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ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τις καλύτερες των προθέσεων αλλά τίποτα σε επίπεδο χειρο-

Ανοικτό το ενδεχόμενο να χαθεί όλη η τουριστική σεζόν εφό-

Ο τζίρος των ταξιδιών και τουρισμού μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ
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Τιμή: €1,50

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

πιαστών νέων μέτρων: κάπως έτσι μπορεί να συνοψιστεί το αποτέλεσμα της μαραθώνιας συνεδρίασης του Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης δεσμεύθηκαν να «κάνουν
χρήση όλων των αναγκαίων εργαλείων για τον περιορισμό των
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών» της πανδημίας. Σελ. 12
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EUROGROUP

Καλές προθέσεις χωρίς μέτρα

80

Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

16/3

Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)
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111,12

Κινδυνεύει ολόκληρη η τουριστική σεζόν
σον η πανδημία του κορωνοϊού δεν ανακοπεί μέσα στο επόμενο
τρίμηνο αφήνει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην «Κ». Ολοένα και περισσότεροι στον κλάδο χαρακτηρίζουν το 2020 χαμένη χρονιά στην περίπτωση που η κατάσταση
δεν έχει εξομαλυνθεί έως τον Ιούλιο. Σελ. 16

Η Ε.Ε. χάνει 1 δισ. ευρώ τον μήνα
ανέρχεται περίπου σε 130 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Εξαιτίας της πτώσης του τουρισμού, η ευρωπαϊκή οικονομία πρόκειται να επιβαρύνεται κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα.
Για τις ΗΠΑ, η μείωση των ξένων τουριστών υπολογίζεται πως
θα κοστίσει τουλάχιστον 24 δισ. δολάρια. Σελ. 8

Ενέσεις ρευστότητας στις επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική, ΚΤΚ και κυβέρνηση έδωσαν όλα τα εργαλεία για να στηριχθεί η πληγείσα από τον ιό οικονομία
Εντατικές ήταν οι κινήσεις του διοικητή
της Κεντρικής Κωνσταντίνου Ηροδότου
την προηγούμενη εβδομάδα για λήψη
μέτρων που να επιτρέπουν τη χορήγηση
ρευστότητας και την προληπτική αναθεώρηση ή και αναδιάρθρωση χρέους

των υγιών πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο,
αποφασίστηκε να δοθεί κεφαλαιακό μαξιλάρι της τάξης του 1,3 δισεκατομμυρίου
ευρώ, προκειμένου οι κυπριακές τράπεζες
να είναι πρόθυμες και ικανές να δανείσουν
επιχειρήσεις που αναπόφευκτα θα έχουν

πρόβλημα με την αναταραχή εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα,
ανακοινώθηκε η παροχή πρόσθετης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
της Ευρωζώνης ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προσωρινή ε-

πέκταση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, οι οποίες ενδέχεται να επιδράσουν
θετικά στο κόστος δανεισμού. Παράλληλα,
οι τράπεζες εξετάζουν τις δράσεις που
προτίθενται οι ίδιες να λάβουν για ενίσχυση και στήριξη των επηρεαζόμενων

Τα δημοσιονομικά πακέτα των κρατών τόνωσαν τις αγορές

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο του κεφαλαιακού
μαξιλαριού που τους δόθηκε. Στόχος είναι
να αποφευχθούν χρεοκοπίες υγιών επιχειρήσεων που θα πληγούν από την παύση
εργασιών εξαιτίας της πανδημίας. Σελ. 3

Ιδιώτες
γιατρούς
αναζητεί
η κυβέρνηση
Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση
προς τους ιδιώτες ιατρούς να συστρατευθούν για τη διαχείριση της πανδημίας
του κορωνοϊού. Έγκυρες κυβερνητικές
πηγές δε ξεκαθαρίζουν πως τα δημόσια
νοσηλευτήρια δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πανδημίας μόνα τους, εάν δεν συμβάλουν σε
αυτό και οι ιδιώτες γιατροί. Εν τω μεταξύ
μετά και απ’ όσα συνέβησαν στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, η κυβέρνηση προχώρησε σε πολύωρη διυπουργική σύσκεψη, λαμβάνοντας νέα μέτρα
και περιορισμούς πτήσεων. Σελ. 6

Αεροπορικός
αποκλεισμός
για την Κύπρο

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Πλάνο για την προστασία
γιατρών και νοσηλευτών
Η Οικονομική Καθημερινή εξασφά-

λισε το πλάνο δράσης για την προστασία των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα
κρούσματα του κορωνοϊού, καθώς
και τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών από τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Σε τρεις κατηγορίες χωρίζονται οι οδηγίες του ΟΚΥπΥ προς
τους επαγγελματίες υγείας. Σελ. 5

ΕΛΛAΔΑ

Καταναλωτές στοκάρουν,
κερδοσκόποι πλουτίζουν
Αντισηπτικά τζελ, αντιβακτηριδιακά

μαντιλάκια, είδη καθαρισμού, μακαρόνια, όσπρια, γάλα εβαπορέ καταγράφουν τριψήφια αύξηση τζίρου,
καθώς καταναλωτές στην Ελλάδα, τα
αγοράζουν σε μεγάλες ποσότητες.
Την ίδια στιγμή, σε είδη που αίφνης
μετατράπηκαν σε πρώτης ανάγκης –
μάσκες, αντισηπτικά και απολυμάνσεις– καταγράφονται ανατιμήσεις
στα όρια της αισχροκέρδειας. Σελ. 19

Παράγει μάσκες
αντί αυτοκίνητα

Τα πακέτα δημοσιονομικής τόνωσης που ανακοινώνουν οι χώρες δίνουν ελπίδες εκτός από τις επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία σε οικονομικό επίπεδο, και σε επενδυτές. Έτσι, ανέκαμψαν οι αγορές χθες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες όσο και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πακέτα στήριξης. Σελ. 20

Βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία επέφερε ο ιός

Με περιορισμένο οπλοστάσιο οι κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να μειώσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία
Με νωπές ακόμη τις μνήμες από την
τελευταία παγκόσμια κρίση και ανοικτές
κάποιες από τις πληγές που αυτή άφησε
σε τράπεζες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η παγκόσμια οικονομία δέχεται
νέο καίριο πλήγμα από τις σαρωτικές
επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-

νοϊού. Η εντεινόμενη ανησυχία και η
άγνοια για τη διάρκεια και την αντιμετώπισή της εξελίσσονται σε πολλαπλασιαστή των επιπτώσεων, καθώς όλο
και περισσότερες χώρες μπαίνουν, ακόμη και προληπτικά, σε καραντίνα
καταστέλλοντας την οικονομική δρα-

στηριότητα. Κακός οιωνός η πτώση
της Wall Street που πλέον θυμίζει το
κραχ του 1987. Στην εμπροσθοφυλακή
της μάχης για τη θωράκιση των οικονομιών από τις επιπτώσεις της επιδημίας
βρίσκονται για μια ακόμη φορά οι κεντρικές τράπεζες, ο ρόλος των οποίων

Αποστείρωση
και τηλεργασία
στην Ελλάδα

αναδείχθηκε καίριος στην πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση και τη συνεπακόλουθη ύφεση. Σπεύδουν, όχι τόσο
συντονισμένα όσο την προηγούμενη
φορά, να επιστρατεύσουν τα εργαλεία
τους στην υπηρεσία των οικονομιών
τους. Σελ. 8

Ανώμαλη προσγείωση
για τις αεροπορικές
Ο κλάδος του τουρισμού, που συνεισφέ-

ρει περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ,
δέχεται ισχυρότατα πλήγματα, ιδίως στον
τομέα της αεροπορίας. Η πανδημία γονάτισε τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν δεκάδες χιλιάδες
ακυρώσεις. Η χαριστική βολή ήρθε από το
μπλόκο 30 ημερών που επέβαλε ο Τραμπ
στα ταξίδια των Ευρωπαίων στις ΗΠΑ.Ορατός ο κίνδυνος να χαθούν 50 εκατ. θέσεις
εργασίας στον κλάδο παγκοσμίως. Σελ. 8

Εργαζόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες,
χωρίς να έχουν φυσική επαφή μεταξύ
τους, με στολές και μάσκες, παραδόσεις
προϊόντων ή φαγητού με γάντια και μάσκες και, βέβαια, εργασία εξ αποστάσεως
είναι μερικές από τις νέες συνθήκες με
τις οποίες καλούνται να εργαστούν χιλιάδες άνθρωποι στις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού. Σελ. 17

Η εικόνα που παρουσιάζει η αεροπορική
συνδεσιμότητα της Κύπρου με τον έξω
κόσμο έχει φθίνουσα πορεία, όπως εκτιμούν παράγοντες των εγχώριων αερομεταφορών, κάτι που υποστηρίζεται
και από τα στοιχεία. Οι προβλέψεις
από παράγοντες με άμεση εμπλοκή
στον τομέα της αεροπορικής κίνησης
ξεπερνούν την τετριμμένη έκφραση
ανησυχίας, παραπέμποντας σε συνθήκες καραντίνας από αέρος. Σελ. 4

Η καραντίνα
θα οδηγήσει
σε λουκέτο
Επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,
σημειώνοντας ότι το τέλος της κρίσης
θα βρει νυν καταστηματάρχες να έχουν
χάσει τις επιχειρήσεις τους εξαιτίας αδυναμίας καταβολής ενοικίων ή δόσεων
δανείων. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η
Βουλή από την οποία θα περάσουν τα
μέτρα που ανακοίνωσε την περασμένη
Κυριακή η κυβέρνηση. Σελ. 4

l

Χάος στην οικονομία
Τουρκίας - Κατεχομένων
Η Aγκυρα δεν διαθέτει τα κεφάλαια
για αντιμετώπιση της κρίσης. Σελ. 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Περίοδος για ανασύνταξη δυνάμεων
Στην παραγωγή μασκών στράφηκε

προσωρινά η κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής
Χουμπέι, στην οποία βρίσκονται οι
μονάδες της. Στον ένα περίπου μήνα, κατά τον οποίο η BYD ασχολείται
με την παραγωγή μασκών, κατάφερε να γίνει μάλιστα πρώτη δύναμη
στον κλάδο, παράγοντας 5 εκατομμύρια μάσκες κάθε ημέρα. Σελ. 10

Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στην ανάγκη για παρέμβαση
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αφού
είχαμε διαπιστώσει ότι η νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ δεν μπορεί πλέον
ούτε να τονώσει την οικονομία, ούτε
και να πείσει τις αγορές.
Η κυριακάτικη παρέμβαση της FED
για μείωση των επιτοκίων του δολαρίου
στο μηδέν δεν στάθηκε αρκετή για να
αποτρέψει την κατρακύλα των αγορών
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η
Ευρώπη, από την άλλη, με στόχο να
κρατηθεί η κατανάλωση, προσέφερε
ένα γενναιόδωρο πακέτο τόνωσης της
ρευστότητας στις οικονομίες, παραχωρώντας εποπτικές χαλαρώσεις στις
τράπεζες και ενθαρρύνοντάς τες να
δώσουν νέα δάνεια στις επιχειρήσεις

και τα νοικοκυριά. Τόσο η Κύπρος όσο
και η Ελλάδα, οι οποίες αντιμετωπίζουν
αντίστοιχες προκλήσεις, επέλεξαν παρόμοια σχέδια στήριξης της οικονομίας
τους σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
Και στις δύο χώρες, η έμφαση δόθηκε
στο ορθό μέτρο της διατήρησης του
επιπέδου απασχόλησης. Οι θέσεις εργασίας πρέπει να διασφαλιστούν πάση
θυσία, αν είναι να κρατηθεί η αγορά.
Ένα άλλο μέτρο που επελέγη είναι
εκείνο της δημιουργίας ρευστότητας
στο σύστημα με τη ρύθμιση του χρόνου
καταβολής φόρων και εισφορών. Στηρίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση
επιτυγχάνεται η διατήρηση των θέσεων
εργασίας σε μια περίοδο που η κάθε
θέση έχει σημασία. Η ρευστότητα που
προσφέρεται έρχεται να στηρίξει σε

μια περίοδο που ο τζίρος μειώνεται
και τα ταμεία αδειάζουν.
Το ζητούμενο αυτήν τη στιγμή είναι
η διατήρηση της κατανάλωσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, μια μεγάλη υποχώρησή της μπορεί να ελλοχεύει και
τον κίνδυνο να μπει η οικονομία ακόμη
και σε ύφεση εντός του 2020. Το δίχτυ
προστασίας των μέτρων που ανακοινώθηκαν την Κυριακή είναι ικανοποιητικό και θα πρέπει να απορροφήσει
σε μεγάλο βαθμό τους κραδασμούς
που αναπόφευκτα έρχονται. Πέραν
της κρατικής στήριξης, όμως, θα απαιτηθεί για ακόμη μία φορά το ανήσυχο πνεύμα της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση του γαλλικού οίκου πολυ-

τελείας Louis Vuitton, ο οποίος μετατρέπει εγκαταστάσεις καλλυντικών
και αρωμάτων της Christian Diorσε
μονάδες παραγωγής αντισηπτικών χεριών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι η επιτυχημένη πορεία της
General Motors στις μηχανές αεροπλάνων ξεκίνησε στα χρόνια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου ως λύση ανάγκης.
Η κρίση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για αλλαγές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην οικονομία
και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική
θέση της Κύπρου. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί κλασικό παράδειγμα
που θα πρέπει να εργαστεί μαζί με το
αρμόδιο υφυπουργείο για να σχεδιάσει
μια στρατηγική επανατοποθέτησης
του κυπριακού προϊόντος σε ακόμη

πιο γερές βάσεις. Η ενδεχόμενη καθυστέρηση έναρξης της τουριστικής
περιόδου προσφέρει πολύτιμο χρόνο
για την χάραξη νέας στρατηγικής προσέλκυσης τουριστών από τις αγορές
ενδιαφέροντος.
Οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν
αυτήν την περίοδο τη δυνατότητα να
εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους,
γιατί επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις
για αναστολή εργασιών, θα πρέπει να
αξιοποιήσουν τον «νεκρό χρόνο» για
να σχεδιάσουν νέες υπηρεσίες και
προϊόντα για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Η κανονικότητα, η οποία όλοι ευχόμαστε σύντομα
να επιστρέψει, θα πρέπει να μας βρει
όλους ακόμη καλύτερους και πιο ανταγωνιστικούς.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Η ευκαιρία μέσα
από το «lock down»
Τα κυβερνητικά μέτρα της Κυριακής
15ης Μαρτίου με τα οποία η χώρα
μας τέθηκε σε εκτεταμένο «lock
down» κρίνονται ως αυστηρά πλην
επιβεβλημένα και χαιρετίζουμε την
αποφασιστικότητα με την οποία λήφθηκαν. Οι δε υπουργοί μας, φάνηκαν
να είναι «on top of things» αναλύοντας τα μέτρα που έλαβαν δείχνοντας
πως σχεδόν για όλα υπήρχε βάθος
σκέψης και προβληματισμού, εμπνέοντας εμπιστοσύνη ανάμεσα μας.
Πρέπει και εμείς να αρθούμε στο
ύψος των περιστάσεων και να εφαρμόσουμε πιστά τις οδηγίες αυτοπεριορισμού και προσωπικής υγιεινής.
Νοείται ότι η ρευστότητα της όλης
κατάστασης απαιτεί ευελιξία, σύμπνοια, συνεργασία και αποφασιστικότητα, έτσι ώστε από εδώ και πέρα
όλα να αναπροσαρμόζονται αναλόγως
των εξελίξεων που μπορεί να είναι
<
<
<
<
<
<

Είναι μια ευκαιρία στους
νεαρότερους να δουν πώς
είναι να ζεις εκτός του
comfort zone σου και μάλιστα υπό συνθήκες επικινδυνότητας, περιορισμού, όπου μπορεί να μην
έχεις ό,τι χρειάζεσαι όποτε και όταν το θέλεις.
και χειρότερες από όσα δεδομένα είχαμε μπροστά μας μέχρι τώρα.
Η αντίδραση και διαχείριση μιας
τέτοιας κρίσης ανέδειξε και θα αναδείξει πολλά πράγματα – κάποια νέα
και κάποια που ενώ ξέραμε πως υπήρχαν, τα είχαμε καταχωνιασμένα
και ξεχασμένα στο βάθος του μυαλού
μας. Ένα τέτοιο, για παράδειγμα,
είναι το πόσο σημαντικό το κράτος
να θέλει και να μπορεί να διοχετεύσει
κεφάλαια προς υποστήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας για να περιορίσει όσο μπορεί τις συνέπειες
μιας κρίσης. Μπορεί κάποιοι να χλεύαζαν την οικονομική πολιτική που
ασκήθηκε από το 2013 και μετά, αλλά
να που τώρα τα αποτελέσματα εκείνης
της πολιτικής επιτρέπουν στο κράτος
να παρέμβει αποφασιστικά με μέτρα
πέραν των €700εκ για στήριξη των
τομέων της Υγείας και της Οικονομίας.
Σκεφτείτε να ήμασταν φαλιρισμένοι
και σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία
να μην μπορούσαμε να λάβουμε κανένα υποστηρικτικό μέτρο.
Το σημαντικό φυσικά είναι το κράτος να θέλει και να μπορεί. Πρέπει
να ισχύουν και τα δύο. Αν θέλει αλλά
δεν μπορεί, τότε είμαστε σε καθεστώς
που εν πολλοίς ίσχυσε το 2013. Είναι
φυσικά και η περίπτωση του να μπορεί αλλά να μην θέλει – όπως η Βρε-

τανία – που τότε δημιουργούνται οι
τέλειες συνθήκες για χάος, αναρχία
και χάσιμο ανθρώπινων ζωών οι οποίες τίθενται καθαρά σε δεύτερη
μοίρα προς εξυπηρέτηση άλλων στόχων – κάποιων λογικοφανών προς επίτευξη μιας μεγαλύτερης ιδέας, και
κάποιων δυστυχώς πιο σκοτεινών.
Ενδεχομένως απαιτείται να δούμε
ξανά το θέμα των φοιτητών από Βρετανία αν όντως η Βρετανική κυβέρνηση αφήσει τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Για εμάς, κάθε ανθρώπινη ζωή
είναι πολύτιμη και πρέπει να προστατευθεί όσο καλύτερα επιτρέπει
η επιστήμη και τα μέσα που διαθέτουμε. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε πιστά
το μοντέλο που ακολουθούμε.
Ένα άλλο πράγμα που αναδύεται
ως πρωταρχικής σημασίας, είναι η
χρήση της τεχνολογίας προς όφελος
μας για αντιμετώπιση της κατάστασης. Βλέπουμε πως σε άμεσο χρόνο,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις εφαρμόζουν online διαδικασίες
και πρωτόκολλα με αποτέλεσμα να
μην απαιτείται η φυσική παρουσία
ατόμων σε σχολεία, πανεπιστήμια
και επιχειρήσεις, αυξάνοντας έτσι
τις πιθανότητες επιτυχίας των μέτρων
προστασίας του πληθυσμού, αλλά
και της συνέχισης της οικονομικής
και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Αυτή η μέθοδος ήρθε για να μείνει
για τα καλά και θα δούμε το σκηνικό
να αλλάζει σε ό,τι αφορά τους τομείς
της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων
και του real estate ακόμα και όταν
με το καλό παρέλθει αυτή η κρίση.
Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτή η κατάσταση είναι επίσης μια δοκιμασία
για το πόσα αποθέματα αντοχής, περισυλλογής και πειθαρχίας έχουμε
σαν λαός υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Είναι ίσως η μεγαλύτερη
ταυτόχρονη άσκηση για όλο τον πληθυσμό αλλά και των υπηρεσιών ασφάλειας και μέριμνας του κράτους.
Όχι πως προσομοιάζει με συνθήκες
πολέμου – μιας και έχουμε αδιάλειπτες
αλυσίδες τροφοδοσίας, τηλεπικοινωνιών και γενικά τα πάντα γύρω
μας στη φυσική τους θέση και σχεδόν
σε απόλυτη λειτουργία – αλλά και
αυτό κάτι είναι.
Είναι μια ευκαιρία στους νεαρότερους να δουν πώς είναι να ζεις
εκτός του comfort zone σου, εκτός
της γυάλας που μεγαλώνουν και μάλιστα υπό συνθήκες επικινδυνότητας,
περιορισμού, όπου μπορεί να μην έχεις ό,τι χρειάζεσαι όποτε και όταν
το θέλεις.
Κάποτε θα περάσει και αυτή η δοκιμασία. Στο χέρι μας είναι να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία
για να αλλάξουν πολλά πράγματα
προς το καλύτερο.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Ο κορωνοϊός, το Κυπριακό
και η επιστροφή του Ταλ Ντίλιαν
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

-Κι αυτό τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε...
Μαζί με όλα τα άλλα που πλάκωσε ο κορωνοϊός είναι και οι λεγόμενες εκλογές στα
Κατεχόμενα. Η αναβολή τους έχει προκαλέσει ανησυχία ότι αναβάλλονται μέχρι... νεωτέρας και μάλλον επί μακρόν και οι όποιες
εξελίξεις στο Κυπριακό. Και αυτό γιατί οι «εκλογές» ήταν το κλειδί για να προχωρήσει ο
Γκουτιέρες στη λήψη αποφάσεων για το επόμενο βήμα και κυρίως για την άτυπη πενταμερή, με τη συγκατάθεση και της Τουρκίας.
Οι «εκλογές» έχουν μετατεθεί για ένα εξάμηνο κάτι που σημαίνει ότι οι νέες πρωτοβουλίες για το Κυπριακό μπορεί να αναληφθούν, αν όλα πάνε καλά με τον κορωνοϊό,
τέλη 2020, αρχές 2021.
Πάντως, οι εξελίξεις στα Κατεχόμενα αλλά
και στην Τουρκία με τις φοβερές οικονομικές και άλλες συνέπειες από τον κορωνοϊό
προβληματίζουν όσους ασχολούνται ακόμη
με το Κυπριακό. Η μία ανάγνωση είναι πως
ενδέχεται η τουρκική στάση να γίνει ακόμη
πιο σκληρή με τον Ερντογάν και την τουρκική ηγεσία να επενδύσουν σε νέες εθνικιστικές διεκδικήσεις για να κερδίσουν τη χαμένη δημοτικότητα και να διασκεδάσουν τις

αντιδράσεις στο εσωτερικό. Ας μη ξεχνάμε
πως η Τουρκία μόλις παρέλαβε και το τρίτο
γεωτρύπανό της, το οποίο ετοιμάζει για
δράση.
Μια άλλη ανάγνωση, η οποία δεν υποστηρίζεται από πολλούς, αναφέρει πως ενδέχεται η γενική αναστάτωση και ανακατάταξη
που προκαλεί η κρίση του κορωνοϊού να αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για αντιμετώπιση του Κυπριακού με καλή διάθεση και στόχο την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή...
-Λέτε;
Το... αίμα του παίρνει πίσω ο Νίκαρος, έστω
και με τραγικό τρόπο, μετά τις εξελίξεις με
τον κορωνοϊό. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα του προσωρινού κλεισίματος των οδοφραγμάτων που τόση αναστάτωση και πολιτική αναμόχλευση προκάλεσε. Όπως μου ανέφερε πηγή μου που γνωρίζει, πρόσφατα
κάποιος απηύθυνε στον Νίκαρο το ερώτημα: Γιατί δεν διαδηλώνει κανένας σήμερα
στα κλειστά οδοφράγματα; Κι αυτός αντί για
απάντηση χαμογέλασε πικρά.
Όπως μου λέχθηκε από άλλη πηγή, στενός

συνεργάτης του Νίκαρου σχολίασε έντονα
και την ενέργεια πολιτικού του κυβερνητικού στρατοπέδου. Όπως μου είπε «πρόκειται για άτομο που ενώ κατήγγειλε με ειρωνικό τρόπο το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων τώρα βγήκε με το σύνθημα
«Πρόεδρε, κλείσε τα όλα και οι πολίτες θα
είναι μαζί σου». Και σχολίασε: «Πόση έλλειψη σοβαρότητας και ασυνέπειας πια;».
Πολύ σωστή η κίνηση του ΑΚΕΛ να προσφέρει χέρι βοηθείας στους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς για αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προσφέροντας εθελοντές στελέχη και μέλη του σε ολόκληρη
την Κύπρο. Μακάρι να αξιοποιηθεί η προσφορά του και να βρει και μιμητές...
Μέσα σε όλη την αναμπουμπούλα ήρθε και
η σύλληψη του πρώην Ισραηλινού κατασκόπου Ταλ Ντίλιαν. Του γνωστού ντε με το Βαν.
Θα μου πείτε ποιος τον θυμάται τώρα αυτόν
και το Βαν και τα κατασκοπευτικά σενάρια
που μας ταλαιπώρησαν για μήνες...
Ο πρώην κατάσκοπος που λέτε ήρθε μόνος
του από το Ισραήλ τη Δευτέρα και παραδόθηκε στην αστυνομία. Η δε άφιξή του έγινε

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

κυριολεκτικά στο παραπέντε της απαγόρευσης πτήσεων, αφού ήρθε γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ στις 6 υποτίθεται ότι προσγειωνόταν η τελευταία «κανονική» πτήση,
πριν από την επιβολή των αυστηρών μέτρων με τα πιστοποιητικά για τον κορωνοϊό
κ.λπ.
Ο Ντίλιαν, αφού ανακρίθηκε γραπτώς, τέθηκε σε καραντίνα για 14 μέρες.
-Πόσες εκπλήξεις να αντέξουμε αυτές τις
μέρες;
Πάλι καλά που δεν μας ήρθε και ο συμπατριώτης μας Τζο Λόου με το κυπριακό του
διαβατήριο και να έχουμε να διαχειριστούμε και αυτόν...
-Τώρα που το καλοσκέφτομαι, αποκλείεται
να μας προκύψει σε κάποια από τις έκτακτες πτήσεις για Κύπριους που ετοιμάζει η
κυβέρνηση; Κύπριος σε ανάγκη δεν είναι
και αυτός;
KOYIZ: Ποιος πολιτικός αρχηγός νιώθει, όπως πληροφορούμαι από άτομο που γνωρίζει, να παραμερίζεται και να μπαίνει σε
δεύτερο ρόλο στις εξελίξεις που έφερε η
περιπέτεια με τον κορωνοϊό;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μη φοβάστε, από ωραία πράγματα δεν ξεμένουμε
Μπορεί όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να έχουν
ακυρωθεί ελέω κορωνοϊού και να είμαστε όλοι –
θα έπρεπε τουλάχιστον– περιορισμένοι στα σπίτια
και τα διαμερίσματά μας, αλλά αν θέλουμε να
σπάσουμε τη μονοτονία της κλεισούρας και να
ξεφύγουμε από λιγάκι από τις συνήθεις ασχολίες
μας μπορούμε να βρούμε πολιτιστικά δρώμενα
on line. Το μόνο σιγουράκι είναι ότι για τη μουσική
θα τη βρείτε την άκρη μόνοι σας!

Βιβλίο
Στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες ιστότοποι από
τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν βιβλία
για όλα τα γούστα. Φυσικά, υπάρχουν και τα επί
πληρωμής, σε τιμές μάλλον καλές, άρα δεν χρειάζεται
να ανησυχείτε για το πνεύμα σας. Παρακάτω σας
παραθέτω ενδεικτικά μερικά site απ’ όπου μπορείτε
δωρεάν και νόμιμα να κατεβάσετε κάποιο βιβλίο.
l www.read-library.com. Τα βιβλία είναι ψηφιοποιημένα σε μορφή epub3. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Apple Appstore και Google Play
και άνοιξε τη μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη
της Κύπρου στις φορητές συσκευές σας.
l https://www.openbook.gr/. Σε αυτή την πλατφόρμα θα βρείτε περισσότερα από 6.000 βιβλία
της παγκόσμιας και ελληνικής λογοτεχνίας, θεατρικά έργα και επιστημονικά συγγράμματα.
l https://www.gutenberg.org/. Στο Project
Gutenberg υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν περισ-

σότεροι από 42.000 τίτλοι για online ανάγνωση
αλλά και να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
l http://www.cyprusdigitallibrary. org.cy/.
Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε σπάνιο κυπρολογικό
υλικό.
l Για την ελληνική λογοτεχνία κάντε μια βόλτα
στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού http://www. snhell.gr/, όπου περιλαμβάνεται
μεταξύ άλλων ανθολόγιο κειμένων από την Νέα
Ελληνική Λογοτεχνία, Ανθολόγιο Αναγνώσεων
(σε μορφή αρχείων mp3), εργογραφίες των Κ.Π.
Καβάφη, Κ.Θ. Δημαρά και Γ.Π. Σαββίδη. Αν είστε
λάτρεις του Παπαδιαμάντη επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://papadiamantis.net όπου υπάρχει
ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο του συγγραφέα.
l Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση
https://www.onassis.org/el/ initiatives/cavafyarchive/ μπορείτε να περιηγηθείτε στο Αρχείο
Καβάφη, το οποίο περιήλθε στη διαχείριση του
Ιδρύματος στα τέλη του 2012.
Αλλά ψάξτε κι εσείς και θα βρείτε πολλές ακόμα,
εμείς μια ιδέα σας δίνουμε.

Θέατρο - Κινηματογράφος - Τηλεόραση
Τις παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας μπορείτε να τις βρείτε στο
ψηφιοποιημένο αρχείο του Θεάτρου στη σελίδα
https://www.n-t.gr/.

Το Θέατρο Τέχνης στη σελίδα του www.theatrotechnis.gr με τη νέα υπηρεσία on demand στο
πλαίσιο της δράσης «Το Θέατρο Τέχνης -και- στο
σπίτι» προσφέρει αξιόλογες παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου.
Στον Ψηφιακό Ηρόδοτο, την πλατφόρμα όπου
έχει ψηφιοποιηθεί σημαντικό μέρος του μοναδικού
οπτικοακουστικού αρχείου του ΡΙΚ μπορείτε να
παρακολουθήσετε πολλές παλιές αγαπημένες σας
τηλεοπτικές σειρές, αλλά και θεατρικές παραγωγές.
Πολλά αγαπημένα προγράμματα και θεατρικά
μπορείτε να παρακολουθήσετε και από το ψηφιακό
αρχείο της ΕΡΤ στο https://archive.ert.gr/

Μουσεία
Σχεδόν όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου
προσφέρουν και ψηφιακή περιήγηση. Αν επισκεφθείτε το Google Arts & Culture θα μπορέσετε
να πάτε όπου θέλετε από την άνεση του σπιτιού
σας και χωρίς συνωστισμό, οι αίθουσες θα είναι
όλες δικές σας. Βέβαια μπορείτε να ξεκινήσετε
από το δικό μας, το Κονάτζι του Χατζηγεωργάκη
Κορνέσιου, στη Λευκωσία, από τη διεύθυνση
http://virtualartmuseumcy.com/flash/virtual.
Δυστυχώς, για την ώρα μόνο αυτό μπορείτε
να δείτε από την Κύπρο, αλλά δεν πειράζει.
Πάμε στα ελληνικά μουσεία, το Μουσείο Ακρόπολης από την Αίθουσα των Κλιτύων της Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και τις συλλογές
της Εθνικής Πινακοθήκης και εκείνες του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Β. & Μ. Θεοχαράκη,
το οποίο στο σάιτ του προσφέρει ψηφιακή ξενάγηση στην έκθεση «Η ανθρώπινη μορφή στη νεοελληνική ζωγραφική - 20ός αιώνας».
Πιο πέρα από την Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας
μπορείτε να επισκεφθείτε διάσημα μουσεία, όπως
το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το
Μουσείο Γκουγκενχάιμ και η Πινακοθήκη Ουφίτσι
στη Φλωρεντία, αλλά και μικρότερα, όπως το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ.
Το Μουσείο Ερμιτάζ, που δεν ανήκει στην
πλατφόρμα, πριν από μερικές ημέρες έδωσε ένα
βίντεο διάρκειας πέντε ωρών και μέσω αυτού
μπορείτε να επισκεφθείτε πίνοντας το τσάι ή τον
καφέ σας, που κανονικά στα μουσεία απαγορεύεται,
45 αίθουσες και να δείτε 588 έργα τέχνης.
Το μουσείο του Λούβρου από τη διεύθυνσή
του https://www.louvre.fr σας προσφέρει εικονική
περιήγηση και δεν χρειάζεται να ξέρετε γαλλικά
για να το βρείτε.
Τα ίδια ισχύουν και για το Βρετανικό Μουσείο,
που έχει τα Γλυπτά του Παρθενώνα και μία Καρυάτιδα! Μπείτε στην ιστοσελίδα του
https://www.britishmuseum.org/collection και
δείτε όλα, χρόνο έχετε άπλετο.
Και κατηφορίστε και μέχρι τη Μαδρίτη και

Από την άνεση του καναπέ σας διαβάστε, δείτε και επισκεφθείτε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν λύσεις για όλους.
δείτε τις εκπληκτικές συλλογές του Πράδο, στη
διεύθυνση https://www.museodelprado.es και
κάντε το με το μπουρίτο στο χέρι, δεν θα σας πει
κανείς τίποτα.
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα μουσεία ανά
το παγκόσμιο που έχουν ανοικτές τις ψηφιακές
τους πόρτες. Αναζητήστε και άλλα και όταν με
το καλό ανοίξουν αεροδρόμια και λιμάνια ας τα
επισκεφθούμε και διά ζώσης, είναι αλλιώς πώς
να το κάνουμε.
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Χέρι βοηθείας στις επιχειρήσεις ελέω κορωνοϊού

Εντατικές οι κινήσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για χορήγηση ρευστότητας ή και αναδιάρθρωση χρέους υγιών πελατών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την περασμένη Πέμπτη, έλαβε αποφάσεις για
τη συνέχιση της παροχής ρευστότητας
στις τράπεζες και τη στήριξη ευνοϊκών
συνθηκών δανειοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, για να στηριχθεί η οικονομία στο σύνολό της και
να μειωθούν έτσι οι αρνητικές συνέπειες
από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.
Αποφασίστηκε η απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίων και ρευστότητας, με
τα αποθέματα κεφαλαίων που ελευθερώνονται για τις κυπριακές τράπεζες να
υπολογίζονται στα 1,3 δισεκατομμύρια
ευρώ περίπου. Αυτή η «ανάσα» δίνει την
δυνατότητα στις τράπεζες να στηρίξουν
τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που αναμένεται να επηρεαστούν.
Τι θα περιλαμβάνει όμως αυτή η στήριξη; Η στήριξη από τις τράπεζες αναμένεται να περιλαμβάνει όπως εξηγεί η
Κεντρική Τράπεζα, «βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων πιστωτικών
διευκολύνσεων, καθώς και χορήγηση νέων βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς χρηματοδότησης
του κεφαλαίου κίνησης». Επί της ουσίας,
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
Κωνσταντίνος Ηροδότου, σε συνεργασία
φυσικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής, έδωσε το «πράσινο φως» στις κυπριακές τράπεζες είτε
να δώσουν στις επιχειρήσεις ή μονάδες
που κρίνουν οι ίδιες δυνατότητα για
«overdraft» και «bridge loans», αλλά και
τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους καταβολής των δανείων
τους για όσο κρατήσει η δύσκολη αυτή
περίοδος.
Πέραν αυτών των μέτρων, βάσει των
ανακοινωθέντων, αποφασίστηκε η άμεση
παροχή πρόσθετης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης
με ευνοϊκούς όρους, με στόχο τη στήριξη
παροχής τραπεζικών διευκολύνσεων ιδίως
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος,
αποφασίστηκε η προσωρινή επέκταση
των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν και αυτές
στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενδέχεται να επιδράσουν
θετικά στο κόστος δανεισμού.
Την ίδια ώρα βλέπουμε χώρες όπως

Ουσιώδης επιτυχία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έβαλε και τη δική της πίεση στους Ευρωπαίους επόπτες της Φρανκφούρτης.
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Τα αποθέματα κεφαλαίων
που ελευθερώνονται για
τις κυπριακές τράπεζες
υπολογίζονται περίπου
στα 1,3 δισ. ευρώ.
η Ιταλία και η Ελλάδα να ανακοινώνουν
μέτρα για αναστολή στην καταβολή δόσεων για οφειλές από δάνεια σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένους
κλάδους και πλήττονται από την πανδημία. Με μία διαφορά. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με τα μέτρα που ανακοίνωσε την Πέμπτη δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει αντίστοιχη κίνηση. Τις
κινήσεις αυτές τις έκαναν συντεταγμένα
οι τράπεζες των κρατών αυτών σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο
Τραπεζών τους.
Πηγές της Κεντρικής Τράπεζας της

Κύπρου, μιλώντας στην «Κ», τόνισαν πως
πέραν των όσων ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν
μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και
άλλα υποστηρικτικά μέτρα, δεν έχει τη
αρμοδιότητα να ανακοινώσει μία Κεντρική
Τράπεζα μέτρα για αναστολή στην καταβολή δόσεων για οφειλές από δάνεια
σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους και αυτό πρέπει να
το κάνουν οι τράπεζες από μόνες τους.
Ωστόσο, τόνισαν πως με την κεφαλαιακή
«ανάσα» του 1,3 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε, τους δόθηκε το περιθώριο εάν
κρίνουν και οι ίδιες πως μπορούν, να
προχωρήσουν σε ίδιο μέτρο. Έτσι, θα
μπορέσουν να στηρίξουν επιχειρήσεις
που σχετίζονται με τον τουρισμό, τις μεταφορές, την εστίαση και επιχειρήσεις
που ασχολούνται με το λιανεμπόριο, επιχειρήσεις δηλαδή που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω του κλεισίματος
που –καλώς- επέβαλε η Κυβέρνηση ώστε
να περιοριστεί η πανδημία. Μιλώντας η

εφημερίδα με τραπεζικές πηγές, τονίστηκε
πως στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των κυπριακών τραπεζών για συγκεκριμένες αποφάσεις τέτοιου τύπου όπως έγιναν
στην Ελλάδα. Εντούτοις, υπογράμμισαν
πως η κάθε κυπριακή τράπεζα θα δράσει
βάσει του επιχειρησιακού της πλάνου
και δεν αποκλείεται να αναγγείλουν και
αυτές αναστολή στην καταβολή δόσεων
για οφειλές από δάνεια σε συγκεκριμένες
επιχειρήσεις. Εκείνο που σίγουρα θα προβούν, θα είναι η παροχή ρευστότητας με
ευνοϊκά επιτόκια για να υπάρξει ρευστότητα. Απώτερος στόχος άλλωστε, είναι
να αποφευχθούν χρεοκοπίες υγιών επιχειρήσεων που θα πληγούν από την παύση εργασιών λόγω της πανδημίας.

Χωρίς ΦΠΑ για 2 μήνες
Το ότι όλες οι επιχειρήσεις στην Κύπρο παντός τύπου – εκτός από επιχειρήσεις που προσφέρουν φαγητό
«delivery» και «take away», υπεραγορές

και φαρμακεία, αναμένεται να μειώσουν
τον κύκλο των εργασιών τους είναι σαφές. Την Κυριακή όμως ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προχώρησε στην ανακοίνωση των μέτρων
που στοχεύουν στην στήριξη των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της εσωτερικής
κατανάλωσης. Βάσει των μέτρων, υπάρχει προσωρινή αναστολή για δύο μήνες
της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ
για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις και αφορά επιχειρήσεις, των οποίων
ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκατ. ευρώ σύμφωνα
με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των
οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε
πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων.
Αποφασίστηκε επίσης προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο
δύο μηνών και από 9% σε 7% για περίοδο
τρεισήμισι μηνών, προς ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και
τόνωση της κατανάλωσης. Ακόμα, για
όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων
για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Συν τοις άλλοις,
θα δοθεί επίδομα παραμονής φοιτητών
στο εξωτερικό ύψους 750 ευρώ για κάλυψη
εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο
την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.
Μέσα στα μέτρα της κυβέρνησης είναι
η παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων
για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν
μέχρι την 31.3.2020, με τη νέα προθεσμία
να είναι η 31.5.2020. Ακόμα, αποφασίστηκε η αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα για
προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που
θα καθυστερήσουν λόγω της κρίσης. Τέλος, αποφασίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις
11 εκατ. ευρώ για υλοποίηση δράσεων
στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς
την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, καθώς και δράσεων για
ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών
κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.

Μέτρα Eurogroup
και ETεΠ
Δέσμευση για παροχή του ισόπο-

σου του 1% του κοινοτικού ΑΕΠ
σε δημοσιονομικά μέτρα και 10%
του κοινοτικού ΑΕΠ σε μέτρα υποστήριξη ρευστότητας, ανέλαβαν οι Υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης, που συνεδρίασαν
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στην οικονομία. Οι συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που
θα συμπληρώσουν τα εθνικά μέτρα της κάθε χώρας σύμφωνα με
το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι τα εξής:
1. Πρωτοβουλία Corona
Response Investment Initiative
της Κομισιόν που αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τις ΜμΕ, τις αγορές εργασίας και άλλα ευάλωτα τμήματα
των οικονομιών και να διαθέσει
επιπλέον € 28 δισ.
2. Πρωτοβουλία της Κομισιόν και
του ομίλου της ΕΤΕπ να κινητοποιήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 8 δισεκατομμυρίων
ευρώ για 100.000 ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, υποστηριζόμενες
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
με την ενίσχυση προγραμμάτων
για την εγγύηση τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜμΕ, ποσό που
θα αυξηθεί έως και 20 δισ. ευρώ,
για να φτάσει σε άλλες 150.000
επιχειρήσεις.
3. Διάθεση περαιτέρω πόρων όσο το δυνατόν ταχύτερα και τη
βελτίωση της ευελιξίας των μοχλευμένων χρηματοπιστωτικών
μέσων.
4. Πρωτοβουλία του ομίλου ΕΤΕπ
για 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε
πρόσθετες επενδύσεις σε ΜμΕ
και μεσαίες επιχειρήσεις και ανάπτυξη άλλων 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται
από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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Σε αεροπορική καραντίνα η Κύπρος
Ανησυχητικές εκτιμήσεις για την από αέρος συνδεσιμότητα το επόμενο διάστημα ένεκα της πανδημίας του ιού
βλέπουν χρεοκοπίες, διότι καμία εταιρεία
δεν είναι άτρωτη από τις επιπτώσεις του
κορωνοϊού.
Όπως προέβλεψε η ΙΑΤΑ, η διεθνής
υπηρεσία αερομεταφορών, η κρίση θα
ζημιώσει τον κλάδο κατά τουλάχιστον
113 δισεκατομμύρια δολάρια.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να εστιάζουν στην προστασία της
δημόσιας υγείας, η επέλαση του κορωνοϊού ανοίγει ήδη τη βεντάλια των επιπτώσεων και σε άλλους τομείς, προκαλώντας προβληματισμό και έντονη ανησυχία. Οι οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας είναι κάτι περισσότερο από ορατές, σε ευαίσθητους κλάδους της παγκόσμιας δραστηριότητας όπως οι αερομεταφορές. Σε παγκόσμια κλίμακα, μεγαθήρια των αεροπορικών μετακινήσεων
νιώθουν ήδη τους κραδασμούς που προ-

Ο τουρισμός
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Blue Air και Κυπριακές Αερογραμμές ανέστειλαν το πτητικό τους πρόγραμμα μέχρι
30 Απριλίου, ενώ η Aegean
έχει μειώσει δραστικά τις
πτήσεις προς την Κύπρο.
Μέτρα έχουν ληφθεί και από
άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Ryan Air, η
Emirates και η EasyJet.
καλεί η πανδημία, η οποία όπως εκτιμάται
θα αλλάξει το υφιστάμενο τοπίο. Η περίπτωση της Ιταλίας στον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου
εκτιμούν αναλυτές στο τομέα των αερομεταφορών, με τον ιό να θεωρείται σοβαρή
απειλή για τη βιωσιμότητα μεγάλων εταιρειών, κάποιες εκ των οποίων ξεκίνησαν την προσαρμογή τους σε περιβάλλον κορωνοϊού. Μια διαδικασία που
βρίσκεται στην αρχή, με απαισιόδοξες
τις εκτιμήσεις που γίνονται για το εύρος
των προσλαμβανόμενων διαστάσεων. Οι
εταιρείες σε μια πρώτη αντίδραση συμπιέζουν των κύκλο εργασιών τους, θέτοντας σε μια ιδιότυπη καραντίνα από
αέρος, τις χώρες εκείνες που ο ιός τείνει
να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα
μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις συντείνουν στο αεροπορικό
«εμπάργκο», διογκώνοντας επικίνδυνα
τα προβλήματα στο τομέα των αερομεταφορών. Με δεδομένη την απουσία εναλλακτικών επιλογών, η Κύπρος βρί-

Πτώση της αεροπορικής δραστηριότητας προς την Κύπρο με την αναστολή πτήσεων μέχρι και τα τέλη Απριλίου, θα σημειωθεί το επόμενο διάστημα εκτιμούν παράγοντες των εγχώριων

αερομεταφορών.

σκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα βιώνοντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Τα σενάρια

Η εικόνα που παρουσιάζει η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με τον
έξω κόσμο, έχει φθίνουσα πορεία όπως
εκτιμούν παράγοντες των εγχώριων αερομεταφορών, κάτι που υποστηρίζεται
και από τα στοιχεία που υπάρχουν. Οι
προβλέψεις που γίνονται από παράγοντες
με άμεση εμπλοκή στον τομέα της αεροπορικής κίνησης, ξεπερνούν την τετριμμένη έκφραση ανησυχίας, παραπέμποντας σε συνθήκες καραντίνας από
αέρος. Όπως επισημαίνεται από άμεσα
εμπλεκόμενους και επηρεαζόμενους από
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,
τα πρώτα σημάδια έχουν κάνει απειλητικά
την εμφάνισή τους. Η αναστολή του πτητικού προγράμματος εταιρειών που πετούν προς και από τα δυο αεροδρόμια
είναι μια πραγματικότητα, η οποία, όπως
εκτιμάται, βρίσκεται σε νηπιακή μορφή.

Η απόφαση των Κυπριακών Αερογραμμών
να αναστείλουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους μέχρι τις 30 Απριλίου, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως είναι μόνο η
αρχή μιας ιδιαίτερα επίπονης πραγματικότητας. Το παράδειγμα της αεροπορικής
εταιρείας θεωρείται βέβαιο πως θα ακολουθήσουν, τις επόμενες μέρες, και άλλες
εταιρείες που έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της αεροπορικής κίνησης προς και
από την Κύπρο. Η μείωση του αριθμού
πτήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η Ελλάδα, θεωρείται κακός οιωνός. Η εξέλιξη της πανδημίας στην Κύπρο στη βάση των απαισιόδοξων επιστημονικών εκτιμήσεων, πιστεύεται πως θα
επιφέρει καίριο πλήγμα στην αεροπορική
δραστηριότητα, σε ποσοστό που μπορεί
να ανέλθει στο 80%.

Αναστολή πτήσεων

Εκτός από τις Κυπριακές Αερογραμμές,
σε αναστολή του πτητικού της προγράμματος, επίσης μέχρι τις 30 Απριλίου, έχει

προχωρήσει και η Blue Air. Η Aegean
έχει μειώσει δραστικά της πτήσεις της
προς την Κύπρο.. Στο χορό των μέτρων
έχει μπει η EasyJet, η οποία πετούσε
προς Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία, η
Rayan Air στο μεγαλύτερο κομμάτι των
πτήσεων προς και από την Κύπρο, καθώς
και η Emirates. Σύμφωνα με πληροφορίες
από παράγοντες του τουρισμού, ανάλογη
κίνηση αναμένεται να γίνει και από πλευράς της British Airways.

Σε πίεση

Ενδεικτικό των πιέσεων που δέχεται
ο κλάδος των αερομεταφορών είναι και
οι κινήσεις που γίνονται από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στον ευρωπαϊκό
χώρο. Οι απόψεις πως εταιρείες, όπως η
γερμανική Lufthansa, θα αναγκαστούν
να ζητήσουν κρατική στήριξη, πληθαίνουν. Η κατάσταση που βιώνουν οι αερομεταφορές χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη. Ανώτερα διευθυντικά στελέχη της
British Airways έκαναν λόγο «για μια

τεραστίων διαστάσεων παγκόσμια κρίση,
που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ξανά ούτε
την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ούτε το 2008».
Στη Γερμανία η Lufthansa συνομιλεί με
την κυβέρνηση ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εταιρεία εξετάζει την προσωρινή αναστολή των
περισσότερων δραστηριοτήτων της. Ο
γερμανικός αερομεταφορέας πραγματοποιεί συνομιλίες με την Αυστρία, Ελβετία
και Βέλγιο χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών Austrian,
Swiss και Brussels, αντιστοίχως. Παρόμοια
είναι η κατάσταση που επικρατεί και σε
άλλους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς όπως η Air France, με τη γαλλική κυβέρνηση να ετοιμάζεται να τη συνδράμει
οικονομικά. Σε δυσχερή θέση βρίσκεται
και η νορβηγική Norwegian Air Shuttle,
της οποίας η μετοχή έχει απωλέσει 80%
της αξίας της και έχει ζητήσει κρατική
βοήθεια. Ακύρωσε 4.000 πτήσεις και προσωρινά απολύει το μισό προσωπικό της,
ενώ αναλυτές των αερομεταφορών προ-

Ζοφερές είναι και οι εκτιμήσεις που
γίνονται και αφορούν τον τουρισμό των
ταξιδίων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο έως
και 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον
κλάδο του τουρισμού παγκοσμίως. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού, οι
αεροπορικές μετακινήσεις ενδεχομένως
να μειωθούν κατά 25% το τρέχον έτος,
ενώ η περιφέρεια που θα πληγεί περισσότερο από όλες είναι εκείνη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ειδικότερα, στα έως
και 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που
πιθανώς να χαθούν λόγω πανδημίας, τα
7 εκατομμύρια εντοπίζονται στην Ευρώπη, τα 5 στη Βόρεια και Νότια Αμερική
και τα 30 εκατομμύρια στην Ασία, ενώ
τα υπόλοιπα στις άλλες ηπείρους. Σημειωτέον ότι ο τουρισμός αντιστοιχεί στο
10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και των θέσεων
εργασίας.
«Ο αντίκτυπος στον κλάδο θα εξαρτηθεί από το πόσο χρόνο θα διαρκέσει
η πανδημία, ενώ δεν αποκλείεται να επιδεινωθεί λόγω των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις από
την Ουάσιγκτον», επισήμανε η γενική
διευθύντρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Τουρισμού και Ταξιδίων Βιρτζίνια Μεσίνα
αναφερόμενη στην απόφαση της Ουάσιγκτον. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι τέτοιες
πολιτικές είναι πολύ γενικές και όχι στοχευμένες, οπότε αποβαίνουν μη αποτελεσματικές στη συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού.
Οι δε περιορισμοί της Ουάσιγκτον
μπορεί και να περιπλέξουν τις αναγκαίες
μετακινήσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τη μεταφορά των
ανάλογων προμηθειών και υλικών. Για
να φανεί η κλίμακα των επιπτώσεων, αξίζει να επισημανθεί ότι «κάθε μήνα ταξιδεύουν από τη Γηραιά Ήπειρο προς τις
Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 850.000 άνθρωποι, όπερ σημαίνει συμβολή στην αμερικανική οικονομία κατά 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια», σημείωσε η Βιρτζίνια
Μεσίνα.

Κλειστά μέχρι νεωτέρας τα μισά καταστήματα
Να ανασταλεί η εφαρμογή των εξώσεων εξπρές ζητούν επιχειρηματικοί σύνδεσμοι - Ορατός ο κίνδυνος να χαθούν επιχειρήσεις
ξάλλου σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ζήτησε, απευθυνόμενος προς τις τράπεζες,
την προστασία δανειοληπτών και την αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας
αλλά και μικρής επαγγελματικής στέγης.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», αν και υπήρξαν σχετικές διαβεβαιώσεις
από τον Υπουργός Οικονομικών ότι η μείωση του ΦΠΑ αφορά και το ηλεκτρικό
ρεύμα, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να κατατεθεί κοινή πρόταση νόμου
από ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ για μείωση του ΦΠΑ
στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία και θα συζητηθεί ενώπιον
της Επιτροπής Οικονομικών. Πληροφορίες
αναφέρουν επίσης ότι είναι πιθανό λόγω
των δεδομένων όπως διαμορφώνονται να
ετοιμαστούν πρωτοβουλίες από κυβερνητικής παράταξης, τα οποία θα πάρουν τον
δρόμο της Βουλής το επόμενο διάστημα.
Πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες κλί-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Θα παραμείνουμε κλειστοί μέχρι νεωτέρας.
Παρακαλούμε κάνετε τις αγορές σας διαδικτυακά». Αυτό είναι ένα από την πληθώρα
μηνυμάτων που στέλνουν τις τελευταίες
ώρες στα κινητά των καταναλωτών μεγάλοι
και μικρότεροι παίκτες του λιανικού εμπορίου. Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι
οποίες ναι μεν δεν εμπίπτουν στο διάταγμα
της κυβέρνησης για προσωρινό λουκέτο,
ωστόσο είναι σαφές ότι από την στιγμή
που η κίνηση στην αγορά από το Σαββατοκύριακο και εντεύθεν, είναι μηδαμινή
αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, επιλέγουν να παραμείνουν
κλειστά.

Πάγωσε η αγορά

Σύμφωνα με τον γ.γ. της συνομοσπονδίας παγκύπριων οργανώσεων βιοτεχνών
επαγγελματιών καταστηματαρχών (ΠΟ<
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Η τροποποίηση του περί ενοικιοστασίων νόμου πέρασε πριν από τρεις μήνες και
προβλέπει εξώσεις λόγω καθυστερημένων ενοικίων για
τους ενοικιαστές επαγγελματικών υποστατικών.

Ενοικιαστές έχουν επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες του
υποστατικού ζητώντας διευκολύνσεις λόγω των συνθηκών που επικρατούν, ωστόσο
δεν τυγχάνουν θετικής αντιμετώπισης στο αίτημα τους.

ΒΕΚ) Στέφανο Κουρσάρη, σε αυτό το προσωρινό λουκέτο έχει οδηγηθεί αυτοβούλως
πέραν του 50% των επιχειρήσεων και ο
αριθμός αναμένεται αναπόφευκτα να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Πώς όμως χωρίς
έσοδα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις πάγιες υποχρεώσεις τους (ηλεκτρικό
ρεύμα, ενοίκια, δάνεια) αυτές οι επιχειρήσεις; Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο
εγείρεται από τους επιχειρηματικούς συνδέσμους που κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου, ότι το τέλος της κρίσης, θα βρει
νυν καταστηματάρχες να έχουν χάσει τις
επιχειρήσεις τους λόγω αδυναμίας καταβολής ενοικίων ή δόσεων δανείων. Κυρίως
δε το πρόβλημα που προκύπτει αφορά
στην τροποποίηση της νομοθεσίας τον
Ιανουάριο του 2020. Όπως ισχύει πλέον,
εφόσον καθυστερήσει η καταβολή ενοικίου

Περίπου το 50% των εμπορικών καταστημάτων επιλέγουν να βάλουν προσωρινό λουκέτο και να δραστηριοποιηθούν- ει δυνατόν- μόνο διαδικτυακά.
για 21 ημέρες ο ιδιοκτήτης του υποστατικού
μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία έξωσης
του ενοικιαστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», υπάρχουν περιπτώσεις που ενοικιαστές έχουν επικοινωνήσει με τους ιδιοκτήτες
του υποστατικού ζητώντας διευκολύνσεις
λόγω των συνθηκών που επικρατούν, ωστόσο δεν τυγχάνουν θετικής αντιμετώπισης στο αίτημά τους.
Το τέλος του μήνα είναι κοντά και ήδη
κάποιοι δείχνουν τις προθέσεις τους, δηλώνει ο κ. Κουρσάρης και ζητά άμεσα νομοθετική ρύθμιση του θέματος, και ει δυνατόν την ουσιαστική μείωση των ενοικίων
για την περίοδο της κρίσης, ώστε να συνάδει με την γενικότερη εικόνα της μείωσης των εισοδημάτων των επιχειρηματιών και των αυτοτελώς εργαζομένων. Κυ-

ρίως δε εγείρεται το θέμα της αναστολής
της εφαρμογής του νόμου των ενοικίων.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και η
ΟΕΒ με τον γενικό διευθυντή της να υπογραμμίζει σε δηλώσεις του τον κίνδυνο,
η έκρυθμη κατάσταση που αντιμετωπίζει
η Κύπρος λόγω κορωνοϊού, να αποτελέσει
αφορμή για να χαθούν από την μια μέρα
στην άλλη επιχειρήσεις.

γίζεται ότι από το σύνολο των 440 χιλιάδων
του εργατικού δυναμικού της Κύπρου, το
10% αναλογεί σε εργαζόμενους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Τα μέτρα που
εισηγείται η ΠΟΒΕΚ αφορούν και τους εργαζόμενους σε τεχνικά επαγγέλματα, τον
χώρο των υπηρεσιών αλλά και τα κέντρα
εστίασης.

Ζητούν αλλαγές

Το σκηνικό μεταφέρεται πλέον στην
Βουλή με τα μέτρα που ανακοίνωσε την
Κυριακή η Κυβέρνηση να περνούν από
την Ολομέλεια, ενώ, επιπρόσθετα από
αυτά, στα σκαριά βρίσκονται προτάσεις
νόμου για ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων.
Βουλευτές ήδη μελετούν το ενδεχόμενο
να ξανανοίξουν το θέμα των ενοικίων
στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Ε-

Από την στιγμή που έκλεισαν αυτές οι
επιχειρήσεις, είναι αυταπόδεικτη η μείωση
του 25% του τζίρου τονίζει η ΠΟΒΕΚ και
ζητά όπως τέτοιες επιχειρήσεις μπαίνουν
αυτόματα στα σχέδια τα οποία ανακοίνωσε
η Κυβέρνηση, ούτως ώστε να αποφευχθούν
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να λάβουν έγκαιρα τα επιδόματά τους. Υπολο-

Έχει δουλειά η Βουλή

νουν προς την κατεύθυνση ελαφρύνσεων
για το ΦΠΑ και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει δοθεί προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, που αφορά
επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ήταν, βάσει των φορολογικών
δηλώσεων του 2019, πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ αλλά και επιχειρήσεις
των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώθηκε
πέραν του 25%.
Θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι
οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά μέχρι
τις 11 Νοεμβρίου ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια
της έκτακτης κατάστασης, θα γίνονται
ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους
έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών.

Τι ζητεί η ΠΟΒΕΚ
Βλέποντας ότι το λουκέτο ε-

πεκτείνεται και στις εμπορικές
επιχειρήσεις και τα καταστήματα για τα οποία δεν προβλέπεται το υποχρεωτικό κλείσιμο, αλλά το αποφάσισαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τόσο για λόγους προστασίας, πρόληψης και διάδοσης
του κορωνοϊού, όσο και λόγω
της μείωσης των εργασιών
τους, η ΠΟΒΕΚ εισηγείται α.
Την αναστολή εφαρμογής της
τροποποίησής της Νομοθεσίας
του Ιανουαρίου του 2020 που
προβλέπει διαδικασίες εξπρές
(εντός 21 ημερών) εξώσεων
για καθυστερημένα ενοίκια
για όλους τους ενοικιαστές επαγγελματικών υποστατικών,
ενοικιοστασιακών και μη. Παράλληλα, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιβάλλεται
Νομοθετική Ρύθμιση ουσιαστικής μείωσης των ενοικίων
για τους επόμενους 6 μήνες.
β. Να γίνει σχέδιο αποπληρωμής με δόσεις των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και σε καμία περίπτωση να μην επιβάλλεται
τέλος ή πρόστιμο καθυστερημένων εισφορών.
Ζητούν παράλληλα από τις
τράπεζες να προχωρήσουν σε
αναστολή των εκποιήσεων, αναστολή δόσεων και τόκων, αναστολή των χρεώσεων, δυνατότητα παροχής ρευστότητας.
γ. Ζητά επίσης όπως στα προγράμματα στήριξης προς τις επιχειρήσεις συμπεριληφθούν
και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι
και υποδομές καθώς και κέντρα παροχής ενημέρωσης και
πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις στα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
Ζητούν τέλος συνάντηση με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
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Κρίσιμη η προστασία
των επαγγελματιών υγείας
Οι οδηγίες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για νοσηλευτές
και γιατρούς και οι ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν πάραυτα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση στην Κύπρο
σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, εκτός
από την ανάγκη για την προστασία του πληθυσμού
και κυρίως των ευάλωτων ομάδων, προκύπτει και
αυτή για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, των επαγγελματιών υγείας. Το θέμα αυτό είναι πιο επίκαιρο
από ποτέ, μετά και την διάδοση της νόσου COVID19 στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ανάμεσα στους
επαγγελματίες υγείας. Η «Κ» εξασφάλισε το πλάνο
δράσης για την προστασία των γιατρών και των
νοσηλευτών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών από τα πληρώματα των ασθενοφόρων.
Οι οδηγίες του ΟΚΥπΥ προς τους επαγγελματίες
υγείας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και αφορούν
την επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό, την
επαφή με άτομο υψηλού κινδύνου και την επαφή
χαμηλού κινδύνου.

νόσο COVID-19. Δεδομένου του ότι τηρήθηκαν
οι παραπάνω κανόνες προστασίας, οι επαγγελματίες υγείας δεν διατρέχουν, ούτε αποτελούν
κίνδυνο, γι’ αυτό συνεχίζουν κανονικά την υπηρεσία τους.

Ο ΑΠΕ

Καθοριστικό ρόλο στην προστασία των επαγγελματιών υγείας, ιατρών και νοσηλευτών, διαδραματίζει ο Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός.
Τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, ωστόσο, χρησιμοποιούν ακόμα και τα μέλη του προσωπικού, το
οποίο είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα των
θαλάμων των νοσοκομείων. Το γεγονός ότι είναι
μιας χρήσης, τον καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο ως
προς την επιτέλεση των καθηκόντων του ιατρικού
και παραϊατρικού προσωπικού, το οποίο έρχεται
σε επαφή με επιβεβαιωμένα περιστατικά κορωνοϊού.

Όπως εξηγεί στην «Κ» ο εκπρόσωπος τύπου
της ΠΑΣΥΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης, ο ΑΠΕ είναι ολόκληρη η στολή η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χειρισμού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου
περιστατικού κορωνοϊού. Η στολή αποτελείται
από ειδικό σκούφο, προστατευτικά γυαλιά, μια
μάσκα γυάλινη η οποία προστατεύει όλο το πρόσωπο και τοποθετείται πάνω από τα ειδικά γυαλιά,
η ολόσωμη στολή, τα προστατευτικά γάντια και
τα ποδινάρια, οι μπότες, δηλαδή, οι οποίες πρέπει
να φοριούνται πάνω από τα παπούτσια. Με την
συγκεκριμένη στολή, προστατεύεται ολόκληρο
το σώμα σύμφωνα με τον κ. Πετέλη, ο οποίος
τονίζει πως οτιδήποτε άλλο εκτός του συγκεκριμένου εξοπλισμού, αφήνει εκτεθειμένο τον επαγγελματία υγείας απέναντι στον κορωνοϊό. Μάλιστα,
για την αφαίρεση του εξοπλισμού, ο επαγγελματίας
υγείας πρέπει να μεταβεί σε έναν προθάλαμο, ο
οποίος βρίσκεται μεταξύ του θαλάμου του ασθενούς

Με στολές μίας χρήσεως, οι οποίες παραχωρούνται μετά δυσκολίας, καλούνται οι επαγγελματίες υγείας να αντεπεξέλθουν, ενώ θέμα φαίνεται να προκύπτει και με νοσηλευτές οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
και των υπόλοιπων χώρων του νοσοκομείου, ενώ
απαιτείται και η γνώση μιας συγκεκριμένης τεχνικής, την οποία το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο
να εφαρμόζει.

Ζητούν εφόδια

Η πρώτη και η πιο κρίσιμη κατηγορία επαφών
έχει να κάνει με την επαφή γιατρού ή νοσηλευτή
με άτομο το οποίο έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό.
Το πλάνο αντιμετώπισης ενός τέτοιου ενδεχομένου
προνοεί ότι, αν ο επαγγελματίας υγείας εκδηλώσει

Όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΥΝΟ,
οι στολές αυτές δεν υπήρχαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ σε άλλα νοσοκομεία παραχωρούνται σε μικρούς αριθμούς, όταν ζητηθούν.
Ο σκοπός είναι, εξήγησε, να γίνει εξοικονόμηση
εξοπλισμού, μέχρι το τέλος της κρίσης του κορωνοϊού, καθώς οι στολές είναι μιας χρήσης. Δεν
απολυμαίνονται, ούτε φυλάγονται για να επαναχρησιμοποιηθούν για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, ενώ για την απόρριψή τους χρησιμοποιούνται ειδικοί κάδοι, οι οποίοι απομακρύνονται.
Εξήγησε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, μετά
τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού,
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Ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΥΝΟ
θέτει το ζήτημα ότι πάνω από 100
νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα τις τελευταίες μέρες, ενώ συνάδελφοί τους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Ειδικά κουβούκλια έχουν έρθει
στην Κύπρο για την μεταφορά των
επιβεβαιωμένων περιστατικών από
το ένα νοσοκομείο στο άλλο, εξηγεί
η προϊστάμενη της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων.

ήπια συμπτωματολογία, να εφαρμόζει το μέτρο
του κατ’ οίκον περιορισμού. Στην περίπτωση που
τα συμπτώματά του γίνουν πιο έντονα, πρέπει
να καλέσει τους αριθμούς 1420 και 1450 και τον
νοσηλευτή λοιμώξεων. Τέλος, εάν η κατάσταση
της υγείας του το επιβάλλει, θα διακομίζεται με
ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
αναφοράς, δηλαδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

δόθηκαν στο προσωπικό στολές χειρουργείου,
οι οποίες προστατεύουν σε κάποιο βαθμό και από
τον νέο ιό, αλλά δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αφού
αφήνουν σημεία ακάλυπτα, όπως το πρόσωπο.
Η ανάγκη για την εξασφάλιση του απαραίτητου
εξοπλισμού προκύπτει και από το γεγονός ότι αριθμός νοσηλευτών ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού, γι’ αυτό και πρέπει να έχουν την
σωστή προστασία.
Ο Θεόδωρος Πετέλης τόνισε, τέλος, ότι υπάρχει
πρόθεση και διάθεση από τους επαγγελματίες υγείας για να αγωνιστούν σε αυτή την κρίση,
ωστόσο ζητούν σωστή οργάνωση και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να τα καταφέρουν να
αντεπεξέλθουν.

Επιβεβαιωμένο περιστατικό

Επαφή υψηλού κινδύνου

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ως στενή επαφή ορίζεται
η επαφή γιατρού ή νοσηλευτή με επιβεβαιωμένο
περιστατικό χωρίς την χρήση του Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ), για χρονικό διάστημα το οποίο ξεπερνά τα 15 λεπτά και σε απόσταση μικρότερη από τα δύο μέτρα. Σύμφωνα με
τις οδηγίες του ΟΚΥπΥ, τα άτομα τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου,
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες, παρακολουθώντας οι ίδιοι την εξέλιξη της
υγείας τους. Τέλος, αν παρουσιάσουν συμπτωματολογία, πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τηλεφωνικές γραμμές 1420 και 1450 για να λάβουν
περαιτέρω οδηγίες.

Πλήρωμα ασθενοφόρου

Συγκεκριμένα μέτρα προστασίας λαμβάνονται
και στην περίπτωση που θα ανταποκριθεί ασθενοφόρο σε κλήση υπόπτου κρούσματος. Όπως
εξήγησε ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ, πρόκειται
για ειδικό όχημα, το οποίο είναι αποστειρωμένο,
ενώ τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό φέρουν
και τα μέλη του πληρώματος.
Αν πρόκειται να μεταφέρουν περιστατικό στα
σημεία αναφοράς, ακολούθως αφαιρούν τις στολές,
απολυμαίνονται οι ίδιοι, το ασθενοφόρο και στην
συνέχεια φορούν νέες στολές για να ανταποκριθούν
σε άλλες κλήσεις. Εξάλλου, όπως δήλωσε στην
«Κ» και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, για την μεταφορά
επιβεβαιωμένου κρούσματος από ένα νοσοκομείο
σε άλλο, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κουβούκλια αρνητικής πίεσης, τα οποία έφτασαν από
τις ΗΠΑ.

Επαφή χαμηλού κινδύνου

Ως χαμηλού κινδύνου θεωρείται η περιστασιακή
επαφή η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
επαφής υψηλού κινδύνου. Τέτοια είναι η επαφή
των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι φέρουν
πλήρη Ατομικό Προστατευτικό Εξοπλισμό και
έρχονται σε επαφή με άτομο διαγνωσμένο με την

Α Ν Α ΛΥ Σ Η
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/ Του ΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις ενεργειακές αγορές
Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην
Κίνα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής καθόλου αμελητέες επιδράσεις
στην οικονομία της χώρας, με προφανείς συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία, αν λάβουμε
υπόψη ότι μιλάμε για τη δεύτερη
μεγαλύτερη του κόσμου έπειτα από αυτή των ΗΠΑ.
Τα εμπόδια που έχει επιβάλει
το Πεκίνο στις μετακινήσεις, σε
συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα,
οδηγούν σε περιορισμούς στη βιομηχανική παραγωγή της χώρας,
καθώς πολλά εργοστάσια υπολειτουργούν και παρατηρείται έλλειψη προσωπικού και εφοδιασμού.
Οπως είναι φυσικό, μια τέτοια
εξέλιξη δεν θα μπορούσε να μην
επηρεάσει και τον ενεργειακό τομέα, ιδίως από τη στιγμή που η
Κίνα εισάγει τεράστιες ποσότητες
πετρελαίου και φυσικού αερίου,
ενώ είναι μακράν ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής και εξαγωγέας
φωτοβολταϊκών διεθνώς.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατανάλωση πετρελαίου στη χώρα
έχει μειωθεί κατά 3 εκατ. βαρέλια
ανά ημέρα ή 20% σε σύγκριση με
τα φυσιολογικά εποχικά επίπεδα,
αφού οι ανάγκες για παραγωγή
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Οι κινεζικές εταιρείες
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών έχουν ήδη ζητήσει από την κυβέρνηση να δοθεί παράταση
στις προθεσμίες των
έργων τους.
και για μεταφορές έχουν υποχωρήσει.
Ταυτόχρονα, η υπολειτουργία
των εργοστασίων συνεπάγεται
μειωμένη ζήτηση και για φυσικό
αέριο, άρα πτώση της τιμής του
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς φορτία LNG που κανονικά θα κατευθύνονταν εκεί, τώρα παραμένουν
διαθέσιμα για άλλες αγορές.
Κατ’ επέκταση, ό,τι συμβαίνει
αυτή τη στιγμή στην Κίνα επηρεάζει σε ένα βαθμό και τα δρώμενα
στη δική μας πλευρά του πλανήτη.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήδη
από πέρυσι οι τιμές του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ενώ πρόσφα-

τη μελέτη του ενεργειακού ινστιτούτου της Οξφόρδης κάνει λόγο
για πτωτική τάση και φέτος.
Μάλιστα, αν επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες τον υπόλοιπο χειμώνα, υπάρχει η πιθανότητα να υποχωρήσει η τιμή στις
ΗΠΑ πρόσκαιρα, ακόμα και στα
επίπεδα των 2 δολαρίων ανά
MMBTU, από τα περίπου 3 δολάρια, ως αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς.
Ολα αυτά τη στιγμή που η παραγωγή LNG αυξάνεται παγκοσμίως, κυρίως οδηγούμενο από
τις ΗΠΑ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ εξασφάλισε
δύο φορτία LNG έναντι 3,50 δολαρίων ανά MMBTU με παράδοση
τον Αύγουστο και έχει την επιλογή
να αποκτήσει άλλα δύο φορτία σε
ακόμα πιο χαμηλή τιμή.
Την ίδια στιγμή, το εγχώριο
κοίτασμα «Ταμάρ» προσφέρει αέριο έναντι 4,79 δολαρίων, άρα αντιλαμβάνεται κανείς τη σημαντική διαφορά που έχει για την
τοπική αγορά το άφθονο LNG.
Ενας ακόμα τομέας όπου ο κορωνοϊός έχει σημαντική επίδραση

είναι αυτός των φωτοβολταϊκών,
καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι τα κινεζικά εργοστάσια υπολειτουργούν, γεγονός που πρόκειται να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα τις παραδόσεις εξοπλισμού
ανά τον πλανήτη.
Οι κινεζικές εταιρείες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ήδη έχουν
ζητήσει από την κυβέρνηση να
δοθεί παράταση στις προθεσμίες
των έργων τους, ενώ και στην Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστούν
ορισμένα έργα, δίχως να είναι σαφής ακόμη η έκταση του φαινομένου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις
των αρχών, ο κορωνοϊός αναμένεται να συνεχίσει τη δράση του
και να επηρεάζει την οικονομική
δραστηριότητα μέχρι την άνοιξη
ή το καλοκαίρι, οπότε και προβλέπεται επιστροφή στην κανονικότητα, ιδίως εφόσον οι επιστήμονες
αναπτύξουν το πολυπόθητο εμβόλιο.

* Ο δρ Κώστας Ανδριοσόπουλος είναι
καθηγητής ECSP Business School,
πρόεδρος επιτροπής ενέργειας του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου,
αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ.

/ Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΆΓΚΟΥ

Ωρες γεμάτες φόβους...
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ως χώρα,
ως κοινωνία και ως άνθρωποι περνάμε δύσκολες ώρες. Δεν είμαστε
μόνοι εμείς στον κόσμο, αλλά όλος
ο πλανήτης. Κανονικά θα πρέπει
πλέον να το γνωρίζουν όλοι αυτό,
όπως και την αιτία που προκαλεί
αυτή την κατάσταση, όμως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα μας, φαίνεται ότι δεν είναι
σίγουρο.
Οσοι δεν έχουν καταλάβει ακόμη την επικινδυνότητα της πραγματικότητας που ζούμε και δεν
φροντίζουν να προσαρμοστούν,
ο φόβος είναι ότι δεν πρόκειται
να το κάνουν ποτέ με τη δική τους
θέληση. Αν δεν έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχουν πειστεί, αν
δεν ενδιαφέρονται και δεν θέλουν
να υπακούσουν έως τώρα στις συστάσεις, παρά τον ορυμαγδό των
ειδήσεων και των συμβουλών από
ειδικούς και κυβέρνηση μέσω των
πάσης φύσεως μίντια, δεν έχει
νόημα οποιαδήποτε προσπάθεια
που βασίζεται στον επηρεασμό
της δικής τους βούλησης. Είτε αναφερόμαστε σε ξεχωριστά άτομα,
είτε σε θεσμούς.
Τη συγκεκριμένη ανάρμοστη
συμπεριφορά τη διαπιστώσαμε το

περασμένο Σαββατοκύριακο σε
σούπερ μάρκετ, σε παραλίες, σε
εκκλησίες και αλλού. Αρα το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή
θα φτάσουμε και εδώ στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, παρά
την πρόσκαιρη άρνηση της κυβέρνησης. Αλλωστε, προς τα εκεί
βαδίζουμε σταδιακά και η λογική
λέει ότι μόνο τα πολύ αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Κίνα
μπορούν να αναχαιτίσουν την επέλαση του κορωνοϊού. Σε αυτά
αναγκάστηκαν να καταφύγουν, έστω με καθυστέρηση, η Ιταλία και
η Ισπανία με μεγάλη πιθανότητα
να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.
Ηδη μπαίνουν έλεγχοι ή κλείνουν
τελείως σύνορα με τη Σένγκεν να
καταργείται στην πράξη...
Το άλλο μέτωπο είναι βεβαίως
η οικονομία και μάλλον πρόωρες
και «επιεικείς» είναι οι εκτιμήσεις
για τα επερχόμενα. Εφόσον τα
πράγματα συνεχισθούν όπως διαγράφονται σήμερα και αν δεν πέσει
στην αγορά εμβόλιο ή φάρμακο,
κανείς δεν ξέρει αν έχει νόημα να
γίνεται λόγος περί ελεγχόμενης ύφεσης και ακόμη περισσότερο περί
ανάπτυξης κάτω από τους στόχους.
Αν πάρουμε ειδικά την Ελλάδα,

πόση αισιοδοξία μπορεί να υπάρχει
για τον τουρισμό φέτος και για πόσο χρόνο μπορεί να αντέξει το
κράτος με τα έσοδα να είναι εξαιρετικά περιορισμένα και ένα πολύ
μεγάλο πλήθος κλειστών επιχειρήσεων, μισθωτών χωρίς... δουλειά
ουσιαστικά και εκατομμυρίων συνταξιούχων να χρειάζεται στήριξη;
Τα πάντα εξαρτώνται από τη διάρκεια της καταραμένης κορωνοϊκής
πανδημίας!
Δυστυχώς η δική μας χώρα είναι
αντιμέτωπη και με τον φόβο του
μπεχλιβάνη που σήμερα κυβερνά
την Τουρκία. Οποιος νομίζει ότι ο
Ερντογάν θα ηρεμήσει και θα παύσει να προκαλεί, βαυκαλίζεται. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι ετοιμάζει
μία νέα μεγάλη πρόκληση εις βάρος
μας, ίσως στο Αιγαίο –να ξαποστείλει ας πούμε βάρκες με μετανάστες υπό την προστασία πολεμικών σκαφών επιζητώντας θερμό
επεισόδιο– ή κάπου αλλού. Η ειρωνεία είναι ότι στη δική του περίπτωση η ραγδαία εξάπλωση του
κορωνοϊού στη χώρα του θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά. Τρομερό να το σκέπτεται κανείς, αλλά ούτε ο συγκεκριμένος
παίρνει από συστάσεις...

6

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Εκπέμπει
σήμα βοηθείας
σε ιδιώτες
η κυβέρνηση
Στα όριά τους τα δημόσια νοσηλευτήρια
«Δεν μπορούν οι 200 του Υπουργείου Υγείας να φορτωθούν μόνοι τους το βάρος
της πανδημίας», έλεγε κυβερνητική πηγή
το μεσημέρι της Τρίτης, καταδεικνύοντας
πως τα δημόσια νοσηλευτήρια πιέζονται
αρκετά με τα νέα δεδομένα. Ακολούθησε
έκκληση προς τους ιδιώτες ιατρούς να
συστρατευθούν για τη διαχείριση της
πανδημίας από τον υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου σε συνέντευξη Τύπου
που παρέθεσε στους δημοσιογράφους.
Με δεδομένο τον τρόπο που εξαπλώνεται
ο κορωνοϊός και τα κρούσματα που αυξάνονται μέρα με την μέρα, έγκυρες κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως τα
δημόσια νοσηλευτήρια δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πανδημίας μόνα τους, εάν δεν συμβάλουν
σε αυτό και οι ιδιώτες γιατροί.

Τα στατιστικά και το στοίχημα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, 60% του
πληθυσμού αναμένεται να νοσήσει τους
επόμενους 12 με 18 μήνες. Το 80% θα
έχει ήπια συμπτώματα, το 20% θα χρειαστεί νοσηλεία εκ των οποίων το 2-3%
θα χρειαστεί να μπει στην εντατική παρακολούθηση. Το ποσοστό θνησιμότητας
κυμαίνεται μεταξύ 1-3%, με το ποσοστό
θνησιμότητας να περιορίζεται ακόμη και
στο 0,5% όσο αυξάνονται τα δείγματα.
Το στοίχημα της κυβέρνησης βεβαίως
είναι να επιβραδυνθεί η διασπορά ούτως
ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση του
συστήματος υγείας όπως έγινε –έστω
και ανεπίσημα– στην Ιταλία. Θα πρέπει
να σημειωθεί πως με βάση την ενημέρωση
που δίδει το Υπουργείο Υγείας, αυτή τη
στιγμή υπάρχουν 95 αναπνευστήρες
στον δημόσιο τομέα και 35 στον ιδιωτικό

και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει
την κυβέρνηση στο ενδεχόμενο που η
πανδημία βγει εκτός ελέγχου.

Οι άδειες ασθενείας

Το πρόβλημα, πάντως, που παρατηρείται και απασχολεί και το Υπουργικό
Συμβούλιο είναι ότι παρά τις σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Υγείας φέρεται
να υπάρχει άρνηση προσωπικών ιατρών
να βοηθήσουν πολίτες που τους καλούν,
παραπέμποντάς τους για ενημέρωση στη
γραμμή εξυπηρέτησης 1420. Άλλο πρόβλημα που προβληματίζει το αρμόδιο υπουργείο είναι και το γεγονός ότι κάποιοι
από τους επαγγελματίες ιατρούς βάζουν

ΚΥΠΕ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τη συμβολή των γιατρών του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να ζητήσει επισταμένα τις επόμενες μέρες ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Απαγορεύσεις μετά το φιάσκο

<
<
<
<
<
<
<

Προσωπικοί ιατροί αρνούνται να βοηθήσουν πολίτες
που ρωτούν για το κατά πόσο μπορεί να είναι θετικοί
στον κορωνοϊό, παραπέμποντάς τους –παρά τις οδηγίες
του Υπουργείου– στη γραμμή εξυπηρέτησης 1420.
άδεια ασθενείας σε αυτή τη χρονική συγκυρία με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσηλευτήρια να υποστελεχώνονται.

Οι μονάδες γρίπης

Ήδη το Υπουργείο Υγείας προχώρησε
στη δημιουργία ιατρικών μονάδων ανά
επαρχία που ασχολούνται αποκλειστικά
με ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού. Σε αυτές τις ιατρικές μονάδες παραπέμπονται
μόνο με ραντεβού οι πολίτες που κρίνει

Μετά τα όσα συνέβησαν στα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, η κυβέρνηση προχώρησε

σε πολύωρη διυπουργική σύσκεψη, λαμβάνοντας νέα μέτρα και περιορισμούς πτήσεων.

το 1420 πως θα πρέπει να εξεταστούν.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποφευχθεί η ενδεχόμενη εξάπλωση του ιού
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Σε αυτό το
πλαίσιο το Υπουργείο Υγείας αναμένεται
να ζητήσει το επόμενο διάστημα στοιχεία
ιατρών του ιδιωτικού τομέα που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και να στελεχώσουν
τις συγκεκριμένες ιατρικές ομάδες. Όπως
αναφέρουν αρμόδιες πηγές, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Παγκύπριου

Ιατρικού Συλλόγου ότι είναι πρόθυμα τα
μέλη του να βοηθήσουν στην πανδημία,
μόλις δύο γιατροί κατέθεσαν μέχρι τώρα
τα στοιχεία τους. Θα πρέπει να σημειωθεί
πως την επόμενη βδομάδα, τόσο το Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και το Νοσοκομείο Λεμεσού θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί εξετάσεις για τον ιό, καθώς το
Ινστιτούτο Γενετικής κατακλύζεται καθημερινά από αιτήματα και ενεργεί βάσει
ιεράρχησης.

