένειες»,

δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια,
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ράινα
Μέρτσαντ, διευθύντρια του Ιατρικού Κέντρου για την Ψηφιακή
Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.
«Πολλές είναι οι μέχρι τώρα
έρευνες που δείχνουν τη σχέση
μεταξύ της χρήσης συγκεκριμένων
γλωσσικών όρων και ασθενειών,
όπως η γλώσσα που προβλέπει
την κατάθλιψη. Ωστόσο, αυτό που
είναι σημαντικό, είναι η εύρεση
σχέσεων μεταξύ αυτών των ιατρικών περιπτώσεων, κάτι που
μπορεί να αποτελέσει αφετηρία
για νέες εξελίξεις στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε
ο ‘Αντριου Σβαρτς, επίκουρος καθηγητής Επιστήμης Πληροφορικής και Υπολογιστών στα πανεπιστήμια Πενσιλβάνια και Στόνι
Μπρουκ.
Περσινή μελέτη των ίδιων ερευνητών (στην οποία βασίσθηκε
η νέα έρευνα) είχε δείξει ότι μέσω
των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κατάθλιψη
μπορεί να διαγνωσθεί ακόμα και
τρεις μήνες νωρίτερα από μια κλινική διάγνωση.
Τέτοια στοιχεία αφήνουν, σύμφωνα με την δρα Μέρτσαντ, περιθώρια για τη δημιουργία ενός
συστήματος στα κοινωνικά δίκτυα
που θα δίνει πληροφορίες για την
υγεία των ανθρώπων στους ειδικούς, με στόχο την εξασφάλιση
της βέλτιστης παροχής φροντίδας.
Μένει να εξεταστεί αν η εφαρμογή
αυτού του σχεδίου είναι εφικτή
και κατά πόσο ο κόσμος θα δεχτεί
να μοιραστεί τέτοιες πληροφορίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H Cablenet, σε συνεργασία με το CIIM, προσφέρει
18 υποτροφίες συνολικής αξίας €115.000 για μεταπτυχιακές σπουδές στο CIIM – Cyprus International
Institute of Management, σε Λευκωσία και Λεμεσό,
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Αναλογούν 1 πλήρης
και 2 (ύψους 50%) μερικές υποτροφίες Cablenet για
το καθένα από τα κάτωθι έξι μεταπτυχιακά προγράμματα: Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –
MBA, Μάστερ στη Διοίκηση, Μάστερ στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - MSc Financial Services,
Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργανωτική Συμπεριφορά, Μάστερ στην Επιχειρηματική Ευφυΐα και την Ανάλυση Δεδομένων - MSc
in Business Intelligence & Data Analytics, Μάστερ
στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση (στα Ελληνικά). Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τις 10/6 μέχρι και τις 10/7/2019.

Η PrimeTel στο πλευρό
του ΠΑΣΥΚΑΦ

Την συνεργασία της με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) ανακοινώνει η
PrimeTel. Στην προσπάθειά της να στηρίξει τα άτομα
με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, η εταιρεία πρόκειται να συμμετέχει ενεργά στις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΠΑΣΥΚΑΦ με στόχο τη συλλογή χρημάτων. Ο κ. Ερμής
Ν. Στεφάνου, CEO της PrimeTel, δήλωσε: «Πιστοί
στη δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε στην κοινωνία
που δραστηριοποιούμαστε, στηρίζουμε το έργο του
ΠΑΣΥΚΑΦ, συμμετέχοντας σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνικοποίηση, τη
συντροφικότητα και τη στήριξη των συνανθρώπων
μας». Ανάμεσα στις προγραμματισμένες δράσεις
στήριξης της PrimeTel είναι η χορηγία του Εταιρικού
Αγώνα Δρόμου 5χλμ αφιερωμένου στον ΠΑΣΥΚΑΦ
στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Λεμεσού 2020, η στήριξη
του παγκύπριου οδικού εράνου «Μαζί στη ζωή».

