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Γενικός Δείκτης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Το Βερολίνο συνεχίζει να στέλνει σήματα για χαλάρωση της δη-

Στον αστερισμό των ομολογιακών εκδόσεων της κατηγορίας

Ο επιχειρηματικός κόσμος των ΗΠΑ διαμαρτύρεται για την πολι-

μοσιονομικής του πολιτικής, ενώ η γερμανική κεντρική τράπεζα
προειδοποιεί πως η χώρα ενδέχεται να εισέλθει σε περίοδο ύφεσης. Το Βερολίνο διαθέτει το περιθώριο να ασκήσει πιο επεκτατική πολιτική, ωστόσο εμπόδιο είναι το λεγόμενο «φρένο
χρέους» και η κουλτούρα λιτότητας. Σελ. 12

TierII έχουν μπει για καλά οι ελληνικές τράπεζες, ενόψει του
καθορισμού από τον SSM στα τέλη του 2019 των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για την επόμενη χρονιά. Στις κεφαλαιακές υποχρεώσεις θα προστεθεί ο εμπλουτισμός των ιδίων κεφαλαίων
με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (TierII). Σελ. 24

τική προστατευτισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων στην κερδοφορία
από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα και των
περιορισμών που επιβάλλονται στις συναλλαγές με τεχνολογικούς κολοσσούς, ιδιαίτερα την Huawei. Σελ. 10
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Μειώνονται οι αιτήσεις για ψηλά κτήρια
Οι νέες διαδικασίες αδειοδότησης και η γραφειοκρατία - Συνέντευξη του διευθυντή της Πολεοδομίας Κ. Κούνδουρου
Μικρή μείωση στο ρυθμό υποβολής αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικών αδειών
για ψηλά κτήρια σημειώθηκε φέτος. Σε
συνέντευξη στην «Κ» ο διευθυντής του
Τμήματος Πολεοδομίας Κυριάκος Κούνδουρος επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο

ενδιαφέρον για τέτοιες αναπτύξεις παρατηρείται στη Λεμεσό και τη Λάρνακα.
Πέραν των ψηλών κτηρίων, η έκδοση
πολεοδομικών αδειών των μεγάλων αναπτύξεων παραμένει δαιδαλώδες ζήτημα.
Κλειδί στο θέμα είναι ο ρόλος του μελετητή

του έργου, επισημαίνει ο κ. Κούνδουρος
και αναφέρει ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται ότι θα είναι έτοιμες οι
προτάσεις του υπ. Εσωτερικών για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις μπορεί όντως λανθασμένα να
χωροθετήθηκαν κάποια κτήρια σε περιοχές που δεν θα έπρεπε. Ωστόσο, γενικά
τα ψηλά κτήρια αποτελούν την έκφραση
των συντελεστών δόμησης και των κινήτρων που είχαν δοθεί από πολύ παλαι-

Ρεκόρ κερδών για την πριγκίπισσα των πολυτελών γιοτ
Οσοι απασχολούνται
στον κλάδο παραγωγής
πολυτελών σκαφών
λένε ότι τώρα είναι η
καλύτερη περίοδος για
να τα πουλήσουν. Οι
(πολύ) πλούσιοι αυξάνονται και επενδύουν
στην άνεση στις διακοπές τους, ενώ η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή
και την καινοτομία. Από
τη συγκυρία αυτή έχει
ευνοηθεί, μεταξύ άλλων, και η μεγαλύτερη
εταιρεία παραγωγής
γιοτ της Βρετανίας, η
Princess Yachts, η οποία παρά την οικονομική αναστάτωση λόγω
Brexit κατάφερε να
σημειώσει το 2018 τα
υψηλότερα κέρδη στα
54 χρόνια λειτουργίας
της. Σελ. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S.T.E.M.

Κατάρτιση μαθητών σε
τέσσερα νέα μαθήματα
Εισάγεται φέτος σε πιλοτική βάση το

πρόγραμμα S.T.E.M. σε εννέα δημοτικά σχολεία. Πρόκειται για πρόγραμμα επιστημονικής κατάρτισης στα
πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατών.
Στόχος είναι η εμπλοκή μαθητών σε
διαδικασίες και πρακτικές στα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών,
της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και
των Μαθηματικών. Σελ. 5

Αυξήθηκαν τα έσοδα
των πετρελαϊκών Ρωσίας

Περισσότεροι
ξένοι προτιμούν
την Αθήνα

Μεγάλη η εξάρτηση
της Ελλάδας
από τον τουρισμό

Για να περάσουν τις διακοπές τους

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

«Φαρμάκι»
τα φοιτητικά
ενοίκια και
στην Ελλάδα
Οι πιο ακριβές πόλεις
Πρώτος προορισμός για τους κύπριους φοιτητές παραμένει η Ελλάδα.
Ενας προορισμός που από πλευράς
ενοικίων παραμένει ακριβός. Το ενοίκιο, με βάση τις τρέχουσες τιμές
στην Ελλάδα, απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο του ετήσιου προϋπολογισμού των σπουδών. Κατά μέσο
όρο ένας φοιτητής για τέσσερα χρόνια σπουδών θα καταβάλει από 13 22 χιλιάδες ευρώ για διαμονή στην
Ελλάδα. Σελ. 8

Ταχυδρόμος
θα διανέμει
τα φυλλάδια
διαφημίσεων
Εξελίξεις τον Σεπτέμβριο

τον τουρισμό παγκοσμίως εμφανίζει,
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ελληνική οικονομία. Οπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του οργανισμού (OECD
Tourism Trends & Policies 2018), η Ελλάδα είναι η 6η πιο εξαρτημένη οικονομία μεταξύ των 35 κρατών-μελών
που παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ. Πρώτη είναι η Ισπανία. Σελ. 17

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τερματισμό του αλαλούμ με τα διαφημιστικά φυλλάδια που πλημμυρίζουν
τα γραμματοκιβώτιά μας. Μετά την
άρνηση των τοπικών αρχών να αναλάβουν την ευθύνη αδειοδότησης και
επιβολής προστίμων, το Υπ. Εσωτερικών αποτάθηκε στο τμήμα Ταχυδρομείων για έλεγχο και διανομή. Τον
Σεπτέμβριο ανοίγει ξανά το θέμα στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σελ. 7

βέρνηση είχε επεξεργαστεί κάποιο αντίστοιχο σοβαρό σχέδιο. Σενάρια για
την κατάσταση που θα καλείτο να διαχειριστεί, και, κυρίως, την κατάσταση
που θα καλούμασταν να βιώσουμε όλοι
εμείς. Είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι
του 2015 οι εταίροι μας στην Ε.Ε. είχαν
επεξεργαστεί πιθανά σενάρια είτε για
συμφωνημένη ή για συγκρουσιακή έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη.
Πολλές λεπτομέρειες δημοσιεύθηκαν
στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» των
συναδέλφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και
Βικτώριας Δενδρινού. Θραύσματα πληροφοριών έχουν δημοσιοποιηθεί για
την προεργασία που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση και αφορούν κυρίως
συζητήσεις κυβερνητικών στελεχών

για προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων
και ειδών πρώτης ανάγκης από χώρες
της Λατινικής Αμερικής. Πληροφορίες
που παραπέμπουν περισσότερο σε καφενειακού τύπου συνομιλίες. Για να μη
μιλήσουμε για τα σχέδια διπλού νομίσματος ή εισβολής στο νομισματοκοπείο. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν μάθαμε
κάτι για ένα πιο οργανωμένο σχέδιο,
διότι δεν υπήρξε κάποιο από την πλευρά
της ελληνικής κυβέρνησης. Ανάλυση
σεναρίων, κόστους και επιπτώσεων είχαν κάνει μόνο εκείνοι που η ελληνική
κυβέρνηση πίστευε ότι μπορούσε να
πιέσει, να εκβιάσει επί της ουσίας, με
την απειλή υλοποίησης ενός σχεδίου,
τις επιπτώσεις του οποίου δεν είχε στο
ελάχιστο αποτιμήσει.

Απο τις υψηλότερες εξαρτήσεις από

Επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης ανόδου
της Αθήνας και της ευρύτερης περιφέρειας
της Αττικής ως αυτοτελών τουριστικών
προορισμών για «city breaks» δίνουν τα
στοιχεία του Ιουλίου. Τον περασμένο μήνα
η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων
στην Αθήνα διαμορφώθηκε στο 6,5%, χωρίς
να μεταφερθεί έστω και μέρος της στην κίνηση των λιμανιών της Αττικής. Σελ. 16

ότερα. Αναφέρει ακόμα ότι αν πολυτελείς
αναπτύξεις ψηλών κτηρίων παραμείνουν
νεκρές οικοδομές στον χώρο, τότε πρόκειται για ένα πολεοδομικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα
στα σχέδια ανάπτυξης. Σελ. 4

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝIΟΥ

Brexit και Grexit
To εμπάργκο έναντι του Ιράν και οι κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας έχουν αποβεί προς όφελος των ρωσικών πετρελαϊκών, καθώς αυξάνουν τη ζήτηση
για ρωσικό αργό και μαζί τα έσοδα των
εξαγωγέων του κλάδου. Σελ. 9

Η αποκάλυψη των Sunday Times για τις
επιπτώσεις μιας μη συμφωνημένης εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. έχει
ξεχωριστό ενδιαφέρον για εμάς, τους
πολίτες της χώρας που έφτασε πιο κοντά
από οποιαδήποτε άλλη στο ενδεχόμενο
άτακτης αποχώρησης από τη Ζώνη του
Ευρώ. Και είναι εξαιρετικά διαφωτιστική.
Η Βρετανία, σύμφωνα με το σενάριο
που επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες αρχές,
παρά το γεγονός ότι το «διαζύγιο» με
την Ε.Ε. είναι γνωστό –έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα και, θεωρητικά, υπήρξε
περιθώριο προετοιμασίας– κινδυνεύει
να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε
φρέσκα τρόφιμα, σε καύσιμα, σε φάρμακα, να προκληθούν προβλήματα σε
τελωνειακούς ελέγχους, να ξεσπάσουν

διαδηλώσεις. Αν μη τι άλλο, τα έγγραφα
που φέρνει στο φως η βρετανική εφημερίδα δείχνουν ότι στο Λονδίνο, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορεί
να είναι «αναίμακτο» ένα διαζύγιο από
την Ε.Ε., προνόησαν να «χαρτογραφήσουν» τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Ετσι, οι αρμόδιες της χώρας
Αρχές γνωρίζουν. Και μετά το δημοσίευμα έχουν μια ιδέα και οι πολίτες για
το τι πιθανόν θα τους ξημερώσει, εάν
δεν αλλάξει κάτι δραστικά μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου.
Θα είχε ενδιαφέρον τώρα που θεωρούμε ότι έχουμε αφήσει οριστικά πίσω
τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη και που στις εγχώριες
κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις δεν υ-

πάρχει κάποια που να γοητεύεται είτε
από την πραγματική προοπτική εξόδου
είτε από την εργαλειοποίηση της σχετικής απειλής –όπως ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015–
να μάθουμε επιτέλους εάν η τότε κυ<
<
<
<
<
<
<

Το πιο πιθανό είναι ότι
δεν μάθαμε κάτι για ένα
πιο οργανωμένο σχέδιο,
διότι δεν υπήρξε κάποιο
από την πλευρά της
ελληνικής κυβέρνησης.
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Ας χαρίσουμε μια μαγική
αυγουστιάτικη ανατολή
Ιούνιο το παγκοσμίως τότε μοναδικό
για την αντιμετώπιση της νόσου φάρμακο, το επονομαζόμενο «nusinersen/
spinraza». Το φάρμακο αυτό φαίνεται
να σταμάτησε την επιδείνωση της νόσου
και αναμφίβολα σήμερα ο Αντώνης ζει
ένεκα της δράσης του φαρμάκου αυτού.
Παράλληλα, το φάρμακο συνέβαλε σημαντικά σε βελτίωση της κινητικότητας
του κορμού και των άκρων αλλά δεν
φαίνεται να δρα τόσο άμεσα στην ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών
με απώτερο ενδεχόμενο την αναπνευστική ανεπάρκεια και τις σοβαρές αναπνευστικές απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.
Πρόσφατα ήλθε στην επιφάνεια μια
καινοτόμα και επαναστατική γονιδιακή
θεραπεία
η επονομαζόμενη
«ZOLGENSMA», η οποία τον Μάιο του
2019 εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής για τα παιδιά με Νωτιαία Μυική
Ατροφία ηλικίας μέχρι 2 ετών. Η συγκεκριμένη θεραπεία χορηγείται ενδοφλέβια μόνο μια φορά και αποσκοπεί
στην εφάπαξ διόρθωση της γονιδιακής
βλάβης που προκαλεί τη νόσο. Οι κλινικές
μελέτες που συνοδεύουν αυτή την θεραπεία υποστηρίζουν πως δεν αντιμετωπίζει απλά τη νόσο, αλλά προοδευτικά
την θεραπεύει.
Ο μικρός Αντώνης κλείνει τα δύο του
χρόνια τον ερχόμενο Οκτώβριο. Έχει
δηλαδή 1½ με 2 μήνες το πολύ για να
αυξήσει τις πιθανότητες του να επιζήσει
και να γίνει απολύτως καλά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το τεράστιο κόστος
που απαιτείται για την θεραπεία, η οποία
αγγίζει τα €2εκ.
Μπορεί ο μικρός Αντώνης να είναι
πολύ μικρός και καθόλου εγωιστής για
να ζητήσει τη βοήθεια μας για την πάρτη
του. Βλέποντας τον ίδιο να το παλεύει
και τους γονείς του να λιώνουν από τον
πόνο και την αγωνία τους, δεν αφήνει
περιθώρια σε όλους εμάς για την όποια
απραξία. Το κόστος είναι μεγάλο γι’ αυτούς – παρόλο που θα το επωμίζονταν
χωρίς δεύτερη σκέψη αν είχαν τη δυνατότητα. Όπως θα κάναμε όλοι στην
θέση τους.
Και εμείς είμαστε εδώ για να μπούμε
στην θέση τους. Όταν όλοι μαζί συνεισφέρουμε όσα μπορούμε, το κόστος εκμηδενίζεται. Δεν υπάρχει χρόνος για
χάσιμο. Ας δώσουμε στον Αντώνη την
ευκαιρία να ζήσει αμέτρητους Αυγούστους, να χαρεί και αυτός ό,τι υπάρχει
γύρω του, από το πιο μικρό μέχρι το πιο
μεγάλο. Οι γονείς του, λιτοί και απέριττοι,
θα μπορούν να χαίρονται τον κάθε Αύγουστο μαζί με τον γιόκα τους.
Ας χαρίσουμε μια μαγική αυγουστιάτικη ανατολή.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Όλοι ή σχεδόν όλοι αναλώσαμε αρκετό
από τον χρόνο μας μέσα στον Αύγουστο
για διακοπές. Ο μήνας αυτός είναι άλλωστε συνώνυμος με τις διακοπές. Όλοι
κάνουμε αναφορά στο «νεκρό μήνα» όταν μιλάμε για δουλειές, καθώς σχεδόν
όλοι και όλα είναι κλειστά. Και δεν αδικούμε κανένα που σκέφτεται και ενεργεί
με αυτό τον τρόπο μιας και το λιοπύρι
από τη μια, η συσσωρευμένη κούραση
της χρονιάς από την άλλη, αλλά και η
ψυχική και σωματική προετοιμασία που
απαιτείται για το τι ακολουθεί μέχρι το
τέλος της χρονιάς επιβάλλουν στιγμές
χαλάρωσης, ηρεμίας και «γέμισμα των
μπαταριών» - όπως συνηθίσαμε να λέμε.
Τα ποικιλόμορφα ενσταντανέ κατακλύζουν τους λογαριασμούς μας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλοι
προσπαθούμε να μοιραστούμε με τους
υπόλοιπους αυτό το οποίο περνάμε,
αυτά τα οποία μας προκαλούν μια ψυχική
ανάταση ένα φυσικό τοπίο, ένα ηλιοβασίλεμα, μία πανσέληνος, ένα χταποδάκι που εξίταρε τον ουρανίσκο μας,
μια σούβλα ψημένη όπως καμία άλλη,
ένα θεϊκό μαύρισμα σε μια απόμερη παραλία κάπου στο Αιγαίο, μια αγκαλιά με
τον Πύργο του Άιφελ, μια πλώρη ή μια
πρύμνη από σκαφάτες διακοπές στο
Ιόνιο και δεν συμμαζεύεται.
Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τις
«σφήνες» από τις «Μαύρες Επετείους»
τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής που μας άφησε με την πατρίδα
που νομίζουμε πως έχουμε, καθώς και
τις θύμησες από τη μοιραία δύση του
«Ήλιος» στο Γραμματικό. Ο Δεκαπενταύγουστος κύλησε σχετικά ομαλά.
Γιορτάσαμε την Μεγαλόχαρη με μια σύζευξη παράδοσης και τεχνολογίας, όπως
μάθαμε πολύ καλά να κάνουμε σχεδόν
στα πάντα.
Και κάπου εκεί ήρθε και η είδηση
πως ένας μικρός συνάνθρωπος μας παλεύει για τη ζωή του. Διεξάγει μαζί με
τους γονείς του έναν αγώνα εναντίον
του αδυσώπητου χρόνου και εναντίον
μιας ασθένειας που σχεδόν κανένας μας
δεν άκουσε στο παρελθόν. Και όμως,
πρόκειται για τη συχνότερη γενετική
αιτία θανάτου στα βρέφη λόγω της προοδευτικής αδυναμίας των μυών και των
αναπνευστικών επιπλοκών.
Ο μικρός Αντώνης λοιπόν, διαγνώστηκε στον 5ο μήνα της ζωής του με τη
νόσο «Νωτιαία Μυική Ατροφία Τύπου
1 (Spinal Muscular Atrophy)», μια σπάνια,
εκφυλιστική και καταληκτική νόσο με
μέσο προσδόκιμο επιβίωσης χωρίς θεραπεία τα δύο χρόνια. Πριν βιαστούμε
να κατηγορήσουμε την Πολιτεία για απραξία, ας αναφέρουμε αυτό που έχει
ήδη δημοσιευτεί, πως ο μικρός Αντώνης
είναι ο πρώτος ασθενής στην Κύπρο,
που με την οικονομική χορηγία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλαβε πέρυσι τον
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Ο Αμπράμοφ, τα χαρακώματα,
ο Νεοκλής και ο... πρωταθλητισμός
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Στη δροσιά του Τροόδους θα συναντηθούν
σήμερα, να συζητήσουν, να αποφασίσουν
και να... γλεντήσουν ο Healthy, οι υπουργοί
μετά συζύγων. Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Νίκος και η Άντρη
θα παραθέσουν, ως είθισται,
“λουκούλειο γεύμα με σούβλα και χίλια
δυο καλούδια” σε υπουργούς και συζύγους, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση
της θερινής περιόδου και την επιστροφή
στη... ρουτίνα της εξουσίας. Αν και μαθαίνω
πως κάποια μέλη της κυβέρνησης θα λείψουν λίγες ημέρες ακόμα λίγο πριν από την
οριστική τους επιστροφή.
Όπως μου έλεγε ο αγαπητός και πάντα καλά πληροφορημένος κύριος Πάμπος, με
θητεία δεκαετιών στον Λόφο, ο Healthy και
οι υπουργοί του έχουν πολλά να πουν, αφού η επικαιρότητα, παρότι Αύγουστος και
δη Δεκαπενταύγουστος, επεφύλασσε εκπλήξεις.
Πρώτη και καλύτερη έκπληξη η “ρουκέτα”
κατά του Προεδρικού και του πρώην δικηγορικού του Healthy από την διεθνή Μη Κυβερνητική Οργάνωση, OCCRP (Organized
Crime and Corruption Reporting
Project) για τις ρωσικές επενδύσεις και μεταφορές εκατομμυρίων που εμπλέκουν και
τον Αλεξάντερ Αμπράμοφ.
Το δημοσίευμα της 14ης Αυγούστου έπεσε
στην κυριολεξία ως κεραυνός εν αιθρία
στην μακάρια Λευκωσία, λες και κάποιος Άγιος εισάκουσε τις... παρακλήσεις του ΑΚΕΛ. Οι εξελίξεις έπεσαν ως καλοκαιρινή
καταιγίδα. Το ΑΚΕΛ χωρίς να χάνει στιγμή,
ως έτοιμο από καιρό, αξιοποίησε την ευκαιρία με έναν έντονο... ρουκετοπόλεμο. Με
ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, χωρίς
μεν να υιοθετεί τις αναφορές του OCCRP, τις
επαναλαμβάνει ξανά και ξανά ζητώντας εξηγήσεις για να προστατευθεί η αξιοπιστία
της χώρας και του Προέδρου.
Και όλα αυτά λίγες μέρες, μην σας πω ώρες, πριν από τη νέα προσπάθεια για έναρξη των προσπαθειών για επιστροφή στο
διάλογο για το Κυπριακό. Οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται ξανά στα χαρακώματα ανταλλάσσοντας καταιγισμό φίλιων πυρών.
Όχι ότι όλη την προηγούμενη περίοδο βρίσκονταν εκτός χαρακωμάτων...
Ας επανέλθουμε όμως στη νέα (παλαιά) υπόθεση Αμπράμοφ, του φερόμενου δισεκατομμυριούχου φίλου του Πούτιν. Πρόκειται για μια ιστορία που φανερώνει με τον
πιο παραστατικό τρόπο το... υψηλό επίπεδο
πολιτικής που ασκείται στην Κύπρο και από
την πλευρά της αντιπολίτευσης και από την

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι» - Ελληνική παροιμία.

πλευρά της κυβέρνησης. Όπως αποκαλύφθηκε μετά τους “πυροβολισμούς” του ΑΚΕΛ, το κυπριακό διαβατήριο και την κυπριακή υπηκοότητα στον Αμπράμοφ παραχώρησε ο Νεοκλής Συλικιώτης το 2010, ως
υπουργός της κυβέρνησης Χριστόφια, ύστερα από αίτηση του δικηγορικού του Νίκου Αναστασιάδη. Ο Συλικιώτης μάλιστα υπερασπίστηκε θερμά τον Αμπράμοφ με δηλώσεις του στον The Guardian (18/3/13) όταν είχε και τότε εγερθεί θέμα γι’ αυτόν, με
τα λόγια: “Ο κ. Αμπράμοφ, λαμβανομένων
υπόψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, θεωρείται ότι προσφέρει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία”.
Ωστόσο, ο Συλικιώτης επανήλθε με ανάρτησή του στο Twitter και υποστηρίζει ότι
“ποτέ δεν έκανα δηλώσεις για Αμπράμοφ
αλλά για τη διαδικασία”, λες και οι δηλώσεις είχαν γίνει από άλλον υπουργό σε κάποιο παράλληλο σύμπαν.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη
της ιστορίας. Σε μια άλλη περίοδο και σε ένα παράλληλο σύμπαν ίσως να είχε και
πλάκα να παρακολουθείς τα “επιχειρήματα” ένθεν και ένθεν. Δυστυχώς για μας,
βρισκόμαστε στο λάθος παράλληλο σύμπαν...
Αυτές δεν είναι οι μόνες δηλώσεις που έκανε τελευταία ο Συλικιώτης. Με πρόσφατη συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο αναφέρθηκε στον παραγοντισμό του ΑΚΕΛ, την
αιτία για την οποία και ο ίδιος βρέθηκε εκτός Ευρωβουλής, σύμφωνα με ορισμένους. Όπως είπε, ο παραγοντισμός αποτελεί διαλυτικό φαινόμενο για το ΑΚΕΛ που
ως αριστερό κόμμα έπρεπε να λειτουργεί
συλλογικά. Αποκάλυψε πως δεν είναι η
πρώτη φορά που εντοπίζεται σε εκλογικές
διαδικασίες στο ΑΚΕΛ και πως τα μέτρα που
λήφθηκαν για περιορισμό του απέτυχαν.
Στέλεχος του κόμματος που διάβασε τις
δηλώσεις του Νεοκλή σχολίασε πως “το Α-

ΚΕΛ μπορεί πια να κάνει εξαγωγή παραγοντισμού και έχει ξεπεράσει πολλά από τα
κόμματα που παλιά κατηγορούσε” και συμπλήρωσε “τώρα πια πάμε για πρωταθλητισμό!”
Σύμφωνα πάντως με όσα μαθαίνω από άλλη πηγή, το θέμα παραγοντισμός παραμένει ανοιχτό στο ΑΚΕΛ για... φιλολογική συζήτηση, αφού όλα τα μέτρα και οι υποδείξεις που έχουν γίνει, ειδικά για τις περιπτώσεις μονοσταυριών έχουν πέσει στο
κενό.
ΚΟΥΙΖ: Ποιοι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να “καλλιεργήσουν” χημεία μεταξύ
τους με στόχο την προσέγγιση και γιατί όχι
τη συνεργασία με ορίζοντα τις Προεδρικές; Αληθεύει αυτό που “διέρρευσε” κοντινό άτομο, ενός εκ των δύο, πως: η προσπάθειά τους είναι σκληρή και συγκρίνεται
επιτυχώς με τους μονολόγους που ακούγονται στις συνομιλίες για το Κυπριακό;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Ο «Μονόλογος του Τσάρου»
του Μαρκ Τουέιν στην Πάφο
Ο σπουδαίος μονόλογος «Ο Μονόλογος του
Τσάρου» του συγγραφέα Μαρκ Τουέιν ανέβηκε
την άνοιξη σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου
στην αίθουσα της Συλλογής του Παρισιού
στην Λεβέντειο Πινακοθήκη, με πρωταγωνιστή
τον Φώτη Αποστολίδη. Το ανέβασμα της παράστασης σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αυτές
τις ημέρες ο τσάρος θα ταξιδέψει στην Πάφο,
στη βεράντα του ξενοδοχείου Annabelle, το
Asteras Deck.
Ο «Μονόλογος του Τσάρου» είναι ένα έργο
πολιτικής σάτιρας του Αμερικανού συγγραφέα
του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, Μαρκ
Τουέιν. Στον «Μονόλογο του Τσάρου», ο Μαρκ
Τουέιν ειρωνεύεται τον αδύναμο τσάρο της
Ρωσίας Νικόλαο Β΄, ο οποίος, έχοντας μόλις
πνίξει στο αίμα μια ειρηνική διαδήλωση έξω
από τα Χειμερινά Ανάκτορα, νιώθει την εξουσία
του να κλονίζεται και αναζητεί στήριγμα στα
εμβλήματα του αξιώματός του...
Ο Τουέιν υπήρξε κοινωνικά και πολιτικά
ευαίσθητος και καθιερώθηκε ως ο μεγαλύτερος
σατιριστής του καιρού του. Άλλα πολύ γνωστά
έργα του συγγραφέα είναι « Οι Περιπέτειες
του Τομ Σόγερ» και «Οι Περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν».
Πληροφορίες: Ξενοδοχείο Annabelle,
Asteras Deck, Πάφος. Παρασκευή, 23 Αυγούστου, ώρα 8.00 μ.μ. Κρατήσεις: τηλέφωνο 26
885473.

Στον «Μονόλογο του Τσάρου», ο Μαρκ Τουέιν ει-

ρωνεύεται τον αδύναμο τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο Β΄, ο οποίος, έχοντας μόλις πνίξει στο αίμα
μια ειρηνική διαδήλωση έξω από τα Χειμερινά Ανάκτορα, νιώθει την εξουσία του να κλονίζεται
και αναζητεί στήριγμα στα εμβλήματα του αξιώματός του...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Αν Αργήσω, Κοιμήσου» του Άκη Δήμου
Η θεατρική ομάδα Point To
Contemporary Theater παρουσιάζει,
για πρώτη φορά στην Κύπρο, το έργο
«Αν αργήσω, κοιμήσου» του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Ευαγγελίας Ονουφρίου.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα
στο Δημαρχείο της Πόλεως Χρυσοχούς την Τετάρτη 21 Αυγουστου και
προσδοκεί να χαρίσει γέλιο και στιγμές χαλάρωσης. Ταυτόχρονα, όμως,
θέλει, μέσω του χιούμορ, και με τρόπο
που ο καθένας μπορεί έμμεσα να
προσλάβει να δημιουργήσει ερωτήματα και να μας βάλει σε σκέψεις.
Οι πολύπλοκοι χαρακτήρες του
έργου, τόσο διαφορετικοί μεταξύ
τους και συνάμα έχοντας τόσα πολλά
κοινά σημεία, παρουσιάζονται επί
σκηνής από επτά ηθοποιούς, που
ξεδιπλώνουν προβληματισμούς, απωθημένα, απογοητεύσεις και εσώψυχα για τον έρωτα και τις διαπροσωπικές σχέσεις: «Με θέλει;», «Είναι
ο σωστός άνθρωπος για μένα;», «Μήπως με θέλει και δεν το ξέρει;», «Μήπως με θέλει και δεν το ξέρω εγώ;»,
«Γιατί δεν έστειλε μήνυμα;», «Έχουμε
σχέση ή τζάμπα πίνω;».
Όλες αυτές είναι οι ερωτήσεις
που μας κάνουν να αμφιταλαντευόμαστε καθημερινά, δοσμένες με
ένα τρόπο κωμικοτραγικό, με έντονο
χιούμορ και άφθονη διάθεση για διασκέδαση. Με ειλικρίνεια προς όλους,

Οι πολύπλοκοι χαρακτήρες του έργου «Αν αργήσω, κοιμήσου», τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους και συνάμα έχοντας τόσα πολλά κοινά σημεία, παρουσιάζονται επί σκηνής από επτά ηθοποιούς, που ξεδιπλώνουν προβληματισμούς, απωθημένα, απογοητεύσεις.
αλλά και προς τον εαυτό τους, οι χαρακτήρες του έργου, έχοντας ανοίξει
όλα τα χαρτιά τους, καταλήγουν στο
γεγονός ότι, σε κόντρα των καιρών,
εκείνοι δεν θα σταματήσουν να ζουν
τα συναισθήματά τους δυνατά, χωρίς
φόβο και ταμπέλες, όσο κι αν τους
στοιχίζει αυτό.

Παίζουν (αλφαβητικά): Νικόλας
Δημητρίου, Παναγιώτης Ζαμπακίδης,
Άντρεα Κάσινου, Κώστας Κωνσταντί-

νου, Ισαβέλλα Μελετίου, Εύα Μιλτιάδου, Ευαγγελία Ονουφρίου, Μαρί
Τζαγικιάν - Ιωάννου.
Παραστάσεις: Τετάρτη, 21 Αυγούστου, ώρα 9:00, Δημαρχείο Πόλεως
Χρυσοχούς, Γρίβα Διγενή 10, Πόλη
Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στη Λάρνακα στο Savino
Rock Bar, στις 27 και 28 Αυγούστου,
και στη Λεμεσό στο Θέατρο Ένα (Β΄
δημοτική Αγορά), στις 29 και 30 Αυ-

γούστου και στη Λευκωσία τον Σεπτέμβριο (21, 22, 28, 29 / 9) και στις
5, 6, 12, 13 Οκτωβρίου, στην έδρα της
θεατρικής ομάδας Point To
Contemporary Theater, στο Θέατρο
WhereHaus 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη
5, βιομηχανική περιοχή Παλλουριώτισσας, Λευκωσία. Κρατήσεις: 99 122
552/ 99 588 103.
Πληροφορίες: 4pointto@gmail.com
f: WhereHaus612

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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Γύρω στα 50 άτομα θα προστεθούν στους επόμενους 12 μήνες στο δυναμικό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για τις 19 θέσεις λειτουργών έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 1.400 αιτήσεις.

«Ναι» υπό προϋποθέσεις στα ψηλά κτήρια
Τα κατάλοιπα του παρελθόντος, οι νέες διαδικασίες αδειοδότησης, και ο ρόλος της γραφειοκρατίας - Συνέντευξη του Κυριάκου Κούνδουρου
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι αναπτύξεις ψηλών κτηρίων εξακολουθούν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στον
τομέα των μεγάλων αναπτύξεων και έχουν
αποτελέσει τα τελευταία χρόνια σημείο
αναφοράς της ανάπτυξης στον κλάδο.
Μπορεί να τόνωσαν σε γενικές γραμμές
την οικονομία, ωστόσο εξακολουθούν να
υπάρχουν αμφιβολίες για την βιωσιμότητά
τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που άπτονται
του θέματος δίνει ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας Κυριάκος Κούνδουρος,
ο οποίος παραδέχεται ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν
ελεγχθεί καλύτερα. Φέτος, έχει σημειωθεί
μικρή μείωση στον ρυθμό υποβολής αιτήσεων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον
σε Λεμεσό και Λάρνακα. Πέραν των ψηλών
κτηρίων, η έκδοση πολεοδομικών αδειών
των μεγάλων αναπτύξεων παραμένει δαιδαλώδες ζήτημα. Κλειδί σε αυτό το θέμα
είναι ο ρόλος του μελετητή του έργου, επισημαίνει ο κ. Κούνδουρος και αναφέρει
ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται
ότι θα είναι έτοιμες οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για απλοποίηση
των διαδικασιών αδειοδότησης.
-Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να
καταγράφεται μια ραγδαία ανάπτυξη
και τάση προς τα ψηλά κτήρια, κυρίως
στη Λεμεσό αλλά και στις άλλες πόλεις.
Μήπως το έχουμε παρακάνει με αυτού
του είδους τις αναπτύξεις;
-Πιστεύω ότι το ζήτημα θα μπορούσε
να είχε ελεγχθεί και ρυθμιστεί καλύτερα
καλύτερα. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι
αυτή η τάση προέκυψε γύρω στο 20142015 σε περιόδους που η οικονομία μας
βρισκόταν σε βαθύτατη κρίση και ήταν
ένα είδος ανάπτυξης το οποίο ενδιέφερε
τους επενδυτές που είχαν ως στόχο να
επενδύσουν στην Κύπρο. Δεν μπορείς
τόσο εύκολα και αβίαστα να απορρίπτεις
μια πρόταση επένδυσης. Αυτό που πρέπει
να γίνεται όμως είναι η πρόταση επένδυσης να αξιολογείται και να αδειοδοτείται
με τον σωστό τρόπο. Ωστόσο, αρκετές
από αυτές τις σημερινές αναπτύξεις είχαν
αδειοδοτηθεί από πολύ παλαιότερα και
δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Ήταν
λοιπόν αναπτύξεις οι οποίες, αφού είχαν
αδειοδοτηθεί, έπρεπε οι μεταγενέστερες
πολεοδομικές αρχές να σεβαστούν. Για
αυτό με την δημοσίευση των βασικών
αρχών και προϋποθέσεων του πλαισίου
αδειοδότησης ψηλών κτηρίων έγινε και
μία προσπάθεια ώστε να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές προς τις πολεοδομικές
αρχές και τους ιδιώτες αρχιτέκτονες και
τους επενδυτές ώστε να γνωρίζουν ποια
είναι τα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία
αξιολογείται μια πρόταση ανάπτυξης σε
ψηλό κτήριο. Δίδεται η εντύπωση ότι εντελώς αβίαστα και δίχως να περάσουν
από περιβαλλοντική αξιολόγηση προχωρούν αυτές οι αναπτύξεις. Λέγεται συχνά
ότι τα ψηλά κτήρια δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα, υπέρμετρη συγκέντρωση πληθυσμού σε συγκεκριμένες
περιοχές, επιβαρύνουν τις δημόσιες υποδομές πολύ περισσότερο από άλλες αναπτύξεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει
φυσικά το ζήτημα της σκίασης ή επηρεασμού ανέσεων των άμεσα συνορευουσών
ιδιοκτησιών, το οποίο εξετάζεται και ρυθμίζεται μέσα από την πολεοδομική αδειοδότηση και δίνεται αντισταθμιστικό όφελος στην περιοχή. Οι συντελεστές δόμησης από τους οποίους προήλθαν τα
ψηλά κτήρια υπήρχαν, δεν δόθηκαν για
χάρη των ψηλών κτηρίων αυτό είναι κάτι
το οποίο πρέπει να γίνει σαφές.
-Τάσσεστε υπέρ τέτοιων αναπτύξεων;

-Δεν λέω ότι συμφωνώ ή ότι είμαι εναντίον, αλλά η κριτική αυτή που ασκείται
ως προς την περιβαλλοντική πτυχή των
ψηλών κτηρίων και τις συσσωρευτικές
επιπτώσεις στις υποδομές, δεν είναι απόλυτα ορθή. Η αδειοδότηση τους έχει
προκύψει από πρόνοιες των σχεδίων ανάπτυξης τα οποία είχαν δημοσιευτεί από
το 2013, περιλάμβαναν όλες αυτές τις
ρυθμίσεις και είχαν περάσει από περιβαλλοντική γνωμοδότηση.Να πω επίσης
ότι κανένα ψηλό κτήριο δεν αδειοδοτείται
αν δεν έχει την θετική γνωμοδότηση της
πολεοδομικής αρχής και στην συνέχεια
ο διευθυντής της πολεοδομίας δίνει την
σύμφωνη γνώμη. Δεν είναι όμως καθαρά
θέμα του Διευθυντή Πολεοδομίας να επιτρέψει ή να αποτρέψει την ανέγερση
ψηλού κτηρίου.
-Θεωρείτε ότι η τάση για τα ψηλά και
πολυτελή κτήρια μπορεί να συνεχιστεί
με τους ίδιους ρυθμούς;
-Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί όντως λανθασμένα να χωροθέτησαν κάποια
κτήρια σε περιοχές που δεν θα έπρεπε,
ωστόσο γενικά τα ψηλά κτήρια αποτελούν
την έκφραση των συντελεστών δόμησης
και των κινήτρων που είχαν δοθεί από
πολύ παλαιότερα. Θα πρέπει επίσης να
πω ότι εδώ και έξι μήνες ναι μεν υποβάλλονται αιτήσεις για ψηλά κτήρια, είναι
ωστόσο μειωμένες σε σχέση με το 2016,
το 2017 και το 2018. Η μείωση άρχισε
περί από τα τέλη του 2018. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι σε Λεμεσό και Λάρνακα, λιγότερες στην Πάφο, ωστόσο και
πάλι ο αριθμός είναι μειωμένος.
-Αυτού του είδους οι αναπτύξεις έχουν
συνδεθεί με το πρόγραμμα διαβατηρίων. Εάν σε μερικά χρόνια μείνουν
κτήρια φαντάσματα τι γίνεται;
-Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ωστόσο, όταν εμείς εκδίδουμε μια πολεοδομική άδεια δεν αποτελεί αντικείμενο
αξιολόγησης το ποιος θα αγοράσει, ποιος
θα κατοικήσει, πώς θα διαθέσει, με ποιο
τρόπο θα χρησιμοποιεί το ακίνητο. Ουδέποτε αυτό υπήρξε θέμα που να απασχολήσει κατά το στάδιο της αδειοδότησης
την πολεοδομική αρχή. Πρόκειται για
θέμα ευρύτερης πολιτικής, σε εκείνο το
επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
και δεν είναι θέμα το οποίο μπορώ να
σχολιάσω. Φυσικά και τα κτήρια πρέπει
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Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί όντως λανθασμένα
να χωροθετήθηκαν κάποια
κτήρια σε περιοχές που δεν
θα έπρεπε. Ωστόσο, γενικά
τα ψηλά κτήρια αποτελούν
την έκφραση των συντελεστών δόμησης και των κινήτρων που είχαν δοθεί από
πολύ παλαιότερα.
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Αν πολυτελείς αναπτύξεις ψηλών κτηρίων παραμείνουν νεκρές οικοδομές στον χώρο, τότε

πρόκειται για ένα πολεοδομικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα σχέδια ανάπτυξης, σημειώνει ο κ. Κούνδουρος.

να κτίζονται για να κατοικούνται. Αν δεν
γίνει αυτό θα μας απασχολήσει ως πρόβλημα αργότερα. Όταν δούμε πως θα τυγχάνει χρήσης αυτού του είδους της ανάπτυξης, τότε ναι θα αποτελέσει κριτήριο
στην επόμενη γενιά των τοπικών σχεδίων
που θα πρέπει να αξιολογηθεί. Αν αυτά
τα κτήρια παραμείνουν νεκρές οικοδομές
στον χώρο, τότε είναι ένα πολεοδομικό
ζήτημα το οποίο πρέπει μέσα στα σχέδια
ανάπτυξης να αντιμετωπιστεί.
-Ποια υπηρεσία λοιπόν θα πρέπει να
απασχολήσει αυτό το ζήτημα;
-Είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει
τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Θα
απασχολήσει το ότι έγιναν εικονικά κτήρια
για να εξυπηρετήσουν κάποιο άλλο σκοπό
που δεν έχει σχέση με την χρήση τους.
Το ίδιο ζήτημα θα προκύψει και με τις εγκαταλελειμμένες κοινότητες. Δεν μπορεί

όμως ένα οικοδομικό κεφάλαιο να παραμείνει πλήρως αναξιοποίητο. Αν αυτά τα
κτήρια δεν κατοικούνται είτε θα ενοικιαστούν είτε θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος
χρήσης τους. Δεν είναι όμως θέμα το
οποίο μπορεί να απασχολεί τις πολεοδομικές αρχές κατά το στάδιο αδειοδότησης.
-Πώς όμως μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει τον τομέα ανάπτυξης ακινήτων
γενικότερα;
-Σίγουρα θα δημιουργήσει μια συσσώρευση οικιστικών μονάδων οι οποίες
παραμένουν χωρίς να έχουν χρήστες. Το
πώς θα επηρεάσει την κτηματαγορά, πιο
ειδικό να απαντήσει είναι το αρμόδιο
τμήμα Κτηματολογίου. Αλλά κτήρια τα
οποία δεν κατοικούνται και δεν συντηρούνται επαρκώς δημιουργούν σοβαρούς
κινδύνους που ενδεχομένως να επιφέρουν

Στις πιο σύνθετες αναπτύξεις υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, το δεχόμαστε, ως κριτική το αντιλαμβανόμαστε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να
αδειοδοτούμε με ταχύτερο
ρυθμό.
άλλου είδους αλλοιώσεις κοινωνικής φύσεως. Επιτρέψτε μου να πω ότι από πέρσι
τον Ιούλιο, για κάθε ψηλό κτήριο απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη. Σύντομα
ολοκληρώνεται και η περιβαλλοντική μελέτη διαχείρισης των νερών στους κόλπους των πόλεων Λεμεσού, Λάρνακας
που προκύπτουν από τις εκσκαφές κατά
την υλοποίηση αυτών των έργων και ρίχνονται στην θάλασσα. Οι μελέτες έχουν
ολοκληρωθεί, βρίσκονται το στάδιο της
αξιολόγησης από τα αρμόδια τμήματα
πολεοδομίας, περιβάλλοντος και αλιείας
ώστε το πόρισμα των μελετών να αποτελεί
εργαλείο αδειοδότησης. Να επιβάλλονται
οι κατάλληλοι όροι ώστε οι συσσωρευτικές
επιπτώσεις των κτηρίων να μην δημιουργούν περιβαλλοντικό ζήτημα στα θαλάσσια νερά. Είναι το λεγόμενο
DEWatering.

