
Κατακλυσμός
στα ξενοδοχεία
το τριήμερο
Κατακλυσμού
Στο κόκκινο οι κρατήσεις
Ανάσα στα ξενοδοχεία και γενικά στην
τουριστική βιομηχανία δίνει το τριήμερο
του Κατακλυσμού με τις αυξημένες
κρατήσεις από ντόπιους στο πλαίσιο
του Σχεδίου για τον εγχώριο τουρισμό.
Οι πληρότητες ανήλθαν στο 50% και
σε ορισμένες περιοχές τις έχουν ξεπε-
ράσει, κυρίως σε Αγία Νάπα και Πρω-
ταρά, ενώ πολύ καλά κινείται και η Πά-
φος. Σελ. 4

Εμβολιασμοί
κατά των νέων
μεταλλάξεων
Ελεγχος στα αεροδρόμια

Στην εντατικοποίηση του εμβολιαστικού
προγράμματος προκειμένου να καλυφθεί
ο στόχος για εμβολιασμό του 65% του
πληθυσμού, μέχρι τέλος του μήνα και
στην αύξηση των ελέγχων, κυρίως στις
πύλες εισόδου της Κύπρου στρέφουν
την προσοχή τους οι ειδικοί, προκει-
μένου να αντιμετωπισθούν οι νέες με-
ταλλάξεις του ιού. Σελ. 5
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Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - Η. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Θα ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις
Η Managing and Creative Director – Orb Communications Νικο-
λέττα Χαραλάμπους και ο General Manager της ίδιας εταιρείας
Ηλίας Αντωνιάδης, είναι σήμερα φιλοξενούμενοι στη στήλη ΔΕ-
ΚΑ στα ΔΕΚΑ. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην τηλεργασία,
τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκαν οι εταιρείες και δηλώνουν
ετοιμότητα να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Σελ. 24

ΗΠΑ 

Επενδύσεις 250 δισ. στην τεχνολογία
Με μια σπάνια διακομματική συναίνεση που αντανακλά την ανη-
συχία του αμερικανικού πολιτικού κόσμου για την επέλαση της
Κίνας, η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε νομοσχέδιο του προέ-
δρου Μπάιντεν σχετικά με το πακέτο δαπανών, ύψους 250
δισ. δολαρίων, για την ενίσχυση και αναβάθμιση του μεταποιητι-
κού τομέα και την τεχνολογία της υπερδύναμης. Σελ. 12

ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΙ

Πληρώνουν μηδαμινά ποσά σε φόρους
Οι κροίσοι πληρώνουν ψίχουλα σε φόρους. Στα 3,9 τρισ. το κό-
στος φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τα τελευταία 10 χρόνια.
Οι 25 πλουσιότεροι Αμερικανοί, την πενταετία 2014 – 2018, αύ-
ξησαν την περιουσία τους κατά 401 δισ. δολάρια και φορολογή-
θηκαν με συντελεστή μόλις 3,4%. Ο χρυσός κανόνας τού «αγο-
ράζω, δανείζομαι, πεθαίνω αλλά δεν φορολογούμαι». Σελ. 10

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Θα κοστίσει διπλάσια 
από την πανδημία
Απώλειες, που υπερβαίνουν ακόμη
και αυτές που κατέγραψαν στη διάρ-
κεια της πανδημίας, θα έχουν οι με-
γαλύτερες οικονομίες του πλανήτη σε
περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα για
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής. Σύμφωνα με έρευνα της Oxfam
και του Swiss ReInstitute, το κόστος
θα είναι διπλάσιο από αυτό της παν-
δημίας για χώρες-μέλη του G7. Σελ. 9

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλώνει η δεξαμενή
της «κρυφής ανεργίας»
Ανησυχητική αύξηση κατά 220.000
άτομα εμφάνισε, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας μέ-
σα σε έναν χρόνο λόγω παρατεταμέ-
νων αναστολών συμβάσεων και μείω-
σης της εποχικής απασχόλησης, που
αποτελούν δεξαμενή «κρυφής ανερ-
γίας». Την εύθραυστη αγορά εργα-
σίας καταγράφει και η ΓΣΕΕ. Σελ. 16

FACEBOOK

Τηλεργασία και 
μετά την πανδημία
Η Facebook θα επιτρέψει σε όλους
τους εργαζομένους της που δουλεύ-
ουν μακριά από το γραφείο, να συνε-
χίσουν την τηλεργασία και μετά το
τέλος της πανδημίας COVID-19. Η ε-
ταιρεία ενημέρωσε ήδη το προσωπι-
κό της. Μεγάλες εταιρείες τεχνολο-
γίας, όπως η Apple, η Amazon και η
Google, κινούνται επίσης προς ένα υ-
βριδικό καθεστώς εργασίας. Σελ. 11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6

Δεν είναι περίπατος ο ανασχηματισμός
Σκληρό το παζάρι για τις επιτροπές 
Δύσκολοι καιροί για Νέες Δυνάμεις 

Αρκετά κεφάλαια πρέπει να ανοίξουν
πριν από το τέλος του 2021, προκειμένου
η Κύπρος να πάρει την πρώτη δόση από
το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Τα συνολικά νομοσχέδια που θα πρέπει
να ψηφιστούν μέχρι το κλείσιμο της Βου-

λής τον προσεχή Δεκέμβριο φτάνουν τα
δεκαπέντε, συν επτά που θα υποβληθούν
στο Σχέδιο Δράσης και αφορούν τη με-
ταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.
Η διασφάλιση της εκταμίευσης των πόρων
θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την

επίτευξη των στόχων και οροσήμων που
έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επεν-
δύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που περι-
λαμβάνει το Σχέδιο. Η νέα Βουλή έχει ε-
νώπιόν της μεγάλα ζητήματα που πρέπει
να συζητήσει, άρα και να ψηφίσει μέχρι

το τέλος του 2021. Η κλιματική ουδετε-
ρότητα, η μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης, η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, η καταπολέμηση της
διαφθοράς και η διασφάλιση της δημο-
σιονομικής και χρηματοοικονομικής στα-

θερότητας είναι τα πέντε κεφάλαια που
θα ανοίξουν και που θα πρέπει να ψη-
φιστούν νομοσχέδια που σχετίζονται με
αυτούς τους τομείς. Σημαντική και απα-
ραίτητη είναι η επίτευξη συναίνεσης με-
ταξύ των κομμάτων . Σελ. 3

Η παλιά Λευκωσία φιλοδοξεί να γίνει ένα ζωνταντό κύτταρο επιχειρηματικότητας και εμπορικότητας, είτε προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις, εί-
τε μέσω αναβάθμισης των υφιστάμενων. Για τον σκοπό αυτό, ποσό ύψους 700 χιλιάδων ευρώ θα διατεθεί μέσω του σχεδίου χορηγίας για ενί-
σχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε 18 επιχειρήσεις, στην παλιά πόλη, μεταξύ αυτών, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχείο μπουτίκ
και αρχιτεκτονικά γραφεία. Σελ. 8

Τα καυτά ν/σ που θα φέρουν ζεστό χρήμα
Πρέπει να ψηφισθούν μέσα στο 2021 προκειμένου η Κύπρος να πάρει την προκαταβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η παλιά Λευκωσία γίνεται καινούρια

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Να προχωρήσουμε μπροστά
Η οικονομία θα ανακάμψει πλήρως στο
πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτιμά η ΕΚΤ,
πράγμα που σημαίνει ότι το ΑΕΠ τον
Μάρτιο του 2022 θα ισούται με το ΑΕΠ
του Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό όμως,
από μόνο του, δεν σημαίνει ότι το πρό-
γραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων
από την ΕΚΤ θα ανασταλεί, αφού αυτό
είναι κάτι που μόνο οι κεντρικοί τρα-
πεζίτες μπορούν να αποφασίσουν και
μια τέτοια συζήτηση αυτήν την περίοδο
θεωρείται από όλους τους εμπλεκόμε-
νους ως πρώιμη. Αυτήν την περίοδο
οι ευρωπαϊκές οικονομίες τηρούν στάση
αναμονής για την εκταμίευση της πρώ-
της δόσης του ταμείου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας. Η πρώτη δόση θα α-
ντιστοιχεί στο 13% του συνόλου και
θα προκύψει μέσα από μια σειρά δα-

νεισμών που διενεργεί η Κομισιόν εκ
μέρους των κρατών μελών, έχοντας
ως εχέγγυο τον ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό. 

Στη συζήτηση που αναπτύσσεται
για το κατά πόσο το μέγεθος του ταμείου
είναι αρκετό για να επουλώσει τις πληγές
και να δημιουργήσει νέα δεδομένα, η
απάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ είναι
ξεκάθαρη: Ας διανεμηθούν τα πρώτα
λεφτά και ας αξιοποιηθούν σωστά και
θα έρθει η ώρα να μελετηθεί και το κα-
τάλληλο ύψος ενός τέτοιου ταμείου. Εί-
ναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι στα υψηλά
δώματα της ΕΚΤ υπάρχει ανησυχία για
το αν τα πολύ φιλόδοξα πλάνα που κα-
τατέθηκαν θα περάσουν επιτυχώς από
τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της
υλοποίησης. Η Ευρώπη πρέπει να αλ-

λάξει και οι κυβερνήσεις το αντιλαμ-
βάνονται, όπως φάνηκε από τα σχέδια
που κατατέθηκαν, δηλώνουν πηγές
από τις Βρυξέλλες. Βεβαίως, ελπίδα
όλων είναι να διατηρηθεί μέχρι τέλους
αυτή η συνθήκη. 

Η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρυθμί-
σεις, οι οποίες για χρόνια αναβάλλονταν
και τώρα έφτασε η ώρα να γίνουν. Αυτή
είναι πάντα η πιο δύσκολη περίοδος,
αφού τώρα θα κάνουν την εμφάνισή
τους εκείνοι που αντιτίθενται και πα-
ρέμειναν όλο αυτό το διάστημα σιω-
πηροί, μη πιστεύοντας ότι κάτι μπορεί
να αλλάξει. Όταν, όμως, ξεκινήσει η
διαδικασία των αλλαγών χρειάζεται ε-
πιμονή και προσήλωση στην εφαρμογή
του πλάνου όπως σχεδιάστηκε, δίνοντας
όμως έμφαση και στις λεπτομέρειες

που πολλές φορές ευθύνονται για τις
αποτυχίες. 

Στη δική μας περίπτωση, το πολύ
πρόσφατο παράδειγμα εφαρμογής του
Γενικού Συστήματος Υγείας αποτελεί
πυξίδα για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις
που πρέπει να γίνουν και αποτελούν
προϋπόθεση ομαλής εφαρμογής του
σχεδίου ανάκαμψης για την Κύπρο. Η
μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη αποτελεί
ένα ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα, μιας και
στόχος της κυβέρνησης είναι να αλλάξει
έναν νευραλγικό τομέα λειτουργίας της
οικονομίας που έχει παραμείνει αναλ-
λοίωτος από ιδρύσεως της Δημοκρατίας. 

Η μεταρρυθμιστική ατζέντα βρίσκεται
πολύ ψηλά στις κυβερνητικές προτε-
ραιότητες, γεγονός που προβλήθηκε σε
μεγάλο βαθμό κατά την πρόσφατη προ-

εκλογική περίοδο και εν πολλοίς επη-
ρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Η κυβερ-
νητική πλευρά έλαβε πίστωση χρόνου
για να υλοποιήσει το σχέδιο για την Κύ-
προ της επόμενης μέρας. Η ισορροπία
στην νέα Βουλή είναι τέτοια που μπορεί
υπό προϋποθέσεις να καταστήσει το
σώμα καταλύτη για προώθηση των με-
ταρρυθμίσεων. Σε αυτό το ζήτημα δεν
υπάρχουν εύκολες διαδρομές και ας
είναι όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν
δυσκολίες και πισωγυρίσματα. Το ση-
μαντικό, όμως, είναι να μην επικρατή-
σουν για άλλη μια φορά οι δυνάμεις της
αδράνειας. Το αποτέλεσμα κατά την
πρόσφατη εκλογική διαδικασία κατέ-
γραψε τη διάθεση των ψηφοφόρων να
προχωρήσουμε μπροστά, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

Η πλέον
ριψοκίνδυνη
επένδυση
το bitcoin
Η Επιτροπή Τραπεζικής Ε-
ποπτείας της Βασιλείας
πρότεινε να χαρακτηριστεί
το bitcoin «η πλέον ριψο-
κίνδυνη επένδυση» και να
βαθμολογηθεί με ποσοστό
επικινδυνότητας 1.250% η
έκθεση των τραπεζών σε
κρυπτονομίσματα. Μόλις
διέρρευσε η είδηση, το
bitcoin σημείωσε άλμα κα-
τά 5%, φτάνοντας τις
37.361 δολάρια, για να υπο-
χωρήσει στις 36.200 δολά-
ρια. Σελ. 11

Πάλι στη μόδα
τα μεγάλα 
καταστήματα
στην Ελλάδα
Ο κορωνοϊός και ο φόβος
του συγχρωτισμού με άλλα
άτομα, και μάλιστα σε κλει-
στούς, μικρούς χώρους,
φέρνει στο προσκήνιο ξανά
–ή μάλλον στη μόδα– μεγα-
λύτερα καταστήματα και α-
νοιχτούς χώρους. Η τάση
αυτή αποτυπώνεται σε ό-
λους τους κλάδους του λια-
νεμπορίου, είτε πρόκειται
για οργανωμένο λιανεμπό-
ριο τροφίμων είτε σούπερ-
μαρκετ. Σελ. 18
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Το Σαββατοκύριακο 
βγάζει κυβέρνηση 
Το πήρε πια απόφαση ο Αναστασιάδης ότι κα-
νένα κόμμα δεν πρόκειται να απαντήσει θετικά
στην επίθεση φιλίας και συνεργασίας που τους
έκανε. Οι περισσότεροι γιατί δεν το θέλουν, κά-
ποιοι επειδή δεν τον εμπιστεύονται και κάποιοι
επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις. 
Όχι πως δεν το γνώριζε. Αντιθέτως, και το ήξε-
ρε και είπε να το δοκιμάσει «γιατί κανείς ποτέ
δεν ξέρει», αλλά και για να έχει και την έξωθεν
καλή μαρτυρία.
Ωστόσο, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά
του, σύμφωνα με όσα μου είπε πηγή μου που
ανεβοκατεβαίνει στον Λόφο, νιώθει πια πιο ε-
λεύθερος να προσεγγίσει ως ελεύθερος σκο-
πευτής προσωπικότητες από όποιο κόμμα θεω-
ρεί ότι μπορεί να ενισχύσουν το νέο του Υπουρ-
γικό, αλλά και την εικόνα μιας κυβέρνησης ευ-
ρύτερης αποδοχής. 
Σύμφωνα με όσα μου αποκάλυψε η πηγή μου,
την ώρα που θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, ο
Πρόεδρος ενδεχομένως να έχει πάρει ήδη και
απαντήσεις και να έχει λάβει και αποφάσεις. Ω-
στόσο, οι ανακοινώσεις δεν πρόκειται να γίνουν
σήμερα ή αύριο αλλά μάλλον στο Σαββατοκύ-
ριακο. Χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το θέμα
της ανακοίνωσης να τραβήξει και αρχές της ε-
βδομάδας για να δοθεί ο χρόνος να ξεκαθαρί-
σουν δύο σημαντικές λεπτομέρειες που προ-
βληματίζουν τον Αναστασιάδη. 
Το σίγουρο είναι πως αυτό το Σαββατοκύριακο,
ανεξαρτήτως των ανακοινώσεων, θα βγάλει τη
νέα κυβέρνηση, αν δεν την μάθουμε και από
την Παρασκευή...

Ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις 
σε κρίση
Για άλλη μια φορά, ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις
δεν αντέχει την κριτική και προβαίνει σε θυελ-
λώδεις αντιδράσεις όταν βρίσκεται υπό... κρί-
ση. Η ιδιαιτερότητα της νέας περίπτωσης είναι
ότι δεν έχει καν διαβάσει το πόρισμα και τις α-
ναφορές που τον αφορούν αλλά δρα προλη-
πτικά. Προσπαθεί να αποτρέψει ή και να ανα-
τρέψει αυτά που θεωρεί ότι του προσάπτουν
τα μέλη της ερευνητικής επιτροπής για τις πο-
λιτογραφήσεις, σύμφωνα με όσα άκουσε ή
πληροφορήθηκε. 
Με επιστολή του στον αρμόδιο επίτροπο της
ΕΕ, καταγγέλλει την αμεροληψία της ερευνητι-
κής επιτροπής σε ό,τι αφορά την Ελεγκτική Υ-
πηρεσία, μέμφεται τους όρους εντολής της και
θέτει θέμα κράτους δικαίου. Επιπλέον εγείρει
ζήτημα παράτυπης αλίευσης πληροφοριών α-
πό τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή Κυριάκο Κυριά-

κου, τον οποίο θυμάται όποτε πρόκειται να τον
καταγγείλει.
Πρόκειται είναι αλήθεια για μια νέα παγκόσμια
πρωτοτυπία από τον γενικώς ελεγκτή της Κύ-
πρου. Ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις ενημερώνει
προκαταβολικά τον Ευρωπαίο Επίτροπο για ένα
πόρισμα που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει, το
οποίο δεν έχει ακόμα ο ίδιος διαβάσει και στο
οποίο δεν γνωρίζει εάν περιλαμβάνονται οι ι-
σχυριζόμενες παράτυπα αλιευμένες πληροφο-
ρίες από τον βοηθό του.   
Πηγή μου που γνωρίζει πολλά, μου έλεγε χθες
ότι η έντονη αντίδραση του Οδυσσέα-Τσακ Νό-
ρις μόνο με ένα αιτιολογικό μπορεί να ερμη-
νευθεί: Το ότι ο ίδιος γνωρίζει πως κάτι πολύ
σοβαρό φαίνεται να υπάρχει και ίσως και να
στοιχειοθετείται εις βάρος του. «Διαφορετικά
δεν θα έμπαινε στον κόπο να κάνει όλη αυτή

την φασαρία και να συμπεριφέρεται ως αγρίμι
στο κλουβί». 
Επιπλέον επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι
γι’ αυτόν η κριτική, οι χαρακτηρισμοί και οι κα-
τηγορίες είναι θεμιτές μόνο εάν χρησιμοποιού-
νται από τον ίδιο εις βάρος άλλων. Όταν ο ίδιος
κρίνεται γίνεται πολύ, πολύ χειρότερος από
αυτούς που κατηγορεί ότι αντιδρούν στον δικό
του έλεγχο, μου είπε.
Έμαθα όμως και άλλη μία λεπτομέρεια που συ-
μπληρώνει το παζλ της Οδύσσειας που περνά
αυτή την περίοδο ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις. Η
λεπτομέρεια φέρει το μικρό, κωδικό όνομα
Cypra. Και εκεί λένε πως υπάρχουν στοιχεία
που χαλούν την καλή του εικόνα. Κάποιοι μι-
λούν για σοβαρά επιλήψιμα γεγονότα τα οποία
εγώ δεν κατονομάζω εάν δεν τα δω γραπτώς
και αν δεν πάρουν τον δρόμο της διερεύνησης.

Μια πηγή μου επιμένει πως αυτό δεν πρόκειται
να αργήσει και αυτό είναι που εξοργίζει τον Ο-
δυσσέα-Τσακ Νόρις: ότι πλησιάζει η ώρα της
κρίσεως που και ο ίδιος θα κληθεί να δώσει ε-
ξηγήσεις και αποδείξεις για την συμπεριφορά
και τη στάση του. 
Περιττό να σας πω ότι κάποιοι τρίβουν τα χέρια
τους με τις εξελίξεις ενώ άλλοι αγωνιούν πολύ
για την έκβαση και την πολιτική πια, διάσταση
της υπόθεσης.

KOYIZ: Αληθεύει ότι στον Λόφο αναμένουν το
τηλεφώνημα του φίλου μας του Τζο Μπάιντεν
προς τον Αναστασιάδη; Όπως έγκυρα πληροφο-
ρούμαι, δεν θα είναι μόνο τηλεφώνημα για ενη-
μέρωση του προέδρου για όσα ο Τζο συζήτησε
με τον Ταγίπ. Θα περιλαμβάνει και πρόσκληση
για επίσημη υποδοχή στον Λευκό Οίκο...
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ Σ Ε Β Ε Ρ Η&
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η νέα κυβέρνηση, το πιο σημαντικό τηλεφώνημα 
και η Οδύσσεια του Οδυσσέα

- Χίλια γράμματα θα γράψω, όλα θα τα περιγράψω.

Χαρακτική και όχι μόνο στο Δημοτικό Μουσείο  Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία 
Το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευ-
κωσία έχει γίνει πλέον ένας ζωντανός πολιτιστικός
χώρος, όπου διάφορες τέχνες συστεγάζονται, με
κυρίαρχη βέβαια αυτή της χαρακτικής. Μόλις προχθές
τελείωσε το φεστιβάλ Εναλλακτικού Κινηματόγραφου
και αμέσως οι χώροι του Μουσείου άλλαξαν για να
υποδεχθούν στο «ανώι» του Μουσείου την Έκθεση
έκθεσης Χαρακτικής της Σιμώνης Φιλίππου με τίτλο
«sessile», τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την
Πέμπτη 17 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Ι-
ουλίου. Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα εγκαινιάζεται
η σειρά προβολών με τίτλο «Καλλιτεχνικό Σινεμά
Αnimation-Animation και Σύγχρονη Τέχνη», απο-
τελούμενη από εβδομαδιαία προγράμματα ταινιών
μικρού και μεγάλου μήκους animation, που θα προ-
βάλλονται στην υπαίθρια αυλή του Μουσείου. Τη
σειρά προβολών κλήθηκαν να επιμεληθούν διεθνείς
συνεργάτες του AnimafestCyprus για τα προεόρτια
των 20 χρόνων του Κυπριακού Φεστιβάλ Animation.
Την Τετάρτη 16 Ιουνίου θα προβληθεί το πρώτο
πρόγραμμα της σειράς, το οποίο επιμελείται ο Andrea
Martignoni, διευθυντής του διεθνούς φεστιβάλ
ANIMAPHIX της Σικελίας, και έχει τίτλο  Sound and
Animation. 

Έκθεση Χαρακτικής 
Η ατομική έκθεση της χαράκτριας Σιμώνης Φι-

λίππου ερευνά την αντίληψη της λέξης sessile (sessile
[=άμισχος] είναι η κατάσταση του να βρίσκεται
κάποιος ριζωμένος, ακινητοποιημένος). Αυτή η α-
νικανότητα διακίνησης δεν πρέπει να μπερδεύεται
με την έλλειψη δράσης. (Άμισχος), τη σχέση δηλαδή
μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού κόσμου, διά
μέσου μιας μελέτης αρχαιολογικών τεχνουργημάτων
και φυτικής ζωής. Δημιουργεί οπτικά υβρίδια από
ευρήματα και σπορόφυτα, διεγείροντας με αυτό
τον τρόπο το βοτανικό πνεύμα του θεατή. Η έκθεση
είναι ένας φόρος τιμής στη φύση και εξυμνεί τη
σιωπηλή αλλά σταθερή της δύναμη. Παρουσιάζεται

μια συλλογή από σχέδια και πρωτότυπες λιθογραφίες
ταξιδεύοντας τον θεατή διαμέσου της μεθοδικής
διαδικασίας της χαρακτικής.

Την 1η Ιουλίου στο πλαίσιο της έκθεσης η Σιμώνη
Φιλίππου θα παρουσιάσει τη δουλειά της στο κοινό
το οποίο θα έχει την ευκαιρία να την γνωρίσει αλλά
και να συζητήσει μαζί της για την καλλιτεχνική της
προσέγγιση της στη χαρακτική.

Πληροφορίες: Εγκαίνια Πέμπτη 17 Ιουνίου, ώρα
7:30 μ.μ.  
Διάρκεια έκθεσης 17 Ιουνίου – 21 Ιουλίου 2021

Sound and Animation
Ο Andrea Martignoni είναι ένας από τους ση-

μαντικότερους σχεδιαστές ήχου διεθνώς στον
χώρο του ανεξάρτητου σινεμά animation. To πρό-
γραμμα που επιμελείται παρουσιάζει μια επιλογή
από ταινίες για τις οποίες σχεδίασε ο ίδιος τον ήχο
αλλά και σημαντικές ταινίες της ιστορίας του σύγ-
χρονου σινεμά που ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό
ήχου και τον επηρέασαν ως δημιουργό. To πρό-
γραμμα ξεκινά αποτείνοντας φόρο τιμής στους
Norman McLaren και Maurice Blackburn, παρου-
σιάζοντας μια από τις σημαντικότερες ταινίες

animation στην ιστορία του κινηματογράφου, το
Blinkity Blank. Ο ήχος σε αυτή τη ταινία είναι μίξη
οπτικών ήχων και χαράξεις απευθείας στη λωρίδα
ήχου του φιλμ, που δίνει την δυνατότητα απεριό-
ριστου αυτοσχεδιασμού στο δημιουργό. Συμπερι-
λαμβάνονται ταινίες  πολλών άλλων σημαντικών
σκηνοθετών, όπως το Every Child του Eugene
Fedorenko, το Le Grand ailleurs et le petit ici της
Καναδέζας Michele Lemieux το La Testa tra le
Nuvole του Ιταλού Roberto Catani, το Schlaf του
Claudius Gentinetta, το Happiness του Ρώσου
Andrey Zhidkov και άλλους. 

Ετήσια και περιοδική έκθεση
Στο μουσείο συνεχίζουν να είναι ανοικτές για

το κοινό μέχρι τις 14 Αυγούστου δύο σημαντικές

εκθέσεις Χαρακτικής: H ετήσια έκθεση με θέμα
«Οι Παραδοσιακές Τεχνικές της Χαρακτικής» και
η περιοδική έκθεση  με θέμα «η Χαρακτική ως Κοι-
νωνικό Σχόλιο».

Στην ετήσια έκθεση εκτίθενται  50 έργα της
συλλογής του Μουσείου, από τον 16ον  αιώνα
μέχρι και σύγχρονα έργα. Επεξηγηματικά κείμενα
βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει την πολύ-
μορφη διάσταση της χαρακτικής, χάρη στις πολλές
μεθόδους των 3 βασικών παραδοσιακών τεχνικών
της. Ένα πιεστήριο χαρακτικής στο Μουσείο, θα
βοηθήσει να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον τρόπο
εκτύπωσης έργων χαρακτικής. Χαρακτικές μήτρες,
εργαλεία χάραξης και εκτύπωσης, καθώς και βιβλία
εικονογραφημένα με χαρακτικά, είναι μερικά από
τα εκθέματα σε βιτρίνες που τοποθετήθηκαν στο
Μουσείο.

Στην περιοδική έκθεση (εις μνήμη της ιστορικού
της τέχνης Νέλλης Κυριαζή) με θέμα «Η χαρακτική
ως κοινωνικό σχόλιο» εκτίθενται 27 έργα από τη
Συλλογή του αρχείου του Μουσείου Χαρακτικής
Χαμπή – Κύπρος και του Κέντρου Χαρακτικής Α-
θηνών – Pandolfini & Σιατερλή  - Ελλάδα. Η έκθεση
συσπειρώνει πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από
διαφορετικές χώρες, με ανόμοια «εθνικά» βιώματα
και διαφορετική κοινωνική «ιστορία». Καταγράφει
ανησυχίες, θέσεις και προβληματισμούς, άλλοτε
με σαρκασμό και σάτιρα, άλλοτε με περισσότερο
έμμεσες προσεγγίσεις.

Το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου
είναι: Τρίτη – Σάββατο 10:00-13:00 και 17:00 –
20:00.