Μετά και το σάλο που προκλήθηκε στα
αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, με
τους φοιτητές που επέστρεψαν χωρίς
ιατρικό πιστοποιητικό, όπως προβλεπόταν από τα νέα μέτρα, η κυβέρνηση
προχώρησε σε πολύωρη διυπουργική
σύσκεψη για τη λήψη νέων μέτρων. Η
διυπουργική έγινε στην παρουσία του
γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη,
ούτως ώστε να διαπιστώνει κατά πόσο
τα νέα μέτρα είναι νομικώς έγκυρα.
Βάσει των νέων δεδομένων μέχρι και
τις 21 Μαρτίου απαγορεύονται οι πτήσεις με εξαίρεση εκείνες της μεταφοράς
εμπορευμάτων. Ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δηλώσεις
του ξεκαθάρισε πως εξαιρούνται πρόσωπα που έχουν μεταβεί σε χώρες εξωτερικού για ιατρικούς λόγους, εκείνοι
που είχαν ολιγοήμερη παραμονή σε
χώρα του εξωτερικού για επαγγελματικούς λόγους, που δικαιούνται να εισέλθουν με βάση τη Συνθήκη της Βιέννης. Δεν απέκλεισε το γεγονός, η Κυπριακή Δημοκρατία να ναυλώσει πτήσεις για Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο
ούτως ώστε να φέρει πίσω πρόσωπα
που εμπίπτουν στην κατηγορία των ε-

Χάος στην οικονομία Τουρκίας και Κατεχομένων

Η Aγκυρα δεν διαθέτει τα κεφάλαια για αντιμετώπιση της κρίσης, γι’ αυτό δεν αποκλείεται προσφυγή στο ΔΝΤ

της όλης κατάστασης. Γι’ αυτόν, λοιπόν,
τον λόγο Τούρκοι και ξένοι αναλυτές
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της προσφυγής κατά το επόμενο διάστημα στο
ΔΝΤ για την εξασφάλιση έκτακτων οικονομικών κονδυλίων, τα οποία θα κρατήσουν όρθια την τουρκική οικονομία.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το απόγευμα της Τρίτης, όταν γραφόταν
το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η ισοτιμία
του ενός δολαρίου έναντι της τουρκικής
λίρας άγγιζε τις 6,5 μονάδες. Μόλις πριν
από έναν χρόνο, η ισοτιμία κυμαινόταν
μεταξύ 5,5-6 μονάδων. Για πολλούς
Τούρκους αναλυτές και οικονομολόγους
η συγκεκριμένη εξέλιξη ρίχνει φως στη
μεγάλη οικονομική καταστροφή, που
έχει οδηγηθεί η τουρκική οικονομία εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης
στην τουρκική οικονομία και φυσικά
την εξάπλωση του κορωνοϊού στην
Τουρκία. Το μεσημέρι της Τρίτης ο αριθμός των κρουσμάτων του κορωνοϊού
στην Τουρκία ήταν 47. Στα δε Κατεχόμενα το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε
το έβδομο κρούσμα. Τόσο στην Τουρκία
όσο και στα Κατεχόμενα εκπρόσωποι
της κυβέρνησης, της τ/κ ηγεσίας, αναλυτές και οικονομολόγοι προειδοποιούν
ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού θα έχει
πρωτόγνωρες επιπτώσεις για τις ευάλωτες οικονομίες της Τουρκίας και των
Κατεχομένων, η οποία εξαρτάται άμεσα
από τα δεδομένα στην τουρκική αγορά.
Η κυβέρνηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στέλνει καθησυχαστικού τύπου μηνύματα σχετικά με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού. Ωστόσο, αυτά δεν πείθουν
μεγάλες μερίδες της κοινωνίας, ακόμη
και τους ίδιους τους υποστηρικτές της
συντηρητικής κυβερνητικής συμμαχίας.
Το μεσημέρι της Τρίτης, εξαιτίας των
κρίσιμων στιγμών που διένυε η τουρκική
οικονομία, ο υπουργός Οικονομίας και
γαμπρός του Τούρκου προέδρου Μπεράτ
Άλμπαϊρακ ανακοίνωσε νέα, έκτακτα
μέτρα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε ύφεση η Τουρκία

Η Τουρκία θα πληρώσει υψηλό τίμημα
για τη λανθασμένη οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης Ερντογάν, καθώς σε
σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα έχει
άλλη επιλογή από το να αναζητήσει
βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) για αντιμετωπίσει την
πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό προειδοποίησαν Τούρκοι και ξένοι αναλυτές
την Τρίτη, τη στιγμή που τα ξένα νομίσματα κατέγραφαν «τρελή» κούρσα
στην τουρκική αγορά. Η προειδοποίηση
των αναλυτών ήλθε τη στιγμή που ο υπουργός Οικονομίας Άλμπαϊρακ υποσχέθηκε τη στήριξη των τομέων που

Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Η «κυβέρνηση» στα Κατεχόμενα έχει στη διάθεσή της περιορισμένα κονδύλια για να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που έχουν

προκύψει εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού. Και η Άγκυρα δεν εμφανίζεται πρόθυμη, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, για παροχή
νέας οικονομικής βοήθειας προς την τ/κ πλευρά.
<
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<
<
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Η κυβέρνηση Ερντογάν
στέλνει καθησυχαστικά μηνύματα σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ωστόσο, αυτά δεν πείθουν
μεγάλες μερίδες της κοινωνίας, ακόμη και τους ίδιους
τους υποστηρικτές της
κυβερνητικής συμμαχίας.
έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού. Για
τους απαισιόδοξους αναλυτές και οικονομολόγους αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται
να τερματίσουν την κατρακύλα της
τουρκικής οικονομίας. «Η χώρα μας
χρειάζεται ξένο νόμισμα. Ο τουρισμός
εξαφανίζεται. Οι εξαγωγές περιορίζονται», προειδοποίησε η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Σοζτζού» την Τρίτη,
τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωνε

τα νέα έκτακτα οικονομικά μέτρα.
Οι τελευταίες προσπάθειες και ενέργειες της κυβέρνησης Ερντογάν στο
πεδίο της οικονομίας στοχεύουν στην
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση
της λίρας. Η κυβέρνηση μειώνει τα επιτόκια για να τονώσει τις οικονομικές
συνδιαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας.
Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει προηγουμένως η Οικονομική «Κ», αυτή η
πρακτική έχει υψηλό οικονομικό κόστος
για την Τουρκία. Οι ξένοι επενδυτές και
κεφαλαιοκράτες αποχωρούν από την
τουρκική οικονομία και τα αποθέματα
ξένου νομίσματος της τουρκικής οικονομίας περιορίζονται με την κάθε νέα
ημέρα. Προηγουμένως, η μεγάλη οικονομική κρίση του 2018 είχε ως αποτέλεσμα το αποτέλεσμα της απώλειας του
30% της αξίας της τουρκικής λίρας. Πριν
από το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού ξένοι αναλυτές προειδοποιούσαν ότι η απώλεια της αξίας της λίρας
θα είχε συνέχεια μέχρι τα τέλη του 2020.
Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι στα τέλη
του 2020 η ισοτιμία ενός δολαρίου έναντι
της λίρας θα άγγιζε τις 7,5 μονάδες. Σή-

μερα οι Τούρκοι οικονομολόγοι αναθεωρούν αυτήν την πρόβλεψη και προετοιμάζονται για πιο απαισιόδοξα σενάρια.
Την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρνηση Ερντογάν αντέδρασε στην οικονομική κρίση, διατάσσοντας τις δημόσιες
τράπεζες να ρευστοποιήσουν τα συναλλαγματικά αποθέματά τους σε κρίσιμες στιγμές. Παράλληλα, δαπάνησε
δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας, μειώνοντας επίσης τα επιτόκια κάτω από
τον ρυθμό του πληθωρισμού. Την ίδια
περίοδο οι τουρκικές τράπεζες συγκέντρωσαν μεγάλες ποσότητες «κακών
χρεών-κόκκινων δανείων».
Σήμερα, υπό τη σκιά της μεγάλης
κρίσης του κορωνοϊού, η τουρκική κυβέρνηση υποχρεώνεται να λάβει μέτρα
παρόμοια με εκείνα που λαμβάνουν η
Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Κίνα για να μετριάσουν τις απώλειες
που προκλήθηκαν από τη νέα πανδημία.
Το πρόβλημα στην περίπτωση της Τουρκίας έγκειται στο γεγονός ότι η χώρα
αυτή την στιγμή δεν διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την αντιμετώπιση

Η κρίση του κορωνοϊού, η οποία εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Κύπρο,
πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις στην
τουρκοκυπριακή οικονομία. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», σε διάφορα
μέτωπα πλέον η τ/κ ηγεσία δεν είναι
σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της. Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, τ/κ επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά εξαιτίας
της απαγόρευσης λειτουργίας που επέβαλε η «κυβέρνηση» και στέλνουν τους
εργαζόμενους στα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να λάβουν
κανονικά τους μισθούς τους. Κάποιες
επιχειρήσεις ζητούν από τους εργαζόμενους τους να προετοιμαστούν για
όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και την αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας μετά
το τέλος της κρίσης του κορωνοϊού. Οι
εξελίξεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές και στον «δημόσιο» τομέα. Η
«κυβέρνηση» έχει στη διάθεσή της περιορισμένα κονδύλια για να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που έχουν
προκύψει εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού. Και η Άγκυρα δεν εμφανίζεται
πρόθυμη, τουλάχιστον στην παρούσα
φάση, για παροχή νέας οικονομικής
βοήθειας προς την τ/κ πλευρά. Εξαιτίας
του οικονομικού αδιεξόδου, ο «υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
Φαΐζ Σουτζούογλου προειδοποίησε την
τ/κ κοινότητα ότι οι μισθοί του «δημοσίου» ενδέχεται να πληρωθούν με καθυστέρηση. Ακόμη, δεν αποκλείεται να
υπάρξουν περικοπές από τους μισθούς
του «δημοσίου».
Στα μεγάλα προβλήματα στο πεδίο
της οικονομίας εστίασε και ο «υπουργός
Οικονομίας και Ενέργειας», Χασάν Τάτσοϊ, ο οποίος σε δηλώσεις του προς τον
τ/κ τύπο, τόνισε ότι η τ/κ πλευρά αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα
στην κρίση του κορωνοϊού, στο μέτωπο
της οικονομίας. «Τι είδους μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια περιοχή που
δεν υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες», αναρωτήθηκε ο κ. Τάτσοϊ.
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Eτοιμο να ναυλώσει πτήσεις
το κράτος για Ελλάδα και
Ηνωμένο Βασίλειο και επιστροφή περιπτώσεων που
εμπίπτουν σε εξαιρέσεις.
ξαιρέσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, πρόσωπα που διαμένουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορούν να
επιστρέψουν μένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία Κύπριων ιδιοκτητών δωρεάν
και με τη διαμεσολάβηση της πρεσβείας
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε
ξενοδοχεία με πολύ χαμηλές τιμές. Ζήτημα βεβαίως προκύπτει για φοιτητές
που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους και έχουν ήδη δώσει τα δωμάτιά
των φοιτητικών εστιών. Σε ό,τι φορά
πάντως τις πτήσεις που ήρθαν την περασμένη Δευτέρα, με επιβαίνοντες πρόσωπα που δεν είχαν ιατρικά ανακοινωθέντα, αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο 2937 ευρώ για κάθε επιβάτη που
έφεραν.

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Τουρκική
προπαγάνδα
Η Τουρκία έφτασε στο σημείο να πρωτοστατεί στην προπαγάνδα και τα Fake News.
Έχουμε γίνει μάρτυρες τελευταία μιας απίστευτης προσπάθειας σπίλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Προσπαθεί με νύχια
και με δόντια ο Ερντογάν να πείσει την
παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι
αντιδημοκρατική, παραβιάζει ανθρώπινα
δικαιώματα και πολλά άλλα. Ποιος; Ένας
δυνάστης που καταπατεί κατά κόρον τα
ανθρώπινα δικαιώματα των δικών του πολιτών πρωτίστως. Γι’ αυτόν τον σκοπό έχει
επιστρατεύσει μια στρατιά δημοσιογράφων
που προφανώς έχουν μια ιδιαίτερη σχέση
με το καθεστώς! Δυστυχώς, βλέπουμε και
παγκόσμιου βεληνεκούς σοβαρά μέσα να
δημοσιεύουν άρθρα δημοσιογράφων τους,
χωρίς να έχουν διασταυρώσει τις πηγές
τους, όπως στην περίπτωση των New York
Times που δημοσίευσαν ένα άρθρο για
δήθεν μυστικό κλειστό κέντρο κράτησης
μεταναστών με μοναδική πηγή ένα Σύριο-Κούρδο, που δεν μας είπαν όμως ότι
τον χρησιμοποιεί το τουρκικό καθεστώς
ως παράδειγμα μετανάστη έχοντάς του
δώσει την τουρκική υπηκοότητα. Δηλαδή,
εξέλαβε ως ντε φάκτο την άποψη ενός ευνοούμενου του Ερντογάν που και καλά
προσπάθησε να μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Μα καλά, αφού έχει τουρκικό διαβατήριο, γιατί προσπάθησε να μπει παράνομα στην Ελλάδα; Είναι ντροπή για τη
δημοσιογραφία τέτοιου είδους κατάπτυστες
δημοσιεύσεις που δεν έχουν διασταυρωθεί
πρώτα. Να αναμένουμε το επόμενο διάστημα επίθεση Fake news όπως έγινε στο
πρόσφατο παρελθόν στις αμερικανικές εκλογές και το Brexit, που σκοπό έχουν να
πλήξουν την αξιοπιστία του Ελληνισμού
και συγκεκριμένα του Έλληνα πρωθυπουργού, που κατάφερε να στριμώξει σε
μια γωνία τον κατά τα άλλα επιβλητικό
Ερντογάν. Σκύλιασε με τον Μητσοτάκη ο
Τούρκος που έφυγε με άδεια χέρια από τη
σύνοδο Ευρώπης-Τουρκίας και προσπαθεί
με αδέξιο τρόπο να επανακτήσει το δήθεν
κύρος του. Πρέπει να προετοιμαστούμε
σε Ελλάδα και Κύπρο για τον επικοινωνιακό
πόλεμο που έρχεται. Να ακολουθήσουμε
τα βήματα του HALC και των ομογενειακών
οργανώσεων που κατάφεραν να μπλοκάρουν την πώληση του F-35 στην Τουρκία
και επίσης να διαμορφώσουμε μια κοινή
επικοινωνιακή στρατηγική στην εξωτερική
πολιτική Ελλάδα και Κύπρος, αφού το συμφέρον του Ελληνισμού είναι κοινό!
* Ο Γιάννης Γεωργούλας είναι Σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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Ανώμαλη προσγείωση
για τις αεροπορικές εταιρείες
Η πανδημία έχει φέρει σε δεινή θέση τον κλάδο του τουρισμού σε όλο τον κόσμο
Της ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ακόμη και πριν φανούν τα πιο ξεκάθαρα
σημάδια της πανδημίας στην παγκόσμια
οικονομία, ο κλάδος του τουρισμού, που
συνεισφέρει περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, είχε δεχθεί ισχυρότατα πλήγματα και ιδίως στον τομέα της αεροπορίας.
Εξαρχής η πανδημία γονάτισε τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες κλήθηκαν
και καλούνται μέχρι και σήμερα να διαχειριστούν τις δεκάδες χιλιάδες ακυρώσεις
<
<
<
<
<
<

Η χαριστική βολή ήρθε από
το μπλόκο 30 ημερών που
επέβαλε ο Τραμπ στα ταξίδια
των Ευρωπαίων στις ΗΠΑ.

Λόγω της απαγόρευσης του Τραμπ, καθηλώνονται κατά μέσον όρο 550 πτήσεις κάθε ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΙΑΤΑ.

σε μια περίοδο κατά την οποία συνήθως
οι ταξιδιώτες κλείνουν τις πρώτες θέσεις
για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Παράλληλα, οι αεροπορικές υποχρεώθηκαν
να μειώσουν ή να σταματήσουν εντελώς
τις πτήσεις σε επίμαχες πόλεις της Ασίας,
της Ιταλίας, του Ιράν και οπουδήποτε αλλού η εξάπλωση ήταν ταχύτατη. Οι μισοάδειες πτήσεις σταμάτησαν και οι αεροπορικές άρχισαν να ζητούν κρατική
βοήθεια, ώστε να αντεπεξέλθουν στο κόστος των αποζημιώσεων.
Ωστόσο, η χαριστική βολή ήρθε αυτή
την εβδομάδα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, την
Πέμπτη, την ακύρωση όλων των αεροπορικών ταξιδιών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις ΗΠΑ για τριάντα
ημέρες. Η μονόπλευρη απόφαση των
ΗΠΑ να θέσουν ουσιαστικά σε καραντίνα
το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης έδιωξε
τους επενδυτές ακόμη πιο μακριά και σηματοδότησε για τις αεροπορικές την έ-

ναρξη μιας φάσης επιβίωσης. Τα υπερατλαντικά ταξίδια συνεισφέρουν περίπου
20% έως 30% των εσόδων των μεγάλων
ευρωπαϊκών αερομεταφορέων και ταυτόχρονα προσφέρουν το μεγαλύτερο μέρος
των κερδών τους.
Συνεπώς, ενώ η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) υπολόγιζε μέχρι την
προηγούμενη εβδομάδα ότι τα έσοδα των
αερομεταφορών θα μειωθούν περισσότερο
από 113 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα
στο 2020, πλέον το ποσό ενδέχεται να
αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Λόγω της
απαγόρευσης καθηλώνονται κατά μέσον
όρο 550 πτήσεις κάθε ημέρα, οι οποίες
μεταφέρουν 125.000 επιβάτες, σύμφωνα
με στοιχεία της ΙΑΤΑ. Βέβαια, περισσότερο
ζημιωμένες από την ακύρωση θα είναι
οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες,
με την Delta στην κορυφή της λίστας, η
οποία εκτελεί το 17% των πτήσεων που
ακυρώθηκαν. Ακολουθεί η επίσης αμερικανική United, η οποία εκτελεί το 14%

των πτήσεων, και τρίτη η Lufthansa, η
μεγαλύτερη αερομεταφορέας της Γερμανίας, καθώς εκτελεί το 13% των πτήσεων
από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στις ΗΠΑ. Η Ιρλανδία και η Βρετανία,
που δεν επηρεάζονται από την αμερικανική απόφαση, θα λειτουργούν τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες ως σημεία
σύνδεσης μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
και των ΗΠΑ. Ωστόσο, η κίνηση στα βρετανικά αεροδρόμια έχει επίσης μειωθεί
αισθητά.
«Η αναβολή των ταξιδιών σε τόσο μεγάλη κλίμακα θα έχει σοβαρές συνέπειες
σε ολόκληρη την οικονομία. Οι κυβερνήσεις πρέπει να το αναγνωρίσουν και
να είναι έτοιμες για υποστήριξη», δήλωσε
αυτή την εβδομάδα ο Αλεξάντρ ντε Ζουνιάκ, επικεφαλής της ΙΑΤΑ. Πράγματι, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι είναι έτοιμες
για τη στήριξη των αεροπορικών. Ο όμιλος
της Lufthansa, στον οποίο συμπεριλαμ-

βάνονται η Swiss International, η Austrian
Airlines και η Brussels Airlines, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ζητήσει επιχορηγήσεις από το Βερολίνο, αλλά και
από τις κυβερνήσεις των αεροπορικών
εταιρειών τις οποίες διαχειρίζεται. Αντίστοιχα, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε
ότι είναι προετοιμασμένη να ενισχύσει
τον εθνικό αερομεταφορέα της χώρας,
Air France, που άντλησε ήδη 1,1 δισ.
ευρώ σε κεφάλαια κίνησης. Η γαλλική
κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται
σε επικοινωνία με την ολλανδική κυβέρνηση όσον αφορά την υποστήριξη του
ομίλου Air France-KLM.
Επίσης, η British Airways ανακοίνωσε
την Παρασκευή ότι θα προχωρήσει σε
απολύσεις, ενώ την ίδια ημέρα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) προέβλεπε ότι ο κορωνοϊός
θα στοιχίσει 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο του τουρισμού.
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Η οικονομία της Ε.Ε.
χάνει 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα
λόγω πτώσης του τουρισμού
Ο τζίρος των ταξιδιών και τουρισμού μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ ανέρχεται περίπου σε 130 δισεκατομμύρια δολάρια
ετησίως. Εξαιτίας της πτώσης του τουρισμού, η ευρωπαϊκή οικονομία πρόκειται
να επιβαρύνεται κατά 1 δισεκατομμύριο
ευρώ κάθε μήνα, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς,
Τιερί Μπρετόν. Οι ζημίες φαίνονται όχι
μόνο στα άδεια αεροδρόμια, αλλά και
σε όσα διάσημα τουριστικά σημεία παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, χιλιάδες
συναυλίες, συνέδρια και παντός είδους
εορτασμοί έχουν ακυρωθεί, ενώ συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τις
ΗΠΑ, η μείωση των ξένων τουριστών
λόγω κορωνοϊού υπολογίζεται πως θα
κοστίσει τουλάχιστον 24 δισεκατομμύρια
δολάρια σε διαφυγόντα κέρδη, σύμφωνα
με το επιστημονικό περιοδικό Tourism
Economics.
Ο κλάδος των ξενοδοχείων φαίνεται
πως έχει απορροφήσει προς το παρόν
τους μεγάλους κραδασμούς σε σχέση
με συναφείς τομείς, ωστόσο αναμένει
απώλεια περισσότερων των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Τα
ξενοδοχεία έχουν αντισταθμίσει εν μέρει
τις ακυρώσεις των ξένων τουριστών, ορίζοντας νέες και ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης, χαμηλότατες τιμές και προσελκύοντας τουρίστες από κοντινούς
προορισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του
Expedia.com, σε ορισμένες περιοχές
των ΗΠΑ προσφέρονται δωμάτια έως
και 25% φθηνότερα σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του 2019. «Είχαμε εννέα ακυρώσεις λόγω κορωνοϊού, αλλά αυτές
καλύφθηκαν από νέες κρατήσεις, τις οποίες λάβαμε αμέσως μόλις δώσαμε αυτή
την προσφορά», σχολίασε στο CNN ο
Κέβιν Γουέντλ, ιδιοκτήτης του πολυτελούς
Hotel Esencia στο Μεξικό, αναφερόμενος
στη μείωση των τιμών και σε δωρεάν
προσφορά σπα για όποιον κλείσει δωμάτιο.
Αντιθέτως, δραματική είναι η κατάσταση για τον κλάδο των κρουαζιερό-

Δραματική είναι η κατάσταση στην κρουα-

ζιέρα, που έχει τζίρο45 δισ. δολ. ετησίως.

πλοιων, που έχει τζίρο 45 δισεκατομμύρια
δολάρια τον χρόνο και ορισμένες εταιρείες προέβλεπαν ότι θα μεταφέρουν
έως και 32 εκατομμύρια ταξιδιώτες φέτος.
Η εταιρεία κρουαζιερόπλοιων Princess
Cruises, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ
κοινό με τα τραγικά περιστατικά των
«Diamond Princess» και «Grand Princess»,
αποφάσισε αυτή την εβδομάδα την αναστολή όλων των ταξιδιών της για 60
ημέρες. Αμέσως μετά ακολούθησε η ίδια
ανακοίνωση από την εταιρεία Viking
Cruises. «Οσο περισσότερο παραμένουν
στις ειδήσεις πλοία όπως το «Diamond
Princess», τόσο περισσότεροι άνθρωποι,
που δεν έχουν πάει ποτέ κρουαζιέρα,
θα νομίσουν ότι είναι κάτι λιγότερο από
ιδανικές διακοπές», είχε δηλώσει τον
προηγούμενο μήνα στους New York
Times ο Τζέιμς Χάρντιμαν, επικεφαλής
της Wedbush Securities, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι ο κλάδος των κρουαζιερόπλοιων ενδέχεται να αργήσει να ανακάμψει.

Στη σκιά του κορωνοϊού η παγκόσμια οικονομία
Με περιορισμένο οπλοστάσιο οι κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να μειώσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από την τελευταία παγκόσμια κρίση και ανοικτές
κάποιες από τις πληγές που αυτή άφησε
σε τράπεζες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
η παγκόσμια οικονομία δέχεται νέο καίριο
πλήγμα από τις σαρωτικές επιπτώσεις
της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εντεινόμενη ανησυχία και η άγνοια για τη
διάρκεια και την αντιμετώπισή της εξελίσσονται σε πολλαπλασιαστή των επιπτώσεων, καθώς όλο και περισσότερες
χώρες μπαίνουν, ακόμη και προληπτικά,
σε καραντίνα καταστέλλοντας την οικονομική δραστηριότητα. Κακός οιωνός η
πτώση της Wall Street που πλέον θυμίζει
το κραχ του 1987.
Στην εμπροσθοφυλακή της μάχης για
τη θωράκιση των οικονομιών από τις επιπτώσεις της επιδημίας βρίσκονται για
μια ακόμη φορά οι κεντρικές τράπεζες,
ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε καίριος
στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση
και τη συνεπακόλουθη ύφεση. Σπεύδουν,
όχι τόσο συντονισμένα όσο την προηγούμενη φορά, να επιστρατεύσουν τα
εργαλεία τους στην υπηρεσία των οικονομιών τους. Τα γνώριμα από τη χρηματοπιστωτική κρίση προγράμματα αγορών
ομολόγων, τα φθηνά δάνεια στις τράπεζες,
τα μειωμένα επιτόκια ενεργοποιούνται
εκ νέου και μένει να φανεί πόσο μπορούν
να επηρεάσουν αυτή τη φορά. Η λαίλαπα
του κορωνοϊού ίσως θα είναι η δοκιμασία
που θα αποδείξει σε ποιο βαθμό προφήτευαν σωστά οικονομολόγοι και διεθνείς
οργανισμοί όταν προειδοποιούσαν πως
η επόμενη κρίση θα βρει τις κεντρικές
τράπεζες αποδυναμωμένες, σχεδόν ανήμπορες να δράσουν καταλυτικά. Και
αυτό γιατί θα έχουν εξαντλήσει το οπλο-
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Ο ιός αποτελεί αστάθμητο
και απρόβλεπτο παράγοντα,
που μπορεί να επιφέρει
ολέθριες ανατροπές.
στάσιό τους μετά μια δεκαετία άκρως αναπτυξιακής νομισματικής πολιτικής, ύστερα από χρόνια αρνητικών ή ιστορικά
χαμηλών επιτοκίων και προγραμμάτων
αγοράς ομολόγων.
Μια υποψία επιβεβαίωσης της δυσοίωνης πρόβλεψης δίνουν τις τελευταίες
ημέρες οι αντιδράσεις των χρηματιστηρίων που καταρρέουν, ενώ προσπαθούν
μάταια να τα συγκρατήσουν η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της
Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και τελευταία η ΕΚΤ. Τα γνώριμα πλέον εργαλεία
της ποσοτικής χαλάρωσης, όπως αποκαλούνται τα προγράμματα αγοράς ομολόγων, ενεργοποιούνται και πάλι, ενώ τα
χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών
είναι ακόμη «φουσκωμένα» από τους τίτλους που αγόρασαν στη διάρκεια της
προηγούμενης κρίσης.
Ειδικότερα, η ΕΚΤ είχε ήδη ανακοινώσει νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
πολύ πριν εκδηλωθεί η επιδημία και συγκεκριμένα από το φθινόπωρο στην τελευταία συνεδρίαση του πρώην προέδρου
της, Μάριο Ντράγκι. Είχε προφανώς καταγράψει την επιβράδυνση της ανάπτυξης
στην Ευρωζώνη και διέβλεψε τους κινδύνους. Δεν έχει βέβαια προβλέψει τον
«μαύρο κύκνο», όπως χαρακτήρισε τον
κορωνοϊό ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, και όπως αποκαλούν
οι οικονομολόγοι τον αστάθμητο και απρόβλεπτο παράγοντα που μπορεί να ε-

H EKT ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις αγορές ομολόγων κατά 120 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και θα διασφαλίσει επαρκή ρευστότη-

τα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης.

πιφέρει ολέθριες ανατροπές.
Η ΕΚΤ ήταν η μόνη από τις μεγάλες
κεντρικές τράπεζες που δεν επέσπευσε
τις αποφάσεις της αλλά τήρησε στάση
αναμονής μέχρι την τακτική και προγραμματισμένη συνεδρίασή της. Ετσι,
την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε
ότι θα αυξήσει τις αγορές ομολόγων κατά
120 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους

και θα διασφαλίσει επαρκή ρευστότητα
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης. Θα χορηγήσει δηλαδή στις ευρωπαϊκές τράπεζες νέα φθηνά δάνεια με
επιτόκιο -0,75% που είναι χαμηλότερο
από το βασικό της επιτόκιο. Σχεδόν ταυτόχρονα η εποπτική αρχή τραπεζών της
ΕΚΤ χαλάρωσε μία από τις ασφαλιστικές
δικλίδες κληροδότημα της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους
της Ευρωζώνης: το ύψος των αποθεματικών κεφαλαίων που οφείλουν να διατηρούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Στόχος
της να ενθαρρύνει τον φθηνό δανεισμό
στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της
Ευρωζώνης.
Η ΕΚΤ αρνήθηκε, πάντως, να μειώσει
περαιτέρω τα επιτόκια του ευρώ που βρί-

σκονται ήδη αρκετά βαθιά σε αρνητικό
έδαφος, στο -0,5%. Σημειωτέον, τα επιτόκια του ευρώ έχουν εδώ και χρόνια αρνητικό πρόσημο, χωρίς ωστόσο να έχουν
αποφέρει καρπούς σε ό,τι αφορά τους
στόχους της ΕΚΤ, την επιτάχυνση του
πληθωρισμού και την τόνωση της ανάπτυξης.
Και ενώ η ΕΚΤ ανακοίνωνε τις αποφάσεις της επιτείνοντας την πτώση στις
αγορές που προσέβλεπαν σε περαιτέρω
μείωση του κόστους δανεισμού, η αμερικανική Federal Reserve ανακοίνωνε
νέο πρόγραμμα αγοράς τίτλων με το οποίο
ρίχνει στις αγορές 1,5 τρισ. δολάρια. Ακόμη και η γενναία αυτή ένεση ρευστότητας μόνον προσωρινά περιόρισε τη
δραματική πτώση της Wall Street. Υστερα
από μια μικρή ανάπαυλα, αμέσως μετά
την ανακοίνωση του μέτρου, η πτώση
επιταχύνθηκε.
Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί, άλλωστε,
δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν η Fed ανακοίνωσε ότι μειώνει κατά μισή εκατοστιαία μονάδα τα επιτόκια του δολαρίου.
Η πτώση των αγορών συνεχίστηκε χειρότερη εξωθώντας μερίδα των οικονομικών αναλυτών να μιλήσει για «αστοχία»
της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ που επέδειξε υπερβολική ανησυχία για τις επιπτώσεις της επιδημίας στη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου.
Με ελάχιστη χρονική απόσταση από
τη Fed, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει εδώ
και μέρες μειώσει τα επιτόκια της στερλίνας, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας υποσχέθηκε να χορηγήσει άφθονη ρευστότητα στις αγορές και να αυξήσει το δικό
της πρόγραμμα αγοράς τίτλων. Απομένει
να φανεί, ίσως σε μεγάλο βάθος χρόνου,
πόσο αποτελεσματικές θα αποδειχθούν
αυτή τη φορά οι κεντρικές τράπεζες.

ΔΙΕΘΝΗ
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Κατηγορίες Γερμανών
εναντίον Τραμπ
για τον κορωνοϊό

Υπάλληλος της Air France βοηθάει ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκωλ», στο Παρίσι. Οι απαγορεύσεις πτήσεων από αρκετές χώρες προκάλεσαν αναστάτωση στις μεταφορές.

Κλείνουν τα σύνορα στην Ευρώπη
Ρεκόρ θανάτων στην Ιταλία, αύξηση κρουσμάτων σε Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία
Η Γερμανία ήρθε να προστεθεί στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που
κλείνουν τα σύνορά τους με γειτονικές
χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών
για συγκράτηση της επιδημίας του κορωνοϊού. Από το πρωί της Δευτέρας, η
κυβέρνηση έκλεισε τα σύνορα της χώρας
με Γαλλία, Αυστρία και Ελβετία, εξαιρώντας τη μεταφορά εμπορευμάτων. Ανάλογα μέτρα είχαν πάρει νωρίτερα Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία και
Λιθουανία. Υστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με την Αγκελα Μέρκελ, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη λήψη μονομερών μέτρων, χωρίς συνεννόηση και συντονισμό
με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο
Γάλλος πρόεδρος με τηλεοπτικό διάγγελμα ανακοίνωσε ακόμη αυστηρότερα
μέτρα για τον έλεγχο της επιδημίας.
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Δυσαρέσκεια Μακρόν
για τις μονομερείς αποφάσεις, κριτική στον Τζόνσον
για ανεπαρκή μέτρα
κατά του κορωνοϊού.
Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
έχει ανακηρύξει την Ευρώπη ως το νέο
επίκεντρο της πανδημίας, που ξεκίνησε
από την Κίνα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι την Κυριακή ανακοινώθηκαν στην
Κίνα μόνο 12 νέα θύματα του κορωνοϊού,
εκ των οποίων τα οκτώ προέρχονταν
από το εξωτερικό. Αντίθετα, στην Ιταλία
χάθηκαν 368 άνθρωποι μέσα σε μία η-

μέρα, περισσότεροι από κάθε προηγούμενη, ανεβάζοντας σε 1.809 τον
συνολικό αριθμό των θυμάτων. Ραγδαία
αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων σημειώνεται και στην Ισπανία,
που φαίνεται να ακολουθεί την τροχιά
της Ιταλίας, όπως και σε Γαλλία, Ολλανδία και Ελβετία.
Γύρω στα 170 εκατομμύρια Ευρωπαίων έχουν περιοριστεί στα σπίτια
τους, καθώς Γαλλία και Ισπανία ακολούθησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το ιταλικό παράδειγμα. Εξαίρεση εξακολουθεί να αποτελεί η Βρετανία, όπου η κυβέρνηση του Μπόρις
Τζόνσον δεν είχε κλείσει μέχρι χθες
σχολεία, κινηματογράφους ρεστοράν
και καφέ, ούτε καν είχε απαγορεύσει
μαζικές συναυλίες, ακολουθώντας εισηγήσεις ειδικών που θεωρούν ότι μια

πρώιμη επέκταση των κρουσμάτων θα
δημιουργήσει ανοσία σε μεγάλο μέρος
του πληθυσμού. Για τη ριψοκίνδυνη
αυτή επιλογή της, η κυβέρνηση Τζόνσον
δέχεται αυστηρή κριτική από μεγάλη
μερίδα του Τύπου και των ειδικών.
Στην Αμερική, Νέα Υόρκη και Λος
Αντζελες έκλεισαν τα σχολεία και τους
χώρους διασκέδασης, ενώ στον Λευκό
Οίκο θερμομετρούν όλους τους δημοσιογράφους που καλύπτουν συνεντεύξεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός
πρόεδρος εδέησε να κάνει τεστ για τον
κορωνοϊό και βρέθηκε αρνητικός. Οι
θρησκευτικές αρχές της Τουρκίας, όπου
τα κρούσματα έφτασαν χθες τα 18, ανέστειλαν τις προσευχές στα τζαμιά,
ενώ ο ραββίνος της Ιερουσαλήμ κάλεσε
τους πιστούς να σταματήσουν να φιλούν
το Τείχος των Δακρύων.

Σημάδια επιβράδυνσης νέων κρουσμάτων
ΜΙΛΑΝΟ. Τα πρώτα σημάδια πιθανής
επιβράδυνσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού εμφανίζει η Λομβαρδία, σύμφωνα με δηλώσεις του περιφερειάρχη
της περιοχής. Η Λομβαρδία στη βόρεια
Ιταλία είναι η περιοχή που επλήγη χειρότερα από την επιδημία στην Ευρώπη,
με τα πρώτα κρούσματα στη χώρα να
εμφανίζονται στις 20 Φεβρουαρίου σε
κωμόπολη 60 χλμ. από το Μιλάνο. Στην
πυκνοκατοικημένη εύπορη βιομηχανική
περιοχή, που περιλαμβάνει την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, το Μιλάνο, είχαν καταγραφεί μέχρι χθες
1.218 θάνατοι, με 252 από αυτούς να
σημειώνονται μεταξύ Σαββάτου και
Κυριακής.
Την Κυριακή, οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο 368 ανθρώπων
εξαιτίας του ιού COVID-19, ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σε ένα εικοσιτετράωρο μέχρι στιγμής σε κάθε χώρα
του κόσμου, συμπεριλαμβανόμενης
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Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας υπογράμμισε ότι ο
αριθμός μοιάζει να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό απ’
ό,τι πριν από λίγες ημέρες.
και της Κίνας. Παρά τα δυσοίωνα αυτά
στοιχεία, όμως, ο περιφερειάρχης της
Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας,
καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων
μοιάζει να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό απ’ ό,τι πριν από λίγες μόλις ημέρες.
«Δεν έχω δει ακόμη τις σημερινές ακριβείς στατιστικές, αλλά βλέπουμε
ήδη ότι έχουν γίνει κάποια έστω και
μικρά θετικά βήματα», είπε ο Φοντάνα
μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο Radio
1. «Η αύξηση των κρουσμάτων κορω-

Τζόγκινγκ στους έρημους δρόμους του
κέντρου του Μιλάνου.

νοϊού δεν είναι τόσο απότομη όσο ήταν
πριν από δύο ή τρεις ημέρες. Το λέω
με μεγάλη προσοχή, αλλά πιστεύω ότι
αυτό μπορεί να είναι η αρχή της ανατροπής της εξάπλωσης», συνέχισε ο
περιφερειάρχης.
Μιλώντας χθες στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο Ιταλός πρωθυπουργός
Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε ότι η επιδημία συνεχίζει να μαίνεται στην υπόλοιπη Ιταλία. «Οι επιστήμονες μας εξηγούν ότι η επιδημία δεν έχει φθάσει
ακόμη στο απόγειό της, με τις ερχόμενες
εβδομάδες να είναι οι πιο επικίνδυνες»,
είπε ο κ. Κόντε. Ο περιφερειάρχης της
Λομβαρδίας, Φοντάνα, από την πλευρά
του τόνισε την πεποίθησή του ότι η αύξηση των κρουσμάτων θα επιβραδυνθεί
τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αυστηροί
κανόνες με στόχο τον περιορισμό των
μετακινήσεων πολιτών, που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου, θα
αρχίσουν να αποφέρουν καρπούς.

Τι κάνετε αν σας πουν να «μπείτε σε καραντίνα»
Πιθανώς οι ειδικοί να σας συστήσουν
να «μπείτε σε καραντίνα» εφόσον θεωρηθείτε ύποπτο κρούσμα, έχετε ταξιδέψει σε κράτη με επιδημικές εστίες
ή απλά ήλθατε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού. Τι πρέπει να κάνετε:
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Χρήσιμες συμβουλές από
τους ειδικούς σε περίπτωση που ήλθατε σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Μείνετε σπίτι

Απορρίμματα

Μπορεί να είναι προφανές, αλλά
κατά την περίοδο της καραντίνας δεν
πρέπει να βγείτε από την κατοικία σας.
Ο μόνος λόγος για να το κάνετε είναι
μόνο για να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια. Απαγορεύστε όλες τις επισκέψεις
και διατηρήστε την επικοινωνία με
συγγενείς και φίλους ηλεκτρονικά. Επίσης, αν κάνετε ηλεκτρονικές αγορές,
επισημάνετε στους αρμοδίους της επιχείρησης ότι κατά την παράδοση
πρέπει να αφήσουν τα ψώνια, το φαΐ
ή τα φάρμακα έξω από την πόρτα σας,
ώστε να μην έρθουν σε απευθείας επαφή μαζί σας. Εφαρμόστε το ίδιο με
φίλους ή συγγενείς που σας φέρνουν
προμήθειες.

Ολα τα απορρίμματά σας, ιδιαίτερα
τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα και
οι χρησιμοποιημένες χειρουργικές μάσκες, πρέπει να τοποθετούνται σε μία
πλαστική σακούλα σκουπιδιών που
όταν γεμίσει πρέπει να δεθεί και να
τοποθετηθεί στο εσωτερικό μιας ακόμα
σακούλας. Δεν πρέπει ωστόσο να την
πετάξετε στον κάδο των απορριμμάτων
για να συλλεχθεί, προτού λάβετε το αποτέλεσμα των εξετάσεών σας ή προτού
τελειώσει η περίοδος καραντίνας. Εάν
τελικά αποδειχθεί ότι έχετε προσβληθεί
από τον κορωνοϊό οι αρμόδιοι θα σας
ενημερώσουν πώς ακριβώς πρέπει να
διαχειριστείτε τα απορρίμματά σας.

Αστυνομικός περιπολεί σε παραλία της Βαρκελώνης.
σας. Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε
διαφορετικό λουτρό/τουαλέτα από τους
υπολοίπους. Αν αυτό είναι αδύνατο,
καθαρίστε και απολυμάνετε το κοινό
λουτρό επιμελώς. Αν ζείτε σε πανεπιστημιακή εστία, βγαίνετε από το δωμάτιο μόνον όταν είναι αναγκαίο και
πάντα φορώντας τη μάσκα σας.

Απομονωθείτε

Κατοικίδια

Παραμείνετε σε ένα δωμάτιο, με
κλειστή την πόρτα, εφόσον έχετε συνοίκους. Αν μαγειρεύετε για τον εαυτό
σας, κάντε το όταν δεν είναι κανείς
στην κουζίνα και φάτε στο δωμάτιό

Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά
από κάθε επαφή με τα κατοικίδιά σας.

Χαρτομάντιλα
Τοποθετήστε τα σε πλαστική σα-

κούλα και αμέσως πλύντε τα χέρια με
άφθονο σαπούνι και νερό. Οταν βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο με άλλους ή
πάτε στον γιατρό, πάντα φοράτε τη
μάσκα σας.

Πλένετε τα χέρια
Οι κανόνες που ισχύουν είναι όμοιοι
με αυτούς για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Πλύντε τα χέρια σας προσεκτικά,
με σαπούνι και νερό, επί είκοσι δευτερόλεπτα. Οταν τα ξεβγάλετε στεγνώστε
τα προσεκτικά. Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας, τα μάτια ή τη μύτη, γενικώς,
και ιδιαίτερα με άπλυτα χέρια.

Αν χειροτερέψετε
Αν επιδεινωθούν τα συμπτώματά
σας (π.χ. δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε,
εμφανίσετε υψηλό πυρετό ή νέα συμπτώματα), ειδοποιήστε άμεσα τον ιατρό σας και αυτός θα σας καθοδηγήσει.

«Η Γερμανία δεν είναι για πούλημα». Στην
κατηγορηματική αυτή τοποθέτηση συνοψίζεται η αντίδραση του πολιτικού
κόσμου της χώρας σε ρεπορτάζ που έφερε
τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προσφέρει
ποσό ενός δισ. δολαρίων σε γερμανική
εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσουν
οι ΗΠΑ μονοπωλιακή πρόσβαση σε ενδεχόμενο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Την Κυριακή, η γερμανική εφημερίδα
Welt am Sonntag δημοσίευσε ρεπορτάζ
σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε το εν λόγω ποσό στη
γερμανική φαρμακευτική εταιρεία CureVac για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ αποκλειστικά δικαιώματα στα προσδοκώμενα
αποτελέσματα των ερευνών της. Η εταιρεία έχει έδρα το Τούμπινγκεν της Γερμανίας, επιδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δηλώνει ότι βρίσκεται λίγους μήνες από την παρουσίαση
εμβολίου προς αξιολόγηση. Το πολύκροτο
ρεπορτάζ επιβεβαίωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ.
Μιλώντας την Κυριακή στο τηλεοπτικό
δίκτυο ARD, ο υπουργός Εσωτερικών
Πέτερ Αλτμάιερ δήλωσε ότι «η Γερμανία
δεν είναι προς πώληση», ενώ ο υπουργός
Εξωτερικών Χάικο Μάας τόνισε: «Αυτόν
τον ιό θα τον νικήσουμε όλοι μαζί, όχι ο
ένας εναντίον του άλλου».
H CureVac διέψευσε ότι έλαβε οποιαδήποτε προσφορά από την αμερικανική
κυβέρνηση ή από συνδεδεμένες με αυτήν
υπηρεσίες, ενώ εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τις
πληροφορίες του γερμανικού Τύπου «σε
μεγάλο βαθμό υπερβολικές» και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «θα μοιραστούν με
τον υπόλοιπο κόσμο οποιαδήποτε λύση
βρεθεί». Σημειώνεται, πάντως, ότι η CureVac ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική αντικατάσταση του διευθύνοντος συμ-
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Συμφωνα με ρεπορτάζ,
ο Αμερικανός πρόεδρος
προσπάθησε να εξασφαλίσει
τα αποκλειστικά δικαιώματα
σε ενδεχόμενο εμβόλιο.
βούλου της ύστερα από τη συνάντησή
του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό
Οίκο, στις 2 Μαρτίου.
Στο μεταξύ, άρχισε στο Σιάτλ των
ΗΠΑ η πρώτη κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου κατά του κορωνοϊού. Το
δείγμα αποτελούν 45 υγιείς εθελοντές
και η σχετική έρευνα χρηματοδοτείται
από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, ενώ
το πειραματικό εμβόλιο κατασκευάστηκε
από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna
Therapeutics. Ειδικοί εκτιμούν, ωστόσο,
ότι ακόμη και αν η δοκιμή δώσει θετικά
αποτελέσματα, θα χρειαστούν αρκετοί
μήνες, ίσως και 18, μέχρις ότου να γίνει
το εμβόλιο προσιτό για το ευρύ κοινό.

Αγνωστο εάν ο ιός
επηρεάζεται από το κλίμα
Δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση πως οι
καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τον ρυθμό
εξάπλωσης του κορωνοϊού, δήλωσε ο
Τσάο Γουέι, υποδιευθυντής του τμήματος
Λοιμωδών Νόσων της ιατρικής σχολής
του Πανεπιστημίου του Πεκίνου. Το ερώτημα κατά πόσον θα μπορούσε ο ζεστότερος καιρός να περιορίσει την εξάπλωση της επιδημίας απασχολεί επιστήμονες, κυβερνήσεις και πολίτες. Ο ΠΟΥ
θεωρεί πως ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV
2 «μπορεί να μεταδοθεί σε όλες τις περιοχές, περιλαμβανομένων περιοχών με
θερμό και υγρό καιρό». Δεδομένου πως
η επιδημία COVID-19 είναι πολύ πρόσφατη, οι επιστήμονες δεν είχαν το χρονικό περιθώριο να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα. Προς το παρόν,
οι ενδείξεις που διαθέτουμε μάς επιτρέπουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων,
να υποθέσουμε πως ορισμένα κλίματα
ευνοούν τη μετάδοση του ιού, ενώ άλλα
απλώς όχι τόσο πολύ. Το αμερικανικό
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Οι μητέρες που έχουν
μολυνθεί κατά την εγκυμοσύνη δεν μεταδίδουν τον
SARS-CoV 2 στο μωρό.
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων
(CDC) λέει ότι «δεν είναι ακόμη γνωστό
κατά πόσον επηρεάζουν ο καιρός και η
θερμοκρασία τη μετάδοση του COVID19». Στο μεταξύ, Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ο ιός δεν φαίνεται να
μεταδίδεται από την έγκυο μητέρα στο
μωρό. Ειδικότερα, τέσσερα μωρά που
γεννήθηκαν από μολυσμένες μητέρες
στη Γουχάν δεν δείχνουν ίχνη λοίμωξης,
ενώ και οι μητέρες τους έχουν πια αναρρώσει πλήρως. Είναι η δεύτερη κινεζική
μελέτη που δείχνει ότι οι μητέρες που
έχουν μολυνθεί κατά την εγκυμοσύνη
με τον ιό δεν τον μεταδίδουν στο μωρό.