Γραφειοκρατία και υποστελέχωση
-Πώς σχολιάζετε τις αναφορές για
καθυστερήσεις στην έκδοση πολεοδομικών αδειών;
-Δεν υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις
και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και
ο σύλλογος αρχιτεκτόνων με τον οποίο
συνεργαζόμαστε άμεσα. Για τις απλές
υποθέσεις και νοουμένου ότι υποβάλλονται ορθά, οι άδειες είναι έτοιμες μέσα
σε ένα εξάμηνο. Οι καθυστερήσεις παρουσιάζονται στις αιτήσεις που είναι
πολύπλοκες, που απαιτούν περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες. Σε
αιτήσεις οι οποίες αφορούν αναπτύξεις
που δεν είναι άμεσα επιτρεπόμενες με
βάση το σχέδιο και χρειάζεται διαδικασία
παρέκκλισης για να αδειοδοτηθούν, αναπτύξεις που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα τα οποία δεν έχει υποδείξει ο
αιτητής πριν τις καταθέσει. Εκεί που
υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα
και καλείται ο αρχιτέκτονας και ο ιδιοκτήτης να τα επιλύσουν, ναι εκεί παρουσιάζονται αρκετές καθυστερήσεις.
Στις πιο σύνθετες αναπτύξεις υπάρχουν
πολλά περιθώρια βελτίωσης, το δεχόμαστε, ως κριτική το αντιλαμβανόμαστε,

θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να αδειοδοτούμε
με ταχύτερο ρυθμό.
Ωστόσο, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα το υπουργείο Εσωτερικών τα τελευταία χρόνια.
Γι΄ αυτό και προωθείται νέο πλαίσιο αδειοδότησης στο οποίο έχουν κατατεθεί
όλα αυτά τα ζητήματα με στόχο οι διαδικασίες να είναι πιο ευέλικτες και ταχύτερες.
-Τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει στις
διαδικασίες αδειοδότησης να προχωρούν γρήγορα στις περιπτώσεις
των μεγάλων αναπτύξεων;
-Οι πολλές διαβουλεύσεις που χρειάζεται να γίνουν με άλλα τμήματα ώστε
να μπορέσει να αδειοδοτηθεί μια ανάπτυξη. Πολλές είναι χρήσιμες για να καθορίσουν τον τύπο της ανάπτυξης που
θα αδειοδοτηθεί, κάποιες άλλες όμως
μπορούν να μεταφερθούν στο στάδιο
της αρχής αδειών οικοδομής. Από την
άλλη, υπάρχει και η έλλειψη προσωπικού
του τμήματος. Δεν θέλω να φανώ γραφικός, αλλά το τμήμα εργάζεται με το
60% της δύναμής του. Προσλήψεις έχουν

να γίνουν εδώ και 10 χρόνια και μέσα
σε αυτό το διάστημα έχει αφυπηρετήσει
το 40% του προσωπικού.
Φυσικά έχουν προκηρυχθεί 22 θέσεις
λειτουργών για τις οποίες έγιναν πέραν
των 1.400 αιτήσεων. Ταυτόχρονα, για
ακόμα 24 τεχνικούς μηχανικούς, η διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη οπότε
τουλάχιστον με αυτή την στελέχωση
που θα έχουμε σε 12 μήνες από σήμερα
θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις αρμοδιότητές μας. Φυσικά,
μέσα σε αυτό το διάστημα, θα υπάρχουν
επίσης γύρω στις 20 αφυπηρετήσεις, αφού οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν
την δεκαετία του 80 και όσοι είχαν προσληφθεί τότε και έστησαν το τμήμα, αφυπηρετούν τώρα. Και δεν είναι απλά
ότι φεύγουν άτομα, μαζί τους αποχωρεί
και ένα κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας
και συνάμα πρέπει το νέο προσωπικό
να εκπαιδευτεί. Αυτό είναι ένα μέγα ζήτημα.
-Δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες;
-Δεν είμαι εναντίον της γραφειοκρατίας. Με την γραφειοκρατία διασφαλί-

ζεται η νομιμότητα των αποφάσεων και
η διαδικασία κυλά ομαλά, μέχρι φυσικά
να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Τότε
αναμιγνύεται ο Επίτροπος Διοίκησης,
ο Γενικός Ελεγκτής, τα δικαστήρια κ.ο.κ.
Είμαστε ένα τμήμα το οποίο καθημερινά
παίρνει πολύ κρίσιμες αποφάσεις με
πολύ σοβαρές αντίστοιχες ευθύνες.
Είμαι υπέρ της ορθολογικής και καλώς
νοούμενης γραφειοκρατίας, αλλά είναι
η επιβαλλόμενη διαδικασία πέραν της
πολεοδομικής την οποία επιβάλλεται
να ακολουθήσουμε που καθιστούν την
αδειοδότηση χρονοβόρα. Δεν είναι κάτι
που μπορούμε εμείς να συντμήσουμε
με δικές μας διαδικασίες και να βάλουμε
άλλα χρονοδιαγράμματα από αυτά που
τίθενται ως προϋποθέσεις σε αντίστοιχες
νομοθεσίες. Εάν η γραφειοκρατία ακολουθείτο με ευλάβεια δεν θα βρισκόμαστε
στην κατάσταση στην οποία περιπέσαμε
περί τα μέσα της δεκαετίας του 20102015- 2016 όπου η οικονομία μας είχε
φτάσει στο ναδίρ. Υπογραμμίζω ωστόσο
ότι πρέπει να βρούμε τρόπους πως να
απλοποιούμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Δημιουργία
μητρώου
μελετητών
-Πώς προχωρά η απλοποίηση
των διαδικασιών έκδοσης αδειών;

-Το υπουργείο Εσωτερικών
βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση και συνεργασία με το ΕΤΕΚ και με τον σύλλογο αρχιτεκτόνων. Το θέμα είχε αρχικά
συνδεθεί με την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ωστόσο εμείς προχωρούμε ανεξάρτητα με οποιεσδήποτε εξελίξεις ώστε με την συμμετοχή των μελετητών, των αρχιτεκτόνων και την ανάληψη της
ευθύνης που τους αναλογεί να
μην χρειάζεται να γίνονται επιπρόσθετοι έλεγχοι. Αυτό είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε
με το ΕΤΕΚ ώστε με την εγκαθίδρυση μητρώου μελετητών
από το ΕΤΕΚ να μπορέσουμε
και εμείς να συζητήσουμε
τους χρόνους που απαιτούνται
για την αδειοδότηση της ανάπτυξης. Το κλειδί είναι, σε αναπτύξεις για τις οποίες πολύς
χρόνος αναλώνεται στο να μετρούνται συντελεστές και διάφορες πτυχές της ανάπτυξης
από τις πολεοδομικές αρχές,
ένα μέρος αυτής της ευθύνης
να αναλαμβάνεται από τον ίδιο
τον αρχιτέκτονα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για να καταλήξουμε πρέπει να έρθουμε σε
πλήρη σύμπνοια ως προς την
σκέψη και την εφαρμογή με το
ΕΤΕΚ. Είμαστε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και ελπίζω
ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο
θα υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς
θα καταθέσουμε τις εισηγήσεις μας ως τμήμα και μετέπειτα ως υπουργείο Εσωτερικών
ώστε να δοθεί διέξοδος σε αυτό το ζήτημα και αν υπάρξει η
ανάλογη ανταπόκριση από όλους τους συναρμόδιους φορείς τότε θα μπορούμε να το
προωθήσουμε άμεσα. Ωστόσο,
είναι κάτι που προϋποθέτει και
τροποποίηση της νομοθεσίας.

-Η προσπάθεια του Υπουργείου
για One stop shop για μεγάλες
αναπτύξεις σε ποια φάση βρίσκεται;

-Είναι κάτι το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών. Ήδη για την αδειοδότηση
του καζίνο έχει λειτουργήσει
επί αυτής της βάσης ένα σύστημα αδειοδότησης που επιτάχυνε όλες τις διαδικασίες
για να παραμείνουμε εντός
των χρονοδιαγραμμάτων. Το
υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται αυτή την στιγμή το
ζήτημα και μπορεί να θεσμοθετηθεί είτε μέσω νομοθεσίας, είτε μέσω ρυθμίσεων
που θα εισαχθούν από το Υπουργείο για την αδειοδότηση
συγκεκριμένων αναπτύξεων
που κρίνονται ως στρατηγικής
σημασίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ
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Τέσσερα νέα
μαθήματα σε
εννέα δημοτικά
Εισάγεται σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα S.T.E.M.
Του ΜΙΧAΛΗ ΠΑΝΑΓΙVΤΟΥ

Από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, εισάγεται σε πιλοτική βάση ένα νέο πρόγραμμα επιστημονικής
κατάρτισης στα δημόσια σχολεία, εμπνευσμένο
από τα πρότυπα ευρωπαϊκών κρατών. Συγκεκριμένα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας
και υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο τον
Μάϊο του 2019, εισάγεται από τον Οκτώβριο το
πρόγραμμα S.T.E.M. στα σχολεία της Κύπρου.
O όρος S.T.E.M. αποτελεί ακρωνύμιο των όρων
Science, Technology, Engineering και Mathematics
και δηλώνει την εκπαιδευτική πολιτική και κατεύθυνση, η οποία προάγει μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας. Μέσω
του προγράμματος αυτού, επιδιώκεται η εμπλοκή
των μαθητών στην εκτέλεση σχεδίων εργασίας,
τα οποία θα τους παρέχουν ευκαιρίες να αξιοποιoύν
γνώσεις, διαδικασίες και πρακτικές από τα γνωστικά
πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας,
της Μηχανικής και των Μαθηματικών.
Το Υπουργείο Παιδείας, αφού μελέτησε την εφαρμογή του προγράμματος σε διάφορα κράτη,
αποφάσισε την εισαγωγή του και στο εκπαιδευτικό
σύστημα της Κύπρου, αρχικά σε πιλοτική βάση
από την εκπαιδευτική χρονιά 2019-20, αποκλει-

πιλοτικά σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2019-2020, σε όλες τις
επαρχίες. Το μάθημα S.T.E.M. θα διεξάγεται σε
δύο συνεχόμενες σαραντάλεπτες περιόδους,
μετά τη λήξη των μαθημάτων (1.05 μ.μ.), για δύο
φορές την εβδομάδα και θα απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του νέου αυτού συστήματος, θα δημιουργηθούν τμήματα που θα αριθμούν από 7 έως
13 μαθητές.
Βάσει της επίσημης ενημέρωσης, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν για τη νέα χρονιά εννέα
σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης. Έξι από αυτά
ανήκουν στην κατηγορία των Προαιρετικών Ο-

Aν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή από μαθητές της Στ΄ τάξης για τη λειτουργία ενός τμήματος, μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και μαθητές της Ε΄ τάξης.
λοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), ενώ τρία δεν ανήκουν
στην κατηγορία αυτή. Όσον αφορά στα σχολεία
που ανήκουν στον θεσμό του ΠΟΣ, το υφιστάμενο
ωρολόγιο πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης

θα ενισχυθεί με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες
και θα αφορά τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Όπως
έχει δομηθεί το πρόγραμμα, θα έχει ως εξής:
13.05-13.45 Σίτιση, 13.45-14.25 Κατ’ οίκον εργασία,
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Βασική επιδίωξη αποτελεί η κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο προετοιμασία και τριβή των μαθητών
με επαγγέλματα και τομείς που
παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό.
στικά στη δημοτική εκπαίδευση. Όπως εξάλλου
τονίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, το νέο
αυτό πρόγραμμα στοχεύει σε συγκεκριμένα μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη.
Αρχικά, πρόθεση είναι μέσω των δράσεων του
προγράμματος να επικεντρωθούν οι μαθητές
στην καινοτομία. Επιπρόσθετα μέσω της αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης των ξεχωριστών
γνωστικών αντικειμένων του πεδίου S.T.E.M. να
προκύψει συνεργασία εκεί και όπου εντοπίζονται
διαφορετικότητες και ιδιαιτερότητες. Από το υπουργείο εκφράζεται η αισιοδοξία, πως με την εφαρμογή του προγράμματος, οι μαθητές θα δώσουν
ιδιαίτερη έμφαση στον συλλογισμό, την κριτική
σκέψη και τη μοντελοποίηση, τη στιγμή που εξ
ορισμού θεωρείται ως στρατηγική επιδίωξη και
η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όπως επισημαίνεται
χαρακτηριστικά, αυτές οι δεξιότητες αναμένεται
να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίζουν
με επιτυχία τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις
που παρουσιάζονται στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους περίγυρο.
Βασική επιδίωξη αποτελεί η ανάδειξη του διδακτικού αυτού μοντέλου ως βασική διασύνδεση
ανάμεσα στο σχολείο, την κοινωνική ζωή, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματική δράση.
Κύριος δε στόχος είναι η κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο προετοιμασία του εδάφους για ενασχόλησή των μαθητών με επαγγέλματα και τομείς που παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό.

Ποιοι αναλαμβάνουν τη διδασκαλία
Και στους δύο τύπους σχολείων, διδακτικά καθήκοντα στο Πρόγραμμα S.T.E.M. θα αναλάβουν
μόνιμοι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά προσόντα
ή και έχοντες εμπειρία στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του πεδίου S.T.E.M. Σημειωτέον πως στα τρία σχολεία που δεν είναι ΠΟΣ,
οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα, ενδέχεται να εκτελούν και
καθήκοντα επίβλεψης της σίτισης. Κατά σειρά
προτεραιότητας, θα έχουν οι Διευθυντές, Βοηθοί
Διευθυντές και εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας, ενώ ακολουθούν οι ίδιες βαθμίδες άλλων σχολικών μονάδων.
Όπως έχει ήδη ενημερώσει το Υπουργείο, αρχές
Σεπτεμβρίου αναμένεται νέα εγκύκλιος, βάσει της
οποίας οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πλήρωση των θέσεων. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο θα
προσφερθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Πού θα εφαρμοστεί
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου, το Πρόγραμμα S.T.E.M. θα λειτουργήσει

ΑΠΟΨΗ

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Η 3η συνήθεια...
των επιτυχημένων διαδόχων
Η τρίτη συνήθεια των επιτυχημένων διαδόχων
ονομάζεται: «Καταδεικνύοντας ικανότητα».
Είναι η τρίτη συνήθεια που πρέπει να διδάξει
ο Μέντορας στον προστατευόμενό του και η οποία έχει δύο διαστάσεις: τεχνικές γνώσεις σε
κάποιο τομέα της επιχείρησης και αποδεδειγμένη
ικανότητα ηγεσίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων που παρακολουθούν οι υποψήφιοι
διάδοχοι, έχουν ως σκοπό συχνά να τους δώσουν
μια (περιορισμένη όμως …) εμπειρία στις διαφορετικές πτυχές διαχείρισης και ηγεσίας της
επιχείρησης. Αν και αυτή η εύκολη πρόσβαση
σε προγράμματα κατάρτισης είναι χρήσιμη, τελικά δεν επιτρέπει στο διάδοχο να αναπτύξει
οποιαδήποτε λεπτομερή τεχνική εμπειρία. Το
σημαντικότερο είναι ότι στο διάδοχο δεν δίνεται
η ευκαιρία να αναπτυχθεί ως ηγέτης μέσω της
διαχείρισης των άμεσων υφισταμένων του.
Για να γίνει ικανός ο διάδοχος, πρέπει να αναλάβει μακροχρόνιες ευθύνες που απαιτούν
ηγεσία. Αρχικά, μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη
ή την επιτήρηση σημαντικών προγραμμάτων
και τη διαχείριση μιας ομάδας. Καθόσον η εμπειρία τους θα αυξάνεται και θα αναπτύσσεται,
οι διάδοχοι πρέπει να πάρουν τις υπηρεσιακές
ηγετικές αρμοδιότητες που έχουν ευθύνες, των
οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν με βάση τις επιπτώσεις τους στο λογαριασμό «κέρδη και ζημίες».
Η ακόλουθη ιστορία είναι αντιπροσωπευτική
για την καλλιέργεια της 3ης συνήθειας.

14.25-15.05 Πρώτη περίοδος δραστηριοτήτων
S.T.E.M., 15.05-15.20 Διάλειμμα, 15.20-16.00 Δεύτερη
περίοδος δραστηριοτήτων S.T.E.M.
Στα σχολεία που δεν ανήκουν στον θεσμό
ΠΟΣ, το πρόγραμμα της πρωινής ζώνης θα επεκταθεί κατά τις μέρες που θα διεξάγεται το μάθημα
S.T.E.M. για τους μαθητές της Στ΄ τάξης, για να
περιλάβει μια περίοδο σίτισης και δύο συνεχόμενες
περιόδους εκμάθησης. Σημειωτέον πως στα
σχολεία αυτά, την οργάνωση και τη διαχείριση
της σίτισης των παιδιών καλούνται να αναλάβουν
οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων. Το πρόγραμμα όπως διαμορφώνεται για τα σχολεία αυτά
έχει ως εξής:
13.05-13.45 Σίτιση, 13.45-14.25 Πρώτη περίοδος
δραστηριοτήτων S.T.E.M., 14.25-15.05 Δεύτερη
περίοδος δραστηριοτήτων S.T.E.M.
Όσον αφορά τα εννέα σχολεία που έχουν επιλεχθεί για να φιλοξενούν το πρόγραμμα S.T.E.Μ.
αυτά είναι τα ακόλουθα:
Επαρχία Λευκωσίας: Δημοτικό Σχολείο Ελένειον
(ΠΟΣ), Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α΄
(ΠΟΣ).
Επαρχία Λεμεσού: Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
ΙΑ΄-Τσίρειο, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών
Β΄-Αγίου Γεωργίου (ΠΟΣ)
Επαρχία Λάρνακας: Δημοτικό Σχολείο Καμάρων,
Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου-«Μιχαλοπούλειο»
(ΠΟΣ).
Επαρχία Πάφου: Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η΄Ιορδάνειο (ΠΟΣ)
Επαρχία Αμμοχώστου: Δημοτικό Σχολείο Αγίας
Νάπας-Αντώνη Τσόκκου, Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α΄ (ΠΟΣ).
Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του υπουργείου, σε περίπτωση που σε κάποιο σχολείο δεν
υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή από μαθητές
της Στ΄ τάξης για τη λειτουργία ενός τμήματος,
στο Πρόγραμμα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν
εθελοντικά και μαθητές της Ε΄ τάξης.

Σε μια οικογενειακή επιχείρηση, ο «Αντιπρόεδρος Λειτουργιών» κλήθηκε να αναπτύξει ένα
σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τον υποψήφιο διάδοχο. Ο Πρόεδρος της επιχείρησης
θεώρησε το mentoring ένα σημαντικό μέρος
των ευθυνών του Αντιπροέδρου. Αυτά τα καθήκοντα έγιναν μέρος των κύριων στόχων του
Αντιπροέδρου και μετρήθηκαν ως τμήμα της
ετήσιας αξιολόγησής του. Εργαζόμενος στενά
με τον προστατευόμενό του, ο Αντιπρόεδρος
ανέπτυξε ένα τετραετές πρόγραμμα που κατέληξε
στην προαγωγή του προστατευόμενου στη διοικητική ευθύνη για ένα σημαντικό τμήμα αυτής
της επιχείρησης.
Εκτός από τα οικονομικά μέτρα, μια αξιολόγηση απόδοσης ηγεσίας «360 μοιρών» είναι ένα
αποτελεσματικό εργαλείο προσδιορισμού των
δυνατών και αδύνατων σημείων (strengths &
weaknesses). Σ΄ αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης
διευθυντές και άμεσα υφιστάμενοι του προστατευόμενου, όλοι ανεξαιρέτως, συμπληρώνουν
ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τα μέλη της
επόμενης γενιάς στις διαστάσεις-κλειδιά της αποτελεσματικής ηγεσίας. Τα ερωτηματολόγια
συντάσσονται ανώνυμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ειλικρίνεια και να επισημάνουν τις
περιοχές ηγεσίας, όπου ο προστατευόμενος
χρειάζεται επιπρόσθετη εκπαίδευση (mentoring).

*Συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής
στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ,
2015, georgiou@gfbc.online

/ Του ΝΙΚΟΥ ΡΩΣΣΟΥ*

Καταλύματα για φοιτητές σε προσιτές τιμές
Διαβάζω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
φοιτητές μας για την εξεύρεση στέγης. Γράφεται
ότι «Είδος προς εξαφάνιση γίνονται αυτή την περίοδο τα διαμερίσματα κοντά σε Πανεπιστήμια
σε Λευκωσία και Λεμεσό πριν την έναρξη της νέας
ακαδημαϊκής χρονιάς με γονείς και φοιτητές να
βρίσκονται σε διαδικασία ανεύρεσης στέγης».
Γράφεται επίσης ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν φοιτητές από το εξωτερικό και κυρίως από
την Ελλάδα και γι’ αυτό αυξήθηκε η ζήτηση διαμερισμάτων ενώ η προσφορά είναι περιορισμένη.
Υπάρχουν στη Λευκωσία το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας και το Frederick University. Στη Λεμεσό
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην
Πάφο το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.
Διαμερίσματα κοντά στα Πανεπιστήμια είναι
όχι μόνο ακριβά, αλλά δυσεύρετα. Ένα καινούργιο
μονάρι διαμέρισμα έχει μηνιαίο ενοίκιο €750, που
συμποσούται σε €9.000 το χρόνο. Στα δυάρια το
ενοίκιο μπορεί να ξεπερνά τα €800 το μήνα και
στα τριάρια τα €1.000 το μήνα.
Στα πιο παλαιά διαμερίσματα το δυάρι ενοικιάζεται προς €500 εώς €650 και για το τριάρι €750.
Φοιτητές αναγκάζονται να αναζητούν διαμερίσματα σε αποστάσεις πιο μακρινές από τα Πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν.
Αρχίζουν να ανεβαίνουν και στη Λάρνακα οι
τιμές, στη δε Πάφο τα διαμερίσματα είναι προς εξαφάνιση. Στη Λεμεσό δύσκολα βρίσκεις να ενοικιάσεις μονάρι ή studio όχι μόνο αν είναι ένας
φοιτητής αλλά και εργαζόμενοι.
Η άμεση λύση του προβλήματος είναι το σύστημα
που εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

στη Βρετανία. Υπάρχουν τα δωμάτια στα Κολλέγια
αλλά δεν είναι αρκετός ο αριθμός τους για να στεγάσουν όλους τους φοιτητές γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο είναι συμβεβλημένο με νοικοκυρές στα
σπίτια των οποίων φιλοξενούνται φοιτητές.
Όταν πήγα στο Trinity College στο Cambridge
για να σπουδάσω Οικονομικά, μου έδωσαν τη διεύθυνση κατοικίας όπου φιλοξενούμουν από νοικοκυρά.
Μάλιστα σ’ όλους τους φοιτητές δίνονταν δύο
δωμάτια, ένα για τον ύπνο και το άλλο για γραφείο
όπου μπορούσε ο φοιτητής να μελετά. Η νοικοκυρά
φρόντιζε για την καθαριότητα και το συγύρισμα
του υπνοδωματίου και του Γραφείου και όσον
αφορά τη διατροφή πηγαίναμε σε εστιατόριο του
Κολλεγίου. Οι τιμές διαμονής ήταν πολύ προσιτές.
Όταν επέστρεψα από τις σπουδές στην Κύπρο,
εκλέγηκα από τον Πρόεδρο της Εφορείας Γραμματέας της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
στη Λεμεσό.
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν αρκετά Σχολεία
Μέσης Παιδείας στην ύπαιθρο και στο Γυμνάσιο
Λεμεσού φοιτούσαν 500 παιδιά από την ύπαιθρο.
Έχοντας γνώση του συστήματος της στέγασης
των φοιτητών στο Cambridge, οργάνωσα Επιτροπή
και επισκεφθήκαμε τα 500 σπίτια όπου έμεναν τα
παιδιά για να ελέγξουμε την καταλληλότητα τους,
συμπεριλαμβανομένου του χώρου μελέτης.
Το σύστημα αυτό εφαρμοζόμενο από τα Πανεπιστήμια μας μπορεί άμεσα να λύσει το πρόβλημα
της στέγασης των φοιτητών μας ικανοποιητικά.
Στη Λεμεσό και στην Πάφο επειδή υπάρχουν
μόνο από ένα Πανεπιστήμιο μπορούν αμέσως να
ξεκινήσουν τις επισκέψεις και εγκρίσεις κατοικιών

για τη διαμονή των φοιτητών τους.
Στη Λευκωσία επειδή υπάρχουν 4 Πανεπιστήμια
πρέπει να συστήσουν μια Επιτροπή η οποία να εξασφαλίσει κατοικίες για όλους τους φοιτητές
τους.
Είναι καθήκον των Πανεπιστημίων να διευθετήσουν γρήγορα την εξασφάλιση στέγης σε προσιτές τιμές για τους φοιτητές τους.
Όσον αφορά τη διαδικασία πληρωμής της κατοικίας δεν είναι ο φοιτητής ο οποίος συμβάλλεται
με την κατοικία αλλά το ίδιο το Πανεπιστήμιο και
ο φοιτητής πληρώνει το Πανεπιστήμιο έτσι υπάρχει
έλεγχος στις τιμές.
Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται για πολλά χρόνια
και αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένο.
Επειδή πιθανόν να υπάρχουν και φοιτητές που
έχουν οικογένειες δικές τους, θα πρέπει να μπορούν
να εξασφαλίσουν σε τιμές προσιτές στέγη σε διαμερίσματα.
Γι’ αυτό πρέπει να προωθηθεί και η οικοδόμηση
περισσότερων διαμερισμάτων. Για το σκοπό αυτό
πρέπει να διευκολυνθεί γρήγορα ο διαχωρισμός
των συνιδιόκτητων κτημάτων με βάση τη νομοθεσία
που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Το Κτηματολόγιο υπολόγισε ότι υπάρχουν
250.000 συνιδιόκτητα κτήματα. Γι’ αυτό θα πρέπει
να επιταχυνθούν από το Κτηματολόγιο και την
Πολεοδομία οι διαδικασίες διαχωρισμού χάριν επίλυσης του σοβαρού στεγαστικού προβλήματος
που ταλαιπωρεί φοιτητές και εργαζόμενους.
Θα πρέπει να ορίσουν και να ανακοινώσουν ελάχιστο χρόνο διαδικασίας ώστε να γνωρίζει το
κοινό σε πόσες ημέρες θα γίνει ο διαχωρισμός.

*Μ.Α. Οικονομολόγος
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Στην τελική ευθεία για την Αμμόχωστο
Ο κίνδυνος της αποχής από τις εκλογές για τη δημαρχία, οι συμβολισμοί και το διακύβευμα των κομμάτων από το αποτέλεσμα
όπως αναφέρουν στελέχη την έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιώργος
Γεωργίου και σύμφωνα με συναγερμικούς
κύκλους δεν θεωρείται μακρινό σενάριο
η διατήρηση της δημαρχίας στον ΔΗΣΥ.
Όπως λένε αυτό θα εξαρτηθεί από την
προσέλευση. Ο κ. Κάρουλλας, όπως επισημαίνουν κύκλοι από την Αμμόχωστο,
έχει έρεισμα και εκτός του ΔΗΣΥ. Έχει
βεβαίως και αρκετές αντιδράσεις από
Συναγερμικούς μετά την δημοσιοποίηση
τοποθέτησής του ότι δεν τον ενοχλεί να
έχει ταυτότητα του ψευδοκράτους. Βίντεο
που ανακίνησαν και συναγερμικά στελέχη όπως ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους
αλλά και ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ
Άθως Αντωνιάδης. Τοποθέτηση που σύμφωνα με τον κ. Κάρουλλα παρερμηνεύθηκε από συγκεκριμένους κύκλους για
να πληγεί. Το κατά πόσο το συγκεκριμένο
περιστατικό θα στοιχίσει στην υποψηφιότητά του είναι ένα ζήτημα ανοικτό.
Όπως ξεκαθαρίζει πάντως στόχος της
υποψηφιότητάς του είναι μέσω της εκλογικής αναμέτρησης να δοθεί η απαραίτητη σημασία στην Αμμόχωστο και
τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Σημειώνει πως η εκλογική διαδικασία
χωρίς να είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, θα κινητοποιήσει τους δημότες και να ψηφίσουν αλλά κυρίως να
έρθουν κοντά στην πόλη. Ο ίδιος έχει
ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ του και των ανθυποψηφίων του, καθώς το μήνυμα που
πρέπει να σταλεί είναι ότι όλοι ενωμένοι
θα δουλέψουν για την Αμμόχωστο την
επόμενη μέρα. Και η αλήθεια είναι πως
δεν υπήρξαν αντιπαραθέσεις μέχρι σήμερα, μεταξύ των κύριων ανθυποψηφίων.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η προσέλευση των Αμμοχωστιανών στην
εκλογική αναμέτρηση της προσεχούς
Κυριακής αποτελεί τον μεγάλο γρίφο,
τόσο για τους ίδιους τους υποψηφίους
δημάρχους όσο και για τα κομματικά επιτελεία που εργάζονται για τον καθένα
ξεχωριστά. Η ιδιομορφία των αναπληρωματικών εκλογών είναι δεδομένη, με
άγνωστες ωστόσο τις προεκτάσεις της.
Όχι μόνο γιατί οι εκλογές πραγματοποιούνται μέσω θέρους με τους πλείστους
δημότες σε διακοπές και τα κομματικά
επιτελεία σε κατάσταση ημιαργίας, που
αυξάνει τον κίνδυνο μαζικής αποχής
αλλά και για το καθεστώς του εν λόγω
δήμου. Πρόκειται για μία εκλογική αναμέτρηση καθαρά πολιτική χωρίς το γνωστό τοπικό «πάρε δώσε» δημάρχου και
δημοτών. Το ερώτημα είναι αν οι εξελίξεις
στο Κυπριακό και δη οι εξαγγελίες Οζερσάι
για την Αμμόχωστο θα ωθήσουν τους
δημότες μαζικά στην κάλπη ή αν εξαιτίας
και της χρονικής συγκυρίας ίσως και του
παρασκηνίου που προηγήθηκε μεταξύ
<
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Η αντιδημαρχία της Αμμοχώστου μπαίνει στο προσκήνιο, με το ΔΗΚΟ να επισημαίνει πως συμφωνήθηκε να
δοθεί στο ΔΗΚΟ στο ενδεχόμενο εκλογής Σίμου Ιωάννου.
των κομμάτων επιλέξουν να απέχουν.
Το σίγουρο είναι πως οι εκλογές έχουν
τη δική τους βαρύτητα για όλα τα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα για το ΑΚΕΛ που
φιλοδοξεί αυτή τη φορά με τη στήριξη
κι άλλων δυνάμεων να κερδίσει τη δημαρχία.

Ελπίζουν στο ΑΚΕΛ

Στελέχη του ΑΚΕΛ σημειώνουν πως
το κόμμα εργάζεται εντατικά για την υποψηφιότητα του Σίμου Ιωάννου ιδιαίτερα
στην επαρχία Αμμοχώστου. Η επιστροφή
της δημαρχίας στο ΑΚΕΛ θεωρείται για
κομματικά στελέχη πως έχει ιδιαίτερη
σημασία σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Κρίσιμη στιγμή που λόγω των εξελίξεων
στην Αμμόχωστο ώθησε το καλοκαίρι
τους δημότες Αμμοχώστου σε κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό. Η εκλογή
λοιπόν ΑΚΕΛικού στελέχους στην Δημαρχία Αμμοχώστου θεωρείται πως θα
ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Αναστασιάδη για το θέμα της Αμμοχώστου. Υπενθυμίζεται πως το 2016 υπήρξε ντέρμπι
μεταξύ Σίμου Ιωάννου και Αλέξη Γαλανού
με τον κ. Γαλανό να αφήνει με 26 ψήφους
επιπλέον, πίσω του τον κ. Ιωάννου. Κομματικοί κύκλοι εκφράζουν αισιοδοξία για
την εκλογή του κ. Ιωάννου υπενθυμίζοντας και το εκλογικό αποτέλεσμα του
2016 αλλά και πως έχει ήδη την στήριξη

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα

Οι εκλογές για τη δημαρχία της Αμμοχώστου γίνονται σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, μετά τις εξαγγελίες Οζερσάι και την κινητοποίηση των Αμμοχωστιανών έξω από το Προεδρικό.
του ΔΗΚΟ και της Συμμαχίας Πολιτών,
όπως και στις δημοτικές εκλογές του
2016.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο τα άλλα
κόμματα θα δουλέψουν για την εκλογή
Σίμου Ιωάννου. Όπως αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι και από το ΔΗΚΟ αλλά και
από το ΑΚΕΛ, το 2016, υπήρχαν διαρροές
ΔΗΚΟϊκών ψηφοφόρων προς τον Αλέξη
Γαλανό καθώς ο ίδιος εξακολουθούσε μέχρι τότε να έχει ένα σημαντικό έρεισμα
στον χώρο του Κέντρου.

Παίζει και η αντιδημαρχία

Αυτή τη φορά, όπως λένε, τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Το ερώτημα είναι με
ποιο τρόπο. Όπως αναφέρουν ΔΗΚοϊκά
στελέχη, υπήρξε συμφωνία σε ανώτατο
επίπεδο μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ, ούτως ώστε
στο ενδεχόμενο εκλογής Σίμου Ιωάννου
η αντιδημαρχία της Αμμοχώστου – την
οποία κατέχει αυτή τη στιγμή το μέλος
του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Χρύσανθος Ζαννέτος – δοθεί στο ΔΗΚΟ και

συγκεκριμένα στον δημοτικό σύμβουλο
Αντρέα Σιοπαχά. Αυτό ενδεχομένως να
ωθήσει τους κομματικούς παράγοντες
να δουλέψουν πιο εντατικά για την εκλογή
Ιωάννου. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από το ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρουν
στελέχη της Αριστεράς που διαφωνούν
πως έχει υπάρξει μία τέτοια συμφωνία,
αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις
και εντάσεις εντός της δημοτικής ομάδας
του ΑΚΕΛ για το ενδεχόμενο η αντιδημαρχία να δοθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Το τι θα ισχύσει θα ξεκαθαρίσει
σίγουρα στο ενδεχόμενο εκλογής του κ.
Ιωάννου.

Το σχέδιο πυροδότησε

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ πάντως αντιλαμβάνεται τις ευαισθησίες του Κέντρου
σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και επιχειρεί
να διατηρήσει χαμηλούς τόνους. Σε αυτό
το πλαίσιο φέρεται να εντάσσεται και η
κίνησή του να μην απαντήσει αν το 2004
ήταν υπέρ του Σχεδίου Ανάν σε συνέ-

ντευξή του στον «Πολίτη» προκαλώντας
την αντίδραση μερίδας των Αμμοχωστιανών δημοτών, οι οποίοι μεταξύ άλλων
διαφωνούν και με τη σύμπλευσή με το
Κέντρο. Σημειώνεται πάντως πως ο κ.
Ιωάννου είχε στηρίξει -σε αντίθεση με
την επίσημη γραμμή του κόμματος- το
Σχέδιο Ανάν και όπως λέγεται τότε ήταν
από τα στελέχη που «τιμωρήθηκαν» για
τη στάση του κατά τις εκλογές για την
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος το
2005.

Από την υπέρβαση στην αμηχανία

Στον Συναγερμό, ήθελαν να περάσει
η εκλογική διαδικασία όσο το δυνατόν
ανώδυνα και συναινετικά. Όχι μόνο γιατί
εν μέσω θέρους η προσέλευση θα ήταν
πολύ δύσκολη για το κόμμα, αλλά και
γιατί εξαιτίας και της κρισιμότητας των
στιγμών στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήθελε να περάσει το μήνυμα πως
τα κόμματα είναι ενωμένα και κάνουν
την υπέρβαση μέσω ενός κοινού υπο-

ψηφίου. Γνωστό το παρασκήνιο που διαμείφθηκε, με τον ΔΗΣΥ να προωθεί την
υστάτη την υποψηφιότητα Παύλου Αναστασιάδη (ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στην λίστα των ονομάτων του ΑΚΕΛ)
και ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ την υποψηφιότητα
Σίμου Ιωάννου.
Όπως γνωστή είναι και η αντιπαράθεση που υπήρξε για το κατά πόσο σε
επαρχιακό επίπεδο προαποφασίστηκε
μεταξύ στελεχών του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ
ή όχι η υποψηφιότητα Σίμου Ιωάννου.
Αν και η θέση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ,
μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας
Παύλου Αναστασιάδη ήταν η ψήφος
κατά βούληση, πέρασε μέσω της επαρχιακής επιτροπής η στήριξη στην υποψηφιότητα του δημοτικού συμβούλου
του ΔΗΣΥ Νίκου Κάρουλλα. Όπως επιησημαίνουν συναγερμικά στελέχη, σε
έναν δήμο καθαρά πολιτικό ο ΔΗΣΥ όφειλε να στηρίξει συγκεκριμένο υποψήφιο, έστω κι αν οι πιθανότητες νίκης
είναι μικρές. Την προεκλογική καμπάνια

Ερώτημα βεβαίως για τον ΔΗΣΥ κυρίως
είναι η υποψηφιότητα του Ανδρέα Λόρδου. Ο κ. Λόρδος είχε λάβει 14% στις εκλογές του 2016 και όπως λέγεται έχει
έρεισμα τόσο στους κύκλους του ΔΗΣΥ
όσο και στο ΑΚΕΛ. Ερώτημα που θα απαντηθεί με το άνοιγμα της κάλπης είναι
κατά πόσο θα τον ωφελήσει η καμπάνια
του με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξάρτητή του υποψηφιότητα και οι βολές του
ενάντια σε όλα τα κόμματα για τη στάση
τους γύρω από την επιστροφή της Αμμοχώστου. Σίγουρα πάντως στον ΔΗΣΥ
βλέπουν με ενδιαφέρον την προεκλογική
του και ανησυχούν στο ενδεχόμενο διαρροών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει βεβαίως και
η υποψηφιότητα του βουλευτή του ΕΛΑΜ
Λίνου Παπαγιάννη κυρίως από κομματικής σκοπιάς. Και αυτό γιατί γίνεται αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Χρυσής
Αυγής από την ελληνική βουλή και την
ήττα του ΕΛΑΜ στις ευρωεκλογές. Όπως
όλα δείχνουν το ΕΛΑΜ θέλει να δηλώσει
παρόν για να μετρήσει τη δύναμή του
και επιδιώκοντας να κερδίσει το πιο
σκληρό ακροατήριο της περιοχής.

Αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος για τον νέο Αρσινόης
Ο αντικαταστάτης του νεοεκλεγέντος Μητροπολίτη Κιτίου θα αποφασισθεί από τους Συνοδικούς, επί προτάσεως του Μητροπολίτη Πάφου
που θα προκαλούσαν σενάρια διαδοχής,
στη Πάφο ακούγονται ήδη ονόματα που
θα μπορούσαν να είναι διάδοχοι του πρώην Αρσινόης Νεκτάριου.
Πηγές που γνωρίζουν τα της Μητροπόλεως Πάφου θεωρούν πως τη θέση
μπορεί να διεκδικήσει ο αρχιμανδρίτης
Τυχικός, εκ των νεαρών κληρικών της
Μητροπόλεως, ο οποίος συνεργάστηκε
με τον πρώην Αρσινόης σε θέματα θρησκευτικής διαφώτισης. Το δεύτερο είναι
ο πατήρ Στυλιανός Στυλιανού. Ωστόσο,
εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα εμπόδιο.
Εκκλησιαστικές πηγές θεωρούν βέβαιο
πως ο πατήρ Στυλιανού θα μετακινηθεί
στη Μητρόπολη Κιτίου προκειμένου να
αναλάβει καθήκοντα πρωτοσύγκελου,
κάτι που φαίνεται να επιθυμεί και ο νέος
Μητροπολίτης Κιτίου. Ένα τρίτο όνομα
είναι του πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής και ηγουμένου της Ιεράς Μονής
Απόστολου Βαρνάβα, στην κατεχόμενη
Σαλαμίνα αρχιμανδρίτη Ιωάννη, ο οποίος
για χρόνια υπηρέτησε στη Μητρόπολη
Πάφου.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Προς ολοκλήρωση των ανακατατάξεων
στην Εκκλησία της Κύπρου, μετά την εκλογή του Νεκταρίου στον Θρόνο της
Μητροπόλεως Κιτίου, βαδίζει η Ιερά Σύνοδος. Η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει για να συμπληρωθούν τα κενά,
ένεκα της παραίτησης του τέως Κιτίου
Χρυσόστομου, είναι η τοποθέτηση νέου
Επισκόπου στη Χωρεπισκοπή Αρσινόης
στην Πάφο, θέση που κατείχε ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος. Επίσημα
δεν έχει προσδιορισθεί ο χρόνος κατά
τον οποίο η Ιερά Σύνοδος θα αποφασίσει
για τον νέο βοηθό του οικείου Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου. Ανεπίσημα, εκ<
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Εκτός από τα της διαδοχής
στη Χωρεπισκοπή Αρσινόης, η επόμενη Ιερά
Σύνοδος αναμένεται να
ασχοληθεί με τη δράση των
δυο Ρώσων κληρικών στην
κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ
δεν αποκλείεται να συζητήσει και το θέμα με τον
Μητροπολίτη Μόρφου.
κλησιαστικές πηγές προσδιορίζουν την
εκλογή του νέου Επισκόπου Αρσινόης
στην επόμενη τακτική συνεδρία της Ιεράς
Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη συνεδρία αφορά θέματα της Ιερατικής Σχολής, αλλά
θεωρείται βέβαιο πως στην ατζέντα θα
μπουν και άλλα θέματα τα οποία δεν

Ρώσοι στα κατεχόμενα

Με βάση το Καταστατικό της Εκκλησίας για την εκλογή Επισκόπων, ο οικείος Μητροπολίτης της Χωρεπισκοπής υποβάλλει πρόταση στην
Ιερά Σύνοδο και τα μέλη της, συνήθως, επικυρώνουν την εισήγηση. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται τυπική και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.
έχουν σχέση με την Ιερατική Σχολή. Ένα
από αυτά φέρεται να είναι η εκλογή νέου
Επισκόπου, ωστόσο για να συμβεί αυτό,
όπως μας επισήμαναν οι ίδιες πηγές, θα
πρέπει ο οικείος Μητροπολίτης Πάφου
Γεώργιος πρώτον να έχει αποφασίσει για
το όνομα του βοηθού του και δεύτερον
να κάνει τη σχετική εισήγηση στα μέλη
της Ιεράς Συνόδου.