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ενημέ-
ρωση, facebook: Hambis Municipal Printmaking
Museum
Facebook: Animafest Cyprus
web: www.printmaking.cy
web: www.animafest.com.cy

Τα πράγματα φαίνονται διαρκώς
καλύτερα για τις οικονομίες
του ανεπτυγμένου κόσμου.
Ευελπιστούμε ότι θα ακολου-
θήσει μια χρυσή περίοδος σε
επίπεδο παραγωγικότητας και
κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα αναβαθ-
μίσαμε στο 4,7% από το 4,5%
την πρόβλεψή μας για την α-
νάπτυξη στην Ευρωζώνη το
2021 και από 6,8% σε 7% για
τη Βρετανία. Βασίζουμε την
αισιοδοξία μας σε τρεις υπο-
θέσεις:

Οτι το β΄ τρίμηνο του 2021
η πανδημία δεν επιβαρύνει
πλέον τόσο πολύ την οικονο-
μία. 

Οτι ο πληθωρισμός δεν έχει
τόσο ανοδική τάση ώστε να
αναγκάσει τις κεντρικές τρά-
πεζες να διακόψουν ή να με-
τριάσουν τη στήριξή τους στην
οικονομία.

Οτι δεν θα γίνουν λάθη οι-
κονομικής πολιτικής όπως μια
αύξηση φόρων ή επιβολή υ-
περβολικά αυστηρών ρυθμί-
σεων.

Η πανδημία παραμένει ο
σημαντικότερος κίνδυνος. Από
οικονομικής απόψεως, το θέμα
δεν είναι η μετάδοση των με-
ταλλάξεων αλλά το αν θα α-
ναγκαστούν οι οικονομίες να
καταφύγουν και πάλι σε κα-
ταστρεπτικά περιοριστικά μέ-
τρα. Για δύο λόγους, συνεχί-
ζουμε να πιστεύουμε πως τα
πράγματα δεν θα συμβούν έ-
τσι. 

Πρώτον, η οικονομική ζη-
μία που προκάλεσε το πρό-
σφατο κύμα της πανδημίας
τον χειμώνα αποδείχθηκε τε-
λικά αρκετά μικρότερη, παρά
τον υψηλό αριθμό μολύνσεων,

από τη ζημία που προκάλεσε
το πρώτο κύμα της περιόδου
Μαρτίου - Απριλίου 2020. 

Δεύτερον, η γρήγορη δια-
δικασία του εμβολιασμού στον
ανεπτυγμένο κόσμο θα πρέπει
να μειώσει τον κίνδυνο που
δημιουργούν τα νέα κύματα
μολύνσεων, ασκώντας πιέσεις
στη δυναμική του συστήματος
υγείας, σε τέτοιο βαθμό μάλι-
στα, που θα χρειάζονταν αυ-
στηροί περιορισμοί για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ανεξάρτητα
από τον –υποτιθέμενο– κίν-
δυνο πως οι κεντρικές τράπε-
ζες μπορεί να βάλουν ένα πρό-
ωρο τέλος στη διαδικασία οι-
κονομικής ανασυγκρότησης,
άλλα σοβαρά λάθη κατά τη
χάραξη πολιτικής θα μπορού-
σαν να θολώσουν σημαντικά
την προοπτική οικονομικής
ανάπτυξης. 

Αρχικά, η πρόωρη εφαρμο-
γή πιο περιοριστικής δημο-
σιονομικής πολιτικής που θα
μπορούσε να ανακόψει τον
ρυθμό κυκλικής ανάκαμψης.
Κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο
να γίνει και στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού. 

Οι εμπορικοί πόλεμοι ή οι
απειλές που θυμίζουν τον κ.
Τραμπ, θα μπορούσαν να ενι-
σχύσουν την αβεβαιότητα για
το παγκόσμιο εμπόριο. Το
2019, τέτοιας φύσης εντάσεις
περιόρισαν την οικονομική α-
νάπτυξη της Ευρωζώνης έως
σχεδόν 1%. 

Παρά λοιπόν κάποιες δια-
φορές αλλά και ορισμένες πά-
νω σε σημαντικές πρωτοβου-
λίες χάραξης πολιτικής, η συ-
νάντηση των κρατών-μελών
του G7 στην Κορνουάλη φαί-
νεται να έχει επιβεβαιώσει
πως η διατλαντική συνεργασία
βρίσκεται πολύ πίσω στην α-
τζέντα. 

Τέλος, η αύξηση της φορο-
λογίας θα μπορούσε να ασκή-
σει πίεση στην προοπτική α-
νάπτυξης των οικονομιών και
στις δύο πλευρές του Ατλα-
ντικού. Μέχρι στιγμής, αυτοί
οι κίνδυνοι δεν φαίνεται ότι
θα μπορούσαν να επιφέρουν
καίριο πλήγμα στις θετικές οι-
κονομικές προοπτικές.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικο-
νομολόγος της Berenberg Bank.

Θετικές προοπτικές, 
υπαρκτοί κίνδυνοι

Εγκαίνια έκθεσης χαρακτικής της Σιμώνης Φιλίππου
(17 Ιουνίου) και διεθνές πρόγραμμα ταινιών καλλιτε-
χνικού animation σε συνεργασία με το Animafest
Cyprus (16 Ιουνίου). 

<<<<<<

Αν αποφύγουμε 
τα σοβαρά λάθη 
του παρελθόντος, 
οι ανεπτυγμένες 
οικονομίες μπορούν
να απολαύσουν 
περίοδο παρατετα-
μένης ανάπτυξης.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
της Κύπρου περιλαμβάνει κοστολογημέ-
νες μεταρρυθμίσεις και δημόσιες επεν-
δύσεις με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το
2026. Ωστόσο, αρκετά κεφάλαια πρέπει
να ανοίξουν πριν από το τέλος του 2021
με τα συνολικά νομοσχέδια που θα πρέπει
να ψηφιστούν μέχρι το κλείσιμο της Βου-
λής τον προσεχή Δεκέμβριο να φτάνουν
τα δεκαπέντε (15) συν επτά (7) που θα
υποβληθούν στο Σχέδιο Δράσης. Παρά
το ότι θα δοθούν, όπως έγραψε η «Κ» σε
προηγούμενο ρεπορτάζ της, 156 εκατομ-
μύρια ευρώ ως προκαταβολή πιθανότατα
στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, η δια-
σφάλιση της εκταμίευσης των πόρων θα
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επί-
τευξη των στόχων και οροσήμων που έ-
χουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις
και τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει
το Σχέδιο. Η νέα σύνθεση της Βουλής
των Αντιπροσώπων έχει ενώπιόν της με-
γάλα ζητήματα που πρέπει να συζητήσει,
άρα και να ψηφίσει μέχρι το τέλος του
2021. Η κλιματική ουδετερότητα, η με-
ταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
η καταπολέμηση της διαφθοράς και η
διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρη-

ματοοικονομικής σταθερότητας είναι τα
πέντε (5) κεφάλαια που θα ανοίξουν και
που θα πρέπει να ψηφιστούν νομοσχέδια
που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.
Άκρως σημαντική, λοιπόν, θα είναι η ε-
πίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κομμάτων
και να γίνει έγκαιρη ψήφιση των νομο-
σχεδίων που επηρεάζουν την υλοποίηση
του πλάνου του Ταμείου Ανάκαμψης για
να αποταμιευθούν όσο περισσότερα χρή-
ματα είναι εφικτό. Υπενθυμίζεται πως η
Κύπρος μπορεί να λάβει μέχρι το 2026
κονδύλια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ,
αλλά και δανεισμό 230 εκατομμυρίων
ευρώ μέσω του προγράμματος του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Τα νομοσχέδια που πρέπει να ψηφιστούν
για τα ανωτέρω θέματα είναι «παλιές α-
μαρτίες», διότι πολλά από αυτά αφορούν
μεταρρυθμίσεις που έχουν κατατεθεί και
βρίσκονται στα «συρτάρια» της Βουλής
ακόμα και από το 2017. Υπάρχουν νομο-
σχέδια που αφορούν τους πέντε (5) προ-
αναφερθέντες άξονες από το 2019, το
2020, αλλά ακόμα και «φρέσκα», όπως
λίγο πριν από τη διάλυση της προηγού-
μενης σύνθεσης Βουλής των Αντιπρο-
σώπων.

Κλιματική ουδετερότητα
Μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 θα πρέπει

να έχουν ψηφιστεί ένα συν δύο (1+2)
νομοσχέδια για την κλιματική ουδετε-
ρότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσ-
δυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –
ΑΠΕ. Το πρώτο νομοσχέδιο τιτλοφορείται
ως «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλε-
κτρισμού (Τροποποιητικός)  Νόμος του
2021» και βρίσκεται ενώπιον της Βουλής
των Αντιπροσώπων από τις 23 Απριλίου
2021. Το νομοσχέδιο αφορά στην ανε-
ξαρτητοποίηση του Κυπριακού Διαχει-
ριστή Συστήματος Μεταφοράς (TSOC)
από την αρμόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-

πρου για να διευκολύνει το άνοιγμα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον αντα-
γωνισμό και την προώθηση της υιοθέ-
τησης και χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Το κεφάλαιο της κλιματικής
ουδετερότητας δεν περιορίζεται μόνο
στο πιο πάνω νομοσχέδιο, αλλά περιλαμ-
βάνει και άλλες τομές που αφορούν πρά-
σινη φορολογία, διαδικτυακό One-Stop-
Shop και δημιουργία κανονιστικού πλαι-
σίου για αποθήκευση ενέργειας. Όσον
αφορά στην αποθήκευση, στο επόμενο
διάστημα αναμένεται να κατατεθούν δύο
νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής για κα-
νόνες μεταφοράς και διανομής (ΚΔΜ)
και κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού (ΚΑΗ).
Προς στιγμήν υποχρέωση έχει η Κύπρος
να ψηφίσει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021
τα νομοσχέδια που αφορούν στην ανε-
ξαρτητοποίηση και στην αποθήκευση.
Τα νομοσχέδια που βρίσκονται στον
άξονα της κλιματικής ουδετερότητας και
της ενεργειακής απόδοσης, θα «ξεκλει-
δώσουν» κάποια στιγμή μέχρι το 2026
συνολικά 269 εκατ. ευρώ.

Δημόσια Διοίκηση
Μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να έ-

χουν ψηφιστεί τρία συνολικά νομοσχέδια
που αφορούν στην μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης. Ο λόγος για νομο-
σχέδια που έχουν κατατεθεί από τις 11
Οκτωβρίου του 2019 και βρίσκονται ακόμα
«υπό συζήτηση». Τα τρία νομοσχέδια
τιτλοφορούνται ως «Ο περί Δημόσιας Υ-
πηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος», «Ο
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προ-
αγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώ-
το Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμος» και «Οι περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κα-
νονισμοί». Στόχος των νομοσχεδίων και
κανονισμών είναι η ενίσχυση της διοι-
κητικής ικανότητας και βελτίωση των
διαδικασιών και της λειτουργίας της δη-
μόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη
και εφαρμογή πολιτικής. Στόχος επίσης
είναι η εισαγωγή νέου πλαισίου για την
αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων
για την πλήρωση κενών θέσεων στη δη-
μόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών
για την αξιολόγηση των επιδόσεων των
εργαζομένων. Οι μεταρρυθμίσεις μέσω
των ανωτέρω νομοσχεδίων αφορούν στον
εξορθολογισμό του συστήματος βάρδιας
μέσω της εφαρμογής ενός εκ περιτροπής
συστήματος, το οποίο θα διασυνδεθεί
με το μηχανογραφημένο σύστημα δια-
χείρισης επιχειρησιακών πόρων (σύστημα

ERP) του Γενικού Λογιστηρίου που θα
ξεκλειδώσει 0,5 εκατ. ευρώ, η ψηφιοποί-
ηση της νομοθετικής διαδικασίας, ανά-
πτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας σύ-
νταξης νομοθεσίας και βάσης δεδομένων
που θα «ξεκλειδώσουν» 1,7 εκατ. ευρώ
και τέλος, ο κόμβος μοντελοποίησης οι-
κονομικής πολιτικής με νέα μοντέλα, ερ-
γαλεία και δεδομένα για ανάλυση και α-
ξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής
που θα ξεκλειδώσουν 1,4 εκατ. ευρώ.

Tοπική αυτοδιοίκηση
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 θα πρέ-

πει να έχουν ψηφιστεί δύο συνολικά νο-
μοσχέδια που σχετίζονται με την μεταρ-
ρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και
του χωροταξικού σχεδιασμού. Τα δύο
νομοσχέδια αυτά έχουν κατατεθεί από

τις 13 Μαρτίου 2020 στην Βουλή των Α-
ντιπροσώπων και τιτλοφορούνται ως «Ο
περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020» και «Ο περί Δήμων (Τροποποι-
ητικός) Νόμος του 2020. Μέσω αυτών
των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, α-
ναμένεται να γίνει νέο νομοθετικό πλαίσιο
για τις τοπικές αρχές και σχετικά μέτρα
στήριξης που θα ξεκλειδώσουν 0,8 εκατ.
ευρώ, και αστικός αναδασμός (urban
land consolidation) - πολεοδομικός ανα-
σχεδιασμός για την ορθολογική διαχείριση
και αξιοποίηση της γης που θα ξεκλει-
δώσουν 0,5 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις
που σχετίζονται με αυτές τις μεταρρυθ-
μίσεις είναι πολλαπλάσιας αξίας. 