Η Deloitte προωθεί
τον τουρισμό στη φύση

Η Deloitte αποτελεί μαζί με την Τράπεζα Κύπρου τον
υποστηριχτή για την νεοσύστατη startup εταιρεία
“Oreen”. Η παρουσίαση της “Oreen” πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2019 στα γραφεία του ARIS στην
Λεμεσό, όπου αναλύθηκαν οι υπηρεσίες που θα προσφέρει στον τομέα του αειφόρου τουρισμού στη
φύση. Κατά την εκδήλωση, έγινε παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Oreen Αpp», μιας νέας εφαρμογής που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει κρατήσεις
για ξεναγήσεις και δραστηριότητες στη φύση. Η εταιρεία προσφέρει και την «Oreen Hub», υπηρεσία
όπου εμπειρογνώμονες καλούνται να συνδεθούν με
την πλατφόρμα και να δημιουργήσουν πακέτα ειδικού
ενδιαφέροντος για τουριστικούς πράκτορες. Τέλος,
η ομάδα της “Oreen” παρουσίασε το όραμά της για
τον τουρισμό στην ύπαιθρο. Σκοπός της είναι η προώθηση του αειφόρου τουρισμού στη φύση μέχρι και
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου.

Ο ΣΕΛΚ εισάγει το «ICPAC
Mentor Program»

Ανταποκρινόμενος στις νέες ανάγκες της αγοράς,
ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
(ΣΕΛΚ) πρωτοπορεί και εισάγει το πρόγραμμα
«ICPAC Mentor Program». Πρόκειται για πρόγραμμα
επαγγελματικής καθοδήγησης (mentoring) το οποίο
απευθύνεται σε πιο νεαρά, κατά κύριο λόγο, μέλη
του που επιθυμούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο
αναζήτησης νέας σταδιοδρομίας ως λογιστές/οικονομικοί διευθυντές σε εταιρείες και οργανισμούς,
ιδιωτικές ή/και δημόσιες. Σκοπός του προγράμματος
«ICPAC Mentor Program» είναι η υποστήριξη των
νέων επαγγελματιών λογιστών στη διαχείριση της
προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης,
έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους,
να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν
την απόδοσή τους. Το όλο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΣΕΛΚ και η συμμετοχή στους
Mentees θα προσφέρεται δωρεάν.
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Στην κορυφή των αποδόσεων
έστειλε το Χ.Α. το trade των εκλογών

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά 6,6 δισ.
Μετά το «ταραχώδες» 2018, τα ελληνικά
assets έχουν μπει από τις αρχές της φετινής χρονιάς σε ένα ανοδικό κανάλι,
με επιδόσεις που ξεχωρίζουν διεθνώς
και οι οποίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τα αποτελέσματα της ευρωκάλπης και την προκήρυξη πρόωρων
εκλογών στη χώρα. Πλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα ελληνικά ομόλογα
βρίσκονται ξεκάθαρα στο ραντάρ των
μεγάλων μακροπρόθεσμων funds, δείχνοντας μάλιστα σημαντικές αντιστάσεις
ακόμα και σε ημέρες όπου οι διεθνείς αγορές κλυδωνίζονταν λόγω των ανησυχιών γύρω από την Ιταλία, καθώς και
των εμπορικών εντάσεων. Οι πολιτικές
εξελίξεις ήταν, σύμφωνα με αναλυτές,
ο καταλύτης που οδήγησε στην αυτονόμηση των ελληνικών περιουσιακών

στοιχείων και στη σημαντική άνοδο της
αξίας συναλλαγών στο Χ.Α. και την ΗΔΑΤ,
με τα μεγάλα χαρτοφυλάκια που τηρούσαν στάση αναμονής, λόγω της μακράς
προεκλογικής περιόδου που διαφαινόταν
μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα, να ενεργοποιούνται «κοιτώντας» και πάλι τη
χώρα μας, προεξοφλώντας την αλλαγή
πολιτικής σελίδας. Στις τρεις εβδομάδες
που έχουν περάσει από την ημέρα των
ευρωεκλογών, η κεφαλαιοποίηση του
Χ.Α. έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από
6,6 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 58 δισ., ενώ
από τα τέλη του 2018 έχουν προστεθεί
συνολικά 14 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές μετοχές έχουν σημειώσει άλμα 16% από
τις 27 Μαΐου φέρνοντας τις αποδόσεις
του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του έτους στο 39%, ενώ οι αποδόσεις των 10ε-