Η ονοματολογία

Στενοί συνεργάτες του Μητροπολίτη
Πάφου έλεγαν στην «Κ» πως ο Ιεράρχης
δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το τι
προτίθεται να πράξει. Οι ίδιοι μας έλεγαν
πως δυο είναι τα σενάρια για την κάλυψη
του κενού. Το πρώτο, ο Μητροπολίτης
Γεώργιος να πάει στην επόμενη Σύνοδο
με πρόταση και το δεύτερο η εκλογή
νέου Επισκόπου να μετατοπιστεί χρονικά.

Μέχρι τότε κάποια ζητήματα, όπως διοικητικά, θα διεκπεραιώνονται, προσωρινά από κληρικό που θα ορίσει ο Πάφου
Γεώργιος. Ένα τέτοιο πρόσωπο, σημειώνουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, είναι ο
πατήρ Στυλιανός Στυλιανού ο οποίος
γνωρίζει τις ανάγκες και το περιβάλλον
της Χωρεπισκοπής Αρσινόης. Παρά το
γεγονός ότι ο Μητροπολίτης Πάφου δεν
αφήνει να βγουν προ τα έξω ονόματα

Ένα άλλο θέμα που θα τεθεί ενώπιον
των Συνοδικών, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, είναι αυτό με
τους δυο Ρώσους κληρικούς που λειτουργούν σε εκκλησία στην κατεχόμενη Κερύνεια, θέμα που έφερε στην επιφάνεια
ο «Φιλελεύθερος» και ο δημοσιογράφος
Αριστείδης Βικέτος. Η αντίδραση της Εκκλησίας ήταν άμεση με τον Μητροπολίτη
Πάφου να χαρακτηρίζει τους δυο Ρώσους,
σχισματικούς.
Οι δυο κληρικοί εμφανίζονται να έχουν
ιδρύσει στην κατεχόμενη Κερύνεια την
«Ρωσική ορθόδοξη εκκλησία Βορείου
Κύπρου» κάνοντας γνωστό πως τελούν
γάμους και βαπτίσεις. Σύμφωνα με τις
έως τώρα πληροφορίες, οι δυο Ρώσοι δεν

φαίνεται να έχουν σχέσεις με τη Ρωσική
Εκκλησία. Όπως είπε ο Προκαθήμενος
της Εκκλησίας, η δράση των δυο Ρώσων
στα κατεχόμενα είναι γνωστή στην Εκκλησία της Κύπρου εδώ και ένα χρόνο.
Μάλιστα ο ίδιος το έθεσε στον πρέσβη
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.
Ο Κύπρου Χρυσόστομος έκανε λόγο για
απατεώνες.

Ο Μόρφου

Η Ιερά Σύνοδος ενδεχομένως να εγκύψει και στα όσα άφησε πίσω του, ο
σάλος με της δημόσιες αναφορές του
Μητροπολίτη Μάρφου περί ομοφυλοφιλίας και ομοφυλοφίλων. Το κατά πόσο
οι Ιεράρχες θα θέσουν επί τάπητος το
συγκεκριμένο θέμα θα εξαρτηθεί από
την εξέλιξη του όλου θέματος, δημοσίως,
έλεγε πηγή στην «Κ» από την Ιερά Σύνοδο.
Εάν οι αντιδράσεις συνεχισθούν σε αυτή
την περίπτωση τα μέλη της Ιεράς Συνόδου
θα συζητήσουν το όλο θέμα και θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση των Ιεραρχών. Παρά την απουσία επίσημης τοποθέτησης της Ιεράς Συνόδου, με εξαίρεση
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, το
κλίμα δεν φαίνεται να είναι ευνοϊκό για
το Μόρφου Νεόφυτο. Αρκετοί Ιεράρχες
σε ιδιωτικές συζητήσεις εξέφραζαν ανοιχτά την διαφωνία τους, με το Μητροπολίτη Μόρφου και για τον τρόπο που
εκφράσθηκε σε μια συγκέντρωση πιστών
στο Ακάκι. Από την πλευρά του ο Μόρφου,
μετά το τέλος της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου με μια ανακοίνωσή του αναφέρθηκε εμμέσως στο όλο θέμα, ξεκαθαρίζοντας πως υπό το πρίσμα των αστυνομικών ερευνών δεν θα μιλήσει εκτενώς. Οι ανακριτές που έχουν αναλάβει
την υπόθεση, αναμένεται να μεταβούν
στην Ευρύχου, έδρα της Μητροπόλεως
Μόρφου, προκειμένου να πάρουν τις απόψεις του οικείου Μητροπολίτη.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Στα ταχυδρομεία ο έλεγχος των φυλλαδίων
Αναμένεται η απάντηση του αρμόδιου τμήματος, Σεπτέμβριο ανοίγει ξανά το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
των εταιρειών. Σημειώνεται ότι η πρόταση
βρήκε σύμφωνη την πλευρά του παγκύπριου συνδέσμου εργοδοτών τυπογράφων. Το δε υπουργείο Εσωτερικών δέχθηκε να αναλάβει την δημιουργία αρχείου και την αδειοδότηση των εταιρειών
διανομής. Δεν μπορούσε ωστόσο να αναλάβει και τον έλεγχο και την επιβολή
προστίμων.
Σε περίπτωση που προχωρήσει η πρόταση για το Τμήμα Ταχυδρομείων, τότε
αυτές τις ευθύνες θα αναλάβουν οι λειτουργοί του. Στο κεφάλαιο εισηγήσεων
τέθηκε και η ανάγκη θεσμοθέτησης του
επαγγέλματος του διανομέα, κίνηση που
εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά
την ανεξέλεγκτη διανομή διαφημιστικού
υλικού.

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Διαφημιστικά φυλλάδια υπεραγορών, ταχυφαγείων, ειδών επίπλων, καταστημάτων
ένδυσης, υπόδησης τείνουν να γίνουν
σε καθημερινή σχεδόν βάση το μόνιμο
περιεχόμενο στα γραμματοκιβώτια σπιτιών και διαμερισμάτων. Δεν είναι λίγες
οι φορές που μέσα στο αλαλούμ των προσφορών, χάνεται σημαντική αλληλογραφία ή λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού των σκυβάλων, ή σημαντικές ειδοποιήσεις. Την ίδια ώρα τεράστιες ποσότητες χαρτιού σπαταλούνται
αφού καταλήγουν είτε στα σκουπίδια
στην καλύτερη περίπτωση, είτε στους
δρόμους δημιουργώντας οπτική ρύπανση
από τη μια, αλλά πρωτίστως περιβαλλοντική ρύπανση. Πρόκειται για θέμα το
οποίο χρονίζει και έχει απασχολήσει ουκ
ολίγες φορές την επιτροπή Περιβάλλοντος
της Βουλής, η οποία κατέληξε σε πρόταση
νόμου ενώ έχει συζητηθεί σε πρόσφατη
συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο
για ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυσή
του, με την ανάθεση του ελέγχου διανομής
των διαφημιστικών φυλλαδίων από το
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Αυτό
που αναμένεται είναι κατά πόσο το Τμήμα
θα ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση
του υπουργείου Μεταφορών. Από εκεί
και πέρα η συζήτηση ανοίγει ξανά τον
Σεπτέμβρη με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, οπότε και αναμένεται
να διαφανεί κατά πόσο το θέμα θα πάρει
νέα παράταση, ή αν θα οδηγηθεί σύντομα
στην Ολομέλεια.

Η συνάντηση στο Υπουργείο

Η προσπάθεια εξεύρεσης χρυσής τομής
στο θέμα μεταφέρθηκε από τη Βουλή
στο Υπουργείο Εσωτερικών, τον Ιούλη,
σε συνάντηση με υπηρεσιακούς λειτουργούς στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου, του
Τμήματος Ταχυδρομείων, του Τμήματος
Περιβάλλοντος, και της επαρχιακής διοίκησης. Μιλώντας στην «Κ» η Επίτροπος
Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης του
προβλήματος, το οποίο εκκρεμεί εδώ και
χρόνια, κάτι που ανέλαβε και η ίδια από
το 2014 όταν της είχε ανατεθεί από την

Περιβαλλοντικό το θέμα

Στις προτάσεις η αναγραφή απαγορευτικής σήμανσης στα γραμματοκιβώρια για τα διαφημιστικά φυλλάδια, η τοποθέτηση νέου ειδικού κιβωτίου για αυτό τον σκοπό και η διανομή διαφημιστικού υλικού μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Βουλή. Ακολούθησε κύκλος διαβουλεύσεων με τα αρμόδια τμήματα και δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής εντός του 2019,
ωστόσο δεν βρέθηκε κοινή γραμμή. Ως
εκ τούτου, ζητήθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών να καταθέσει τη δική του
πρόταση για ρύθμιση του θέματος.

Οχι από τοπικές αρχές

Ζήτημα το οποίο φαίνεται να καθυστερεί την ρύθμιση της αλόγιστης διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων, είναι
το ποια θα είναι η αρχή ελέγχου. Η πρόταση, η οποία τέθηκε εντός της συνεδρίας
στη Βουλή, ήταν όπως ο έλεγχος διανομής
των φυλλαδίων ανατεθεί στις τοπικές
αρχές. Πρόταση η οποία δεν φαίνεται

<
<
<
<
<
<

Μετά την άρνηση των τοπικών αρχών να αναλάβουν
την ευθύνη αδειοδότησης
και επιβολής προστίμων
σε όσους διανέμουν παράνομα διαφημιστικό υλικό,
το υπουργείο Εσωτερικών
αποτάθηκε στο τμήμα
Ταχυδρομείων.

ότι προχωρά αφού στην πρόσφατη συνάντηση, Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει
το προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να
υποστηρίξει αυτή την υπηρεσία. Ακολούθησε η πρόταση για ανάθεση της διαδικασίας ελέγχου στα Ταχυδρομεία, σενάριο το οποίο δεν βρήκε ανταπόκριση,
με την αιτιολογία ότι βάσει νόμου δεν
πρόκειται για αρμοδιότητα που εμπίπτει
στο φάσμα των καθηκόντων τους.
Ωστόσο, μετά την άρνηση των τοπικών
αρχών, η πρόταση για τα ταχυδρομεία
τέθηκε εκ νέου επί τάπητος.

Οι προτάσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέ-

θηκαν δύο επιλογές για καταστολή του
φαινομένου. Η πρώτη ήταν η προσθήκη
σήμανσης στα γραμματοκιβώτια τα οποία
δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά φυλλάδια, ενώ η δεύτερη ήταν
δίπλα από κάθε γραμματοκιβώτιο να υπάρχει ένα άλλο κουτί στο οποίο θα τοποθετούνται τα φυλλάδια προσφορών
και διαφημίσεων. Συζητήθηκε επίσης η
ανάγκη για δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων εταιρειών διανομής φυλλαδίων, όπως επίσης και η αναγραφή του
αριθμού αδείας της εταιρείας η οποία αναλαμβάνει τη διανομή ώστε να υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης,
αφού τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει
ακριβής πληροφόρηση για τον αριθμό

Ακόμα και στην περίπτωση που περάσουν οι προτάσεις, και πάλι το θέμα
δεν αντιμετωπίζεται στην σωστή του
διάσταση. Στην αρχική του μορφή το
θέμα τέθηκε στην βάση της προσπάθειας
μείωσης χρήσης χαρτιού. Πηγές από το
υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζουν
ότι πρόκειται για θέμα καθαρά περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, το οποίο δεν εκτιμάται ότι θα διορθωθεί απλά με την
αδειοδότηση των εταιρειών διανομής
και την επιβολή προστίμων. Ως εκ τούτου,
τέθηκε η εισήγηση, τα διαφημιστικά φυλλάδια να διανέμονται σε ηλεκτρονική
μορφή. Η απάντηση σε αυτό ήταν ότι θα
υπάρχουν πολίτες μεγάλης ηλικίας που
θα θέλουν να τα παραλαμβάνουν και επί
του παρόντος εγκαταλείφθηκε.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών,
τα πρακτικά της τελευταίας συνάντησης
έχουν σταλεί στο τμήμα Ταχυδρομείων
από το οποίο αναμένεται πλέον να εξετάσουν κατά πόσο έχει τη δυνατότητα
να αναλάβει την διαδικασία της επιτήρησης και αδειοδότησης της διανομής.
Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, η
ευθύνη περνά από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Μεταφορών. Σημειώνεται επίσης ότι αν για οποιονδήποτε
λόγο πρέπει να επέλθουν σημαντικές αλλαγές επί του κειμένου της πρότασης νόμου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, το
αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στην
Βουλή σχετικό νομοσχέδιο.
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Αλμυρή η φοιτητική ζωή στην Ελλάδα
Οι ακριβές και φθηνές πόλεις για όσους θα μετακομίσουν για σπουδές σε κάποιο ελλαδικό ανώτερο και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
δεν επιλέγουν διαμερίσματα στο ισόγειο
για λόγους ασφάλειας.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πρώτος
προορισμός για τους κύπριους φοιτητές,
οι οποίοι δεν επιλέγουν τα εγχώρια εκπαιδευτικά ιδρύματα για να συνεχίσουν
στις σπουδές τους. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μερικές χιλιάδες κυπρίων φοιτητών
– μεταναστών, ετοιμάζουν τις βαλίτσες
τους για ένα υπέροχο ταξίδι τεσσάρων
χρόνων, χωρίς αστάθμητους παράγοντες
που μπορούν να το επιμηκύνουν. «Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά ένα αξιόπιστο
μέρος για τον κάθε Κύπριο φοιτητή, αφού
πέρα από τον πανομοιότυπο τρόπο ζωής,
τα πανέμορφα τοπία και τη μεγάλη ιστορία
της, παρέχει και ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο, το οποίο παρά τα όσα
δεινά έχει περάσει η χώρα, κατάφερε να
διατηρηθεί και αυτό λέει πολλά», είπε
στην «Κ» ο πρόεδρος της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Γιώργος Οικονομίδης. Ωστόσο, μέχρι να έλθει η ώρα της αναχώρησης, θα
πρέπει να έχει προηγηθεί η διεκπεραίωση
των βασικών, όπως ο χώρος διαμονής.
Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την αύξηση των ενοικίων, παρατηρείται και δυσκολία στην εξεύρεση χώρων διαμονής,
τουλάχιστον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Το ενοίκιο, με βάση τις τρέχουσες τιμές
στην Ελλάδα, απορροφά το μεγαλύτερο
μερίδιο του ετήσιου προϋπολογισμού

Πάτρα

Η αχαϊκή πρωτεύουσα είναι μέσα στις
επιλογές αρκετών κυπρίων φοιτητών λόγω του Πανεπιστημίου αλλά και του κόστους διαμονής και διαβίωσης. Η Πάτρα,
με βάση την εικόνα που υπάρχει, είναι
μια συμφέρουσα επιλογή, από οικονομικής
απόψεως. Και εδώ οι φοιτητές επιλέγουν
για διαμονή το κέντρο της πόλης. Η πλειοψηφία των κυπρίων διαμένει από την
πλατεία Αγίου Γεωργίου έως την πλατεία
Νόρμαν. Από εκεί το πανεπιστήμιο Πατρών είναι μισή ώρα με τις αστικές συγκοινωνίες.
Το πόσο προσιτή είναι η Πάτρα από
πλευράς κόστους διαμονής φαίνεται στις
τιμές των ενοικίων. Για ένα μονάρι, χωρίς
έπιπλα, το ενοίκιο κυμαίνεται από 250
έως 350 ευρώ. Για ένα καλό διαμέρισμα
από πλευράς ηλικίας, οι τιμές ξεκινούν
από 350 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, στην
Πάτρα τα περισσότερα διαμερίσματα
είναι παλαιά.

Βόλος

Από τις πόλεις που συγκαταλέγονται
στην κατηγορία με ικανοποιητικό κόστος
διαμονής. Η κυπριακή φοιτητική παροικία
<
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<
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Ένα χαρακτηριστικό των
κυπρίων φοιτητών που
σπουδάζουν στην Ελλάδα
είναι πως επιλέγουν να διαμένουν σε συγκεκριμένες
περιοχές με κριτήριο την
απόσταση από τους χώρους
σπουδών αλλά και τις αστικές συγκοινωνίες.
των σπουδών. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για τέσσερα χρόνια σπουδών θα
καταβάλει από 13- 22 χιλιάδες ευρώ για
διαμονή στην Ελλάδα. Εκτός Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, ακριβότερη πόλη εμφανίζεται να είναι τα Χανιά, με τα ενοίκια
να αγγίζουν τα 370 ευρώ το μήνα με τα
σπίτια για ενοικίαση προς εξαφάνιση.
Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που πήραμε
από την «Πρωτοπορία», η «Κ» χαρτογράφησε την κατάσταση που επικρατεί από
πλευράς διαμερισμάτων αλλά και ενοικίων
σε έξι πόλεις της Ελλάδας στις οποίες
σπουδάζουν φοιτητές από την Κύπρο.

Εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ακριβότερη πόλη εμφανίζεται να είναι τα Χανιά, με τα ενοίκια να αγγίζουν τα 370 ευρώ το μήνα με τα σπίτια για ενοικίαση προς εξαφάνιση.
ανεβαίνει στα 400 έως 450 ευρώ. Στον
Πειραιά οι τιμές των ενοικίων σε σχέση
με την Αθήνα είναι σαφώς καλύτερες,
ωστόσο και εδώ τα τελευταία χρόνια,
όπως λένε φοιτητές που διαμένουν εκεί,
καταγράφεται μια αυξητική τάση. Για
ένα μονάρι στον Πειραιά το μηνιαίο κόστος κυμαίνεται από 280 έως 350 ευρώ
χωρίς επίπλωση.

άλλες περιοχές που μπορεί κάποιος να
εντοπίσει χώρους διαμονής. Με βάση
στοιχεία από κτηματομεσίτες στην Ελλάδα σε Παγκράτι, Καλλιθέα, Καισαριανή,
η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 393 ευρώ,
377 ευρώ και 338 ευρώ αντίστοιχα, ενώ
ένα ακίνητο 71 τ.μ. στο κέντρο διατίθεται
προς 383 ευρώ το μήνα.

Εκτός παροικίας

Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, από
πλευράς διαμονής, παρουσιάζεται δυ-

Στην Αθήνα ωστόσο υπάρχουν και

Θεσσαλονίκη

βαίνει σε άλλες πόλεις. Οι λόγοι είναι η
δυσκολία εντοπισμού χώρου αλλά και
οι τιμές.
Χωρίς επίπλωση το ενοίκιο για ένα
μονάρι είναι στα 400 ευρώ και για ένα
δυάρι κυμαίνεται από 500 έως 550 ευρώ.
Αν κάποιος τυχερός εντοπίσει μονάρι με
έπιπλα το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται
στα 450 έως 480 ευρώ. Για γκαρσονιέρες,
το ενοίκιο είναι κοντά στο 350 ευρώ το
μήνα. Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται
και το εξής φαινόμενο: οι κύπριοι φοιτητές

Οι ακριβές και φθηνές πόλεις

Αθήνα – Πειραιάς

Ο μεγαλύτερος όγκος των κυπρίων
φοιτητών στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, καταλήγει στα ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται
στην Αθήνα. Το κομμάτι διαμονής και
διαβίωσης στην ελληνική πρωτεύουσα
έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το βασικό κομμάτι, η διαμονή, είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
οικογένειες των φοιτητών μιας και η εξεύρεση χώρου είναι δύσκολη. Με βάση
την εικόνα, όχι μόνο για την Αθήνα, οι
κύπριοι φοιτητές επιλέγουν συγκεκριμένες περιοχές διαμονής. Τέτοιες είναι
του Ζωγράφου, οι Αμπελόκηποι και Πανόρμου. Τα κριτήρια επιλογής είναι η απόσταση από το χώρο σπουδών τους ή
το σύστημα αστικών συγκοινωνιών, με
έμφαση στο Μετρό. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι φοιτητές με ιατρικές
ειδικότητες, οι οποίοι προτιμούν την περιοχή στο Γουδί για το λόγο ό,τι είναι κοντά τα ιατρικά πανεπιστημιακά εργαστήρια. Στον Πειραιά οι κύπριοι φοιτητές
είναι συγκεντρωμένοι στην περιοχή Γρηγορίου Λαμπράκη, ενώ όσοι φοιτούν στην
Δυτική Αττική επιλέγουν για διαμονή το
Αιγάλεω.
Με βάση στοιχεία από τη φοιτητική
παράταξη «Πρωτοπορία», οι τιμές για
διαμονή στην Αθήνα κυμαίνονται από
350 ευρώ έως 450 ευρώ το μήνα, ανάλογα
με το τι αναζητεί ο κάθε φοιτητής. Για
ένα αξιοπρεπές μονάρι, το ενοίκιο κυμαίνεται από 350 έως 400 ευρώ χωρίς επίπλωση. Με έπιπλα, το μηνιαίο μίσθωμα

σκολότερη και από αυτή της Αθήνας. Για
τον εντοπισμό διαμερίσματος, λέγεται
ότι χρειάζεται υπομονή.
Η πλειονότητα των κυπρίων φοιτητών
που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη διαμένει στην περιοχή Καμάρα έως την
Αγία Σοφία. Περιοχές κοντά στα Πανεπιστήμια με μοναδική εξαίρεση το ΤΕΙ
που είναι σε μακρινότερη απόσταση.
Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται και το
φαινόμενο, κύπριοι φοιτητές να ενοικιάζουν γκαρσονιέρες κάτι που δεν συμ-
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*Τα ποσά ανά πόλη αφορούν μέσο όρο ενοικίων για διάρκεια μισθώματος 4 χρόνια.

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε εννέα σημεία.
-Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος
του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
-Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα
έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος
χρόνος.
-Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει
μόλις περάσει το διάστημα αυτό. Το
μίσθωμα ανανεώνεται για αόριστο

χρόνο, όταν μετά την παρέλευση του
συμφωνημένου χρόνου ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την
κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
-Η μίσθωση αόριστης διάρκειας,
μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει
με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
-Η καταβολή εγγύησης δεν αποτελεί
υποχρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει από τον νόμο, αλλά έχει επικρατήσει ως μισθωτική συνήθεια.

Επίσης, από τις προσιτές από οικονομικής απόψεως, πόλη για φοιτητές. Οι
κύπριοι φοιτητές είναι συγκεντρωμένοι
στην πλατεία Βενιζέλου, στάση παλιάς
Πρυτανείας. Ωστόσο, υπάρχουν και ελάχιστοι φοιτητές που έχουν επιλέξει ως
διαμονή κάποια περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο. Η πόλη της Κομοτηνής χαρακτηρίζεται ως ασφαλής πόλη.
Τα ενοίκια στην Κομοτηνή είναι χαμηλά και το κυριότερο δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας εντοπισμού διαμερισμάτων, εάν οι απαιτήσεις του ενοικιαστή είναι λογικές. Τα μονάρια κυμαίνονται από 200 έως 300 ευρώ, χωρίς έπιπλα Τα δυάρια, χωρίς έπιπλα ξεκινούν
από 360 ευρώ έως και 400 ευρώ.

Ιωάννινα

Προσοχή στα συμβόλαια μίσθωσης
Το ενοίκιο είναι ένας σημαντικό κομμάτι
του ετήσιου οικογενειακού προϋπολογισμού για κάθε οικογένεια φοιτητή,
ωστόσο όπως εξηγούν επαγγελματίες
της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα δεν
είναι το μοναδικό. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να επιδειχθεί από τους υποψήφιους ενοικιαστές και σε άλλα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την επιλογή
του χώρου αλλά και την υπογραφή του
ενοικιαστήριου εγγράφους. Καλό θα
είναι, λένε κτηματομεσίτες στην Ελλάδα, πριν πέσουν οι υπογραφές να

του Βόλου διαμένει στο κέντρο της πόλης
και στην περιοχή που καθορίζουν οι οδοί
Ιάσωνος, Δημητριάδος και Σπυρίδη. Τα
Πανεπιστήμια που υπάρχουν είναι σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια και
μισής ώρας με αστική συγκοινωνία.
Το πιο ακριβό ενοίκιο στο Βόλο είναι
300 ευρώ για ένα φοιτητικό δυάρι. Το επιπλωμένο μονάρι είναι στα 280 ευρώ
ενώ για την γκαρσονιέρα στα 250 ευρώ.
Η κατάσταση των διαμερισμάτων είναι
μέτρια. Δεν υπάρχουν καινούργια ή παλιά
όπως μας είπαν φοιτητές που σπουδάζουν
εκεί. Η πόλη του Βόλου χαρακτηρίζεται
ασφαλής ή δε ζωή ήσυχη.

Κομοτηνή

€19200

ΑΘΗΝΑ

Στις προσιτές από πλευράς
κόστους διαμονής πόλεις
που επιλέγουν για σπουδές
κύπριοι φοιτητές συγκαταλέγονται η Κομοτηνή, η Πάτρα,
ο Βόλος, ο Πειραιάς αλλά και
τα Ιωάννινα. Ακριβές θεωρούνται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα Χανιά.

-Υποχρέωση του ιδιοκτήτη να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία
κατάλληλη για τη χρήση, που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί κατάλληλα
κατά τη μίσθωση.
-Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
-Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες, που αυτός έκανε στο ακίνητο.
-Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για
φθορές ή μεταβολές, που οφείλονται
στη συμφωνημένη χρήση.

Στην πόλη των Ιωαννίνων το σύνολο
των κυπρίων που σπουδάζουν εκεί διαμένουν κοντά στην πλατεία Πύρρου, κέντρο της πόλης, παρά το γεγονός ότι εκτός
πόλης τα ενοίκια είναι χαμηλότερα. Ο λόγος έχει να κάνει με τη μετακίνηση. Όπως
μας ειπώθηκε, ακόμα και για απλές ανάγκες, θα πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει
λεωφορείο. Στα Ιωάννινα ο εντοπισμός
χώρου διαμονής, απαιτεί κάποιο χρόνο.
Στο κέντρο της πόλης ένα μονάρι, χωρίς έπιπλα, κυμαίνεται από 280 έως 320
εύρω. Με έπιπλα το μίσθωμα ανεβαίνει
στα 340 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως
και τα 380 ευρώ. Εκτός κέντρου πόλης,
οι τιμές των ενοικίων για μονάρια πέφτουν
στα 220 ευρώ το μήνα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Ερχεται η σειρά
των καταθετών
να επωμιστούν τα
αρνητικά επιτόκια
Σε Ελβετία και Σκανδιναβία οι τράπεζες
σχεδιάζουν χρεώσεις σε υψηλά ποσά
Η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων έχει
ενοχοποιηθεί για τη μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών και για πολλά δεινά
του κλάδου τους. Εχει δεχθεί επικρίσεις
από Γερμανούς πολιτικούς με κορυφαία
εκείνη του πρώην υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που προ ετών
επέρριψε στην ΕΚΤ την ευθύνη για την
άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ειδικότερα
στην Ευρωζώνη έχει εντονότατα προβληματίσει τις τράπεζες που καταβάλλουν
το κόστος των αρνητικών επιτοκίων για
να διατηρούν τα κεφάλαιά τους στα ταμεία της ΕΚΤ. Την ίδια στιγμή, όμως, διστάζουν να επιβάλουν πραγματικά αρνητικά επιτόκια στους καταθέτες τους.
Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία
τείνουν, όμως, να παγιώσουν τα επιτόκια
σε αρνητικό πρόσημο, εξωθώντας τες
να επανεξετάσουν τη στάση τους και να
επιβάλουν χρεώσεις στους καταθέτες.
Κάποια στελέχη του τραπεζικού κλάδου
πιστεύουν μάλιστα πως μόνον έτσι θα
τελεσφορήσει η αναπτυξιακή πολιτική
της ΕΚΤ.
Οπως αναφέρει το Bloomberg, τολμηρότερες έχουν αποδειχθεί ορισμένες
ελβετικές τράπεζες που πήραν την πρωτοβουλία να επιβάλουν αρνητικά επιτόκια
στις μεγάλες καταθέσεις. Η ελβετική UBS,
για παράδειγμα, αποφάσισε να χρεώσει
αναλόγως όσους πελάτες της διατηρούν
καταθέσεις άνω των 500.000 ευρώ, ενώ
κάνει το ίδιο σε όσους διατηρούν εξίσου
μεγάλες καταθέσεις σε ελβετικά φράγκα.
Παράλληλα, η Credit Suisse έχει ανακοινώσει ότι εφεξής θα επιβάλει χρέωση σε
όσους πελάτες της έχουν καταθέσεις άνω

του ενός εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή,
οι πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση
είναι ισχυρές στις σκανδιναβικές χώρες
όπου τα επιτόκια βρίσκονται σε αρνητικό
έδαφος πολύ προτού συμβεί το ίδιο στην
Ευρωζώνη.
Ετσι στη Δανία ορισμένες μικρές τράπεζες εξετάζουν την επιβολή αρνητικών
επιτοκίων στους πελάτες τους από τον
ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τη
FinansWatch, εταιρεία ερευνών για τον
τραπεζικό κλάδο, ανάμεσά τους είναι οι
τράπεζες Ringkjobing Landobank και
Sparekassen Sjaelland-Fyn που έχουν
ήδη ανακοινώσει ότι σκέπτονται να επιβάλουν χρεώσεις σε όσους πελάτες τους
έχουν λογαριασμούς με μεγάλα ποσά.
Απηχώντας τον προβληματισμό του
κλάδου, ο επικεφαλής της Ενωσης Τρα<
<
<
<
<
<
<

Στη Δανία, μικρά
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα προωθούν
την επιβολή αρνητικών
επιτοκίων.

Η UBS αποφάσισε να χρεώσει αναλογικά όσους διατηρούν καταθέσεις άνω των 500.000 ευρώ, ενώ κάνει το ίδιο σε όσους διατηρούν εξίσου μεγάλες καταθέσεις σε ελβετικά φράγκα.

πεζιτών της Δανίας, Ούρλικ Νόντγκααρντ,
τόνισε πως όσο οι τράπεζες προστατεύουν
τους καταθέτες από το κόστος των αρνητικών επιτοκίων, «πουλάνε τα προϊόντα
τους σε τιμές κάτω του κόστους και αυτό
αποτελεί σαφώς πρόβλημα». Μιλώντας
στο Bloomberg ο επικεφαλής της Εποπτικής Αρχής Τραπεζών της Δανίας, Γέσπερ Μπεργκ, υπογράμμισε πως οι τράπεζες δεν έχουν ώς τώρα επιβάλει αρνη-

τικά επιτόκια στους καταθέτες για «λόγους
πολιτικής φύσης». Και όπως προσέθεσε
ο ίδιος, «θα είναι ενδιαφέρον να δούμε
αν θα το δεχθούν οι πελάτες ή θα το βάλουν στα πόδια», αποσύροντας δηλαδή
τις καταθέσεις τους.
Εξάλλου, σημαντικοί επενδυτές των
τραπεζών τις πιέζουν να επιδείξουν τόλμη
και να αρχίσουν να χρεώνουν τους καταθέτες. Η φινλανδική εταιρεία συμμε-

τοχών Sampo Oyj, που ελέγχει περίπου
το 20% της σκανδιναβικής Nordea Bank,
επιμένει πως είναι καιρός να αλλάξει η
κατάσταση. «Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο
θα καταστρέψει τη λιανική τραπεζική»
δήλωσε στο Blooomberg ο διευθύνων
σύμβουλος της Sampo, Κάρι Στάντιγκ,
που επιμένει πως αντιθέτως «θα σταθεροποιηθεί ο τραπεζικός τομέας όταν οι
άνθρωποι θα πρέπει απλώς να πληρώνουν

για να διατηρούν τις καταθέσεις τους
στην τράπεζα».
Ο ίδιος φτάνει, μάλιστα, στο σημείο
να προεξοφλεί πως μόνον όταν ο χρηματοπιστωτικός τομέας αναγνωρίσει
αυτήν την πραγματικότητα, τότε θα αποδώσουν πραγματικά οι προσπάθειες
της ΕΚΤ να δώσει ώθηση στην οικονομία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η ΕΚΤ
δεν θα επιτύχει τους στόχους της με τη

στάση που τηρεί τώρα εκτός κι αν μπορέσει να επιβάλει σε όλες τράπεζες να
έχουν αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις.
Οπως τονίζει ο ίδιος, «η θεωρία αποδίδει
μόνον όταν εφαρμόζεται πλήρως και
μια πλήρης εφαρμογή της ποσοτικής
χαλάρωσης απαιτεί αρνητικά επιτόκια
καταθέσεων ώστε να αναγκαστούν οι
άνθρωποι να επενδύουν και να καταναλώνουν».

Στα 500 δισ. δολ. συρρικνώθηκε
η αξία των ευρωπαϊκών τραπεζών

Αυξημένα έσοδα για τις ρωσικές
πετρελαϊκές εταιρείες

Η κεφαλαιοποίησή τους είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012

Ενισχύθηκαν από τον αποκλεισμό του Ιράν και της Βενεζουέλας

Η κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο
επίπεδο από το 2012, όταν βρισκόταν στο
αποκορύφωμά της η κρίση δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης, και απέχει ελάχιστα
από το επίπεδο όπου είχε υποχωρήσει το
2008, στο ζενίθ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τότε οι επενδυτές
ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητα πολλών
ευρωπαϊκών τραπεζών, σήμερα ανησυχούν
για τη χαμηλή κερδοφορία τους.
Ο τραπεζικός δείκτης των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών (SX7E) του πανευρωπαϊκού χρηματιστηριακού δείκτη STOXX
Europe 600 υποχώρησε την Πέμπτη στο
χαμηλότερο επίπεδο από το 2012. Πράγμα
που σημαίνει πως η χρηματιστηριακή αξία
των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι σήμερα
εξίσου χαμηλή με όσο ήταν το 2012, όταν
Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία βρίσκονταν σε προγράμματα οικονομικής διάσωσης, η Κύπρος ετοιμαζόταν να κατασχέσει ορισμένες τραπεζικές καταθέσεις
και η κακή κατάσταση των ισπανικών τραπεζών ανάγκαζε τη Μαδρίτη να ζητήσει
πρόγραμμα για τη διάσωσή τους.Από το
2007, οπότε ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό
του, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός δείκτης έχει
χάσει το 84% της αξίας του και βρίσκεται
μια ανάσα από το επίπεδο όπου είχε υποχωρήσει το 2008, όταν η κατάρρευση της
Lehman Brothers απειλούσε με διάλυση
το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ορισμένα από τα αίτια της εξαέρωσης της
χρηματιστηριακής αξίας των ευρωπαϊκών
τραπεζών είναι η ύπαρξη αρνητικών επιτοκίων δανεισμού, η υποχώρηση της απόδοσης των ομολόγων, το σκληρότερο
κανονιστικό πλαίσιο και τα όλο πιο συχνά
σημάδια περί επερχόμενης οικονομικής
ύφεσης.
Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία του
ευρύτερου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα
είναι χαμηλότερη από 500 δισ. δολάρια,
δηλαδή σχεδόν η μισή από την αξία της
Microsoft. Την Πέμπτη είχε υποχωρήσει
κατά 3%, μετά την ανακοίνωση ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε το β΄ τρίμηνο του 2019, αλλά και εξαιτίας των σημάτων περί επερχόμενης οικονομικής ύφεσης που στέλνει η αγορά αμερικανικών
κρατικών ομολόγων. Το 2007, η χρηματιστηριακή αξία των ευρωπαϊκών τραπεζών
είχε ανέλθει στο απόγειό της, δηλαδή στο
1,7 τρισ. δολάρια. Ηταν δηλαδή σημαντικά
υψηλότερη από την αξία των αμερικανικών
τραπεζών, που ανερχόταν τότε περίπου
στο 1,4 τρισ. δολάρια. Σήμερα η κατάσταση

Η επαναφορά του εμπάργκο έναντι του
Ιράν και οι κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας έχουν αποβεί προς όφελος των
ρωσικών πετρελαϊκών, καθώς αυξάνουν
τη ζήτηση για ρωσικό αργό και μαζί με
τη ζήτηση αυξάνονται και τα έσοδα
των εξαγωγέων του κλάδου. Στο χρονικό
διάστημα από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους μέχρι και τον Ιούλιο τα
έσοδα των ρωσικών πετρελαϊκών ήταν
τουλάχιστον 905 δισ. δολάρια αυξημένα
σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.
Οπως τονίζει σε σχετικό ρεπορτάζ
το Bloomberg, ο αποκλεισμός των δύο
πετρελαιοπαραγωγών αυτών χωρών
έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για
ρωσικό πετρέλαιο. Και αυτό γιατί έχουν
προκύψει ελλείψεις στην αγορά για το
βαρύ ιρανικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, που είναι παρεμφερή με το ρωσικό. Κι ενώ αυτή η
κατηγορία πετρελαίου θεωρείται σε
γενικές γραμμές ποιοτικά κατώτερη,
ορισμένα διυλιστήρια έχουν σχεδιασθεί
έτσι ώστε να επεξεργάζονται αυτό το
είδος. Η μετατροπή τους, άλλωστε, σε
εγκαταστάσεις ικανές να επεξεργαστούν πιο ελαφρύ πετρέλαιο θα ήταν
ιδιαίτερα δαπανηρή. Εξάλλου ο αποκλεισμός των δύο χωρών από τη διεθνή
αγορά έχει συνδυασθεί με τις μειώσεις
στην παραγωγή των χωρών-μελών του
ΟΠΕΚ.
Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνον να
αυξάνεται η ζήτηση για αργό Ουραλίων,
αλλά και να ενισχύεται η τιμή του.
Οπως τονίζει η Κονστάντσα Ρανγκέλοβα, αναλύτρια πετρελαίου στην JBC
Energy, «η τιμή στην οποία πωλείται
το αργό Ουραλίων στις χώρες της Μεσογείου βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα». Στην εκτίμηση αυτή έχει καταλήξει, άλλωστε, και το ίδιο το
Bloomberg βάσει των στοιχείων που
δίνουν οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου, τα προγράμματα φόρτωσης πετρελαίου στα ρωσικά λιμάνια και τα
στοιχεία της εταιρείας καταγραφής εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου S&P
Global Platts. Παραδοσιακά, το πετρέλαιο Ουραλίων πωλείται φθηνότερα
από το Brent. Σύμφωνα με στοιχεία
της S&P Global Platts, τα τελευταία πέντε χρόνια ένα βαρέλι ρωσικού αργού
πωλείτο στις μεσογειακές χώρες κατά
μέσον όρο ένα δολάριο φθηνότερα από
το Brent και στις χώρες της Βόρειας

Από το 2007, οπότε ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός δείκτης έχει χάσει 84% και βρίσκεται μια ανάσα από το επίπεδο όπου είχε υποχωρήσει το 2008, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.
<
<
<
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To 2008 oι επενδυτές ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητα
πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών, σήμερα ανησυχούν για
τη χαμηλή κερδοφορία τους.
έχει αλλάξει δραματικά για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες, η αξία των οποίων έχει υποχωρήσει μόλις στο ένα τρίτο της αξίας των
αμερικανικών τραπεζών. Η γερμανική οικονομία βιώνει σημαντική επιβράδυνση
τους τελευταίους 12 μήνες και βρίσκεται
στα πρόθυρα της τεχνικής ύφεσης (σ.σ.
δύο συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητική ανάπτυξη), ενώ οι επενδυτές προβλέπουν
πως η ΕΚΤ θα μειώσει το επιτόκιο για τράπεζες κατά ακόμη 20 μονάδες βάσης (βρί-

σκεται στο -0,4%). Από την άλλη πλευρά,
οι αμερικανικές τράπεζες έχουν να επιδείξουν συντριπτικά καλύτερες επιδόσεις απ’
ό,τι οι ευρωπαϊκές, κυρίως χάρη στα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού στις ΗΠΑ, στην
καλύτερη επίδοση των επενδυτικών τους
τραπεζών και στο υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας που απολαμβάνουν.
Επίσης, δεν είχαν υποστεί πλήγμα από την
κρίση δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης.
Αναφερόμενος στην καταβαράθρωση της
αξίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, ο Ζερόμ
Λεγρά, επικεφαλής αναλύσεων στην Axiom
Alternative Investments, επισημαίνει πως
αυτή είναι «απλώς συνέπεια μιας δεκαετίας
επιπλέον κανονισμών, αντισυμβατικής νομισματικής πολιτικής και απομόχλευσης...
Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να γλιτώσουν από
αυτά».
REUTERS

Από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Ιούλιο, τα έσοδα των ρωσικών πετρελαϊκών ήταν τουλάχιστον 905 δισ. δολάρια αυξημένα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.
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Η τιμή στην οποία
πωλείται το αργό Ουραλίων
στις χώρες της Μεσογείου
βρίσκεται σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα.
Ευρώπης κατά 1,63 δολ. φθηνότερα
από όσο πωλείτο το Brent στην ίδια
περιοχή. Από τον περασμένο Νοέμβριο,
όμως, αυτές οι διαφορές ανάμεσα στις
τιμές του ρωσικού αργού και του Brent
έχουν μειωθεί σημαντικά.
Από τις αρχές του έτους η διαφορά
ανάμεσα στις τιμές ουσιαστικά έχει αντιστραφεί, καθώς η τιμή στην οποία
πωλείται στη Βόρεια Ευρώπη το ρωσικό
αργό είναι κατά 0,86 δολ. το βαρέλι α-

κριβότερη από την αντίστοιχη του
Brent. Σε ό,τι αφορά την τιμή στην οποία πωλείται στις χώρες της Μεσογείου
–παραδοσιακή πελατεία των ιρανικών
πετρελαϊκών– τώρα έχει φτάσει να
είναι κατά ένα και πλέον δολάριο το
βαρέλι υψηλότερη από εκείνη του Brent.
Οπως προδίδουν τα στοιχεία του
Bloomberg, αιτία ήταν η επαναφορά
του εμπάργκο κατά της Τεχεράνης από
τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον Μάιο ανακάλεσε και τις τελευταίες εξαιρέσεις
στις κυρώσεις κατά όσων χωρών εξακολουθούν να εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο. Εχουν, άλλωστε, συνεισφέρει
στην αύξηση της τιμής του ρωσικού
αργού οι κυρώσεις που επέβαλε ο Τραμπ
κατά της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο, σε μια προσπάθεια να εντείνει
τις πιέσεις προς την κυβέρνηση του
Νικολάς Μαδούρο.
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Η «πριγκίπισσα» των πολυτελών
γιοτ πέτυχε ρεκόρ κερδοφορίας
Η Princess Yachts σημείωσε την καλύτερη επίδοση στα 54 χρόνια λειτουργίας της
Οσοι απασχολούνται στον κλάδο παραγωγής πολυτελών σκαφών λένε ότι τώρα
είναι η καλύτερη περίοδος για να τα
πουλήσουν. Οι (πολύ) πλούσιοι αυξάνονται και επενδύουν στην άνεση στις
διακοπές τους, ενώ η τεχνολογία μπορεί
να υποστηρίξει την παραγωγή και την
καινοτομία. Από τη συγκυρία αυτή έχει
ευνοηθεί μεταξύ άλλων και η μεγαλύτερη
εταιρεία παραγωγής γιοτ της Βρετανίας,
η Princess Yachts, η οποία παρά την
οικονομική αναστάτωση λόγω Brexit
κατάφερε να σημειώσει το 2018 τα υψηλότερα κέρδη στα 54 χρόνια λειτουργίας της.
Η προτίμηση των πλουσίων στα γιοτ
και τα υψηλά κέρδη για τις εταιρείες που
τα παράγουν είναι γεγονότα μόνο των
τελευταίων χρόνων. Η Princess Yachts
μέχρι και το 2016 δήλωνε ζημίες. Η επικείμενη ανάκαμψή της τα έτη 2017-2018
μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί,
αφού συνέπεσε με τον ερχομό του νέου
διευθύνοντος συμβούλου Αντονι Σέριφ.
Ο Σέριφ είχε και ακόμη διατηρεί στενές
σχέσεις με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς πριν από την Princess
Yachts εργαζόταν σε αυτόν περίπου μία
εικοσαετία σε υψηλές θέσεις. Ο Σέριφ,
ταλαντούχος και πρωτοπόρος, εμπνέεται
από τον τρόπο λειτουργίας των αυτοκινητοβιομηχανιών και μεταφέρει ορισμένες στρατηγικές στο περιβάλλον κατασκευής πολυτελών σκαφών.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η εμμονή του στον σχεδιασμό των
σκαφών. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν
γιοτ συνδέουν την έννοια της πολυτέλειας
με το υπερβολικό, όπως αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό
Forbes. Η Princess Yachts υπό την ηγεσία
του ακολουθεί παρ’ όλα αυτά διαφορετική
κατεύθυνση, εστιάζοντας στη λιτότητα
και στην κομψότητα του σχεδιασμού
των μοντέλων. «Τα σχεδιάζουμε με τέτοιο
τρόπο, ώστε να γίνονται ακόμη πιο ελκυστικά και να εκπέμπουν μία αύρα υψηλής ποιότητας», είχε δηλώσει ο Σέριφ
στη συνέντευξη του Forbes.
Την ιδέα της λιτότητας υλοποιεί η ιταλική εταιρεία σχεδιασμού Pininfarina,
με την οποία συνεργάζεται η Princess

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ίδια η Princess Yachts κατασκευάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου όλα τα μοντέλα της.
<
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Υπό τη διοίκηση του
Αντονι Σέριφ εξασφάλισε
πέρυσι κέρδη
36 εκατ. δολαρίων.
Yachts για τη δημιουργία ορισμένων γιοτ,
σύμφωνα με το Bloomberg. Το πώς αντιλαμβάνεται η Pininfarina την έννοια της
κομψότητας είναι εμφανές σε ορισμένα
μοντέλα αυτοκινήτων της Ferrari, της
Alfa Romeo και της Lancia, τα οποία και
επιμελείται.
Επηρεασμένος από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι εταιρείες
χρησιμοποιούν το ίδιο σασί σε όλα τα
μοντέλα, ο Αντονι Σέριφ εφαρμόζει στα
διάφορα μοντέλα τους ίδιους μηχανι-

σμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα του
Bloomberg. Οσα σημεία του σκάφους
δεν είναι ορατά στο κοινό, όπως για παράδειγμα τα μηχανολογικά συστήματα,
χρησιμοποιούνται σε όλα τα μοντέλα. Η
εταιρεία επενδύει για την ανάπτυξη ενός
μόνο εξαρτήματος και με αυτόν τον τρόπο
μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα.
Η πρόσφατη επιτυχία της Princess
Yachts, η οποία κατέγραψε το 2018 λειτουργικό κέρδος σχεδόν 36 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με πληροφορίες των
Financial Times, οφείλεται εν μέρει και
στη συμβολή του ομίλου LVMH, ιδιοκτήτη των εταιρειών προϊόντων πολυτελείας Luis Vuitton και Dom Perignon.
Ενα τμήμα του ομίλου LVMH, τον οποίο
διευθύνει ο πλουσιότερος άνδρας της
Ευρώπης, ο Μπερνάρ Αρνό, εξαγόρασε

την Princess Yachts πριν από 11 χρόνια.
Με επενδύσεις ύψους περίπου 120 εκατ.
δολαρίων της έδωσε την απαραίτητη
οικονομική ώθηση για την ανανέωση
της λειτουργίας της.
Αξιοσημείωτο και ελκυστικό για τους
ενδιαφερόμενους πελάτες είναι το γεγονός
ότι η ίδια η Princess Yahcts κατασκευάζει
σχεδόν εξ ολοκλήρου όλα τα μοντέλα
της. Περίπου το 75% κάθε σκάφους που
φέρει το χαρακτηριστικό σήμα της κορώνας κατασκευάζεται στην παραθαλάσσια βρετανική πόλη Πλίμουθ. «Οι πελάτες έρχονται και δεν βλέπουν απλώς
τη συναρμολόγηση ενός σκάφους με προαγορασμένα μέρη, αλλά βλέπουν την παραλαβή κομματιών ξύλου και τη μεταμόρφωσή τους σε ένα πανέμορφο έπιπλο»,
που θα κοσμήσει το εσωτερικό, όπως δήλωσε ο Σέριφ στο Bloomberg.