Καταπολέμηση της διαφθοράς
Ταυτόχρονα, μέχρι το Δεκέμβριο του

2021 θα πρέπει να έχει ανοίξει το καίριο
ζήτημα για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς. Τα νομοσχέδια που θα πρέπει
να ψηφιστούν μέχρι να κλείσει η Βουλή
για Χριστούγεννα είναι δύο και είναι κα-
τατεθειμένα ενώπιόν της το ένα από τις
14 Μαΐου του 2019 και το άλλο από τις
18 Μαΐου του 2017. Τα δύο νομοσχέδια
τιτλοφορούνται ως «Ο περί της Διαφάνειας
στις Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Απο-
φάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος
του 2019» (lobbying και θεμάτων ασυμ-
βίβαστου) και «Ο περί Αναφοράς Πράξεων
Διαφθοράς Νόμος του 2017» (για την προ-
στασία όσων αποκαλύπτουν στοιχεία
που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς).
Γενικότερα για την καταπολέμηση της
διαφθοράς οι στόχοι όπως καταγράφονται
είναι η βελτίωση του νομοθετικού και

θεσμικού πλαισίου για καταπολέμηση
της διαφθοράς και η σύσταση νέου Φορέα
- Αρχής για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς. Η βελτίωση του νομοθετικού
και θεσμικού πλαισίου για την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς θα ξεκλειδώσει
4,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σχέδιο χορηγιών
αναφορικά με την πιστοποίηση (ISO) ορ-
γανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα στην ανάπτυξη και εφαρμογή συ-
στημάτων διαχείρισης για καταπολέμηση
της δωροδοκίας και της διαφθοράς θα
ξεκλειδώσει 2 εκατ. ευρώ.

Χρηματοοικονομική σταθερότητα
Μέχρι το τέλος του παρόντος έτους,

δηλαδή Δεκέμβρη του 2021 θα πρέπει να
«κλείσει» και το κεφάλαιο που αφορά στη
διασφάλιση της δημοσιονομικής και χρη-
ματοοικονομικής σταθερότητας. Συνολικά
πέντε νομοσχέδια που έφτασαν ενώπιον
της Βουλής των Αντιπροσώπων το Μάρτιο
του 2021 με διαφορά τριών ημερών μεταξύ
τους (5 Μαρτίου τα τρία εξ αυτών και 8
Μαρτίου τα άλλα δύο) θα πρέπει να συ-
ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και
να ψηφιστούν στην Ολομέλεια. Τα πέντε
νομοσχέδια τιτλοφορούνται ως «Ο περί
Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύν-
σεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποι-
ητικός) Νόμος του 2021», «Ο περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Ε-
κτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2021», «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υπο-
θηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2021», Ο Περί Φορολογίας του
Εισοδήματος (τροποποιητικός) (Αρ.1) Νό-
μος του 2021» και «Ο περί Έκτακτης Ει-
σφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
(τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021».
Για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής
και χρηματοοικονομικής σταθερότητας
τα νομοσχέδια αποσκοπούν στη δημι-
ουργία Πλαισίου και Σχεδίου δράσης για
την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων – ΜΕΔ, αλλά και στην  α-
ντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού
σχεδιασμού – ATP. Όλο το πακέτο των
νομοσχεδίων που αφορούν στη διασφά-
λιση της δημοσιονομικής και χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας θα ξεκλειδώ-
σουν 44,5 εκατ. ευρώ.

Τα 15 συν 7 ν/σ που πρέπει να ψηφισθούν το 2021
Κλίμα, μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνη, διαφθορά, χρηματοοικονομική σταθερότητα

Η Κύπρος μπορεί να λάβει μέχρι το 2026 κονδύλια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και δανεισμό 230 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας.

<<<<<<

Παρά το ότι θα δοθούν 156 
εκατομμύρια ευρώ ως προ-
καταβολή πιθανότατα στο
δεύτερο μισό του Αυγού-
στου, η εκταμίευση των 
πόρων θα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την επίτευ-
ξη των στόχων και οροσή-
μων που έχουν τεθεί.

Η Κομισιόν συγκέντρωσε την Τρίτη 15 Ι-
ουνίου 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω
ενός δεκαετούς ομολόγου με λήξη στις 4
Ιουλίου 2031 στο πλαίσιο της χρηματο-
δότησης του Next Generation EU. Η Κο-
μισιόν σημειώνει ότι «πρόκειται για τη
μεγαλύτερη έκδοση θεσμικών ομολόγων
στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη θεσμική
συναλλαγή ενιαίας δόσης και το μεγαλύ-
τερο ποσό που έχει συγκεντρώσει η ΕΕ
σε μία μόνο συναλλαγή». Σύμφωνα με
την Κομισιόν, το ομόλογο έχει προσελ-
κύσει πολύ έντονο ενδιαφέρον από επεν-
δυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον
κόσμο, χάρη στο οποίο η Κομισιόν έχει
επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολό-
γησης, όπως και οι επανειλημμένα επι-
τυχημένες εκδόσεις στο πλαίσιο του προ-
γράμματος SURE. Τα χρήματα θα χρησι-
μοποιηθούν τώρα για τις πρώτες πληρωμές
στο Next Generation EU, στο πλαίσιο της

διευκόλυνσης ανάκτησης και ανθεκτι-
κότητας και διαφόρων προγραμμάτων
προϋπολογισμού της ΕΕ. Μέχρι το τέλος
του 2021, η Κομισιόν αναμένει να συγκε-
ντρώσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ
σε ομόλογα, τα οποία θα συμπληρωθούν
με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ,
σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης
που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το ακριβές ποσό θα εξαρτηθεί από τις
ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και
η Κομισιόν θα αναθεωρήσει την αρχική
της αξιολόγηση το φθινόπωρο. Με τον
τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να χρημα-
τοδοτήσει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του
έτους, όλες τις προγραμματισμένες επι-
χορηγήσεις και δάνεια προς τα κράτη
μέλη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανά-
κτησης και ανθεκτικότητας, καθώς και
να καλύψει τις ανάγκες των πολιτικών
της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση

Next Generation EU. Η Πρόεδρος Φον
Ντερ Λάιν δήλωσε σχετικά την Τρίτη ότι
«σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική
ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διε-
νεργήσαμε με επιτυχία την πρώτη χρη-
ματοδοτική πράξη για το Next Generation
EU. Ως ισχυρή Ένωση, συγκεντρώνουμε
χρήματα στις αγορές μαζί και επενδύουμε
σε μια κοινή ανάκαμψη από αυτήν την
κρίση. Είναι μια επένδυση στην ενιαία
αγορά μας. Και ακόμη πιο σημαντικό,
είναι μια επένδυση στο μέλλον των επό-
μενων γενεών της Ευρώπης καθώς αντι-
μετωπίζουν τις προκλήσεις της ψηφιο-
ποίησης και της κλιματικής αλλαγής. Τα
χρήματα μπορούν τώρα να αρχίσουν να
ρέουν για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση
της ηπείρου μας, για να οικοδομήσουμε
μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο αν-
θεκτική Ευρώπη. Θα επισκεφθώ τώρα
κάθε κράτος μέλος, για να δω την επίδραση

του Next Generation EU επί του εδάφους».
Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπο-
λογισμό και τη διοίκηση, Γιοχάνες Χαν,
συμπλήρωσε την Τρίτη ότι, «σήμερα, έ-
χουμε φτάσει σε ένα βασικό ορόσημο για
την εφαρμογή του Next Generation EU.
Αφού θέσαμε όλα τα θεμέλια με ταχύτητα
ρεκόρ, σήμερα πραγματοποιήσαμε με ε-
πιτυχία την πρώτη πράξη δανεισμού στο
πλαίσιο του προγράμματος ανάκτησης.
Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα ενός
μεγάλου ταξιδιού, φέρνοντας πάνω από
800 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες
τιμές στην οικονομία της ΕΕ. Το Next
Generation EU έχει πλέον γίνει πραγμα-
τικότητα και είναι έτοιμο να οδηγήσει
τη συλλογική μας ανάκαμψη από την
πανδημία, θέτοντας την Ευρώπη σε ένα
πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό μονο-
πάτι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δεκαετές ομόλογο έφερε 20 δισ. για το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη

Αν και η μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος στην Κύπρο είναι νευραλ-
γικής σημασίας και θα έπρεπε να έχει
γίνει από «μνημονιακής» ή έστω, «με-
ταμνημονιακής περιόδου», βάσει του
σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων που
έχουμε αποστείλει ως χώρα, θα γίνει
το πρώτο βήμα στα τέλη του έτους. Τα
επτά (7) συνολικά νομοσχέδια που βρί-
σκονται στα «συρτάρια» της Βουλής α-
κόμα και από τις αρχές του 2019 (στέλ-
νονταν από Ιανουάριο μέχρι και Μάιο
του 2019), όπως προκύπτει, συμπερι-
λαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης που
θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή το Δεκέμβριο του 2021, με στόχο
να επιτευχθεί η δέσμευση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας για μείωση των κα-
θυστερημένων υποθέσεων κατά 20%
μέχρι τον Ιούνιο 2024 και κατά 40% μέ-
χρι τον Ιούνιο 2026. Τα αναθεωρημένα
νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρ-
ρύθμιση της δευτεροβάθμιας δικαιο-
δοσίας - μεταρρύθμιση και εκσυγχρο-
νισμό της δομής και της λειτουργίας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη δη-
μιουργία ξεχωριστού Εφετείου για την
αντιμετώπιση των καθυστερημένων

υποθέσεων – backlog είναι τα εξής: «Ο
περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης
του Συντάγματος Νόμος του 2021», «Ο
περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποι-
κίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021» και «Ο περί Δικαστηρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Τα
νομοσχέδια για την ίδρυση και λειτουρ-
γία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυ-
τοδικείου στην Κύπρο είναι τα εξής:
«Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και
Ναυτοδικείου Νόμος του 2019» και «Ο
περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός)

Νόμος του 2019». Συν τοις άλλοις, ε-
νώπιον της Βουλής βρίσκεται το νομο-
σχέδιο που τιτλοφορείται ως, «Ο περί
Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2019 - για την επέκταση των
κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτερου
Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχια-
κού Δικαστή» και «Ο περί Δικαστηρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 - για
τη δημιουργία, στα πλαίσια του Επαρ-
χιακού Δικαστηρίου, νέας ειδικής δι-
καιοδοσίας εκδίκασης διαφορών που
προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστω-

τικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα.
Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του

δικαστικού συστήματος, στόχος είναι
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
και λειτουργικότητα της δικαιοσύνης,
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
δικαστηρίων να «ξεκλειδώνει» συνολικά
10,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο. Η εκ-
παίδευση των δικαστών και του προ-
σωπικού των δικαστηρίων θα «ξεκλει-
δώσει» 0,2 εκατ. ευρώ και η αναβάθμιση
της υποδομής των δικαστηρίων, 2,5 ε-
κατ. ευρώ.

Τέλος του 2021 αρχίζει η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ομόλογο έχει προσελκύσει πολύ έντονο ενδιαφέρον από ε-
πενδυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο,
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η πραγματοποίηση των εγκαινίων του
νέου Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας τελέ-
στηκαν με λαμπρότητα και ουσιαστικά
συνιστούν στην εκπλήρωση του στόχου
που είχε θέσει ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος Β΄, από την αρχή της εκλογής
τους στο θρόνο της Εκκλησίας του Από-
στολου Βαρνάβα. Ενός ονείρου, όπως το
είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος, και που ο Θεός
τον καταξίωσε να το δει να παίρνει σάρκα
και οστά, όπως ο ίδιος έλεγε συχνά πυκνά.
Ο νέος Καθεδρικός Ναός θα δώσει μια
νέα πνοή στην παλιά πόλη της Λευκωσίας,
ενώ ελπίζεται να γίνει σημείο αναφοράς
για τους πιστούς των γύρω περιοχών και
όχι μόνο. Τα εγκαίνια του Καθεδρικού
Ναού συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 58
χρόνων ιερατικής διακονίας από τον Μα-
καριώτατο. 

Πέρα από τα ιερατικά του καθήκοντα,
ο Κύπρου Χρυσόστομο, όλα αυτά τα χρό-
νια, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και
πολύπλευρό έργο που σε πολλές περι-
πτώσεις ξεπερνά την Εκκλησία. Από την
εποχή που ήταν ποιμενάρχης της Επαρ-
χίας Πάφου, ο Χρυσόστομος Β’ επιδόθηκε
σε μια προσπάθεια να αναστηλώσει εκ-
κλησίες της Επαρχίας, ενώ σημαντικό
είναι το έργο του στην ανέγερση νέων
ναών τόσο ως Μητροπολίτης Πάφου όσο
και ως Αρχιεπίσκοπος. Επ’ ευκαιρία των
εγκαινίων του Καθεδρικού Ναού, η «Κ»
παρουσιάζει το έργο που έχει επιτελέσει
ο Αρχιεπίσκοπος από το 1978 μέχρι σή-
μερα.