τών και των 5ετών ομολόγων καταγράφουν ολοένα και νέα ιστορικά χαμηλά.
Πρωταγωνίστριες του ράλι στο Χ.Α. τις
τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά
34%, με τις αποδόσεις του κλαδικού δείκτη από τις αρχές του έτους να ξεπερνούν
το 80%. Η έλευση μιας νέας, ισχυρής κυβέρνησης στη χώρα, με πολιτικό κεφάλαιο
για μεταρρυθμίσεις και με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης «αρέσει στις αγορές», όπως επισήμανε χαρακτηριστικά
σε ερώτηση της «Κ» ο Νίκολα Μάι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και αναλυτής
πιστωτικών αγορών της Pimco, σε κλειστή παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα,
κάτι που έχουν τονίσει άλλωστε με μπαράζ εκθέσεών τους οι διεθνείς οίκοι και

οι εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Ωστόσο, όπως σημείωσε στην «Κ» o Θέμης Θεμιστοκλέους, επικεφαλής του ευρωπαϊκού γραφείου επενδύσεων της
UBS, το σημαντικό για την περαιτέρω
πορεία της αγοράς δεν είναι μόνο το άκουσμα των προεκλογικών δεσμεύσεων
αλλά το τι θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές.
«Αυτά λοιπόν που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση θα είναι καθοριστικά
για την επενδυτική εμπιστοσύνη», επισήμανε. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε κινήθηκαν και οι διαθέσεις των διεθνών
funds στα τρία roadshows που διενεργήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε
Νέα Υόρκη και Αθήνα. Οπως τόνισε η
Natixis, το έργο της Ν.Δ. μετά και την
πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ από
το 2015, δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει

να ακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα
το οποίο έχει αρκετούς περιορισμούς
και δεν θα μπορέσει να αποκλίνει σημαντικά από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν απέναντι στην Κομισιόν. Η βασική
πρόκληση, όπως επισήμανε, θα είναι η
ενίσχυση της ανάπτυξης. Στα ίδια «προσεκτικά» πλαίσια κινείται η Morgan
Stanley, η οποία σημειώνει πως αν και