Οι επιχειρηματίες αντιδρούν στην πολιτική δασμών του Τραμπ
Ο επιχειρηματικός κόσμος των ΗΠΑ διαμαρτύρεται για την πολιτική προστατευτισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση
του Ντόναλντ Τραμπ λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων στην κερδοφορία από
την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από
την Κίνα και των περιορισμών που επιβάλλονται στις συναλλαγές με τεχνολογικούς κολοσσούς, ιδιαίτερα την Huawei.
Τις στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
υπέδειξε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ο Κουκ μίλησε για
τη μειονεκτική θέση που θα έχουν τα
προϊόντα της Apple που παράγονται
στην Κίνα σε σχέση με τη Samsung,
και άρα θα φορολογηθούν από τους
νέους δασμούς που ανήγγειλε ο Τραμπ.
Από τότε που ανέλαβε τα ηνία του
Λευκού Οίκου, ο Τραμπ έχει επιβάλει
δασμούς σε εισαγωγές από την Κίνα συνολικού ύψους 250 δισ. δολαρίων. Ετοιμάζεται να φορολογήσει με 10% πρόσθετα προϊόντα που κατασκευάζονται
στην Κίνα, συνολικού ύψους 300 δισ.
δολαρίων, από τις αρχές Σεπτεμβρίου,
συμπεριλαμβανομένων των Apple Watch
και AirPods, τονίζει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC. Οπότε η
Apple θα πρέπει να ενσωματώσει το υπερβάλλον κόστος των δασμών στην
τιμή των προϊόντων της, σε αντίθεση
με τη Samsung. Ο Κουκ εξήγησε πως
έτσι τα προϊόντα της νοτιοκορεατικής
Samsung θα αποκτήσουν προβάδισμα
στην αμερικανική αγορά, καθώς παρά-

Τις στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο υπέδειξε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος

της Apple, Τιμ Κουκ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
<
<
<
<
<
<
<

Υπέρ του τερματισμού
της εμπορικής διαμάχης
με το Πεκίνο τάσσονται
και οι επενδυτικές τράπεζες
της Wall Street.
γονται σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Βιετνάμ, της Νότιας Κορέας αλλά και της Κίνας.
Η αμφιταλαντευόμενη στάση του Λευκού Οίκου στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή
Ενωση εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας
στις αγορές και προκαλεί μεγάλα σκα-

μπανεβάσματα στην κεφαλαιοποίηση
των ισχυρών εταιρειών της Wall Street.
Χθες, παραδείγματος χάριν, επικράτησε
αισιοδοξία στην Wall Street μετά τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, διότι
ο υπουργός Εμπορίου Γουίλμπορ Ρος αποφάσισε να αναστείλει για ακόμη 90 ημέρες την απαγόρευση πώλησης εξοπλισμού στην Huawei από αμερικανικές εταιρείες. Η παράταση αυτή ανακοινώθηκε
μία ημέρα αφού ο Τραμπ είχε πει πως οι
ΗΠΑ δεν θα πρέπει να συναλλάσσονται
με τη Huawei. Ο Λευκός Οίκος ισχυρίζεται
πως ο κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατασκόπευε τις ΗΠΑ
προς όφελος του Πεκίνου. Η Huawei, όμως, αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων

για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, καθώς την προμηθεύουν με διάφορα
εξαρτήματα για την κατασκευή δικτύων
κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ και στον
υπόλοιπο κόσμο.
O Τραμπ, όμως, δεν προτίθεται να
χαμηλώσει τους τόνους στις εμπορικές
διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Αντιθέτως. Την Κυριακή κατηγόρησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αλλά
και άλλες χώρες, πως προσπαθεί να πλήξει την αμερικανική οικονομία, αποδίδοντας σε «συνομωσία» δυνάμεων τα
ανησυχητικά σημάδια που επισκιάζουν
την προοπτική της, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times. O πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε πως η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή, με
την ανεργία να κυμαίνεται σε χαμηλά
επίπεδα.
Την περασμένη Τετάρτη, όταν η Wall
Street καταρρακώθηκε ακόμη μία φορά,
οι επικεφαλής των J.P Morgan, Citigroup
και Bank of America είπαν ανεπίσημα
στον Αμερικανό πρόεδρο πως παρότι ο
Αμερικανός καταναλωτής παραμένει ισχυρός, θα μπορούσε να είναι ισχυρότερος εάν επιτυγχάνονταν εμπορική
συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Κίνα. Ισως μία από τις πιο ηχηρές διαμαρτυρίες του επιχειρηματικού κόσμου
στις ΗΠΑ για την πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ ήταν η επιστολή 600
και πλέον εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Walmart και Target, στα
μέσα Ιουνίου, όπου απευθύνουν έκκληση
για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας.
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Στα σκάφη σύγχρονης
τεχνολογίας όλοι μπορούν
να γίνουν καπετάνιοι
Το 2018 περίπου 198.000 άνθρωποι παγκοσμίως είχαν περιουσία άνω των 30
εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία
της Knight Frank, εταιρείας παροχής
υπηρεσιών για ακίνητα. Μέχρι το 2023,
ο αριθμός θα ανέλθει σε 241.000.
Αυτή η μικρή ομάδα πλουσίων δεν
επηρεάστηκε σε αξιοσημείωτο βαθμό
από τις αναταραχές της παγκόσμιας οικονομίας και ενίσχυσε τη βιομηχανία
των γιοτ. Ετσι, και η βρετανική Princess
Yachts όχι μόνο έμεινε αλώβητη παρά
την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί
στη χώρα εξαιτίας του επικείμενου Brexit, αλλά μάλιστα άνθησε τα τελευταία
τρία χρόνια. «Δεν ωριμάσαμε απλώς,
ωριμάσαμε αυξάνοντας συνεχώς τα κέρδη μας», δήλωσε στους Financial Times
o Αντονι Σέριφ.
Εκτός όμως από την αύξηση του αριθμού των πλουσίων, ο Αντονι Σέριφ
διακρίνει δύο ακόμη λόγους για τους
οποίους η αγορά πολυτελών σκαφών
προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο.
Καταρχάς, η χρήση προηγμένης τεχνολογίας στα πολυτελή σκάφη της
βρετανικής εταιρείας λύνει τα χέρια
όποιου καπετάνιου τα χειρίζεται. Λίγο
πολύ, όλοι μπορούν να γίνουν καπετάνιοι χάρη στα τεχνολογικά μέσα των
σύγχρονων μοντέλων, όπως ισχυρίζεται
ο Σέριφ.
«Εάν ξέρεις πώς να οδηγήσεις ένα Fiesta, τότε μπορείς να οδηγήσεις και μία
McLaren», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Princess Yachts στο Bloomberg.
«Και για τα σκάφη ισχύει το ίδιο. Δεν
είναι πλέον τόσο τρομακτικά. Θες να παραμείνει στο ίδιο σημείο; Απλώς πατάς
ένα κουμπί. «Κλειδώνει» την τοποθεσία
μέσω του συστήματος πλοήγησης GPS

– όπου και να θέλει να το παρασύρει το
ρεύμα, το σκάφος μένει εκεί ακριβώς
όπου είναι», εξηγεί ο Σέριφ.
Μία ακόμη μόδα που αυξάνει τη ζήτηση στην αγορά πολυτελών σκαφών,
είναι η ανάγκη για απομόνωση. «Οι άνθρωποι αγοράζουν τα πολυτελή σκάφη,
επειδή απολαμβάνουν να περνούν χρόνο
με την οικογένειά τους σε ήσυχα μέρη,
μακριά από καθετί και σε χώρο ασφαλή
για τα παιδιά», είχε δηλώσει ο Σέριφ
στο Bloomberg.
Για τον ίδιο, όσοι αγοράζουν σκάφος
μπορούν πλέον να καλύψουν την ανάγκη
τους για ποιοτικές διακοπές. «Αντί για
ιδιωτικά αεροπλάνα και άλλα τέτοιου
<
<
<
<
<
<
<

Με το πάτημα ενός
κουμπιού «κλειδώνει»
η τοποθεσία προορισμού
μέσω του συστήματος
πλοήγησης GPS.
είδους πράγματα, μπορεί κανείς να φύγει
με ένα σκάφος και να περάσει εκεί ποιοτικό χρόνο», πιστεύει ο Σέριφ.
Παρά την τεράστια επιτυχία της
Princess Yachts τα τελευταία τρία χρόνια,
η εταιρεία πρέπει να κινηθεί προσεκτικά,
ώστε να συνεχίσει την ανοδική πορεία.
Για ορισμένους, η αγορά πολυτελών
σκαφών απειλείται από το ενδεχόμενο
ότι η επόμενη γενιά δεν θα ενδιαφέρεται
τόσο για την πολυτέλεια και θα θεωρεί
την επένδυση σε γιοτ ανούσια και ρηχή.
Οσοι θα μπορούν να αγοράσουν σκάφη
θα προτιμούν αντ’ αυτού να κάνουν
πράσινες επενδύσεις.

H βρετανική Princess Yachts όχι μόνο έμεινε αλώβητη παρά την έντονη αβεβαιότητα

που επικρατεί εξαιτίας του Brexit, αλλά μάλιστα άνθησε τα τελευταία τρία χρόνια.

Η τεχνολογία θα φέρει την
επόμενη οικονομική κρίση
Ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας θα
είναι αυτός που θα οδηγήσει στην επόμενη ύφεση, όπως ακριβώς ο τομέας των
επισφαλών στεγαστικών δανείων οδήγησε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση τη διετία 2008-2009 και η «φούσκα»
του Ιντερνετ στην κατάρρευση της αγοράς το 2000. Στην εκτίμηση αυτή καταλήγουν οικονομολόγοι του Bloomberg,
που ωστόσο υπογραμμίζουν ότι θα ήταν
πρόωρο να μιλήσει κανείς για επικείμενη
ύφεση, όπως και ότι «η τεχνολογία είναι
το ισχυρό σκέλος της οικονομίας». Εκτιμούν, πάντως, πως η Amazon είναι ανάμεσα στις εταιρείες που θα πληγούν
περισσότερο στην επόμενη ύφεση. Οι
πλέον ευάλωτες φαίνεται πως είναι:
Η Amazon επειδή βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στις καταναλωτικές δαπάνες, αλλά
και επειδή αυξάνει το προσωπικό της.
Εχει ανακοινώσει 600.000 προσλήψεις
και εκατοντάδες καινούργια και μεγάλα
καταστήματα για την αποθήκευση και
τη μεταφορά προϊόντων. Επιπλέον, ένας
ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της
Amazon, η ψηφιακή διαφήμιση, είναι επιρρεπής στις μεταβολές του οικονομικού
κύκλου.
Η βιομηχανία ειδών πολυτελείας
Swatch διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση ύφεσης σε σύγκριση
με τις βιομηχανίες ειδών μαζικής παραγωγής. Σε περίπτωση ύφεσης στο εγγύς
μέλλον, το πρόβλημα θα συνδυαστεί με
τον σινο-αμερικανικό εμπορικό πόλεμο

και τις ταραχές στο Χονγκ Κονγκ. Η έκθεση της Swatch στο Χονγκ Κονγκ είναι
μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλης
βιομηχανίας ειδών πολυτελείας. Η Κίνα,
μαζί με το Χονγκ Κονγκ, αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 1/3 των πωλήσεών
της, σύμφωνα με αναλυτές της Kepler
Cheuvreux. Σημειωτέον ότι οι εξαγωγές
ρολογιών της Swatch σημείωσαν πτώση
22% κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η Daimler,
επειδή αντιμετωπίζει κινδύνους όχι μόνον
από μια επιβράδυνση στην εγχώρια
αγορά της Γερμανίας, αλλά και από ανάλογη επιβράδυνση στις ΗΠΑ, όπου
έχει μεγάλη έκθεση. Παράγει δύο μοντέλα
των λεγόμενων οχημάτων ελεύθερου
χρόνου (SUV) στην Αλαμπάμα. Παράλληλα, το 1/4 των εσόδων της προέρχεται
από την αμερικανική αγορά, ποσοστό
πολύ σημαντικότερο από το αντίστοιχο
στη Γερμανία ή στην Κίνα, όπου έχει
δημιουργήσει κοινοπραξία με την BAIC.
Η Caesars, η μεγαλύτερη επιχείρηση καζίνο στις ΗΠΑ, επειδή ετοιμάζεται να επωμισθεί μεγάλο όγκο χρέους για να
χρηματοδοτήσει τη συγχώνευσή της με
την Eldorado Resorts, που θα χρειαστεί
8,2 δισ. δολάρια. Δυσκολεύτηκε, όμως,
πολύ να διαφύγει από την υπερχρέωσή
της την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αναγκάστηκε
να κηρύξει πτώχευση της σημαντικότερης μονάδας της για να εξυγιάνει τους
ισολογισμούς της.
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Ρεκόρ ζημιών 5,2 δισ. δολαρίων
για την Uber το δεύτερο τρίμηνο
Σημαντική επιβάρυνση 3,9 δισ. για δαπάνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο
Τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες ζημίες της
εμφάνισε το β΄ τρίμηνο η Uber, η αμερικανική εταιρεία-πλατφόρμα διασύνδεσης ιδιωτών οδηγών αυτοκινήτων και
πελατών, κυρίως εξαιτίας δαπανών 3,9
δισ. δολαρίων, που σχετίζονται με την
εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της υποχώρησε αρχικά 12%, λόγω
της είδησης. Συγκεκριμένα, το διάστημα
Απριλίου - Ιουνίου 2019 παρουσίασε ζημίες 5,2 δισ. δολαρίων. Εντούτοις, ακόμα
και εξαιρουμένων των ανωτέρω δαπανών, η εταιρεία και πάλι θα είχε ζημίες
της τάξεως σχεδόν του 1,3 δισ. δολαρίων,
δηλαδή 50% περισσότερες από ό,τι την
ίδια περίοδο τριών μηνών πριν από ένα
χρόνο. Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη αυτή παρατηρείται ενώ ο όμιλος εξακολουθεί
να επενδύει και σε άλλες δραστηριότητες,
όπως είναι η διά θαλάσσης μεταφορά
φορτίων και η κατ’ οίκον παράδοση φαγητού (μονάδα Uber Eats), αλλά και
ειδών παντοπωλείου, ερχόμενη σε απευθείας ανταγωνισμό με την Amazon,
μεταξύ άλλων.
Συν τοις άλλοις, ευελπιστεί ότι με
τις επενδύσεις στη μεταφορά και στην
παράδοση αγαθών θα ενισχύσει τις βασικές δραστηριότητες της πλατφόρμας,
στις οποίες κάνει και σχετικές εκπτώσεις, ώστε να αναθερμάνει τη ζήτηση
και να αποκρούσει τον ανταγωνισμό
της ομόλογης Lyft. Παράλληλα, από τη
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Εξασφάλισε όμως
σταδιακή επιστροφή
φόρου 6,1 δισ. δολ. από
το ολλανδικό δημόσιο.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. δολ. αυξημένα κατά 14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

στιγμή που οι ευρωπαϊκές αρχές αποδύθηκαν σε εκστρατεία για πάταξη των
υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων,
η Uber απομακρύνθηκε από αυτούς και
παράλληλα εξασφάλισε τεράστια επιστροφή φόρου 6,1 δισ., δολαρίων. Πριν
προχωρήσει στην εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο τον Μάιο, μετέφερε
πνευματική ιδιοκτησία από εικονική
μονάδα της στις Βερμούδες σε άλλη
στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg. Κατά το ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο, αυτή η
ολλανδική εταιρεία έχει υπό την αιγίδα
της δεκάδες άλλες μονάδες της Uber.
Oπως υπογραμμίζει η Uber, η αξία της

πνευματικής ιδιοκτησίας αυτής ενισχύθηκε, όπερ σημαίνει ότι είναι αυξημένη και η επιστροφή φόρου συν τω
χρόνω. Με τη διογκωμένη επιστροφή,
ουσιαστικά, για πολλά χρόνια ακόμα η
Uber θα πληρώνει μειωμένους φόρους
σε παγκόσμιο επίπεδο. «Δεν θα είμαστε
ανακριβείς εάν πούμε ότι η εταιρεία
δεν πρόκειται να πληρώνει καθόλου
φόρους στο προσεχές μέλλον», επισημαίνει ο Ρόμπερτ Γουίλενς, ειδικός φοροτεχνικός στη Νέα Υόρκη.
Ακόμα να επισημανθεί στο σημείο
αυτό πως τα 6,1 δισ. δολάρια της επιστροφής θα ισχύουν μόνο στην Ολλανδία, αλλά θα λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι»

μόλις η Uber τελικώς εμφανίσει κέρδη.
Η φοροαπαλλαγή θα συμβάλει στη μείωση της φορολογίας της συνολικά. Βέβαια, για τους φοροτεχνικούς και τους
ειδικούς στα λογιστικά το ύψος της φοροαπαλλαγής είναι απροσδόκητο. «Το
θεωρώ ασυνήθιστο, αν μη τι άλλο, δεδομένης της χρηματιστηριακής αξίας
της Uber στα περίπου 73 δισ. δολάρια»,
τόνισε ο κ. Γουίλενς. Αλλος φοροτεχνικός,
ο Φρανκ Βάρι, από τη Βοστώνη, εξεπλάγη
για τον ίδιο λόγο – το ύψος της φοροαπαλλαγής συνδέεται με το πόσο υψηλή
ήταν η αποτίμηση της ίδιας της Uber
για την πνευματική της ιδιοκτησία όταν
έκανε μεταφορά θυγατρικών.

Αναφορικά τώρα με τα αποτελέσματα
β΄ τριμήνου, τα έσοδα διαμορφώθηκαν
στα 3,1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά
14% από το 2018 μεν, αλλά όχι στον
βαθμό που περίμεναν οι επενδυτές από
μια τεχνολογική εταιρεία άρτι εισαχθείσα
στο χρηματιστήριο. Τα έσοδα από την
πλατφόρμα διασύνδεσης ιδιωτών οδηγών
και επιβατών ενισχύθηκαν 2%, αλλά εκείνα από την Uber Eats, την υπηρεσία
παράδοσης φαγητού, αυξήθηκαν εντυπωσιακά 72% έναντι του 2018 – εντούτοις, τα τελευταία αντιστοιχούν σε μικρό
ποσοστό επί των συνολικών κερδών της
εταιρείας.
REUTERS, BLOOMBERG

Το κόστος για την εταιρεία από τη Σαουδική
Αραβία υπολογίζεται στα 75 δισ. δολάρια
χρόνια ακόμα», δήλωσε ο Μουκές Αμπάνι,
πρόεδρος της ινδικής εταιρείας διύλισης
και πλουσιότερος άνδρας της Ινδίας.
Μέρος της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τον
Μάρτιο του 2020, είναι η παροχή 500.000
βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από την
Aramco στη Reliance Industries, σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα των Financial
Times. «Σηματοδοτείται η τέλεια συνεργασία μεταξύ του μεγαλύτερου πετρελαιοπαραγωγού παγκοσμίως και του μεγαλύτερου ομίλου διύλισης και πετροχημικών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμπάνι, σύμφωνα με το Bloomberg. Ως
προοίμιο για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η Aramco ξεκίνησε από το
2018 να δημοσιεύει τα οικονομικά της
αποτελέσματα, τα οποία αποδεικνύουν
ηχηρά ότι πρόκειται για την πιο κερδοφόρο εταιρεία στον κόσμο. Τα οικονομικά

αποτελέσματα, όμως, του πρώτου εξαμήνου του 2019 δείχνουν πτώση στα καθαρά κέρδη της εταιρείας της τάξεως του
12% σε ετήσια βάση, από 53 δισ. δολάρια
στα 46,9 δισ. δολάρια. Επίσης, σημειώθηκε
πτώση των εσόδων από 167,68 δισ. δολάρια στα 163,88 δισ. δολάρια.
Η Aramco απέδωσε εν μέρει την ευθύνη στη μείωση της μέσης τιμής του
αργού κατά 4% την ίδια περίοδο από 69
δολάρια ανά βαρέλι στα 66 δολάρια ανά
βαρέλι. Επιπλέον, όπως μεταδίδει το
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Σαρωτικές αλλαγές επίκεινται στη συνεργασία της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας PSA (Peugeot - Citroen) με
την εταίρο της στην Κίνα Dongfeng
Group, στο πλαίσιο των οποίων θα διακοπεί η λειτουργία δύο εργοστασίων
από τα συνολικά τέσσερα στη χώρα
και θα απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι.
Τα σχετικά αναφέρονται σε έγγραφο
το οποίο περιήλθε κατ’ αποκλειστικότητα σε γνώση του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Ρόιτερς. Οι κινήσεις αυτές
έχουν στόχο να αποτρέψουν μία έξοδο
των Γάλλων από τη χώρα, αλλά και να
συγκρατήσουν τις υψηλές ζημίες από
την κινεζική αγορά αυτοκινήτου, η οποία έχει πλέον μπει σε φάση αποθέρμανσης. Και αυτό μεταφράζεται σε μειωμένες πωλήσεις και κέρδη για τις δυτικές –ευρωπαϊκές και αμερικανικές–
αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται χρόνια στη χώρα, έχοντας επενδύσει και συνάψει συνεργασίες με εγχώριες και για την ανάπτυξη
ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ άλλων.
Ειδικότερα, η Dongfeng Peugeot Citroen
Automobiles (DPCA), κοινοπραξία των
δύο αυτοκινητοβιομηχανιών, με έδρα
το Βουχάν στην κεντρική Κίνα, θα μειώσει κατά το ήμισυ το εργατικό δυναμικό. Από 8.000 θα μειωθεί στα 4.000
άτομα, εφόσον θα κλείσει ένα εργοστάσιο και θα πουλήσει άλλο ένα, βάσει
των συμπεφωνημένων τον προηγούμενο μήνα. Οι συζητήσεις έγιναν μεταξύ
του διευθύνοντος συμβούλου της PSA,
Κάρλος Ταβάρες, και του ομολόγου του
της Dongfeng, Ζου Γιανφένγκ, όπως
φαίνεται στο έγγραφο. Χωρίς να επεκταθούν σε λεπτομέρειες για το κοινό
σχέδιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, οι εταιρείες απλώς είπαν
ότι επιδιώκουν να βελτιώσουν σε όλα
τα επίπεδα την απόδοσή τους. Ενδεχομένως, όπως αναφέρει σε σχετικό
δημοσίευμά του το Ρόιτερς, η συμφωνία
των Ταβάρες και Γιανφένγκ να αποτρέπει την αποχώρηση της PSA από την
Κίνα. Το πρακτορείο επικαλείται δύο
καλά πληροφορημένες πηγές της γαλλικής εταιρείας, οι οποίες επισημαίνουν
πως ο διευθύνων σύμβουλός τους, Κάρλος Ταβάρες, είχε θίξει το ενδεχόμενο
είτε απομάκρυνσης από την κοινοπραξία, η οποία λειτουργεί 27 χρόνια και
σε αυτήν συμμετέχει με 12,2% η
Dongfeng, είτε ολοκληρωτικής εξόδου.
«Απέχουμε ελάχιστα από το να απο-

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται να προχωρήσει σε 4.000 απολύσεις.
συρθούμε από την Κίνα και είναι πραγματικά πολύ σοβαρά τα πράγματα», παρατηρεί πηγή πλησίον του διοικητικού
συμβουλίου της Peugeot - Citroen.
H PSA προσπαθεί να αναζωογονήσει
τις δραστηριότητές της σε αντίξοες συνθήκες. Και ενώ στο παρελθόν η Κίνα
ήταν μία αγορά ζωογόνος για τη διεθνή
αυτοκινητοβιομηχανία, σήμερα συρρικνώνεται. Το 2018 εμφάνισε μειωμένες
πωλήσεις πρώτη φορά από τη δεκαετία
του 1990, ενώ και για φέτος οι προοπτικές
δεν είναι καλές. Αναμένεται υποχώρησή
του περαιτέρω και σε ποσοστό 5% εξαιτίας της κλιμάκωσης του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου. Τα σοβαρά
προβλήματα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας σωρεύθηκαν ειδικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι πωλήσεις
ελαττώθηκαν και απομειώθηκε η συμμετοχή της στην κοινοπραξία κατά 400
εκατομμύρια ευρώ, η οποία (συμμετοχή)
τώρα αποτιμάται στα 500 εκατομμύρια
ευρώ. Το 2018 οι πωλήσεις στην Κίνα
περιορίστηκαν σχεδόν τρεις φορές από
όσο ήταν το 2014 με 731.000 οχήματα.
Πέρυσι, συγκεκριμένα, η Peugeot Citroen πούλησε 251.700 αμάξια στην
αγορά αυτή. Στο πλαίσιο της συμφωνία
των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών θα
παύσει η κατασκευή μη ελκυστικών μοντέλων και θα επικεντρωθεί σε όσα
έχουν υψηλότερη ζήτηση και κερδοφορία. Η επιλογή αυτή συνάδει με εκείνην
της PSA στη Γηραιά Ηπειρο, όπου της
αποδίδει πολύ υψηλά περιθώρια κερδών.
Τέλος, ένα ακόμα θέμα, που φέρεται να
αντιμετωπίζει ο γαλλικός όμιλος, είναι
η διοίκηση της κοινοπραξίας DPCA.
REUTERS

Συμφωνία 10,7 δισ. δολαρίων
μεταξύ Broadcom και Symantec
Προηγήθηκε η εξαγορά της CA
Technologies το περασμένο έτος έναντι
τιμήματος 19 δισ. δολαρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ
Ταν, επεκτείνει το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας του, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο αρχικά τις εξαγορές
στο πεδίο των ημιαγωγών και σε δεύτερη φάση στο πεδίο του λογισμικού.
Το 2018, η Symantec, από τη δική της
πλευρά, είχε σοβαρά θέματα να επιλύσει.
Προέβη σε περικοπές θέσεων εργασίας,
ενώ διεξαγόταν παράλληλα εσωτερική
έρευνα για να διαπιστωθούν παρατυπίες
στη λογιστική αποτύπωση των κερδών.
Τελικώς, αναθεωρήθηκαν τα κέρδη και
καταγράφηκαν εκ νέου, ενώ ο διευθύνων
σύμβουλός της αποχώρησε αιφνιδιαστικά φέτος τον Μάιο. Σύμφωνα με τον
ιστότοπο της Symantec, πρόκειται για
εταιρεία με 37χρονη ιστορία και διεθνή
εμβέλεια, η οποία παρέχει υπηρεσίες
και προϊόντα σε 300.000 και πλέον επιχειρήσεις και σε 50 εκατομμύρια ιδιώτες.

Aποχωρεί από τη γερμανική
αγορά η βρετανική Deliveroo
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Στη συμφωνία προβλέπεται
η διάθεση 500.000
βαρελιών ημερησίως
στη Reliance Industries.
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Κλείνει δύο εργοστάσια
στην Κίνα η Peugeot

Η Broadcom εξαγοράζει έναντι 10,7 δισ.
δολαρίων τη μονάδα παροχής υπηρεσιών προστασίας από ιούς και κυβερνοεπιθέσεις της Symantec – υπηρεσίες
που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό
πως η συμφωνία εξαγοράς πραγματοποιείται μόλις έναν μήνα μετά τις συζητήσεις των δύο επιχειρήσεων για την
πλήρη συγχώνευσή τους, οι οποίες, ωστόσο, δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Βασικός λόγος της εξέλιξης αυτής ήταν
ότι διατυπώθηκαν αντιρρήσεις ως προς
το τίμημα. Από την πλευρά της, η
Symantec θα επικεντρωθεί στους πελάτες λιανικής με τα γνωστά προϊόντα
της, όπως είναι το αντι-ιικό λογισμικό
Νorton Antivirus και εκείνο για την
προστασία ταυτότητας χρήστη LifeLock.
Επισημαίνεται πως για την Broadcom,
η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην προμήθεια ημιαγωγών και λύσεων σε υποδομή λογισμικού, είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημά της στο λογισμικό.

Το 20% της ινδικής
Reliance Industries
εξαγοράζει η Aramco
Η Aramco, ναυαρχίδα του πετρελαϊκού
κλάδου στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της πολιτικής απεξάρτησής της από
τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, επεκτείνεται στον τομέα της διύλισης, υποβάλλοντας πρόταση εξαγοράς
μεριδίου 20% της ινδικής εταιρείας διύλισης και πετροχημικών Reliance
Industries. Στην περίπτωση που οι δύο
εταιρείες έρθουν σε συμφωνία, το κόστος
για την Aramco θα αγγίξει τα 75 δισ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους,
σημειώνοντας δηλαδή την ακριβότερη
συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ.
Η κίνηση της Aramco να καταθέσει
πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον ινδικό όμιλο διύλισης και πετροχημικών είναι απολύτως εναρμονισμένη
με τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία το τελευταίο έτος. Η κρατική
Aramco έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται
να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσα
στο 2020-2021.
Προσπαθώντας να προσελκύσει περισσότερους ξένους επενδυτές και να
διασφαλίσει έναν βαθμό σταθερότητας,
η Aramco αποφάσισε να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της εκτός του πετρελαίου, ώστε να αποσυνδεθεί από τις απότομες αυξομειώσεις των τιμών του
βαρελιού. Με τον τρόπο αυτό περιορίζει
και το περιθώριο ζημίας, την οποία προκαλεί το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα η
Ινδία, όπου η ζήτηση για πετρέλαιο και
πετροχημικά αυξάνεται ραγδαία, προσφέρει γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή
της πολιτικής της Aramco.
«Εχουμε αναπτύξει την ήδη μακροχρόνια σχέση μας, των δύο δεκαετιών,
η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τώρα πρόκειται για μία συνεργασία
με δυνατότητα ανάπτυξης για πολλά
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Το α΄ εξάμηνο του 2019 τα καθαρά κέρδη της Aramco μειώθηκαν 12%, στα 46,9 δισ. δο-

λάρια από 53 δισ. πέρυσι.

Reuters, η Aramco δικαιολόγησε τη μείωση των εσόδων με την αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταποίησης. Η
απομείωση της αξίας των κεφαλαίων
και η αύξηση των δαπανών στις επενδύσεις επίσης συνέβαλαν στη μείωση
των εσόδων της εταιρείας.
Οι απώλειες της Aramco θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες εάν δεν μειωνόταν
ο φόρος επί των εσόδων. Σύμφωνα με
δηλώσεις της εταιρείας, η μείωση της
φορολογίας εξασφάλισε στην Aramco

2,62 δισ. δολάρια. Απώτερος στόχος της
πετρελαϊκής εταιρείας είναι σχεδόν να
τριπλασιάσει την παραγωγή χημικών
σε 34 εκατ. τόνους μέχρι το 2030, όπως
αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του
Reuters. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη απόδειξη των βλέψεων του Ριάντ, ότι η
Aramco όχι απλώς θα επιβιώσει στην
ενδεχόμενη μείωση ζήτησης του αργού,
αλλά και θα εξακολουθήσει να είναι η
μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρος πετρελαϊκή εταιρεία.

Συνεχίζεται η κινητικότητα στην αγορά
των εταιρειών κατ’ οίκον παράδοσης
γευμάτων. Η βρετανική Deliveroo αποφάσισε τώρα να εγκαταλείψει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση
συμφωνίας (των εταιρειών Takeaway
και Just Eat) που θα δημιουργήσει μια
εταιρεία του κλάδου με παγκόσμια ηγετική θέση. Η Deliveroo ανακοίνωσε
ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει αργότερα στη γερμανική αγορά, αλλά τόνισε ότι τώρα επιλέγει να
εστιάσει την ανάπτυξή της σε άλλες αγορές εντός και εκτός Ευρώπης.
Οπως ανέφερε στο Reuters ο εκπρόσωπος της εταιρείας, η Deliveroo θα
μεταφέρει πόρους και επενδύσεις με
σκοπό την ανάπτυξή της και την επέκτασή της σε αγορές στην Ευρώπη αλλά
και στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.
Προσέθεσε ότι η εταιρεία σημειώνει
ραγδαία ανάπτυξη σε Βρετανία και Γαλλία, που είναι και οι κυριότερες αγορές
της. Σύμφωνα μάλιστα με τους υπολογισμούς της, ευελπιστεί πως στα τέλη

του έτους θα είναι στη διάθεση του μισού πληθυσμού της Βρετανίας και του
ενός τρίτου στη Γαλλία. Σκοπεύει να
διπλασιάσει τον αριθμό των πόλεων
στις οποίες θα δραστηριοποιείται στην
Ισπανία, ενώ διαβλέπει δυνατότητες
ανάπτυξής της και στην Ιταλία. Σε ό,τι
αφορά τους υποψήφιους υπαλλήλους
της, τόνισε ότι θα έχουν «την κατάλληλη
αμοιβή».
Πριν από λίγες ημέρες, οι ανταγωνίστριές της Takeaway και Just Eat κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους
υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί η
συγχώνευσή τους. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει μια παγκόσμια εταιρεία κατ’ οίκον παράδοσης
γευμάτων που εκτιμάται πως θα έχει
ηγετική θέση στις αγορές Βρετανίας,
Γερμανίας, Ολλανδίας και Καναδά. Την
ίδια στιγμή, με την αποχώρησή της από
τη Γερμανία η Deliveroo μειώνει τον
ανταγωνισμό για την ολλανδική
Takeaway.com που πέρυσι εξαγόρασε
τις επιχειρήσεις τής πολύ μεγαλύτερής
της Delivery Hero’s στη Γερμανία.
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Η Γερμανία
προετοιμάζεται
για δημοσιονομική
χαλάρωση
Eξετάζει μέτρα για τόνωση της οικονομίας
Το Βερολίνο συνεχίζει να στέλνει σήματα
για χαλάρωση της δημοσιονομικής του
πολιτικής, ενώ η γερμανική κεντρική
τράπεζα προειδοποιεί πως η μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης ενδέχεται να εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, ενισχύοντας
την πίεση για ανάληψη δράσης. Το Βερολίνο διαθέτει ασφαλώς το περιθώριο
να ασκήσει πιο επεκτατική πολιτική, ωστόσο το μεγάλο εμπόδιο είναι το λεγόμενο «φρένο χρέους» που μάλιστα έχει
περιληφθεί στο γερμανικό σύνταγμα
αλλά και η κουλτούρα λιτότητας που κυριαρχεί στη Γερμανία.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Ολαφ Σολτς άφησε να εννοηθεί την Κυριακή πως σε περίπτωση οικονομικής
κρίσης, η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να διαθέσει 50 δισ. ευρώ, αναφέροντας για πρώτη φορά συγκεκριμένο
ποσό, για να ενισχύσει την οικονομία.
Βέβαια, ο Σολτς έστειλε σήμα πως η ανάληψη δράσης δεν θα πρέπει να θεωρείται άμεση, ωστόσο η επιβράδυνση
της παγκόσμιας και της γερμανικής οικονομίας, η αβεβαιότητα που προκαλεί
ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, η ενδεχόμενη άτακτη έξοδος της Βρετανίας
από την Ε.Ε. και οι απειλές Τραμπ για επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ε.Ε. ασκούν
όλο και μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση Μέρκελ. Σύμφωνα με πληροφορίες
του Bloomberg, το Βερολίνο ετοιμάζει
μέτρα που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση βαθιάς ύφεσης. Η δέσμη μέτρων
έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και της κατανάλωσης, ενώ εξετάζο-

νται κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σπιτιών, τη βραχυπρόθεσμη ενίσχυση της απασχόλησης
και της ενίσχυσης των εισοδημάτων μέσω
κοινωνικής πολιτικής. Το γερμανικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από το 60,9% το 2018
στο 58% του ΑΕΠ στο τέλος του τρέχοντος
έτους, δηλαδή να υποχωρήσει κάτω από
το όριο του 60% του ΑΕΠ που ορίζει η
Συνθήκη του Μάαστριχτ. «Οπότε αν έχουμε δημόσιο χρέος ως ποσοστό του
ΑΕΠ που είναι κάτω από το 60%, τότε
αυτή είναι η δύναμη που διαθέτουμε
ώστε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση με
όλες μας τις δυνάμεις», είπε ο Σολτς. Η
κρίση μάλλον πλησιάζει, καθώς η γερμανική κεντρική τράπεζα προέβλεψε
χθες στη μηνιαία έκθεσή της ότι το τρίτο
τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης
της οικονομίας θα είναι «άτονος» και πως
«θα μπορούσε να εξακολουθήσει να μειώνεται ελαφρώς». Το δεύτερο τρίμηνο η
γερμανική οικονομία είχε συρρικνωθεί
κατά 0,1% σε σύγκριση με το πρώτο, οπότε αν καταγραφεί και νέα συρρίκνωση
θα έχουμε τεχνική ύφεση στη Γερμανία.
Η έλλειψη ζήτησης από το εξωτερικό
είναι η βασική αιτία για την επιβράδυνση
της γερμανικής οικονομίας σύμφωνα με
την Bundesbank, η οποία σημειώνει ότι
ήδη καταγράφονται επιπτώσεις στην αγορά εργασίας με επιβράδυνση της απασχόλησης και του ρυθμού αύξησης μισθών.
Την περασμένη εβδομάδα η καγκελάριος Μέρκελ είχε αφήσει για πρώτη
φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς άφησε να εννοηθεί την Κυριακή πως σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να διαθέσει 50 δισ. ευρώ
–αναφέροντας για πρώτη φορά συγκεκριμένο ποσό– για να ενισχύσει την οικονομία.
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Μεγάλο εμπόδιο είναι το
λεγόμενο «φρένο χρέους»,
αλλά και η κουλτούρα λιτότητας που κυριαρχεί στη χώρα.
της δημοσιονομικής πολιτικής λέγοντας
ότι η οικονομία «κινείται προς μια δύσκολη φάση» και πως η κυβέρνησή της
θα αντιδράσει «ανάλογα με την κατάσταση». Ηταν η πρώτη φορά που η κ.
Μέρκελ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο
για χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, αν και δεν είχε παραλείψει να
προσθέσει πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει
άμεση ανάγκη για μέτρα δημοσιονομικού
χαρακτήρα. Παράλληλα, η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, το ειδησεογρα-

φικό πρακτορείο Reuters και το γερμανικό
περιοδικό Der Spiegel έχουν μεταδώσει
τις δύο τελευταίες εβδομάδες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Βερολίνο
εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει
την πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.
Μέτρα ενίσχυσης
Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ καλούν συστηματικά τη Γερμανία να ακολουθήσει
πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική,
ώστε να ενισχύσει την οικονομία της και
να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχει
προκαλέσει η χρόνια μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Ο Ολιβερ Ράου, οικονομολόγος στην Oxford Economics, εξηγεί
στο Bloomberg ότι ακόμη και αν αποφασίσει η Μέρκελ να εγκαταλείψει την πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, το συνταγματικό «φρένο χρέους»

Μόλις 1% αυξήθηκαν οι τιμές στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο
Ενισχύονται τα σενάρια για τη λήψη μέτρων στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά τη δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων στοιχείων
για τον πληθωρισμό του Ιουλίου στην
Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι
τιμές δεν αναρριχήθηκαν 1,1% αλλά 1%
τον περασμένο μήνα από το 1,3% τον
Ιούνιο, αντανακλώντας το χαμηλότερο
επίπεδο που έχει καταγραφεί από τα
μέσα του 2016. Αυτό σημαίνει, ουσιαστικά, πως οι ήδη υποτονικές πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη αποδυναμώνονται ακόμη περισσότερο όσο
επιδεινώνεται η προοπτική των ισχυρότερων οικονομιών της λόγω των εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο και
την αβεβαιότητα για το Brexit.
Στην Ιταλία, ένα από τα πιο μελανά
σημεία στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός
διαμορφώθηκε στο 0,3%. Η υπ’ αριθμόν
3 οικονομία στην Ευρωζώνη μόλις που
απέφυγε να παγιδευτεί σε ύφεση στο
διάστημα του β΄ τριμήνου του 2019, με
τον ρυθμό ανάπτυξης να παραμένει αμετάβλητος ύστερα από οριακή αύξηση
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Ο πληθωρισμός
ενισχύεται με τον
βραδύτερο ρυθμό
από το 2016.
της τάξεως του 0,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου. Στη Γερμανία, όπου
σημειώθηκε συρρίκνωση της οικονομίας
το β΄ τρίμηνο, ο πληθωρισμός διολίσθησε
στο 1,1% τον Ιούλιο από το 1,5%. Ο χαμηλός πληθωρισμός περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν
την κερδοφορία τους, με αποτέλεσμα
να μην προχωρούν σε επενδύσεις και
σε προσλήψεις.
Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή
μη συμπεριλαμβανομένων των ευμετάβλητων τιμών της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού. Διαμορφώθηκε στο 0,9%, ενθαρρύνοντας
προβλέψεις για περαιτέρω χαλάρωση
της νομισματικής πολιτικής στην Ευρω-

Τα στοιχεία της Eurostat ενισχύουν τα σε-

νάρια που θέλουν την Ευρω-παϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρεί στη λήψη μέτρων στήριξης.