Αναζητώντας το «χρυσό»
αεροπορικό εισιτήριο
Είναι μάλλον βέβαιο πως, όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει στις 2.30 τα ξημερώματα, τα νέα δεν είναι καλά. Οι πιθανότητες ελαχιστοποιούνται αν είσαι Αμερικανός και ταξιδεύεις στο εξωτερικό
μεσούσης της πανδημίας κορωνοϊού.
Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η
κόρη μας, που μας ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ απαγόρευσε όλα τα ταξίδια
από την Ευρώπη στις ΗΠΑ». Δεν είχαμε
ακούσει τίποτα, καθώς ήμασταν στο Παρίσι. Αμέσως, όμως, αντιληφθήκαμε ότι
οι πολυπόθητες διακοπές μας τελείωσαν
αιφνιδίως. Ανοίξαμε τον υπολογιστή για
να αλλάξουμε τα εισιτήριά μας για Παρασκευή (ημέρα έναρξης της απαγόρευσης) αντί του προγραμματισμένου Σαββάτου. Ολες οι προσπάθειές μας απέβησαν
άκαρπες. Ετσι, αναζητήσαμε νέα εισιτήρια, προφανώς ταυτόχρονα με χιλιάδες
άλλους που βρίσκονταν στην ίδια θέση
με εμάς. Ολοι οι «λογικοί» ναύλοι δεν υπήρχαν πια, και καταλήξαμε να ψάχνουμε
κάτι τρελά δρομολόγια διάρκειας 31
ωρών, με αεροπορικές εταιρείες που δεν
είχαμε ξανακούσει ποτέ. Βρίσκαμε, βέβαια, και κάτι υπέρογκα ακριβούς ναύλους. Εισιτήρια οικονομικής θέσης Παρίσι
- Νέα Υόρκη κόστιζαν χιλιάδες δολάρια.
Καθώς δεν είχα άλλη εναλλακτική λύση, αναγκάστηκα να αγοράσω δύο εισιτήρια οικονομικής θέσης έναντι 5.000
δολαρίων (4.500 ευρώ) ευελπιστώντας
ότι θα λαμβάναμε κάποια αποζημίωση
για τα αρχικά μας εισιτήρια. Μόλις ολοκληρώσαμε την αγορά, το CNN αναμετέδωσε ότι η ταξιδιωτική απαγόρευση
του προέδρου Τραμπ δεν αφορούσε Α-
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Η μικρή οδύσσεια ενός Αμερικανού στο Παρίσι, στην
προσπάθεια να επιστρέψει
στη χώρα του μετά την απαγόρευση Τραμπ.
μερικανούς πολίτες, αλλά μόνο υπηκόους
ξένων κρατών. Μόλις το μάθαμε, προσπαθήσαμε να ακυρώσουμε τα καινούργια εισιτήρια. Μάταια. Ετσι, μεταβήκαμε
στο αεροδρόμιο για να δοκιμάσουμε την
τύχη μας με την ακύρωση επιτόπου, αλλά
βρεθήκαμε μπροστά σε τεράστιες ουρές
απελπισμένων ανθρώπων, που απευθύνονταν στους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών ζητώντας βοήθεια.
Αντικρίζοντας το χάος γύρω μας και πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα επιδεινώνονταν τις επόμενες ημέρες, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα «χρυσά»
εισιτήριά μας. Ο υπάλληλος που πήρε
τις αποσκευές μας στο τσεκ-ιν μάς πληροφόρησε ότι κάποιος άλλος είχε πληρώσει 20.000 δολάρια (17.978 ευρώ) για
εισιτήρια οικονομικής θέσης και τώρα
προσπαθούσε να τα ακυρώσει. Οπλισμένοι με τη γνώση ότι κάποιος άλλος είχε
περισσότερα προβλήματα από εμάς, επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο μαζί με
άλλους εξουθενωμένους Αμερικανούς,
σκουπίσαμε τις θέσεις με αντισηπτικό
και αναρωτηθήκαμε αν τελικά στην πατρίδα μας θα ήμασταν πιο ασφαλείς από
ό,τι στο εξωτερικό.
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Κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
παράγει προσωρινά μάσκες

Νέες επενδύσεις
στη Βρετανία παρά
το Brexit, από Nissan

Η BYD κατασκευάζει 5 εκατομμύρια μάσκες ημερησίως για να καλύψει την τεράστια ζήτηση
Στην παραγωγή μασκών στράφηκε προσωρινά η κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών
αυτοκινήτων BYD, προκειμένου να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Χουμπέι, στην οποία βρίσκονται οι
μονάδες της. Στο μικρό διάστημα του ενός
περίπου μήνα, κατά τον οποίο η BYD ασχολείται με την παραγωγή μασκών, κατάφερε να γίνει μάλιστα πρώτη δύναμη
στον κλάδο, παράγοντας 5 εκατομμύρια
μάσκες κάθε ημέρα. Στο τέλος του Ιανουαρίου, η κινεζική BYD ανακοίνωσε ότι θα
αναδιαμορφώσει την εφοδιαστική της αλυσίδα, ώστε παράλληλα με την παραγωγή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών
να ξεκινήσει την παραγωγή μασκών. Ο ιδρυτής της κινεζικής εταιρείας Γουάνγκ
Τζουανφού δημιούργησε μία ομάδα 3.000
μηχανικών από επικεφαλής διαφόρων τμημάτων της εταιρείας, προκειμένου να ερευνήσουν και να χτίσουν εξαρχής μία
νέα γραμμή παραγωγής. Το 90% των υλικών
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
μασκών βρισκόταν μάλιστα εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με το Bloomberg.
Τις πρώτες μέρες παραγωγής, η BYD
προσέθετε καθημερινά πέντε έως δέκα
νέα μηχανήματα παραγωγής μασκών, με
αποτέλεσμα να αυξάνει την παραγωγή της
ημερησίως κατά 300.000 έως 500.000 μάσκες. Παράλληλα η BYD, μεγάλο μερίδιο
της οποίας κατέχει ο δισεκατομμυριούχος
επιχειρηματίας Γουόρεν Μπάφετ, παράγει
περίπου 300.000 αντισηπτικά κάθε μέρα,
σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής εταιρείας. «Η BYD ανακοινώνει περήφανα
ότι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής μασκών στον κόσμο.

Εκτός από προστατευτικές μάσκες, η BYD, μεγάλο μερίδιο της οποίας κατέχει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Γουόρεν Μπάφετ, παράγει περίπου 300.000 αντισηπτικά τζελ κάθε μέρα.
Το εργοστάσιο δουλεύει στους ταχύτερους
δυνατούς ρυθμούς και μπορεί να παράγει
5 εκατομμύρια μάσκες και 300.000 μπουκάλια αντισηπτικού κάθε μέρα», σύμφωνα
με την ανακοίνωση της κινεζικής εταιρείας.
Οι μάσκες χορηγούνται πρώτα στους εργαζομένους της εταιρείας, ώστε να συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς η παραγωγή
των αυτοκινήτων. Οι υπόλοιπες μάσκες
διοχετεύονται στους κατοίκους της περιοχής

Χουμπέι, η οποία είναι το επίκεντρο του
κορωνοϊού, καθώς και σε νοσοκομεία και
στα μέσα μεταφορών. Από το ξέσπασμα
του ιού και την επέκτασή του στην Ευρώπη,
η ζήτηση για μάσκες και αντισηπτικά
χεριών έχει εκτοξευθεί. Ετσι δημιουργούνται
τεράστιες ελλείψεις στην αγορά και οι εταιρείες υποχρεώνονται να χτίσουν νέες
γραμμές παραγωγής, προκειμένου να καλύψουν τουλάχιστον τις δικές τους ανάγκες.

Η Κίνα, που ήταν ήδη η μεγαλύτερη παραγωγός μασκών σε όλο τον κόσμο, αύξησε
ακόμη περισσότερο την παραγωγή της,
αγγίζοντας τα 54,8 εκατομμύρια μάσκες
στο τέλος του Φεβρουαρίου. Η παραγωγή
ήταν περίπου 2,8 φορές μεγαλύτερη σε
σχέση με την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης
της Κίνας.

Η όποια αβεβαιότητα για την έξοδο
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή
Ενωση δεν πτοεί την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα κάνει επενδύσεις 52 εκατ. στερλινών (68 εκατ.
δολαρίων) σε νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της στο Σάντερλαντ στα βόρεια της χώρας. Με
τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσει και την κατασκευή της ανανεωμένης εκδοχής του αυτοκινήτου
ελευθέρου χρόνου Qashqai. Πάντως,
η Nissan έχει ήδη δηλώσει ότι, εάν
η αποχώρηση της Βρετανίας από
την Ε.Ε. μεταφραστεί σε επιβολή
δασμών, οι δικές της δραστηριότητες στη Γηραιά Ηπειρο, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού εργοστασίου της στη Βαρκελώνη, δεν
θα είναι πλέον βιώσιμες.
Η Νissan ανέφερε πως είχε δηλώσει ήδη από το 2016 πως θα κατασκευάσει το νέο Qashqai στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, αφότου
η τότε κυβέρνηση τη διαβεβαίωσε
ότι η έξοδος δεν θα προκαλέσει δυσμενή αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Και η κατάσταση αυτή
φανερώνει πόσα χρόνια πριν προγραμματίζονται οι επενδύσεις για
την παραγωγή ενός οχήματος, το
οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει
στην αγορά περίπου στις αρχές του
2021. «Η ομάδα μας στη Βρετανία
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να
θέτει ψηλά τον πήχυ της παραγωγικότητας και της ποιότητας», επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του
ομίλου της Nissan, Ασβάνι Γκούπτα.
Σε μια γενικότερη θεώρηση, θα πρέπει να πούμε ότι η Nissan επιδιώκει

Επενδύει 68 εκατ. δολ. στη μονάδα
του Σάντερλαντ,όπου θα παραχθεί το
νέο Qashqai.
να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο
Κάρλος Γκοσν, του πρώην επικεφαλής της και δημιουργού της τριμερούς συμμαχίας Renault - Nissan
- Mitsubishi, ο οποίος είχε συλληφθεί
στην Ιαπωνία και διέφυγε. Υπό το
πρίσμα της αναδιοργάνωσής της η
Nissan θα μειώσει τις δαπάνες, θα
τονώσει την κερδοφορία και θα θέσει σε νέες βάσεις τη συνεργασία
της με τη γαλλική Renault. Σημειωτέον, ότι η τελευταία διατηρεί σημαντικό μερίδιο στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.
Στην περίπτωση της Βρετανίας
τώρα, η Nissan κατασκευάζει εκεί
τα μοντέλα LEAF, Qashqai και Juke,
ενώ απασχολεί περισσότερους από
7.000 ανθρώπους. Παρά ταύτα, το
2019 αποφάσισε να παύσει την παραγωγή των πολυτελών μοντέλων
Infiniti στη χώρα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης για τα
πετρελαιοκίνητα οχήματά της.

Επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε Σουηδία και Νορβηγία
Στη μάχη προστασίας της οικονομίας και
των επιχειρήσεων από τις σφοδρές επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού ρίχνονται και άλλες χώρες ή ενισχύουν ήδη
ληφθέντα μέτρα. Η Κεντρική Τράπεζα της
Σουηδίας, Riksbank, διαθέτει ρευστότητα
51 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες με μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή όσο
είναι και το βασικό της επιτόκιο, ενώ η
Ιαπωνία θα βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι
στην τσέπη, κάνοντας λόγο για «άνευ
προηγουμένου δημοσιονομικά μέτρα».
«Τα μέτρα που λαμβάνουμε σε αυτήν
την περίσταση θα πρέπει να ιδωθούν ως
ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι οι
σουηδικές επιχειρήσεις και ειδικότερα
οι μικρομεσαίες, θα αισθάνονται σιγουριά
ότι η πρόσβαση σε ρευστό θα υπάρχει»,
ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας, Στέφαν Ινγκβες. Τα δάνεια θα έχουν διετή
διάρκεια και μηδενικό επιτόκιο. Ειδικότερα, η Riksbank δήλωσε ότι ο κορωνοϊός
θα έχει ξεκάθαρα δυσμενή αντίτυπο στην
οικονομική δραστηριότητα, εξ ου και

είναι και η μεγαλύτερη από το 2011. «Υπάρχει έντονη αβεβαιότητα σχετικά και
με τη διάρκεια της πανδημίας και με τις
συνέπειές της, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος
μίας παρατεταμένης κάμψης της οικονομίας», τόνισε η επιτροπή νομισματικής
πολιτικής της τράπεζας. Το 2020 το ΑΕΠ
της Νορβηγίας αναμένεται να αυξηθεί
μόλις 0,4%, με τα σημερινά δεδομένα, έναντι αρχικής εκτίμησης για 1,9%.
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Στόχος, να διασφαλιστεί
πως οι εταιρείες θα έχουν
άμεση πρόσβαση σε ρευστό.
είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις σε εταιρείες.
Ανάλογη ήταν και η κινητοποίηση
στη Νορβηγία, όπου η Κεντρική Τράπεζα
της χώρας, Norges Bank, μείωσε το βασικό της επιτόκιο, ανακοίνωσε δάνεια επείγοντος χαρακτήρα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας και χαλάρωσε τις ισχύουσες προδιαγραφές κεφαλαιακής επάρκειας γι’ αυτά, προειδοποιώντας ότι η οικονομία θα δεχθεί καίριο
πλήγμα από την ασθένεια του κορωνοϊού.
Το βασικό επιτόκιο μειώθηκε από το 1,5%
στο 1%, ενώ η Τράπεζα άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο για περαιτέρω περικοπές.
Η ανακοίνωση αυτή ήταν απροσδόκητη
και η περικοπή στο κόστος δανεισμού

Ιαπωνία

Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, Riksbank, διαθέτει ρευστότητα 51 δισ. δολαρίων στις εταιρείες με μηδενικό επιτόκιο.

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας, η Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε να διοχετεύσει ρευστό στις αγορές, αγοράζοντας
ομόλογα του ιαπωνικού δημοσίου διαρκείας πέντε έως δέκα ετών συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
καθώς και να κάνει και επιπλέον ενέσεις
ρευστότητας ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων στις τράπεζες. Εν τω μεταξύ,
ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας,
Γιασουτόσι Νισιμούρα δήλωσε πως είναι
αναγκαίο η χώρα να λάβει θαρραλέα και

πρωτόγνωρα μέτρα για να συγκρατήσει
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται μεγάλη δέσμη
παρεμβάσεων, ενώ ούτως ή άλλως η κυβέρνηση αγωνίζεται να αποτρέψει την
ύφεση. Και η όποια δέσμη θα έλθει προσθετικά να λειτουργήσει στα μέτρα της
Τράπεζας της Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται να κινηθεί με επιπλέον παρεμβάσεις
χαλάρωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κραχ που
σημειώθηκε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
δημιούργησε μία αίσθηση επείγοντος
στις κυβερνήσεις, ώστε να στηρίξουν
την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Ιαπωνία καταρτίζει μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας ύψους έως και 190 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων στα νοικοκυριά και επιδοτήσεων
στον τουρισμό, που πλήττεται από ακυρώσεις κρατήσεων, που αφορούν τουρίστες του εξωτερικού.

Ενεση ρευστότητας 79 δισ. δολαρίων στην Κίνα
Νέα μέτρα ανακοίνωσε η Λαϊκή Τράπεζα
της Κίνας, ώστε να θωρακίσει την οικονομία της από τον αντίκτυπο του κορωνοϊού. Η κεντρική τράπεζα της χώρας
μείωσε περαιτέρω το ύψος των απαραίτητων αποθεματικών των τραπεζών, απελευθερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
79 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας,
τα μέτρα θα επιβλήθηκαν από τις 16 Μαρτίου και μέσω αυτών η τράπεζα «κάνει
τη συνετή νομισματική της πολιτική πιο
ευέλικτη και καταλληλότερη» για τις συνθήκες. «Η αποκατάσταση και η ανάπτυξη
της πραγματικής οικονομίας τίθενται σε
θέση προτεραιότητας», ανέφερε η κεντρική τράπεζα της χώρας στη χθεσινή
ανακοίνωση.
Η μείωση των αποθεματικών των τρα-
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Η κεντρική τράπεζα μείωσε
το ύψος των απαραίτητων αποθεματικών των τραπεζών.
πεζών δεν οδηγεί με άμεσο τρόπο στη
μείωση του κόστους δανεισμού στη χώρα.
Ωστόσο, πρόκειται για έναν δραστικό
μέτρο απελευθέρωσης φθηνού χρήματος
στην οικονομία και ένα μέτρο στο οποίο
έχει καταφύγει και στο πρόσφατο παρελθόν η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Επιπλέον, αποτελεί συνέχεια της επεκτατικής
πολιτικής, που έχει ακολουθήσει η χώρα
από το ξέσπασμα του ιού.
Σε αντίστοιχα μέτρα έχουν προβεί το
τελευταίο διάστημα οι κεντρικές τράπεζες
σε όλο τον κόσμο. Οι κινήσεις των χρη-

ματιστηρίων, ωστόσο, έχουν αποδείξει
σε ορισμένες περιπτώσεις ότι οι επενδυτές
βρίσκουν τα μέτρα ανεπαρκή.
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας κατάφερε
να προλάβει σε μεγάλο βαθμό την τεράστια πτώση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην αρχή του Φεβρουαρίου. Ανακοίνωσε μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας προτού τα χρηματιστήρια ανοίξουν ξανά μετά τον εορτασμό του κινεζικού νέου έτους. Υπήρξε μεν ένα μεγάλο σοκ στις αγορές, το οποίο όμως σχεδόν ξεπεράστηκε έπειτα από δέκα μόλις
συνεδρίες. «Η κινεζική οικονομία και οι
αγορές κινούνται περισσότερο μέσω των
μέτρων και επομένως η επεκτατική πολιτική είναι πιο αποδοτική», σχολίασε
στο Bloomberg ο Παν Ζιάνγκ, διευθύνων
σύμβουλος της Shanghai V-Invest Co.
«Η Κίνα θα συνεχίσει να διαπρέπει ανα-

φορικά με την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των αγορών της», δήλωσε ο
Παν.
Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα ενδέχεται να
μην είναι αρκετά για να συνεφέρουν την
οικονομία. Ενδεικτικά, η μέση πρόβλεψη
για την κινεζική οικονομία, τη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, συγκλίνει στο 4% για το πρώτο τρίμηνο του
έτους, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών.
Επιπλέον, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι
θα εφαρμόσει ορισμένα μέτρα, προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών
της και συνεπώς για να ενισχύσει την
κατανάλωση. Τα εν λόγω μέτρα, ωστόσο,
είναι στοχευμένα και απολύτως περιορισμένα σε ορισμένους τομείς της οικονομίας.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας κατάφερε να προλάβει σε μεγάλο βαθμό την τεράστια πτώση
της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην αρχή του Φεβρουαρίου.
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Περιουσία 100 δισ. δολαρίων
διαθέτει η Εκκλησία των Μορμόνων
Μόνο σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια έχει επενδύσει άνω των 38 δισ. δολ.
Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια αξίας
άνω των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων
δημοσίευσε έως το τέλος του 2019 το
μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο της
Εκκλησίας των Μορμόνων, ενώ λίγους
μήνες πριν, πρώην στέλεχος ισχυριζόταν ότι η εκκλησία χρησιμοποιεί τα
χρήματα από τις δωρεές για μη φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο τέλος του
2019 το Ensign Peak Advisors, δηλαδή
το επενδυτικό ταμείο της Εκκλησίας
των Μορμόνων, είχε επενδύσει μεταξύ
άλλων 1,5 δισ. δολάρια σε μετοχές της
Apple, 1,5 δισ. δολάρια στη Microsoft,
930 εκατ. δολάρια στην Google και
855 εκατ. δολάρια στην Amazon.
Τα στοιχεία κοινοποιήθηκαν τον
προηγούμενο μήνα στην αμερικανική
επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), όπως
προβλέπεται για τα επενδυτικά ταμεία
με υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία.
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Ο πρώην επικεφαλής επενδύσεων της Εκκλησίας των
Μορμόνων καταγγέλλει
εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Από το έγγραφο, ωστόσο, δεν δημιουργείται μια πλήρης εικόνα, καθώς
η εκκλησία δεν είναι υποχρεωμένη
να δημοσιεύσει τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία ή σε ιδιωτικές εταιρείες. Το Ensign Peak Advisors είναι
απλώς ένα από τα επενδυτικά ταμεία
της Εκκλησίας των Μορμόνων, όπως
εξήγησε στο Bloomberg o Μάικλ Κουίν,
Αμερικανός ιστορικός με εξειδίκευση
στις εκκλησίες. «Είναι μια φοβερή λεπτομέρεια που δεν μας έχει δοθεί ποτέ
ξανά», σχολίασε στο Bloomberg ο
Κουίν αναφερόμενος στις επενδύσεις
του Ensign Peak Advisors. «Ωστόσο,
πρόκειται μόνο για ένα μέρος από τη
συνολική εικόνα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Τον περασμένο Νοέμβριο, προτού
δημοσιευθούν τα στοιχεία του Ensign
Peak Advisors, ο Ντέιβιντ Νίλσεν, πρώην επικεφαλής επενδύσεων της εκ-

Η Εκκλησία των Μορμόνων (φωτ.) συστήνει στα μέλη της να δίνουν το 10% των εισοδημάτων τους σε δωρεές. Η εκκλησία δήλω-

σε ότι από το 1985 έχει προχωρήσει σε δωρεές σε χρήματα και σε είδος αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 197 χώρες.

κλησίας, είχε υποβάλει καταγγελία
στην αμερικανική εφορία (IRS) ισχυριζόμενος ότι η Εκκλησία των Μορμόνων είχε σχηματίσει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας 100 δισεκατομμυρίων
δολαρίων χρησιμοποιώντας τις δωρεές
των μελών της, οι οποίες προορίζονταν
για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα της Washington
Post, ο Νίλσεν υποστήριζε ότι η Εκκλησία των Μορμόνων χρωστάει δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους.
Μετά την καταγγελία του Νίλσεν,
η Εκκλησία των Μορμόνων εξήγησε
δημοσίως πώς χρησιμοποιεί και πώς
επενδύει τα χρήματα από τις δωρεές
των μελών της. Το μεγαλύτερο μέρος
των χρημάτων χρησιμοποιείται για
την καθημερινή λειτουργία της εκκλησίας, για θρησκευτικές αποστολές, για
την εκπαίδευση και για ανθρωπιστικές

ανάγκες. Οπως είχε αναφέρει τον Δεκέμβριο ο εκπρόσωπός της Ερικ Χόκινς,
η εκκλησία «αποταμιεύει μεθοδικά (τα
υπόλοιπα χρήματα) μέσω συνετής οικονομικής διαχείρισης και μέσω της
διαμόρφωσης ενός συνετού αποθεματικού για το μέλλον». Το 2010 η Εκκλησία των Μορμόνων είχε συγκεντρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια
από δωρεές και επιπλέον 15 δισεκατομμύρια δολάρια από τις μη φιλανθρωπικές δραστηριότητές της, σύμφωνα με εκτίμηση του Αμερικανού ιστορικού Μάικλ Κουίν. Ο Κουίν πιστεύει
ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων
χρησιμοποιείται για τις καθημερινές
λειτουργίες του κτιρίου, για τους ναούς
και για διάφορα προγράμματα.
Το επενδυτικό ταμείο Ensign Peak
Advisors θεωρείται υποστηρικτικός
οργανισμός της εκκλησίας, καθώς της

επιτρέπει να λειτουργεί μη κερδοσκοπικά. Επιπλέον, απομονώνοντας τις
κερδοσκοπικές δραστηριότητές της
στο επενδυτικό ταμείο, η Εκκλησία
των Μορμόνων μπορεί να συγκεντρώνει χρήματα χωρίς να φορολογείται,
εφόσον οι σκοποί της είναι αποκλειστικά θρησκευτικοί, εκπαιδευτικοί ή
φιλανθρωπικοί. Ο Νίλσεν, αντιθέτως,
ισχυρίστηκε πέρυσι ότι η εκκλησία
δεν έχει χρηματοδοτήσει αυτές τις
τρεις κατηγορίες εδώ και είκοσι χρόνια,
εξ ου και την κατηγορεί για φοροδιαφυγή.
Η Εκκλησία των Μορμόνων συστήνει στα μέλη της να δίνουν το 10% των
εισοδημάτων τους σε δωρεές. Η εκκλησία δήλωσε ότι από το 1985 έχει
προχωρήσει σε δωρεές σε χρήματα
και σε είδος αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων
δολαρίων σε 197 χώρες.
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Εγκαταλείπουν
τα ευρωπαϊκά νηολόγια
τα ελληνόκτητα πλοία
Λιγότερα πλοία αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα απαρτίζουν πλέον τον ελληνόκτητο
εμπορικό στόλο, ενώ για μία ακόμη χρονιά
η ελληνική σημαία, όπως όμως και της Κύπρου και της Μάλτας, είναι αναρτημένη
σε λιγότερα ελληνικά πλοία. Η φυγή από
τα ευρωπαϊκά νηολόγια αποδίδεται στην
πολιτική υπερρύθμισης του κλάδου από
την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αυτά προκύπτουν από την 33η ετήσια
έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Greek
Shipping Co-operation Committee), στην
οποία παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά
στοιχεία για τα ελληνικά ελεγχόμενα πλοία
άνω των 1.000 GT (ολική χωρητικότητα),
καταχωρημένα υπό ελληνικές και άλλες
σημαίες. Τα στοιχεία έχουν παρασχεθεί
από την IHS Markit. Οι πληροφορίες, σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του
προηγούμενου έτους, δείχνουν ότι κατά
τη διάρκεια του δωδεκαμήνου έως τον Μάρτιο του 2020 ο ελληνόκτητος στόλος ελαττώθηκε ελαφρώς όσον αφορά τον αριθμό
των πλοίων, αλλά αυξήθηκε όσον αφορά
τη χωρητικότητα τόσο σε DWT (χωρητικότητα εκτοπίσματος) όσο και σε GT (ολική
χωρητικότητα). Σύμφωνα με τα στοιχεία,
στις αρχές Μαρτίου τα ελληνικά συμφέροντα
ελέγχουν 3.968 ποντοπόρα πλοία διαφόρων
κατηγοριών, με συνολική χωρητικότητα
340.823.637 DWT και 199.693.859 GT. Σε
σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου
έτους, προκύπτει μείωση 49 πλοίων και αύξηση κατά 1.274.280 DWT και 1.529.779
GT. Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν 158 πλοία διαφόρων κατηγοριών
που έχουν παραγγελθεί σε ναυπηγεία, συνολικής χωρητικότητας 18.411.004 DWT
και 13.017.734 GT. Αξίζει όμως να σημειωθεί
πως τα εν λόγω μεγέθη του στόλου παραμένουν υποδεέστερα αυτών του 2018 (που
αφορούσαν το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2017
- Μαρτίου 2018) τόσο σε πλήθος πλοίων
όσο και σε συνολική χωρητικότητα.
Ο στόλος που είναι καταχωρισμένος υπό
ελληνική σημαία έχει μειωθεί όσον αφορά
τους αριθμούς πλοίων αλλά και τη χωρητικότητα και σήμερα περιλαμβάνει 636
πλοία, 38.799.270 GT και 65.640.708 DWT,
σε αντίθεση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για 671 πλοία, 39.981.741 GT
και 68.261.953 DWT. Η σημαία του Παναμά

Κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου έως τον
Μάρτιο του 2020, ο ελληνόκτητος στόλος ελαττώθηκε ελαφρώς όσον αφορά τον αριθμό των
πλοίων, αλλά αυξήθηκε όσον αφορά τη χωρητικότητα τόσο σε DWT (χωρητικότητα εκτοπίσματος) όσο και σε GT (ολική χωρητικότητα).
κέρδισε 38 ελληνόκτητα πλοία, της Λιβερίας
26 πλοία, 12 πλοία των νησιών Μάρσαλ και
7 πλοία του Χονγκ Κονγκ. Από την άλλη
πλευρά, έχουν σημειωθεί μειώσεις στον αριθμό των ελληνόκτητων πλοίων που φέρουν
σημαίες των χωρών Κύπρος, Μάλτα και
Μπαχάμες. Τα μητρώα αυτά κατέγραψαν
απώλειες 22, 14 και 19 πλοίων αντιστοίχως.
Η ελληνική σημαία «υπεστάλη» από 35
πλοία φέτος, 2.621.245 DWT και 1.182.471
GT. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης έχει επισημάνει σχετικά με το ζήτημα της ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας πως «ανταγωνιστικό νηολόγιο σημαίνει κατ’ αρχήν
να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να δημιουργήσουμε πλαίσιο θεσμικό ανάλογο με
άλλα ανταγωνιστικά νηολόγια». Πρόθεση
του υπουργείου –όπως επισήμανε προ ημερών ο κ. Πλακιωτάκης– είναι η ανάληψη
νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού νηολογίου, με
σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά
και την ενίσχυση της δημόσιας ναυτικής
εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της
ελληνικής ναυτοσύνης και την παραγωγή
ποιοτικών αξιωματικών και κατώτατων
πληρωμάτων που θα στελεχώσουν την παγκόσμια ναυτιλία. Οι σχετικές πρωτοβουλίες
αναμένεται να περιληφθούν στο επόμενο
νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή το υπουργείο.
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Γυναίκα θέλει
για αντιπρόεδρο
ο Τζο Μπάιντεν

Kυβέρνηση εθνικής
ενότητας λόγω κορωνοϊού

Προκριματικές εκλογές εν μέσω επιδημίας
Ο Τζο Μπάιντεν, φαβορί στις προκριματικές εκλογές για το προεδρικό χρίσμα
του Δημοκρατικού Κόμματος, δεσμεύθηκε την Κυριακή να επιλέξει γυναίκα
ως υποψήφια για την αντιπροεδρία στις
προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο
μεταξύ, κανονικά αναμενόταν να πραγματοποιηθούν οι προκριματικές εκλογές
σε τέσσερις πολιτείες παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κρίση του κορωνοϊού. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο
Μπέρνι Σάντερς να αποσυρθεί μετά τις
αναμετρήσεις σε Οχάιο, Ιλινόι, Φλόριντα
και Αριζόνα, εφόσον ηττηθεί. Οι Αρχές
διένειμαν σαφείς οδηγίες στα εκλογικά
κέντρα, προκειμένου να τηρηθούν όλοι
οι κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας. «Πολλές γυναίκες έχουν τα προσόντα για να γίνουν πρόεδροι στο μέλλον.
Θα όριζα μια γυναίκα ως αντιπρόεδρο»,
δήλωσε ο Μπάιντεν στη διάρκεια τηλε-

μαχίας με τον Δημοκρατικό αντίπαλό
του Σάντερς. Ο τελευταίος διαβεβαίωσε,
επίσης, πως θα επέλεγε «κατά πάσα πιθανότητα» μια γυναίκα για αντιπρόεδρό
του. «Για μένα, το θέμα δεν είναι μόνο
να επιλεγεί μια γυναίκα (για αντιπρόεδρος), το θέμα είναι να επιλεγεί μια προοδευτική γυναίκα», δήλωσε υπογραμμίζοντας την «ισχυρή πρόθεσή» του να
προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση,
χωρίς όμως να δεσμευθεί τόσο κατηγορηματικά όσο ο Τζο Μπάιντεν.
Εξι γυναίκες ήταν αρχικά υποψήφιες
για το χρίσμα των Δημοκρατικών –αριθμός ρεκόρ–, όμως η κούρσα έχει
πλέον μετατραπεί σε μονομαχία μεταξύ
των δύο εβδομηντάχρονων ανδρών. Η
βουλευτής της Χαβάης Τούλσι Γκάμπαρντ παραμένει επισήμως στην κούρσα,
αλλά δεν έχει καμιά πιθανότητα να κερδίσει. Το όνομα της μαύρης γερουσια-

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην τηλεοπτική αναμέτρηση της Κυ-

ριακής, στην Ουάσιγκτον.

στού Καμάλα Χάρις, η οποία εγκατέλειψε
την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών τον Δεκέμβριο, ακόμη και
αυτό της προοδευτικής γερουσιαστού
Ελίζαμπεθ Γουόρεν –ήταν η τελευταία
υποψήφια που αποσύρθηκε– συγκαταλέγονται σε εκείνα που επανέρχονται
συχνότερα ως υποψηφίων αντιπροέδρων

στο ψηφοδέλτιο με τον μελλοντικό διεκδικητή του Λευκού Οίκου.
Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές ανακοινώνουν τον υποψήφιό τους για την αντιπροεδρία
γύρω στο καλοκαίρι. Καμία γυναίκα δεν
έχει εκλεγεί ποτέ πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπόσχεση Eurogroup για αναγκαία μέτρα
Τις καλύτερες των προθέσεων αλλά τίποτα σε επίπεδο χειροπιαστών νέων
μέτρων: κάπως έτσι μπορεί να συνοψιστεί το αποτέλεσμα της μαραθώνιας
συνεδρίασης του Eurogroup. Οι υπουργοί
Οικονομικών της Ευρωζώνης δεσμεύθηκαν να «κάνουν χρήση όλων των αναγκαίων εργαλείων για τον περιορισμό
των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών»
της πανδημίας. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ε<
<
<
<
<
<

Εξαγγελία για παροχή
ρευστότητας ύψους
τουλάχιστον 10%
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.
πικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ESM), δήλωσε ότι θα εξετάσει τρόπους με τους οποίους ο ESM
μπορεί να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά δεν υπήρξε καμία απόφαση επ’ αυτού – σε συνθήκες επιταχυνόμενης οικονομικής κατάρρευσης.
Το κοινό ανακοινωθέν περιλαμβάνει
την εκτίμηση ότι τα πακέτα δημοσιονομικής τόνωσης που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσεγγίζουν το 1% του ΑΕΠ
της Ε.Ε. Επιπλέον, σημειώνεται, «έχουμε
δεσμευθεί για την παροχή ρευστότητας
ύψους τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ, που
αποτελείται από δημόσιες εγγυήσεις
και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Οι αριθμοί ενδεχομένως να

«Θα προστατεύσουμε τους πολίτες μας και το νόμισμά μας, ό,τι και να συμβεί και με

οποιοδήποτε μέσο διαθέτουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον». Επιπλέον, οι υπουργοί Οικονομικών καλωσορίζουν την εισήγηση της Κομισιόν
για την πιο ευέλικτη δυνατή ερμηνεία
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να στηριχθούν επεκτατικά
δημοσιονομικά μέτρα, αλλά και την «ετοιμότητα» της Επιτροπής «να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γενικής εξαίρεσης
(σ.σ.: συνιστά ουσιαστικά αναστολή
του ΣΣΑ), που θα επιτρέψει περαιτέρω
μέτρα μη αυτόματης δημοσιονομικής
τόνωσης, διατηρώντας τη μεσοπρόθεσμη
βιωσιμότητα».
«Θα προστατεύσουμε τους πολίτες
μας και το νόμισμά μας, ό,τι και να
συμβεί και με οποιοδήποτε μέσο διαθέτουμε», είπε στις δηλώσεις του στην

ψηφιακή συνέντευξη Τύπου, που έλαβε
χώρα μετά το πέρας της συνεδρίασης,
ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. Τόνισε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι ο κορωνοϊός έχει εξαπολύσει σφοδρή
καθοδική στροφή στην οικονομία» και
δεσμεύθηκε ότι «το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καταπολέμηση του ιού και
των οικονομικών του συνεπειών». Νωρίτερα, πριν από την έναρξη του Eurogroup, ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών παρομοίασε την κρίση που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη με πόλεμο,
προειδοποιώντας:
«Γνωρίζουμε ότι η επιδημία δεν έφθασε στην κορύφωσή της. Δεν πρέπει
να κλείνουμε τα μάτια». Οι δηλώσεις

αυτές, μαζί με την υπόσχεση την Παρασκευή (μέσω των Financial Times)
ότι το Eurogroup θα απαντήσει στον
κορωνοϊό με ένα «πολύ μεγάλο πακέτο»,
είχαν ανεβάσει τον πήχυ των προσδοκιών – ιδίως μετά την ατυχή συνέντευξη
Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ την περασμένη Πέμπτη, στην οποία έμοιαζε
να αποποιείται τον ρόλο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στην προστασία
της Ιταλίας από πιθανή κρίση δανεισμού.
Στη δική του παρέμβαση, ο Κλάους
Ρέγκλινγκ μίλησε για «δραματικούς καιρούς» και υπενθύμισε ότι ο ESM διαθέτει
ένα περίσσευμα 410 δισ. ευρώ και μια
σειρά από χρηματοδοτικά προγράμματα
που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί. Εδειξε διάθεση να αναζητήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων και
των προγραμμάτων αυτών – αλλά ώς
εκεί. Σε ερώτηση για τον πιθανό ρόλο
του ESM, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι
κανένα από τα κράτη-μέλη δεν αντιμετωπίζει υψηλό κόστος δανεισμού – αναδεικνύοντας τον αργό ρυθμό με τον
οποίοι οι θεσμοί προσαρμόζονται στον
νέο εχθρό που καλούνται να πολεμήσουν. Η πιο αξιομνημόνευτη δήλωση
της ψηφιακής συνέντευξης Τύπου ανήκε
στον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων
της Ε.Ε., Πάολο Τζεντιλόνι. «Η δουλειά
μας είναι να αντικαταστήσουμε τον
φόβο με εμπιστοσύνη», είπε, υποσχόμενος ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το
χθεσινό Eurogroup δεν ήταν η πιο ευοίωνη αρχή.

Γιατί ο κόσμος αγοράζει μαζικά χαρτί υγείας
Παγκοσμίως, η πρώτη αντίδραση του
κόσμου που βρέθηκε αντιμέτωπος με
τη νέα απειλή του κορωνοϊού ήταν η
αποθεματοποίηση χαρτιών υγείας. Οι
εικόνες ανθρώπων που έδιναν πραγματική μάχη στα σούπερ μάρκετ για
να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο προϊόν
σε Αυστραλία, Βρετανία και ΗΠΑ έκαναν τον γύρο του κόσμου. Λίγοι, όμως,
κατάφεραν να ερμηνεύσουν αυτή την
παγκόσμια ανάγκη για χαρτί υγείας.
Οπως επισημαίνει ο Στίβεν Τέιλορ,
καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και
συγγραφέας του βιβλίου «Η ψυχολογία
των πανδημιών», η εξήγηση του φαινομένου είναι αρκετά περίπλοκη. Γιατί,
άραγε, σωρεύουμε χαρτιά υγείας παρότι
γνωρίζουμε ότι δεν θα μας προστατεύσουν από τη λοίμωξη; «Για κάποιον λόγο,
όταν απειλούμαστε από μια λοίμωξη,
γινόμαστε πιο ευαίσθητοι στο αίσθημα

<
<
<
<
<
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«Οταν απειλούμαστε από
μια λοίμωξη, γινόμαστε πιο
ευαίσθητοι στο αίσθημα
αηδίας και καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια να αποφύγουμε την εμπειρία».
αηδίας και σιχασιάς, και καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την εμπειρία», επισημαίνει
ο δρ Τέιλορ. «Η σιχασιά λειτουργεί σαν
κώδωνας του κινδύνου, που μας προειδοποιεί να αποφύγουμε την έκθεση
στον επικίνδυνο παθογόνο παράγοντα.
Προφανώς, αν δω μια χειρολαβή καλυμμένη με σάλιο, δεν πρόκειται να την αγγίξω. Θα νιώσω αηδία, σιχασιά. Αυτά
τα συναισθήματα με κρατούν ασφαλή».

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Εργαζόμενος μιλάει στο τηλέφωνο, καθώς μεταφέρει πακέτα χαρτιών τουαλέτας, στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου.

Στην πραγματικότητα, «μια πολύ
στενή σχέση συνδέει την αηδία και
τον φόβο της μόλυνσης από τον ιό. Και
τι καλύτερο εργαλείο για την εξάλειψη
του υλικού που προκαλεί αηδία από το
χαρτί υγείας; Πιστεύω ότι το χαρτί υγείας έχει μεταβληθεί σε σύμβολο ασφάλειας», επισημαίνει ο Τέιλορ. «Οταν
αντιμετωπίζεις μια πανδημία, κάτι νέο
και πολύ τρομακτικό, και η κυβέρνηση
συνιστά απλώς να πλένουμε τα χέρια
μας, ο κόσμος νιώθει ότι πρέπει να ενεργήσει για να προετοιμαστεί. Ετσι,
ορμάει στα σούπερ μάρκετ και αγοράζει
ό,τι μπορεί. Το χαρτί υγείας είναι ογκώδες και ευδιάκριτο και έτσι ο κόσμος
το εντοπίζει εύκολα». Η πανικόβλητη
αποθεματοποίηση των τελευταίων ημερών δεν είναι χαρακτηριστικό της
εποχής μας. Κατά την περίοδο της ισπανικής γρίπης, το 1918, ο κόσμος αποθεματοποιούσε Vicks Vaporub.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Μέσα σε λίγες ημέρες υποσχέθηκε ότι θα συγκροτήσει κυβέρνηση
ο αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Μπένι Γκαντς. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρούβεν Ρίβλιν ανέθεσε στον κεντρώο
ηγέτη εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, με στόχο να εξέλθει η χώρα από
μια μακρά πολιτική κρίση και να αντιμετωπίσει τον νέο κορωνοϊό.
Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 2ας
Μαρτίου, τις τρίτες μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, το Λικούντ, το
δεξιό κόμμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου,
κέρδισε τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών:
36 από τις 120 του Κοινοβουλίου, έναντι
33 για τον σχηματισμό «Μπλε-Λευκό» του
Μπένι Γκαντς. Ομως, στις διαβουλεύσεις
που είχε με τους αντιπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, 61 βουλευτές
συνέστησαν στον Ρίβλιν για την πρωθυπουργία τον Μπένι Γκεντς, έναντι 58 που
συνέστησαν τον Νετανιάχου. «Γι’ αυτό
σας εμπιστεύομαι την εντολή να σχηματίσετε κυβέρνηση», δήλωσε ο Ρίβλιν απευθυνόμενος στον 60χρονο Μπένι Γκαντς, πρώην αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Θα κάνω τα πάντα για
να σχηματίσω στο ελάχιστο χρονικό διάστημα μια κυβέρνηση εθνική, πατριωτική
και όσο το δυνατόν ευρύτερη», δήλωσε
ο Γκεντς και μίλησε για «ενότητα» στην
ομιλία του, καλώντας τους αρχηγούς των

Ο Ισραηλινός πρόεδρος
Ρούβεν Ρίβλιν ανέθεσε
στον Μπένι Γκαντς εντολή,
με στόχο να εξέλθει η χώρα
από την πολιτική κρίση.
διαφόρων κομμάτων να ενωθούν μαζί
του. Ο Μπένι Γκαντς έχει στη διάθεσή
του 28 ημέρες για να παρουσιάσει την
κυβέρνησή του. «Είναι μια σύντομη περίοδος, όμως δεδομένων των σημερινών
συνθηκών εθνικής και διεθνούς εκτάκτου
ανάγκης, είναι πολύ», δήλωσε ο Ισραηλινός
πρόεδρος. Ο Ρίβλιν είχε καλέσει τους Νετανιάχου και Γκαντς να συζητήσουν για
τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας «το συντομότερο δυνατόν», ώστε
αυτή να επικεντρωθεί στη μάχη κατά του
νέου κορωνοϊού. Πέντε νέα κρούσματα
μόλυνσης καταγράφηκαν στο Ισραήλ, ανεβάζοντας σε 255 τον συνολικό αριθμό.
Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
ζουν υπό περιορισμούς. Σύμφωνα με τον
πολιτικό σχολιαστή Ναούμ Μπαρνέα, «ο
κορωνοϊός είναι το κλειδί για μια συμφωνία... Αν οι απαισιόδοξες προβλέψεις είναι
ορθές, θα ήταν έξυπνο εκ μέρους του
Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καθίσει δίπλα
στο “Μπλε-Λευκό” σε μια κυβέρνηση».