Ναοί που ανεγέρθηκαν και εγκαινιά-
στηκαν υπό του κ.κ. Χρυσόστομου Β’ ως
Μητροπολίτη Πάφου:
Αγίου Γεωργίου Λορόβουνο

Παχυάμμου 1980
Παναγία Θελέτρας 1982
Άγιος Ιάκωβος Κονιά 1981
Αγία Ειρήνη Τίμης 1980
Ι.Ν. Αγίου Νεοφύτου Επισκοπή 1982
Μούσερε Αγία Σοφία 1984
Ψάθι Αγ. Παρασκευή 1984

Χολέτρια Αγ. Παντελεήμονας 1984
Τρεμιθούσα Αγίου Γεωργίου (Α) 1984
Χλώρακα Αγίου Νεκταρίου 1986
Μανδριά Αγ. Βρυώνα 1986
Νέα Δήματα Προφ. Ηλία 1987
Ακουρδάλια Πάνω Ι.Ν. Παναγίας 1987
Πωμός Αγ. Ευψύχιος 1988
Κισσόνεργα Άγιος Κόνωνας 1988
Κολώνη Αγ. Πανάρετος 1990
Αγία Μαρινούδα 1991
Μανδριά Αγ. Ανδρόνικος 1991
Παχύαμμος Αγ. Ραφαήλ 1992
Βάσα Ι.Ν.Αγίου Βαρνάβα 1994
Αναρίτα Αγ. Ονούφριος 1994
Γεροσκήπου Αγ. Σπυρίδων 1994
Κ. Πάφος Αγ. Ανάργυροι 1994
Φοινί Αγία Άννα 1995
Έμπα Απ. Ανδρέας 1996
Παναγίας Θεραπεύτριας 

Νοσοκομείο 1996
Σκούλλι Αγ. Γεώργιος 1996
Αγιος Γεώργιος Κάτω 

Περβόλια Πάφου 1998
Μελαμιού Παναγίας 1998
Έμπα Αγ. Χαράλαμπος 1998
Μεσόγη Απ. Βαρνάβα 2000
Άγιος Δημήτριος Μούτταλος 2002
Αγ. Γεώργιος Τρεμιθούσα-

Μεγ. εκκλησία 2003
Τροοδίτισσα Αγ. Νεόφυτος 2004
Πάφος Παντάνισσας 2004
Κάθηκας Αγ. Ιπάτιος 2005

Ναοί που ανεγέρθηκαν και εγκαινιά-
στηκαν υπό του κ.κ. Χρυσόστομου Β΄ ως
Αρχιεπισκόπου Κύπρου:
Άγιος Αμβρόσιος Ι.Ν. Αγ. Εφραίμ 2008
Κοκκινοτρεμιθιά Απ. Βαρνάβα
Αγία Σοφία 
Φιλάνι Ι.Ν. Σωτήρος 2012
Λακατάμια Αγ. Παρασκευή
Λευκωσία Αγ. Παρασκευή
Στρόβολος Αγία Σοφία 2013
Αγλατζιά Αγ. Βαρβάρας 2013
Καιμακλί Αγ. Πολύδωρος
Ιερός Ναός Γεννήσεως 

του Σωτήρος Χριστού Τάλας
Καθεδρικός Ναός Απ. Βαρνάβα 

Λευκωσία 2021

Ναοί που επισκευάστηκαν και εγκαι-
νιάστηκαν υπό του κ.κ.Χρυσόστομου Β΄
ως Μητροπολίτη Πάφου:
Σταυρός της Ψώκας 1978
Σταυρός Κρατημάτων 1978
Αργάκα 1979
Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς 1979
Άγιος Νικόλας Πόλις 1979
Όμοδος Αγίου Σπυρίδωνος 1982
Αγίου Γεωργίου Πέρα Βάσας 1982
Ι.Ν. Παναγίας Γιόλους 1980
Ιωάννη Προδρόμου Τορνάριδες 1981
Άγιος Θεοδόσιος Αρχιμανδρίτα 1983
Παναγία Χρυσολάκουρνα Στενή 1983
Τρόζενα Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 1983
Όμοδος Αγ. Παρασκευή 1983
Ανατολικό Αγ. Λεοντίου 1984
Προδρόμι Βενεδιώτισσα 1984
Χούλου Αγίου Γεωργίου 1985
Τροοδίτισσα Αγ. Αθανάσιος 1986
Λέμπα Αγ. Στεφάνου 1987
Κάθηκας Αγ. Γεώργιος 1987
Χλώρακας Αρχαγγέλου 1987
Λετύμπου Φωτολάμπουσα 1987

Χλώρακας Άγιος Γεώργιος 1990
Δρούσια Ι.Ν. Προδρόμου 1990
Κοιλίνια Αγ. Αναστασία 1991
Πάχνα Αγ. Μαρίνα 1991
Μαμώνια Ι.Ν. Παναγίας 1992
Τάλα Αγ. Γεώργιος Στεφάνης 1993
Δρύμου Ι.Ν. Αρχαγγέλου 1993
Τάλα Άγιοι Σαράντα 1994
Κοιλίνια Αγ. Επιφάνιος 1994
Δρούσια Αγ. Γεώργιος 

Νικοξυλίτης 1994
Τσάδα Αγ. Κωνσταντίνου 

& Ελένης 1995
Θελέτρα Αγ. Τρύφων 1995
Δρούσια Άγιος Λουκάς 1996
Κελοκέδαρα Αρχαγγέλου 1997
Γεροσκήπου7 Αγιώργιδες 1997
Πενταλιά Αγ. Μηνάς 1997
Κάτω Πάχνα Αγ. Απόστολοι 1998
Άγιος Φώτιος 1998
Κελοκέδαρα Αγ. Ανάργυροι 1999
Φοινή Αγ. Μαρίνα 2000
Φοινί Αγιος Γεώργιος 2002

Ναοί που επισκευάστηκαν ή/και ανα-
στηλώθηκαν υπό του κ.κ. Χρυσόστομου
Β΄ ως Μητροπολίτη Πάφου:
Αγία Μαρίνα Αναρίτας 1979
Παναγίας Μαλλιάς 1982
Επέκταση Αγίου Θεοδώρου 1983
Αποστόλου ΤυχικούΜεσάνων 1983
Αγίου Γεωργίου Πενταλιάς 1982
Αγίας Αναστασίας Κοιλίνιας 1982
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου 

Νικόκλειας 1983
Εκκλησία Αγίας Μαρίνας 

Χρυσοχούς 1980
Μεταφορά Αγίου Λεοντίου 

στο Ανατολικό 1983
Άγιος Γεώργιος Προδρόμι 1983
Αγία Αικατερίνα Τάλας 1983
Παναγία Χλώρακας 1985
Παναγία Κοίλης 1985
Αγία Μαρίνα Ποταμιούς 1983
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου-

Μούσερε 1984
Αρχαγγέλου Χλώρακας 1986
Αγ. Στεφάνου Λέμπας 1987
Φωτολάμπουσα Λετύμπου 1987
Αγίου ΚηρύκουΛετύμπου 1987
Αγίου Ανδρονίκου Χρυσοχούς
Παναγία ΧόρτενηΠελαθούσα
Άγιος Νικόλαος Πόλις Χρυσοχούς
Άγιος Τρύφων Θελέτρας
Απ. Λουκά Κούκλια
Αγ. Μαρίνα Αρμίνου

Απ. Φιλίππου Άρσους
Άγιος Γεώργιος Κομάνων (Μέσανα)
Αγία Μαρίνα Φιλούσας Κελοκεδάρων
Ζωοδόχου Πηγής Αμαργέτης
Αγίου Φωτίου – Άγιος Φώτιος
Παναγία Πέγειας
Άγιος ΚαλανδίωνΑρόδες
Άγιος Γεώργιος Π. Στρουμπί
Άγιος Ανδρόνικος Τζιερέπιν
Παναγία Λάσας
Άγιος Δημήτριος Φύτης
Αρχάγγελος Πραστειού Πάφου
Σταυρός Μύνθης
Παναγία Χρυσολάκουρνα
Άγιος Μάμας Περιστερώνας
Παναγία Πάνω Αρχιμανδρίτας
Άγιος Παντελεήμων Χολετρίων

(Παλιό Χωρίο)

Μουσεία που δημιουργήθηκαν υπό
του κ.κ. Χρυσόστομου Β΄ ως Μητροπολίτη
Πάφου:

- Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου
- Ιεράς Μονής Χρυσορροϊατίσσης
- Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Μητροπό-

λεως Πάφου
- Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής

Αρσινόης 
- Βυζαντινό Μουσείο και Μουσείο Α-

γώνος Τιμίου Σταυρού Ομόδους
- Βιβλιοθήκη Ιεράς Μητροπόλεως Πά-

φου
- Βυζαντινό Μουσείο Τάλας

Επιπρόσθετες δράσεις κ.κ. Χρυστο-
στόμου Β΄ως Μητροπολίτη Πάφου:

- Αναπαλαίωση και αναστήλωση του
Μοναστηριού του Σταυρού της Μύνθης.

- Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπό-
λεως Πάφου-Αναπαλαίωση Διατηρητέων.

- Ανέγερση Ιεράς Μονής Παναγίας Σα-
λαμιώτίσσης.

- Ανακαίνιση Ιεράς Μονής Χρυσορ-
ροϊτίσσης.

- Ανέγερση Χωρεπισκοπής Αρσι-
νόηςστην Περιστερώνα Πάφου.

Ήταν πρωτεργάτης και αποτέλεσε κα-
θοριστικό και καταλυτικό παράγοντα για
τη δημιουργία του Αεροδρομίου Πάφου.

Καθεδρικός Ναός το εμβληματικό έργο του Αρχιεπισκόπου
Πλούσια η δράση και η προσφορά του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Πάφου μέχρι σήμερα

Η ανέγερση του νέου Καθεδρικού Ναού Λευκωσίας συμπίπτει με την συμπλήρωση 58 χρό-
νων ιερατικής διακονίας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μπορεί οι εξελίξεις όσον αφορά τον ει-
σερχόμενο τουρισμό να είναι δυσοίωνες
για τις φετινές επιδόσεις σε τουριστικές
κρατήσεις και έσοδα, ωστόσο, επίκειται
το τριήμερο του Κατακλυσμού, με τις
κρατήσεις από τον εγχώριο τουρισμό να
δίνουν μια ανάσα στα ξενοδοχεία και
την βιομηχανία εν γένει. Μεγάλο μέρος
των κρατήσεων έγιναν μέσω του Σχεδίου
Εγχώριου Τουρισμού του Υφυπουργείου.
Σύμφωνα με στοιχεία, από την 1η μέχρι
τις 11 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 16 χι-
λιάδες κρατήσεις για 35 χιλιάδες άτομα
που μεταφράζονται σε 80 χιλιάδες δια-
νυκτερεύσεις. Οι κρατήσεις αφορούν ως
επί το πλείστον τον μήνα Ιούνιο. Αν και
δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγραφή
των δημοφιλέστερων ημερομηνιών των
κρατήσεων, θεωρείται ότι οι πλείστες
κρατήσεις αφορούν το τριήμερο του Κα-
τακλυσμού. Οι ξενοδόχοι δέχτηκαν πε-
ρισσότερα τηλεφωνήματα και κρατήσεις
για το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνη σε

σχέση με τον Μάιο. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Υφυπουργείου, από τις 10 Μαϊου
μέχρι τέλος Μαϊου καταγράφηκαν περί-
που 50 χιλιάδες διανυκτερεύσεις, για 23
χιλιάδεςάτομακαι διατέθηκαν 11 χιλιάδες
δωμάτια. Βάσει στοιχείων, το ενδιαφέρον
έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία του Υ-
φυπουργείου αφού οι κρατήσεις είναι
πολύ περισσότερες από την προηγούμενη
εφαρμογή του. Υπενθυμίζεται ότι είχε ε-
φαρμοστεί από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι
23 Οκτωβρίου και οι κρατήσεις σταμά-
τησαν όταν άρχισαν οι περιορισμοί για
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Προτιμήσεις και εξαιρέσεις
Σημειώνεται ότι από τα 182 ξενοδοχεία

και τουριστικά καταλύματα που συμμε-
τέχουν στο πλαίσιο του προγράμματος,
από τις 17-20 Ιουνίου ο αριθμός αυτός
μειώνεται στα 136, αφού αριθμός ξενο-
δόχων, θεωρώντας δεδομένες τις πλη-
ρότητες, προτίμησαν να διαθέσουν τα
δωμάτια τους μόνο για εκείνο το τριήμερο
σε κανονικές τιμές. Οι περισσότεροι στην
Αμμόχωστο, όπου από τα 65 ξενοδοχεία,

τα 32 εξαιρούνται, ένα στην Λάρνακα
και 13 στην Πάφο. 

Παρόλα αυτά, η ελεύθερη Αμμόχωστος
διατηρεί τα ηνία στις κρατήσεις, ενώ α-
κολουθεί η Πάφος και η Λεμεσός. Μικρή
ώθηση παίρνει το τριήμερο του κατα-
κλυσμού η Λάρνακα και τα ορεινά θέρετρα
στα οποία στράφηκε αριθμός Κύπριων
τουριστών, βρίσκοντας διέξοδο εφόσον
καταλύματα σε Αγία Νάπα και Πρωταρά
είτε δεν ήταν διαθέσιμα μέσω του σχεδίου,
είτε είχαν υπερκαλυφθεί. Σημειώνεται
ότι δεν διατίθενται όλα τα δωμάτιου μιας
μονάδας μέσα στο σχέδιο εγχώριου του-
ρισμού. Τα δωμάτια διατίθενται αναλόγως
της χωρητικότητας, της πληρότητας και
των συμφωνιών μεταξύ ξενοδόχων και
τουριστικών πρακτόρων. Υπάρχουν ω-
στόσο περιπτώσεις που θεωρείται προ-
τιμότερο να δίνονται τα πολυτελή δωμάτια
σε πιο χαμηλές τιμές, παρά να παραμεί-
νουν κενά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Υφυπουργείου, ενώ οι περισσότερες κρα-
τήσεις αφορούν τον Ιούνιο, κάποια κι-
νητικότητα άρχισε να καταγράφεται και
για τον Σεπτέμβριο. 

Μισογεμάτα τα ξενοδοχεία
Μπορεί να εξαντλήθηκαν όλα τα δω-

μάτια τα οποία προσφέρονται μέσω του
σχεδίου του Υφυπουργείου, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει ότι οι πληρότητες των ξε-
νοδοχείων είναι στο 100%, τόνισε μιλώ-
ντας στην «Κ» ο γενικός διευθυντής του
ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, εξη-
γώντας ότι οι μέσες μηνιαίες πληρότητες
κυμαίνονται στο 15% και για το τριήμερο
λίγο πιο πάνω από το 50%. Αυτό μετα-
φράζεται σε σημαντικές αποκλίσεις στις
πληρότητες των ξενοδοχείων. Έτσι η ει-
κόνα που παρουσιάζει το κάθε κατάλυμα
διαφέρει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου
η πληρότητα αγγίζει ίσως το 100%, όπως
για παράδειγμα σε Αγία Νάπα και Πρω-
ταρά και περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις
για το τριήμερο δεν διαφοροποιούν αι-
σθητά την πληρότητα του καταλύματος.

Από την πλευρά της η γενική  διευ-
θύντρια του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
περιέγραψε ότι στην Πάφο υπάρχουν α-
κόμα ξενοδοχεία με διαθέσιμες κλίνες,
ωστόσο σε γενικές γραμμές οι πληρότητες
είναι σαφώς αυξημένες. «Για ακόμη μια

φορά  ο εσωτερικός τουρισμός υποστη-
ρίζει τα ξενοδοχειακά μας καταλύματα,
ήταν κάτι το αναμενόμενο αφού διαχρο-
νικά υπήρχε προτίμηση των Κυπρίων
για εσωτερικό τουρισμό το συγκεκριμένο
τριήμερο». Παρατηρούνται λοιπόν αυ-
ξημένες πληρότητες, ωστόσο αυτές δεν
σώζουν την κατάσταση, αφού το υπόλοιπο
διάστημα και κυρίως τις καθημερινές,
οι πληρότητες των ξενοδοχείων είναι
μηδαμινές. 