ζώνη όταν θα συνεδριάσει το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.
Μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε πως ζήτησε από το προσωπικό της
τράπεζας να εξετάσει την πιθανότητα
επανέναρξης του προγράμματος αγοράς
ομολόγων όταν οι μηνιαίες τοποθετήσεις
είχαν τερματιστεί μόλις τον Δεκέμβριο
του 2018, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία των υπευθύνων για τη νομισματική
πολιτική της Ευρωζώνης.
Από τις αρχές του 2019, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη απέχει αρκετά
από τον στόχο της ΕΚΤ που είναι να
είναι λίγο χαμηλότερα από το 2%, ξεκινώντας από το 1,4% τον Ιανουάριο για
να σκαρφαλώσει στο 1,7% τον Απρίλιο
και να καταλήξει στο 1% τον Ιούλιο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι
επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων
που έχει κηρύξει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις οικονομίες της Ευρωζώνης και ειδικότερα στη Γερμανία που
εξαρτάται από τις εξαγωγές.

περιορίζει τα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας στα 10 δισ. ευρώ
το πολύ. Σύμφωνα δε με τον Κάρστεν
Μπρζέσκι, η αναστολή ισχύος του νόμου
θα μπορούσε να επιτρέψει στη γερμανική
κυβέρνηση να εμφανίσει δημοσιονομικό
έλλειμμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ
προτού παραβιάσει το όριο χρέους 60%.
Κατά τον Κρίστιαν Οντενταλ, επικεφαλής οικονομολόγο του Centre for
European Reform, η κυβέρνηση Μέρκελ
θα πρέπει να σκεφτεί πιο μακροπρόθεσμα
και να ανακοινώσει μεγάλο πρόγραμμα
ενίσχυσης των επενδύσεων στις υποδομές
για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Αυτού
του είδους τα προγράμματα αργούν κάπως
να εφαρμοστούν, αλλά έχουν μεγαλύτερη
θετική επίπτωση από άλλα παρόμοια μέτρα και θα επιτρέψουν σε γερμανικές επιχειρήσεις να αγοράσουν νέο μηχανο-

λογικό εξοπλισμό και να αυξήσουν την
παραγωγή τους. Μια παροδική μείωση
του ΦΠΑ θα ενίσχυε την κατανάλωση
και θα προλάμβανε μεγαλύτερη ύφεση,
εξηγεί ο Κρίστιαν Σουλτς, οικονομολόγος
της Citigroup, ενώ ο Οντενταλ προειδοποιεί πως η μείωση του φόρου εισοδήματος θα ήταν λανθασμένη διότι θα αφαιρούσε από τις τοπικές κυβερνήσεις
μέσα για επενδύσεις. Υπάρχει ακόμα το
μέτρο της επιδότησης αγοράς αυτοκινήτων, κάτι που είχε χρησιμοποιήσει το
Βερολίνο το 2009, που θα ενίσχυε τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο ο Σουλτς της Citigroup είναι αυτός
που εκφράζει ανοιχτά τον μεγαλύτερο
φόβο των αναλυτών και επενδυτών: «Πιθανότατα θα υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης
της οικονομίας, αλλά είμαι επιφυλακτικός
σχετικά με τους αριθμούς».

Οι Ρώσοι δανείζονται
για κάλυψη βασικών αναγκών
Μετά την πάροδο μιας τετραετίας όπου
δεν έχει υπάρξει ενίσχυση των εισοδημάτων στη Ρωσία, τα νοικοκυριά καταφεύγουν στις αποταμιεύσεις τους και
αυξάνουν την έκθεσή τους σε δάνεια,
προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες. Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς
εξασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 25% το
12μηνο που έληξε στις αρχές Ιουλίου,
σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας. Συν τοις άλλοις, οι Ρώσοι
που εξυπηρετούν με δυσκολία τα δάνειά
τους καλύπτουν το ένα τρίτο όλων των
δανειοληπτών από το 20% που ίσχυε
το 2017, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας σφυγμομετρήσεων VTsIO. «Τα
εισοδήματα δεν ενισχύονται και είναι
δύσκολο να αντεπεξέλθει κανείς στις
οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας κάτω από αυτές τις συνθήκες
επί μία πενταετία ή ακόμη και εξαετία»,
υπογραμμίζει η Λιουντμίλα Πρεσνιάκοβα, κοινωνιολόγος στο Ιδρυμα Κοινής

Γνώμης που βρίσκεται στη Μόσχα.
Είναι ακόμη μία ανησυχητική ένδειξη
για την πορεία της ρωσικής οικονομίας
που περιπλέκει τα πράγματα για την
κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν που
έχει θέσει στόχο την αύξηση της ανάπτυξης κατά 1,3% μέσα στο 2019. Ακόμη
και η υποχώρηση του πληθωρισμού,
που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως θετική ένδειξη για την οικονομία, προέρχεται από την αδυναμία των νοικοκυριών να αυξήσουν τις δαπάνες τους.
«Ο πληθωρισμός έχει αποδυναμωθεί
αλλά δεν επηρεάζεται θετικά η κατάσταση της οικονομίας από αυτό», σχολιάζει στο πρακτορείο Bloomberg ο Αντον Ταμπάς, επικεφαλής οικονομολόγος στην Expert RA, η οποία εδρεύει
στη Μόσχα. Παρ’ όλα αυτά, η κεντρική
τράπεζα της Ρωσίας υποστηρίζει πως
η αύξηση των καταναλωτικών δανείων
δεν υποδηλώνει οικονομική αδυναμία
των νοικοκυριών.

Η Αργεντινή φλερτάρει ακόμα μια φορά με τη χρεοκοπία
Βαθύτερα στην κρίση βυθίζεται πάλι η Αργεντινή με τα ομόλογά της να επιστρέφουν
στην πτωτική πορεία τους, αντιστρέφοντας
τα κέρδη που σημείωσαν στα τέλη της
προηγούμενης εβδομάδας. Η απόδοση του
τριετούς ομολόγου έχει εκτιναχθεί στο
47,657%, ενώ παράλληλα ανεβαίνει το κόστος των συμβολαίων ασφάλισης του χρέους
της έναντι κινδύνου πτώχευσης. Αντανακλά,
έτσι, την εκτίμηση της αγοράς ότι η πάλαι
ποτέ ευημερούσα οικονομία της Λατινικής
Αμερικής οδεύει και πάλι προς πτώχευση.
Εχει προηγηθεί η μεγάλη πτώση όλων

των τίτλων της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών στο χρηματιστήριο
του Μπουένος Αϊρες στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, εξαιτίας της ήττας
που υπέστη ο φιλελεύθερος πρόεδρος Μαουρίσιο Μάκρι στις προκριματικές εκλογές.
Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ανέκαμψαν κάπως οι τίτλοι της χώρας, όταν
ο Μάκρι ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης
της οικονομίας και του εισοδήματος των
Αργεντίνων. Ανακοίνωσε ότι «παγώνει» τις
τιμές των καυσίμων για 90 ημέρες, αυξάνει
τον βασικό μισθό και τροποποιεί τη φορο-

λογία εισοδήματος των εργαζομένων. Μεσολάβησε, όμως, στα τέλη της εβδομάδας
η υποβάθμιση του αργεντίνικου χρέους
στο επίπεδο των «ομολόγων σκουπιδιών»
από τους τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και στη συνέχεια η
παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Νίκολας Ντουχόβνε.
Ετσι, χθες η απόκλιση ανάμεσα στις αποδόσεις των αργεντίνικων ομολόγων και
των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού
δημοσίου διευρύνθηκε κατά 203 μονάδες
βάσης, φτάνοντας στις 18,56 εκατοστιαίες

μονάδες. Εν ολίγοις οι επενδυτές ζητούν
απόδοση κατά 18,56 εκατοστιαίες μονάδες
μεγαλύτερη από την απόδοση του δεκαετούς
των ΗΠΑ για να διακρατούν χρέος του
Μπουένος Αϊρες. Την ίδια στιγμή, η τιμή
των εκατονταετών ομολόγων της Αργεντινής
βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, καθώς χθες
περιορίστηκε στα 46,5 σεντς για κάθε δολάριο της ονομαστικής τους αξίας. Παράλληλα αυξάνεται διαρκώς η τιμή των συμβολαίων ασφάλισης του αργεντίνικου χρέους
έναντι κινδύνου πτώχευσης και αντανακλά
την εκτίμηση της αγοράς που δίνει 86%

πιθανότητα να προχωρήσει το Μπουένος
Αϊρες σε νέα στάση πληρωμών στην επόμενη
πενταετία.
Ο κίνδυνος πτώχευσης της χώρας αυξάνεται δραματικά εξαιτίας της μεγάλης
πτώσης που σημείωσε το πέσο Αργεντινής,
δυσχεραίνοντας την αποπληρωμή του
χρέους της. Μέχρι το τέλος του έτους το
Μπουένος Αϊρες πρέπει να πληρώσει ομόλογα αξίας 33,7 δισ. δολαρίων που έχουν
εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, με την πλειονότητά τους να είναι βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια. Σημειωτέον ότι τα συ-
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ναλλαγματικά διαθέσιμα της Αργεντινής
μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά
3,9 δισ. δολάρια στα 62,4 δισ. δολάρια,
καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδά
τους από τον Δεκέμβριο.
«Θα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη αστάθεια και πιο απότομες διακυμάνσεις
από τώρα και μέχρι τον Οκτώβριο», προβλέπει ο Γκράχαμ Στοκ, στέλεχος της BlueBay
Asset Management, στο Λονδίνο. Ο εν λόγω
αναλυτής θεωρεί «ανεπαρκή» τα μέτρα του
Μάκρι και προεξοφλεί την ήττα του στις
προεδρικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

ΔΙΕΘΝΗ
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Στο στόχαστρο του Ερντογάν
οι Κούρδοι και η αντιπολίτευση
Απομακρύνσεις δημάρχων και άλλες αντιδημοκρατικές ενέργειες από τον Τούρκο πρόεδρο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στην «πεντάδα» της ιστοσελίδας της δημοφιλούς εφημερίδας της τουρκικής αντιπολίτευσης «Εβρεσνέλ», της 20ης Αυγούστου, ξεχώριζαν οι εξής ειδήσεις: Η
ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος των
Λαών (ΔΚΛ) ζητά από την τουρκική κοινωνία να υψώσει την φωνή της κατά του
αυταρχισμού της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ),
η αστυνομία επιτέθηκε σε πλήθη που
διαμαρτυρήθηκαν για την απομάκρυνση
Κούρδων δημάρχων από τα καθήκοντά
τους, η αστυνομία δεν θα ερευνήσει την
επίθεση που δέχθηκε από αστυνομικούς
ο δικηγόρος Σουμέγ Σουρένογλου, υπό
κράτηση η κριτικός λογοτεχνίας Αϊσεγκιούλ Τόζερεν.
Το διαδικτυακό πρωτοσέλιδο της «Εβρενσέλ» μιλά από μόνο του και οδηγεί
τους ανεξάρτητους αναλυτές και δημοσιογράφους της Τουρκίας σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα: Τρία χρόνια μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν αποφάσισε να δρομολογήσει νέο κύμα κρατικής καταστολής, στο στόχαστρο του
οποίου βρίσκονται οι Κούρδοι και σχεδόν
όλες οι εστίες κοινωνικής και πολιτικής
αντιπολίτευσης και αντίστασης.
Το νέο κύμα κρατικής καταστολής έρχεται σε μια περίοδο που η κρατική συμμαχία παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες
και βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη διάσπαση. Όλες οι ενδείξεις και σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά του
ΑΚΡ συνεχίζουν να ακολουθούν καθοδική
πορεία, την στιγμή που η αξιωματική αντιπολίτευση και οι σύμμαχοί της ανεβάζουν τον πολιτικό πήχη.

Η επίθεση κατά των Κούρδων

Το πρωί της Δευτέρας, με συνοπτικές
διαδικασίες, το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε στην απομάκρυνση τριών
Κούρδων δημάρχων από τα καθήκοντά
τους. Πρόκειται για τους δημάρχους του
Μάρντιν, του Ντιγιάρμπακιρ και του
Βαν. Το Μάρντιν είναι η πολυπολιτιμισκή
πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής Τουρκίας και του Κουρδιστάν. Τα τελευταία
χρόνια, από αυτήν την επαρχία οι χριστιανοί της Τουρκίας στέλνουν βουλευτή
στο τουρκικό κοινοβούλιο. Το Ντιγιάρμπακιρ είναι η μεγαλύτερη κουρδική
πόλη της Μεσοποταμίας. Μια από τις
μεγάλες κουρδικές πόλεις της περιοχής
είναι και το Βαν.
Η τουρκική κυβέρνηση απομάκρυνε
από τα καθήκοντά τους τους τρεις Κούρδους δημάρχους με το σκεπτικό ότι παρείχαν υποστήριξη στην «τρομοκρατική»
οργάνωση PKK-KCK. Στην θέση τους, η
Άγκυρα διόρισε γραφειοκράτες, οι οποίοι
με το που εισήλθαν στα γραφεία των
Κούρδων δημάρχων τοποθέτησαν στους
τοίχους φωτογραφίες του Προέδρου της

Mε συνοπτικές διαδικασίες, το Υπ. Εσωτερικών προχώρησε στην απομάκρυνση τριών Κούρδων δημάρχων από τα καθήκοντά τους.
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Εθνικιστικοί και μιλιταριστικοί κύκλοι, με αντιδυτικά
αντανακλαστικά, έχουν καταφέρει να ελέγξουν το ΑΚΡ
και να επιβάλουν σε ολόκληρη την χώρα την δική
τους πολιτική ατζέντα.
Τουρκίας. Η απομάκρυνση εκλεγμένων
δημάρχων από τα καθήκοντά τους δεν
αποτελεί μια νέα εξέλιξη για τα τουρκικά
πολιτικά δρώμενα. Και την προηγούμενη
περίοδο, η τουρκική κυβέρνηση είχε επιστρατεύσει την ίδια πρακτική για δήμους που έλεγχαν οι Κούρδοι και η αντιπολίτευση. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της
Τουρκίας, λίγο πριν από τις δημοτικές
εκλογές του Μαρτίου του 2019, είχε προειδοποιήσει ότι η κυβέρνησή του δεν
θα δίσταζε να απομακρύνει από τα καθήκοντά τους εκλεγμένους δημάρχους
και δημοτικούς σύμβουλους, σε περίπτωση που διαπίστωνε ότι διατηρούν
δεσμούς και συνεργασία με «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Στο στόχαστρο η αντιπολίτευση

Για τον Τούρκο δημοσιογράφο Μουράτ
Γιετκίν, η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Κούρδους δημάρχους
θα πρέπει να θορυβήσει ολόκληρη την
τουρκική κοινή γνώμη. Και αυτό διότι
όλες οι τελευταίες πληροφορίες από την
Άγκυρα δείχνουν ότι μετά τους κουρδι-

κούς δήμους ακολουθούν αντιδημοκρατικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για
δήμους που ελέγχει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Με την άποψη του κ. Γιετκίν συμφωνούν και άλλοι ανεξάρτητοι αναλυτές,
οι οποίοι προειδοποιούν ότι το τουρκικό
Προεδρικό και η κυβέρνηση του ΑΚΡ
δεν έχουν «αποδεχθεί» τη νέα πρωτοκαθεδρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη
και στην Σμύρνη. Οι τρεις δήμοι και η
ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος (ΡΛΚ) βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των διωκτικών
αρχών.
Από την πλευρά του, με την πλήρη
επίγνωση της κρισιμότητας της νέας συγκυρίας, το ΡΛΚ παρέχει υποστήριξη
στο κουρδικό κίνημα και υψώνει την
φωνή του κατά το νέο κύμα κρατικής
καταστολής. Το ΡΛΚ, το οποίο αυτό το
διάστημα ετοιμάζει μια πρόταση-πακέτο
συνταγματικής αναθεώρησης, δια μέσου
της οργάνωσης νεολαίας, ανακοινώνει
ότι θα δώσει μάχη για την επανάκτηση
του ελέγχου των κουρδικών δήμων, όπως
ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση
του δήμου της Κωνσταντινούπολης και
άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της
δυτικής Τουρκίας.

Η κρίσιμη εσωτερική συγκυρία

Όλες οι προαναφερόμενες εξελίξεις
έρχονται σε μια περίοδο που ο κ. Ερντογάν και κόμμα του αντιμετωπίζουν μια
ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία
στο εσωτερικό της χώρας. Όπως μας ενημερώνουν κύκλοι της εσωκομματικής

αντιπολίτευσης του ΑΚΡ, αυτήν την περίοδο τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος πέφτουν κάτω από το 40%, γεγονός
που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την αυτοδυναμία της κυβερνητικής συμμαχίας,
την οποία απαρτίζουν το ΑΚΡ και το Κίνημα των Γκρίζων Λύκων.
Σύμφωνα με την πηγή μας, το Προεδρικό, που γνωρίζει πολύ καλά την σοβαρότητα της όλης κατάστασης, παρασύρεται πίσω από την εθνικιστική συμμαχία, τους Γκρίζους Λύκους, τους εθνικιστικούς και μιλιταριστικούς κύκλους
που επέστρεψαν σε σημαντικά πόστα
του τουρκικού κρατικού μηχανισμού
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Ο
πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει άλλη επιλογή
παρά να ακολουθήσει εθνικιστική και
σκληρή γραμμή σε σειρά ζητημάτων.
Το προεδρικό σύστημα, το οποίο οικοδόμησε ο ίδιος, δέχεται πλήγματα από
πολλές κατευθύνσεις. Για αυτόν τον λόγο
ο αυταρχισμός αποτελεί μοναδική διέξοδο
για την κυβέρνηση κατά την νέα περίοδο.
«Πίσω από την νέα απόφαση για τους
Κούρδους δημάρχους διακρίνουμε τον
ρόλο του Αντιπροέδρου της χώρας και
του Υπουργού Εσωτερικών», επισημαίνει
ο Εργκιούν Μπαμπάχαν, ο οποίος πριν
από μια δεκαετία βρέθηκε στο πλευρό
του ΑΚΡ για να υποστηρίξει την στροφή
της χώρας του προς τον εκδημοκρατισμό.
Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο αναλυτή του σήμερα, εθνικιστικοί και μιλιταριστικοί κύκλοι, με αντιδυτικά αντανακλαστικά, έχουν καταφέρει να ελέγξουν το ΑΚΡ και να επιβάλουν σε ολόκληρη την χώρα την δική τους πολιτική
ατζέντα.
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Παραίτηση Κόντε με
επίθεση κατά Σαλβίνι
Τίτλοι τέλους για την ιταλική συγκυβέρνηση
«Αυτή η κυβέρνηση τελειώνει εδώ». Ο
Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε
υπέβαλε χθες την παραίτησή του, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση εναντίον
του υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι. Η πρωτοβουλία περνάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζο Ματαρέλα,
ο οποίος θα διερευνήσει το ενδεχόμενο
κυβέρνησης με διαφορετική πλειοψηφία
ή προσφυγής στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου. «Αξιολογώ ως εντελώς ανεύθυνη την απόφαση να προκληθεί κυβερνητική κρίση
για να εξυπηρετηθούν προσωπικά και
κομματικά συμφέροντα», είπε ο Κόντε
κατά τη συζήτηση στη Γερουσία, καταχειροκροτούμενος. «Η ψήφος είναι η
πεμπτουσία της δημοκρατίας. Αλλά το
να στέλνουμε τους πολίτες στις κάλπες
κάθε χρόνο είναι ανευθυνότητα», συνέχισε, απευθυνόμενος στον Σαλβίνι, ο
οποίος καθόταν ανέκφραστος δίπλα του.
O Κόντε εξέφρασε επίσης την ανησυχία
του για τις εκκλήσεις του Σαλβίνι προς
τους υποστηρικτές του να βγουν στις
πλατείες σε περίπτωση που δεν γίνουν
εκλογές και για την επιδίωξή του να αποκτήσει «το σύνολο των εξουσιών».
Ο υπουργός Εσωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει στα χέρια
του δημοσκοπήσεις που του επιτρέπουν
να προσβλέπει στον πρωθυπουργικό
θώκο, σε περίπτωση νέων εκλογών. Παρότι κατέθεσε πρόταση μομφής στην
κυβέρνηση, ο Σαλβίνι παραμένει υπουργός, ενώ δηλώνει ότι θα μπορούσε να
ψηφίσει πρώτα τον νέο προϋπολογισμό
και μετά να παραιτηθεί.
Αντί να αφήσει στον Σαλβίνι την αποκλειστική πρωτοβουλία των κινήσεων,

ο Κόντε επέλεξε να επιστρέψει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον
πρόεδρο Ματαρέλα. Ο Ιταλός πρόεδρος
θα διερευνήσει το ενδεχόμενο σχηματισμού βραχύβιας υπηρεσιακής κυβέρνησης ή κυβερνητικής συμφωνίας ανάμεσα στο συγκυβερνών Κίνημα 5 Αστέρων και στο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα. Το Κίνημα 5 Αστέρων
κατέκτησε την εξουσία ως «φρέσκια»
εναλλακτική στο Δημοκρατικό Κόμμα
<
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«Το να στέλνουμε τους
πολίτες στις κάλπες
κάθε χρόνο είναι ανευθυνότητα», είπε ο απερχόμενος
πρωθυπουργός.
και η πιθανή συγκυβέρνηση θα αποτελούσε βούτυρο στο ψωμί της Λέγκας.
Απευθυνόμενος στη Γερουσία αμέσως
μετά τον Κόντε, ο Σαλβίνι ξεκίνησε ήδη
να ειρωνεύεται τους κυβερνητικούς εταίρους του για το ενδεχόμενο τέτοιας
σύμπραξης. Μιλώντας με πολύ πιο απλουστευτικό, άμεσο και συνθηματολογικό λόγο από ό,τι ο Κόντε, ο Σαλβίνι
περιέγραψε τον εαυτό του ως σωτήρα
μιας Ιταλίας που κινδυνεύει από οικονομικό μαρασμό και δημογραφικό αφανισμό. «Δεν θέλω την Ιταλία σκλάβα κανενός, δεν θέλω αλυσίδες», είπε. «Τα νοσοκομεία δεν θα τα συντηρούμε μόνο
αν το επιτρέπουν οι Βρυξέλλες, τις αναπηρικές συντάξεις δεν θα τις αυξάνουμε
μόνο αν το επιτρέπουν οι Βρυξέλλες».
REUTERS, A.P.

Ματέο Σαλβίνι και Τζουζέπε Κόντε, χθες, κατά τη συζήτηση στη Γερουσία.

O στρατός του Ασαντ κερδίζει εδάφη στο Ιντλίμπ και στη Χάμα
Σημαντικές επιτυχίες καταγράφει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο συριακός στρατός
στην προσπάθειά του να εξοστρακίσει τους
τζιχαντιστές και άλλους αντικαθεστωτικούς
αντάρτες από το τελευταίο εκτεταμένο
προπύργιό τους, την περιοχή του Ιντλίμπ,
στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.
Οι αντικαθεστωτικοί φαίνεται ότι αποσύρθηκαν από τη στρατηγικής σημασίας
πόλη Χαν Σεϊχούν, στην επαρχία Ιντλίμπ,
σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες
από τον κυβερνητικό στρατό που προέδρου
Μπασάρ αλ Ασαντ και από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που πρόσκειται στην αντιπολίτευση. Η οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, που προέρχεται από την Αλ Κάιντα και αντιπροσωπεύει την πιο ισχυρή δύναμη των αντικαθεστωτικών στην περιοχή έκανε λόγο
για «αναδίπλωση», υποστηρίζοντας ότι
μέρος των μαχητών της συνεχίζει να βρίσκεται και να μάχεται στην πόλη.
Η Χαν Σεϊχούν βρίσκεται πάνω στον αυ-
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Δεν αποσύρονται
οι τουρκικές δυνάμεις,
παρά τον βομβαρδισμό
αυτοκινητοπομπής τους.

Σύροι αντικαθεστωτικοί αντάρτες αποσύρονται από την πόλη Χαν Σεϊχούν υπό την κάλυψη αυτοκινητοπομπής του τουρκικού στρατού. Στο βάθος, διακρίνεται ο καπνός από βομβαρδισμό των συριακών ενόπλων δυνάμεων.

τοκινητόδρομο Μ5, την πιο σημαντική
οδική αρτηρία της Συρίας, που ενώνει τη
Δαμασκό με το Χαλέπι, περνώντας από
σειρά μεγάλων πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Χομς. Εγινε παγκοσμίως
γνωστή το 2017 λόγω επίθεσης με χημικό
αέριο που προκάλεσε δεκάδες θυμάτων. Η
αντιπολίτευση και οι Ηνωμένες Πολιτείες
είχαν καταγγείλει ότι η επίθεση οργανώθηκε
από το καθεστώς Ασαντ, κάτι που διέψευσε
κατηγορηματικά η Δαμασκός. Παράλληλα
με τη Χαν Σεϊχούν, οι αντικαθεστωτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα τελευταία οχυρά τους στη γειτονική επαρχία Χάμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η περιοχή του Ιντλίμπ ανακηρύχθηκε
«ασφαλής ζώνη» ύστερα από συμφωνία ανακωχής που προέβλεπε την εγκατάσταση
παρατηρητηρίων από τη Ρωσία και την
Τουρκία, χάρη στη μεσολάβηση των οποίων
επετεύχθη ο εύθραυστος συμβιβασμός. Ωστόσο, από τα τέλη Απριλίου, ο συριακός
στρατός έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις για
την κατάληψη του Ιντλίμπ επικαλούμενος
παραβιάσεις της ανακωχής εκ μέρους των
ανταρτών. Τόσο το Παρατηρητήριο όσο
και πηγές του συριακού στρατού ανέφεραν
ότι οι αντάρτες που υποχώρησαν από τη
Χαν Σεϊχούν και τη Χάμα εγκαταστάθηκαν
σε περιοχή που ελέγχει ο τουρκικός στρατός, στην πόλη Μορέκ. Μία ημέρα νωρίτερα,
η συριακή αεροπορία είχε βομβαρδίσει
στο ίδιο σημείο τουρκική αυτοκινητοπομπή,
η οποία μετέφερε ενισχύσεις προς τους
αντάρτες. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι και τραυματίστηκαν
12. Την επίθεση κατά της αυτοκινητοπομπής κατήγγειλε το αμερικανικό υπουργείο

Εξωτερικών, χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά
στην κυβέρνηση της Συρίας ή στους Ρώσους συμμάχους της.
Χθες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η χώρα
του δεν πρόκειται να αποσύρει το παρατηρητήριό της στο Μορέκ – ένα από τα 12 συνολικά που έχει εγκαταστήσει στην ευρύτερη
περιοχή του Ιντλίμπ. Προσέθεσε, δε, ότι η
Τουρκία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη
Ρωσία μετά το επεισόδιο της Δευτέρας,
ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των στρατιωτών της και των σημείων παρατήρησης
που λειτουργούν υπό τον έλεγχό τους.
Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπενθύμισε
ότι και η χώρα του διαθέτει στρατιώτες
που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή
του Ιντλίμπ και προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα καταστείλουν άμεσα
και αποτελεσματικά τυχόν απόπειρες για
επιθέσεις από ομάδες ισλαμιστών.
REUTERS, A.P.
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Νέα πρόσωπα
στον κρατικό
μηχανισμό

Επανεκκίνηση
των εργασιών
του Κοινοβουλίου

Ποιοι τοποθετούνται σε Αττικό Μετρό,
ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και στην Εγνατία
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Πρόσωπα που κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν έχουν αναφορές στο εγχώριο πολιτικό σύστημα και επιλέχθηκαν
με βασικό κριτήριο το βιογραφικό τους
και την εξειδίκευση –οικονομική και
νομική– σε θέματα ανταγωνισμού είναι
τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ανακοινώνονται μέχρι
αύριο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού που θα προτείνει η κυβέρνηση
είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
καταξιωμένος Ελληνας καθηγητής στο
Ηνωμένο Βασίλειο με εξειδίκευση στον
ανταγωνισμό, ενώ τα υπόλοιπα, «εγχώρια» μέλη έχουν επίσης ειδίκευση και
εμπειρία στον τομέα. Την ίδια ώρα, πάντως, τα ονόματα που ακούγονται και
κάποια που έχουν «κλειδώσει» για τις
στελεχώσεις ΔΕΚΟ φαίνεται να έχουν
κομματική χροιά.
Οσον αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν
ότι και τα τέσσερα μέλη που θα προτείνει
η κυβέρνηση –πρόεδρος, αντιπρόεδρος
και δύο εισηγητές– έχουν βαριά βιογραφικά και ειδίκευση, δεν έχουν κομματικές
ταυτότητες και το βασικό κριτήριο για
την επιλογή τους είναι ότι είναι οι σωστοί
άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Τα βιογραφικά των τεσσάρων που αναμένεται
να περάσουν από ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας απαντούν και στην κριτική που
δέχθηκε η κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι προχωρεί στην αντικατάσταση της
Βασιλικής Θάνου με κομματικά κριτήρια,
την ώρα μάλιστα που, όπως υπενθύμιζε
κυβερνητικός παράγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε ευρωπαϊκή οδηγία που δεν
έχει ενσωματώσει και την οποία παραβίασε με τον διορισμό της κ. Θάνου. Tην
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Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται,
εξάλλου, να συνεδριάσει η Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής για τη νέα
ηγεσία της Δικαιοσύνης, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνουν
οι ακροάσεις από την αρμόδια επιτροπή
της Βουλής τόσο των επικεφαλής της
ΕΡΤ και του ΑΠΕ όσο και του ΟΑΕΔ. Το
πρόσωπο που θα προταθεί να αναλάβει
το ΑΠΕ δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη,
αλλά κρούσεις έχουν γίνει και σε εν ενεργεία δημοσιογράφους με διοικητική
εμπειρία.
Την ίδια ώρα, «κλειδωμένος» είναι ο
Νίκος Ταχιάος –πρώτος επιλαχών βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης με τη
<
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Καταξιωμένος Ελληνας
καθηγητής στο Ηνωμένο
Βασίλειο αναμένεται να
τοποθετηθεί πρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο Μαξίμου με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου.

Ν.Δ. και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη στήριξη της Ν.Δ. στις εκλογές του Μαΐου– για τη θέση του
προέδρου της Αττικό Μετρό Α.Ε. (με
μη εκτελεστικές αρμοδιότητες) στη
θέση του Γιάννη Μυλόπουλου, ενώ οριστικές είναι και οι επιλογές προέδρων
και διευθυνόντων συμβούλων σε ΟΣΕ,
ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν επίσης «κλειδώσει» είναι αυτό του πρώην βουλευτή Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σπηλιόπουλου για
τη θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, ο οποίος
είχε θεωρηθεί ότι στον δεύτερο γύρο
των περιφερειακών εκλογών είχε καλέσει εμμέσως τους ψηφοφόρους του

να στηρίξουν τον στηριζόμενο από τη
Ν.Δ. Νεκτάριο Φαρμάκη. Στην Εγνατία,
για πρόεδρος προορίζεται ο Γιώργος
Κωνσταντόπουλος (πρώην βουλευτής
Πιερίας της Ν.Δ.) και για διευθύνων
σύμβουλος ο Κώστας Κουτσούκος, ο
οποίος προέρχεται από την Εγνατία.
Στην ΕΡΓΟΣΕ κατευθύνονται ως πρόεδρος ο Χρόνης Ακριτίδης, μέλος του
ΤΕΕ και πρόσφατα υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. στην Κοζάνη, ενώ διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο Χρήστος
Βίνης, πολιτικός μηχανικός, μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι συνεννοήσεις με τη γαλλική πλευρά για
την ατζέντα των συζητήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ

Μακρόν αύριο στο Παρίσι. Το πρόγραμμα
μέχρι χθες προέβλεπε υποδοχή του κ.
Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη από το
ζεύγος Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν
στο Ελιζέ. Θα ακολουθήσει το τετ α τετ
του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Γάλλο
πρόεδρο και στη συνέχεια συνάντηση
με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών.
Από την ελληνική πλευρά θα μετάσχουν
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας
του πρωθυπουργού, αντιναύαρχος ε.α.
Αλέξανδρος Διακόπουλος, η διευθύντρια
του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο σύμβουλός του Δημήτρης Μητρόπουλος.

Το συνέδριο φέρνει τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάδα μετά τις θερινές
διακοπές στην Ιβηρική Χερσόνησο,
και στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου τον περιμένει μια σειρά από
φλέγοντα ζητήματα. Το πρώτο αφορά
τα εσωκομματικά θέματα που είναι
όλα ανοικτά και έχουν άμεσο αντίκτυπο
και στην εικόνα που εκπέμπει το κόμμα.
Η ανάπαυλα του Αυγούστου βεβαίως
βοήθησε ώστε να μη βγει προς τα έξω
«εικόνα βαβέλ», αλλά είναι βέβαιο πως
αν ο τέως πρωθυπουργός δεν συγκαλέσει τα όργανα και δεν ξεκινήσει ά<
<
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Διαφορετικές προσεγγίσεις
για το πώς θα συνδεθεί
με τη διεύρυνση του
κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το
αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

μεσα και συντεταγμένα η εσωκομματική συζήτηση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος
τα στελέχη του κόμματος να λειτουργούν κατά το δοκούν και να έρθουν
στην επιφάνεια οι αντιφάσεις που υπάρχουν στο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως το γνωρίζει πολύ καλά αυτό
και ήδη εντός της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της επομένης αναμένεται να συγκαλέσει Πολιτική Γραμματεία, που θα είναι η αρχή ενός μπαράζ
εσωκομματικών συσκέψεων, οι οποίες
θα σηματοδοτούν την έναρξη της λε-

γόμενης προσυνεδριακής διαδικασίας.
Ενα από τα βασικά προβλήματα που
θα πρέπει να λύσει ο κ. Τσίπρας έχει
να κάνει με τον γραμματέα του κόμματος. Οι αιχμές με αποδέκτες εντός
του ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε σε πρόσφατη
συνέντευξή του ο γραμματέας του κόμματος Π. Σκουρλέτης, δείχνουν πως
δεν υπάρχει μόνο καπνός αλλά και φωτιά. Ο τρόπος που θα εκτονωθεί η γκρίνια προς το πρόσωπο του κ. Σκουρλέτη
είναι μια εξίσωση που καλείται να λύσει
ο πρόεδρος του κόμματος.

Την ίδια ώρα, σημαντική εκκρεμότητα είναι το συνέδριο. Το μείζον δεν
είναι ο χρόνος που θα διεξαχθεί, αν
και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
με άλλους να υποστηρίζουν τις αρχές
του επόμενου έτους και άλλους την
ερχόμενη άνοιξη. Το σημαντικότερο
είναι οι όροι, δηλαδή ο οδικός χάρτης
με τον οποίο θα γίνει. Σε πολύ γενικές
γραμμές ένα βασικό ερώτημα είναι αν
το συνέδριο θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ και
εκεί θα γίνει «κάλεσμα» προς τις ευρύτερες δυνάμεις του χώρου ή θα διε-

ξαχθεί ένα συνέδριο κοινό με την ήδη
συγκροτηθείσα «Προοδευτική Συμμαχία». Το ερώτημα είναι κρίσιμο πολιτικά όχι μόνο για το μήνυμα που θα
εκπέμψει, αλλά και για τους νέους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν.
Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει
τη δομική αντιπολίτευση. Χθες με
μία και πάλι εκτενή ανακοίνωση σχολίασε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το τέλος των
μνημονίων. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, τα στοιχεία
που συνοδεύουν την ανακοίνωση «δικαιώνουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της
οικονομίας και καταρρίπτουν το αφήγημα της Ν.Δ. για τη δήθεν καταστροφική οικονομική πολιτική που
άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ». Μεταξύ άλλων,
τα στοιχεία αναφέρουν πως το ποσοστό της ανεργίας έπεσε για πρώτη
φορά μετά τον Ιούλιο του 2011 κάτω
από το 18% (συγκεκριμένα 17,6% τον
Απρίλιο του 2019). Παράλληλα, η ίδια
ανακοίνωση διαπιστώνει τις θετικές
εξελίξεις στην οικονομία της χώρας,
παραθέτοντας στοιχεία για την επιστροφή στις αγορές, τη δημοσιονομική κατάσταση και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, δίδεται έμφαση
στις δηλώσεις Eυρωπαίων αξιωματούχων όπως του αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και του επιτρόπου Πιερ
Μοσκοβισί, καθώς αμφότεροι μιλούν
για την πρόοδο που έχει σημειώσει
η χώρα ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Για τα μεγάλα και κρίσιμα, στην οικονομία
και στους θεσμούς, ζητήματα προετοιμάζεται ο πολιτικός κόσμος, καθώς, μετά
τις ολιγοήμερες διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, στη Βουλή επανεκκινούν
τα αμέσως επόμενα 24ωρα οι σχετικές
νομοθετικές και άλλες διαδικασίες.
Το προσεχές δεκαήμερο, το τελευταίο
του θέρους, η Διάσκεψη των Προέδρων
καλείται κατ’ αρχάς να εκφράσει γνώμη
αναφορικά με την επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν την ηγεσία
του Αρείου Πάγου, καθώς ως γνωστόν
η σχετική διαδικασία που επιχειρήθηκε
από την προηγούμενη κυβέρνηση, ελάχιστο χρόνο πριν από τις εκλογές, δεν
ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο Πέμπτη θα εκφραστεί γνώμη επί των προτεινομένων για
τη θέση του προέδρου και την επομένη
για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου.
Σε επίπεδο νομοθετικού έργου, ο ίδιος
προγραμματισμός φέρει ως πρώτο σχέδιο
νόμου να εισάγεται προς ψήφιση κύρωση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την προστασία των των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο
νομοθέτημα κρίθηκε, όπως γνωρίζουμε,
αναγκαίο να προωθηθεί προς ψήφιση
το ταχύτερο, καθώς η χώρα μας έχει
κληθεί να καταβάλει πρόστιμο 2,5 εκατ.
ευρώ ετησίως για μη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.
Στη συνέχεια, η οικονομία θα βρεθεί
στο επίκεντρο. Δεν είναι μόνον το νέο
μεσοπρόθεσμο και, φυσικά, ο ετήσιος
προϋπολογισμός –ο πρώτος της νέας
κυβέρνησης Μητσοτάκη– για τα οποία
πλησιάζει η ώρα κατάθεσης, συζήτησης
και ψήφισης. Οπως έχει ήδη επισημανθεί
αρμοδίως, έχουν προτεραιότητα το νέο
φορολογικό και το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με τα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ολοκληρωμένο στίγμα
των σχεδιασμών της για την ανάπτυξη,
μέσω και της μείωσης της φορολογίας
και της ενίσχυσης των επενδύσεων.