Κυνήγι κερδών
στην αγορά
ομολόγων

Θραύση κάνουν
νέες μορφές απάτης
στο ηλεκτρονικό
εμπόριο
Καλή η απελευθέρωση πολλών αγορών, καλή και η
άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αρκεί, βεβαίως,
να τηρούνται οι κανόνες. Αυτό θα μπορούσε να είναι
το βασικό συμπέρασμα από την ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Καταναλωτή για τα πεπραγμένα του
2018, την οποία παρέδωσε χθες ο επικεφαλής της
Αρχής Λ. Ζαγορίτης στον πρόεδρο της Βουλής Ν.
Βούτση.
Οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2018 στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή Ελλάδας και αφορούσαν αιτήματα φιλικής εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών, ανήλθαν σε
10.843, αριθμός σημαντικά αυξημένος κατά 11,1%
σε σχέση με το 2017. Το σύνολο των εμπορικών κλάδων, εκτός των υπηρεσιών υγείας, παρουσίασε
αύξηση του αριθμού των αναφορών που δέχθηκαν
το 2018 σε σχέση με το 2017, με σημαντικότερη την
αύξηση που σημειώθηκε στους κλάδους των υπηρεσιών μεταφορών (46,1%), των υπηρεσιών αναψυχής
(26,8%), της ενέργειας-ύδρευσης (19,9%) και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών-ταχυδρομικών υπηρεσιών
(16,7%).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτίες στις
οποίες ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποδίδει την
αύξηση των καταγγελιών. Κατ’ αρχάς, έχουμε μία
νέα κατηγορία αναφορών που συνδέονται με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
εκπορεύονται από προβλήματα κατά τη διαδικασία
αλλαγής προμηθευτή και, ιδίως, από τη μη ορθή προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών, τόσο για
τα τιμολόγια προμήθειας (μέγεθος εκπτώσεων, ρήτρες
προσαρμογής, ρήτρα οριακής τιμής συστήματος)
όσο και, γενικότερα, για τα νόμιμα δικαιώματά τους
(π.χ. υπαναχώρηση).
Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
των ταχυδρομικών υπηρεσιών η αύξηση οφείλεται
σε σημαντικό βαθμό στο φαινόμενο της άγρας πελατών
με επιθετικές πολιτικές και παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δίνουν ψευδείς
διαβεβαιώσεις ότι η μετάβαση των καταναλωτών σε
άλλον πάροχο, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ συμβόλαια
ορισμένου χρόνου με τους υφιστάμενους παρόχους
τους, δεν επισείει καμία εις βάρος τους αρνητική συνέπεια, ενώ στην πραγματικότητα μία τέτοια ενέργεια
ενεργοποιεί συμβατικές ρήτρες περί επιβολής χρηματικών ποινών λόγω πρόωρης αποδέσμευσης.
Στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, όπου επίσης καταγράφηκε αύξηση των καταγγελιών, αυτή
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο εξής φαινόμενο:
ηλεκτρονικά καταστήματα που ασκούν τη δραστηριότητά τους διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(π.χ. Facebook, Instagram) δελεάζουν τους καταναλωτές με όχημα τις υπερβολικά χαμηλές τιμές, ενώ
στην πραγματικότητα τους εξαπατούν, αφού δεν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν κάνει νομίμως έναρξη, δηλώνουν ψευδή στοιχεία επικοινωνίας και,
επιπλέον, εμπορεύονται συχνά μη γνήσια προϊόντα
(συνήθως ένδυσης-υπόδησης), τα οποία είτε δεν αποστέλλουν καθόλου στους καταναλωτές είτε τα αποστέλλουν, χωρίς όμως τα προϊόντα αυτά να ανταποκρίνονται στις παραγγελίες τους.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η βελτίωση των ελληνικών 10ετών ομολόγων από
την ημέρα των ευρωεκλογών ξεπερνά τις 75 μονάδες
βάσης, με το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων
–τα οποία επίσης έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση– να έχει υποχωρήσει στις 294 μ.β. από 345 μ.β.
πριν. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνεται
πλέον κοντά στο 2,7%, ενώ αυτή του 5ετούς έχει υποχωρήσει χαμηλότερα του 1,6%. Υπενθυμίζεται πως
το 10ετές είχε εκδοθεί τον Μάρτιο με απόδοση 3,9%,
ενώ το 5ετές είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο με απόδοση
3,6%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αν και οι ελληνικοί
κρατικοί τίτλοι έχουν υπεραποδώσει σημαντικά των
υπολοίπων ομολόγων της Ευρωζώνης το τελευταίο
διάστημα, η βελτίωσή τους δεν έχει οδηγό μόνο τις
«εσωτερικές» (πολιτικές) εξελίξεις. Οι αρνητικές αποδόσεις που έχουν πλέον πολλά ομόλογα μεγάλων οικονομιών (όπως Γερμανία, Ιαπωνία και ακόμα και η
Ελβετία και η Ολλανδία) έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση
της ζήτησης «για ό,τι δίνει απόδοση», ακόμη και ομολόγων που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
όπως τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, καθώς και
τίτλων που έχουν δει το ρίσκο τους να αυξάνεται,
όπως της Ιταλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
επενδυτές από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία
έχουν αυξήσει το τελευταίο διάστημα την έκθεσή
τους στα ελληνικά ομόλογα και έτσι, λόγω της χαμηλής
ρευστότητας της αγοράς, οι τιμές τους εκτοξεύθηκαν.Αυτό το «κυνήγι των αποδόσεων», το οποίο υπογραμμίστηκε και στην ισχυρή ζήτηση που είδαν οι εκδόσεις
μακροπρόθεσμων τίτλων από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία την περασμένη εβδομάδα, ευνοεί και τα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρά τη βουτιά των επιτοκίων
τους συνεχίζουν να έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις
στην Ευρωζώνη, έστω και αν το spread έναντι των ιταλικών τίτλων έχει «κλείσει» σημαντικά, κάτω από
τις 35 μ.β., ενώ παραμένουν ακόμη μακριά από την
κατηγορία της «επενδυτικής βαθμίδας». Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της Wood, αν και ο οίκοι θα προχωρήσουν
σε αναβαθμίσεις, η Ελλάδα δύσκολα θα ανέβει στο
σημαντικό σκαλοπάτι του investment grade σε ορίζοντα
3 ετών, ενώ η απόδοση του 10ετούς θα κινηθεί στο
2,7% με 3,3% το 2019-2020, σημειώνοντας έντονη
μεταβλητότητα λόγω της χαμηλής ρευστότητας της
αγοράς και των πιθανών αναταραχών από τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ιταλία.