Ο κεντρώος αντίπαλος του Νετανιάχου, Μπένι Γκαντς, έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για

να παρουσιάσει τη νέα κυβέρνηση.

Εκτακτη τηλεδιάσκεψη
της Ομάδας των G7
Γενικό συναγερμό για τις κυβερνήσεις και
τις Αρχές σε όλον τον κόσμο έχει σημάνει
η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού, υποχρεώνοντάς τες να λάβουν
επείγοντα μέτρα. Την Δευτέρα, είχαν έκτακτη τηλεδιάσκεψη οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ομάδας των Επτά (G7)
πλουσιότερων κρατών, στην οποία συμμετείχαν και οι αντίστοιχοι διοικητές των
κεντρικών τραπεζών, προκειμένου να συζητήσουν τη λήψη συντονισμένων μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
όπως αντιστοίχως είχε συμβεί όταν ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση. Oπως
δήλωσε, εκ μέρους της Ε.Ε., ο Σαρλ Μισέλ,
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
οι ηγέτες των επτά συμμετεχόντων κρατών
εξέφρασαν την πολιτική βούλησή τους
να συνεργαστούν και να αντιμετωπίσουν
συντονισμένα μία, όπως φαίνεται, μακρά
και δύσκολη κρίση στο πεδίο της υγείας.
«Για εμάς προτεραιότητα είναι η υγεία
των πολιτών μας», δήλωσε ο κ. Μισέλ.
Επιπλέον η γενική διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία, επίσης, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, απηύθυνε
έκκληση για συντονισμένη και αποφασιστική κινητοποίηση διεθνώς, ώστε με
τα αναγκαία δημοσιονομικά μέτρα να αντιμετωπισθεί ο αντίκτυπος της ασθενείας.
Επίσης, ανέφερε πως 20 χώρες έχουν
μέχρι τώρα ζητήσει οικονομική ενίσχυση
από τον οργανισμό για τον λόγο αυτό,
χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.
Τόνισε ακόμη ότι πιθανώς να είναι απαραίτητη μια συντονισμένη δημοσιονομική παρέμβαση της κλίμακας της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-2009. Υ-
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Σε κόκκινο συναγερμό
και οι κεντρικές τράπεζες
για τη λήψη μέτρων στήριξης
των οικονομιών και
την αποτροπή της ύφεσης.
πενθύμισε πως το 2009, συγκεκριμένα,
τα κράτη-μέλη της Ομάδας των Είκοσι
(G20) διοχέτευσαν το σχεδόν 2% του ΑΕΠ
τους σε δημοσιονομικά πακέτα στήριξης,
το οποίο με σημερινούς όρους ανέρχεται
σε 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέθεσε πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να δίνουν προτεραιότητα
στην περίθαλψη και στην αρωγή των περισσότερο πληγεισών σε επίπεδο ατομικό
και επιχειρήσεων. Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επίσης, αναφέρθηκε και στον
ρόλο των κεντρικών τραπεζών, πολλές
εκ των οποίων ήδη έλαβαν έκτακτα μέτρα.
Την Κυριακή, ειδικότερα, η Oμοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ περιέκοψε το κόστος
δανεισμού σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα
και υποσχέθηκε να αυξήσει έτι περαιτέρω
τις αγορές περιουσιακών στοιχείων κατά
τουλάχιστον 700 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε
ότι οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να
κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για
να στηρίξουν τις οικονομίες τους, που
βρίσκονται αντιμέτωπες με την κρίση
του κορωνοϊού, η οποία προκαλεί αναστάτωση στις διεθνείς αγορές. Εν κατακλείδι, επανέλαβε την πάγια θέση του
κατά των αρνητικών επιτοκίων.

ΔΙΕΘΝΗ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Προετοιμάζονται
για πολύμηνη
μάχη με τον ιό
Την «έντονη αγανάκτηση» της Κίνας
για μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω
Twitter, όπου μιλούσε για «κινεζικό ιό»
εξέφρασε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, Κίνα, Ταϊβάν και
Σιγκαπούρη αποφάσιζαν να θέσουν σε
καραντίνα επιβάτες που έρχονταν από
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς οι ασιατικές χώρες έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να θέσουν υπό έλεγχο την
επιδημία.
Στην Ευρώπη, που αποτελεί αυτή την
περίοδο το κατ’ εξοχήν επίκεντρο της
πανδημίας, οι ανησυχίες στρέφονται
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Ενώ οι Ευρωπαίοι κλείνονται
στα σπίτια τους, Κίνα και άλλα ασιατικά κράτη περιορίζουν τις αφίξεις από τη Δύση.
προς την Ισπανία, που φαίνεται να ακολουθεί το ιταλικό σενάριο. Το τελευταίο
εικοσιτετράωρο οι νεκροί από τον κορωνοϊό αυξήθηκαν από 309 σε 491, ενώ
σημειώθηκαν περί τα 2.000 νέα κρούσματα. Οι ηγέτες της Ε.Ε. επρόκειτο να
συζητήσουν σε τηλεδιάσκεψη το κλείσιμο
των συνόρων τους, κάτι που είχε ήδη
προαναγγείλει ο Εμανουέλ Μακρόν.
Στη Γαλλία, άρχισε να εφαρμόζεται
από χθες το μεσημέρι η απαγόρευση
κυκλοφορίας, με εξαίρεση μόνο όσους
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Αισιόδοξες ειδήσεις
από όλο τον κόσμο
για τον COVID-19

Σοκ στις ΗΠΑ από έκθεση επιστημόνων
που προειδοποιεί για εκατομμύρια θύματα
Για πολύμηνη μάχη εναντίον του κορωνοϊού, με παράταση των περιοριστικών
μέτρων για μεγαλύτερο από ό,τι προβλεπόταν αρχικά διάστημα, προετοιμάζουν
την κοινή γνώμη των χωρών τους οι ηγέτες ισχυρών κρατών της Δύσης.
Ανακοινώνοντας νέα, αυστηρότερα
μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι
πρόσφατα υποτιμούσε το πρόβλημα, εκτίμησε ότι τα χειρότερα της κρίσης μπορεί να τελειώσουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή και αργότερα. Σχετικά πιο αισιόδοξος, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Πέτερ Αλτμάιερ δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η κρίση θα
διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη
Μαΐου και κάλεσε τους ομοεθνείς του να
επιδείξουν υπομονή.
Ρεπορτάζ των New York Times αναφέρει ότι ο Τραμπ πείσθηκε να αναθεωρήσει επί το αυστηρότερον την πολιτική
του, αφού ενημερώθηκε για μελέτη 30
Βρετανών επιστημόνων υπό τον καθηγητή επιδημιολογίας Νιλ Φέργκιουσον.
Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν
ότι, ελλείψει αποφασιστικών μέτρων, ο
αριθμός των θυμάτων από τον κορωνοϊό
μόνο στις ΗΠΑ μπορεί να φτάσει τα 2,2
εκατομμύρια. Μάλιστα, ο Βρετανός καθηγητής δεν δίστασε να τονίσει ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις από τον
κορωνοϊό να γίνουν συγκρίσιμες με τον
όλεθρο που σκόρπισε η επιδημία της ισπανικής γρίπης το 1918.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου τα νέα μέτρα της κυβέρνησής του

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

πολίτες βγαίνουν για να εργαστούν, να
αγοράσουν τρόφιμα ή να επισκεφθούν
γιατρό. Ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε
να αναστείλει τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών λόγω της επιδημίας.

Την αναβολή των επικείμενων βουλευτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας,
Ζόραν Ζάεφ.
REUTERS, A.P.

Ανακρούει πρύμναν το Λονδίνο για τον κορωνοϊό
Αλλάζει κατεύθυνση η βρετανική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον αναφορικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας
COVID-19, καθώς μελέτη του Imperial
College του Λονδίνου εκτιμά ότι η τακτική
που είχε επιλέξει η κυβέρνηση Τζόνσον
θα οδηγούσε σε κατάρρευση του βρετανικού ΕΣΥ και σε περίπου 250.000 θανάτους. Χθες, που τα κρούσματα αυξήθηκαν
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Συστάσεις να αποφεύγονται
τα ταξίδια στο εξωτερικό
μετά την αύξηση
των κρουσμάτων κατά 26%.

Αδειες οι όχθες του Τάμεση, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του κορωνοϊού.

κατά 26% και οι θάνατοι από τον ιό έφτασαν τους 71, το Λονδίνο συνέστησε
σε όλους τους υπηκόους του να αποφύγουν
κάθε ταξίδι στο εξωτερικό που δεν είναι
απολύτως απαραίτητο, ενώ εξετάζεται
και πρόταση για το κλείσιμο σχολείων

και πανεπιστημίων – μετά την προειδοποίηση επιστημόνων του Imperial College
που προέβλεψαν «καταστροφική επιδημία»
εάν συνεχιστεί η τρέχουσα πολιτική.
Ομάδα 30 ερευνητών από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, με επικεφαλής

τον Νιλ Φέργκιουσον, χρησιμοποίησε
δεδομένα για την εξάπλωση της επιδημίας
COVID-19 στην Ιταλία και κατέληξε στο
συμπέρασμα πως η πολιτική της επιβράδυνσης της εξάπλωσης που είχε επιλέξει
η κυβέρνηση Τζόνσον θα προκαλούσε

ανάγκη για νοσηλεία ασθενών σε μονάδες
εντατικής θεραπείας οκτώ φορές υψηλότερη απ’ αυτή που μπορεί να καλύψει
το βρετανικό ΕΣΥ. Το αποτέλεσμα θα
ήταν περίπου 250.000 θάνατοι, σύμφωνα
με την πρόβλεψη της ομάδας επιστημόνων. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση
δεν λάμβανε κανένα μέτρο για την ανάσχεση της επιδημίας οι νεκροί θα ανέρχονταν σε 510.000. «Η μόνη βιώσιμη
στρατηγική είναι την παρούσα στιγμή»
η λήψη μέτρων για την «καταστολή» της
επιδημίας, συνέστησε η ομάδα των 30
επιστημόνων. Επιπλέον, σύμφωνα με αποκάλυψη των Financial Times το μοντέλο
που χρησιμοποιούσε η βρετανική κυβέρνηση για να προβλέψει την εξάπλωση
του νέου κορωνοϊού ήταν λανθασμένο,
διότι βασιζόταν στον ρυθμό εξάπλωσης
της πνευμονίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και η 93χρονη βασίλισσα Ελισάβετ σκοπεύει να αυτοπεριοριστεί στο παλάτι του Ουίνδσορ
τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα.

Επιτέλους, ορισμένες ευχάριστες ειδήσεις. Το τελευταίο νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με κορωνοϊό έκλεισε
η Κίνα, καθώς τα νέα κρούσματα έχουν
πλέον μειωθεί σημαντικά.
• Εκατό βαλβίδες αναπνευστήρων
για διασωληνωμένους ασθενείς κατασκεύασε ιταλική εταιρεία τρισδιάστατων
εκτυπώσεων, εντός 24 ωρών, για λογαριασμό νοσοκομείου, το οποίο είχε εμφανίσει έλλειψη στο συγκεκριμένο ζωτικής σημασίας είδος.
• Ιατροί στην Ινδία ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν αποτελεσματικά κρούσματα κορωνοϊού, χρησιμοποιώντας
συνδυασμό των φαρμάκων Lopinavir,
Retonovir, Oseltamivir, μαζί με
Chlorphenamine, και σχεδιάζουν να
συστήσουν τη μέθοδο αυτή και στον
υπόλοιπο κόσμο.
• Κινέζα ηλικίας 103 ετών γιατρεύτηκε εντελώς από τη νόσο που προκαλεί
ο κορωνοϊός, ύστερα από νοσηλεία
μόλις έξι ημερών στην Γουχάν.
• Η εταιρεία Apple ανακοίνωσε την
επανέναρξη λειτουργίας των 42 καταστημάτων της στην Κίνα.
• Κλινική του Κλίβελαντ στις ΗΠΑ
ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε τεστ για τον
COVID-19, το οποίο εμφανίζει το αποτέλεσμα σε λίγες ώρες αντί για ημέρες.
• Καλά νέα από τη Νότια Κορέα,
όπου ο αριθμός κρουσμάτων υποχωρεί.
• Η Ιταλία επλήγη σκληρά, αφού
διαθέτει τον πιο ηλικιωμένο πληθυσμό
στην Ευρώπη, σύμφωνα με ειδικούς.
• Ισραηλινοί επιστήμονες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τη δημιουργία
εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Στελέχη της ιταλικής startup Issinova δείχνουν βαλβίδες που δημιουργήθηκαν με
τρισδιάστατο εκτυπωτή.
• Τρεις ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον κορωνοϊό στην πολιτεία
του Μέριλαντ των ΗΠΑ πέτυχαν πλήρη
ίαση και επέστρεψαν στην κανονική
τους ζωή.
• Δίκτυο Καναδών επιστημόνων
πραγματοποιεί σημαντική πρόοδο στην
έρευνα γύρω από τον COVID-19.
• Εταιρεία βιοτεχνολογίας από το
Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ αναπτύσσει εμβόλιο κατά του COVID-19 σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Ντιουκ και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.
• Πλάσμα αίματος από υγιείς πλέον
πρώην ασθενείς του COVID-19 μπορεί
να βοηθήσει στη θεραπεία ασθενών
μολυσμένων με τον ιό.

Πιο ευάλωτοι όσοι
έχουν ομάδα αίματος Α
Ανθρωποι με ομάδα αίματος Α είναι πιο
ευάλωτοι στη μόλυνση από τον ιό, ενώ
εκείνοι που έχουν ομάδα Ο είναι πιο
ανθεκτικοί στον παθογόνο παράγοντα,
σύμφωνα με προκαταρκτική μελέτη
των ασθενών που προσβλήθηκαν από
τον COVID-19. Αυτό προκύπτει από έρευνα Κινέζων επιστημόνων που πήραν
αίμα από 2.000 ασθενείς στη Γουχάν
και στη Σενζέν και συνέκριναν τα αποτελέσματα με τον υγιή πληθυσμό.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ασθενείς
με ομάδα αίματος Α παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης από τον
ιό και έτειναν να εμφανίσουν σοβαρότερα συμπτώματα. Αν και ανέφεραν
ότι η έρευνα είναι προκαταρκτική και
πως χρειάζονται περισσότερα στοιχεία
για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα,
ενθάρρυναν τις κυβερνήσεις και τις υγειονομικές αρχές να καταγράψουν τις
ομάδες αίματος και τη συμπεριφορά
της νόσου.
«Ανθρωποι με ομάδα αίματος Α φαίνεται ότι χρειάζονται ιδιαίτερα ισχυρή
προσωπική προστασία για να μειώσουν

την πιθανότητα να προσβληθούν από
τον ιό», σημειώνουν οι ερευνητές του
Πανεπιστημίου της Γουχάν και τονίζουν
ότι χρειάζονται συστηματικότερη παρακολούθηση και επιθετικότερη θεραπεία. Αντίθετα, όσοι έχουν ομάδα αίματος
Ο έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο
να προσβληθούν σε σχέση με όλες τις
υπόλοιπες ομάδες. Από τους 209 ασθενείς
<
<
<
<
<
<
<

Αντιθέτως, πιο ανθεκτικοί
είναι αυτοί με ομάδα Ο,
σύμφωνα με έρευνα
Κινέζων επιστημόνων του
Πανεπιστημίου της Γουχάν.
που πέθαναν στη Γουχάν, υποκύπτοντας
στον ιό, οι 85 είχαν ομάδα αίματος Α,
ποσοστό 63% υψηλότερο από τους 52
νεκρούς με ομάδα αίματος Ο. Η ίδια
τάση καταγράφηκε σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, ανεξαρτήτως φύλου.

Σε κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα αντιστοιχούν πέντε ή δέκα αδιάγνωστα
Οι επιστήμονες που παρακολουθούν την
επέκταση της πανδημίας ανέφεραν, τη
Δευτέρα, ότι για κάθε επιβεβαιωμένο
κρούσμα υπάρχουν πέντε ή δέκα άτομα
που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό,
αλλά παραμένουν χωρίς διάγνωση και
καταγραφή. Αυτά τα «αόρατα» κρούσματα,
με τα πολύ ήπια συμπτώματα, είναι κατά
περίπου 50% λιγότερο μεταδοτικά από
τα επιβεβαιωμένα, αλλά ευθύνονται για
το 80% των νέων λοιμώξεων, σύμφωνα
με μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία από
την Κίνα.
«Αν στις ΗΠΑ έχουμε καταγράψει
3.500 κρούσματα, πιθανώς στην πραγματικότητα να έχουμε 35.000 ή ακόμη
περισσότερα», επισημαίνει σχετικά ο δρ
Τζέφρι Σέιμαν, επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου Κολούμπια και συντάκτης
της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο πε-

ριοδικό Science. Oι επιστήμονες δημιούργησαν πρότυπα της μετάδοσης του
κορωνοϊού συνυπολογίζοντας πολλαπλούς παράγοντες πριν από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στην
Κίνα και διαπίστωσαν ότι από τον Δεκέμβριο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, τα
έξι στα επτά κρούσματα δεν ανιχνεύονταν. Ανάλογη παραμένει η κατάσταση
στις ΗΠΑ, αλλά και σε πολλά δυτικά κράτη, όπου η διαγνωστική εξέταση δεν διατίθεται ευρέως.
Η μελέτη είναι από τις πρώτες που
προσεγγίζουν δύο καυτά ερωτήματα για
την πανδημία. Πρώτον, πόσοι άνθρωποι
που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό
κυκλοφορούν ανύποπτοι στην κοινότητα
χωρίς να ανιχνεύονται και, δεύτερον,
πόσο μεταδοτικοί είναι.
H επιστημονική ανάλυση περιελάμ-

Η χορεύτρια τάνγκο Μακρίνα Αναστασιάδου και ο παρτενέρ της χορεύουν σε ένα σχεδόν

άδειο εστιατόριο, μετά την αναστολή όλων των παραστάσεων τάνγκο στο Μπουένος Αϊρες.

βανε στοιχεία για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα, την κινητικότητα του
πληθυσμού και τις κοινωνικές επαφές
του, προκειμένου να υπολογιστούν τόσο
τα ποσοστά μετάδοσης όσο και τα μη
καταγεγραμμένα κρούσματα της νόσου.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως, όταν η
κινεζική κυβέρνηση, στις 23 Ιανουαρίου,
έθεσε σε καραντίνα το επίκεντρο της επιδημίας και ξεκίνησε την πραγματοποίηση εκτεταμένων διαγνωστικών εξετάσεων, η εικόνα της υγειονομικής κρίσης
άλλαξε δραματικά, καθώς οι εξετάσεις
ταυτοποίησαν το 60% των λοιμώξεων,
ενώ πρωτύτερα το ποσοστό αυτό δεν υπερέβαινε το 14%.
Οι ερευνητές που εκπόνησαν την έρευνα, προερχόμενοι από πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων
το Imperial College του Λονδίνου, το

Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά του Πεκίνου
και το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ,
επισημαίνουν ότι ο αριθμός των «αόρατων» κρουσμάτων διαφοροποιείται αναλόγως της χώρας. Τα «αόρατα» κρούσματα στην Κίνα, που πολλαπλασιάζονταν με την ταχύτητα της φωτιάς πριν
από τα μέτρα της κυβέρνησης, κατά μέσον όρο ήταν λιγότερο μεταδοτικά συγκριτικά με εκείνα που είχαν ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, δεν προκαλούσαν απαραιτήτως ηπιότερα συμπτώματα σε αυτούς που τελικά προσέβαλαν. «Αν κολλάς
την ασθένεια από κάποιον με ήπια κρούσματα, αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματά σου θα είναι ηπιότερα», επισημαίνει
ο δρ Σέιμαν. «Κάλλιστα, και σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να καταλήξεις στη
μονάδα εντατικής θεραπείας».
THE NEW YORK TIMES
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Παζάρι Ερντογάν με την Ευρώπη
Σύγκλιση απόψεων για το Ιντλίμπ, διαφωνίες για το προσφυγικό και τα θέματα ΝΑΤΟ
Το προσφυγικό και οι κρίσεις σε Συρία
και Λιβύη κυριάρχησαν κατά τη χθεσινή
τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν και τους Εμανουέλ Μακρόν, Αγκελα Μέρκελ και Μπόρις Τζόνσον.
Οι διαβουλεύσεις του Τούρκου προέδρου με τους ηγέτες των τριών ισχυρότερων ευρωπαϊκών κρατών αποφασίστηκαν μετά την απόφασή του να ανοίξει τα σύνορα της χώρας του στους
πρόσφυγες για να εκβιάσει στήριξη των
τουρκικών επιδιώξεων στη Συρία και
άλλα ανταλλάγματα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί τετραμερής σύνοδος κορυφής στην Τουρκία, αλλά η πανδημία
του κορωνοϊού επέβαλε τη μορφή της
τηλεδιάσκεψης.
Σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι ο Ερντογάν συζήτησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες το
προσφυγικό, την κρίση στη Συρία και
την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας
στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ, που
αποτέλεσε τις προηγούμενες εβδομάδες
θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα στον
τουρκικό και τον συριακό στρατό. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη
Λιβύη, οι σχέσεις της Τουρκίας με την
Ευρωπαϊκή Ενωση και ο συντονισμός
των προσπαθειών για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού. Τον Τούρκο πρόεδρο
πλαισίωναν, στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι υπουργοί Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Αμυνας Χουλουσί
Ακάρ, Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού
και άλλοι αξιωματούχοι.
Από τη γαλλική προεδρία ανακοινώθηκε ότι στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης
«υπήρξε σύγκλιση απόψεων για το Ιντλίμπ, ωστόσο σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα, το ΝΑΤΟ και τις
σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε., οι Ευρωπαίοι ζήτησαν σειρά διευκρινίσεων
από τον κ. Ερντογάν, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερο διαφανείς και ειρηνικές σχέσεις». Τα διεθνή πρακτορεία
μετέδιδαν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα
ασκούσαν πίεση στον Ερντογάν να σταματήσει τη διοχέτευση προσφύγων από
το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Αφρική

Το αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο
των κινήσεων που κάνει η Αθήνα προκειμένου να προασπίσει την εδαφική
ακεραιότητα της Ελλάδας από την ασύμμετρη απειλή των μαζικών εισροών
πληθυσμού, όπως αυτή καταγράφεται
τις τελευταίες εβδομάδες στον Εβρο,
αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, περιγράφει έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας
του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο
βρίσκεται σε γνώση της «Κ». Σε αυτό
περιγράφονται τα εθνικά μέτρα που έχει
αποφασίσει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση και πώς αυτά συνδέονται με το
Δίκαιο της Ε.Ε.
Στο κείμενο γίνεται λόγος για απρόβλεπτη και άνευ προηγουμένου συρροή
μεγάλου αριθμού προσώπων τα οποία
με παρότρυνση, οργάνωση, υποστήριξη,
καθοδήγηση και ενίοτε υποβοήθηση
των τουρκικών αρχών, αποτελούν ασύμμετρη απειλή κατά της ασφάλειας
της Ελλάδας με διάφορες μορφές. Σε
αυτό το πλαίσιο γίνεται λόγος για την
εγκατάσταση στρατοπέδων κατά μήκος
των συνόρων, οργανωμένες προσπάθειες
προσβολής των αμυντικών μέτρων που
έχουν λάβει οι ελληνικές αρχές, ενώ σημειώνεται ο κίνδυνος να εισέλθουν στη
χώρα τρομοκράτες από ισλαμιστικά δίκτυα. Στην επιχειρηματολογία έχει πλέον
ενταχθεί και ο κίνδυνος της πανδημίας.

Σαφή μηνύματα
Σακελλαροπούλου
από το Πεντάγωνο
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ταγίπ Ερντογάν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους Εμ. Μακρόν, Αγκελα Μέρκελ και Μπ. Τζόνσον για το προσφυγικό.
<
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<
<
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Στην τηλεδιάσκεψη
του Τούρκου προέδρου
με Μακρόν, Μέρκελ και
Τζόνσον συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Λιβύη.
και τη Συρία προς την Ευρώπη μέσω
Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Τούρκος
πρόεδρος αναμενόταν να ζητήσει οικονομικά ανταλλάγματα.
Επιπλέον, ο Ερντογάν αναμενόταν να
θέσει εκ νέου στο τραπέζι τις αξιώσεις
του για κατάργηση της βίζας σε ό,τι αφορά
τις μετακινήσεις Τούρκων υπηκόων στην
Ευρώπη και για επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αγκυρας και Βρυξελλών. Σε ό,τι αφορά το συριακό πρόβλημα, κεντρική επιδίωξη της
Αγκυρας είναι να εξασφαλίσει τη στήριξη

των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ στο τουρκικό σχέδιο για μια «ασφαλή ζώνη» στον
συριακό Βορρά, όπου θα καταστεί δυνατό
να επιστρέψει μεγάλο μέρος των Σύρων
προσφύγων. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι Ερντογάν και Ευρωπαίοι θα
προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν τις δυνατότητες για κάποιου είδους επικαιροποίηση της συμφωνίας του 2018.
Αν και δεν συμμετείχε στη χθεσινή
τηλεδιάσκεψη, ο Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο βρήκε τρόπο
να παρέμβει στις διαβουλεύσεις για το
συριακό. Με χθεσινοβραδινή δήλωσή
του υποστήριξε ότι, κατά την εκτίμηση
των Αμερικανών, η Ρωσία «έχει σκοτώσει
δεκάδες Τούρκους στρατιώτες στη Συρία» και γνωστοποίησε ότι η χώρα του
εξετάζει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης βοήθειας προς την Αγκυρα.
Στο μεταξύ, ο διευθυντής επικοινωνίας
της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν
διέψευσε χθες τις φήμες ότι η κυβέρνησή

του σκοπεύει να επιβάλει καθεστώς εκτάκτου ανάγκης λόγω κορωνοϊού. «Οι
φήμες ότι στο πλαίσιο των μέτρων για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού θα κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
ότι θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας
και ταξιδιωτικοί περιορισμοί, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια», έγραψε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλτούν,
προσθέτοντας ότι στόχος του Τούρκου
προέδρου είναι «να προστατεύσουμε την
ελευθερία των πολιτών μας, καθώς και
την υγεία και την ασφάλειά τους».
Ενώ μέχρι προ ολίγων ημερών η τουρκική κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα, χθες ο αριθμός όσων επισήμως έχουν
προσβληθεί είχε ανέβει σε 47, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξη της επιδημίας και τις επιπτώσεις της στην
υγεία των πολιτών και την ευάλωτη
τουρκική οικονομία.
REUTERS

Το νομικό οπλοστάσιο
της Αθήνας για τον Εβρο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Κατά τη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, οι μαζικές ροές αποτελούν μέσο άσκησης πίεσης της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την Ε.Ε. με
στόχο επίτευξη πολιτικών στόχων της
Αγκυρας, κάτι που περιγράφεται ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα
και ειρήνη. Σύμφωνα με τη νομική ανάλυση της Αθήνας, η τουρκική συμπεριφορά καταπατά τέσσερις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Τουρκίας:
πρώτον, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
δεύτερον, τη δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας
του 2016 για την επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών, τρίτον, το πρωτόκολλο για τη διακίνηση μεταναστών
του ΟΗΕ του 2000 και, τέταρτον, τις
σχέσεις καλής γειτονίας, όπως αυτές
περιγράφονται από την ενταξιακή διαδικασία, αλλά και το πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. - Τουρκίας.
Τα έκτακτα μέτρα για τη φύλαξη των
συνόρων που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές αιτιολογούνται και από
το πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου που
αφορά την ασφάλεια, την ελευθερία και
τη δικαιοσύνη, όπως ο Κώδικας Σένγκεν,
οι οδηγίες περί ασύλου και ο Frontex.
Σε περίπτωση ευθείας απειλής της εθνικής κυριαρχίας, όπως εκτιμάται ότι
έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα σύνορα στον Εβρο, μπορεί να ληφθούν μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, όπως, για

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το Σύνταγμα, πραγματοποίησε χθες την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο υπουργείο
Εθν. Αμυνας και μετέδωσε άμεσα τρία
σαφή μηνύματα: για τον ρόλο των Εν.
Δυνάμεων στη διασφάλιση της εδαφικής
ακεραιότητας και την απόκρουση της
πανδημίας, αλλά και για την ισότιμη
θέση της γυναίκας στα δικαιώματα και
στα καθήκοντα στον στρατό και στην
κοινωνία.
Την Πρόεδρο συνόδευαν ο γ.γ. της
Προεδρίας πρέσβης Β. Παπαδόπουλος,
ο ειδικός γραμματέας αντιστράτηγος Ν.
Μανούρης και ο επικεφαλής του Γραφείου
Τύπου Σ. Πολυμίλης, ενώ την υποδέχθηκαν ο υπουργός Αμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Αλκ. Στεφανής
και η στρατιωτική ηγεσία των Εν. Δυνάμεων με επικεφαλής τον Α/ΓΕΕΘΑ
στρατηγό Κ. Φλώρο. Τα έκτακτα μέτρα
επέβαλαν περιορισμό του τελετουργικού.
Τιμές απέδωσε ένα τμήμα έξι ανδρών.
Η Πρόεδρος, στην αίθουσα Τιμών «Ιω.
Καποδίστριας», μίλησε στους παρευρισκομένους έπειτα από μια σύντομη ομιλία
υποδοχής από τον υπουργό. Ακολούθησε
η απόρρητη ενημέρωση για τις τελευταίες
εξελίξεις σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που μια
γυναίκα εξελέγη ΠτΔ και επομένως φέρει
τον τίτλο του Αρχηγού των Εν. Δυνάμεων.
«Είναι μια εξαιρετική τιμή αλλά και αναγνώριση για όλες τις γυναίκες, άρα
και για όσες υπηρετούν στις Εν. Δυνάμεις», είπε. Χαρακτηριστικό της ομιλίας
της ήταν η ταύτιση της ευρωπαϊκής και

παράδειγμα, η πρόσφατη απόφαση για
αναστολή αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα. Αυτά τα μέτρα μπορεί να ενταθούν
σε περίπτωση κλιμάκωσης των απειλών
και σε εξαιρετική κατάσταση κρίσης
που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
τη συνέχεια των ίδιων των κρατικών
θεσμών και τη λειτουργία τους. Ειδικότερα ως προς το άσυλο γίνεται παραπομπή στη Συνθήκη της λειτουργίας της
Ε.Ε., όπου προβλέπεται ότι οι οδηγίες
περί ασύλου μπορεί να περιορίζονται
προσωρινά σύμφωνα με τη ρήτρα απόκλισης που υπάρχει (άρθρο 72), εφόσον
υφίσταται απειλή. Υπό αυτή την έννοια
γίνεται επίκληση και της πρόσφατης α-

πόφασης (13 Φεβρουαρίου) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέρ της Ισπανίας.
Η Αθήνα, πάντως, παρά τις ιδιαίτερα
δυσμενείς συνθήκες, αφήνει την πόρτα
του διαλόγου ανοιχτή. Σε προχθεσινή
συνέντευξή του στον «Γκάρντιαν» ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
δήλωσε ότι «σταδιακά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει
μια αμοιβαία επωφελής λύση και θα πρέπει να επιστρέψουμε στη συμφωνία
(Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016) και να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές της». Ωστόσο,
όπως είπε, «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί
υπό συνθήκες εκβιασμού».
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Αναφέρθηκε στις Ενοπλες
Δυνάμεις, στην πανδημία
και στην «εργαλειοποίηση»
του προσφυγικού
από την Τουρκία.
της Ε.Ε.». Το μήνυμα αυτό αποδίδει έμφαση στην στρατηγική που επιδιώκει
την ενεργοποίηση του συνόλου των ευρωπαϊκών δυνάμεων για τη θωράκιση
των ελληνικών συνόρων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά ευθέως στην Τουρκία ως τη χώρα που «εργαλειοποιώντας
τον πόνο και τη δυστυχία απελπισμένων
ανθρώπων, επιβουλεύεται τα σύνορά
μας στον Εβρο». Αναφέρθηκε ακόμα
στη συνδρομή των Εν. Δυνάμεων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αμέσως μετά είχε ολιγόλεπτη συνομιλία
μέσω βιντεοκλήσης με την ανθυπολοχαγό Ελισάβετ Νιώτη, η οποία υπηρετεί
στο φυλάκιο στις Καστανιές. Ο συμβολισμός δεν θα μπορούσε να είναι πιο
σαφής: Οι γυναίκες είναι πανέτοιμες
να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα ισότιμα δίπλα στους άντρες.

Υψηλοί τόνοι από Τσίπρα
για το μεταναστευτικό
Tου ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Σύμφωνα με τη νομική ανάλυση της Αθήνας, η συμπεριφορά της γείτονος καταπατά τη
δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας του 2016 για την επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών.

της ελληνικής διάστασης της εθνικής
άμυνας. «Η διασφάλιση της ειρήνης, της
ασφάλειας και της σταθερότητας στη
ΝΑ Ευρώπη και στην Ανατ. Μεσόγειο
αποτελεί πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής. Η υπεράσπιση της εδαφικής
μας κυριαρχίας και των εθνικών μας συνόρων αποκτά και ευρωπαϊκή διάσταση,
καθώς τα ελληνικά σύνορα είναι ταυτόχρονα και τα νοτιοανατολικά σύνορα

Με επιφύλαξη και προβληματισμό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική που έχει ακολουθήσει
η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα και
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να διεθνοποιήσει τις ακραίες
ενέργειες του Τ. Ερντογάν. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», ο Αλ. Τσίπρας,
στην τηλεδιάσκεψη με τον Κυρ. Μητσοτάκη, εξέφρασε την ανησυχία του
για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να
ήταν καθησυχαστικός και επικεντρώθηκε στο ότι αντιμετώπισε με σχέδιο
την κατάσταση στον Εβρο. «Εγώ, όπως
είδες επικρότησα τα κλειστά σύνορα.
Εβαλα πλάτη, γιατί γνωρίζω πολύ καλά
τις δυσκολίες. Και εμείς τις αντιμετωπίσαμε. Αλλά αυτό που δήλωσες περί
“μπάτε σκύλοι” στον Εβρο ήταν απαράδεκτο», ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση Τσίπρα εστιάζοντας
στη συγκεκριμένη έκφραση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του («Πρώτο Θέμα») για την κατάσταση που παρέλαβε στο προσφυγικό.
Ο κ. Τσίπρας δείχνοντας τη δυσφορία
του συνέχισε: «πρώτα από όλα δεν προσβάλλει εμένα αλλά τους ανθρώπους,
άνδρες και γυναίκες των Εν. Δυνάμεων
και των σωμάτων ασφαλείας, που εδώ
και χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό για να υπερασπίζονται την εθνική
ακεραιότητα. Και κυρίως προσβάλλει
τον υφυπουργό σου, τον Στεφανή, που
είχε την επιτελική ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια ως αρχηγός του ΓΕΣ».
Κατά τη διάρκεια της 55λεπτης συ-

νομιλίας ο Αλ. Τσίπρας μετέφερε στον
πρωθυπουργό τον σκεπτικισμό του
για την απουσία της Ελλάδας από τη
χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους Ερντογάν, Μέρκελ και Μακρόν. Στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως είναι αδιανόητο να παίρνονται αποφάσεις ερήμην της ελληνικής κυβέρνησης και,
όπως επισημαίνουν, «αν η απουσία
της Ελλάδας έχει επιβληθεί –για μια
ακόμα φορά– από τον Τούρκο πρόεδρο
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Στην τηλεδιάσκεψη
με τον πρωθυπουργό,
εξέφρασε την έντονη
ανησυχία του για
την κλιμάκωση της
τουρκικής προκλητικότητας.
στη Γερμανίδα καγκελάριο και μάλιστα
λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη
του Ελληνα πρωθυπουργού στο Βερολίνο, πρόκειται για σοβαρή αποτυχία
της διπλωματίας μας».
Επιμένοντας πως είναι αναγκαίο να
πραγματοποιηθεί ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για το μεταναστευτικό,
στον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως η Ελλάδα πρέπει να απαιτήσει από την Ε.Ε.:
Μετεγκαταστάσεις προσφύγων από την
Ελλάδα στην υπόλοιπη Ε.Ε. και επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία στην
Ε.Ε. Κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στις
συνομιλίες για τις ευρωτουρκικές σχέσεις
και το προσφυγικό. Απειλή κυρώσεων
προς την Τουρκία, αν δεν επανέλθει
στη δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας.

Oι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα είναι κρίσιμες
Νέα μέτρα για κορωνοϊό και έκκληση προς πολίτες – Πέμπτος θάνατος ασθενούς και συνολικά 387 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε πολίτες
χωρών εκτός Ε.Ε., με την εξαίρεση πολύ
ειδικών περιπτώσεων που αφορούν σε
επείγουσα εργασία ή οικογενειακούς λόγους, αποφάσισε η κυβέρνηση ως ένα επιπλέον μέτρο περιορισμού της διασποράς
του νέου κορωνοϊού. Για Ελληνες πολίτες
ή για πολίτες της Ε.Ε. που εισέρχονται
στη χώρα, ισχύουν οι οδηγίες περιορισμού
στον χώρο διαμονής τους για 14 ημέρες.
Οι εισερχόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν
με το που φτάνουν, πού θα μείνουν και
θα ελέγχονται από τις Αρχές κατά πόσο
τηρούν την «καραντίνα». Η αναστολή
της διενέργειας τακτικών χειρουργείων
που ισχύει για το ΕΣΥ επεκτείνεται και
στις ιδιωτικές κλινικές. Την ίδια στιγμή
οι Αρχές κάνουν έκκληση σε άτομα που

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κινδύνου,
να αποφύγουν τις μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, με δεδομένη τη δυσκολία
διακομιδής τους σε μονάδες υγείας της
ηπειρωτικής χώρας σε περίπτωση που
νοσήσουν.

«Να επιδείξουμε ευθύνη»

Τα νέα μέτρα ανακοίνωσαν χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς
και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας
για τον νέο κορωνοϊό καθηγητής Σωτήρης
Τσιόδρας, που έκαναν έκκληση για άλλη
μια φορά στους πολίτες να πειθαρχούν
στις συστάσεις των ειδικών, προκειμένου
να κερδίσει η χώρα τη μάχη με τον νέο
κορωνοϊό. «Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες είναι κρίσιμες και πρέπει όλοι
να επιδείξουμε ατομική και συλλογική
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Απαγόρευση εισόδου στη
χώρα σε πολίτες χωρών
εκτός Ε.Ε., ειδικός σχεδιασμός καταγραφής των περιστατικών στην κοινότητα
με δειγματοληψία κατ’ οίκον.
ευθύνη», δήλωσε και ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε
το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και το
φυλάκιο στις Καστανιές.
Χθες καταγράφηκαν στη χώρα 35 νέα
επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19,
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε
387. Σε 60 περιπτώσεις η πηγή μετάδοσης

είναι απροσδιόριστη. Εβδομήντα ασθενείς
νοσηλεύονται, οι 11 διασωληνωμένοι σε
ΜΕΘ. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 69 έτη, ενώ όλοι λαμβάνουν ειδική αντιιική θεραπεία. Χθες
καταγράφηκε ο πέμπτος θάνατος ασθενούς που είχε προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Ολοι όσοι έχουν καταλήξει από
τη νόσο είναι άνδρες, ο μέσος όρος ηλικίας
τους είναι τα 68 έτη, ενώ όλοι έπασχαν
από χρόνια νοσήματα. Στον αντίποδα 14
ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ
σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, υπάρχουν
και ασθενείς των οποίων η κατάσταση
της υγείας είναι σοβαρή αλλά παρουσιάζει
βελτίωση.
Συνολικά έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά
περισσότερα από 4.900 δείγματα από ασθενείς, ενώ σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα,
ο έλεγχος γίνεται με επιδημιολογικά κρι-

τήρια και δεν αφορά σε όλους. Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική του υπουργείου
παραμένει ότι ο εργαστηριακός έλεγχος
γίνεται σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη
του αναπνευστικού, ασθενείς με συμπτώματα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα
COVID-19. Με αφορμή τη συζήτηση που
έχει ανοίξει για τον μαζικό εργαστηριακό
έλεγχο, ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι αυτός
εάν δεν γίνεται υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ενέχει τον κίνδυνο διασποράς ή έκθεσης στον ιό. Πρόσθεσε ότι γίνεται ειδικός σχεδιασμός ενός συστήματος καταγραφής των περιστατικών στην κοινότητα με δειγματοληψία ακόμα κατ’ οίκον, ενώ καταγράφονται και οι έλεγχοι
που γίνονται σε ιδιωτικά εργαστήρια.
Προβλήματα στην επαρκή τροφοδοσία

των μικροβιολογικών εργαστηρίων με αντιδραστήρια που απαιτούνται στην ανίχνευση του νέου κορωνοϊού –κυρίως
για τα προκαταρκτικά στάδια του ελέγχου– καταγράφονται στα εργαστήρια
της χώρας. Η παραγωγή της πρώτης ύλης
γίνεται στην Κίνα, η οποία την αποστέλλει
σε εργοστάσια προμηθευτών στη Γερμανία. Τα εργαστήρια της χώρας μας αγοράζουν τα αντιδραστήρια από τους
προμηθευτές, ωστόσο οι ποσότητες που
διατίθενται είναι πολύ μικρές λόγω μεγάλης ζήτησης. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με προμηθευτές σε μία προσπάθεια
για την ομαλοποίηση της κατάστασης.
Είναι ενδεικτικό ότι χθες το εργαστήριο
του ΕΚΠΑ κατάφερε να εξασφαλίσει 1.500
αντιδραστήρια που θα καλύψουν τις ανάγκες των επόμενων ημερών.