Απαντες υποστηρίζουν ότι το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά θερμό για το
Κοινοβούλιο, όχι μόνον επειδή η αντιπολίτευση, ιδιαιτέρως δε η αξιωματική,
προετοιμάζεται για μετωπικές αντιπαραθέσεις εφ’ όλης της οικονομικής ύλης
– αλλωστε, σαφές δείγμα των διαθέσεών
τους έδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήδη κατά την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, με
την ευκαιρία της συζήτησης και της
ψήφισης των τριών πρώτων νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Ν.Δ. Αλλά και
διότι στην ατζέντα της Εθνικής Αντιπροσωπείας υπάρχουν και αναμένονται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομοθετήματα για ζητήματα που έχουν προκαλέσει
στο παρελθόν οξύτατες συγκρούσεις,
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Αύριο θα εκφραστεί
γνώμη επί των προτεινομένων για τη θέση
του προέδρου
του Αρείου Πάγου.
όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται με ενδιαφέρον
και η κατάθεση της κυβερνητικής πρότασης ώστε να δοθεί στους Ελληνες του
εξωτερικού η δυνατότητα ψήφου. Τη
δική τους σειρά περιμένουν, επίσης,
νομοσχέδια που έχουν εξαγγελθεί από
τους αρμόδιους υπουργούς αναφορικά
με ζητήματα στους χώρους της Παιδείας
και της Υγείας κατ’ αρχήν.
Με μεγάλο και εύλογο ενδιαφέρον
αναμένεται και η δεύτερη «φάση» της
συνταγματικής αναθεώρησης, που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν
από την ολοκλήρωση της θητείας του
κ. Παυλόπουλου, καθώς εκτός όλων
των άλλων, όπως είναι γνωστό, μεταξύ
των προς αναθεώρηση διατάξεων είναι
και εκείνη που αφορά την αποσύνδεση
της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής
και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Στο επίκεντρο οι άριστες
σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ
Το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων διαπιστώθηκε στη συνάντηση που είχαν χθες ο υφυπουργός
Εξωτερικών για τους απόδημους Ελληνες
Αντώνης Διαματάρης και ο Αμερικανός
πρέσβης Τζέφρεϊ Πάιατ, κατά την οποία,
εκτός από τη στρατηγική σχέση των
δύο χωρών, συζητήθηκαν και θέματα
της ελληνικής ομογένειας της Αμερικής.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιατ χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετική
και επισήμανε ότι η ελληνοαμερικανική
κοινότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
στην εμβάθυνση της διμερούς σχέσης
Ελλάδας - ΗΠΑ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση
ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στις πρόσφατες
συνομιλίες του Αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Ελληνα
ομόλογό του Νίκο Δένδια στις Ηνωμένες
Πολιτείες, στην έναρξη του στρατηγικού
διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ και στο ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον. Υπογράμμισε ακόμη ότι με τη
νέα κυβέρνηση προκύπτει μια ευκαιρία
από την οποία μπορεί να ωφεληθούν
και οι δύο χώρες, αποδίδοντας εύσημα
προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη
Ο κ. Διαματάρης ευχαρίστησε τον κ.
Πάιατ για τη συνάντηση, σημειώνοντας
ότι είναι ο πρώτος πρέσβης που ζήτησε
να δει, και υπογράμμισε τη σημασία
που αποδίδει στις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις, καθώς έχει ζήσει πολλά χρόνια
στις ΗΠΑ. Εξήρε, επίσης, την ομόφωνη
απόφαση της Ιεράς Συνόδου και του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για τον ορισμό των νέων Αρχιεπισκόπων, του Ελπιδοφόρου στις

Τζέφρεϊ Πάιατ και Αντώνης Διαματάρης.
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Συνάντηση του
υφυπουργού Εξωτερικών
για τους απόδημους Ελληνες Αντώνη Διαματάρη
και του Αμερικανού
πρέσβη Τζέφρεϊ Πάιατ.
ΗΠΑ, του Μακαρίου στην Αυστραλία
και του Νικήτα στη Βρετανία, που μπορούν σε συνεργασία με την πολιτεία
να αναπτύξουν σημαντικές πρωτοβουλίες ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις.
Ζήτησε επίσης τη συνεργασία του Αμερικανού πρέσβη ώστε να αντιμετωπιστεί από κοινού το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των
Ελληνοαμερικανών που περνούν τις
διακοπές τους στην Ελλάδα.

Η Ουάσιγκτον ζητεί να μην επιτραπεί ο ελλιμενισμός του ιρανικού δεξαμενόπλοιου
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Συναγερμό στις ελληνικές αρχές έχουν σημάνει οι πληροφορίες ναυλομεσιτικών πηγών σύμφωνα με τις οποίες το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, που επιζητούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων
που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και τη Συρία,
ενδέχεται να ετοιμάζεται να μεταφέρει το
φορτίο του σε άλλο δεξαμενόπλοιο σε περιοχή κοντά στην Ελλάδα και πιθανότατα
στα ανοικτά της Καλαμάτας. Aν και η μεταφορά του φορτίου, δηλαδή των 2,1 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που φέρει,
από πλοίο σε πλοίο (ship to ship ή STS
operation) μπορεί καιρού επιτρέποντος να
γίνει και στην ανοικτή θάλασσα, το ενδε-

χόμενο κάτι τέτοιο να γίνει εντός ελληνικών
χωρικών υδάτων προκαλεί σοβαρές διπλωματικές ανησυχίες. Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο «Grace 1», που μετονομάστηκε σε
«Adrian Darya 1», βρισκόταν αργά χθες
το βράδυ σε ρότα προς το λιμάνι της Καλαμάτας, κάτι που έχει αναφερθεί και στα
διεθνή ΜΜΕ. Με βάση την ταχύτητα του
πλοίου και τη θέση του οι ειδικοί εκτιμούν
πως θα φτάσει στα ανοικτά της Καλαμάτας,
προορισμός που δίδεται και από τo AIS
του πλοίου σύμφωνα με το Marinetraffic,
την Κυριακή. Στην παρούσα φάση ναυλομεσιτικοί κύκλοι αναφέρουν πως ειδικευμένη σε τέτοιες μεταφορές εταιρεία
έχει αναλάβει το έργο και αναζητεί και
πλοίο για τη μεταφορά, χωρίς να ξεκαθα-

ρίζουν όμως ούτε την ιδιοκτησία του πλοίου
ούτε τον πιθανό προορισμό του φορτίου.
Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που
θέλουν το «Adrian Darya 1», το οποίο απέπλευσε από το Γιβραλτάρ, να έχει ως
πιθανό προορισμό το λιμάνι της Καλαμάτας,
δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως «μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει αίτημα κατάπλευσης
του ιρανικού δεξαμενόπλοιου». Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι τo ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών «παρακολουθεί στενά
το ζήτημα που έχει προκύψει με το τάνκερ
ιρανικών συμφερόντων και βρίσκεται σε
επικοινωνία διά της διπλωματικής οδού
με την αμερικανική πλευρά».
Την προοπτική να καταπλεύσει σε ελ-

ληνικά χωρικά ύδατα ή και λιμάνι το εν
λόγω δεξαμενόπλοιο σχολίασε άλλωστε
και εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτές
τις πηγές, το ιρανικό πλοίο μεταφέρει
παράνομο πετρέλαιο με στόχο να τροφοδοτήσει ιρανικές και συριακές τρομοκρατικές εκστρατείες. Επισημάνθηκε
μάλιστα πως οι εταιρείες και οι ναυτικοί
πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια χορήγησης βοήθειας σε τέτοια πλοία θα μπορούσε να θεωρηθεί
παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση, κάτι που θα είχε συνέπειες. Η παροχή ή η απόπειρα παροχής
στήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση
θεωρείται από την αμερικανική νομοθεσία

έγκλημα και η παραβίασή της μπορεί να
οδηγήσει ακόμη και σε φυλάκιση 20 ετών
ή ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση που
προκληθεί θάνατος. Ο Αμερικανός διπλωμάτης γνωστοποίησε πως αυτές οι
θέσεις των ΗΠΑ έχουν μεταφερθεί στην
ελληνική κυβέρνηση, καθώς και σε όλα
τα λιμάνια της Μεσογείου στο πλαίσιο
των αμερικανικών προειδοποιήσεων
κατά της διευκόλυνσης του συγκεκριμένου πλοίου. Οι Αρχές του Γιβραλτάρ επέτρεψαν τον απόπλου του χωρητικότητας
300,600 dwt δεξαμενόπλοιου (VLCC), απορρίπτοντας το αίτημα των ΗΠΑ για εφαρμογή αμερικανικών κυρώσεων που
αποσκοπούν στον μηδενισμό των ιρανικών
εξαγωγών πετρελαίου. Το υπουργείο Δι-

καιοσύνης του Γιβραλτάρ, που αποτελεί
βρετανική κτήση, ανακοίνωσε ότι οι κυρώσεις δεν δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή
Ενωση. Το πλοίο βρισκόταν από τις 4 Ιουλίου ακινητοποιημένο στα Στενά του
Γιβραλτάρ, σε μια εξέλιξη που δοκιμάζει
τις σχέσεις Βρετανίας - Ιράν, αφού οδήγησε
την Τεχεράνη να δεσμεύσει, ως αντίποινα,
το υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοιο
«Stena Impero» στα Στενά του Ορμούζ.
Το Γιβραλτάρ επέτρεψε τον απόπλου του
«Adrian Darya 1» την περασμένη Πέμπτη.
Μια ημέρα αργότερα όμως έφθασε στο
Γιβραλτάρ νέο αίτημα των ΗΠΑ για νέα
δέσμευση του VLCC, το οποίο μεταφέρει
2,1 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου,
αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

5º MAO-HMA
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Πρωτταγωνιστής σε αυττή τη νέα σειρά - το
ο πιο διάσημο
παπί του κόσμου, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ. Απολαύστε,
λοιπόν, τις ιστορίες του αγαπημένου σας ήρωα,
διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε
τα πάντα για την οικονομία!
Στον πέμπτο τόμο ο Σκρούτζ Μακ Ντάκ ασχολείται με
το πολυσυζητημένο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

Αυτή την Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Αυξάνονται οι τουρίστες που
κάνουν διακοπές στην Αθήνα
Η ελληνική πρωτεύουσα μετατρέπεται σε αυτοτελή τουριστικό προορισμό για city breaks
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης ανόδου
της Αθήνας και της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής ως αυτοτελών τουριστικοών προορισμών για «city breaks»
δίδουν τα στοιχεία της αεροπορικής και
της ακτοπλοϊκής κίνησης του Ιουλίου.
Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία επιβεβαιώνουν και τη στασιμότητα, αν όχι ήπια
κάμψη, των αφίξεων στους βασικούς
ελληνικούς προορισμούς της κατηγορίας
«ήλιος και θάλασσα».
Ειδικότερα, τον Ιούλιο η επιβατική
κίνηση που διακινήθηκε ακτοπλοϊκά
από τους λιμένες Πειραιά (και προς Αργοσαρωνικό), Λαυρίου, Ραφήνας διαμορφώθηκε σε 1.073.432 άτομα έναντι
1.062.425 (+0,03%) τον αντίστοιχο
μήνα του 2018, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Λιμενικού Σώματος που έχει στη διάθεσή της η «Κ».
Να σημειωθεί πως τον Ιούλιο αναμενόταν να υπάρξει σημαντική αύξηση της
ακτοπλοϊκής κίνησης καθώς είχε εκτιμηθεί πως οι εκλογές της 7ης Ιουλίου,
και πριν από αυτές οι ευρωεκλογές, οδήγησαν σε αναβολή πολλών ταξιδιών
<
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Οι διεθνείς αεροπορικές
αφίξεις στην Αθήνα αυξήθηκαν τον Ιούλιο 6,9%, χωρίς
η αύξηση αυτή να εμφανίζεται και στην ακτοπλοΐα.
του Ιουνίου και των αρχών Ιουλίου. Την
ίδια περίοδο (Ιούλιο) η εγχώρια αεροπορική κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια υποχώρησε κατά 0,1% στα
822.048 άτομα από 830.823 πέρυσι.
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η εγχώρια αεροπορική κίνηση τον Ιούλιο
υποχώρησε κατά 0,7% στους 915.623
επιβάτες από 921.691 πέρυσι. Οι τρεις
επιδόσεις, ακτοπλοΐας, περιφερειακών
αεροδρομίων και αεροδρομίου Αθηνών
δίνουν μια εικόνα στασιμότητας.
Ομως, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις
στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 6,9%. Δηλαδή ενώ ήρθαν περισσότεροι ξένοι
στην Αθήνα τον Ιούλιο (στα νησιά η
διεθνής επιβατική κίνηση ήταν μειωμένη
κατά 0,3%), δεν φαίνεται να μετακινή-

θηκαν ούτε αεροπορικώς ούτε ακτοπλοϊκώς προς τα νησιά.
Επιπλέον, αν η άνοδος αυτή δεν απεικονιστεί στην πληρότητα των ξενοδόχων της Αττικής, όπως ήδη προεξοφλούν κύκλοι της βιομηχανίας, εκτιμάται
πως οι περισσότεροι από τους 133.739
αυτούς παραπάνω επισκέπτες εξωτερικού που έφτασαν στην Αθήνα, κατέλυσαν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου
Airbnb.
Επιστρέφοντας στην ακτοπλοϊκή κίνηση του προηγούμενου μήνα αξίζει να
επισημανθεί πως, αν και οι επιβάτες
που διακινήθηκαν από Πειραιά, Λαύριο
και Ραφήνα εμφανίζονται οριακά αυξημένοι (0,03%), η μεταφορική κίνηση
των φορτηγών ήταν ενισχυμένη κατά

1%, σχεδόν σε 24.727 βαρέα οχήματα
από 23.792 πέρυσι. Παράλληλα, τα Ι.Χ.
επιβατικά οχήματα που διακινήθηκαν
ακτοπλοϊκώς τον Ιούλιο από τα ίδια λιμάνια αυξήθηκαν στα 158.168 από
150.042 τον ίδιο περυσινό μήνα. Οσον
αφορά τον αριθμό των δρομολογίων
που έκαναν φέτος σε σύγκριση με τον
περυσινό Ιούλιο οι ακτοπλοϊκές, αυτός
είναι επίσης αυξημένος: από 2.393 δρομολόγια τον Ιούλιο του 2018 έγιναν
2.532 φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό
ετήσιο θαλάσσιο μεταφορικό έργο στην
Ευρώπη ξεπερνάει τα 200 εκατ. επιβάτες,
από τους οποίους το 15% αφορά την
Ελλάδα και το 16% στην Ιταλία, σύμφωνα
με στοιχεία της XRTC Business

Consultants. Η Ελλάδα και η Ιταλία, δηλαδή, συγκεντρώνουν το 31% της ευρωπαϊκής διακίνησης επιβατών. Βέβαια,
η διαφορά των δύο χωρών είναι ότι τα
νησιά που εξυπηρετούνται στην Ελλάδα
είναι σχεδόν τριπλάσια και το δίκτυο
μεταφορών πολύ πιο πολύπλοκο.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
που έχουν δημοσιευθεί από την Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία, η μεταφορική κίνηση των επιβατών στην Ελλάδα το
2018 αυξήθηκε κατά 5% (στα 18,463 εκατ. άτομα) σε σύγκριση με το 2017,
οπότε και είχε αυξηθεί κατά 10% σε
σχέση με το 2016. Για φέτος αναμένεται
σταθεροποίηση στα περυσινά επίπεδα
αν και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μόνον
μετά τον Σεπτέμβριο.
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Μείωση των κρατήσεων
από τη Γερμανία τον Ιούλιο
Η πληγείσα από την υπερφορολόγηση
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχείων και η ανάκαμψη εναλλακτικών της Ελλάδας προορισμών, όπως η
Τουρκία και η Αίγυπτος, οδήγησαν φέτος το καλοκαίρι σε πτώση των κρατήσεων από τη Γερμανία προς μεγάλους
ελληνικούς προορισμούς όπως η Κρήτη
και η Ρόδος. Αντίστοιχη πίεση δέχτηκαν
Ιταλία και Γερμανία, καθώς οι Γερμανοί
ταξιδεύουν λιγότερο και οικονομικότερα
φέτος. Σημειώνεται πως η Γερμανία
είναι η μεγαλύτερη αγορά από την
οποία η Ελλάδα αντλεί ταξιδιώτες: το
2018 η ταξιδιωτική κίνηση από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία αυξήθηκε κατά 18,2%, στα 4,38 εκατομμύρια
ταξιδιώτες, ενώ τα έσοδα από αυτούς
τους επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 16%,
στα 2,962 δισ. ευρώ.
Αν και άλλες ελληνικές περιοχές, όπως η Κως, είδαν άνοδο, η συνολική
εικόνα παραμένει αρνητική, σημειώνουν κύκλοι της βιομηχανίας τουρισμού.
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αmadeus, η οποία κυριαρχεί
στα συστήματα κρατήσεων των μεγάλων πρακτόρων της γερμανικής και
όχι μόνον τουριστικής βιομηχανίας,
συνολικά οι κρατήσεις των Γερμανών
για τους δέκα σημαντικότερους προορισμούς τους μειώθηκαν κατά 1,6%
τον Ιούλιο και κατά 5% τον Ιούνιο. Η
εξέλιξη ήταν αναμενόμενη και πολλοί
ανησυχούσαν για ακόμη μεγαλύτερη
πίεση. Πίεση που προέρχεται αφενός
από την ύφεση στη Γερμανία, η οποία
έχει πλήξει την καταναλωτική εμπιστοσύνη, και αφετέρου από τα φτηνότερα πακέτα γειτονικών μας χωρών.
Με δεδομένο πως η φορολόγηση στην
Ελλάδα δεν αφήνει περιθώρια να μειωθούν οι τιμές, γίνεται εύκολα αντιληπτό το πρόβλημα για το οποίο έχουν
επανειλημμένως προειδοποιήσει οι ελληνικές ξενοδοχειακές και τουριστικές
ενώσεις, αλλά και ανεξάρτητα οικονομικά ινστιτούτα και οργανισμοί.

Τα δεδομένα της Αmadeus δείχνουν
πως η Κρήτη (Ηράκλειο) τον Ιούλιο, η
οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση
όσον αφορά τις συνολικές κρατήσεις
για τους δέκα κορυφαίους σε αριθμούς
κρατήσεων του ιδίου μήνα προορισμούς
από τη Γερμανία, είχε πτώση 6% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2018. Η Ρόδος
τον ίδιο μήνα κατέγραψε πτώση 5% και
βρίσκεται στην 8η θέση του συνόλου
των κρατήσεων. Πάντως, η Κως –στην
οποία όμως φέτος έχουν ανοίξει αναλογικά περισσότερες νέες μεγάλες μονάδες από ό,τι στην Κρήτη και στη Ρόδο– σημείωσε αύξηση 21% σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου
έτους, και βρέθηκε στην 9η θέση του
γερμανικού top 10 του Ιουλίου. Στην
πρώτη θέση του γερμανικού top 10 τον
περασμένο μήνα βρέθηκε η Αττάλεια
της Τουρκίας με άνοδο κρατήσεων 10%.
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Η μεγαλύτερη υποχώρηση
καταγράφεται σε Ρόδο
και Κρήτη – Αύξηση
επισκεπτών στην Κω.
Δεύτερη είναι η Πάλμα ντε Μαγιόρκα
στην Ισπανία, όπου όμως σημειώθηκε
υποχώρηση κρατήσεων 10%. Ακολουθεί
η Χουργκάντα στην αιγυπτιακή ακτή
της Ερυθράς Θάλασσας με άνοδο 11%.
Μετά το 4ο Ηράκλειο της Κρήτης, έρχεται
το Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια της
Ισπανίας με μεγάλη πτώση της τάξης
του 18%. Ακόμα μεγαλύτερη, στο -25%,
είναι η πτώση για τη Φουερτεβεντούρα,
ένα άλλο από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Με υποχώρηση κρατήσεων
17%, η νότια Τενερίφη βρίσκεται στην
7η θέση και ακολουθούν η Ρόδος και η
Κως. Τη δεκάδα συμπληρώνει η Μάρσα
Αλάμ της Αιγύπτου στην Ερυθρά με αμετάβλητες σχεδόν κρατήσεις (-1%).
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά από την οποία η Ελλάδα αντλεί ταξιδιώτες.

Εως 25% ακριβότερα τα καύσιμα για
την ακτοπλοΐα και την εμπορική ναυτιλία
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μειώνεται δραστικά η περιεκτικότητά τους σε θείο
Ακριβότερα κατά περίπου 20% με 25%
υπολογίζεται πως θα είναι τα ναυτιλιακά
καύσιμα από την 1η Ιανουαρίου του
2020, λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής
της ρύθμισης για χρήση νέου τύπου καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο,
από 3,5% στο 0,5%, που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ΙΜΟ.
Στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισαν ότι αυτό
το υψηλό επιπλέον λειτουργικό κόστος
αναμένεται στις περισσότερες των περιπτώσεων να μετακυλιστεί στον καταναλωτή ή στις ναυτιλιακές εταιρείες,
ενώ για την ακτοπλοΐα το συγκεκριμένο
πρόβλημα προκαλεί ήδη έντονη ανησυχία και προβληματισμό στους ακτοπλόους, που ζητούν μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο 13% ή στο 6% προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος
χωρίς μια πιθανή αύξηση στην τιμή των
εισιτηρίων.
Πάντως, οι περισσότερες ακτοπλοϊκές
εταιρείες, που είναι εκτεθειμένες στις πιο
ενεργοβόρες γραμμές όπως της Κρήτης
και της Αδριατικής, αξιολογούν την προοπτική υλοποίησης προγραμμάτων αντικατάστασης των πλοίων με ζητούμενο
βέβαια τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.,
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Οι εναλλακτικές λύσεις
που αναζητούνται από
τις εταιρείες – Πρόβλημα
για τους ακτοπλόους
ο γηρασμένος στόλος.

Στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών εκτιμούν ότι το υψηλό επιπλέον λειτουργικό κόστος ανα-

ενώ εξετάζεται και το θέμα της επαναφοράς
των πολυετών συμβάσεων για τις άγονες
γραμμές που επιτρέπει ασφαλέστερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, μιας και μειώνει το ρίσκο για τους δανειστές.
Ως εναλλακτική πάντως υπάρχει η
τοποθέτηση Scrubbers, πλυντηρίδων
δηλαδή οι οποίες συγκρατούν το εκπεμπόμενο διά των καυσαερίων θείο, που
θα επιτρέψει στο πλοίο μιας ναυτιλιακής
εταιρείας να συνεχίσει να καίει καύσιμο
υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ

παράλληλα θα συμμορφώνεται με το νέο
όριο του 0,5%. Ωστόσο η τοποθέτησή
του έχει υψηλότατο κόστος που μάλιστα
για τα παλαιότερα πλοία με χαμηλό προσδοκώμενο υπόλοιπης ζωής καθιστά τις
αποσβέσεις πρακτικά αδύνατες.
Σύμφωνα με στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, η τοποθέτηση Scrubbers (σύστημα καθαρισμού καυσαερίων που συμβάλλει στην ελάττωση των εκπομπών
οξειδίων του θείου - SOx), για τα πλοία
προχωρημένης ηλικίας, δεν είναι σίγουρο

μένεται να μετακυλιστεί στον καταναλωτή ή στις ναυτιλιακές εταιρείες. Από την πλευρά
τους, οι ακτοπλόοι ζητούν μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο 13% ή στο 6% προκειμένου
να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος χωρίς μια πιθανή αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων.

ότι θα αποσβεστεί, ενώ ως πιο συμφέρουσα λύση φαντάζει προς το παρόν η
χρήση καύσης πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, που ωστόσο θα
αυξήσει το κόστος χρήσης περίπου 20%
με 25%. Υπογραμμίζεται ότι ο ακτοπλοϊκός στόλος είναι ιδιαίτερα γερασμένος,
καθώς παραπάνω από το 60% των πλοίων
είναι άνω των 22 ετών.
Τα πλοία των Μινωικών Γραμμών έχουν ήδη εναρμονιστεί πλήρως από το
πρώτο εξάμηνο του 2019 με τις απαιτή-

σεις των διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών, που τίθενται σε ισχύ από
01/01/2020, αφού επέλεξαν τη λύση της
εγκατάστασης τεχνολογίας καθαρισμού
καυσαερίων (Scrubbers) στα πλοία «Knossos Palace», «Festos Palace» και «Mykonos
Palace». Ανάλογες επενδύσεις εξετάζει
και η Attica Group, τουλάχιστον για
πλοία της που λειτουργούν στις γραμμές
Κρήτης και Αδριατικής.
Οσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια,
πολλές εταιρείες από τη χρήση του νέου
τύπου καυσίμου θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος χρήσης, το οποίο αναμένεται και σε αυτή την περίπτωση να
μετακυλιστεί προς τον καταναλωτή αλλά
και στην εταιρεία.
Τι θα γίνει όμως με όσους επιλέξουν
να καίνε απλώς το νέο χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο καύσιμο ανεξάρτητα από το επιπλέον κόστος του;
Εως σήμερα δεν υπάρχουν εγγυήσεις
ότι καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας
σε θείο θα είναι επαρκώς διαθέσιμα σε
παγκόσμιο επίπεδο, ενώ πρόσφατα η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), αναφορικά με τη χρήση του συγκεκριμένου
καυσίμου στην ποντοπόρο ναυτιλία, χαιρέτισε θερμά την απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Λονδίνο, 514 Ιουνίου 2019) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN IMO) να εγκρίνει σχέδιο δράσης
για υποχρεωτικά μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων αναφορικά με τη χρήση των συγκεκριμένων καυσίμων, καθώς και σχετική απόφαση που συνιστά στις κυβερνήσεις
των κρατών, ως θέμα προτεραιότητας,
να αναλάβουν, μεταξύ άλλων, δράση
κατά των προμηθευτών πετρελαϊκών
καυσίμων σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις
παράδοσης πετρελαίου, το οποίο δεν
συμμορφώνεται με το ελάχιστο απαιτούμενο από τη διεθνή σύμβαση SOLAS
σημείο ανάφλεξης. Τα κράτη σε όλο τον
κόσμο παροτρύνονται να αξιοποιήσουν
πλήρως αυτή την απόφαση, ως ένα σημαντικό εργαλείο για την άμεση λήψη
μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας
των πλοίων.

Συνεργασία Ferryhopper
με Aegean σε πλατφόρμα
κράτησης εισιτηρίων
Σε τροχιά ανάπτυξης εισέρχεται η νεοφυής εταιρεία Ferryhopper, η οποία
παρότι μετρά μόνο δύο χρόνια λειτουργίας έχει κατορθώσει το διάστημα αυτό
να συνάψει σημαντικές συνεργασίες
και να φθάσει να ανταγωνίζεται εταιρείες που έχουν εδραιωθεί στην αγορά
των online ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Τελευταία συνεργασία είναι εκείνη με
την Aegean, όπου μαζί δημιούργησαν
την Aegean-Book a ferry, μία online
πλατφόρμα για την κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Στόχος της πλατφόρμας
είναι να προσφέρει στους επιβάτες της
Aegean την επιλογή να συνεχίσουν το
ταξίδι τους στα ελληνικά νησιά που
δεν έχουν αεροδρόμιο. Mέσω της Book
a ferry υπάρχει η δυνατότητα κράτησης
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με πάνω από
30 ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Ελλάδα,
στην Ιταλία και στην Τουρκία.
Η Ferryhopper που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες online κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διαφέρει
από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
H ειδοποιός διαφορά σε σχέση με άλλες
πλατφόρμες κράτησης είναι ότι αποτελεί τη μοναδική που δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού ακτοπλοϊκών δρομολογίων για νησιά που δεν έχουν απευθείας ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Οπως είχε αναφέρει στην «Κ» ένας εκ
των ιδρυτών της, ο Χρήστος Σπαθαράκης, η ιδέα για τη δημιουργία της
εταιρείας προήλθε μετά τις ατελέσφορες
προσπάθειες του ίδιου, του Παναγιώτη
Σαράφη, του Βασίλη Λαχανά και του
Εϊντεν Σορτ να βρουν δρομολόγιο ή
ενδιάμεσο σταθμό για να μεταβούν
από την Αστυπάλαια στην Ανάφη. Από
αυτήν την αδυναμία εύρεσης τρόπου
μεταφοράς τους από το ένα νησί στο
άλλο προέκυψε και το εν λόγω εγχείρημά, σε μια περίοδο κατά την οποία
οι ψηφιοποιημένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες βρίσκονταν σε ανοδική πορεία
παγκοσμίως. Παράλληλα, εκτός από
τη δυνατότητα που δίνεται σε Ελληνες
και ξένους τουρίστες να κλείνουν εισιτήρια για απευθείας προορισμούς
κατά τον συνήθη τρόπο, η εταιρεία

μέσω του island hopping προσφέρει
στον χρήστη και τη δυνατότητα να
οργανώσει σε μία μόνο κράτηση πολλαπλά ταξίδια.
Παρότι πλέον η αγορά έχει αρχίσει
να κατακλύζεται από αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις, τη Ferryhopper έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν διάφοροι
επενδυτές. Ενδεικτικά, φέτος δημιούργησε μία νέα μηχανή αναζήτησης και
κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,
την easyFerry.com για λογαριασμό της
easyGroup του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου στον οποίο ανήκουν όλα τα εμπορικά σήματα easy. Ο τελευταίος
μέσω της easyGroup, εισήλθε και στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έναν
περίπου μήνα μετά την ανακοίνωση
της παραπάνω συνεργασίας, επενδύο<
<
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Η Book a ferry συνεργάζεται με πάνω από
30 ακτοπλοϊκές εταιρείες
στην Ελλάδα, στην
Ιταλία και στην Τουρκία.
ντας 600.000 ευρώ μαζί με το εγχώριο
επενδυτικό κεφάλαιο Metavallon VC,
το οποίο ηγήθηκε της συγκεκριμένης
επένδυσης. Οπως αναφέρει στην «Κ»
ο κ. Σπαθαράκης, η εταιρεία συνεχίζει
να αναπτύσσεται και ήδη σε διάστημα
δύο χρόνων έχει καταφέρει να πουλήσει
κοντά στο μισό εκατομμύριο εισιτήρια.
Παράλληλα, οι χρήστες που επισκέπτονται την πλατφόρμα φτάνουν τις
400-500.000 μηνιαίως, ενώ η ίδια η ομάδα μετρά πλέον 26 άτομα από 12 το
2018. Μετά την επένδυση αυτή και σε
συνδυασμό με τα πρώτα της έσοδα, η
Ferryhopper αναμένεται μέσα στο 2019
να εδραιώσει την παρουσία της στις
αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας,
παρέχοντας εκεί τις υπηρεσίες της,
ενώ σχεδιάζει μέσα στο 2020 να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήτοι
στις χώρες της Βαλτικής αλλά και στη
Μεγάλη Βρετανία.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

17

Μεγάλη η εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό
Eχει την έκτη πιο «εκτεθειμένη» οικονομία στον συγκεκριμένο κλάδο μεταξύ των 35 κρατών-μελών που παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

(+12%) στα 11.306,5 για τα τριών αστέρων
(+6,9%), και στα 6.184,9 για τα δύο αστέρων
(+10,1%). Σταθερή παραμένει και η γεωγραφική διασπορά των ξενοδοχείων, καθώς
πέντε περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο,
Ιόνια, Αττική και Κεντρική Μακεδονία)
συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των
τουριστικών μεγεθών στη χώρα.

Μία από τις υψηλότερες εξαρτήσεις από
τον τουρισμό παγκοσμίως εμφανίζει, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD),
η ελληνική οικονομία. Οπως προκύπτει
από την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD
Tourism Trends & Policies 2018) που δόθηκε
στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, η
Ελλάδα είναι η 6η πιο εξαρτημένη οικονομία
μεταξύ των 35 κρατών-μελών που παρακολουθεί γι’ αυτόν τον κλάδο ο οργανισμός.
Ειδικότερα, στη χώρα μας η οικονομική
δραστηριότητα του τουρισμού αντιστοιχεί
στο 6,3% του ΑΕΠ και η απασχόληση που
δημιουργεί αντιστοιχεί στο 9,96% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος για τη συμβολή στο ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 4,2% και για
την απασχόληση στο 6,9%. Ετσι γίνεται
αντιληπτό πως σε κάθε πιθανή δυσμενή
συγκυρία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα –όπως ύφεση στις αγορές από
όπου προέρχονται οι επισκέπτες ή γεωπολιτική αστάθεια σε γειτονικές χώρες–
το σύνολο της οικονομίας αντιμετωπίζει
αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες κίνδυνο.
Καθώς μάλιστα τα δεδομένα επί των οποίων
εξάγει τα συμπεράσματά της η έκθεση

Το 97,1% του ΑΕΠ του Ν. Αιγαίου
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Η συνεισφορά του
τουριστικού κλάδου
στο ΑΕΠ και στην απασχόληση είναι πολύ πάνω από
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
του ΟΟΣΑ είναι του 2016 (προκειμένου
να υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά από
όλες τις χώρες), η συνεισφορά του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ είναι υποτιμημένη
καθώς το 2017 και το 2018 αναπτύχθηκε
περαιτέρω. Συνέβαλε έτσι στη βελτίωση
της εικόνας της ελληνικής οικονομίας,
αλλά παράλληλα αύξησε και τον κίνδυνο
από μια ύφεσή του. Κάτι που ενδέχεται
να γίνει καλύτερα αντιληπτό φέτος, αφού
το 2019 η συνολική δραστηριότητα του
κλάδου αναμένεται να διαμορφωθεί σε
παρόμοια επίπεδα με τα περυσινά ή και
κατά τι χαμηλότερα στερώντας από την

οικονομία έναν από τους βασικούς μοχλούς
επέκτασης του ελληνικού ΑΕΠ.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018», ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 11,7%
του ΑΕΠ της χώρας με 21,6 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ υπολογίζεται ότι αυξήθηκε
κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση
με το 2017. Συνολικά (άμεσα και έμμεσα)
ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε από 25,7%
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(47,4 δισ. ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισ. ευρώ)
στη δημιουργία του ΑΕΠ. Στην αιχμή της
τουριστικής περιόδου, μόνο μέσω της εργασίας στα καταλύματα και στην εστίαση
(411.000 εργαζόμενοι), συνέβαλε στο 16,7%
της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα
και έμμεσα) μεταξύ 36,7% και 44,2%. Επίσης, ο τομέας του τουρισμού είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα εκ
των οποίων το 1,9 δισ. ευρώ σε εγχώρια
προστιθέμενη αξία.
Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο τουρισμός είναι κατ’ εξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, αφού πάνω από το 90% των

SQUARE

τουριστικών εσόδων προέρχεται από το
εξωτερικό. Τα έσοδα αυτά, περιλαμβανομένων των εισπράξεων από κρουαζιέρα,
αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές,
ανήλθαν σε 18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση κατά 11,3% ή κατά 1,8 δισ. ευρώ
σε σχέση με το 2017.
Επιπροσθέτως, ο τουρισμός περιλαμβανομένης της κρουαζιέρας, κάλυψε με
τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις εισπράξεις
από τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες
μεταφορές το 81% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 73% των εισπράξεων από

τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων
που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

Τα έσοδα
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
(ΙΤΕΠ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο με
βάση την κατηγορία του ξενοδοχείου διαμορφώθηκε το 2018 στα 33.458,5 ευρώ
για τα πεντάστερα (+7% έναντι του 2017),
στα 23.999,9 ευρώ για τα τετράστερα

Η εξάρτηση από τον τουρισμό είναι
μέγιστη στις βασικές περιφέρειες υποδοχής ξένων επισκεπτών. Η οικονομία
τριών νησιωτικών περιφερειών εξαρτάται
σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό από τον
τουρισμό, αφού η συνεισφορά του τομέα
στο περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε
47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια
Νησιά και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο.
Οι εν λόγω περιφέρειες έχουν από τα
υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα,
τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων των προορισμών,
αναφέρει πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Ομως
αυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό
με την εποχικότητα που παρουσιάζει ο
τουρισμός, συνθέτουν και την εν δυνάμει
απειλή για αυτές τις τοπικές οικονομίες
αλλά και τις κοινωνίες που μπορούν να
πληγούν καίρια μέσω ενδεχόμενης μείωσης της απασχόλησης.
Μια άλλα μελέτη, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τίτλο «Εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της ελληνικής ξενοδοχίας το 2018»
είναι αποκαλυπτική: το εποχικό προφίλ
του ελληνικού τουρισμού παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο τα δύο τελευταία
χρόνια, με εξαίρεση την αύξηση των διανυκτερεύσεων τον Μάιο. Το 55% περίπου
των συνολικών διανυκτερεύσεων πραγματοποιείται το τρίμηνο Ιουνίου - Αυγούστου. Τον Μάιο του 2018, το 60% των ξενοδοχείων είχε πληρότητα κάτω από 60%
και μόνο το 8,2% των ξενοδοχείων κατάγραψε τον μήνα αυτό πληρότητα 91%100%. Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2018,
που είναι ο μήνας αιχμής της τουριστικής
περιόδου, πάνω από το 65% των ξενοδοχείων πέτυχαν πληρότητα 80%-100%.
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Αισθητή βελτίωση της εικόνας
των εσόδων στο επτάμηνο του 2019
Αισιοδοξία για την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Χαμόγελα έφερε στην κυβέρνηση η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 7μηνου
Ιανουαρίου - Ιουλίου, καθώς τα στοιχεία
δείχνουν υπέρβαση του στόχου για τα
έσοδα και υπερπλεόνασμα, επιτρέποντας
μεγαλύτερη αισιοδοξία για την επίτευξη
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ φέτος. Ταυτόχρονα, η
καλή πορεία του προϋπολογισμού το
7μηνο ενισχύει την επιχειρηματολογία
της κυβέρνησης υπέρ της χορήγησης
φοροελαφρύνσεων τον επόμενο χρόνο,
ενόψει της διαπραγμάτευσης με τους
θεσμούς τον Σεπτέμβριο για τον προϋπολογισμό του 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού το 7μηνο
διαμορφώθηκαν στα 28,605 δισ. ευρώ
έναντι στόχου για 26,455 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν αυξημένα κατά 2,150 δισ.
ευρώ ή 8,1%. Σημασία έχει κυρίως ότι
τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα
κατά 534 εκατ. ευρώ (διαμορφώθηκαν
στα 26,248 δισ. ευρώ έναντι στόχου για
25,715 δισ. ευρώ).
Ειδικά, τον Ιούλιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών, ήταν αυξημένο
κατά 209 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον
μηνιαίο στόχο, αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία του Ιουνίου.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες,
καλή ήταν η πορεία των εσόδων και το
πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εμφανίζοντας υπέρβαση 100 εκατ. ευρώ.
Κατά τα άλλα, η αύξηση των εσόδων
του 7μήνου οφείλεται κυρίως στην είσπραξη 1,119 δισ. ευρώ που αφορά το
τίμημα (εκτός ΦΠΑ) από την επέκταση
της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι
θα εισπραχθεί το 2018 (και δεν μετράει
στο πρωτογενές πλεόνασμα κατά πρόγραμμα), και από την είσπραξη 644 εκατ.

Η καλή πορεία του προϋπολογισμού το 7μηνο ενισχύει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης υπέρ της χορήγησης φοροελαφρύνσεων

τον επόμενο χρόνο, ενόψει της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, τον Σεπτέμβριο, για τον προϋπολογισμό του 2020.
ευρώ από ANFAs τον Μάιο του 2019,
που δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 (επίσης δεν μετράει,
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα κατά
πρόγραμμα έσοδα, αν και αυτό είναι
τώρα υπό διαπραγμάτευση).
Από την άλλη, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν
κάτω από τον στόχο, συμβάλλοντας στη
δημιουργία υπερπλεονασμάτων. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ήταν 30,456 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για 31,083, δηλαδή
μειωμένες κατά 627 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, πάντως, ήταν αυξημένες (κατά 1,4 δισ.
ευρώ, περίπου). Για την πραγματοποίηση
μειωμένων δαπανών έναντι του στόχου

ευθύνονται κυρίως η μειωμένη δαπάνη
τόκων κατά 189 εκατ. ευρώ, η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 163 εκατ. ευρώ και
οι μικρότερες πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 277 εκατ. ευρώ, οι οποίες
επίσης δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Υπήρξε, βεβαίως, η επιβάρυνση των
971 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση του επιδόματος της 13ης σύνταξης από την
προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ο προϋπολογισμός εμφανίζει ως πίστωση τα
982 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα
πληρωμής των αναδρομικών σε ειδικά
μισθολόγια, που τελικά δεν χρειάστηκαν.
Επομένως, εμφανίζεται να αντισταθμί-

ζεται η δαπάνη για τις συντάξεις.
Ετσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία εκτέλεσής του σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, εμφάνισε έλλειμμα
1,851 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,628
δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν χαμηλότερο
κατά 2,777 δισ. ευρώ. Χαμηλότερο ήταν
το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και έναντι του επταμήνου του 2018
(κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ).
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,779 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα
803 εκατ. ευρώ και έναντι πρωτογενούς
πλεονάσματος 926 εκατ. ευρώ για την
ίδια περίοδο το 2018.