Αλλαγές στο σχέδιο
Αυτό που ξεκαθαρίζεται πάντως από

το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι ότι το
πρόγραμμα ενίσχυσης εγχώριου τουρι-
σμού δεν θα επεκταθεί τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο. Πρόκειται για ένα καλό
κίνητρο για επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, ανέφερε σχετικά ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος, σημειώνο-
ντας ότι είναι πολύ σημαντικό να παρα-
μείνουν οι πιστώσεις ώστε να τρέξει το
σχέδιο και τους φθινοπωρινούς μήνες.
Ανέφερε μάλιστα ότι  προϋπολογισμός
θα εξαντληθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Πρό-

κειται για ποσό γύρω στο 1,2 εκατ. ευρώ
(1 εκατ. ευρώ ο αρχικός προϋπολογισμός)
το οποίο θα δαπανηθεί για τους μήνες
Μάιο και Ιούνιο, ενώ για τους φθινοπω-
ρινούς μήνες το πρόγραμμα θα τρέξει
με τις εξοικονομήσεις του Υφυπουργείου.
Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί ακόμα 1,5
εκατ. ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρί-
ου- Νοεμβρίου, ποσό το οποίο όπως ε-
πισήμανε ο Υφυπουργός, θα προέλθει
από εξοικονομήσεις. «Είναι μια χρονιά
που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε
μετακίνηση προς το τέλος της χρονιάς
και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ξε-
νοδοχεία θα παραμείνουν ανοικτά». Στο
μεταξύ εισηγήσεις για αλλαγές στο σχέδιο
εκφράζει ο ΣΤΕΚ. Επισημαίνει ότι θα
πρέπει να συνεχιστεί, καθώς βοηθά τις
τουριστικές επιχειρήσεις, ωστόσο ίσως
θα πρέπει να εφαρμόζεται με πιο στο-
χευμένους όρους. Προτείνεται ως σενάριο
το χρηματικό κίνητρο να δοθεί υπό τύπο
voucher στους πελάτες, ώστε να μπορεί
να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε ξενο-
δοχείο και να μπορούν να επιλέγονται
και πιο πολυτελή ξενοδοχεία. 

Χωρίς Βρετανούς
και ο Ιούλιος
Η απόφαση Μπόρις Τζόνσον να αναβάλει για
τις 19 Ιουλίου την άρση των περιορισμών εντός
Βρετανίας σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει
παράταση των ταξιδιωτικών περιορισμών στην
χώρα και μικρές ή και καθόλου αλλαγές όσον
αφορά την πράσινη λίστα προορισμών. Τα δε-
δομένα καταδεικνύουν ότι δύσκολα θα υπάρ-
χουν αφίξεις από την Βρετανία στην Κύπρο
για τον μήνα Ιούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα
στην βρετανική εφημερίδα Independent, η κα-
θυστέρηση τεσσάρων εβδομάδων στην κα-
τάργηση των περιοριστικών μέτρων στην Βρε-
τανία θα μπορούσε να διατηρήσει τους περισ-
σότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς στην πορ-
τοκαλί κατηγορία μέχρι τον Αύγουστο, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται
για τον τουρισμό
και τον τομέα των
ταξιδίων τόσο ε-
ντός όσο και εκτός
Βρετανίας. Ενδει-
κτικό της αβεβαιό-
τητας που επικρα-
τεί, τα τελευταία
24ωρα ο τουριστι-
κός κολοσσός TUI
Βρετανίας έχει α-
κυρώσει τα πακέτα
διακοπών σε διά-
φορους προορι-
σμούς, μεταξύ αυ-
τών και η Κύπρος
μέχρι τις 4 Ιουλίου.
Πάντως οι ενδείξεις των προηγούμενων ημερών
ενέτειναν το κλίμα αβεβαιότητας για την βρε-
τανική αγορά, με τον Υφυπουργό Τουρισμού
να δηλώνει στην «Κ» ότι οι Βρετανοί θα καθυ-
στερήσουν περισσότερο, λόγω της ανησυχίας
τους για την ινδική μετάλλαξη του ιού.

Σημειώνεται ότι η βρετανική αγορά τροφο-
δοτεί με τουρισμό το 80% των κρατήσεων στην
Πάφο ενώ είναι η πρώτη αγορά και στην ελεύ-
θερη Αμμόχωστο. Η κατάσταση στην τουριστική
Πάφο είναι πολύ δύσκολη περιγράφει ο Θάνος
Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου,
ενώ το επόμενο διάστημα προμηνύεται ιδιαίτερα
δύσκολο, αφού τα περισσότερα ξενοδοχεία
στην επαρχία συνεργάζονται με τις βρετανικές
TUI και Jet 2.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις η γεν. Διευθύντρια
του ΣΤΕΚ Χρυσαίμιλη Ψηλογένη εξέφρασε την
ελπίδα ότι θα ανακοινωθεί νέα αναθεώρηση
της πράσινης λίστας στις 21 Ιουνίου. «Παρόλα
αυτά η επιδημιολογική μας κατάσταση και τα
νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι θα μπορούσαμε
να είμαστε στην πράσινη λίστα της Μ. Βρετανίας
που είναι και το αναμενόμενο καθώς και όλη
η βιομηχανία έχει εναποθέσει την επανεκκίνηση
του τουρισμού στην Μεγάλη Βρετανία». Οι ε-
μπλεκόμενοι στον τουριστικό κλάδο παρακο-
λουθούν τις εξελίξεις και παρουσιάζονται συ-
γκρατημένοι στις εκτιμήσεις τους για τις φετινές
επιδόσεις. Πλέον η προσοχή στρέφεται περισ-
σότερο στην ρωσική αγορά και τις ναυλωμένες
πτήσεις από την χώρα, που σύμφωνα με εκτι-
μήσεις του Υφυπουργού Τουρισμού, αναμένεται
να ξεκλειδώσουν εντός Ιουλίου. 

ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

<<<<<<

Σημειώνεται ότι η
βρετανική αγορά
τροφοδοτεί με
τουρισμό το 80%
των κρατήσεων
στην Πάφο ενώ
είναι η πρώτη α-
γορά και στην ε-
λεύθερη Αμμό-
χωστο.

Τριήμερο διάλειμμα για τα ξενοδοχεία
Στο 50% οι πληρότητες για τον Κατακλυσμό, 80 χιλιάδες διανυκτερεύσεις μέσω του Σχεδίου εγχώριου τουρισμού

Το διάστημα 1-11 Ιουνίου έγιναν 16 χιλιάδες κρατήσεις για 35 χιλιάδες άτομα και 80 χιλιάδες διανυκτερεύσεις με τις περισσότερες
να αφορούν Αμμόχωστο και Πάφο.

<<<<<<

Μικρή ώθηση για Λάρνακα
και ορεινά θέρετρα στα 
οποία στράφηκε αριθμός
Κύπριων τουριστών, αφού
δεν βρήκαν διαθέσιμα 
καταλύματα σε Αγία Νάπα
και Πρωταρά. 

Λιγότερα τα ταξίδια
Η γενική εκτίμηση που υπάρχει από
πλευράς των τουριστικών πρακτό-
ρων, είναι ότι οι Κύπριοι θα προτιμή-
σουν φέτος διακοπές εντός Κύπρου,
τουλάχιστον για το τριήμερο του Κα-
τακλυσμού. Όπως αναφέρει στην
«Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ACTA
Χάρης Παπαχαραλάμπους, μόνο οι
μισοί Κύπριοι θα ταξιδέψουν φέτος
σε σχέση με αυτούς που ταξίδεψαν
το 2019. Οι κρατήσεις είναι περιορι-
σμένες ενώ η αβεβαιότητα που επι-
κρατεί οδηγεί σε κρατήσεις σε πιο
κοντινούς προορισμούς, κυρίως δε
σε Ελλάδα ενώ κλειδί για τον προο-
ρισμό αποτελεί η επιδημιολογική ει-
κόνα της χώρας καθώς και οι ταξι-
διωτικοί περιορισμοί που επιβάλλει.
Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με
τον κ. Παπαχαραλάμπους, από αρ-
χές Μαΐου έχει αυξηθεί η ζήτηση για
ταξίδια στην Ελλάδα, ενώ από 20 Ι-
ουνίου και μετά εμπλουτίζονται οι
κρατήσεις σε περισσότερους προο-
ρισμούς όπως Αυστρία, Πολωνία,
Σερβία Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Ση-
μειώνει ότι οι  Κύπριοι ταξιδιωτικοί
πράκτορες έχουν δώσει ευέλικτες
λύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να γί-
νουν ακυρώσεις χωρίς ιδιαίτερο
πρόβλημα ακόμη και την τελευταία
στιγμή, ως αποτέλεσμα των επιδη-
μιολογικών δεδομένων και του εμ-
βολιαστικού προγράμματος. 

Από το 1978 έως σήμερα  ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος έχει ανεγείρει, αναστηλώσει
ή επιδιορθώσει  πάνω από 120 ναούς.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Υπό άλλες περιστάσεις, η φθίνουσα πορεία που
συνεχίζουν να καταγράφουν οι ημερήσιοι επιδη-
μιολογικοί δείκτες θα προκαλούσε ευφορία. Στην
προκειμένη περίπτωση, οι ανησυχίες που εκφρά-
ζονται για δυο παραλλαγές του ιού, θέτουν τις υ-
γειονομικές αρχές της Κύπρου σε αυξημένη επι-
φυλακή. Οι προειδοποιήσεις, ακόμα και από το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων
(ECDC), για τη συμπεριφορά του βρετανικού και
το ινδικού στελέχους, έχουν οδηγήσει σε λήψη
επιπρόσθετων μέτρων. Οι εκτιμήσεις των ειδικών
για την επιθετική μεταδοτικότητα και τη σοβαρή
νόσηση που προκαλούν ιδιαίτερα σε άτομα νεα-
ρότερης ηλικίας, οι δυο συγκεκριμένες παραλλαγές
του στελέχους του ιού, στρέφουν την προσοχή
προς δυο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην εντατικο-
ποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος προ-
κειμένου να καλυφθεί ο στόχος για εμβολιασμό
του 65% του πληθυσμού, μέχρι τέλος του μήνα

και δεύτερον στην αύξηση των ελέγχων, κυρίως
στις πύλες εισόδου της Κύπρου. Η δημόσια πα-
ρέμβαση του υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιω-
άννου, την περασμένη Δευτέρα, δεν μπορεί να
θεωρηθεί άσχετη με την εξέλιξη της πανδημίας,
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις προειδοποιήσεις
που εκφράζονται. «Ο υπερβολικός εφησυχασμός
είναι αυτή την περίοδο ο μεγαλύτερος εχθρός
μας στη μάχη που εξακολουθούμε να δίνουμε ε-
νάντια στον ιό και μπορεί να φέρει ανατροπή
στην επιδημιολογική εικόνα και καθυστέρηση
στην ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα»,
ήταν το μήνυμα του υπουργού Υγείας σε μια προ-
σπάθεια άσκησης πιέσεων στο κομμάτι του πλη-
θυσμού που παραμένει ανεμβολίαστο. 

Καμπάνια για νέους
Το τι ανησυχεί τελευταία το ΥΠ.ΥΓ αποκαλύ-

πτεται μέσα από τις ημερήσιες ενημερώσεις για
την πορεία της πανδημίας και ειδικότερα των με-
ταλλάξεων του ιού. Η προσοχή των υγειονομικών
υπηρεσιών στρέφεται προς τις νεαρότερες ηλι-
κιακές ομάδες του πληθυσμού, που δεν έχουν εμ-
βολιαστεί και στον απόηχο των προειδοποιήσεων
ότι αυτές είναι περισσότερο ευάλωτες στις δυο
μεταλλάξεις του ιού. 

Η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης καθί-
σταται επιτακτική ανάγκη στη γενικότερη προ-
σπάθεια αύξησης της εμβολιαστικής ασπίδας α-
νοσίας από τον ιό. Στην προσπάθεια αυτή δυο
είναι τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί. Πρώτο,
το άνοιγμα της εμβολιαστικής πύλης για όσο χρο-
νικό διάστημα είναι αναγκαίο προκειμένου να ε-
ξαντληθούν τα προσφερόμενα ραντεβού για
ηλικίες από 18 και άνω. Τα επίσημα δεδομένα
του ΥΠ.ΥΓ δείχνουν πως το ποσοστό εμβολιασθέ-
ντων τουλάχιστον με την πρώτη δόση είναι σε
υψηλό ποσοστό στα άτομα 70 ετών και άνω, ενώ
με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό προχωρά ο εμ-
βολιασμός των ηλικιακών ομάδων 40-49, 50-59
και 60-69. Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρου-

σιάζεται την τελευταία εβδομάδα στην ηλικιακή
ομάδα των 30-39. Χαμηλό και σε σταθερή πορεία
παραμένει, ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων που
έλαβαν τουλάχιστον την πρώτη δόση στις ηλικίες
18-29 ετών. Το δεύτερο μέτρο αφορά την έναρξη
διαφημιστικής καμπάνιας τις επόμενες μέρες με
στόχο το νεαρό κομμάτι του πληθυσμού. Για την
καμπάνια δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες
παρά μόνο ότι θα εκδηλωθεί, μεταξύ άλλων, σε
σημεία που συχνάζουν νεαρά άτομα.