Ενας αιώνας

γεμάτος

Ελλάδα
20 ΑΙΩΝΑΣ 1970-80
ΤΟΜΟΣ Β’
1970-1980: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.
Από τη δικτατορία στη σύγχρονη δημοκρατία,
από έναν τύπο καθημερινότητας και
πολιτισμού σε έναν άλλο.
Σχεδόν όλη η χώρα βλέπει «Άγνωστο Πόλεμο», ζει το θαύμα του
Γουέμπλεϊ, απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, μαθαίνει
για τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, θρηνεί όταν φεύγουν
από τη ζωή η Κάλλας και η Θεία Λένα.
Το γυναικείο κίνημα δηλώνει δυναμικά ότι «το προσωπικό είναι
πολιτικό», το Νόμπελ του Ελύτη αναπληρώνει την απώλεια του
Σεφέρη, ενώ νέες τάσεις κυριαρχούν σε όλες τις τέχνες.
7+1̴̴̶̶̶̷̴̶̷̻̳̬̱̬̻̳̹̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̾̽̾̽
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Κίνδυνος να χαθεί
η τουριστική σεζόν

Κάθετη πτώση
επιβατικής κίνησης
στα αεροδρόμια

Εάν δεν εξομαλυνθεί η κατάσταση το επόμενο
3μηνο, λέει ο υπ. Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, και των πληρωμών, μεγάλων ταξιδιωτικών ομίλων όπως η TUI AG και η
FTI Group κλιμακώνουν το χτύπημα στον
ελληνικό τουρισμό, προκαλώντας ασφυξία
ρευστότητας και κυρίως επιβάλλοντας
μηδενική ορατότητα στην εξέλιξη της
χρονιάς. Αν και η διαμόρφωση της δραστηριότητας για το υπόλοιπο του έτους
συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της επιδημίας και τις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στη μακροχρόνια συμπεριφορά
των δυνητικών ταξιδιωτών, καθημερινά
γίνεται ολοένα και πιο σαφές πως το 2020
θα είναι μια «χαμένη χρονιά». Δεν αποκλείεται δηλαδή, εάν δεν εξομαλυνθεί
κάπως η κατάσταση έως τον Ιούλιο να
πάει «χαμένο» και το δεύτερο εξάμηνο.
Κάτι που θα σημάνει μπαράζ χρεοκοπιών
σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον
τουρισμό.

Ο μεγάλος φόβος
Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην «Κ» επισημαίνει πως
είναι δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή εκτίμηση: «Προφανώς, όλοι ελπίζουμε σε
ένα σενάριο διαχείρισης του πρωτεύοντος
ζητήματος –που είναι φυσικά η υγεία των
πολιτών– μέσα σε ένα τρίμηνο, γεγονός
που θα δώσει αρκετό χρόνο να ανακτήσουμε μέρος του χαμένου εδάφους. Αν
όμως η διαχείριση του ζητήματος χρειαστεί περισσότερο χρόνο, τότε φοβάμαι
ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο». Να
χαθεί δηλαδή η χρονιά.
Οπως εξηγεί, στο υπουργείο Τουρισμού
εξετάζονται και δύο σενάρια. «Και το σενάριο στο οποίο η κρίση σε επίπεδο της
υγείας αντιμετωπίζεται, επανέρχεται η
εμπιστοσύνη μέσα σε ένα τρίμηνο και,
συνεπώς, η βασική σεζόν του καλοκαιριού
είναι μπροστά μας. Αλλά και το αρνητικό
σενάριο, όπου η επίλυση θα χρειαστεί
τουλάχιστον έξι μήνες». Κάτι που εάν επιβεβαιωθεί, σημαίνει πως η χώρα θα μείνει χωρίς τουρισμό έως και τον Αύγουστο.
Προσθέτει βέβαια πως «θέλω να πιστεύω
ότι τελικά θα επικρατήσει το πρώτο σενάριο».
Ομως τα ερωτήματα της αγοράς είναι
πολλά. Οπως το τι θα γίνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο υπουργός σημειώνει
στην «Κ» ότι «σταδιακά η κυβέρνηση αυστηροποιεί τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων και αν συνεχίσουν τα πράγματα να κινούνται προς την κατεύθυνση
που έχουν κινηθεί έως τώρα, τότε προφανώς θα ελεγχθεί κάποια στιγμή και η

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
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Προς αναστολή λειτουργίας
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις,
αλλά όχι στα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης δραστηριότητας.
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Ο ελληνικός τουρισμός
θα αντέξει και θα κάνουμε
τα πάντα για να ανακτήσουμε
το χαμένο έδαφος.
δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων». Θέμα υφίσταται και με τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας, όπως
αυτών στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή τη στιγμή
εμβληματικό ξενοδοχείο στο κέντρο της
Αθήνας έχει νοικιασμένα μόλις πέντε δωμάτια…
Είτε αποφασιστεί το κλείσιμό τους είτε
όχι, για τις επιχειρήσεις είναι το ίδιο από
πλευράς δραστηριότητας, αλλά ανησυχούν
ότι, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, πιθανόν να μείνουν εκτός των μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με τον υπουργό, το ενδεχόμενο να αποφασιστεί το κλείσιμό
τους όπως και των εποχικών «δεν δείχνει
πιθανό αυτή τη στιγμή, καθώς αποτελεί
ένα πολύπλοκο σενάριο, υπό την έννοια
ότι τα ξενοδοχεία δεν συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τις τουριστικές ανάγκες. Θεωρώ ότι αν συμβεί, θα πρόκειται
για ένα μέτρο ύστατης επιλογής».

Οι εργαζόμενοι
Για την ώρα, φλέγουσας σημασίας είναι
και η στήριξη των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο, που όμως φέτος
στο καλύτερο σενάριο θα ξεκινήσουν
δουλειά δύο με τρεις μήνες αργότερα.
Αρκεί το επίδομα των 400 ευρώ για να
συντηρήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό
εργαζομένων και θα είναι καθαρό ποσό
ή θα υπάρχουν κρατήσεις;
«Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, κάνει ό,τι
είναι δυνατόν ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι που αποτελούν εξάλλου τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας», υπογραμμίζει
στην «Κ» ο Χάρης Θεοχάρης. Προσθέτει
όμως πως «οφείλω να επισημάνω όμως
ότι η συζήτηση αυτή γίνεται ενώ το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και
μένει να φανεί κατά πόσον υπάρχουν τα

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

«Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει, κάνει ό,τι είναι δυ-

νατόν ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εξάλλου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της οικονομίας», υπογραμμίζει στην «Κ» ο Χάρης Θεοχάρης.

δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω
ενίσχυση όσων πλήττονται από τον κορωνοϊό. Ξαναλέω όμως ότι από τη στιγμή
που η κρίση αυτή δεν έχει κάνει τον κύκλο
της και οι οικονομικές της επιπτώσεις
δεν έχουν φανεί στο σύνολό τους –όχι
μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη
συνολικά– καθιστά πιθανό να δούμε και
άλλα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν
σε ύστερο χρόνο».

Πλάνο επανεκκίνησης
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης αποκαλύπτει
πως, πέραν της εν εξελίξει διαχείρισης
της κρίσης, το υπουργείο Τουρισμού σε
συνεργασία με τον ΕΟΤ επεξεργάζεται
και δουλεύει συστηματικά και ένα πλάνο
για να ξαναμπεί η χώρα δυναμικά στην
αγορά όταν υποχωρήσει η πανδημία.
Πλάνο, το οποίο επηρεάζεται από το
πώς εξελίσσεται η κατάσταση. «Είναι
πολύ διαφορετικό σενάριο αν η χώρα μας
αντιμετωπίσει με επιτυχία και με αποτελεσματικότητα την εξάπλωση του κορω-

νοϊού και είναι άλλη υπόθεση το αν ακολουθήσουμε φαινόμενα που βλέπουμε
σε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν χάσει
τον έλεγχο».
«Το τι έχουμε ως εργαλείο για να τονίσουμε την επόμενη ημέρα και στο επίπεδο της εικόνας της χώρας και του branding της εξαρτάται από τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η πρωτόγνωρη κρίση.
Εμείς, όμως, επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα:
Πρώτον, πώς διαχειριζόμαστε την εικόνα της χώρας μας τώρα, στη διάρκεια
αυτής της κρίσης, και σε δεύτερο στάδιο
πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε
την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας
την επόμενη ημέρα, όταν αυτή η κρίση
θα έχει κοπάσει. Από την πρώτη στιγμή
δήλωσα ότι ο ελληνικός τουρισμός θα αντέξει και θα κάνουμε τα πάντα ως κυβέρνηση και ως υπουργείο να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος», διαβεβαιώνει
μιλώντας στην «Κ» ο υπουργός Τουρισμού,
Χάρης Θεοχάρης.

Πτώση 70% των κρατήσεων Airbnb
στην Αθήνα σε σχέση με πέρυσι
Μείωση της τάξεως του 70% κατά μέσον
όρο καταγράφουν οι κρατήσεις των τελευταίων ημερών στην Αθήνα, σε ό,τι αφορά τις αγγελίες ακινήτων που είναι αναρτημένες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
βραχυχρόνιων μισθώσεων, απόρροια της
πανδημίας του κορωνοϊού. Οπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου, «είναι σαν
να βρισκόμαστε ακόμα στον Ιανουάριο,
παρότι οδεύουμε με ταχύ ρυθμό προς τις
διακοπές του Πάσχα». Μάλιστα, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, ο επόμενος μήνας
θα είναι ακόμα χειρότερος, δεδομένων
των όλο και αυστηρότερων μέτρων απαγόρευσης συναθροίσεων, ταξιδίων, με<
<
<
<
<
<

Θα υπάρξει μεγάλη άνοδος
των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς πολλοί άνθρωποι θα λάβουν τις τελικές
τους αποφάσεις λίγο πριν την
καλοκαιρινή τους άδεια».

Οι αστικοί προορισμοί θα υποστούν πολύ μεγαλύτερο πλήγμα, σε σχέση με τους προορισμούς αναψυχής. Περιοχές που είναι αρκετά απομακρυσμένες και απομονωμένες, επομένως και δυσκολότερο να παρατηρηθεί σε αυτές κοσμοσυρροή τουριστών, ίσως αναδειχθούν
«νικητές» της πανδημίας.

τακινήσεων, ακόμα και εκκλησιασμών,
που λαμβάνονται στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης.Σύμφωνα με τον κ. Νάσο
Γαβαλά, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων Mint, «έχουμε καταγράψει μείωση των αφίξεων και ασφαλώς και ακυρώσεις σε πολλές κρατήσεις,
κυρίως για το διάστημα μέχρι το τέλος
Απριλίου. Υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή
η πτώση κινείται πέριξ του 70% σε σχέση
με την ίδια περίοδο πέρυσι». Η Mint (πρώην EazyBnB) είναι από τους μεγαλύτερους
διαχειριστές ακινήτων, διαθέτοντας στο
χαρτοφυλάκιό της πάνω από 300 ακίνητα,
κυρίως στην Αθήνα, αλλά εσχάτως και
σε άλλες περιοχές της χώρας.Πάντως, επί
του παρόντος, οι κρατήσεις του καλοκαιριού είναι άθικτες, κάτι που σημαίνει ότι

δεν έχει επηρεαστεί προσώρας η θερινή
τουριστική περίοδος. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, «το φετινό καλοκαίρι ίσως να κινηθεί χαμηλότερα σε
σχέση με πέρυσι, αλλά εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλη άνοδο τους φθινοπωρινούς
μήνες, καθώς θα μετατεθεί για τότε ένα
σημαντικό μέρος της ζήτησης. Επίσης,
είναι δεδομένο ότι φέτος θα υπάρξει μεγάλη άνοδος των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς πολλοί άνθρωποι
θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις
λίγο πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή τους
άδεια». Αντίστοιχα, οι διαχειριστές των
καταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων
εκτιμούν ότι το φετινό καλοκαίρι θα φιλοξενήσουν περισσότερους Ελληνες παραθεριστές, καθώς αφενός μεν οι τελευταίοι θα έχουν περισσότερες επιλογές

διαμονής (λόγω ακριβώς της μείωσης των
επισκεπτών από το εξωτερικό), αφετέρου
η δυσκολία των μετακινήσεων εκτιμάται
ότι θα είναι μικρότερη, τουλάχιστον για
τον εσωτερικό τουρισμό.

Η διεθνής εμπειρία
Η μέχρι στιγμής διεθνής εμπειρία συμβαδίζει με τα όσα επισημαίνει ο κ. Γαβαλάς.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποίησε
η AirDNA, εταιρεία που ειδικεύεται στην
ανάλυση των τάσεων στις βραχυχρόνιες
μισθώσεις, στις πόλεις όπου το ξέσπασμα
της πανδημίας ήταν εντονότερο. Σε πρώτη
φάση, οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν προορισμοί στην Ασία, όπως
η Σαγκάη και το Πεκίνο στην Κίνα, η
Σεούλ στη Ν. Κορέα και το Τόκιο στην Ιαπωνία, κάτι που είναι εμφανές μέχρι σή-

μερα. Ωστόσο, καθώς τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται πλέον και στη Δύση, οι
αναλυτές της AirDNA αναμένουν σημαντική κάμψη σε πόλεις όπως η Ρώμη, το
Μιλάνο, η Νέα Υόρκη (ήδη έχει κηρυχθεί
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), το
Σιάτλ και το Οστιν επίσης στις ΗΠΑ, όπως
και η Βαρκελώνη στην Ισπανία. Αναφορικά
με την εικόνα που καταγράφεται με βάση
τις ενεργές κρατήσεις στις αρχές Μαΐου,
η πτώση στην πλειονότητα των προορισμών κινείται σήμερα σε επίπεδο 50%
χαμηλότερα, σε σχέση με την εικόνα που
είχε διαμορφωθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
Επίσης, ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι οι αστικοί προορισμοί
θα υποστούν πολύ μεγαλύτερο πλήγμα
σε σχέση με τους προορισμούς αναψυχής.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένα, συγκριτικά με
τις παραθεριστικές περιοχές, όπου υπάρχει
ακόμα η αίσθηση ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού είναι μικρότερες. Ωστόσο,
επειδή ακριβώς οι κρατήσεις που έχουν
γίνει για τις τουριστικές περιοχές αφορούν
ημερομηνίες που απέχουν ακόμα σημαντικά σε χρόνο, δηλαδή είναι πάνω από
δύο μήνες από σήμερα, υπάρχει σημαντικό
χρονικό περιθώριο για να αλλάξει η τάση
αυτή και δεν αποκλείεται να επηρεαστούν
και αυτές οι περιοχές αρνητικά. Πάντως,
περιοχές που είναι αρκετά απομακρυσμένες και απομονωμένες, επομένως και
δυσκολότερο να παρατηρηθεί κοσμοσυρροή τουριστών, ίσως τους επιτρέψει να
αναδειχθούν σε «νικητές» της πανδημίας,
ιδίως αν απευθύνονται σε επισκέπτες
που μπορούν να τις προσεγγίσουν οδικώς
και δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν με το
αεροπλάνο. Οσον αφορά τις τιμές των
διανυκτερεύσεων μέσω βραχυχρόνιων
μισθώσεων, είναι σαφές ότι προβλέπεται
πως θα υπάρξει υποχώρηση, πιθανώς ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κατακόρυφη πτώση καταγράφει η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια ως απότοκο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, που υιοθετούν οι περισσότερες
πόλεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας κατά
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου
έχει υποχωρήσει σε διψήφιο ποσοστό,
με ολοένα και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες να έχουν προχωρήσει
ή να προγραμματίζουν τη συγχώνευση
και αναστολή των πτήσεών τους από
και προς την Αθήνα.
Οσον αφορά την κυκλοφορία επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ελληνογερμανική εταιρεία Fraport Greece, καταγράφεται πτώση που αγγίζει το 30%.
Εκτιμάται ότι όσο τα μέτρα περιορισμού ενισχύονται, η υποχώρηση της
επιβατικής κίνησης θα είναι ακόμη
μεγαλύτερη, λαμβάνοντας δραματικές
διαστάσεις, με την ολοένα και αυξανόμενη λίστα των αερομεταφορέων
που αναστέλλουν τις πτήσεις από και
προς Αθήνα, κατ’ αρχάς, έως το τέλος
Μαρτίου να περιλαμβάνει την Emirates
(από και προς Νέα Υόρκη), την Norwegian και πολυάριθμες ακόμη αεροπορικές εταιρείες.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην
«Κ» στελέχη του κλάδου των αερομεταφορών, η κατάσταση ως προς τις
επιδόσεις των αερολιμένων, που μεταβάλλεται επί τα χείρω, σε ημερήσια
βάση, είναι πρωτοφανής – υψηλή διψήφια υποχώρηση των επιβατών δεν
έχει καταγραφεί ποτέ έως σήμερα,
ούτε το 2010 κατά την είσοδο της ελληνικής οικονομίας στον αστερισμό
των μνημονίων. «Κορυφαίοι προορισμοί όπως η Νέα Υόρκη και μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις τίθενται εκτός τουριστικού χάρτη, ενώ μεγάλοι tour operators, όπως η TUI, αναστέλλουν το
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς
τους. Πρόκειται για κρίση που δεν
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Στους 14 περιφερειακούς
αερολιμένες της Fraport
Greece, καταγράφεται
πτώση που αγγίζει το 30%.
έχει καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα,
η οποία, ευλόγως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα εργαλεία που
είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο της κορύφωσης της ελληνικής
οικονομικής κρίσης, όπως και αυτής
που είχε προκαλέσει το 2009 η κατάρρευση της Lehman Brothers», τονίζουν.
Για να γίνει αντιληπτός ο ρυθμός
υποχώρησης της επιβατικής κίνησης,
αρκεί να αναφερθεί ότι τον Φεβρουάριο
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης
διακινήθηκαν, συνολικά, κατά μέσον
όρο, 4% λιγότεροι επιβάτες, ποσοστό
που αυξήθηκε στο 14,5% την τελευταία
εβδομάδα του προηγούμενου μήνα
και εκτοξεύθηκε στο 30% την πρώτη
εβδομάδα του Μαρτίου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκτελεστικός πρόεδρος του
Δ.Σ. της Fraport AG, Dr. Stefan Schulte,
ανέφερε, κατά την πρόσφατη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ότι αναμένεται
να συνεχιστεί η ισχυρή υποχώρηση
στον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας
τους επόμενους μήνες (σημ.: στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία),
ενώ «δεν είναι ακόμη δυνατόν να προβλεφθεί πότε η κρίση θα τελειώσει».
Με τα δεδομένα αυτά, η Fraport
AG, η μητρική εταιρεία της Fraport
Greece που διαχειρίζεται έναν πολύ
μεγάλο αριθμό αεροδρομίων ανά τον
κόσμο (ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα κ.ά.),
έκανε γνωστό ότι περιορίζεται στην
υλοποίηση των αναγκαίων για τη λειτουργία τους δαπανών.
Γι’ αυτό έχει προχωρήσει στην αναστολή της πρόσληψης νέου προσωπικού, ενώ ετοιμάζεται να εφαρμόσει το μοντέλο της μερικής απασχόλησης για το υφιστάμενο προσωπικό της.

Εκτιμάται ότι όσο τα μέτρα περιορισμού ενισχύονται, η υποχώρηση της επιβατικής κίνησης θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η TUI, αναστέλλει
όλα τα ταξίδια
έως τις 27 Μαρτίου
Η TUI ανέστειλε τα ταξίδια της μέχρι
τις 27 Μαρτίου, καθώς η γερμανική
κυβέρνηση συνέστησε στους πολίτες
της χώρας μέσω του υπουργείου Εξωτερικών να αποφεύγουν «τα μη αναγκαία ταξίδια εκτός Γερμανίας».
Η αναστολή ισχύει κατ’ αρχήν έως
τις 27 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, που φέρνει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο στην ελληνική
αγορά.
«Επικεντρωνόμαστε τώρα στην
επιστροφή των πελατών μας στις πατρίδες τους μετά την απόφαση της
Ισπανίας να κλείσει τα πάντα», είπε
στην «Κ» πηγή της εταιρείας υπό τον
τον όρο της ανωνυμίας. Ο Μάρεκ Αντρισακ, επικεφαλής της διοίκησης
της γερμανικής εταιρείας, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία «βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ουδέποτε έχουμε αντιμετωπίσει».
Η εταιρεία θα διεκδικήσει οικονομική ενίσχυση από τη γερμανική
κυβέρνηση για να καταφέρει να κερδίσει χρόνο μέχρι την εξομάλυνση
της κατάστασης. Η ρευστότητά της
είναι καλή με 1,4 δισ. ευρώ στα ταμεία
της, αλλά η πρόβλεψη για τον φετινό
χρόνο (είχε γίνει τον Φεβρουάριο) ανακλήθηκε. Μια πηγή της εταιρείας
επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν λιμάνια για να στείλουμε τα καράβια,
ούτε αεροδρόμια να στείλουμε τα αεροπλάνα μας». Σύμφωνα με τη δεύτερη κρατική γερμανική τηλεόραση,
η επιχείρηση ανακάλεσε τα κρουαζιερόπλοιά της από την Ασία.
Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται
σε διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους για περικοπή των ωρών εργασίας με αντίστοιχη περικοπή των
αποδοχών (σ.σ. που ίσως στη Γερμα-

<
<
<
<
<
<

Ο tour operator φέρνει
εκατομμύρια τουρίστες
στην Ελλάδα κάθε χρόνο.
νία συμπληρωθούν από κρατικά χρήματα κατά το πρότυπο των πληρωμών
της κρίσης του 2008). Σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα, στο Αννόβερο όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της TUI
κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει
την κατεύθυνση που θα πάρουν τα
πράγματα. Οι κρατήσεις για τη σεζόν
ήταν αυξημένες σε διψήφιο ποσοστό
–πηγές μιλούν για 12%– και η συντριπτική πλειονότητα αυτών των
κρατήσεων δεν έχει ακυρωθεί. «Ολα
όμως θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια
του lockdown στην Ευρώπη», είπε
στην «Κ» πηγή του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας.
Τις ίδιες εκτιμήσεις κάνουν και
παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς, που θεωρούν ότι οι προορισμοί πόλης (Citybreak) και οι πολύ
μικροί προορισμοί (π.χ. στην Ηπειρο,
στη Μάνη και στο Πήλιο) που έχουν
νωρίς κρατήσεις θα υποστούν σοβαρές ζημίες. Αντίθετα τα resorts «έχουν
ακόμα καιρό να φέρουν το παιχνίδι
στα ίσια, αλλά όχι για πολύ. Αν η
κρίση επεκταθεί χρονικά και μετά
το Πάσχα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μιλώντας στην «Καθημερινή»
της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ
Γιάννης Ρέτσος σημείωνε: «Ο στόχος
πρέπει να είναι πώς θα περιορίσουμε
τις απώλειες και πώς θα βοηθήσουμε
τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο σενάριο μιας ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο».
Τ. ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ
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Τα μέτρα
αυτοπροστασίας
που λαμβάνουν
οι επιχειρήσεις
Τηλεργασία, απολυμάνσεις
και νέες υπηρεσίες... χωρίς επαφή
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Νέες συνήθειες φέρνει στο εργασιακό περιβάλλον ο κορωνοϊός. Στην Alpha Bank,
οι δύο ομάδες εργαζομένων που απασχολούνται στα δύο data center στα οποία
βασίζεται η λειτουργία των συστημάτων
της τράπεζας «απαγορεύεται» να έχουν
(φυσικές) επαφές μεταξύ τους. Στη Wind
Hellas, οι μηχανικοί και όσοι πρέπει να
βρεθούν εντός των χώρων όπου φιλοξενούνται οι κρίσιμες υποδομές, πρώτα απολυμαίνονται, στη συνέχεια ντύνονται
με τις ειδικές στολές προστασίας και μετά
εισέρχονται στον χώρο. Η στολή, τα γάντια κ.λπ., μετά τη χρήση τους στην υποδομή, απορρίπτονται.

Η διανομή φαγητού
Στην εταιρεία διανομής φαγητού Wolt,
μια νέα υπηρεσία προστέθηκε στο μενού,
εκείνη της «παράδοσης χωρίς επαφή»
(no contact delivery). Το φαγητό διανέμεται
στην πόρτα ή στην είσοδο της πολυκατοικίας χωρίς επαφή με τον πελάτη, ενώ
στους διανομείς της εταιρείας συστήνεται
να μην έχουν πολλές επαφές με τους εστιάτορες και να απολυμαίνουν τακτικά
τα χέρια τους. Τέλος, στον ΔΕΣΦΑ τροποποιήθηκε το πρόγραμμα βάρδιας του
κέντρου ελέγχου και κατανομής φορτίου
στο Πάτημα Ελευσίνας και του κέντρου
ελέγχου στη Ρεβυθούσα, ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται 12 ώρες ανά βάρδια,
αντί 8 ώρες που ήταν μέχρι πρόσφατα.
Ετσι εξοικονομείται μία επιπλέον βάρδια
που παραμένει διαθέσιμη στο σπίτι της

σε περίπτωση που προκύψει κάποια ανάγκη. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιβάλει
στους τεχνικούς την απευθείας μετάβαση
από το σπίτι τους στον χώρο εργασίας.

Από απόσταση
Η πιο μεγάλη αλλαγή που φέρνει ο κορωνοϊός, όμως, και η οποία πρόκειται
πλέον να διατηρηθεί, είναι εκείνη της
τηλεργασίας. Οι τεχνολόγοι την έχουν
οραματιστεί εδώ και δεκαετίες, κυρίως
ως μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση μετακινήσεων κ.λπ.),
αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται
πραγματικότητα. Τα πρώτα δειλά βήματα
έγιναν αμέσως μετά την κρίση του 2008,
με κύριο στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων,
όπως μικρότεροι επαγγελματικοί χώροι,
λιγότερες θέσεις εργασίας κ.λπ.
Τώρα η μετάβαση αυτή, λόγω κορωνοϊού, γίνεται βιαίως. Από τις πρώτες επιχειρήσεις που έστειλε τους εργαζομένους στο σπίτι τους ήταν η Wind. Σχεδόν
το 50% του προσωπικού της άρχισε να
εργάζεται από το σπίτι. Χθες ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα
16 Μαρτίου περίπου 13.000 εργαζόμενοι
του ομίλου, ήτοι το 80% του συνολικού
προσωπικού, θα εργαστούν από απόσταση. Το ίδιο αποφάσισε και ο όμιλος Intracom, ενώ το ίδιο πράττουν ή σκέπτονται να πράξουν χιλιάδες επιχειρήσεις
με δραστηριότητες κυρίως στον τομέα
παροχής υπηρεσιών. Δεν ισχύει το ίδιο
στον τομέα παραγωγής, όπου η παρουσία
προσωπικού είναι σχεδόν απαραίτητη.

Υπό την απειλή του κορωνοϊού, άδειασαν τα γραφεία σε πολλές επιχειρήσεις που πλέον εφαρμόζουν μαζικά την τηλεργασία. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο ΟΤΕ, που ανακοίνωσε ότι
από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου περίπου 13.000 εργαζόμενοι του ομίλου, δηλαδή το 80% του συνολικού προσωπικού, θα εργαστούν από απόσταση.
Στην «Παπαστράτος», για παράδειγμα,
που αποτελεί τη δεύτερη μονάδα παραγωγής στον κόσμο των Iqos sticks, μετά
εκείνη που διαθέτει όμιλος στην Μπολόνια
της Ιταλίας, εκπονούνται ασκήσεις λειτουργίας της επιχείρησης με προσωπικό
ασφαλείας.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη
της επιχείρησης, είναι ιδιαίτερα δύσκολο
να διατηρηθεί η παραγωγή στα σημερινά
επίπεδα με εργασία από απόσταση, παρότι
οι ασκήσεις που διενεργούνται προβλέπουν την εξ αποστάσεως εργασία για το
80% του προσωπικού.

Ανάρπαστοι οι Η/Υ
Αυτή η μετάβαση προς την τηλεργασία
έχει ήδη φέρει τις πρώτες ελλείψεις. Οπως
επισημαίνουν οι άνθρωποι της αγοράς,
πλέον δεν υπάρχουν φορητοί Η/Υ ούτε για
δείγμα. «Τους τελευταίους 100 (φορητούς
Η/Υ) που είχε σε απόθεμα η εταιρεία τούς
έδωσε σε δύο επιχειρήσεις, χωρίς μάλιστα
καν να κοιτάξουν τις τιμές πώλησης, όπως
συνέβαινε στο παρελθόν», λέει ο επικεφαλής
της εταιρείας πληροφορικής Byte Computer
Σπύρος Βυζάντιος.

Ομάδες διαχείρισης κρίσεων
Τα πιο συνήθη μέτρα που λαμβάνουν οι
περισσότερες επιχειρήσεις κατά του κορωνοϊού είναι οι τακτικές προληπτικές
(ή και κατασταλτικές πλέον) μικροβιοκτονίες σε εργασιακούς χώρους, η τοποθέτηση απολυμαντικών τζελ στις θέσεις εργασίας, η προτροπή όσων δεν
αισθάνονται καλά να παραμένουν σε
κατ’ οίκον περιορισμό, η προληπτική
καραντίνα των 14 ημερών όσων έρχονται
από το εξωτερικό κ.ά. Ολα αυτά, μάλιστα,
γίνονται χωρίς απαραιτήτως την ύπαρξη
κάποιου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan, BCP).
Oι πιο μεγάλες επιχειρήσεις κατά κανόνα διαθέτουν τέτοια σχέδια και ειδικά
οι τραπεζικές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ). Ωστόσο, τα περισσότερα
από αυτά τα σχέδια δεν προβλέπουν
την κατάσταση «πολιορκίας» που επιφέρει μια πανδημία. Συνήθως τα σχέδια
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Τα σχέδια αναθεωρούνται
μέρα με τη μέρα και ώρα με
την ώρα, καθώς είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις.
αυτά, όπως σημειώνει ο επικεφαλής πιστοποιήσεων της TUV Hellas Γιάννης
Οικονομίδης, αφορούν γεγονότα καταστροφής με μικρή χρονική διάρκεια, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι σεισμοί κ.λπ.
Τα γεγονότα αυτά δεν συγκρίνονται με
την πανδημία του κορωνοϊού, που συνιστά μια μεγάλης χρονικής διάρκειας
εξωτερική παρέμβαση, που πιθανόν να
διαρκέσει ακόμη και μήνες.
Ετσι, τα διάφορα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας (BCP) κρίνονται ανεπαρκή και αναθεωρούνται μέρα με τη
μέρα και ώρα με την ώρα. Σύμφωνα με

τον επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας
της Wind Γιώργο Τσαπρούνη, στην εταιρεία του σε καθημερινή βάση συνεδριάζει η ομάδα διαχείρισης κρίσεων,
που είναι επιφορτισμένη με την επιχειρησιακή συνέχεια της επιχείρησης. Η
ομάδα αυτή λειτουργεί από την περασμένη εβδομάδα και λαμβάνει τις αποφάσεις τις οποίες υποχρεούνται να ακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως. Αντίστοιχες
πρακτικές ακολουθούν σχεδόν όλες οι
μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και οι πολυεθνικές. Η Wind είναι από τις πρώτες
εταιρείες που εφάρμοσαν μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό και, όπως αναφέρει ο κ. Τσαπρούνης, μόνο την προπερασμένη Τρίτη, το σύστημα (Skype
Business) που αξιοποιεί η εταιρεία κατέγραψε 130 ώρες τηλεδιάσκεψης μεταξύ
των εργαζομένων της. Και ο αριθμός
αυτός θα βαίνει συνεχώς προς τα επάνω
για τις επόμενες εβδομάδες.
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Τρίτη δύναμη η Ελλάδα στη διεθνή αγορά γιοτ
Ο Μισέλ Χρυσικόπουλος, Managing Partner στην International Yacht Company, μιλάει στην «Κ» για τις προοπτικές των ναυλώσεων
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ
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Το 2019 η Ελλάδα ήταν ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός σε ναυλώσεις παγκοσμίως, κατέχοντας το 17% της παγκόσμιας αγοράς yachting, μετά τη Νότια
Γαλλία (20%) και την Ιταλία (19%). Μπορεί
όμως να τα πάει και καλύτερα εφόσον
βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο, καθώς διαθέτει όλα τα εχέγγυα ενός κορυφαίου προορισμού. Μαζί με τα yachts έρχονται και
οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες εξηγεί
μιλώντας στην «Κ» ο Μισέλ Χρυσικόπουλος, Global Managing Partner, στην International Yacht Company (IYC), μία από
τις μεγαλύτερες εταιρίες yachting παγκοσμίως, με ηγετική θέση στις αγοραπωλησίες, ναυλώσεις, ασφαλίσεις και διαχειρίσεις θαλαμηγών. Η IYC, που εδρεύει
στο Fort Lauderdale της Φλόριντα, διαθέτει
παρουσία σε 14 πόλεις και διαχειρίζεται
τον μεγαλύτερο στόλο ναυλώσεων μεγάλων
θαλαμηγών παγκοσμίως με πάνω από 110
τέτοια σκάφη, ενώ τα τελευταία τέσσερα
χρόνια βρίσκεται στις τρεις κορυφαίες εταιρίες σε πωλήσεις yachts διεθνώς.
– Ποια είναι η κατάσταση του ελληνικού yachting σήμερα;
– Το yachting είναι ένας κλάδος που
παραδοσιακά πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
Η αγορά σκαφών παρουσίασε μία κάμψη
την πενταετία 2010-2015, κυρίως στις
μικρότερες κατηγορίες, αλλά στα mega
yachts άνω των 40 μέτρων η πορεία υπήρξε ανοδική. Αλλωστε, οι Ελληνες ιδιοκτήτες βρίσκονται στην 3η θέση της
παγκόσμιας αγοράς. Ανοδική υπήρξε η
πορεία και σε παγκόσμιο επίπεδο με 37%
αύξηση στις πωλήσεις σκαφών άνω των
24 μέτρων. Πολλοί ιδιοκτήτες, εν μέσω
της κρίσης, επέλεξαν να βγάλουν επαγγελματική άδεια, με αποτέλεσμα να διατίθενται προς ενοικίαση σήμερα ορισμένα
από τα καλύτερα σκάφη στον κόσμο.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Yachtfolio, τη βασική πλατφόρμα κρατήσεων
της αγοράς, υπάρχουν στην Ελλάδα 200
επαγγελματικά σκάφη πάνω από τα 24
μέτρα με ελληνική άδεια και ο αριθμός
τους αυξάνεται κάθε χρόνο.
– Γιατί η Ελλάδα αναπτύσσεται στην
αγορά ναυλώσεων;
– Η Ελλάδα έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό

νόμενων πελατών. Συγχρόνως, υπάρχει
η δυνατότητα να παραταθεί η περίοδος
των ναυλώσεων. Τώρα το 65% των ναυλώσεων πραγματοποιείται Ιούλιο-Αύγουστο. Ηδη δουλεύουμε μεθοδικά ώστε να
αυξήσουμε τη ζήτηση και τους υπόλοιπους μήνες, από τον Μάιο έως και τον
Οκτώβριο με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Το 2019 η χώρα μας κατείχε
το 17% της παγκόσμιας αγοράς μετά τη Νότια Γαλλία
(20%) και την Ιταλία (19%).
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Σήμερα εκτιμάται ότι απασχολούνται στο yachting έμμεσα και άμεσα πάνω από
45.000 άτομα στην Ελλάδα.
brand name τα τελευταία χρόνια και προορισμοί όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη
προωθούνται από διεθνή μέσα. Ετσι το
70% των ναυλωτών ζητεί να περάσει
λίγες τουλάχιστον ημέρες σε αυτά τα νησιά. Η Ελλάδα ήταν πάντα δημοφιλής,
αλλά ωφελείται ιδιαιτέρως όσον αφορά
το yachting και από το γεγονός ότι διαθέτει πολυνησία και τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο. Το 2019 ήταν
ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός σε
ναυλώσεις παγκοσμίως κατέχοντας το
17% της παγκόσμιας αγοράς, μετά τη
Νότια Γαλλία (20%) και την Ιταλία (19%).
Η αύξηση του στόλου και του επιπέδου
της ποιότητας των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποδομών
και των διαθέσιμων υπηρεσιών έχει φέρει
την Ελλάδα στο προσκήνιο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας μας, το 92%
των ναυλωτών προέρχεται εκτός Ελλάδος
(50% Αμερική, 27% Ευρώπη, 8% Ρωσία).
Οι ναυλώσεις σκαφών όμως δεν αφορούν
αποκλειστικά σε mega yachts, αλλά και
σε μικρότερα σκάφη, όπως φουσκωτά
και μικρότερα ιστιοπλοϊκά και καταμαράν,
η ναύλωση των οποίων έχει ανθίσει την
τελευταία τριετία.
– Βοηθάει η αύξηση των ναυλώσεων
την ελληνική οικονομία;
– Η αγορά αυτή προσελκύει μια κατηγορία τουριστών, με πολύ υψηλή αγοραστική δύναμη. Η μέση ναύλωση διαρκεί
επτά ημέρες με το κόστος την περίοδο
Ιούλιου - Αύγουστου να κυμαίνεται από
30.000 ευρώ για ένα σκάφος 24 μέτρων

Οπως λέει ο κ. Μισέλ Χρυσικόπουλος, η αύξηση του στόλου και του επιπέδου της ποιότητας των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυ-

ξη των υποδομών και των διαθέσιμων υπηρεσιών, έχει φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο.
έως 300.000 ευρώ για ένα νέας κατασκευής 55 μέτρων. Αυτά συνοδεύονται και
από σημαντικές δαπάνες για πετρέλαια,
τρόφιμα, μεταφορικά, ελλιμενισμό, αναψυχή, εστίαση κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές
έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην
οικονομία μικρότερων νησιών. Επιπλέον
δημιουργεί ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης. Ενα yacht άνω των 24 μέτρων μπορεί να απασχολήσει από 4 έως
και 30 άτομα πλήρωμα, ανάλογα με το
μέγεθός του. Σήμερα εκτιμάται ότι απασχολούνται στο yachting έμμεσα και ά-

μεσα πάνω από 45.000 επαγγελματίες
στην Ελλάδα. Επιπλέον, το επίπεδο τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυπηγεία
είναι υψηλό με ανταγωνιστικές τιμές. Η
ανάπτυξη του yachting δημιουργεί ταυτόχρονα και ανάγκες για επένδυση σε
σχετικές υποδομές. Ηδη έχουν ανακοινωθεί έργα όπως ο εκσυγχρονισμός μαρινών στην Αθήνα (π.χ. Αλιμος, Ελληνικό)
αλλά και σε νησιά (π.χ. Χίος).
– Πώς βλέπετε τις προοπτικές του
κλάδου;

Μεγάλες μισθολογικές διαφορές
μεταξύ ανδρών - γυναικών στην Ε.Ε.
Της ΘΕΛΜΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει
από τη Διακήρυξη του Πεκίνου για
την προάσπιση της ισότητας των φύλων σε ολόκληρο τον κόσμο, και παρ’
όλα αυτά η ανισότητα εξακολουθεί
να διαφαίνεται στην αγορά εργασίας,
ιδίως μέσω των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με
αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε
τα σχετικά στοιχεία του 2019, από τα
οποία προκύπτει ότι συνολικά στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα
σε σχέση με τους άνδρες και κατά μέσον όρο πληρώνονται 15% λιγότερο
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Οι αποδοχές των γυναικών ήταν κατά μέσον
όρο 15% χαμηλότερες,
σύμφωνα με
τα στοιχεία του 2019.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
εάν μειωθεί η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών - γυναικών κατά 1%, το ΑΕΠ
της Ευρώπης θα ενισχυθεί κατά 0,1%.

ανά ώρα. Στην κορυφή της λίστας με
τη μεγαλύτερη μισθολογική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων βρίσκεται η
Εσθονία, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν
22,7% χαμηλότερο ωρομίσθιο. Με διαφορά στο 20,9% ακολουθεί η Γερμανία
και αμέσως μετά η Τσεχία και η Αυστρία με μισθολογική διαφορά της
τάξης του 20,1% και 19,6%, αντιστοίχως. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
της Ε.Ε. το μικρότερο μισθολογικό χάσμα 3% εμφανίζει η Ρουμανία. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο με διαφορά
ύψους 4,6% και η Ιταλία (με στοιχεία
του 2017), όπου η διαφορά ανέρχεται
στο 5%. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα παρουσιάζει την ενδέκατη μικρότερη
διαφορά στα ωρομίσθια μεταξύ των
δύο φύλων, στο 12,5%, ωστόσο τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία είναι
από το 2014.
Βεβαίως τα στατιστικά δεν αρκούν,
προκειμένου να αποτυπώσουν την αντίληψη περί ισότητας που επικρατεί
στην Ευρώπη, αφού το μικρότερο μισθολογικό χάσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υφίσταται καθεστώς μεγαλύτερης ισότητας. Αντιθέτως, θα
μπορούσε να εμφανίζεται σε χώρες

όπου η απασχόληση των γυναικών
είναι χαμηλότερη. Από την άλλη πλευρά, το μεγάλο μισθολογικό χάσμα ενδέχεται να δείχνει ότι οι γυναίκες απορροφούνται σε τομείς οι οποίοι προσφέρουν εγγενώς χαμηλούς μισθούς.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αντίστοιχη έκθεση του 2018, στον κλάδο
των μηχανικών και των επιστημόνων
το 59% ήταν άνδρες και το 41% γυναίκες. Παράλληλα, το μισθολογικό
χάσμα θα μπορούσε να εξηγείται από
το γεγονός ότι μεγάλο μερίδιο των γυναικών δουλεύουν περιστασιακά. Συνολικά στις χώρες της Ε.Ε., πολύ περισσότερες γυναίκες απασχολούνται
περιστασιακά (29,9%) σε σχέση με
τους άνδρες (8,3%), γεγονός που θα
μπορούσε να εξηγήσει τις μισθολογικές
διαφορές. Επιπλέον, σύμφωνα με την
έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
από τις Ευρωπαίες γυναίκες, που βρίσκονται σε ηλικία κατάλληλη για εργασία, απασχολείται το 62,3%, ενώ
το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο
73% ανάμεσα στους άνδρες. Και αυτό,
παρότι περισσότερες είναι οι γυναίκες
που έχουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός αυτού, σημειώνεται

ότι οι άνδρες έχουν κατοχυρώσει τις
περισσότερες θέσεις επικεφαλής (67%)
σε σχέση με τις γυναίκες (33%).
Σύμφωνα πάντοτε με τα ευρήματα
της έκθεσης, πολύ μικρή μερίδα ανδρών, μόλις το 4,2%, έχουν σταματήσει
να εργάζονται προκειμένου να ασχοληθούν με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αντιθέτως, το ποσοστό αυτό
ανέρχεται στο 31% αναφορικά με τις
γυναίκες. Το μισθολογικό χάσμα είναι
συνήθως πιο περιορισμένο στις μικρότερες ηλικίες και τείνει να διευρύνεται στις μεγαλύτερες. Επιπλέον,
διαφέρει ανάλογα με τη βιομηχανία:
για παράδειγμα, το 2017 στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών εμφανιζόταν μεγαλύτερη διαφορά στα
ωρομίσθια των ιδιωτικών υπαλλήλων
σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για θέμα δικαιοσύνης, η μισθολογική ανισότητα σημαίνει ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς κατά τη
διάρκεια των εργασιακών τους χρόνων

αποταμίευαν λιγότερα και δεν είχαν
τη δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις. Ενδεικτικά, το 2018 οι γυναίκες
άνω των 65 ετών στην Ευρωπαϊκή Ενωση είχαν κατά μέσον όρο 30% μικρότερη σύνταξη σε σχέση με τους
άνδρες. Το Λουξεμβούργο ήταν πρώτο
στη λίστα με διαφορά της τάξης του
43% στις συντάξεις ανδρών και γυναικών και τελευταία η Εσθονία με
διαφορά μόλις 1%. Βάσει της έρευνας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
την επίτευξη της μισθολογικής ισότητας θα ενισχυθεί και η ευρωπαϊκή
οικονομία, διότι θα αυξηθούν οι δαπάνες των γυναικών. Ως αποτέλεσμα,
θα διευρυνθεί η φορολογική βάση και
θα περιοριστούν τα κοινωνικά προγράμματα. Κατά τις εκτιμήσεις του
think tank που λειτουργεί στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν
μειωθεί η μισθολογική διαφορά κατά
1%, το ΑΕΠ της Ευρώπης θα ενισχυθεί
κατά 0,1%.
Προσπαθώντας να εναρμονίσει τις
αποδοχές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στο τέλος του Ιανουαρίου απόφαση περί μισθολογικής
ισότητας. Μέσω αυτής ασκεί πίεση
στην Κομισιόν να επιβάλει μέτρα στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για
τη δημοσίευση των μισθολογικών
στοιχείων και συνεπώς για τον περιορισμό της διαφοράς. Μεταξύ άλλων,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από
τις χώρες της Ε.Ε. να θέσουν σαφείς
στόχους για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια.
Προτείνει επενδύσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε υπηρεσίες
φύλαξης παιδιών, καθώς και τη λήψη
απαραίτητων μέτρων στο εργασιακό
περιβάλλον, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία
με τη φροντίδα των παιδιών τους. Επιπλέον, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προωθεί την προστασία
των γυναικών άνω των 65 ετών μέσω
επιδομάτων και κατοχύρωσης μιας επαρκούς κατώτατης σύνταξης. Τέλος,
προωθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα
επαγγελματιών για γυναίκες, τα οποία
θα επικεντρώνονται κυρίως στην επιχειρηματικότητα και στα STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανολογία,
μαθηματικά).