Οι αναδρομικές διασταυρώσεις
σφίγγουν τον κλοιό σε φοροφυγάδες
Σύγκριση καταστάσεων προμηθευτών-πελατών με δηλώσεις από το 2014 και μετά
Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA
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από τους τρόπους και μάλιστα πολύ σημαντικός». Οι διασταυρώσεις επιτρέπουν
να εντοπιστούν π.χ. δηλώσεις εισοδημάτων χαμηλότερων από αυτά που προκύπτουν από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών και τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα
Elenxis σε κατηγορίες, ανάλογα με τον
βαθμό ενδιαφέροντος, ως προς τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής.
Από εκεί και πέρα, τη σκυτάλη παίρνουν
οι ελεγκτές της AAΔΕ, για τους οποίους
οι κατηγορίες υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής θα αποτελέσουν και βασικούς
στόχους ελέγχων.
Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτικές υπηρεσίες
έχουν πάρει στα χέρια τους τα πρώτα α-

Ανάσα πήρε το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης μόλις έγινε γνωστή η
πορεία των εσόδων του Ιουλίου, τα
οποία ξεπέρασαν περίπου τα 5,5 δισ.
ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά πάνω
από 200 εκατ. ευρώ από τον στόχο του
μηνός ή κατά 4%. Η καλή πορεία των
εσόδων του Ιουλίου, εφόσον συνεχιστεί,
αναπτερώνει τις ελπίδες για την επίτευξη
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ, η οποία φαινόταν να απομακρύνεται μετά την υστέρηση που
είχε σημειωθεί τον Ιούνιο. Κάτι που
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, ενόψει και της
διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με
τους θεσμούς, τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου
- Ιουλίου, οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 31,04
δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 8,1% το
στόχο των 28,7 δισ. ευρώ. Τα σχετικά
στοιχεία πρόκειται να δημοσιευθούν
εντός της εβδομάδας στο πλαίσιο της
γνωστοποίησης της πορείας εκτέλεσης
του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,

από πηγές του υπουργείου Οικονομικών,
στην ίδια περίοδο του 7μήνου, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 2,5 δισ.
ευρώ και είναι και αυτές αυξημένες σε
σχέση με τον στόχο (2,259 δισ. ευρώ)
κατά 11,2%, με αποτέλεσμα τα καθαρά
έσοδα να διαμορφώνονται σε 28,5 δισ.
<
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Διαμορφώθηκαν
στα 5,5 δισ. ευρώ –
Ικανοποίηση στο
οικονομικό επιτελείο.
ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 7,84 δισ.
ευρώ τον στόχο.(26,4 δισ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι ο στόχος για τον
Σεπτέμβριο είναι να εισπραχθούν 6,7
δισ. ευρώ, καθώς θα πληρωθεί τόσο η
δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος
όσο και η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.
Συνολικά, ώς το τέλος του χρόνου
πρέπει να εισπραχθούν άλλα 27 δισ.
ευρώ για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος
των 57,8 δισ. ευρώ.

Διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου και
την πτώση της τιμής του πετρελαίου,
αλλά και άλλες που αφορούν την επίπτωση στις τιμές από τη μείωση του
ΦΠΑ το τελευταίο δίμηνο στα προϊόντα
εστίασης και ενέργειας, αποτελούν μεταξύ
άλλων παράγοντες που προσδιορίζουν
τον υποτονικό ρυθμό ανόδου των τιμών
στην Ελλάδα. Σε αυτούς θα πρέπει να
προστεθεί και η διατήρηση της πτωτικής
πορείας του πληθωρισμού των βασικών
εμπορικών εταίρων της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο
οικονομικών εξελίξεων της διεύθυνσης
οικονομικών μελετών της Alpha Bank,
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με βάση
τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat παρέμεινε σε οριακά
θετικά επίπεδα τον Ιούλιο, στο 0,4% από
0,2% τον Ιούνιο, ενώ διαμορφώθηκε σε
0,7% κατά μέσον όρο στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Ο ρυθμός ανόδου των
τιμών στη χώρα διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,1% τον Ιούλιο
από 1,3% τον Ιούνιο, χαμηλότερα από
τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (κάτω και πλησίον
του 2%).
Η εξασθένηση του ρυθμού ανόδου
των τιμών αντανακλά αρχικά τη διακοπή

της ανοδικής πορείας της διεθνούς τιμής
του πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους και τη διατήρησή της, κατά
μέσον όρο, σε χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2018. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίζει την
επίπτωση της υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Ας σημειωθεί ότι η
αποδυνάμωση του ευρώ σε σχέση με το
δολάριο δημιουργεί ορισμένες πληθωριστικές πιέσεις καθώς τα εισαγόμενα
προϊόντα είναι ακριβότερα, με το ένα
τρίτο σχεδόν εξ αυτών να αφορά προϊόντα
ενέργειας. Η πτώση ωστόσο της τιμής
του πετρελαίου φαίνεται να αντισταθμίζει
αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργεί η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Επιπλέον, δεύτερος παράγοντας είναι
η ισχυρή αρνητική επίπτωση στις τιμές
από τον μειωμένο ΦΠΑ το τελευταίο δίμηνο στα προϊόντα εστίασης και ενέργειας. Τρίτον, η διατήρηση του πληθωρισμού των χωρών της Ευρωζώνης –
που αποτελούν και τους βασικούς μας
εμπορικούς εταίρους– σε πτωτική πορεία
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που
μεταξύ άλλων αντανακλά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας
και, ιδιαίτερα, την κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στόχος, η επιτάχυνση
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων

Σε διασταύρωση των στοιχείων των καταστάσεων προμηθευτών - πελατών με
αυτά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και μάλιστα αναδρομικά, για τα έτη από το 2014 και μετά
προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, σε ένα ακόμη βήμα ελέγχου,
με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Ειναι η πρώτη φορά που γίνεται η συγκεκριμένη διασταύρωση σε αυτή την
έκταση και τα πρώτα στοιχεία που διαπιστώνονται και αφορούν το 2014 παρουσιάζουν «πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή της ΑΑΔΕ.
«Η ΑΑΔΕ», σημειώνει η ίδια πηγή,
«έχει μια μεγάλη δεξαμενή δεδομένων
και η λογική μας είναι να την εκμεταλλευθούμε συνδυαστικά. Αυτός είναι ένας

Είναι η πρώτη φορά που η
ΑΑΔΕ προχωρεί στη συγκεκριμένη διασταύρωση στοιχείων σε αυτή την έκταση.

Υπέρβαση του στόχου
κατά 200 εκατ. ευρώ
στα έσοδα του Ιουλίου

Οι τρεις παράγοντες
που διατηρούν
χαμηλά τον πληθωρισμό
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Τα φορολογικά έσοδα
ήταν αυξημένα κατά
534 εκατ. ευρώ το διάστημα
Ιανουαρίου - Ιουλίου.

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Οι διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιτρέπουν να εντοπιστούν π.χ. δηλώσεις εισοδημάτων χαμηλότερων

αυτών που προκύπτουν από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

ποτελέσματα του 2014, συνοδευόμενα
από τις πρώτες σχετικές πληροφορίες,
έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τις δεξαμενές
στόχευσης υποθέσεων, ενώ συνεχίζεται
η επεξεργασία των δεδομένων των επόμενων ετών.
«Με τον τρόπο αυτό», σύμφωνα με
εκπρόσωπο της Αρχής, «η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου όγκου δεδομένων
που διαθέτει (Big Data), αφομοιώνοντας
ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες».
Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής, «αναρτώνται σε αναφορά με την εφαρμογή DiscovererViewer
του ΟΠΣ Elenxis, υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά τα-

ξινόμησης κατ’ απόλυτες τιμές, με βάση
την αξία των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν (από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη) για το φορολογικό έτος 2014...».
Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, συνεχίζει η απόφαση Πιτσιλή,
αξιολογούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες ως εξής:
• Συσχετίζουν τις υποθέσεις αυτές
με τις υποθέσεις προτεραιότητας που
βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι επιπλέον πληροφορίες
που παρέχονται, αναφορικά με ασυμφωνίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν
αξιοποιώντας τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών και τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ.
• Αξιολογούν τις αναρτώμενες υπο-

θέσεις και μπορούν να επιλέξουν κάποιες
από αυτές για έλεγχο, συνεκτιμώντας το
στάδιο εξέλιξης των υφιστάμενων υποθέσεων και τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.
• Δημιουργούν υπόθεση στο ΟΠΣ
Elenxis για τις επιλεγμένες υποθέσεις
και εκδίδουν εντολές ελέγχου κατόπιν
έγκρισης από την κεντρική υπηρεσία.
Ανάλογα με τα ευρήματα της αξιολόγησης
μπορούν να ορίζουν επιπλέον αντικείμενα
ελέγχου και ευρύτερο ελεγχόμενο διάστημα.
Οι υποθέσεις που επιλέγονται προς
έλεγχο, σημειώνει ο κ. Πιτσιλής στην
απόφασή του, προσμετρώνται στην εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του
«Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019» της ΑΑΔΕ.

Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει
οι φορείς του Δημοσίου να έχουν αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του
έτους 2019 και τις προβλέψεις δαπανών
για τα έτη 2020- 2023 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αυτό
προβλέπει ενημερωτική εγκύκλιος του
αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.
Για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019
και τον προγραμματισμό των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των
φορέων ανά πρόγραμμα, προκειμένου
να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά φορέα
κεντρικής διοίκησης, μεγέθη του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
2020-2023. Οι προτάσεις εκτιμήσεων
και προβλέψεων των φορέων θα γίνουν
με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική
πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει
ως στόχο να συμβάλει με αναπτυξιακές
δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η
επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
της Προγραμματικής Περιόδου (Π.Π.)
2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΑΑ, Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας-ΕΠΑΛΘ κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό
κατά τη διατύπωση των προβλέψεων
για το 2020-2023 θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο,
«η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική
προσπάθεια για τη χρηστή διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαι<
<
<
<
<
<
<

Εως τις 4 Σεπτεμβρίου
η αποστολή εκτιμήσεων
πληρωμών 2019 από
φορείς του Δημοσίου.
σίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού,
στην απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και στην αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων».
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με
τις οδηγίες που δίνει η σχετική εγκύκλιος.
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Και γονίδια
συνδέονται
με τη νευρική
ανορεξία

<
<
<
<
<
<

Στην έρευνα βρέθηκαν
οκτώ γονίδια που συνδέονται
με την καύση λίπους,
τη φυσική δραστηριότητα,
αλλά και την ανθεκτικότητα
στον διαβήτη τύπου 2.
βοηθήσει να κατανοήσουμε γιατί οι γιατροί αδυνατούν να θεραπεύσουν τη νόσο
ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει τον δρόμο
για νέες καινοτόμους προσεγγίσεις τόσο
όσον αφορά την έγκαιρη αναγνώριση
του προβλήματος όσο και τη θεραπεία
αυτών που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν.
Οι ερευνητές κατάφεραν να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα αφού συνέκριναν γενετικό υλικό από 17.000 πάσχοντες από νευρική ανορεξία και 55.000
υγιή άτομα, που αποτέλεσαν την ομάδα
ελέγχου. Οι πάσχοντες παραχώρησαν
το γενετικό υλικό τους μέσω της Πρωτοβουλίας Γενετικής Νευρικής Ανορεξίας
ή στην ομάδα εργασίας διατροφικών
διαταραχών της Γονιδιωματικής Ψυχιατρικής Κοινοπραξίας.
Η έρευνα αναγνώρισε οκτώ γονίδια
που συνδέουν τη νευρική ανορεξία με

το άγχος, την κατάθλιψη, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, παθήσεις που
οι ειδικοί ανέμεναν. Ωστόσο, τα οκτώ
αυτά γονίδια της νευρικής ανορεξίας αποδείχθηκε ότι συνδέονται και με DNA
που ρυθμίζει την καύση λίπους, τη φυσική
δραστηριότητα, αλλά και την ανθεκτικότητα στον διαβήτη τύπου 2.
«Το νόημα της έρευνάς μας είναι ότι
πλέον δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε
τη νευρική ανορεξία και άλλες διατροφικές διαταραχές ως αμιγώς ψυχιατρικές
ή ψυχολογικές νόσους», τόνισε ο Τζερόμ
Μπριν, γενετιστής στο King’s College
London, ο οποίος συντόνισε την έρευνα,
μαζί με συναδέλφους του από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.
«Η νευρική ανορεξία ασφαλώς συνδέεται με το άγχος, την κατάθλιψη
και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αλλά διαθέτει και πολλές διασυνδέσεις με υγιείς μεταβολικούς παράγοντες, κάτι που δεν βλέπουμε σε
άλλες ψυχικές διαταραχές», επισήμανε
ο Μπριν.
Τα μεταβολικά γονίδια, δηλαδή, καταλήγουν να συνδέονται με αυτά που
ευθύνονται για ψυχιατρικά προβλήματα,
ενισχύοντας τον κίνδυνο εμφάνισης
της νευρικής ανορεξίας. Περίπου τα
μισά κρούσματα της συγκεκριμένης
διατροφικής διαταραχής μπορούν να
αποδοθούν σε γενετικούς παράγοντες,
ενώ για τα υπόλοιπα ευθύνονται κάποια
σημαντικά γεγονότα της ζωής και άλλοι
παράγοντες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νευρική ανορεξία είναι η πλέον θανατηφόρος από
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Φίλοι και κοινωνικές
επαφές, ασπίδα
κατά της άνοιας

Μεταβολικό και ψυχιατρικό υπόβαθρο
διαπιστώνεται στους ασθενείς
Η νευρική ανορεξία, συχνά θανατηφόρος
πάθηση, δεν έχει μόνον ψυχιατρικό υπόβαθρο, αλλά πυροδοτείται και από
προβλήματα μεταβολισμού. Η επιστημονική διαπίστωση αυτή πιθανώς να
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Η νευρική ανορεξία δεν πυροδοτείται μόνον από ψυχολογικούς παράγοντες. Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, συμβάλλουν και μεταβολικά στοιχεία.
όλες τις ψυχικές νόσους. Προσβάλλει
περίπου το 1% έως 4% των γυναικών
και το 0,3% των ανδρών. Οι πάσχοντες
έχουν εξαιρετικά μικρό σωματικό βάρος
και διαστρεβλώμενη εικόνα της όψης
του σώματός τους. Το ενδεχόμενο να
κερδίσουν ακόμα και μερικά γραμμάρια
τους γεμίζει τρόμο. Κάποιοι από τους
πάσχοντες τρώνε τόσο λίγο, που στην
πραγματικότητα λιμοκτονούν, ενώ άλλοι
τρώνε κανονικά αλλά ασκούνται τόσο

εντατικά ώστε οι θερμίδες που καίνε να
είναι περισσότερες από αυτές που καταναλώνουν.
Σήμερα για την αντιμετώπιση της νευρικής ανορεξίας εφαρμόζεται γνωσιακή
θεραπεία της συμπεριφοράς και οικογενειακά προγράμματα επανασιτισμού,
έτσι ώστε ο πάσχων να ανακτήσει φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ωστόσο,
αυτές οι προσεγγίσεις σπάνια επιτυγχάνουν τον στόχο τους.

Οι υγιείς κοινωνικές σχέσεις στη μέση
ενήλικη ζωή, δηλαδή στα 50 και στα 60
χρόνια, μειώνουν τον κίνδυνο μελλοντικής εμφάνισης άνοιας, υποστηρίζουν
Βρετανοί ερευνητές.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, που
δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Plos Medicine, έδειξαν ότι
αυτοί που στα 60 τους συναντούσαν φίλους καθημερινά μείωναν κατά 12% την
πιθανότητα εμφάνισης άνοιας συγκριτικά
με εκείνους που έβλεπαν έναν ή δυο φίλους κάθε λίγους μήνες. Αξιοσημείωτο,
ωστόσο, είναι ότι οι κοινωνική συναναστροφή με συγγενείς δεν επέφερε τα
ίδια θετικά αποτελέσματα.
Η εξάσκηση του εγκεφάλου όσον αφορά τη μνήμη και τη γλώσσα κατά τις
κοινωνικές συναναστροφές δημιουργεί
την επονομαζόμενη γνωστική εφεδρεία,
δηλαδή την ικανότητα ανοχής νευρολογικών βλαβών λόγω γήρανσης.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα της κοινωνικής συναναστροφής διαπιστώθηκαν
και για τις ηλικίες 50 και 70 ετών.
Ο Αντριου Σόμερλαντ, επικεφαλής
της μελέτης και του Πανεπιστημιακού
Κολεγίου του Λονδίνου, τόνισε ότι τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
προτείνουν μια μέθοδο μέσω της οποίας
οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν
την υγεία του εγκεφάλου τους και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης
άνοιας.
Η Τάρα Σπιρς Τζόουνς, καθηγήτρια
ειδικευμένη στον νευροεκφυλισμό στο
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η οποία
δεν συμμετείχε στη μελέτη, εξηγεί πως
το να μαθαίνει κανείς καινούργια πράγματα πολλαπλασιάζει τις συνάψεις μεταξύ
των εγκεφαλικών κυττάρων του, και η
κοινωνική συναναστροφή δρα με τον
ίδιο τρόπο. Επομένως, αν το δίκτυο του
εγκεφάλου είναι «καλύτερα συνδεδεμένο»
μπορεί να αντισταθεί για μεγαλύτερο
διάστημα στη φυσιολογική φθορά της
γήρανσης.
Ο Κλιβ Μπάλαρντ, καθηγητής Συνδεόμενων με την Ηλικία Διαταραχών
στο Πανεπιστήμιο του Εξετερ, που δεν
συμμετείχε στην έρευνα, υπογράμμισε
ότι πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι η
κοινωνική απομόνωση είναι επιβαρυ-

Η βασίλισσα της Ολλανδίας Μαξίμα εγκαινιάζει νέο οίκο ευγηρίας. Πολύ σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει η κοινωνική συναναστροφή κατά τα ύστερα χρόνια.
ντικός παράγοντας για την εμφάνιση άνοιας. Ενδέχεται κάποιοι παράγοντες
να συμβάλλουν σε αυτή, όπως είναι η
κατάθλιψη και η απώλεια ακοής.
Η τελευταία μελέτη προσθέτει νέα
στοιχεία στην επικρατούσα άποψη ότι
οι άνθρωποι που θα νοσήσουν μελλοντικά από γεροντική άνοια μπορούν να
την αποτρέψουν με κοινωνικές δραστηριότητες, την αποκατάσταση της ακοής,
τη σωματική άσκηση και τον υγιεινό
τρόπο ζωής γενικά.
Πράγματι, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Men΄s Shed» ξεκίνησε από την
Αυστραλία στα τέλη της δεκαετίας του
1990 ακριβώς με αυτόν τον σκοπό, δηλαδή να βοηθήσει τους ανθρώπους της
μέσης ηλικίας, άνω των 50, να κοινωνικοποιηθούν.
Στη Βρετανία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 500 κέντρα, παραρτήματα
του οργανισμού, και βοηθούν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να αποκτήσουν
νέους φίλους και να αναπτύξουν νέες
δραστηριότητες.
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Περιορισμένη
άνοδος 0,17%
στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 829,74
μονάδες, με τον τζίρο στα 46,7 εκατ.
Σταθεροποιητικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή
αγορά στη συνεδρίαση της Τρίτης, μετά την
προχθεσινή εκρηκτική άνοδο, ενώ μειωμένος
παρουσιάστηκε ο όγκος των συναλλαγών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
829,74 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο
0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
46,706 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
20.121.431 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε
σε ποσοστό 0,44%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν
οι τίτλοι της Τέρνα Ενεργειακή (+4,29%),
της Jumbo (+2,44%), της Motor Oil (+2,36%),
της ΔΕΗ (+2,05%) και του ΟΛΠ (+1,98%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,56%), της
Eurobank (-1,94%), της Πειραιώς (-1,59%)

και των ΕΛΠΕ (-0,96%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των προσωπικών προϊόντων (+1,95%) και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (+1,66%), ενώ τις
μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
των πρώτων υλών (-3,27%) και του εμπορίου
(-2,62%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών
παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank,
διακινώντας 5.754.221 και 2.530.669 μετοχές
αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 7,834 εκατ.
ευρώ και ο ΟΤΕ με 7,479 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 46 πτωτικά
και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Moda Bagno +15,94% και Αφοί Κορδέλλου +10,78%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -11,76% και Παΐρης -10,26%.

«Οι αγορές τηρούν επιφυλακτική στάση διότι παραμένουν ακόμη ανοικτά πολλά μέτωπα», σχολίασε στο πρακτορείο Reuters υψηλόβαθμο στέλεχος της ολλανδικής

Rabobank. Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας και ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit είναι οι βασικοί λόγοι ανησυχίας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Πιέσεις από την πολιτική κρίση στην Ιταλία
Με απώλειες έκλεισαν χθες οι γενικοί
δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ύστερα από την ανακοίνωση του
Ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε
ότι θα υποβάλει την παραίτησή του
στον πρόεδρο της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα, υπενθυμίζοντας στους επενδυτές την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην υπ’ αριθμόν 3 οικονομία
της Ευρωζώνης. Ο Ιταλός πρωθυπουργός
επέρριψε ευθύνες στον Ματέο Σαλβίνι,
ηγέτη της Λέγκας του Βορρά, για την
κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού και την έκθεση της οικονομίας
σε κίνδυνο, καθώς αποβλέπει στο προσωπικό και πολιτικό όφελός του. Στις
8 Αυγούστου, ο Σαλβίνι είχε καταθέσει
πρόταση δυσπιστίας κατά του Κόντε,
καθιστώντας πολύ πιθανές τις πρόωρες

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,11%.

Υποχώρησαν οι δείκτες
στα μεγάλαχρηματιστήριατης Ευρώπης, καθώς οι
εξελίξεις στη Ρώμη δημιουργούν μια νέα εστία αβεβαιότητας.
εκλογές, εις βάρος της οικονομίας. Στο
χρηματιστήριο του Μιλάνου, ο δείκτης
FTSE Mib έκλεισε με απώλειες 1,11%,
ενώ οι μετοχές των τραπεζών Unione
de Banche Italiane και Banco BPM διολίσθησαν περισσότερο από 2,3%.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
Europe 600 υποχώρησε κατά 0,68%, ο

δείκτης FTSE-100 στο Λονδίνο κατά
0,90%, ο δείκτης Cac-40 στο Παρίσι
κατά 0,50% και ο δείκτης Dax στη Φρανκφούρτη κατά 0,55%. Απώλειες άνω
του 1% εμφάνισε, επίσης, ο κλάδος
πρώτων υλών, επειδή η BHP Group
προειδοποίησε πως το κλίμα απαισιοδοξίας στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να πλήξει τη ζήτηση για τα σιδηρομεταλλεύματα και τον χαλκό. «Οι αγορές τηρούν επιφυλακτική στάση,
διότι παραμένουν ακόμη ανοιχτά πολλά
μέτωπα», σχολίασε υψηλόβαθμο στέλεχος της ολλανδικής Rabobank στο
πρακτορείο Reuters. Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας και ο κίνδυνος ενός
σκληρού Brexit είναι οι βασικοί λόγοι
ανησυχίας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη

Eταιρείες

<
<
<
<
<
<

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %
3M COMPANY/d
161.49
-0.896
ALCOA CORP/d
18.08 -0.8228
ALLEGHANY CRP/d
762.69 -0.3892
ALTRIA GROUP/d
46.28 -0.8994
AMAZON COM/d
1810.6745 -0.2998
AMER EXPRESS C/d
122.52
-1.5113
AMER INTL GROU/d
53.87
-1.715
AMGEN/d
203.98 -0.9806
APPLE INC/d
211.64
0.6133
AVON PRODUCTS/d
4.08 -2.3923
BANK OF AMERIC/d
26.8267 -1.6256
BAXTER INTL IN/d
87.86 -0.0114
BOEING CO/d
331.73 -0.6142
BRISTOL MYERS /d
47.5 0.0843
CAMPBELL SOUP /d
42.98 -0.4862
CATERPILLAR IN/d
117.25 -0.0937
CIGNA CORP/d
162.43 -0.3375
CHEVRON/d
116.47 -0.7161
CISCO SYSTEMS/d
48.245 -0.5258
CITIGROUP/d
63.76 -0.8552
CERVECERIAS/d
23.15 0.2599
COCA-COLA CO/d
54.214 -0.8704
COLGATE PALMOL/d
72.6 -0.6568
DANAOS CORP/d
7 -3.3149
DIANA SHIPPING/d
3.42
2.7027
DOW INC/d
43.3199 -5.0002
DUPONT DE NMOU/d
66.99 -0.6525
ENTERGY CP/d
110.4
0.5556
EXELON CORP/d
45.36
0.1767
EXXON MOBIL/d
69.11 -0.4896
FEDEX CORP/d
155.93 -1.5034
FORD MOTOR CO/d
9.01 -0.2215
INTL BUS MACHI/d
133.07 -1.4588
GENERAL DYNAMI/d
187.19 -0.2132
GENERAL ELEC C/d
8.385 -3.2872
GOLDM SACHS GR/d
200.39 -0.8952
HALLIBURTON CO/d
19.0052 -1.6803
HARTFORD FINL/d
58.83 -0.4905
HP INC/d
18.995
-1.1192
HOME DEPOT INC/d
217.3 4.4963
HONEYWELL INTL/d
164.58 -0.7717
INTEL CORP/d
46.74 -1.0375
JOHNSON JOHNSO/d
131.315
-0.707
JPMORGAN CHASE/d 107.9001 -0.7267
LAZARD/d
34 -0.2933
MCDONALD’S COR/d
219.65
0.3977
MERCK & CO/d
86.27 0.0928
MICROSOFT CP/d
138.33 -0.0578
3M COMPANY/d
161.5 -0.8898
MORGAN STANLEY/d
40.13 -0.5945
NIKE INC CL B/d
80.81 -0.3944
NORFOLK SOUTHE/d
172.99 -0.7914
PFIZER INC/d
34.8062 -1.0625
PROCTER & GAMB/d
119.575 -0.5531
RAYTHEON CO/d
184.07
2.7234
ROCKWELL AUTOM/d 150.8936
-1.5312
SCHLUMBERGER L/d
33.85 -0.7331
SOUTHERN/d
57.8416 -0.1698
STEALTHGAS/d
3.26 -3.2641
TSAKOS ENERGY/d
2.985 0.8446
UNISYS CORP/d
7.67
-4.125
UNITED TECH CP/d
127.05
0.3238
UNITEDHEALTH G/d
242.25 -1.0053
US BANCORP/d
52.04
-1.1961

VERIZON COMMS/d
WALT DISNEY CO/d
WELLS FARGO & /d
WALMART INC/d

56.665
135.9403
44.845
112.65

-0.5877
0.4807
-0.895
-1.0192

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
3/5
ANGLO AMERICAN/d 1731.4405
A.B.FOOD/d
2263
ADMIRAL GROUP/d
2175
ASHTEAD GRP./d
2119
ANTOFAGASTA/d
828.6
AVIVA PLC/d
360.7
ASTRAZENECA/d
7426
BABCOCK INTL/d
476.5
BAE SYSTEMS/d
550.81815
BARCLAYS/d
140.02
BRIT AM TOBACC/d
3006
BARRATT DEVLPM/d 624.67539
BERKELEY GRP/d 3844.83667
BR LAND CO/d
480.96
BUNZL/d
2039
BP/d
500.6037
BURBERRY GRP/d
2147
BT GROUP/d
166.92
COCACOLA HBC A/d
2729
CARNIVAL/d
3546
CENTRICA/d
66.21818
COMPASS GROUP/d 2087.55747
CAPITA PLC/d
119.9516
CRH/d
2605
DIXONS CARPHO/d
106.75
DCC/d
6608
DIAGEO/d
3469
DIRECT LINE/d
293
EXPERIAN/d
2529.26243
EASYJET/d
911.61981
652.34
FRESNILLO/d
GLENCORE/d
232.2929
GLAXOSMITHKLIN/d
1678.56
HIKMA/d
2050.97
HAMMERSON H/d
206.16
HARGREAVES LS/d 1919.2468
HSBC HOLDINGS/d
596.9
INTL CONSOL AI/d
419.05617
INTERCONT HOTE/d 5174.6075
3I GROUP/d
1108.8293
IMP.BRANDS/d
2115.3667
INTU PROPERTIE/d
35.25
INMARSAT/d
579.7179
INTERTEK GROUP/d 5511.37253
ITV/d
108.7687
JOHNSON MATTHE/d 2828.68
KINGFISHER/d
191.64591
LAND SECS./d
743.268
LEGAL & GENERA/d 226.94286
LLOYDS BNK GRP/d
49.9
LOND STOCK EXC/d 6966.97368
MERLIN/d
452.29
MARKS & SP./d
3900716
MONDI/d
1567.17892
NATIONAL GRID/d
850.3
NEXT/d
5741.499
PROVIDENT FINC/d
370.1
PRUDENTIAL/d
1400.5758
PERSIMMON/d
1869.5

Μετ. %
-1.334
-1.566
0
-0.282
-0.147
-1.486
-0.165
0.954
-0.326
-1.508
-1.861
-0.575
-1.264
-1.072
0.098
-1.35
-0.378
-2.712
-0.884
-1.281
-2.594
0.486
-2.234
-1.698
-1.794
-0.784
-0.087
-2.007
-1.105
-0.868
0.552
-1.352
0.108
-0.393
-1.671
-0.026
-1.126
-1.887
-0.386
0.416
-1.421
-4.347
-0.138
-1.92
-0.729
-1.307
-3.193
-1.517
-1.408
-0.431
-0.693
-0.176
-0.188
0.288
-2.028
-1.016
-1.016
0.929
-0.832

820.3022
PEARSON/d
RECKIT BNCSR G/d
6231
ROYAL BANK SCO/d 184.56875
RDS ‘A/d
2288
RDS ‘B/d
2269.5
RELX/d
1941.12324
RIO TINTO/d
4044.61111
ROYAL MAIL R/d
192.27
ROLLS ROYCE PL/d
770.02
RSA INSRANCE G/d
524.9888
SAINSBURY(J)/d
190.62405
SCHRODERS/d
2710.90072
SAGE GROUP/d
700.23894
ST JAMESS PLAC/d
940.4595
SMITHS GROUP/d
1565
SMITH&NEPHEW/d 1936.05993
SPORTS DI INT/d
239.4
SSE PLC/d
1109.57143
STANDRD CHART /d
617.6
SEVERN TRENT/d 2010.93902
TRAVIS PERKINS/d
1198.5
TESCO/d
217.037
TUI AG/d
760.6
TAYLOR WIMPEY/d
144.9
UNILEVER/d
5132
UTD. UTILITIES/d
776.4
VODAFONE GROUP/d
148.26
WPP PLC/d
944.0616
WHITBREAD/d
4238.60352

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN/d
RICHEMONTN/d
GEBERITN1/d
LAFARGEHOLCIM/d
NOVARTISN/d
ROCHEHOLDING/d
SGSN/d
SWATCHGROUPI/d
ADECCON/d
JULIUSBAERN/d
CSGROUPAG/d
GIVAUDANN/d
NESTLESA/d
TRANSOCEANN/d
SWISSCOMN/d
SWISSREN/d
UBSGROUPN/d
ZURICHINSURAN/d

-0.51
-0.371
-0.081
-1.166
-1.519
-0.976
-1.365
-5.08
0.813
-0.606
2.947
-1.468
0.288
0.384
-0.445
0
-0.25
-1.393
-0.226
-1.91
-1.155
-1.821
-2.161
-0.889
-0.412
-2.734
-1.37
-1.731
0.522

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό

Μετ. %

18.15
75.34
435.6
46.33
87.64
273
2364
264.4
51.44
37.87
11.095
2580
107.96
0
486.7
99
10.225
352

-0.82
0.21
-0.39
-1.3
-0.28
-0.62
-1.05
-0.26
-0.5
-0.73
-0.94
-1.15
-1.03
0
-0.31
-0.52
-0.39
0.23

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό Μετ. %
260.95
1.45
200.45
-0.7
57.85
-0.12
59.74
-0.62
110.15
-0.35
66
-0.3
4.9555 -0.0995
105.44
-1.36
41.335 -0.635
6.297 -0.029
28.615
-0.26
129.45
-0.4

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

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
13.065
14.964
8.21
60.52
43.515
60.14
85.8
15.64
14.015
95.42
219.1
25.25
9.708
141.14
43.19
87.22
106.86

-0.215
-0.018
-0.191
-0.26
0.05
-1
-1.2
-0.116
-0.24
-0.5
-0.7
-0.3
-0.008
-1.18
-1.39
-0.01
-1.12

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
Χθεσινό
AALBERTS/d
33.73
AEGON/d
3.582
ABN AMRO BANK/d
16.13
AKZO NOBEL/d
80.98
ALTICE EUROPE/d
4.07
ARCELORMITTAL/d
11.942
ASML HOLDING/d
194.26
BOSKALIS WESTM/d
17.485
GALAPAGOS/d
151.65
HEINEKEN/d
94.62
ING GROEP/d
8.481
KONINKLIJKE DS/d
109.75
KPN KON/d
2.738
NN GROUP/d
30.31
KONINKLIJKE DS/d
109.75
IMCD/d
62.1
RANDSTAD/d
41.96
RELX/d
21.11
ROYAL DUTCH SH/d
25.105
UNIBAIL RODAM /d
121.6
VOPAK/d
43.71
WOLTERS KLUWER/d
63.98

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

Λίγο πριν από το κλείσιμο της Γουόλ
Στριτ, οι δείκτες Dow Jones και S&P
500 παρουσίαζαν απώλειες της τάξεως
του 0,31% και 0,47% αντίστοιχα, τερματίζοντας την άνοδο που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών συνεδριάσεων. Ο τραπεζικός κλάδος εμφάνισε απώλειες έως
και 0,81% εν μέσω της συνεδρίασης,
λόγω σεναρίων που θέλουν μεγαλύτερη
μείωση του κόστους δανεισμού στην
αμερικανική οικονομία, της πολιτικής
αστάθειας στην Ιταλία και του κινδύνου
ενός άτακτου Brexit. Στη Νέα Υόρκη,
η τιμή του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 56,34 δολάρια το βαρέλι
με οριακή πτώση (-0,05%). Στο Λονδίνο,
η τιμή του Brent έφθασε τα 60,12 δολάρια με άνοδο 0,64%.

Μετ. %
-1.26
-1.43
-2.21
-0.3
-1.93
-2.15
-0.42
-3.42
0.63
-0.04
-0.13
-0.23
-0.8
-1.94
-0.23
2.22
-0.94
-0.85
-0.93
-0.49
-0.48
-1.36

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.57
23.08
15.92
0.92
6.24
58.42
13.14
16.22
1.22
1.9034
2.95
8.60
0.83
18.55
4.47
16.27
0.45
9.64
5.47
9.544

Μετ. %
1.58
23.58
15.80
0.94
6.37
58.16
13.27
16.12
1.22
-0.56
2.95
8.60
0.86
18.34
4.54
16.28
0.46
9.84
5.51
-2.24

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
Χθεσινό
AJINOMOTO/d
1907.5
ASAHI GROUP HL/d
4791
ASTELLAS PHARM/d
1454
BRIDGESTONE CO/d
3938
CANON INC/d
2766.5
CASIO COMPUTER/d
1440
CITIZEN WATCH/d
494
CREDIT SAISON/d
1170
DAIWA SEC GROU/d
451
SUBARU/d
2725.5
FUJIFILM HOLDI/d
4592
FUJITSU LTD/d
8528
HINO MOTORS/d
851
HITACHI/d
3694
HONDA MOTOR/d
2495
IHI/d
2073
ISUZU MOTORS/d
1098
KAWASAKI HVY I/d
2042
KAJIMA CORP/d
1243
KEIO/d
6910
KOBE STEEL/d
561
KONICA MINOLTA/d
744
JTEKT/d
1137
MITSUB UFJ FG/d
507.1
MITSUBISHI COR/d
2600.5
MITSUBISHI ELE/d
1270.5
MITSUBISHI MOT/d
431
NEC CORPORATIO/d
4670
NIKKON HLDG/d
2428
NIKON CORP/d
1331
NIPPON SUISAN/d
4791
NISSAN MOTOR C/d
669.3
NOMURA HOLDING/d 400.8
NISSAN CHEMICA/d
4895
NIPPON PAPER I/d
1739
NTT DOCOMO/d
2644.5
OBAYASHI CORP/d
954
ODAKYU ELEC RA/d
2459
OJI HOLDINGS/d
485
OSAKA GAS/d
1941
RICOH CO LTD/d
952
SECOM/d
8996
SEVEN & I HLDG/d
3772
SHARP CORP/d
1133
SHIMIZU CORP/d
875
SHISEIDO/d
8099
SONY CORP/d
5965
SMFG/d
3495
SUMITOMO CHEM/d
468
SUZUKI/d
607
TAISEI CORP/d
3680
TDK CORPORATIO/d
8460
TOBU RAILWAY/d
3220
TOKIO MARINE H/d
5541
TORAY INDUSTRI/d
768.9
TREND MICRO/d
5090
TOPY INDS LTD/d
1797
TORAY INDUSTRI/d
768.9
TOSHIBA CORP/d
3175
TOYOBO/d
1366
TOYOTA MOTOR C/d
6909
YAMAHA CORP/d
4785

(Σε γιέν)

Μετ. %
0.42
-0.1
0.69
0.03
0.44
1.05
1.02
-2.09
1.37
0.33
0.53
-0.16
0.95
0.65
0.93
2.73
0.73
1.24
1.97
0.73
2
1.64
1.34
0.36
1.15
-0.04
1.17
0.54
1.12
-0.15
0.67
0.89
2.22
1.03
-0.06
0.21
0.74
0.83
-0.67
0.53
0.69
-0.47
0.89
0.69
2.45
1.17
0.46
0.43
-0.33
0.68
0.71
-0.31
0.69
-0.97
0.2
2.04
-0.97
0.47
2.09
0.52
0.74

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
38.50
122.70
38.57
21.49
40.53
32.28
105.20
15.46
39.11
10.13
79.94
128.75
10.46
236.40
355.70
19.39
91.98
158.30
19.10
434.80
41.88
48.75
32.02
77.06
72.96
22.11
100.85
8.77
103.20
43.67
21.69

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

Μετ. %
-0.18
-0.61
0.39
-1.08
-0.65
-0.77
-1.17
-0.67
9.22
-1.46
-0.75
0.39
-3.01
-0.51
-0.32
-1.47
-1.63
0.13
-1.39
-0.72
-1.9
-0.9
-1.02
-0.23
-0.14
-1.23
-1.42
-0.85
0.1
-1.1
-1.59

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
33.06
162.4
7.192
96.05
67.18
1.6025
4.207
5.314
2.015
0.4971
23.25
20.01
25.32
11.3
28.91
9.286
4.564
6.8
26.33
2.361
12.19
11.954
1.025
17.525
12.555
0.7486
3.4905
2.176
5.952
5.478
21.84

Μετ. %
-2.1604
-0.9152
-2.3092
1.1053
-1.611
-2.5836
-1.4408
-0.71
-2.751
2.4948
-1.19
-1.9598
-0.3934
-1.2238
-0.1037
-0.1291
-1.6167
-1.6631
-1.0522
-0.9232
-0.652
-2.0325
0.5888
-1.683
-2.0671
-3.3815
-1.6345
-0.1835
-2.5859
-3.0786
-1.5329
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Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,00

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8660

0,8680

0,8661

0,0100

6.491

0,8660

0,8680

0,8680

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,5200

1,5700

1,5342

-2,2560

41.843

1,5460

1,5720

1,5700

1,16

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5100

0,5150

0,5141

0,1920

13.565

0,5100

0,5200

0,5150

-0,96

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0050

0,0085

0,0465

-8,82

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0460

0,0510

0,0464

-0,0850

4.690

0,0465

0,0510

0,1180

0,1250

1,3000

1,3100

1,3100

0,00

0,1930

-5,39

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3100

1,3100

1,3100

0,1380

500

0,1930

0,1930

0,1930

-1,1000

1.235

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,1960

0,2040

0,0710

0,0740

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2520

0,2520

0,2520

-0,0010

281

0,2520

0,0000

0,2520

0,00

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3100

1,3100

1,3100

-1,0000

61

1,3100

1,3300

1,3100

-0,76

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0330

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0340

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0230

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0400

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2400

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,1050

1,0700

0,00

0,0800

0,63

0,0870

2,35

0,0015

0,00

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0170

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1140

0,1310

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5200

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

0,0095

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,0600

1,0700

1,0627

-0,2400

686

0,0000

0,0000

1,0600

1,0700

0,1780

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1580

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0200

0,0220

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1000

0,1200

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0725

0,0800

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5300

0,5600

0,0800

0,0800

0,0800

0,0350

5.800

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,2500

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7400

0,8050

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC (AN)

0,0000

0,0000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0110

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0575

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,5850

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4300

0,4400

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,1000

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,3600

2,4000

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0100

0,0000

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3300

1,4000

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,8000

ΦΡΟΥ

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

0,2240

0,2400

0,0800

0,0880

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0,0870

0,0870

0,0870

0,3050

586

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0810

0,0860

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0000

1,1000

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0020

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0005

0,0000

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,1700

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

0,0005

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0015

0,0030

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)

0,0005

0,0000

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

0,0000

0,0000

0,0015

0,0015

0,0015

-0,0090

20.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0425

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

49,0110

54,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

49,0030

54,0000

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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Απειλή... αντιντόπινγκ για Ελλάδα

Εκτός χάρτη της WADA κινδυνεύει να μείνει το εθνικό σύστημα της χώρας
Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Βραδυφλεγή βόμβα αποτελεί το εθνικό
σύστημα αντιντόπινγκ και οι αρμόδιες
αρχές έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα
δρόμου για να αποτρέψουν την... έκρηξή
της. Το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ
και το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης
Ντόπινγκ βρίσκονται ένα βήμα πριν από
την κατάρρευσή τους. Το εργαστήριο έχει
παραπεμφθεί για να χάσει τη διαπίστευσή
του και στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί
στη χώρα κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) για να
πραγματοποιήσει έλεγχο στο ΕΣΚΑΝ.
Ο απελθών υφυπουργός Αθλητισμού
κ. Βασιλειάδης, προκειμένου να διασωθεί
το εργαστήριο, αποφάσισε να μεταφερθεί
από το ΟΑΚΑ στον «Δημόκριτο», μέτρο
που κρίθηκε ελπιδοφόρο από το προσω<
<
<
<
<
<
<

Κλιμάκιο του παγκόσμιου
οργανισμού θα βρεθεί
στην Ελλάδα για να
πραγματοποιήσει έλεγχο
στις αρχές Σεπτεμβρίου.
πικό. Η νομοθετική ρύθμιση ψηφίστηκε
τον περασμένο Ιανουάριο. Οι συναρμόδιοι
υπουργοί όμως δεν εξέδωσαν την προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση
(ΚΥΑ), με αποτέλεσμα ο νόμος να παραμείνει ανενεργός. Η νυν ηγεσία και διοίκηση του εργαστηρίου προσπαθεί να
πείσει τους εκπροσώπους του WADA ότι,
πλέον, λαμβάνονται μέτρα στήριξης του
εργαστηρίου για να μη χαθεί η άδειά
του. Ηδη ο υφυπουργός Αθλητισμού Λ.
Αυγενάκης βρίσκεται σε επικοινωνία με
τους συναρμόδιους υπουργούς προκειμένου να υπογραφεί γρήγορα η ΚΥΑ
ώστε να ολοκληρωθεί η μετάβαση του
εργαστηρίου στον «Δημόκριτο».
Το εργαστήριο, που πριν από 15 χρόνια
είχε βρεθεί στην κορυφή του κόσμου, έπεσε θύμα της κρίσης με αποτέλεσμα το
brain drain των επιστημόνων (υπάρχουν
μόλις τέσσερις αναλυτές σήμερα) και τη
γήρανση του εξοπλισμού, όπως έχουμε
γράψει στην «Κ» από το 2016. Η αδυναμία
του εργαστηρίου να ανταποκριθεί στις

Η αδυναμία του ελληνικού εργαστηρίου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις έχει φέρει πολύ κοντά την άρση της διαπίστευσής του.
σύγχρονες απαιτήσεις έχει φέρει πολύ
κοντά την άρση της διαπίστευσής του
από τον WADA, γεγονός που μεταξύ άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη
του κόστους των ελέγχων.
Πολλά είναι και τα προβλήματα που
υπάρχουν στο ΕΣΚΑΝ. Η επικείμενη επιθεώρηση από πλευράς WADA αναμένεται να αναδείξει επισήμως αστοχίες,
τις οποίες είχε φέρει ο νυν ΓΓΑ Γιώργος
Μαυρωτάς με ερωτήσεις του στη Βουλή
αλλά ποτέ δεν απαντήθηκαν. Τώρα, ο κ.