Σφίγγουν οι έλεγχοι
Παράλληλα με τις προσπάθειες επιτάχυνσης

του εμβολιαστικού προγράμματος, ιδιαίτερη προ-
σοχή επιδεικνύεται στα δυο αεροδρόμια της Κύ-
πρου και στις αφίξεις επιβατών που λόγω καλο-
καιριού αναμένεται να είναι αυξημένη. Την εντα-
τικοποίηση των ελέγχων στις πύλες εισόδου προ-
τείνει και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νόσων (ECDC), που καλεί τα κράτη να ε-
φαρμόσουν μέτρα που να περιορίζουν το ενδε-

χόμενο της διασποράς. Στο πνεύμα αυτό, το ΥΠ.ΥΓ
διαφοροποίησε το πλαίσιο υγειονομικών ελέγχων
ακόμα και για επιβάτες από χώρες που είναι στην
πράσινη κατηγορία. Αν και συνεχίζει να μην α-
ποτελεί προϋπόθεση εισόδου στην Κύπρο η διε-
νέργεια τεστ, οι επιβάτες από χώρες που είναι
στην πράσινη κατηγορίας θα υποβάλλονται σε

δειγματοληπτικούς ελέγχους ακόμα και αν είναι
κάτοχοι πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Stop από Ινδία
Παράλληλα με την αύξηση των ελέγχων, το

ΥΠ.ΥΓ απαγορεύει τις αφίξεις επιβατών από την
Ινδία αναστέλλοντας τις προϋποθέσεις εισόδου

που ίσχυαν. Συγκεκριμένα, λόγω της εξαιρετικά
επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης που
προκαλεί η ινδική μετάλλαξη, τα μέτρα που ισχύουν
για επιβάτες από Ινδία είναι:

-Απαγορεύεται η είσοδος προσώπων, τα οποία
κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή
τους διέμειναν ή διήλθαν από το έδαφος της
Ινδίας, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν σε ισχύ άδεια
εισόδου ή/και άδεια διαμονής στην Κύπρο. Εξαί-
ρεση αποτελούν οι Κύπριοι πολίτες, οι πολίτες
χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ και οι πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν αποκλειστικά μόνιμη κατοικία
στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της
Δημοκρατίας.

-Οι επιβάτες που συγκαταλέγονται στις εξαι-
ρέσεις εισόδου θα πρέπει να προσκομίζουν πι-
στοποιητικό από ένα PCR τεστ με αρνητικό απο-
τέλεσμα, με τη δειγματοληψία να έχει πραγμα-
τοποιηθεί 72 ώρες πριν την αναχώρηση.

-Τα άτομα που εξαιρούνται από την απαγόρευση
εισόδου, μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και του-
ριστικά καταλύματα, όπου παραμένουν σε καθε-
στώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 10
ημέρων από την ημερομηνία άφιξής τους και υ-
ποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση και απο-
δεσμεύονται από τον υποχρεωτικό περιορισμό
εφόσον έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.
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Παρόλο που είναι αρκετά παρακινδυ-
νευμένο να ρωτάμε και να προσπαθούμε
να απαντάμε σε ερωτήσεις του στυλ,
«πόσο είναι το κατασκευαστικό κόστος
ενός κτηρίου σήμερα;», εντούτοις πλεί-
στοι δεν αποφεύγουν τον πειρασμό και
μπαίνουν στη διαδικασία.

Γιατί όμως είναι παρακινδυνευμένο;
Κάποιος θα μπορούσε να αναλώσει

ολόκληρους τόμους αναλύοντας το γιατί
το κατασκευαστικό κόστος ενός κτηρίου
δεν μπορεί να είναι ένας απλός αριθμός
ανά πάσα χρονική περίοδο. Δεν θα μπού-
με σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ανα-
φέρουμε κάποιες βασικές αρχές.

Αρχίζοντας, υποδεικνύουμε το πασι-
φανές: δεν είναι όλα τα κτήρια ίδια. Άλλο
είναι ένα κτήριο οικιστικής χρήσης,
άλλο ένα κτήριο εμπορικής χρήσης και
άλλο ένα κτήριο τουριστικών χρήσεων
για να αναφέρω μόνο τρία είδη χρήσεων.
Άρα, το πρώτο πράγμα που διαπιστώ-
νουμε είναι πως υπάρχει μια αναγκαία
κατηγοριοποίηση αναλόγως χρήσεων
με διαφορετικές απαιτήσεις που αντα-
νακλώνται στο κόστος κατασκευής.

Το πράγμα όμως δεν σταματά εδώ.
Μήπως παίζει ρόλο η κλίμακα ενός κτη-

ρίου  Σαφώς και παίζει το ρόλο της. Και
μάλιστα τόσο η κλίμακά του σε οριζόντιο
άξονα, όσο και η κλίμακά του σε κάθετο
άξονα. Για παράδειγμα, τα τελευταία
χρόνια είχαμε τις περιπτώσεις των ψηλών
κτηρίων. Είναι κάποιος που πιστεύει
πως το να ανεγείρεις ένα οικιστικό κτήριο
των 30 ορόφων έχει το ίδιο κατασκευ-
αστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο
με ένα οικιστικό κτήριο 6 ορόφων  Καμία
εμφανής σχέση.

Παίζει ρόλο η αρχιτεκτονική προσέγ-
γιση στον καθορισμό του κόστους κα-
τασκευής  Ουδέν φαεινότερο πως παίζει
το ρόλο της. Και ας μην συγχύζουμε τις
«μινιμάλ» προσεγγίσεις με τις πιο «φορ-
τωμένες». Δεν είναι εδώ η διαφορά. Α-
κολούθως ας υποθέσουμε πως θέλουμε
μια πισίνα που στοιχίζει, λόγου χάρη,
€25.000. Αν την κατασκευάσουμε σε
μια κατοικία των 200μ², η επιβάρυνση
ανέρχεται στα €125/ μ². Αν όμως την
κατασκευάσουμε σε μια κατοικία των
300μ², η επιβάρυνση θα είναι στα €80/
μ² περίπου. Άρα δεν είναι μόνο η κλίμακα,
αλλά και τα παρελκόμενα που συμπερι-
λαμβάνονται που κρίνουν το κόστος, ό-
πως ακριβώς και η ποιότητα των υλικών

τελειώματος, παρεχόμενες υπηρεσίες
και τόσα άλλα.

Γιατί φέρνουμε τα πιο πάνω σαν πα-
ραδείγματα;

Πριν 25 τόσα χρόνια το μέσο κατα-
σκευαστικό κόστος για ανέγερση μιας
«τυπικής» κατοικίας ήταν πέριξ των
€500/ μ². Αγόραζες την κατοικία αυτή
(περιλαμβανομένης της γης της και το
κέρδος του developer) προς €900/ μ²,
αλλά τι πραγματικά αγόραζες  Αγόραζες
«τέσσερις τοίχους», το πολύ με κάποιες
πρόνοιες κλιματιστικών και θέρμανσης,
ένα γυμνό κήπο και αν ήσουν τυχερός
ένα περιτείχισμα   και μια ψησταριά δώ-
ρο.

Πριν 15 χρόνια αγόραζες το πιο πάνω
«γυμνό σπίτι» με €1.500/ μ² ενώ το κα-
τασκευαστικό κόστος είχε ανέλθει στα
€800/ μ². Εννοείται πως η αύξηση στο
κατασκευαστικό κόστος οφειλόταν τόσο
σε μια διαχρονική αύξηση στο κόστος
των υλικών, όσο και στο εργατικό κόστος,
πράγμα που συμβαίνει συνεχώς αναλό-
γως παγκόσμιων και τοπικών οικονομι-
κών συνθηκών, όπως συμβαίνει και τώρα
λόγω της πανδημίας. 

Η ουσία όμως είναι πως μέχρι πριν

κάποια χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν καμία
ευαισθησία για τα – αδρανή κυρίως –
υλικά που χρησιμοποιούνταν για να κτι-
στεί το σπίτι που αγόραζες με αποτέλε-
σμα στο σύνολο να δημιουργείται πρό-
βλημα στο περιβάλλον, όπως επίσης δεν
υπήρχε καμία ευαισθησία ως προς το
πόσο φιλική προς το περιβάλλον ήταν
η λειτουργία της κατοικίας σου, με α-
ποτέλεσμα και πάλι να την πληρώνει το
περιβάλλον και η κοινωνία.

Με άλλα λόγια αν το λογιζόμενο κό-
στος πριν 25 χρόνια για να έχεις μια τυ-
πική κατοικία που να είναι απόλυτα φι-
λική προς το περιβάλλον ήταν €1.500/
μ² κι εσύ πλήρωνες μόνο €900/ μ², τότε
το κόστος προς το περιβάλλον ήταν του-
λάχιστον €600/ μ², το οποίο διαμοιράζεται
έκτοτε μεταξύ σου εσένα και της κοι-
νωνίας για το σύνολο της ζωής αυτού
του κτηρίου.

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τέθηκαν
απαιτήσεις. Απαιτήσεις τόσο θεσμικές
στη βάση νομοθεσιών και κανονισμών,
όσο και από πλευράς κοινωνικής εξέλιξης.
Αφενός έχουμε την απαίτηση για βιώσιμη
και αειφόρα ανάπτυξη, αφετέρου έχουμε
την πολυεπίπεδη απαίτηση των επεν-

δυτών, αγοραστών και ενοικιαστών για
αναπτύξεις όμορφες, που να δείχνουν
αποδεδειγμένο σεβασμό προς το περι-
βάλλον και που να έχουν επίκεντρο τον
άνθρωπο.

Αυτό οδηγεί σε ένα πράγμα: το κα-
τασκευαστικό κόστος να τείνει προς το
σωστό επίπεδο τιμών που να αντανα-
κλούν τόσο το πραγματικό κόστος, όσο
και το κοινωνικό/ περιβαλλοντικό κόστος.
Συνεπώς είναι αναπόφευκτο και οι τιμές
απόκτησης ενός ακινήτου να αυξάνονται,
αλλά η τάση είναι να μην υπάρχουν
«κρυφά νούμερα». Με την ψηλότερη
τιμή θα περιλαμβάνεται πλέον σαφώς
χαμηλότερο κόστος χρήσης και λειτουρ-
γίας των κτηρίων, σχεδόν μηδαμινή ε-
πιβάρυνση στο περιβάλλον, ενώ ποτέ
ξανά δεν θα αγοράζεται κάτι «γυμνό» ·
η ανάπτυξή σας θα έχει φυσικό πράσινο
που θα εγκλωβίζει ρύπους διοξειδίου
του άνθρακα και στο τέλος της ημέρας
θα ζείτε εσείς και η κοινωνία σε ένα υ-
γιέστερο περιβάλλον.

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

Εξορθολογισμός κόστους και τιμών στα ακίνητα

Σπριντ εμβολιασμών
εναντίον των νέων
μεταλλάξεων του ιού
Η βρετανική και η ινδική προκαλούν προβληματισμό
στις αρχές ενόψει και της αύξησης τουριστών

Η αύξηση στο κατασκευαστικό κόστος ο-
φειλόταν τόσο σε μια διαχρονική αύξηση
στο κόστος των υλικών, όσο και στο εργατι-
κό κόστος, πράγμα που συμβαίνει συνεχώς. 

<<<<<<<

Από τις χώρες που έχουν κατατα-
χθεί σε Πράσινη, Πορτοκαλί, Κόκκι-
νη και Γκρίζα κατηγορία και η είσο-
δος επιβατών επιτρέπεται με προ-
ϋποθέσεις, εξαιρείται η Ινδία από
την οποία απαγορεύεται η είσοδος
επιβατών που προέρχονται από
την χώρα αυτή.

Για περιορισμό της διασποράς των δυο μεταλλάξεων του ιού, τα μέτρα που λήφθηκαν επικεντρώνονται προς τα δυο αεροδρόμια σε μια προσπάθεια εντοπισμού νέων
κρουσμάτων κατά την άφιξη επιβατών στην Κύπρο.

Ευθυγράμμιση με 
τις συστάσεις του ECDC 
Αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες επιδημιο-
λογικής κατάταξης των χωρών, Πράσινη, Πορτο-
καλί, Κόκκινη και Γκρίζα, τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα που θα ισχύουν θα είναι ιδιαίτερα αυστη-
ρά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για είσοδο στη
χώρα είναι: η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού (ολοκλήρωση εμβολιαστικού σχήμα-
τος) και αφού παρέλθουν δύο εβδομάδες από
τη χορήγηση της τελευταίας δόσης, είτε η προ-
σκόμιση αρνητικού αποτελέσματος από PCR τε-
στ. Για τις χώρες που είναι στην Πορτοκαλί κατη-
γορία, οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να προ-
σκομίσουν κατά την άφιξή τους πιστοποιητικό α-
πό ένα PCR τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, με τη
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 72 ώ-
ρες πριν την αναχώρηση. Για τις χώρες που εί-
ναι στην Κόκκινη κατηγορία οι επιβάτες θα πρέ-
πει να φέρουν πιστοποιητικά από δύο PCR τεστ
με αρνητικό αποτέλεσμα, με τις δειγματοληψίες
να έχουν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών. Τα ά-
τομα οφείλουν να παραμείνουν σε αυτοπεριο-
ρισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του
δεύτερου τεστ. Για τους επιβάτες της Γκρίζας
κατηγορίας, με εξαίρεση όσους προέρχονται α-
πό Ινδία,  πιστοποιητικά από δύο PCR τεστ με
αρνητικό αποτέλεσμα, με τις δειγματοληψίες να
έχουν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών. Τα άτο-
μα υποχρεούνται να παραμένουν σε υποχρεω-
τικό αυτοπεριορισμό ή απομόνωση 14 ημέρων ή
7 ημέρων εφόσον υποβληθούν ξανά σε PCR τε-
στ την 7η ημέρα με αρνητικό αποτέλεσμα.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κίνηση σημειολογίας και όχι ουσίας ήταν
η συνάντηση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τα κόμματα
της Αντιπολίτευσης το τελευταίο διήμερο.
Είχε προηγηθεί γι’ αυτές  πρόσκληση που
απηύθυνε με στόχο μία κυβέρνηση ευρείας
αποδοχής. Δεν ήταν ουσίας, όμως, δεδο-
μένου ότι κανένα κόμμα δεν αναμενόταν
πως θα ήθελε να συμμετάσχει στην κυ-
βέρνηση, πλην της ΔΗΠΑ με την οποία
διατηρούν ήδη στενούς δεσμούς. Κατάφερε
όμως σε θέμα επικοινωνιακής τακτικής
να στείλει το μήνυμα πως ο Πρόεδρος
είναι έτοιμος για συναίνεση. Η σημειολογία
σε αυτή την περίπτωση είναι η συνάντηση
του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρό-
εδρο του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου.  Έστειλε
το μήνυμα πως ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τία, αφενός αντιμετωπίζει το ΕΛΑΜ ως
ένα οποιοδήποτε άλλο κοινοβουλευτικό

κόμμα του οποίου τις θέσεις αφουγκρά-
ζεται, και αφετέρου πως είναι έτοιμος α-
κόμα και για πιο στενή συνεργασία που
φτάνει γιατί όχι και στον διορισμό στε-
λεχών του κόμματος της Ακροδεξιάς στο
κυβερνητικό σχήμα. 