– Είμαι σίγουρος ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Εργα όπως το
Ελληνικό, η επέκταση του αεροδρομίου
της Αθήνας, η ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων και η δημιουργία του
δικτύου υδατοδρομίων θα βοηθήσουν.
Η συνεχής ενδυνάμωση της εικόνας της
Ελλάδας θα έχει θετικό αντίκτυπο και
στον κλάδο του yachting. Ο ελληνικός
στόλος προσφέρει κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα σκάφη διεθνώς και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η ζήτηση και μεγαλώνει το ποσοστό των επαναλαμβα-

– Είναι επαρκές το θεσμικό πλαίσιο
ή δημιουργεί προσκόμματα;
– Μέχρι το 2017 τα σκάφη χωρίς ελληνική επαγγελματική άδεια είχαν τη
δυνατότητα να ναυλώνονται στην Ελλάδα
οπότε και να επιτρέπεται η επιβίβαση ή
η αποβίβαση σε ελληνικό λιμάνι. Το Δεκέμβριο του 2017 η νομοθεσία άλλαξε
και τα σκάφη αυτά έπρεπε να ξεκινούν
και να τελειώνουν τον ναύλο εκτός ελληνικών υδάτων, χωρίς να επιτρέπεται
έκτοτε ούτε η επιβίβαση ούτε η αποβίβαση.
Ενώ το τότε θεσμικό πλαίσιο ευνόησε
τα σκάφη με ελληνική επαγγελματική άδεια, αυξάνοντας την πληρότητά τους,
η ζήτηση σκαφών τα τελευταία δύο χρόνια
στην Ελλάδα αποδείχθηκε μεγαλύτερη
από την προσφορά. Κάποιος μπορεί να
ισχυριστεί ότι το κενό αυτό ευνόησε ναυλώσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου.
Η δυνατότητα σε διερχόμενα επαγγελματικά σκάφη χωρίς ελληνική επαγγελματική άδεια να ενταχθούν στον ελληνικό
στόλο θα βοηθούσε στην προσέλκυση
μεγαλύτερων σκαφών, τα οποία θα άφηναν και μεγαλύτερα έσοδα.
Σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με το Yachtfolio υπάρχουν μόλις 16 σκάφη πάνω
από 60 μέτρα με ελληνική επαγγελματική
άδεια διαθέσιμα προς ενοικίαση, (13%
του παγκόσμιου στόλου στην κατηγορία
αυτή), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στη
Νότια Γαλλία και Ιταλία είναι 80 (65%
του παγκόσμιου στόλου).
Να υπογραμμιστεί πως τα διερχόμενα
επαγγελματικά σκάφη που δεν έχουν ελληνική επαγγελματική άδεια ώς τώρα
δεν αποδίδουν ΦΠΑ και κανέναν απολύτως φόρο εκτός του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) για τις
ημέρες που παραμένουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Εχει θεσμοθετηθεί αλλαγή
στην πολιτική αυτή, η οποία θα ενισχύσει
με επιπλέον έσοδα την ελληνική οικονομία αλλά μένει να εφαρμοστεί.

Μεγάλη μείωση των εξαγωγών
ψαριών προς Ιταλία και Γαλλία
Οι εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως
προς Ιταλία τις τελευταίες ημέρες και προς τη
Γαλλία είναι η δραστηριότητα που φαίνεται
να υφίσταται μέχρι στιγμής το ισχυρότερο
πλήγμα από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Αν και οι πωλήσεις των ελληνικών ψαριών
προς την Ιταλία που κατευθύνονται στο λιανεμπόριο παραμένουν σταθερές και σε κάποιες
περιπτώσεις κινούνται και ελαφρώς ανοδικά,
έχουν καταρρεύσει εκείνες που προορίζονται
για το κανάλι της εστίασης και των ξενοδοχείων
(HoReCa). Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν
περίπου το 50% των συνολικών εξαγωγών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας της Ελλάδας προς την
Ιταλία.
Τα ψάρια αποτελούν το κυριότερο εξαγώγιμο
είδος της Ελλάδας προς την Ιταλία και το 2018
η αξία τους διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) σε 253,6 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία αποτελεί τη μεγαλύτερη
αγορά για τα ελληνικά ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας,
καθώς προς τη γείτονα κατευθύνεται το 45%
των ελληνικών εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακίου. Το 2018 εισήχθησαν στην Ιταλία συνολικά 67.992 τόνοι τσιπούρας και λαβρακίου
εκ των οποίων οι 42.934 τόνοι, δηλαδή το 55%,
από την Ελλάδα καθιστώντας την τον κύριο
προμηθευτή και στα δύο είδη.

Λαβράκι-σούσι
Οπως επισημαίνουν στην «Κ» εκπρόσωποι
του κλάδου, η μείωση των πωλήσεων προς
την Ιταλία παρατηρήθηκε ήδη από τις αρχές
της χρονιάς. Κι αυτό διότι στη γείτονα λειτουργούν πολλά κινεζικά και ιαπωνικά εστιατόρια, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως ελληνικό
λαβράκι (σ.σ. στα ιαπωνικά εστιατόρια στην
Ιταλία χρησιμοποιείται για την παρασκευή
σούσι), όπου είχε καταγραφεί κάμψη της κίνησης πριν εντοπιστούν κρούσματα στην Ιταλία. Η εμφάνιση κρουσμάτων του κορωνοϊού
στην Ιταλία οδήγησε σε ακυρώσεις παραγγελιών
ακόμη και την ίδια ημέρα που αυτά ανακοι-
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Προς την Ιταλία κατευθύνεται το
45% των ελληνικών εξαγωγών
τσιπούρας και λαβρακίου.
νώθηκαν, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη
ζημία στις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας. «Μας
έμειναν τα ψάρια στις αποθήκες» δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος
μεγάλης εταιρείας του κλάδου, προσθέτοντας
ότι πλέον οι όποιες εργασίες γίνονται μόνο
όταν υπάρχουν παραγγελίες.
Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, σημάδια κάμψης των παραγγελιών υπάρχουν πλέον και
από τη Γαλλία, η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τα ελληνικά ψάρια. Η
Γαλλία απορροφά το 9,6% της ελληνικής παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 11,83% των
συνολικών εξαγωγών ελληνικής τσιπούρας
και λαβρακίου.
Προβλήματα και δη σοβαρά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη σε άλλους εξαγωγικούς κλάδους.
«Είναι νωρίς ακόμη για να φανούν οι επιπτώσεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επικρατεί αβεβαιότητα», υποστήριξε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, προσθέτοντας ότι ανησυχία υπάρχει
σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κυρίως για τις
οδικές μεταφορές και τις καθυστερήσεις που
προκύπτουν στη διακίνηση των εμπορευμάτων.
Καθυστερήσεις, αλλά όχι ελλείψεις, στα
φορτία τόσο από Κίνα όσο και από Ιταλία επεσήμανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών κ. Ιωάννης Παπαγεωργάκης.
Πηγές, τέλος, από τον κλάδο της ελληνικής
μεταποίησης επισημαίνουν ότι προβλήματα
σε πρώτες ύλες πιθανώς θα αντιμετωπίσουν
σε πρώτη φάση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, λόγω κυρίως του γεγονότος
ότι στην κατοχή τους έχουν λιγοστά αποθέματα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
Αναφορικά με τον RUDOLF EMIL STAUCH ,
τέως από την Ελβετία, αποβιώσαντα (Αρ.Ελβετικού Διαβ. Χ 1875257).
Δίδεται δια του παρόντος ειδοποίηση ότι
μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, θα υποβληθεί στο
Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως διαθηκών του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Αίτηση

για την παραχώρηση στον υπογεγραμμένο
Κωνσταντίνο Ν.Νικολαίδη, από την Λευκωσία
, του παραχωρητηρίου επικυρώσεως της Διαθήκης του αποβιώσαντα Rudolf Emil Stauch
τέως από την Ελβετία.
Κωνσταντίνος Ν.Νικολαίδης, Δικηγόρος και
εκτελεστής της διαθήκης του πιο πάνω αποβιώσαντα από την Ελβετία.
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Η θεοποίηση του... Dettol
και η επιστροφή στη φασολάδα
Υπό τον φόβο καραντίνας, οι καταναλωτές αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ξέχειλα καρότσια, υπάλληλοι που παραλαμβάνουν συνεχώς φορτία και τοποθετούν προϊόντα στα ράφια, καταναλωτές που περιμένουν ως «μάννα εξ ουρανού» τα αντισηπτικά μαντιλάκια και
έχουν ως θεό τους το Dettol, ουρές στα
ταμεία και αναμονή άνω της μισής ώρας.
Επιπλέον, οι Ελληνες καταναλωτές φαίνεται να «ανακαλύπτουν» ξανά τη μεσογειακή διατροφή και την επιστροφή
στις ρίζες αγοράζοντας φασόλια και άλλα
όσπρια, ενώ επιστρέφουν στο γάλα που
μεγάλωσε τις παλαιότερες γενιές, το εβαπορέ.
Πρόκειται για σκηνές που διαδραματίζονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες
στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, οι οποίες
αναμένεται να συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα, καθώς οι καταναλωτές
υπό τον φόβο μιας γενικευμένης καραντίνας, υπεραποθεματοποιούν τρόφιμα
μακράς διαρκείας και είδη απολύμανσης
χεριών και επιφανειών.

Αιφνιδιασμός
Η αύξηση των πωλήσεων στα σούπερ
μάρκετ ήδη κατά την πρώτη εβδομάδα
εμφάνισης του κορωνοϊού στην Ελλάδα,
όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία
των εταιρειών ερευνών αγοράς, ξεπέρασε
ακόμη και τις αρχικές εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων του κλάδου που
έκαναν λόγο για αύξηση της τάξης του
15%-20%.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της
εταιρείας ερευνών αγοράς Nielsen την
περίοδο από τις 24 Φεβρουαρίου 2020
έως την 1η Μαρτίου 2020, την εβδομάδα
δηλαδή πριν από την Καθαρά Δευτέρα
που ήταν και η εβδομάδα κατά την οποία
ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα
κορωνοϊού στην Ελλάδα, οι συνολικές
πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο
τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 23,9% σε
αξία σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019 (σ.σ. αντίστοιχη θεωρείται η περυσινή εβδομάδα προ της
Καθαράς Δευτέρας, η οποία ήταν από
τις 4 Μαρτίου έως τις 10 Μαρτίου 2019).
Ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των πωλήσεων σε αξία σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων και δη στα
προϊόντα οικιακής χρήσης, καθώς και
στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης,
όπου καταγράφηκε άνοδος του τζίρου
κατά 44,2% και 40,4% αντιστοίχως. Στα
επιμέρους είδη των ομάδων αυτών καταγράφηκε ακόμη και οκταπλασιασμός
των πωλήσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Ρεκόρ τα καθαριστικά
Τα πρωτεία κατέχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα υγρά καθαριστικά απολυμαντικά, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 721%, ακολουθούν τα αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια με άνοδο πωλήσεων κατά 709,3%,
τα αντισηπτικά υγρά με 495,5% αύξηση
τζίρου, τα σαπούνια (υγρά και μπάρες)
με αύξηση 204%.
Στις επόμενες θέσεις από πλευράς

Τα πρωτεία στην αύξηση πωλήσεων κατέχουν τα υγρά καθαριστικά απολυμαντικά, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 721%, ακολουθούν τα αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια (709,3%) και τα αντισηπτικά υγρά (495,5%). Εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφουν επίσης τα
ζυμαρικά με αύξηση τζίρου 140,1%, τα όσπρια (136,4%) και το ρύζι (126,2%).
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Απολυμαντικά, αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια, μακαρόνια, όσπρια, γάλα εβαπορέ, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων.
μεταβολών στην αξία πωλήσεων βρίσκεται το αλεύρι –συμπεριφορά που θυμίζει μάλλον πολύ παλιές εποχές– με
αύξηση του τζίρου κατά 142% και ακολουθούν τρόφιμα μακράς διαρκείας,

όπως τα ζυμαρικά (140,1%), τα όσπρια
(136,4%) και το ρύζι (126,2%).
Η κατηγορία του γάλακτος εβαπορέ,
ένα γάλα που μεγάλωσε τις παλαιότερες
γενιές, αλλά πλέον χρησιμοποιείτο σχεδόν αποκλειστικά στη ζαχαροπλαστική
και ως προσθήκη στον καφέ, παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αν και το 2006 αποτελούσε σχεδόν
το 1/3 της συνολικής αγοράς γάλακτος,
σήμερα αποτελεί μόλις το 21% (σε όγκο)
της κατηγορίας του λευκού γάλακτος
και το 16% σε αξία. Τον περασμένο Ιούνιο, άλλωστε, η Vivartia αποφάσισε
να κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής

Ανέπαφες παραδόσεις κατ’ οίκον
Παράδοση χωρίς επαφή ή παράδοση

από υπαλλήλους που περισσότερο θα
μοιάζουν με χειρουργούς επί το έργον
είναι μερικά από τα μέτρα που λαμβάνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων κατ’ οίκον τόσο για να προστατέψουν το προσωπικό τους όσο και για να μην κλονισθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ e-fresh.gr ενημερώνει
τους καταναλωτές, μέσω της ιστοσελίδας του, ότι από τις 11 Μαρτίου 2020

πέραν των μέτρων προσωπικής υγιεινής οι οδηγοί θα παραδίδουν τα ψώνια
φορώντας ειδική μάσκα προστασίας
και γάντια μιας χρήσης. Επίσης, οι οδηγοί έχουν λάβει οδηγία να χρησιμοποιούν το απολυμαντικό έπειτα από κάθε
παράδοση παραγγελίας. H Wolt, εταιρεία παράδοσης έτοιμων γευμάτων
στο σπίτι, παρέχει τη δυνατότητα στους
πελάτες να επιλέξουν «Παράδοση χωρίς επαφή», καθιστώντας δυνατή την
παράδοση φαγητού στην πόρτα ή στην
είσοδο της κατοικίας.

του γάλακτος εβαπορέ, το γνωστό σε όλους «Γάλα Βλάχας», κρίνοντας ασύμφορη τη λειτουργία του, δεδομένων μάλιστα των χαμηλών πωλήσεων συνολικά
για την κατηγορία. Την πρώτη εβδομάδα
κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα
οι πωλήσεις γάλακτος εβαπορέ αυξήθηκαν κατά 90,7%.

Υψηλοί τζίροι
Σύμφωνα, εξάλλου, με την άλλη εταιρεία ερευνών αγοράς, IRI Hellas, την επίμαχη εβδομάδα καταγράφηκε αύξηση
αξίας πωλήσεων πάνω από 100% σε 12
κατηγορίες προϊόντων, ενώ από τη θεαματική αύξηση των πωλήσεων στις 54
βασικές κατηγορίες προϊόντων τα σούπερ
μάρκετ έβαλαν στα ταμεία τους –υπό
τη μορφή μεικτού τζίρου– και μόνο από
τις 54 αυτές κατηγορίες 24,2 εκατ. ευρώ
περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συγκεκριμένα,
οι 54 κατηγορίες με τις περισσότερες
πωλήσεις το εξεταζόμενο διάστημα έκαναν τζίρο 60,91 εκατ. ευρώ, έναντι
36,71 εκατ. ευρώ πέρυσι, αύξηση δηλαδή
κατά 65,9%.
Την ίδια ώρα παρατηρείται εμπλοκή
στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση παραδίδουν πλέον τις παραγγελίες ύστερα
από πέντε ημέρες από τη στιγμή που
τις παραλαμβάνουν από τους καταναλωτές.
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Μεγάλη φουρτούνα
έφερε στη ναυτιλία η
εξάπλωση της επιδημίας
Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Αν και οψίμως υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης στις ναυλαγορές, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι ίσως ο κλάδος
που χτυπήθηκε εντονότερα και ταχύτερα από την επιδημία που ξεκίνησε
στην Κίνα. Ακόμα και αυτή η σταθεροποίηση των τελευταίων ημερών σημειώνεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα
από εκείνα που επικρατούσαν προ της
κρίσης και οι ναύλοι σε πολλούς τύπους
πλοίων παραμένουν σε βαθιά ζημιογόνα
επίπεδα.
Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά
θαλάσσιων μεταφορών, έχοντας μερίδιο
22% του παγκόσμιου εμπορίου σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Clarkson. Επιπλέον, η Κίνα έχει μερίδιο 33%
της ναυπηγικής βιομηχανίας και 77%
των μετασκευών. Ολα αυτά «πάγωσαν»
από τον Ιανουάριο και μετά και μόνον
το τελευταίο διάστημα επιχειρείται η
σταδιακή επανέναρξη της παραγωγικής
δραστηριότητας.
Επιπλέον, ενώ υπάρχουν ενδείξεις
ότι το κινεζικό θαλάσσιο εμπόριο αρχίζει
να σταθεροποιείται, δεν συμβαίνει το
ίδιο με άλλες αγορές. Ο διατομεακός
δείκτης ναύλων της Clarkson, ο ClarkSea, έχει υποχωρήσει κατά 32% από
τις αρχές του 2020. Δεν φαίνεται τόσο
δραματική πτώση όσο κάποιες μεμονωμένες σε επιμέρους δείκτες, αλλά
σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει
πως η κατάσταση είναι ομαλή. Το προφίλ της αγοράς δεξαμενοπλοίων διαφέρει και είναι μάλλον καλύτερο από
αυτό των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των αγορών ξηρού
φορτίου. Η βιομηχανία κρουαζιέρας αντιπαλεύει σοβαρότατες προκλήσεις,
ενώ σημαντική διαταραχή δραστηριότητας έχουν τα ναυπηγεία. Εκτός από
καθημερινές επιχειρησιακές προκλήσεις, πολλές επενδυτικές αποφάσεις
για αγοραπωλησίες πλοίων ή νέες ναυπηγήσεις έχουν αναβληθεί προς το παρόν.

Εντονη ανησυχία
Στις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες
τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η κατάσταση δείχνει
σοβαρή: Μελέτη της AlixPartners που
δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, φανερώνει πως η χρηματοοικονομική κατάστασή τους όχι μόνον είναι επικίνδυνη, αλλά και ότι οι ιδιαίτερα δανεισμένοι όμιλοι τακτικών γραμμών αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο
πτώχευσής τους σε σχέση με οποιοδήποτε σημείο της τελευταίας δεκαετίας. Οι δε οικονομικοί κλυδωνισμοί
τους ερχόμενους μήνες θα μπορούσαν
να μετατρέψουν τα οικονομικά δεδομένα των μεταφορέων «από ανησυχητικά σε απόλυτα αναξιοπαθούντα» λέει
η AlixPartners εν μέσω της έντονης
κρίσης που προκάλεσε η εξάπλωση του
κορωνοϊού. Χρησιμοποιώντας ένα βασικό μέτρο κινδύνου πτώχευσης που
είναι γνωστό ως η βαθμολογία Z Altman,
οι επιχειρήσεις τακτικών γραμμών θεωρούνται ότι κινδυνεύουν περισσότερο
από πτώχευση από το 2010 τουλάχι-
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Το μεγαλύτερο πλήγμα
δέχονται οι αγορές των
container και φορτηγών
πλοίων, όπου οι αναλυτές
αναμένουν και αρκετές
χρεοκοπίες.
στον. Το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του IMO 2020 για χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε
θείο, απειλεί επίσης την επιβίωση ορισμένων μεταφορέων, αναφέρει η AlixPartners στην έκθεση «2020 Global
Container Shipping Outlook».

Οι εκτιμήσεις του ΟΛΠ
Την ίδια ώρα, σημαντική επιβράδυνση και πιθανότατα μείωση του αριθμού των διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά αναμένουν
για το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου και
Μαΐου, εξαιτίας της επιδημίας στην Κίνα, πηγές της θυγατρικής της COSCO,
ΣΕΠ Α.Ε. και του ΟΛΠ. Η μείωση της
διακίνησης, μετά έναν ανοδικό Ιανουάριο και έναν επίσης εκτιμώμενο ανοδικό Φεβρουάριο, έρχεται να δείξει το
εύρος των επιπτώσεων της κρίσης που
έφερε η επιδημία του Covid-19. Η αρχική
αδυναμία του Πεκίνου λογω του κορωνοϊού να επανεκκινήσει την παραγωγική διαδικασία μετά τις αργίες του
νέου έτους, που μόλις τώρα έχει αρχίσει
να ξαναπαίρνει μπροστά, μεταφράζεται
σε αδυναμία εξαγωγής κρίσιμων πρώτων και ενδιαμέσων υλών για την ελληνική μεταποίηση αλλά και τελικών
καταναλωτικών αγαθών. Εμπορεύματα
όλα που ταξιδεύουν σε εμπορευματοκιβώτια.
Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών με
επιστολές της προς τον Ελληνα υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθώς και τους υπουργούς Ναυτιλίας
της Μάλτας, του Παναμά, της Λιβερίας,
των Μπαχαμών και των Νήσων Μάρσαλ
ζήτησε ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου
να χαρακτηριστεί η επιδημία στην Κίνα
ανωτέρα βία (Force Majeure) προκειμένου να μην υπάρξουν συνέπειες σχετικά με μία σειρά υποχρεώσεων. Ανάλογο αίτημα κατατέθηκε και προς τους
νηογνώμονες.

Χρυσή ευκαιρία για τους κερδοσκόπους η τεράστια ζήτηση
Των ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ,
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Μάσκες και αντισηπτικά υγρά, κυρίως
όσα διακινούνται πλέον μέσω φαρμακείων
και ηλεκτρονικών καταστημάτων, βρίσκονται στο επίκεντρο των καταγγελιών
αλλά και των αρμόδιων αρχών για αισχροκέρδεια. Μάλιστα, το φαινόμενο
των υπερβολικών ανατιμήσεων που διαπιστώνεται τις τελευταίες μέρες, δεν αφορά μόνο τις κλασικές χειρουργικές μάσκες, αλλά επεκτείνεται ακόμη και στις
μάσκες ηλεκτροσυγκολλήσεων, καθώς
ακόμη και αυτές έγιναν ανάρπαστες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Skroutz.gr,
τα οποία παρουσιάζει η «Κ», από τα 25
πρώτα προϊόντα σε όγκο πωλήσεων στο
διάστημα 1η Φεβρουαρίου - 12 Μαρτίου
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Υπερβολικές ανατιμήσεις
καταγράφονται σε αντισηπτικά, μάσκες και απολυμάνσεις.
2020 τα 16 αφορούν διάφορα είδη μασκών.
Σε αυτό το διάστημα πωλήθηκαν μέσω
των καταστημάτων που συνεργάζονται
με την πλατφόρμα του Skroutz 68.723
τεμάχια μασκών (σ.σ. τα στοιχεία είναι
από το Skroutz Analytics και προέρχονται
από 3.000 και πλέον εκ των 4.500 καταστημάτων της πλατφόρμας). Στις πρώτες
θέσεις φιγουράρουν μάσκες για προστασία

Αυξημένες είναι οι χρεώσεις των μικροβιοκτονιών που διεξάγονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας.
από στερεά σωματίδια σκόνης, μάσκες
για προστασία από πτητικά υγρά, μάσκες
με βαλβίδα, μάσκες ηλεκτροσυγκολλήσεων και βεβαίως νοσοκομειακές μάσκες
μιας χρήσης. Με βάση τα στοιχεία της
εξέλιξης των τιμών, μάσκα που στις αρχές
του χρόνου είχε 2 ευρώ, τώρα πωλείται
7 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και με αντισηπτικά τζελ,

τα οποία ενώ στις αρχές του έτους πωλούνταν 1 ευρώ, τώρα πωλούνται 5 ευρώ.
Μάλιστα, η πλατφόρμα skroutz αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, να διακόψει τη συνεργασία με κάποια από τα
ηλεκτρονικά καταστήματα που είχαν
προβεί σε υπερβολικές ανατιμήσεις.
Ο Γιώργος Μπουρνάς, διευθύνων σύμβουλος της Bournas Medicals-SOFT, η ο-

ποία παράγει και εισάγει αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, δίνει μία γεύση για το
πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές στα είδη
αυτά. «Οι Κινέζοι πωλούσαν σε τιμές χονδρικής 0,02 λεπτά τη μάσκα, πριν από
το ξέσπασμα του ιού, και τώρα έχουν
φθάσει να την πουλάνε 0,30 με 0,50 λεπτά.
Οπότε, το ένα κουτί με τις 50 μάσκες έχει
ανέλθει στα 15-25 δολ. όταν προηγου-

μένως η τιμή τους ήταν μόλις 1 δολ. Ανεξάρτητα όμως από την αύξηση αυτή,
πλέον δεν μας δίνεται καν η δυνατότητα
να εισάγουμε το συγκεκριμένο προϊόν
λόγω δέσμευσής τους από τα τελωνεία
της χώρας τους, με σκοπό να καλύψουν
τις ανάγκες που υπάρχουν στους χώρους
υγείας», αναφέρει.
Εως και δεκαπλάσιες είναι οι χρεώσεις
των μικροβιοκτονιών που διεξάγονται
αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Και οι
χρεώσεις πιθανόν να ανέλθουν, αν συνεχιστούν με τον ρυθμό που διεξάγονται
αυτή την περίοδο. Οπως σημειώνει ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος
(ΣΕΑΜΕ), Βλάσης Μπισμπίκης, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο σοβαρή, καθώς
εξαντλούνται οι πόροι για τη διεξαγωγή
τους.
Στους πόρους συγκαταλέγονται μηχανές νεφελοψεκασμού, μέσα προστασίας
των ανθρώπων που πραγματοποιούν
τους ψεκασμούς και υλικά μικροβιοκτονίας. Ηδη οι ηλεκτρικοί νεφελοψεκαστήρες ψυχρού τύπου, όπως ονομάζονται,
δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Σύμφωνα
με τον κ. Μπισμπίκη, ο μικρός αριθμός
αποθεμάτων που υπήρχε προ του κορωνοϊού, εξαφανίσθηκε μόλις ενέσκηψε ο
ιός στην Ευρώπη και σήμερα δεν βρίσκονται καθώς έχουν εξαντληθεί και διεθνώς. Σήμερα, βρίσκονται 300-500 νεφελοψεκαστήρες στην Ελλάδα, αλλά αν
λειτουργούσαν και οι διπλάσιοι, τότε θα
δούλευαν και αυτοί μέρα νύχτα, παραδέχεται ο κ. Μπισμπίκης.
Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται, αφορά
το προσωπικό των επιχειρήσεων που ερ-

γάζονται στις επιχειρήσεις μικροβιοκτονίας. Σήμερα, τα υλικά αυτά είναι διαθέσιμα, παραδέχεται ο πρόεδρος του ΣΕΑΜΕ, αλλά θεωρεί σίγουρο ότι με τους
ρυθμούς που χρησιμοποιούνται και εφόσον βεβαίως παραμείνει η απαγόρευση
εξαγωγών που έχουν θέσει διάφορες χώρες, π.χ. η Γερμανία, «θα αντιμετωπίσουμε
πρόβλημα στις επόμενες 15-20 ημέρες».
Τέλος, περιορισμένη είναι και η διαθεσιμότητα υλικών μικροβιοκτονίας. Τα
υλικά αυτά ένας ιδιώτης δεν μπορεί πλέον
τα βρει στην αγορά και τα λίγα αποθέματα
που έχουν απομείνει, παραδίδονται στους
πελάτες που κάνουν επαγγελματικά αυτή
τη δουλειά.
Ο πρόεδρος του ΣΕΑΜΕ επικρίνει τις
προληπτικές απολυμάνσεις –θεωρεί ότι
πρέπει να γίνονται μόνον εφόσον έχει
εντοπισθεί επιβεβαιωμένο κρούσμα– και
εκτιμά ότι σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξουν καταστάσεις αισχροκέρδειας,
όπου κάποιοι όχι μόνον θα χρεώσουν υπέρμετρα, αλλά επιπλέον θα εξαπατήσουν
τον πελάτη. «Δεν θα με ξαφνιάσει αν υπάρξουν κρούσματα απολυμάνσεων με…
νερό ή επιβλαβή διαλύματα», λέει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μπισμπίκης παραδέχεται ότι η
εταιρεία του πουλάει πλέον σε υψηλότερες
τιμές απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν αποκλείει κάποιοι να πωλούν με χρεώσεις
10πλάσιες απ’ ό,τι πριν. «Είναι φυσιολογικό οι χρεώσεις να αυξάνονται όταν η
ζήτηση αυξάνεται υπέρμετρα και όταν
ο ενδιαφερόμενος ζητεί εσπευσμένως
να εκτελέσουμε μια μικροβιοκτονία εκτός
προγράμματος ή Σάββατο βράδυ», αναφέρει.
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Συνεδρίαση... ασανσέρ και άνοδος
κατά 1,56% στο Χρηματιστήριο

Τα μέτρα στήριξης
τόνωσαν τις αγορές
Ανέκαμψαν χθες οι αγορές στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού, καθώς τόσο
οι ευρωπαϊκές χώρες όσο και η Ουάσιγκτον σπεύδουν να στηρίξουν τις
οικονομίες τους με γενναίες δέσμες
μέτρων. Μετά τη μεγαλύτερη πτώση
που έχει σημειώσει από το κραχ του
1987, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά
χθες αντιδρώντας στις κινήσεις των
αμερικανικών αρχών. Κυρίως επειδή
τα μέτρα που ανακοίνωσε η Federal
Reserve συνδυάστηκαν με την προσδοκία για τη δέσμη μέτρων, ύψους
850 δισ. δολαρίων, που ετοιμάζει η
αμερικανική κυβέρνηση. Αργά το
βράδυ, οι βασικοί δείκτες S&P 500
και Dow Jones σημείωναν κέρδη
3,82% και 4,99%% αντιστοίχως. Οι
επενδυτές εγκατέλειπαν και πάλι τα
ασφαλή καταφύγια, με τις αποδόσεις
των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου να σημειώνουν άνοδο 16 μονάδων βάσης στο 0,88%
και εκείνες των δεκαετών του γερμανικού δημοσίου να σημειώνουν
τέσσερις μ.β. παραμένοντας, βέβαια,
σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα
στο -0,41%. Ανοδικά κινήθηκαν, άλλωστε, και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές καθώς αντέστρεψαν το
κλίμα οι δέσμες μέτρων στήριξης που
ανακοίνωσαν η δεύτερη και η τρίτη
οικονομία της Ευρωζώνης. Παράλληλα, όμως, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο,
απαγόρευσαν τις λεγόμενες πωλήσεις
short, όπως αποκαλούνται τα στοιχήματα στην πρώτη μιας μετοχής,
προκειμένου να προστατεύσουν ο-

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε από -3% έως +3,6% – Στα 99,3 εκατ. ο τζίρος
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ασανσέρ θύμισε η πορεία του Γενικού Δείκτη στη χθεσινή συνεδρίαση, με τη μεταβλητότητα να βρίσκεται στα ύψη και
την αγορά να κινείται με εύρος διακύμανσης άνω του 6%, από το +3,63% και πάνω
από τις 500 μονάδες που βρέθηκε στο άνοιγμα έως το -3% στα χαμηλά ημέρας.
Αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών το Χ.Α. κινούνταν σε αρνητικά εδάφη, μία ώρα πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, μετά και την ισχυρή άνοδο
της Wall Street στο άνοιγμα, ενεργοποιήθηκαν κάποια χαρτοφυλάκια ωθώντας
έτσι την αγορά στα θετικά λίγο πριν από
το κλείσιμο. Οι μετοχές των περισσότερων
τραπεζών συνέχισαν να δέχονται ισχυρές
πιέσεις, με τις αποτιμήσεις τους να εξαϋλώνονται περαιτέρω. Η ανοδική αντίδραση από πολλά blues chips, αλλά και
τίτλους των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων, βοήθησε την αγορά να αποφύγει
άλλη μία «μαύρη» ημέρα παρά το ισχυρό
sell-off στα ελληνικά ομόλογα που έστειλε
την απόδοση του 10ετούς στο 3,5%.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
κέρδη 1,56% στις 491,94 μονάδες, ενώ ο
τζίρος ανήλθε στα 99,32 εκατ. ευρώ. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με απώλειες 0,45% στις 1.189,45 μονάδες,
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άλμα 4,06% στις 699,06 μονάδες.

ρισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις μαζικές
πωλήσεις των μετοχών τους. Ανέκοψαν, έτσι, προσωρινά την πτώση των
μετοχών της αεροπορικής εταιρείας
Air France-KLM, της ισπανικής τράπεζας Santander, αλλά και της μεγαλύτερης στον κόσμο ζυθοποιίας
Anheuser-Bush. Ετσι οι περισσότερες
ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με ά<
<
<
<
<
<

Μετά την εφιαλτική Δευτέρα, τα χρηματιστήρια
τόσο στην Ευρώπη όσο
και στις ΗΠΑ έκλεισαν
με κέρδη.
νοδο, με τον δείκτη FTSE 100 του
Λονδίνου να κλείνει με κέρδη 2,79%,
τον Xetra DAX της Φρανκφούρτης
με κέρδη 2,25% και τον CAC 40 του
Παρισιού με κέρδη 2,84%. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε, όμως,
η αγορά της Μαδρίτης, καθώς η επιδημία στην Ισπανία προσλαμβάνει
διαστάσεις αντίστοιχες με εκείνες
της Ιταλίας. Ετσι ο δείκτης ΙΒΕΧ 35
έκλεισε με απώλειες 7,88%.
Ανέκαμψε, άλλωστε, χθες ο χρυσός,
που κυμαινόταν στα 1.535,61 δολάρια
η ουγγιά, ενώ πτωτικά κινούνταν και
χθες οι τιμές του πετρελαίου, με το
αργό ΗΠΑ να κυμαίνεται το βράδυ
στα 27,71 δολάρια το βαρέλι και το
Brent στα 28,94 δολάρια το βαρέλι.

<
<
<
<
<
<

Το Χ.Α. καταγράφει επιδόσεις
ανάλογες εκείνων του Ιουνίου 2012, όταν ο κίνδυνος του
Grexit ήταν στο ζενίθ.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
6,91% στις 307,25 μονάδες, με την Alpha
Bank στο -12,6%, την Eurobank στο 10,53%, την Εθνική στο +7,53% και την
Πειραιώς στο -0,6%.
Παράγοντας της αγοράς σχολιάζει πως
οι τραπεζικές μετοχές έχουν αποδεκατιστεί.
Η κεφαλαιοποίηση του κλάδου είναι πλησίον των 3,5 δισ. ευρώ και σχεδόν 20%
κάτω και από τα ιστορικά χαμηλά της εποχής των capital controls, όταν πριν από

Οι μετοχές των περισσότερων τραπεζών συνέχισαν να δέχονται ισχυρές πιέσεις, με τις αποτιμήσεις τους να εξαϋλώνονται περαιτέρω. Η α-

νοδική αντίδραση από πολλά blues chips, αλλά και τίτλους των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεω,ν βοήθησε την αγορά να αποφύγει άλλη μία
«μαύρη» ημέρα.

μόλις ένα μήνα η Eurobank είχε μόνη της
κεφαλαιοποίηση πάνω από 3,5 δισ. ευρώ.
Οπως τονίζουν οι αναλυτές, πάντως,
η ψυχολογία της αγοράς είναι ιδιαίτερα
εύθραυστη, με τους πωλητές να έχουν το
πάνω χέρι, παρά τα ανοδικά «διαλείμματα».
Με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας θα
«μεταδοθεί» από το α΄ και το β΄ τρίμηνο,
και πιθανολογώντας ότι τα περιοριστικά
μέτρα θα παραμείνουν για τις επόμενες

New York/Nέα Yόρκη

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

μέσω των τιτλοποιήσεων, ανακύπτει το
ενδεχόμενο δημιουργίας μια νέας γενιάς
NPEs. Ο Γενικός Δείκτης, όπως παρατηρεί,
καταγράφει επιδόσεις ανάλογες εκείνων
του Ιουνίου 2012, όταν ο κίνδυνος του
Grexit ήταν στο ζενίθ, οδηγώντας τη
σχέση της συνολικής κεφαλαιοποίησης
ως προς το ΑΕΠ κάτω και από το 20%,
ενώ το σύνολο των δεικτοβαρών τίτλων
καταγράφει απώλειες πάνω από 50% από
την αρχή του έτους.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

εβδομάδες, οι αγορές βιώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό ορατότητας, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας της «Κύκλος Χρηματιστηριακή». Παρά
τη χθεσινή (ήπια) αντίδραση, η υποτιμητική υπερβολή στο ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζεται, με τον τραπεζικό δείκτη
να είναι σε καθημερινή βάση ο αρνητικός
πρωταγωνιστής καθώς, αντί του σεναρίου
απομείωσης των παλιών κόκκινων δανείων

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
130.92
6.8
524.695
38.62
1794.7725
85.6
21.83
200.87
250.211
21.475
78.765
119.9829
52.37
53.25
95.82
152.51
67.9
34.23
40.47
12.71
45.91
66.95
3.95
1.59
25.11
36.08
93.95
35.155
97.25
4.91
101.31
127.7263
6.86
155.26
6.06
32.16
14.0106
168.81
135.35
48.61
132.82
92.5136
26.24
143.84
73.4
142.06
131.2
33.68
70.09
139.18
31.145
113.955
123.21
149.5915
13.3
53.7
1.94
2.125
10.22
87
237.21
32.4
54

Μετ. %
0.0076
-0.2933
3.97
1.0466
6.253
-0.3144
-6.1075
6.4607
3.3033
5.0636
10.0531
-7.4277
2.4653
8.0122
2.58
1.2078
-2.5825
1.5426
-1.748
0.4743
1.4361
7.3949
20.7951
0
14.1364
5.3431
8.3122
1.9281
7.4704
-1.996
2.2507
0.81
3.003
0.3879
2.0202
-4
-3.1079
2.3339
0.0591
8.9666
4.4757
4.7008
2.902
-3.4696
4.9771
4.9033
0.2215
6.4139
4.9409
10.0759
3.1975
5.0276
-4.9159
-2.4255
-7.703
12.7677
-3.9604
3.1553
7.5789
-4.322
5.4079
-0.522
5.9031

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

92.95
28.96
115.24

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

Χθεσινό
1299.6
1814
2232
1695
720.2
247.4
6724.3605
334.1
482.9162
84.83026
2700
450
3641
359.4414
1423.83839
259.65
1221.5
121.2
1494
942.6
39.24383
938.28134
33.21
1847
69.2
3661.21
2373.85064
260.6
2046.6144
595.8
584.8
130
1431.1837
1775
126
1411.67556
494.65
239.2
2937
630.8
1309
4.5
4661.06333
65.38
2116
124.05
631.8
175.7
35.32
6007.25199
24100
1317.3946
948.5
4276
215.5
783.4
1743.5
522.2781
5632.31245

-2.1682
9.283
7.943

(Σε πέννες)

Μετ. %
0.744
4.283
10.113
-4.668
16.049
-1.474
8.037
0.572
-2.837
-1.46
3.501
-0.772
5.11
-3.514
-8.516
0.116
-1.651
7.314
-5.083
-15.839
-7.227
-4.235
18.65
-3.273
10.791
6.653
-0.637
0.89
0.243
-6.144
10.968
5.539
7.164
2.276
-4.834
6.738
6.514
-6.453
-2.134
-7.616
-3.962
-1.099
-2.83
-12.64
3.878
-9.486
-2.289
0.832
0.598
-2.186
-4.746
4.46
9.806
2.863
-9.263
3.242
-4.518
5.16
8.094

ROYAL BANK SCO
RDS ‘A
RDS ‘B
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UTD. UTILITIES
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

131.75
1080
1024.20016
1557.5423
3438.82955
148.55
388.5
369.2
190.70078
2342
590.36467
798.4
866.6
1164
1286.82637
456.5
2349.75949
800.2
225.9
280.4
120.5
3815.233
891.4
105.9
487.99238
2329

Zurich /Zυρίχη

4.191
2.798
2.272
0.489
1.072
3.7
-9.651
-7.7
6.667
9.953
-5.581
6.368
-9.861
-5.366
6.619
3.281
7.733
-11.345
4.342
-10.757
-7.592
9.836
5.292
9.896
-2.333
-6.051

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABB LTD N

15.56

2.64

DT LUFTHANSA A

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
8.932

0.276

11.442

0.5

E.ON SE NA

8.735

0.263

FRESENIUS MEDI

60.66

2.82

DT TELEKOM N

FRESENIUS SE

27.865

-1.745

HEIDELBERGCEME

35.05

0.9

HENKEL AG&CO V

64.94

-0.72

INFINEON TECH

12.66

0.056

K+S AG NA

5.606

0.38

MERCK KGAA

87.58

0.1

MUENCH. RUECK

156.1

-4.05

RWE AG

23.13

0.99

THYSSENKRUPP A

3.739

-0.365

VOLKSWAGEN VZ

99.08

1.69

VONOVIA SE

40.38

1.7

SIEMENS N

67.65

1.73

SAP SE

92.36

2.6

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
AALBERTS
AEGON
ABN AMRO BANK
AKZO NOBEL

Χθεσινό

Μετ. %

20.8

-5.24

1.8805

12.6

7.67

7.3

53.88

-2.13

ALTICE EUROPE

2.82

6.17

ARCELORMITTAL

7.172

-0.19

ASML HOLDING

211.95

-3.11

BOSKALIS WESTM

18.915

8.4

GALAPAGOS

141.4

-2.48

RICHEMONT N

51.18

3.6

HEINEKEN

74.52

-0.67

GEBERIT N1

394.3

1.91

ING GROEP

4.66

-0.21

LAFARGEHOLCIM

31.48

1.03

KONINKLIJKE DS

92.94

6.19

NOVARTIS N

73.94

5.34

KPN KON

2.049

15.8

ROCHE HOLDING

299.2

2.22

NN GROUP

20.87

3.88

92.94

6.19

58.65

2.09

33.11

3.47

SGS N

2060

4.36

KONINKLIJKE DS

SWATCH GROUP I

166.4

3.61

IMCD

ADECCO N

33.55

-0.77

RANDSTAD

25.8

-2.57

RELX

16.925

1.26

6.802

2.9

ROYAL DUTCH SH

12.034

2.52

53.8

-7.37

JULIUS BAER N
CS GROUP AG
GIVAUDAN N

2807

3.89

UNIBAIL RODAM

NESTLE SA

93.83

4.26

VOPAK

0

0

TRANSOCEAN N
SWISSCOM N

527.2

9.72

SWISS RE N

58.42

-2.99

7.76

4.08

277.7

2.97

UBS GROUP N
ZURICH INSURAN

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE

WOLTERS KLUWER

44.09

5.5

56.2

-0.35

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.06

1.07

ATLANTIA

10.39

10.51

Μετ. %

AZIMUT HLDG

11.45

12.99

Χθεσινό

Μετ. %

ENEL

5.72

5.75

173

-2.7

EXOR

43.48

47.97

129.92

-2.5

ENI

41.06

2.025

GENERALI ASS
GEOX

6.87

6.49

10.85

11.85

0.60

0.60

1.4514

3.46

40.355

0.265

BEIERSDORF

85.84

3.02

BAYER N AG

50.57

2.445

MEDIASET

3.15

0.147

MEDIOBANCA

CONTINENTAL AG

60.95

0.49

RCS MEDIAGROUP

0.58

0.59

DAIMLER AG N

24.35

1.43

PRYSMIAN

15.79

15.82

DEUTSCHE BANK

5.147

0.241

SNAM

3.71

3.51

DEUTSCHE POST

20.975

0.415

STMICROELEC.N.