Μαυρωτάς είναι ένας από αυτούς που έχουν κληθεί να κρατήσουν την... καυτή
πατάτα. Η θητεία του στο ΕΣΚΑΝ και οι
γνώσεις του σε θέματα αντιντόπινγκ αναμένεται να βοηθήσουν σε περίπτωση
που οι επιθεωρητές του WADA αποφασίσουν να παραπέμψουν την Ελλάδα ως
μη συμμορφούμενη με τον παγκόσμιο
κώδικα αντιντόπινγκ.
Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Τάκης
Γεωργακόπουλος παραιτήθηκε από την
προεδρία του ΕΣΚΑΝ. Ο νέος πρόεδρος

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

θα είναι ο καθηγητής Χειρουργικής Παναγιώτης Σκανδαλάκης και σίγουρα θα
απαιτηθεί η χειρουργική του επιδεξιότητα
για να... σωθεί ο ασθενής. Ετσι, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο κ. Μαυρωτάς, ο κ. Σκανδαλάκης
και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας επιστήμονας με θητεία στο εργαστήριο
και στο ΕΣΚΑΝ αναμένεται να αποτελέσουν τους «τέσσερις ιππότες» που θα
προσπαθήσουν να βγάλουν τον ελληνικό
αθλητισμό από αυτό το αδιέξοδο.

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Πονοκέφαλος για
το Τόκιο ο καύσωνας
Προβληματισμός ενόψει Ολυμπιακών
Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μοιάζουν
σαν να προέρχονται… από το μέλλον,
σχεδιάζουν να διοργανώσουν του χρόνου οι Ιάπωνες, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν υπακούουν σε κανέναν…
μηχανισμό του μέλλοντος. Σε ένα χρόνο,
η Ιαπωνία θα φιλοξενήσει την κορυφαία
αθλητική διοργάνωση του πλανήτη,
όμως οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή αποτελούν… πονοκέφαλο για τους διοργανωτές.
Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου
και τις πρώτες του Αυγούστου, η ζέστη
αποτέλεσε αιτία για να φύγουν από τη
ζωή περισσότεροι από 57 άνθρωποι,
ενώ πάνω από 2.000 νοσηλεύτηκαν σε
νοσοκομεία στο Τόκιο και 6.000 ζήτησαν
ιατρική βοήθεια, με προβλήματα θερμοπληξίας, σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν
είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία
διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Το
1964 όμως οι ιθύνοντες, προκειμένου
να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες,
αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί η
διοργάνωση τον Οκτώβριο. Την ίδια…
συνταγή ακολούθησε τέσσερα χρόνια
αργότερα και το Μεξικό.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο μέσος
όρος θερμοκρασίας στο Τόκιο είναι
στους 32 βαθμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι
και ο εθνικός προπονητής του στίβου
Γιάννης Κουτσιώρας, ο οποίος πριν
από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Τόκιο
για να ελέγξει το προπονητικό κέντρο
όπου θα προπονηθεί η εθνική ομάδα,
εξέφρασε την ανησυχία του: «Οι εγκαταστάσεις σε ό,τι αφορά την προετοιμασία είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν καινούργια όργανα και όλα όσα χρειάζεται
μία ομάδα για να προπονηθεί. Αυτό όμως που με προβληματίζει είναι η υψηλή
θερμοκρασία σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας που επικρατούν στο Τόκιο αυτή την εποχή», τόνισε
ο έμπειρος προπονητής.
Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτέλεσαν
τη βασική αιτία για να αλλάξει το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τους μαραθώνιους
δρόμους. Ετσι, τόσο στους άνδρες όσο
και στις γυναίκες, οι αγώνες θα αρχίσουν
στις 06.00, μία ώρα νωρίτερα από το
αρχικό πρόγραμμα. Βέβαια, ακόμα και

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και
τις πρώτες του Αυγούστου, οι υψηλές
θερμοκρασίες σαρώνουν την Ιαπωνία.
στις 06.00 η θερμοκρασία εφέτος άγγιζε
–στο σημείο όπου θα διεξαχθούν οι
μαραθώνιοι– τους 30 βαθμούς με υγρασία πάνω από 70%. Σύμφωνα με
τους διοργανωτές, η πορεία του μαραθωνίου αλλά και άλλοι δρόμοι θα είναι
στρωμένοι με ειδικά υλικά που θα αντικατοπτρίζουν τις υπέρυθρες ακτίνες
και θα μειώνουν τη θερμοκρασία.

Εμφιαλωμένα και ψεκασμοί
Ανάμεσα στα άλλα μέτρα που εξετάζονται είναι να επιτραπεί στους
θεατές να μπορούν να μπουν στις εγκαταστάσεις με δικό τους εμφιαλωμένο
νερό. Αυτό στις προηγούμενες διοργανώσεις απαγορευόταν για λόγους ασφαλείας. Οσον αφορά αθλήματα όπως
το μπιτς βόλεϊ, στις δοκιμαστικές διοργανώσεις που διεξάγονται αυτή την εποχή στη Χώρα του Ανατέλλοντος
Ηλίου χρησιμοποιήθηκαν ειδικά συστήματα «ψεκασμού» και οι σκηνές
των αθλητών διέθεταν κλιματισμό. Ανάλογα μέτρα θα ληφθούν και για τη
δοκιμαστική διοργάνωση του τριάθλου,
που θα διεξαχθεί στις 15 και στις 16
Αυγούστου. Οι αθλητές μέχρι και την
έναρξη του αγώνα θα μπορούν να φορούν ειδικά γιλέκα, ενώ κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό θα βρίσκεται ανά 500 μέτρα.
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Υψηλά πρόστιμα
για τους τουρίστες
στα ιταλικά μνημεία

«Ζωή - πατίνι» με τη νέα μόδα
στους δρόμους της Ευρώπης
Η μέγιστη ταχύτητά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι χιλιόμετρα την ώρα
Είναι βέβαιο ότι η είδηση που ακολουθεί
θα λυπήσει τους λάτρεις των ηλεκτρικών
πατινιών, που έχουν πλέον καταλάβει
τους δρόμους της Ευρώπης, και όχι μόνον.
Οι δημοτικές αρχές του Μιλάνου αποφάσισαν να βάλουν οριστικό τέλος σε
αυτήν τη νέα μάστιγα, δίνοντας στις εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται προθεσμία τριών ημερών για να τα απομακρύνουν. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για την ασφάλεια, Αννα Σκαβούτσο, και Μεταφορών, Μάρκο Γκρανέλι, εξέδωσαν διαταγή για να αποσυρθούν τα ηλεκτρικά πατίνια από τους
δρόμους του Μιλάνου έως ότου ο δήμος
καταρτίσει και δημοσιεύσει σχετικό διαγωνισμό για την ανάθεση της ενοικίασής

Προβλήματα δίχως τέλος
από τη χρήση ηλεκτρικών
πατινιών –Οριστικό τέλος
στη χρήση τους έβαλαν
οι δημοτικές αρχές του
Μιλάνου.
τους, και τοποθετηθούν οι σχετικές σημάνσεις με τις οδηγίες χρήσης και τις
απαγορεύσεις που προβλέπονται από
τη νομοθεσία. Σήμερα στο Μιλάνο λειτουργούν επτά εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών, ενώ δεν είναι λίγοι
οι ντόπιοι που, αποφασίζοντας να εξοικονομήσουν χρήματα μακροπρόθεσμα,
αγόρασαν το δικό τους. Σύμφωνα με
τους παρόντες κανονισμούς, η χρήση
τους επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους
και η μέγιστη ταχύτητά τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα έξι χιλιόμετρα την ώρα.
Ωστόσο, οι αναβάτες τους δεν φαίνεται
να το βάζουν κάτω και εφορμούν και
στους δρόμους. Ηδη έχουν καταγραφεί
πολλά μικροατυχήματα, αλλά και μία
παράσυρση πεζού, ο οποίος κατέληξε
στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.
Oμως, τα ηλεκτρικά πατίνια συνιστούν
πανευρωπαϊκή μάστιγα, που έχει εξοργίσει πολλούς κατοίκους, εποχούμενους
και πεζούς των ευρωπαϊκών μητροπό-
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Οι επικριτές των ηλεκτρικών πατινιών καταγγέλλουν τους χρήστες τους ότι προκαλούν

ενόχληση σε πεζούς, ποδηλάτες και αυτοκινητιστές, διεκδικώντας και αυτοί μία θέση σε
δρόμους και πεζοδρόμια.
λεων. Οι λάτρεις του μέσου, βέβαια, θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό
άλμα στο μέλλον των μεταφορών κι έναν
καταπληκτικό τρόπο για να μετακινηθείς
με ταχύτητα, από το Λούβρο στον Πύργο
του Αϊφελ, χωρίς να παραγάγεις ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι επικριτές του, ωστόσο, διαφωνούν, επισημαίνοντας τον
διαρκή αυξανόμενο αριθμό των τραυματισμών, αλλά και των θανάτων από
συγκρούσεις με ηλεκτρικά πατίνια καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την τρομερή
ενόχληση που προκαλούν σε πεζούς,
ποδηλάτες και αυτοκινητιστές, οι οποίοι
διεκδικούν και αυτοί μία θέση σε δρόμους
και πεζοδρόμια.
Εκτός Ευρώπης, και στις ΗΠΑ οι ρυθμιστικοί φορείς καταβάλλουν προσπάθειες να καθυποτάξουν τις εταιρείες ενοικίασης τέτοιων διτρόχων.
Πώς όμως αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρικά πατίνια οι ευρωπαϊκές χώρες; Η
γαλλική κυβέρνηση συναντήθηκε την

περασμένη εβδομάδα με θύματα ηλεκτρικών πατινιών, καθώς προετοιμάζεται
να θεσπίσει νέους κανόνες για τη χρήση
τους. Το Παρίσι διαθέτει περισσότερες
εταιρείες ενοικίασης τέτοιων διτρόχων
από τις ΗΠΑ, και τουλάχιστον 20.000
άνθρωποι αναπτύσσουν δαιμονισμένες
ταχύτητες, πάνω στα ηλεκτρικά πατίνια,
στους ιστορικούς δρόμους της γαλλικής
πρωτεύουσας. Φαίνεται πως τα ηλεκτρικά
δίτροχα δρουν σαν πραγματικός μαγνήτης για τους πιο νεαρούς σε ηλικία, αλλά
και τους τουρίστες. Ωστόσο, πολλοί επισημαίνουν πως οι χρήστες τους αγνοούν τον γαλλικό οδικό κώδικα. Την τρέχουσα χρονιά, στην Πόλη του Φωτός,
έχει σκοτωθεί ένας αναβάτης και έχουν
τραυματιστεί δεκάδες άλλοι. Οι δημοτικές
αρχές επιβάλλουν πρόστιμα 135 ευρώ
για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε
πεζοδρόμια. Νέα νομοθεσία που θα θεσπιστεί τον Σεπτέμβριο θα επιβάλει χαμηλά ανώτατα όρια ταχύτητας στο Πα-

ρίσι, όπως και σε άλλες γαλλικές πόλεις,
ενώ τα πρόστιμα για την υπέρβασή τους
θα φτάνει τα 1.500 ευρώ. Πολλοί επικριτές
του μέσου επιθυμούν τη θέσπιση ηλικιακών ορίων για τους αναβάτες, τη διενέργεια εξετάσεων οδήγησης και την
υποχρεωτική ασφάλιση.
Το Βερολίνο, αντιθέτως, νομιμοποίησε
τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών πριν
από δύο μήνες, όμως γρήγορα αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται αυστηρότερους
κανόνες για τη χρήση τους. Την περασμένη εβδομάδα, δημοτικοί αξιωματούχοι
ανήγγειλαν σχέδια για ειδικές ζώνες
στάθμευσης των διτρόχων, που συχνά
οι χρήστες τους τα παρατούν στα πεζοδρόμια. Επίσης η γερμανική αστυνομία
θα εντείνει τους ελέγχους για παραβατική
συμπεριφορά, όπως είναι η άνοδος δύο
ατόμων στο ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα
με τη γερμανική αστυνομία, επτά άτομα
τραυματίστηκαν σοβαρά και 27 ελαφρότερα σε ατυχήματα από τα μέσα Ιουνίου
μέχρι σήμερα.
Στη Βρετανία, αντιθέτως, τα ηλεκτρικά
πατίνια απαγορεύονται από τα πεζοδρόμια, ενώ και η κίνηση στο οδικό δίκτυο
θεωρείται παράνομη επειδή οι χρήστες
τους δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, που επιβάλλει ασφάλιση, καταβολή
τελών και εξετάσεις οδηγητικής ικανότητας.
Στην Ισπανία, τα ηλεκτρικά πατίνια
κυριαρχούν στα αστικά τοπία πολλών
πόλεων και οι Αρχές έχουν ήδη θεσπίσει
κανόνες που, ωστόσο, δεν κρίνονται επαρκείς. Στη Μαδρίτη, το κράνος, παραδείγματος χάρη, είναι υποχρεωτικό
για τους αναβάτες που είναι μικρότεροι
των 16 ετών, ενώ τα δίτροχα μπορούν
να κινούνται μόνο σε μία λωρίδα του οδικού δικτύου με μέγιστη ταχύτητα 30
χλμ./ώρα! Στη Βαρκελώνη, τα κράνη
είναι υποχρεωτικά για όλους τους αναβάτες. Στην πόλη της Καταλωνίας, μία
γυναίκα 92 ετών σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι πέρυσι.
Ο αναβάτης κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, αλλά τελικά του επιβλήθηκε
μόνο πρόστιμο λόγω της έλλειψης σχετικής νομοθεσίας.
Α.Ρ., REUTERS

Οι χορτοφάγοι που έγιναν κρεοπώλες
H Kέιτ Κάβανο, με πολύ προσοχή τεμαχίζει κομμάτια φιλέτο, σε κρεοπωλείο
του Ντένβερ. Προτού γίνει κρεοπώλισσα, η Κάβανο ήταν χορτοφάγος. Σταμάτησε να τρώει κρέας για περισσότερο
από δέκα χρόνια, εξαιτίας της βαθιάς
της αγάπης για τα ζώα και του σεβασμού
της προς το περιβάλλον. Ακριβώς οι
ίδιοι λόγοι, την οδήγησαν να γίνει κρεοπώλης.
Η Κάβανο, 30 ετών σήμερα, είναι
μία από τους πολλούς πρώην χορτοφάγους που αποφάσισαν να γίνουν χασάπηδες, προκειμένου προκαλέσουν
επανάσταση στο διατροφικό σύστημα
των ΗΠΑ. Αυτοχαρακτηρίζονται «ηθικοί
κρεοπώλες» και ανοίξαν κρεοπωλεία
που εμπορεύονται αποκλειστικά το
κρέας ζώων ελευθέρας βοσκής. Στόχοι
τους είναι η ευδαιμονία των ζώων εκτροφής, η προστασία του περιβάλλοντος και ο περιορισμός της σπατάλης
κρέατος. Στην πραγματικότητα εκπροσωπούν το διαμετρικό αντίθετο της
βιομηχανικής, εντατικής εκτροφής ζώων, που παράγει τη μεγαλύτερη ποσό-
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Η Τζάνις Σίντλερ, πρώην χορτοφάγος, έγινε κρεοπώλισσα και κρεατοφάγος όταν
κατάλαβε ότι τα προϊόντα σόγιας και καλαμποκιού που κατανάλωνε κατέστρεφαν το
περιβάλλον.
τητα κρέατος στις ΗΠΑ και έχει κατακριθεί για τις μεγάλες απώλειες, την
υπερβολική χρήση αντιβιοτικών και
τις απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
To κίνημα των «ηθικών κρεοπωλών»
κέρδισε έδαφος, πριν από 15 χρόνια,
μετά τη δημοσίευση στο περιοδικό
των New York Times, το 2002, άρθρου

του Μάικλ Πόλαν για την κακοποίηση
των βοοειδών στις φάρμες εντατικής
εκτροφής, αλλά και του βιβλίου του
«Tο Δίλημμα των Παμφάγων» που κυκλοφόρησε το 2006.
Ενα από τα βασικά ερωτήματα του
βιβλίου είναι κατά πόσον ο συγγραφέας
θα μπορούσε να σκοτώσει ένα ζώο για
να το φάει. «Δεν μου φαίνεται μεγάλη

απαίτηση από ένα κρεατοφάγο, να αναλάβει τουλάχιστον μία φορά στη
ζωή του, την άμεση ευθύνη για τον
θάνατο από τον οποίο εξαρτάται η διατροφή του», έγραφε ο Πόλαν. Αυτή η
θέση είχε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα
σε χορτοφάγους και vegan, που επιθυμούσαν να μεταβάλουν το σύστημα
εντατικής εκτροφής.
Το σύστημα που η Κάβανο και πολλοί
άλλοι «ηθικοί κρεοπώλες» υιοθετούν,
βασίζεται στην ελεύθερη βοσκή, όπου
τα ζώα διαδραματίζουν ρόλο στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Παρέχουν
κοπριά ως λίπασμα των βοσκοτόπων
όπου ζουν και οργώνουν με τις οπλές
τους, έτσι ώστε η βροχή να φτάνει
μέχρι τις ρίζες και το χορτάρι να μεγαλώνει.
Οι υπέρμαχοι του συστήματος υποστηρίζουν ότι έτσι αναγεννώνται τεράστιες εκτάσεις βοσκοτόπων, αιχμαλωτίζοντας το διοξείδιο του άνθρακα,
αντί να το παράγουν όπως οι εντατικές
εκτροφές. Βέβαια το κρέας αυτών των
ζώων, που θεωρείται σημαντικά υγιεινότερο από αυτό των ζώων εντατικής
εκτροφής, έχει σημαντικά υψηλότερο
κόστος.

Ρητή απαγόρευση και υψηλά πρόστιμα
εφαρμόζουν πλέον οι ιταλικές αρχές στους
τουρίστες της Ρώμης που κάθονται στα
Ισπανικά Σκαλοπάτια, τη γραφική σκάλα
που συνδέει την Πιάτσα ντι Σπάνια με
την Πιάτσα Τρινιτά ντελ Μόντι. Τα λευκά,
μαρμάρινα σκαλοπάτια χτίστηκαν μεταξύ
του 1723 και του 1726 και αποτελούν ένα
από τα πιο διάσημα και πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα της Ιταλίας. Στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει ως σκηνικό
για δεκάδες παρουσιάσεις μόδας και φωτογραφίσεις υψηλής αισθητικής, και έχουν
φιγουράρει σε ιστορικές ταινίες όπως το
«Διακοπές στη Ρώμη» του 1953, με πρωταγωνιστές τον Γκρέγκορι Πεκ, και την
Οντρεϊ Χέπμπορν. Ωστόσο, τα τελευταία
χρόνια τα Ισπανικά Σκαλοπάτια έχουν εξελιχθεί σε πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών, οι οποίοι κάθονται εκεί για να ξεκουραστούν, να μελετήσουν τους χάρτες
τους και να απολαύσουν το παγωτό τους.
Ανά τα χρόνια, η αστυνομία της Ρώμης
έχει προσπαθήσει πολλάκις να αποθαρρύνει τους επισκέπτες από το να κάθονται
εκεί, απαγορεύοντας την κατανάλωση
φαγητού ή τη ρίψη σκουπιδιών. Ωστόσο,
οι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν αυστηρά
μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Σύμφωνα με
αναφορές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, την Τρίτη το απόγευμα η
τοπική αστυνομία έφτασε στα μαρμάρινα
σκαλιά με σφυρίχτρες και πρόσταξε τους
δεκάδες επισκέπτες να μετακινηθούν άμεσα. Η ενέργεια αυτή ακολουθεί μία
σειρά από νέους κανόνες που εκδόθηκαν
νωρίτερα το καλοκαίρι και οι οποίοι απαγορεύουν τη μαζική συσσώρευση σε
ιστορικά μνημεία, συμπεριλαμβανομένων
και των Ισπανικών Σκαλοπατιών. Οι κανόνες απαγορεύουν επίσης στους ανθρώπους να κουβαλάνε βαλίτσες με ρόδες ή
καροτσάκια πάνω στα προστατευόμενα
μνημεία της UNESCO, ενώ όσοι τους παραβιάζουν θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα
που κυμαίνονται από 250 μέχρι 400 ευρώ.
Το 2016, τα Ισπανικά Σκαλοπάτια υπέστησαν μια ριζική αποκατάσταση ύψους
1,5 εκατ. ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε
από την πολυτελή ιταλική μάρκα κοσμημάτων Bulgari. Περισσότεροι από
80 αναστηλωτές και τεχνίτες εργάστηκαν
για να επισκευάσουν το ιστορικό μνημείο,
το οποίο είχε υποστεί χρόνια φθοράς

Αστυνομικός προχωράει προς τουρίστρια
που κάθεται στα Ισπανικά Σκαλοπάτια. Οι
«Ντάσπος», οι νέοι τουριστικοί κανόνες, απαγορεύουν να κάθονται οι τουρίστες σε
αυτά.
<
<
<
<
<
<

Τον περασμένο μήνα, δύο
Γερμανοί κλήθηκαν να
πληρώσουν 950 ευρώ επειδή
παρασκεύαζαν καφέ στη
γέφυρα του Ριάλτο της
Βενετίας.
και κατάχρησης από τους επισκέπτες
και ήταν καλυμμένο με τσίχλες, τσιγάρα,
καφέ και λεκέδες από κόκκινο κρασί.
Οι νέοι τουριστικοί κανόνες της Ρώμης,
γνωστοί και ως «Ντάσπος», αποσκοπούν
στη διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης
και ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να
σεβαστούν το περιβάλλον. Οι «Ντάσπος»
είχαν προηγουμένως εισαχθεί σε πόλεις
όπως η Φλωρεντία και η Βενετία προσπαθώντας να αποτρέψουν μία σειρά
από προβληματικές συμπεριφορές των
επισκεπτών όπως τα μπάνια στα σιντριβάνια της πόλης ή η κατανάλωση αλκοόλ
στα ιστορικά μνημεία. Τον περασμένο
μήνα, δύο Γερμανοί τουρίστες αντιμετώπισαν πρόστιμο ύψους 950 ευρώ, επειδή παρασκεύαζαν καφέ στη γέφυρα
του Ριάλτο της Βενετίας, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν
την πόλη.

Οι γλάροι οπισθοχωρούν
με επίμονα βλέμματα
Aν δεν θέλετε να πρωταγωνιστήσετε στα
«Πουλιά» του Χίτσκοκ, δεχόμενοι την επίθεση ενός πεινασμένου γλάρου, που θα αρπάξει την τροφή σας από το χέρι, οι επιστήμονες κατέληξαν σε μία απλή μέθοδο
άμυνας: αρκεί να τους κοιτάξετε επίμονα.
Η Μαντλίν Γκουμάς, μεταπτυχιακή ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του Εξετερ,
επισκέφθηκε παραθαλάσσια βρετανικά θέρετρα, οπλισμένη με μία σακούλα τσιπς
και ένα χρονόμετρο. Τοποθέτησε τα πατατάκια λίγα εκατοστόμετρα μακριά της και
χρονομέτρησε την επίθεση των γλάρων.
Κάποτε δεν κοίταζε τους λευκούς φτερωτούς
άρπαγες, ενώ άλλες φορές τους κοιτούσε
κατάματα προκειμένου να διαπιστώσει αν
θα ξανασκέφτονταν το ζήτημα. Σύμφωνα
με τη μελέτη της, που δημοσιεύθηκε στην
επιθεώρηση Biology Letters, η οπτική επαφή
έκανε τα πουλιά να οπισθοχωρήσουν.
«Διαπιστώσαμε ότι οι γλάροι δεν πλησίαζαν τα τρόφιμα, όταν τους κοιτάζαμε»,
γράφει η Γκουμάς. «Κάποιες φορές, μόλις

συνειδητοποιούσαν ότι τους παρακολουθούμε, ματαίωναν την επίθεση. Αλλοι απέφευγαν το φαγητό, και κινούνταν γύρω
του, σαν να προσπαθούσαν να καταλήξουν
στη σωστή στιγμή για επίθεση». Βέβαια το
πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα είναι ότι κάποιοι γλάροι αδιαφόρησαν εντελώς για τα
τρόφιμα της ερευνήτριας. Οπως επισημαίνει
η δρ Ρος- Σμιθ, της Βρετανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι γλάροι γίνονται πιο προσεκτικοί, όταν έχουν οπτική επαφή με άνθρωπο, γιατί φοβούνται ότι θα δεχθούν επίθεση.
Γενικά οι επιθέσεις γλάρων για αρπαγή
φαγητού τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες
τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βρετανίας.
Ωστόσο, καθώς τα πτηνά έχουν προσεγγίσει
και αστικά κέντρα, λένε οι ειδικοί, έφτασε
ο καιρός για καλύτερη γραμμή άμυνας.
Ηδη, πολλά καφέ στο Σκάρμποροου της
Αγγλίας εξόπλισαν την πελατεία τους με
νεροπίστολα, ενώ ο κήπος μιας παμπ στο
Εξετερ θα φρουρείται από αρπακτικά.

Το πολωνικό χωριό
των κοριτσιών
Δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συσσωρευθεί σε ένα μικρό πολωνικό χωριό εξερευνώντας μια παράξενη πληθυσμιακή
ανωμαλία, καθώς εδώ και μία δεκαετία δεν
έχει γεννηθεί ούτε ένα αγόρι. Η κοινότητα
Μιέστσε Οντρζάνσκιε τράβηξε για πρώτη
φορά το ενδιαφέρον τον πολωνικών ειδησεογραφικών μέσων όταν έστειλε μια ομάδα
που αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από κορίτσια σε ένα περιφερειακό διαγωνισμό
για νέους εθελοντές πυροσβέστες. Εκτοτε,
η κατάσταση στο πολωνικό χωριό έχει ξεφύγει σύμφωνα με τη δήμαρχο Κριστίνα
Ζίντζιακ, η οποία αναφέρει πως η κοινότητα
του ενός δρόμου και των 96 σπιτιών «έχει
γεμίσει με δημοσιογράφους».
Το χωριό βρίσκεται στη μικρότερη και
λιγότερο κατοικημένη επαρχία της Πολωνίας,
και από την τελευταία γέννηση αγοριού
στην περιοχή έχουν ακολουθήσει 12 γέννες
κοριτσιών. Οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν τον
λόγο της στατιστικής ανωμαλίας, αλλά
πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να πρόκειται
απλώς για σύμπτωση. «Δέχομαι συνεχώς
τηλεφωνήματα από γιατρούς που δίνουν
συμβουλές για το πώς μπορεί η κοινότητα
μας να συλλάβει ένα αγόρι», ανέφερε ο κοι-
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Οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν
πού οφείλεται η στατιστική
ανωμαλία, αλλά πολλοί
πιστεύουν πως πρόκειται
για σύμπτωση.
νοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, Ράτζμουντ
Φρίτσκο, ο οποίος πρόσθεσε με χιούμορ
πως ανάμεσα στις υποδείξεις βρίσκεται και
ένας πολωνικός μύθος που παροτρύνει τους
γονείς να τοποθετήσουν το τσεκούρι κάτω
από το οικογενειακό κρεβάτι. Ο κ. Φρίτσκο
ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να
προσφέρει μια ανταμοιβή για το επόμενο
ζευγάρι του χωριού που θα γεννήσει αγόρι.
Πέρα από τη στατιστική ανωμαλία του
φύλου των παιδιών, το μικρό χωριό ακολουθεί
την απότομη τάση μείωσης του πληθυσμού
που χαρακτηρίζει τις περισσότερες περιφέρειες της Πολωνίας. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η κοινότητα πλησίαζε τους
1.200 κατοίκους, ενώ σήμερα υπάρχουν μονάχα 272.
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Προετοιμάζουν ομολογιακές
εκδόσεις οι τράπεζες στην Ελλάδα

Περιμένουν στα τέλη του τρέχοντος έτους το πράσινο φως από τον SSM
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στον αστερισμό των ομολογιακών εκδόσεων
της κατηγορίας Tier II έχουν μπει για τα
καλά οι ελληνικές τράπεζες, ενόψει του
καθορισμού από τον SSM στα τέλη του
χρόνου των κεφαλαιακών απαιτήσεων
για την επόμενη χρονιά.
Στις κεφαλαιακές υποχρεώσεις θα προστεθεί ο εμπλουτισμός των ιδίων κεφαλαίων με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης
(Tier II), ενώ την ίδια περίοδο η ευρωπαϊκή
αρχή για τις τράπεζες (EBA) αναμένεται
να οριστικοποιήσει τη μεθοδολογία για
τα stress test του 2020, τα οποία θα βασιστούν στα αποτελέσματα του 2019 με
στόχο την ανακοίνωσή τους τον Ιούνιο
της επόμενης χρονιάς.
Αν και με βάση τα σημερινά δεδομένα

τα κεφάλαια των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών είναι επαρκή για να απορροφήσουν ακόμα και τους κραδασμούς από
τις μαζικές πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις
δανείων, η ανάγκη προσφυγής στις αγορές
για την έκδοση ομολόγων είναι επιβεβλημένη στο πλαίσιο της υποχρέωσης για εμπλουτισμό των ιδίων κεφαλαίων τους,
που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές. Σήμερα
τα κεφάλαια των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών αποτελούνται κυρίως από κοινές
μετοχές, με εξαίρεση τις δύο ομολογιακές
εκδόσεις των 400 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσαν μέσα στο καλοκαίρι η Τράπεζα
Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα,
ενώ η Eurobank έχει προχωρήσει από το
2017 στη μετατροπή των προνομιούχων
μετοχών του Δημοσίου ύψους 950 εκατ.
ευρώ σε ομολογίες Tier II.

Αν και η υποχρέωση εμπλουτισμού
των ιδίων κεφαλαίων εκτείνεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι τράπεζες έχουν
ήδη βάλει στα επιχειρησιακά τους πλάνα
την προσφυγή στις αγορές για την έκδοση
ομολόγων Tier II και σύμφωνα με εκτιμήσεις της Axia Research, ο στόχος για την
Alpha Bank τίθεται στα 930 εκατ. ευρώ,
για την Εθνική Τράπεζα στα 626 εκατ.
ευρώ (στο ποσό περιλαμβάνεται η πρόσφατη έκδοση της τράπεζας) και για την
Τράπεζα Πειραιώς στα 984 εκατ. ευρώ. Ο
σχεδιασμός σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις παραπέμπεται για την επόμενη χρονιά
στον βαθμό που η προσφυγή στις αγορές
υπονομεύεται από το κακό κλίμα που διαμορφώνεται συνολικά για το ευρωπαϊκό
τραπεζικό σύστημα, η κερδοφορία του οποίου εμφανίζεται ασθενική λόγω και της

επιβράδυνσης των ρυθμών ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Axia, οι
ελληνικές τράπεζες είναι πάνω από τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής
επάρκειας και το διαθέσιμο μαξιλάρι κυμαίνεται από 600 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 700 εκατ. ευρώ για
την Εθνική, στο 1 δισ. ευρώ για τη
Eurobank και στο 1,5 δισ. ευρώ για την
Alpha Bank.
Οι δρομολογούμενες εκδόσεις ομολογιών προσδιορίζονται στα 2,5 δισ. ευρώ
περίπου και βασική παράμετρος που θα
καθορίσει τις περαιτέρω κινήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι το κόστος χρήματος για την πρόσβαση στις αγορές που
παραμένει υψηλό. Σύμφωνα με στοιχεία
της Axia, ο μέσος όρος για τις ισπανικές

ή τις πορτογαλικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 5,3%, αλλά είναι σαφές ότι το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα αδυνατεί
να προσεγγίσει αυτό το επίπεδο και θα
«συμβιβαστεί» σε ακριβότερες εκδόσεις.
Να σημειωθεί ότι η έκδοση της Τρά-

πεζας Πειραιώς τιμολογήθηκε στο 9,75%
και της Εθνικής Τράπεζας στο 8,25% και
ο «πήχυς» για τις επόμενες κινήσεις τίθεται
πλέον κάτω από το 8%, έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στα έξοδα από τόκους.

Μείωσε τα επιτόκια
η Ινδία για
να αντιμετωπίσει
την επιβράδυνση

Σημάδια ανάκαμψης
εμφανίζει ο τομεας
της μεταποίησης
Η επιβράδυνση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής
με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το β΄
τρίμηνο του 2019, που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στην υποχώρηση της παραγωγής στους τομείς
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, αντιθέτως, αντισταθμιστικά επέδρασε ο τομέας της μεταποίησης.
Αυτό σημειώνει σε ανάλυσή της η Eurobank Research, υπογραμμίζοντας ότι τα τρία τελευταία χρόνια
ο τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα παρουσιάζει
σημάδια ανάκαμψης με τη μέση ετήσια μεταβολή
της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
να διαμορφώνεται στο 3,4%.
Οπως παρατηρεί η Eurobank, θετικό στοιχείο για
την προοπτική των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα
είναι το γεγονός ότι από το τέλος του 2012, ο βαθμός
χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία παρουσιάζει ανοδική τάση.
Συγκεκριμένα, από 64,3% το 2012 ενισχύθηκε στο
70,9% το 2018, τιμή που
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είναι οριακά υψηλότερη
από αυτή του 2009, αλλά
Στο β΄ τρίμηνο
μικρό τ ερη (-6,7%) σε
ενισχύθηκε σε
σύγκριση με τον μέσο όρο
της περιόδου 1995-2007.Ως
ετήσια βάση
εκ τούτου, συμπεραίνουν
2,6%, καταγράφο- οι αναλυτές της Eurobank,
ντας επιτάχυνση. στην περίπτωση που καλυφθεί το κενό αυτό, περαιτέ ρ ω ενί σ χυση της
ζήτησης στο μέλλον θα πρέπει να καλυφθεί με ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω αύξησης
των καθαρών επενδύσεων παγίων.
Ο δείκτης παραγωγής του τομέα της μεταποίησης
ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,6% καταγράφοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Εντούτοις, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής παρέμεινε
στάσιμος, έπειτα από αύξηση 0,7% το α΄ τρίμηνο
2019.
Για το σύνολο του α΄ εξαμήνου 2019, η παραγωγή
στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε ετήσια
και σε εξαμηνιαία βάση κατά 2,2% και 1,2% αντίστοιχα
(από 3,4% και 1,0% αντίστοιχα το β΄ εξάμηνο 2018).Η
επιβρά δ υνση ωστόσο του πραγματικού ρυθμού
μεγέθυνσης της Ε.Ε.-28 και της Ευρωζώνης δημιουργεί,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, κινδύνους
για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στον τομέα
της ελληνικής μεταποίησης όσο και στο σύνολο της
οικονομίας το 2019.
Στον τομέα ηλεκτρικού ρεύματος η παραγωγή
μειώθηκε -4,7% και -7% σε ετήσια και σε τριμηνιαία
βάση αντίστοιχα, ενώ στον τομέα του νερού η παραγωγή συρρικνώθηκε -2,1% και -3,0% σε ετήσια και
σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Συνολικά στο β΄ τρίμηνο η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε στο 0,6%
από 1,4% το προηγού μ ενο τρί μ ηνο. Σε ό ρ ους
τριμηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε συρρίκνωση 1,4% από -0,2% το α΄ τρίμηνο 2019.
Τέλος, για το σύνολο του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος
έ τ ους, ο δεί κ της βιομηχανική ς παραγωγή ς στην
Ελλάδα αυξήθηκε σε ετήσια βάση 1% από 2,3% το
β΄ εξάμηνο 2018, ενώ σε όρους εξαμηνιαίας μεταβολής
συρρικνώθηκε -0,4% από ενίσχυση 1,5% το προηγούμενο εξάμηνο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Axia, το διαθέσιμο «μαξιλάρι» κυμαίνεται στα 600 εκατ. για την
Πειραιώς, στα 700 εκατ. για την Εθνική, στο 1 δισ. για τη Eurobank και στο 1,5 δισ. για την
Alpha Bank.

Οριακή άνοδος στο ΧΑΚ την Τρίτη
Με οριακά κέρδη έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ποσοστιαία άνοδο 0,03%
και να κλείνει στις 69,69 μονάδες. Αμετάβλητος
παρέμεινε ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας
στις 41,84 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών
ανήλθε σε €81.094.
Σε ό, τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές έκλεισαν οι
δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,04%,
των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,91% και της
Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,16%.
Με ελαφρά άνοδο έκλεισαν τα Ξενοδοχεία
σε ποσοστό 0,07%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €64.197 (τιμή κλεισίματος €1,57 –άνοδος
1,16%). Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα
Επενδυτικής με (τιμή κλεισίματος €0,515 –
πτώση 0,96%), της Ελληνικής Τράπεζας με
€5.622 (τιμή κλεισίματος €0,868 –χωρίς μεταβολή), της Πετρολίνα με €729 (τιμή κλεισίματος €1,07 – χωρίς μεταβολή) και της Λότζικομ με €655 (τιμή κλεισίματος €1,31 –
χωρίς μεταβολή). Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4
πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 95.

Οι κραδασμοί που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία
ο εμπορικός πόλεμος έχουν αναπόφευκτα φτάσει
ώς την Ινδία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη.
Ετσι, παράλληλα με τις κεντρικές τράπεζες του ανεπτυγμένου κόσμου, οι κεντρικές τράπεζες των
χωρών αυτών κατέφυγαν χθες σε μείωση του κόστους δανεισμού. Εχει προηγηθεί η Αυστραλία που
μείωσε δύο φορές τα επιτόκια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Ειδικότερα, όμως, η κεντρική τράπεζα της Ινδίας
προχώρησε για τέταρτη φορά από την αρχή του
έτους σε χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής
με μια μείωση των επιτοκίων της ρουπίας κατά 35
μονάδες βάσης στο 5,4%. Υπερέβη εν ολίγοις τη συνήθη μείωση των 25 μονάδων βάσης σε μια εμφανή
προσπάθεια να τονώσει την οικονομία της αλλά και
ενδεχομένως να υποτιμήσει το νόμισμά της. Είναι
η κατεξοχήν οικονομία
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που πρόκειται να πληαπό τη μεγάλη υποΤον Ιούλιο οι ξένοι γεί
χώρηση του κινεζικού
επενδυτές απέσυ- νομίσματος.
Ο λόγος είναι πως η
ραν από τη χώρα
Ινδία είναι εξαγωγική
κεφάλαια ύψους
χώρα όπως και η Κίνα
και η υποτίμηση του
5,5 δισ. δολαρίων.
γουάν καθιστά ακριβά
τα δικά της προϊόντα.
Παράλληλα, όμως, η οικονομία επιβραδύνεται ανησυχητικά. Από τη στιγμή που η ανάπτυξη της Κίνας
περιορίστηκε σε ρυθμούς γύρω στο 6% με 6,5%, η
Ινδία ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία
στον πλανήτη. Αυτό ίσχυε, όμως, μέχρι πριν από
μερικούς μήνες, καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους
η ανάπτυξή της επιβραδύνθηκε στο 5,8%, καταγράφοντας τον χαμηλό ρυθμό των τελευταίων πέντε
ετών. Παράλληλα, με τη μείωση των επιτοκίων η
κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς
τα κάτω τις προβλέψεις της για ανάπτυξη το τρέχον
έτος στο 6,9% από την προηγούμενη πρόβλεψη για
7%. Οι δυσοίωνες κινήσεις της συνέπεσαν με την
ανακοίνωση της Παγκόσμιας Τράπεζας πως η χώρα
εκτοπίστηκε από την έβδομη θέση στην κατάταξη
των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και τη
θέση της κατέλαβε η Γαλλία.
Στο μεταξύ την εγκαταλείπουν οι ξένοι επενδυτές
που μόνον μέσα στον Ιούλιο απέσυραν από τη χώρα
κεφάλαια ύψους 5,5 δισ. δολαρίων. Η κακοδαιμονία
της δεύτερης οικονομίας στην Ασία οφείλεται παράλληλα και στις διαθέσεις του Αμερικανού προέδρου
που την έχει θέσει στο στόχαστρό του και επιδιώκει
να αλλάξει τους όρους των εμπορικών συναλλαγών
μαζί της.
Τον Ιούνιο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι
καταργεί την εξαίρεση από δασμούς που είχε παραχωρήσει η Ουάσιγκτον σε ινδικά προϊόντα αξίας
6 δισ. δολαρίων. Η Ινδία αντέδρασε αυξάνοντας
τους δασμούς σε μία σειρά αμερικανικών προϊόντων,
ενώ τον περασμένο μήνα ψήφισε πρόσθετο προϋπολογισμό που προβλέπει σειρά μέτρων τόνωσης
της ινδικής αγοράς αλλά και πρόσθετους δασμούς
σε αμερικανικά προϊόντα.