Mικρά κέρδη παρουσιάσε το Χρηματιστήριο
Μικρά κέρδη παρουσίασε το Χρηματιστήριο στην πρώτη συνεδρία της
εβδομάδας, ανατρέποντας την αρνητική εικόνα στο πρώτο μισό της χρηματιστηριακής συνάντησης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
69,17 μονάδες παρουσιάζοντας άνοδο
0,16%. Κέρδη σε ποσοστό 0,27% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20
κλείνοντας στις 41,55 μονάδες. Η αξία
των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
ψηλά, για την εποχή, επίπεδα των
€444.238, εκ των οποίων το 78% στους
τίτλους της Τράπεζας Κύπρου.

Upcoming seminars
Enhance your knowledge
25 June | IFRS 16 Leases (in Greek language) - Nicosia
26 June | IFRS 16 Leases (in English language) - Limassol
3-4 July | Transfer Pricing (in Russian language) - Limassol
© 2019 Deloitte Limited

η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει
την αυτοδυναμία και αυτό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε θετική στροφή πολιτικής,
ενισχύοντας τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας, ωστόσο η ελληνική
οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις αδύναμης δυνητικής ανάπτυξης
«και αυτό το βλέπουν οι αγορές».
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Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε στις 69,17
μονάδες παρουσιάζοντας
άνοδο 0,16%.
Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε σε
πτωτικό κλίμα με τον Γενικό Δείκτη
να υποχωρεί στις 68,84 μονάδες στην
χαμηλότερη τιμή της ημέρας. Το Χρηματιστήριο διατηρήθηκε σε αρνητικό

πρόσημο μέχρι και τις 14:00 όταν η
εμφάνιση επενδυτικού ενδιαφέροντος
ώθησε τον Γενικό Δείκτη ανοδικά,
φτάνοντας μέχρι και στις 69,6 μονάδες
στο ψηλό της ημέρας, να υποχωρήσει
στο κλείσιμο στις 69,17 μονάδες.
Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες.
Κέρδη παρουσίασαν η Κύρια Αγορά
με 0,49% και τα Ξενοδοχεία με 0,25%,
ενώ ζημιές κατέγραψαν ο τομέας των
Επενδυτικών Εταιρειών με 0,90% και
η Εναλλακτική Αγορά με 0,43%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδια-

φέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €345.623 (άνοδος
0,72% - τιμή κλεισίματος €1,40). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής
Τράπεζας με €33.241 (άνοδος 1,57%
- τιμή κλεισίματος €0,90), της Δήμητρα
Επενδυτική με €15.803 (πτώση 0,95%
- τιμή κλεισίματος €0,52), της Mινέρβα
Ασφαλιστική με €11.514 (πτώση
18,37% - τιμή κλεισίματος €0,04) και
της Petrolina (Holdings) με €8.098
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,14).
Από τις μετοχές που έτυχαν δια-

πραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά,
επτά πτωτικά και πέντε παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 144.

Register today