16.19

16.45

DT BOERSE N

109.25

-2.45

TELECOM ITALIA

0.33

0.29

COMMERZBANK

INTESA SANPAOL

Σε τέσσερις χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο, απαγορεύθηκαν οι ανοικτές
πωλήσεις, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις.

1.51

1.42

4.58

4.58

TENARIS

4.65

4.49

TERNA

5.21

4.83

UNICREDIT

7.01

3.96

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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1745.5
3088
1480
3006
2125
1370
329
1288
395.3
2029
4538
9038
591
2899.5
2238
1353
696
1447
950
5370
323
409
685
392.2
2296
1171.5
289
3365
1889
887
3088
378.2
410.7
3180
1402
2912.5
829
2063
483
1755
689
7713
3241
983
746
5387
5833
2661.5
285
609
2930
7580
3250
4306
439.9
4440
1230
439.9
2326
1058
6360
3785

Μετ. %
4.33
-1.22
0.65
0.86
1.5
1.26
4.78
0.23
2.7
0.17
4.76
2.41
-6.64
-0.14
1.13
2.04
-3.05
3.14
-0.52
9.7
5.9
-2.85
-4.33
-0.58
2.75
2.81
2.85
1.05
8.38
-0.22
7.28
2.41
3.79
-6.19
1.46
-1.31
10.56
13.65
8.33
-2.13
4.55
0.09
2.61
-1.58
-2.02
3.55
0.38
1.42
4.82
-1.78
-2.94
11.57
-1.49
0.96
-0.45
5.94
0.96
-2.47
1.63
7.05
-3.2

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
24.06
105.75
35.47
13.64
29.20
25.44
58.28
14.36
34.50
6.52
58.12
110.25
7.85
222.60
311.25
8.47
73.18
120.75
11.00
391.05
21.84
15.99
19.73
78.45
73.40
15.66
52.08
4.57
62.16
25.15
17.08

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

Μετ. %
-0.41
6.58
-1.47
1.44
6.41
4.95
-6.99
11.58
12.2
7.31
7.71
1.85
-4.27
7.23
4.59
-5.89
3.1
-1.07
-0.32
3.56
-4.67
9.9
1.91
2.42
4.23
7.84
-7.79
-3.26
-5.56
3.35
-2.68

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
13.625
98.54
6.208
92.55
43.51
1.0335
2.82
3.311
1.677
0.0799
16.05
17.33
19.68
9.13
27.15
9.062
2.616
7.46
21.06
1.643
8.85
7.178
0.5932
14.94
6.768
0.4726
2.175
1.216
4.3375
2.95
12.07

Μετ. %
-4.1505
7.2252
0.6485
10.6396
-1.5611
14.9099
6.9194
-1.1642
4.8125
17.5
3.5484
5.0303
1.0008
17.3522
10.4107
10.0826
-8.0492
0.5391
4.4125
19.9708
-4.7363
-0.1391
13.1198
2.7864
-0.0886
7.1655
7.78
5.8312
17.8028
2.0761
2.7234
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Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,5320
0,7200
0,3380

0,5980
0,7700
0,4080

0,5622
0,7513
0,3761

-2,4640
-2,2870
1,9670

34.851
74.060
7.950

0,5500
0,7400
0,3400
0,0090

0,5880
0,7550
0,3880
0,0100

0,5880
0,7440
0,4080

-0,34
-3,38
9,09

0,0630
0,0000

0,0700
0,0945

0,9000

0,9700

0,9100

-6,19

0,0000
0,0000
0,0260
0,0000
0,0410
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0015
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2800
0,0000
0,0300
0,0260
0,0000
0,3480
0,1000
0,0180
0,0000
0,0000
0,1450
0,0010
0,0025
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

0,0310

8,77

0,0000
0,0010
0,0000
1,0400
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4800
0,0000
0,8700
0,0000
0,0610

0,2360
0,0000
0,0380
1,1100
0,1330
0,0245
0,1050
0,0700
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0225

-10,00

0,8350

-4,02

0,0000
0,0000
0,3000
0,1150
1,8300

0,0575
0,9700
0,3300
0,1330
1,8800

0,1220
1,8300

0,83
1,10

0,0000
0,0000
1,1300
0,0000
0,0000
0,2440

0,0130
0,0000
1,3300
0,2500
0,6400
0,2640

1,1300

-8,87

0,2440

9,91

0,0000

0,0800

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0610
0,2360

0,7200

0,8300

0,7200

-9,43

0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

50,0000
51,7500
0,0000
0,0000
0,0000

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
ΤΡΚΗ
ΔΗΕΠ
ΛΕΠΕ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Bank of Cyprus Holdings Plc
Demetra Holdings Plc (EM)
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΛΟΥΗ
ΤΣΟΚ

LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

0,8800

1,0000

0,8938

-7,9330

9.648

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ
ΜΙΝΕ
ΑΚΕΠ
ΓΙΕΠ
ΕΛΛΗ
ΕΞΕΠ
ΕΣΕΦ
ΙΝΕΠ
ΚΑΕΠ
ΚΕΑΕ
ΠΡΟΠ
ΣΛΕΠ
ΤΔΕΠ
ΤΕΕΠ
ΤΚΕΠ
ΦΑΣΤ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0310

0,0310

0,0310

0,2500

1.800

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΜΑΠΑ
ΧΑΣΕ
ΤΟΕΠ
ΑΓΡΟ
ΑΜΑΘ
ΚΛΑΡ
ΚΩΝΣ
ΛΕΠΤ
ΛΟΞΕ
ΝΤΟΔ
ΣΑΛΑ
ΣΙΤΟ
ΤΟΚΙ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
AMATHUS PUBLIC LTD
CLARIDGE PUBLIC LTD
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0225

0,0225

0,0225

-0,0010

11.000

0,7900

0,8700

0,8133

-5,6670

6.000

Βιομηχανία
ΝΤΙΑ
ΔΒΚΔ
ΚΕΤΣ
ΚΥΘΡ
ΤΣΙΒ

DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,1220
1,8000

0,1220
1,8800

0,1220
1,8642

0,1000
-2,0080

3.000
505

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΣΤΟ
ΙΟΑΝ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
KEO PLC
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
BLUE ISLAND PLC
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

1,1300

1,1300

1,1300

-11,0000

300

0,2440

0,2440

0,2440

2,0940

12.000

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7200

0,8600

0,7280

-7,3340

19.938

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΙΣΕΠ
ΡΕΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

Βιομηχανία
ΡΟΛΑ
ΣΤΣΔ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

51,0000
52,0000

* 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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Παράδοση χωρίς... παραλαβή
Οι Ιάπωνες έρχονται για την Ολυμπιακή φλόγα, όμως η τελετή θα αναπροσαρμοστεί
Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Στον... πάγο τοποθετεί όλες τις προσεχείς αθλητικές διοργανώσεις η νόσος
του κορωνοϊού. Διεθνείς διοργανώσεις
ακυρώνονται ή αναβάλλονται, για πρώτη φορά σταμάτησε η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους
και άγνωστο παραμένει πώς θα παραλάβουν τη φλόγα οι Ιάπωνες, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι του αθλητισμού
πιστεύουν ότι θα αναβληθούν και οι
Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη και αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.
Στην Ελλάδα, οι ιθύνοντες της κολυμβητικής ομοσπονδίας ανέστειλαν
μέχρι τις 23/5 την ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών τους, οι οποίοι
θα ακολουθήσουν την προτροπή «Μένουμε σπίτι». Οι αθλητές που προε<
<
<
<
<
<
<

Μέχρι τις 23 Μαΐου
σταματά η ολυμπιακή
προετοιμασία στον ελληνικό υγρό στίβο – Τι μελετά
η ΔΟΕ για τους Αγώνες.
τοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν εξαιρεθεί από την ΚΥΑ
που επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας, μεταξύ άλλων,
και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος,
όμως, σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να σταματήσει η προετοιμασία των αθλητών της από όλα τα αθλήματά της (πόλο, κολύμβηση, καταδύσεις, καλλιτεχνική κολύμβηση)
μέχρι και τις 23 Μαρτίου.
«Η ραγδαία εξάπλωση και τα συνεχόμενα μέτρα που λαμβάνονται από
την πολιτεία για την αντιμετώπιση
της πανδημίας καθιστούν την υγεία
των αθλητών/τριών και των προπονητών τους πρωτεύον ζήτημα, που ξεπερνά το αθλητικό πλαίσιο ακόμη και
της προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρεται στην
ανακοίνωση της ΚΟΕ. Αντίθετα, η ο-

Λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού, οι εκπρόσωποι της ιαπωνικής Οργανωτικής

Επιτροπής δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις 19 Μαΐου στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
για να παραλάβουν τη φλόγα.
μοσπονδία του τένις ζήτησε να ανοίξουν γήπεδα προκειμένου να προπονούνται ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η
Μαρία Σάκκαρη, οι οποίοι βρίσκονται
στην Ελλάδα, καθώς έχουν σταματήσει
να διεξάγονται και οι αγώνες τένις. Η
ομάδα του Τσιτσιπά θα προπονείται
στη Γλυφάδα και της Σάκκαρη στον
Ομιλο Αντισφαίρισης Αθηνών. Και
στις δύο περιπτώσεις θα απαγορεύεται

η προσέλευση θεατών και θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο των προπονητικών τιμ των αθλητών.
Ο COVID-19 έπληξε και τη λαμπαδηδρομία. Για πρώτη φορά από το 1936
διεκόπη η oλυμπιακή λαμπαδηδρομία.
Η φράση «This is Sparta» του Τζέραλντ
Μπάτλερ έριξε στη Λακωνία και την...
αυλαία της λαμπαδηδρομίας. Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στη Σπάρτη

για να δουν τον Σκωτσέζο ηθοποιό,
τον Λεωνίδα της ταινίας «300», ανάγκασαν την Ολυμπιακή Επιτροπή να
ακυρώσει την υπόλοιπη λαμπαδηδρομία προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία.
Ο κορωνοϊός, όμως, θα δημιουργήσει
προβλήματα και στην παράδοση της
φλόγας στους Ιάπωνες. Οσοι έρχονται
από το εξωτερικό θα παραμένουν σε
καραντίνα, κι έτσι οι εκπρόσωποι της
ιαπωνικής Οργανωτικής Επιτροπής
δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις
19 Μαΐου στο Παναθηναϊκό Στάδιο
για να την παραλάβουν. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή βρίσκεται σε συζήτηση με
την ιαπωνική πρεσβεία και εξετάζεται
το σενάριο να παραλάβει το φως της
Ολυμπίας εκπρόσωπος της πρεσβείας,
ο οποίος θα το παραδώσει στους διοργανωτές.
Μέχρι τώρα έχει προκριθεί στους
Ολυμπιακούς του Τόκιο το 80% των
αθλητών και η ηγεσία της ΔΟΕ φέρεται
αποφασισμένη να διεξαχθούν οι Αγώνες με όσους έχουν προκριθεί, ενώ το
20% θα συμπληρωθεί από την παγκόσμια κατάταξη των αθλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα μας δεν θα
έχει μεγάλη αποστολή διότι μέχρι τώρα
έχουν προκριθεί 26 αθλητές και αθλήτριές μας. Από την παγκόσμια κατάταξη
θα προκριθούν κάποιοι αθλητές του
στίβου, του τζούντο κ.λπ. αλλά θα μείνουν εκτός κορυφαίοι εκπρόσωποί
μας όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η
Ελένα Χατζηλιάδου κ.ά.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
πραγματοποιεί συνεχώς τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους του αθλητισμού
και της Οργανωτικής Επιτροπής της
Ιαπωνίας. Σχεδόν όλα τα προολυμπιακά
τουρνουά έχουν αναβληθεί ή μεταφερθεί για τον Ιούνιο. Τελική ημερομηνία για την επίτευξη των ορίων είναι
η 30ή Ιουνίου και οι Αγώνες έχουν
προγραμματιστεί να διεξαχθούν από
τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου.
Στη ΔΟΕ πλέον όλες οι συζητήσεις
πραγματοποιούνται με τηλεδιασκέψεις,
οι εργαζόμενοι δουλεύουν από τα σπίτια τους, ενώ έκλεισε και το Ολυμπιακό
Μουσείο της Λωζάννης.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Πώς ο Ροναλντίνιο
κατέστρεψε τη ζωή του
Στις 21 Μαρτίου του 1980, η Μιγκελίνα ντε
Ασίς έφερε στον κόσμο τον Ρονάλντο ντε
Ασίς Μορέιρα ή όπως είναι γνωστός, τον
«μάγο» της «στρογγυλής θεάς», Ροναλντίνιο.
Ο Βραζιλιάνος γητευτής της μπάλας, γεννήθηκε σε μία φτωχογειτονιά στο Πόρτο
Αλέγκρε, μία από τις πιο επικίνδυνες κωμοπόλεις της χώρας. Οι γονείς του εργάζονταν πολλές ώρες την ημέρα για να καλύψουν τα προς το ζην, όμως η οικογένεια άφησε πίσω αυτές τις πολύ σκοτεινές ημέρες,
όταν ο μεγάλος του αδελφός, Ρομπέρτο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Γκρέμιο.
Με την επιτυχία τού Ρομπέρτο, η οικογένεια μετακόμισε και βελτίωσε το βιοτικό
επίπεδό της. Ενας σοβαρός τραυματισμός
στο γόνατό του όμως έβαλε πρόωρο τέλος
στην καριέρα του. Σαν να μην έφτανε αυτό,
τον Ιανουάριο του 1989, η οικογένεια «έχασε» τον πατέρα από έμφραγμα. Σε ηλικία
μόλις οκτώ ετών, ο Ροναλντίνιο αναγκάστηκε
να «αντικαταστήσει» τον πατέρα του και
τον αδελφό του και να γίνει ο στυλοβάτης
της οικογένειας. Εχοντας πειστεί ότι ο
μικρός του αδελφός έχει μοναδικό ταλέντο
στο ποδόσφαιρο, ο Ρομπέρτο κανόνιζε καθημερινές προπονήσεις για τον μικρό «Ρόνι».
Οι δυο τους πέρασαν αμέτρητες ώρες μαζί
και η ποδοσφαιρική εξέλιξη του Ροναλντίνιο
ήταν πρωτοφανής.
Μόλις πέντε χρόνια αργότερα, ο Βραζιλιάνος άσος βραβεύτηκε ως ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της χώρας. Η διαδρομή
προς την κορυφή είχε ήδη ξεκινήσει. Το
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με
την Γκρέμιο ήρθε το 1998. Μέσα σε τρία
χρόνια, ο νέος σταρ σκόραρε 21 γκολ και
ως αποτέλεσμα, το 2001 κέρδισε μεταγραφή
στην Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι 5 εκατ. ευρώ.
Το 2002 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο
με την υπερομάδα της Βραζιλίας, ενώ το
2003, μετακόμισε στη Βαρκελώνη όπου και
αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο «μικρός
μάγος» καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Κέρδισε πολλούς τίτλους και ατομικά βραβεία
και λατρεύτηκε από τους φιλάθλους ανά
τον κόσμο.
Στη δύση της καριέρας του, επέστρεψε
πίσω στη Νότια Αμερική και αγωνίστηκε
για τρεις ομάδες της Βραζιλίας και μία του
Μεξικού. Η σπουδαία του καριέρα ολοκληρώθηκε το 2015 και από εκεί κι έπειτα
άρχισε ο κατήφορος. Μοιραία λάθη τον έ-

Ενας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες στην

ιστορία, ο Ροναλντίνιο, προφυλακίζεται, κρύβοντας τις χειροπέδες. Δεξιά, ο αδελφός του.
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Ο ρόλος του αδελφού του και
η προσπάθεια του Μέσι να
του προσφέρει ένα «σωσίβιο».
φεραν αντιμέτωπο με υπέρογκα χρέη και
εντέλει ξανά πίσω στη φτώχεια. Το καλοκαίρι
του 2019, οι Αρχές της Βραζιλίας κατάσχεσαν
57 ακίνητα, ενώ του απαγορεύθηκε και η
έξοδος από τη χώρα. Τα χρέη του έφτασαν
να ξεπερνούν τα 8 εκατ. ευρώ, όμως αυτή
τη φορά χρήματα δεν υπήρχαν για εξόφληση. Στις 5 Μαρτίου του 2020, ο Ροναλντίνιο
συνελήφθη στην Παραγουάη, καθώς προσπάθησε μαζί με τον αδελφό του να εισέλθει
στη χώρα με πλαστό διαβατήριο. Τα δύο αδέλφια κρατήθηκαν και στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν για την παραποίηση των εγγράφων. Η δικαστής δεν
πείστηκε και έδωσε εντολή για την προφυλάκισή τους.
Σύμφωνα με την ισπανική AS, ο στενός
φίλος του Ροναλντίνιο, Λιονέλ Μέσι, αναμένεται πλέον να ξεπληρώσει τα χρέη του
Βραζιλιάνου, προσλαμβάνοντας δικηγόρους
και καταβάλλοντας τέσσερα εκατ. ευρώ για
την αποφυλάκισή του.

Τετάρτη 18 Mαρτίου 2020
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Πώς να απολυμάνετε το κινητό σας
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Oσοι κάνουν βαριά χρήση μπορεί να αγγίζουν το κινητό τους έως και 5.427 φορές την ημέρα
Μια σειρά από χρήσιμες συμβουλές που θα
φροντίσουν τόσο τους χρήστες όσο και τα αξεσουάρ και έξυπνα κινητά τα οποία σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούν πολλές φορές
δίνει με ανακοίνωση η Honor.
Αναφέρει πως όπως προκύπτει από έρευνα,
η πλειοψηφία αγγίζει το κινητό 2.617 φορές,
ενώ ένας χρήστης που κάνει έντονη και βαριά
χρήση το αγγίζει 5.427 φορές την ημέρα, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι
να φροντίσουμε να κρατάμε καθαρές όλες τις
επιφάνειες εκείνες που έρχονται σε επαφή με
τα χέρια και το πρόσωπο μας.
Για την οθόνη των έξυπνων συσκευών,
όπως αναφέρει η Ηonor: «Αξίζει να καθαρίζουμε
συχνά όλες τις ‘έξυπνες συσκευές’ μας, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ρολογιών
(smart watches) ακόμα και ακουστικών, καθώς
τα αγγίζουμε συχνά. Όποτε είναι δυνατόν,
χρησιμοποιούμε ένα καθαριστικό οθόνης που
δεν ψεκάζεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια,
αλλά πρώτα σε μια πετσέτα χαρτιού ή σε ένα

AEGEAN: Διακόπτει και
περιορίζει τις πτήσεις της
Νέες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων της
ανακοίνωσε η AEGEAN. Στην ανακοίνωση αναφέρεται
ότι τις επόμενες μέρες, και έως τα τέλη του Απριλίου,
το μεγαλύτερο μέρος των συχνοτήτων ή και πτήσεων
εξωτερικού (από Ελλάδα προς άλλα κράτη) θα διακοπούν
και το δίκτυο εντός Ελλάδας θα περιοριστεί σημαντικά
σε συχνότητες. Η AEGEAN προσθέτει ότι θα διατηρηθεί
ένα βασικό πρόγραμμα περιορισμένων συχνοτήτων
στους βασικούς προορισμούς της Ε.Ε. και σε όλους τους
προορισμούς του εσωτερικού. Υπενθυμίζει πως εφαρμόζει
ήδη πολιτική αλλαγών χωρίς rebooking fees για αλλαγή
εισιτήριων σε μεταγενέστερες ημερομηνίες ταξιδίου.
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Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να κρατάμε καθαρές όλες
τις επιφάνειες εκείνες που έρχονται σε επαφή με τα χέρια και το
πρόσωπο μας.

Οι μέσοι χρήστες το αγγίζουν πάνω από 2.600 φορές την ημέρα.

πολύ απαλό. Αποφεύγουμε τη χρήση οικιακών
προϊόντων καθαρισμού κατά τον καθαρισμό
των έξυπνων συσκευών μας.
Προσέχουμε να μη χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα, καθώς το υγρό μπορεί να
οδηγήσει σε δυσλειτουργία αν εισέλθει στον
εξοπλισμό.

Αν χρησιμοποιούμε θήκες για να προστατεύουμε τα κινητά μας τότε είναι εξίσου σημαντικό να φροντίσουμε και να τις κρατάμε
καθημερινά καθαρές (ο καθαρισμός για τις
θήκες μπορεί να γίνει με κανονικά οικιακά
καθαριστικά, η θήκη θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η

θήκη είναι στεγνή πριν την τοποθετήσετε
ξανά στη συσκευή σας). Ο καρδιολόγος/γιατρός
Εργασίας Ιωάννης Γκαμάζ στον οποίο αποτάθηκε η Honor αναφέρει: «Καλό θα ήταν οποιαδήποτε προσωπική ηλεκτρονική φορητή συσκευή μας να παραμένει κοντά μας να μην
αλλάζεται ή να δίνεται σε άλλους χρήστες.

Πάντα θα πρέπει όταν την καθαρίζουμε να
έχουμε καθαρά χέρια αλλά και να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις επιφάνειες στις οποίες
αφήνουμε τις ηλεκτρονικές μας συσκευές
(Laptop/κινητά /Tablets) ή οποιασδήποτε συσκευές έρχονται σε επαφή με τα χέρια και το
πρόσωπο μας».

ΑΗΚ: Παραχωρεί καταλύματα
για τα άτομα σε καραντίνα
Η ΑΗΚ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των ενεργειών αντιμετώπισης του κορωνοϊού και της στήριξης της προσπάθειας της Πολιτείας, παραχώρησε τα Καταλύματα του
Ταμείου Ευημερίας των εργαζομένων της για φιλοξενία
των ατόμων που κρίνεται σκόπιμο να τεθούν σε απομόνωση
για 14 ημέρες. Προσθέτει ότι οι οικίες αυτές βρίσκονται
στις περιοχές Πλατρών, Παραλιμνίου και Πάφου.

Ιταλία: 3d bαλβίδες
αναπνευστήρων
σώζουν ασθενείς
Μία ιταλική εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης βοήθησε
ένα ιταλικό νοσοκομείο να ανταπεξέλθει στις ελλείψεις
του και να σώσει ζωές ασθενών με κορονοϊό σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), εκτυπώνοντας 100 βαλβίδες
αναπνευστήρων μέσα σε 24 ώρες. Το νοσοκομείο στην
πόλη Μπρέσια είχε 250 ασθενείς με Covid-19 στη ΜΕΘ
του, αλλά όχι αρκετά ανταλλακτικά (βαλβίδες) για τους αναπνευστήρες του. Η εταιρεία τροφοδοσίας δήλωσε αδυναμία να καλύψει την αυξημένη ζήτηση τόσο γρήγορα.
Τότε η εταιρεία τεχνολογίας Issinova του Μιλάνου –μετά
από παρέμβαση δημοσιογράφου– έφερε έναν εκτυπωτή
στο νοσοκομείο, σχεδίασε άμεσα μέσα σε μόνο τρεις ώρες
το πρωτότυπο μίας νέας βαλβίδας για μάσκα οξυγόνου
και τη δοκίμασε μαζί με τους γιατρούς σε έναν ασθενή.
Αφού υπήρξε η διαβεβαίωση ότι δούλευε καλά, στη συνέχεια
η εταιρεία εκτύπωσε τρισδιάστατα μία παρτίδα νέων βαλβίδων. Η νέα βαλβίδα (καθεμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για έως οκτώ ώρες και μετά χρειάζεται αντικατάσταση)
χρειάζεται περίπου μία ώρα για να εκτυπωθεί και κοστίζει
λιγότερο από ένα ευρώ η μία. Την Issinova άρχισε να
βοηθά και μία άλλη τοπική εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης, η Lonati. Ήδη ένα δεύτερο ιταλικό νοσοκομείο
ζήτησε και αυτό εκτυπωμένες βαλβίδες για αναπνευστήρες.
«Δεν έχουμε κοιμηθεί για δύο ημέρες. Προσπαθούμε να
σώσουμε ζωές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Isinnova, Κρίστιαν Φρακάσι, σύμφωνα με το BBC. Στην
εποχή του κορωνοϊού, που οι γραμμές παραγωγής και οι
αλυσίδες τροφοδοσίας μπορούν να επηρεαστούν λόγω
των περιοριστικών μέτρων, η επιτόπια τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να δώσει λύσεις στον τομέα της υγείας,
αλλά και πέρα από αυτόν σε άλλα πεδία, όπου μπορεί να
σημειωθούν ελλείψεις.

Η εταιρεία τροφοδοσίας δήλωσε αδυναμία να καλύψει την

αυξημένη ζήτηση τόσο γρήγορα.

ΠΑΣΥΞΕ – ΣΤΕΚ: Συνεχίζεται η
διαδικασία κένωσης ξενοδοχείων
Διεξάγονται ομαλά οι διεργασίες απομάκρυνσης των
πελατών των ξενοδοχείων προς συμμόρφωση με το
διάταγμα της κυβέρνησης για να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία μέχρι τις 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο των μέτρων
για αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Σε δηλώσεις στο
ΚΥΠΕ ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Ζαχαρίας Ιωαννίδης είπε ότι συνεχίζεται η διαδικασία κένωσης των ξενοδοχείων από
τους πελάτες τους ανάλογα με τον αριθμό των πελατών
που έχει το κάθε ξενοδοχείο και προς συμμόρφωση με
το διάταγμα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση για
να κλείσουν όλα τα ξενοδοχεία μέχρι τις 21 Μαρτίου.

Η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Arianespace ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται επ’ αόριστον όλες οι εκτοξεύσεις από το βασικό ευρωπαϊ-

κό διαστημοδρόμιο.

«Λουκέτο» στο διαστημοδρόμιο
της Ευρώπης λόγω κορωνοϊού
Οι διαστημικές δραστηριότητες δεν έχουν
μείνει αλώβητες από την επέλαση του
κορονοϊού. Η γαλλική αεροδιαστημική
εταιρεία Arianespace ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται επ’ αόριστον όλες οι εκτοξεύσεις από το βασικό ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο, το Διαστημικό Κέντρο Γουιάνας στη Νότια Αμερική, λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19.
Όπως έγινε γνωστό, οι εκτοξεύσεις
θα επαναληφθούν μόλις οι συνθήκες δημόσιας υγείας το επιτρέψουν. Πρόκειται,
όπως αναφέρεται, για ένα έκτακτο μέτρο
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία
των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού στη Γαλλική Γουιάνα, ένα γαλλικό
έδαφος στο βορειοανατολικό τμήμα της
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Η πανδημία έχει επηρεάσει
και την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), που
έχει ζητήσει από τους εργαζομένους να δουλεύουν όλοι
από το σπίτι τους.
Νότιας Αμερικής. Το διαστημοδρόμιο,
που λειτουργεί υπό την εποπτεία τόσο
της γαλλικής κυβέρνησης όσο και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
(ESA), έχει χρησιμοποιηθεί για σημαντικές

διαστημικές αποστολές της Ευρώπης, όπως των τηλεσκοπίων «Χέρσελ» και
«Πλανκ» (2009) και της ευρω-ιαπωνικής
αποστολής BepiColombo στον Ερμή
(2018).
Επίσης από εκεί γίνονται οι εκτοξεύσεις
πολλών εμπορικών δορυφόρων. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει και
την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία
(NASA), που έχει ζητήσει από τους εργαζομένους δύο σημαντικών διαστημικών
κέντρων της, του Κέντρου Ερευνών Ames
στην Καλιφόρνια και του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Marshall στην Αλαμπάμα, να δουλεύουν όλοι από το σπίτι
τους, μετά από κρούσματα της νόσου
και στα δύο κέντρα.

Αναστέλλεται η λειτουργία των
καταστημάτων σε όλες τις πόλεις
Η Cablenet σε συνέχεια των νέων μέτρων προστασίας
των πολιτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για αποτροπή
εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και έχοντας
υψηλό αίσθημα ευθύνης σαν οργανισμός, στηρίζει έμπρακτα τις οδηγίες των κρατικών υπηρεσιών για την
αποφυγή πληθυσμιακών συγκεντρώσεων και ενημερώνει
για τα ακόλουθα: 1) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων
των καταστημάτων Cablenet, από σήμερα 16/3/20 και
μέχρι νεωτέρας. 2) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων
των καταστημάτων Cablenet που βρίσκονται εντός
των καταστημάτων Scandia και Megaelectric, από
σήμερα 16/3/20 και μέχρι νεωτέρας. 3) Οι συνδρομητές
της Cablenet θα μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους μόνο ηλεκτρονικά.

Εργασία από το σπίτι και για τους υπαλλήλους του Τwitter
Το Twitter κάλεσε το προσωπικό του να εργάζεται από το σπίτι σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού. Ο ιός εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο
από το τέλος του περασμένου χρόνου που εμφανίστηκε στην κεντρική Κίνα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.600 ανθρώπους, ενώ πάνω από 126.000 έχουν μολυνθεί. Η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήδη έχει ανακοινώσει την υποχρεωτική εργασία από το σπίτι για τους υπαλλήλους
της στη Νότια Κορέα, το Χονγκ Κονγκ και την
Ιαπωνία νωρίτερα μέσα στον μήνα και τον
Φεβρουάριο ανέστειλε όλα τα «μη υποχρεωτικά»
επιχειρηματικά ταξίδια στο εξωτερικό. «Κι-
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Ανακοίνωσε την υποχρεωτική
εργασία από το σπίτι για τους
υπαλλήλους της στη Νότια Κορέα,
το Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία.

Ανέστειλε και όλα τα «μη υποχρεωτικά» επιχειρηματικά ταξίδια στο εξωτερικό.

νούμαστε πέραν της προηγούμενης οδηγίας
μας... και έχουμε τώρα πληροφορήσει όλους
τους υπαλλήλους μας σε παγκόσμιο επίπεδο
ότι πρέπει να εργάζονται από το σπίτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα άνευ
προηγουμένου μέτρο, αλλά πρόκειται για μια

άνευ προηγουμένου περίοδο», ανέφερε αργά
χθες το βράδυ σε ανάρτησή της στο μπλογκ
της η υπεύθυνη του τμήματος ανθρωπίνου
δυναμικού Τζένιφερ Κρίστι. Άλλες κολοσσιαίες
ιντερνετικές επιχειρήσεις έχουν λάβει παρεμφερή μέτρα για να προφυλάξουν τους υπαλλήλους τους. Η Google περιόρισε τις επισκέψεις
στα γραφεία της στη Σίλικον Βάλεϊ, στο Σαν
Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη, ενώ η Apple
έχει καλέσει όσους υπαλλήλους της το επιθυμούν να εργάζονται από το σπίτι. Η Facebook
έκλεισε τα γραφεία της στη Σιγκαπούρη και
στο Λονδίνο για απολύμανση από τη στιγμή
που ένας υπάλληλός της, ο οποίος είχε περάσει
και από τα δύο, βρέθηκε θετικός στον ιό.

Τράπεζα Κύπρου:
«Μένουμε ασφαλείς»
Η Τράπεζα Κύπρου έχει ως κύρια προτεραιότητάς της την
ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων της, την
ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών της και την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην οικονομία γενικότερα. Γι’ αυτό με ψυχραιμία,
υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, προχώρησε στη λήψη
όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση
του ιού COVID-19. Έχει ενεργοποιήσει το Σχέδιο Διαχείρισης
Πανδημίας, στα μέσα Φεβρουαρίου, το οποίο αναθεωρείται
καθημερινά, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 MAΡΤΙΟΥ 2020

Αν οι νοικοκυρές είχαν μισθό
θα «έβγαζαν» 11 τρισ. δολάρια
Στο ποσό αυτό αποτιμάται σε ετήσια βάση η ενασχόλησή τους με τα οικιακά

Στις ΗΠΑ οι γυναίκες εργάζονται για τη φροντίδα του νοικοκυριού 4 ώρες την ημέρα κατά μέσον όρο και οι

άνδρες 2,5 ώρες.

Πολλές συζητήσεις γίνονται όχι μόνο τώρα αλλά
εδώ και δεκαετίες για την ανισότητα των αμοιβών
μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και για το ζήτημα
της απλήρωτης εργασίας των γυναικών. Εάν κάποιος ή κάποια ήθελαν να υπολογίσουν πόσο
θα κέρδιζαν τo 2019 οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο
από την απλήρωτη εργασία (δηλαδή το νοικοκυριό
και τη φροντίδα παιδιών και υπερηλίκων), θα έφθανε στα 10,9 τρισ. δολ. Αυτό το ποσόν υπερβαίνει τα όσα έβγαλαν οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες
του κόσμου το 2018 μεταξύ των οποίων η Amazon
και η Apple, σύμφωνα με ανάλυση της διεθνούς
ανθρωπιστικής οργάνωσης Οxfam.
Από το τεράστιο αυτό κεφάλαιο, ειδικά οι Αμερικανίδες, εάν πληρώνονταν τον ελάχιστο μισθό, θα κέρδιζαν το 2019 περί το 1,5 τρισ. δολ.
Τα σχετικά αναφέρουν οι Γκας Βέζερεκ και
Κρίστεν Γκόντσι σε άρθρο τους στους New York
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Εάν κάποιος ή κάποια ήθελαν να
υπολογίσουν πόσο θα κέρδιζαν
τo 2019 οι γυναίκες σε όλο τον
κόσμο από την απλήρωτη εργασία
θα έφθανε στα 10,9 τρισ. δολ.
Αυτό το ποσόν υπερβαίνει τα όσα
έβγαλαν οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου κόσμου.
Times. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι κοινωνίες
σπάνια δίνουν βάρος στην αξία της απλήρωτης
εργασίας στο πεδίο της παροχής φροντίδας,

ΑΝΑΛΥΣΗ

Μεγάλη πτώση
στις αγορές, απώλειες
για το ευρώ
Η συνεχιζόμενη και ταχεία εξάπλωση του COVID19 παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των
επενδυτών, με τα διεθνή χρηματιστήρια να σημειώνουν νέες μεγάλες απώλειες την εβδομάδα
που διανύσαμε υπό τον φόβο μιας παρατεταμένης
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι περισσότεροι δείκτες έχουν υποχωρήσει
σχεδόν 30% από τα υψηλά ετών που είδαμε στα
μέσα Φεβρουαρίου, με τον βιομηχανικό δείκτη
στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Dow Jones
να καταγράφει στη συνεδρίαση της Πέμπτης τη
μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το κραχ του
1987 εν μέσω γενικευμένου πανικού για τις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19,
όπως επίσημα χαρακτηρίστηκε ο ιός από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Tα έκτακτα μέτρα
στήριξης από τις Αρχές παγκοσμίως δεν έχουν
καταφέρει να ανακουφίσουν τις αγορές λόγω
των αμφιβολιών για το αν είναι αρκετά ώστε να
αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις.
Μετά την αιφνίδια απόφαση της Fed την
προηγούμενη εβδομάδα για μείωση των επιτοκίων
κατά 50 μ.β. σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη διεθνή
χρηματοπιστωτική κρίση, ο πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ ανακοίνωσε στοχευμένα δημοσιονομικά
μέτρα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από τον ιό, καθώς και την αναστολή όλων των ταξιδιών από Ευρώπη (εκτός
του Ηνωμένου Βασιλείου) προς τις ΗΠΑ.
Ανάλογες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν από
τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου με την Κεντρική Τράπεζα να προχωρεί σε αιφνιδιαστική
μείωση 50 μ.β. στα επιτόκια και στην υιοθέτηση
νέου προγράμματος χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε δημοσιονομικά
μέτρα ύψους 1,5% του ΑΕΠ. Η σκυτάλη για την
ανάληψη έκτακτων μέτρων πέρασε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία, στην προγραμματισμένη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, αν και διατήρησε αμετάβλητα
τα επιτόκια, προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην
υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω του προγράμματος στοχευμένης
παροχής ρευστότητας για τη χορήγηση δανείων
σε επιχειρήσεις (LTRO) με πιο ελκυστικούς όρους
έως το τέλος Ιουνίου 2021 και του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης ομολόγων με επιπλέον
αγορές ύψους 120 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.
Οι αγορές, ωστόσο, θεώρησαν ενδεχομένως
ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά για τη στήριξη
της οικονομίας, με αποτέλεσμα το ευρώ να δεχθεί
πιέσεις και να υποχωρήσει την Πέμπτη σε χαμηλό
10 ημερών 1,1053 έναντι του δολαρίου πριν ανακάμψει μερικώς κοντά στο 1,1200 την επόμενη
ημέρα, παραμένοντας όμως αρκετά χαμηλότερα
από τα υψηλά ενός έτους 1,1492 που είδαμε τη
Δευτέρα.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

εκτός εάν εμποδιστεί η ομαλή προσφορά της.
Και υπενθύμισαν ότι στις 24 Οκτωβρίου του 1975
το 90% των γυναικών στην Ισλανδία διέκοψαν
μία ημέρα και μόνον την εργασία τους στο σπίτι,
τη φροντίδα των παιδιών και το μαγείρεμα. Ολη
η χώρα παρέλυσε και οι άντρες από τη μια άκρη
της Ισλανδίας έως την άλλη προσπάθησαν όπως
όπως να λύσουν το πρόβλημα, παίρνοντας τα
παιδιά μαζί τους στη δουλειά και γεμίζοντας ασφυκτικά τα εστιατόρια.
Η απλήρωτη εργασία είναι αόρατη για τους
οικονομολόγους, όπως επισημαίνει το άρθρο.
Και ως τέτοια ορίζεται, κατά τον ΟΟΣΑ, ο χρόνος
που δαπανάται για την καθημερινή φροντίδα
του σπιτιού, τα ψώνια, τη φροντίδα των παιδιών
και των ηλικιωμένων και άλλων μελών της οικογένειας ή μη, καθώς και για άλλες δραστηριότητες συναφείς με τη συντήρηση του σπιτιού.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις μετρήσεις του
ΑΕΠ και σπάνια συνεκτιμάται με άλλα μεγέθη
οικονομικής ανάπτυξης. Είναι δυσκολότατη η
αποτίμησή της δε, διότι ο καθιερωμένος μηχανισμός της προσφοράς και της ζήτησης δεν λειτουργεί στο συγκεκριμένο πεδίο.
Οι παραδοσιακές προσδοκίες πως εντός του
πλαισίου της οικογένειας θα παρασχεθούν δωρεάν
η ανατροφή των παιδιών, η φροντίδα των γηραιότερων και των αδυνάμων συσκοτίζει την
πραγματική οικονομική αξία της εργασίας αυτής.
Αυτό που μας δείχνει το παράδειγμα των Ισλανδών, είναι ότι οι γυναίκες προσφέρουν τεράστια
αλλά μη αναγνωρισμένη βοήθεια στις οικονομίες
μας. Αυτές θα μπορούσαν να πάψουν να λειτουργούν εύρυθμα, εάν οι γυναίκες σταματούσαν
να εργάζονται. Στην Ισλανδία, την επόμενη
χρονιά από την απεργία ψηφίστηκε νόμος περί
ίσων αμοιβών και σήμερα η χώρα έχει διεθνώς
τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας.
Ενα άλλο στοιχείο της όλης κατάστασης είναι
πως το βάρος της απλήρωτης εργασίας έχει άνισα
κατανεμηθεί μεταξύ των φύλων, αναφέρουν οι
ΝΥΤ.
Οι χώρες με τα καλύτερα προνοιακά συστήματα, τα οποία έχουν προβλέψεις για τη φύλαξη
των παιδιών και τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
έχουν και τις μικρότερες ανισότητες, όπως η
Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες
αφιερώνουν σχεδόν 4,5 ώρες καθημερινά στο
νοικοκυριό και 1,5 ώρα οι άνδρες. Η Ινδία έχει
το μεγαλύτερο χάσμα. Κατά μέσον όρο, οι Ινδές
εργάζονται 6 ώρες την ημέρα για τη διαχείριση
του νοικοκυριού, ενώ οι Ινδοί μόλις... 52 λεπτά
της ώρας.
Περισσότερο από 6 ώρες δαπανούν και οι Μεξικανές έναντι των περίπου 2,5 ωρών των Μεξικανών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι γυναίκες
εργάζονται για τα του οίκου και των παιδιών 4
ώρες την ημέρα κατά μέσον όρο και οι άνδρες
2,5.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, οπότε και
η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε να κρατάει
στατιστικά στοιχεία, οι Αμερικανίδες έκαναν
σχεδόν αποκλειστικά το σύνολο της απλήρωτης
δουλειάς του νοικοκυριού. Αν και έκτοτε η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών,
όπως παρατηρεί εν κατακλείδι η εφημερίδα ΝΥΤ,
έχει σμικρυνθεί, οι Αμερικανίδες εξακολουθούν
να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος της απλήρωτης
εργασίας, πέραν της συμβατικής πλήρους απασχόλησής τους.

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τρίτη
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στις 49,06 μονάδες,
παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,79%, ενώ ο δείκτης FTSE/CySE κατέγραψε πτώση 0,82%, κλείνοντας
στις 29,15 μονάδες.
Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα
€111.117,31. Πτωτικά έκλεισαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 2,29% και των Ξενοδοχείων
σε ποσοστό 0,37%.
Αντίθετα, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό
0,48% και ο δείκτης των Επενδυτικών

Εταιρειών σε ποσοστό 8,39%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €55.638,56 (πτώση 3,38% τιμή κλεισίματος €0,74). Ακολούθησαν
οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας
με €19.592,04 (πτώση 0,34% - τιμή
κλεισίματος €0,58), της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
με €14.515,26 (πτώση 9,43% - τιμή
κλεισίματος €0,72), της LOGICOM με
€8.623,55 (πτώση 6,19% - τιμή κλεισίματος €0,91) και της SALAMIS με
€4,880 (πτώση 4,02% – τιμή κλεισίματος €0,83).
Από τις μετοχές που έτυχαν δια-

<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 49,06 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε
ποσοστό 0,79%.
πραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά
και 7 πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 158. Στο μεταξύ,
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμ-

ματίων Δημοσίου 1ης Έκδοσης, Σειράς
2020 (03/01/2020 -27/03/2020), με κωδικό ΓΔ13A20/ TB13A20 από τις 23
Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 26 Μαρτίου
2020 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι
δηλαδή την εκκαθάριση όλων των
συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής
των τίτλων αυτών.
Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου θα γίνει στις 27
Μαρτίου 2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών,
σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