Πριν τις Βρυξέλλες; 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Κ», ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλείνει στο
να ανακοινώσει τον ανασχηματισμό πριν
την αναχώρησή του για το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο την 22α Ιουνίου και να προ-
χωρήσει στην ορκωμοσία με την άφιξή
του, την 29η Ιουνίου. Υπάρχει βεβαίως
και η πιθανότητα να προχωρήσει στην
ανακοίνωση του ανασχηματισμού με την
επιστροφή του. Όλο αυτό θα εξαρτηθεί

από το πότε θα κλειδώσει τα πρόσωπα.
Ο ίδιος έχει ξεκινήσει ήδη την βολιδο-
σκόπηση και ο ανασχηματισμός διαφαί-
νεται δύσκολος καθώς έχει ήδη εισπράξει
έξι μεγάλα όχι.

Ο Αδάμου με ουρά.. 
Τα σίγουρα χαρτοφυλάκια για τα οποία

ο Πρόεδρος ψάχνει πρώτα και κύρια πρό-

σωπα είναι το υπουργείο Υγείας και το υ-
φυπουργείο Πρόνοιας. Για πολλούς θεω-
ρείται κλειδωμένο το χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Υγείας στον πρώην Πρόεδρο
της Βουλής και βουλευτή του ΑΚΕΛ Αδάμο
Αδάμου. Υπενθυμίζεται πως η αφορμή για
τον ανασχηματισμό υπήρξε η δημοσιο-
ποίηση της επιθυμίας του Κωνσταντίνου
Ιωάννου να αποχωρήσει, μόλις άρχισε να

τυγχάνει διαχείρισης η πανδημία. Ο Αδάμος
Αδάμου είχε μία πρώτη συζήτηση με τον
Πρόεδρο και του έστειλε το μήνυμα ετοι-
μότητάς του, δεδομένου ότι θα μπορεί να
λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς παραινέσεις
και παρεμβάσεις από το Προεδρικό. Στόχος
του, όπως λέγεται, είναι η διάσωση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων και γι’ αυτό τον
λόγο βλέπει θετικά έναν τέτοιο διορισμό.
Για τη θέση του υπουργού Υγείας ακού-
στηκε και το όνομα του Άγγελου Βότση,
ωστόσο μετά την τροπή που πήρε η ιστορία
για παραχώρηση της έδρας Λεμεσού από
τον Μάριο Καρογιάν, ο ίδιος δεν θα ήθελε
να συμμετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα
καθώς θα στελνόταν το μήνυμα της συν-
διαλλαγής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
έβλεπε θετικά την επιλογή Αδάμου καθώς
θα έστελνε το μήνυμα μίας κάποιας ευρύ-
τερης αποδοχής, ωστόσο δεν αποκλείεται
να κάνει πίσω μπροστά στη δεδηλωμένη
ενόχληση του Άντρου Κυπριανού. 

Πέραν των δύο προαναφερθέντων πό-
στων, ο Πρόεδρος συζητά αλλαγή του υ-
πουργού Παιδείας, Δικαιοσύνης και του
κυβερνητικού εκπροσώπου, χωρίς ωστόσο
να είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν και τα
τρία πρόσωπα. Για την θέση του Πρόδρο-
μου Προδρόμου ψάχνει γυναίκα ούτως
ώστε να βελτιώσει όπως λένε την εικόνα
του κυβερνητικού σχήματος. Συχνά πυκνά,
πάντως, επανέρχεται το όνομα της Μαίρης
Κουτσελίνη, όταν πρόκειται για υπουργείο
Παιδείας, αν και θεωρείται δύσκολο εξαιτίας
και της συγγένειας που έχει με την Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Σε ό,τι αφορά την Έμιλυ
Γιολίτη, η αποχώρησή της δεν είναι δε-
δομένη, ούτε και κοινή συναινέσει από-
φαση καθώς ο Πρόεδρος μπορεί να είναι
ενοχλημένος με τις αποδόσεις της, ωστόσο
η ίδια φέρεται να θέλει να δώσει περισ-
σότερα. 

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η επιστροφή του ΝΑΤΟ
Όλα δείχνουνότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες σηματοδοτεί
την πλήρη επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ηγεσία της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Λόγω Τραμπ είχε υποστεί μεγάλη
ζημιά ο οργανισμός, αφού έδειχνε ανήμπορος ο Γενικός Γραμματέας
να αντεπεξέλθει σε μια σειρά προκλήσεων που είχαν να κάνουν
με τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία. Τα δείγματα επιστροφής
τα βλέπουμε ήδη μετά από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
και Μπάιντεν – Ερντογάν. Υπάρχει μια πρώτη δέσμευση από τον
Τούρκο Πρόεδρο για ένα ήρεμο υπόλοιπο καλοκαιριού στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο, αφού η πολιτική γραμμή της Ελλάδος σε
συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αφήσει περιθώρια
στον Ερντογάν για ελιγμούς. Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα τη δέ-
σμευσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά έδειξε
και πυγμή όποτε χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την ευθεία απειλή
της Τουρκίας, μιας «συμμάχου» στο ΝΑΤΟ. Οι Αμερικάνοι πλέον
νιώθουν ότι μπορούν να βασιστούν στην Ελλάδα όχι μόνο λόγω
εμπιστοσύνης, αλλά και λόγω επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το
τελευταίο είναι κάτι που δεν περίμενε ο Τούρκος Πρόεδρος και
αυτό φάνηκε στις σπασμωδικές κινήσεις που έκανε στην εξωτερική
πολιτική τελευταία. Εγκλωβισμένος πλέον αντιμετωπίζει την πε-
ρίπτωση της πιο ντροπιαστικής στιγμής στην μέχρι τώρα πορεία
του. Την επιστροφή των ρωσικών οπλικών συστημάτων που
αγόρασε καταπατώντας τη συμφωνία με το ΝΑΤΟ, αφού επί Τραμπ
μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Για να μπορέσει να λειάνει τις
γωνίες, λοιπόν, εμφανίστηκε στη σύνοδο σαν το καλό παιδί που
θα δώσει τόπο στην οργή μπας και γλιτώσει τα χειρότερα. Πιστεύω
όμως ότι είναι αργά. Όχι για την Τουρκία σαν χώρα, αλλά για τον
Ερντογάν σαν ηγέτη της, αφού δεν τον εμπιστεύεται κανείς μετά
από ότι έχει κάνει. Ακόμα και η Γερμανία δεν μπορεί να τον
στηρίξει ανοιχτά γιατί θα αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή αν το
κάνει. Ένα δείγμα ήταν και η αναγνώριση της Τουρκίας ως
ασφαλούς προορισμού. Φανταστείτε να μην ήταν η Ελλάδα μέλος
του ΝΑΤΟ, όπως ήθελαν μια ζωή διάφοροι κύκλοι, τι θα γινόμασταν.
Φανταστείτε να κάναμε ό,τι ήθελε ο Ερντογάν όπως πολλοί σε
Ελλάδα και Κύπρο πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε για να μας
αφήσει ήσυχους, πού θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή. Χάρη
στη συνεργασία της Ελλάδας με το  ΝΑΤΟ και την ΕΕ αλλά και
την σωστή πολιτική αντιμετώπιση, η Τουρκία βρίσκεται με την
πλάτη στον τοίχο.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

Δεν είναι περίπατος ο ανασχηματισμός
Προσανατολίζεται να  ανακοινώσει τα νέα ονόματα πριν από την αναχώρησή του για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

<<<<<<

Κύριο ζήτημα είναι η καυτή
καρέκλα του κυβερνητικού
εκπροσώπου, με τον Πρόε-
δρο ήδη να ψάχνει αντικατα-
στάτη.

Η κίνηση του Αδάμου Αδάμου να δηλώσει
και δημοσίως πως δεν βλέπει αρνητικά
την υπουργοποίησή του μετά και την α-
ποκάλυψη που έκανε η «Κ» ότι βολιδο-
σκοπείται για το υπουργείο Υγείας, προ-
κάλεσε σωρεία αντιδράσεων στην Εζεκία
Παπαϊωάννου. Όχι μόνο γιατί ένα μέλος
των Νέων Δυνάμεων του ΑΚΕΛ που μέχρι
χθες ήταν Πρόεδρος της Βουλής κα βου-
λευτής του ΑΚΕΛ, βλέπει θετικά να συμ-
μετάσχει στην κυβέρνηση Αναστασιάδη,
αλλά και για την χρονική συγκυρία. Μία
χρονική συγκυρία, όπου το ΑΚΕΛ αφενός
μιλά για κυβέρνηση διαπλοκής και αφε-
τέρου προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα
του και μία τέτοια εξέλιξη κάθε άλλο από
εύπεπτη είναι για την ηγεσία του ΑΚΕΛ. 

Ο Αδάμος Αδάμου ήταν το πρόσωπο
που, όπως λέγεται, έγειρε την πλάστιγγα
όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέ-
φραζε επιφυλάξεις για την επιβολή του
τρίτου lockdown. Τότε του τηλεφώνησε
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και τον
προειδοποίησε πως τα δύσκολα θα έρθουν
στα δημόσια νοσηλευτήρια αν δεν λάβει
έγκαιρα την απόφαση lockdown και η ευ-
θύνη θα είναι δική του. Αυτό, όπως λέγεται,

ταρακούνησε τον Πρόεδρο και τον ώθησε
στη λήψη μέτρων. Στο τραπέζι έβαλε το
όνομά του ο νυν υπουργός Υγείας Κων-
σταντίνος Ιωάννου.

Κρατάει χρόνια
Η υπουργοποίησή του, ωστόσο, προ-

καλεί άλλες πολιτικές προεκτάσεις. Στο
ΑΚΕΛ θεωρούν εν πολλοίς προδοσία κάτι
τέτοιο. Ο Άντρος Κυπριανού δεν έκρυψε
την ενόχλησή του και είπε πως θα κριθεί
από τον κόσμο, αν μετά από τόσα χρόνια
συνεργασίας με το ΑΚΕΛ μπορεί εύκολα
να μεταπηδήσει στην κυβέρνηση ΔΗΣΥ.
Οι σχέσεις των δύο μερών δεν είναι οι κα-
λύτερες από το 2016, όταν άνοιξε η συ-
ζήτηση για ανάληψη της προεδρίας της

Βουλής από τον Αδάμο Αδάμου. Πρόταση
για την οποία βολιδοσκοπούσε ο ΔΗΣΥ
και την οποία αρνήθηκε το ΑΚΕΛ καθώς,
όπως υποστήριζαν, αφενός θα υπήρχε ζή-
τημα συνδιαλλαγής με τον ΔΗΣΥ και α-
φετέρου, το ΑΚΕΛ είθισται να διεκδικεί
την θέση με τον γ.γ. του κόμματος. Αυτό,
σε συνδυασμό με τη φημολογία ότι το Α-
ΚΕΛ απέτρεψε υπουργοποίηση Αδάμου
από τον ΔΗΣΥ και στο παρελθόν, προκά-
λεσε την ενόχληση του πρώην Προέδρου
της Βουλής. Υπάρχει το επιχείρημα, πως
από τη στιγμή που το ΑΚΕΛ μέχρι χθες
συζητούσε εκ περιπτροπής προεδρία με
τον ΔΗΣΥ, δεν δικαιούται να ενοχλείται
από τις αυτόνομες κινήσεις Αδάμου. Στο
ΑΚΕΛ από την άλλη, θεωρούν πως το κόμ-
μα τίμησε για χρόνια τον κ. Αδάμου εκλέ-
γοντάς τον ευρωβουλευτή και στη συνέχεια
για τρεις θητείες βουλευτή. Υπάρχει μά-
λιστα η ενόχληση πως ο κ. Αδάμου αρνή-
θηκε να υπογράψει στήριξη του ψηφο-
δελτίου του ΑΚΕΛ στις απερχόμενες ε-
κλογές αλλά και να κινητοποιήσει τον κύ-
κλο του να ψηφίσει ΑΚΕΛ.  

Το πού θα φτάσει όλο αυτό θα διαφανεί
το επόμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι

πως και εντός του Προεδρικού κάποιοι
ζήτησαν από τον Πρόεδρο να ξανασκεφτεί
κάτι τέτοιο, καθώς δε μπορεί να ζητεί συ-
ναίνεση από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης και την ίδια στιγμή να «κλέβει»
στέλεχος κόμματος για υπουργοποίηση.
Βεβαίως η περίπτωση Αδάμου δεν είναι
η μόνη. Το παρασκήνιο της Προεδρίας
της Βουλής και τα όσα εκτυλίχθηκαν έχουν
ήδη προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στο κόμ-
μα και αντιδράσεις εκ των έσω. Ενδεικτική
η αντίδραση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου
μέσω της επιστολής της προς την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα την οποία αποκάλυψε
η «Κ». Υπενθυμίζεται πως η ίδια έθεσε
θέμα για τον φερόμενο αποκλεισμό του
ΔΗΚΟ από τις συζητήσεις κλείνοντας έτσι
την πόρτα της διαβούλευσης με το κόμμα
του Κέντρου για τις προεδρικές και το ότι
το ΑΚΕΛ πίστεψε τη ΔΗΠΑ που, όπως υ-
ποστήριξε, έχει στενούς δεσμούς με το
Προεδρικό και όπως υποστηρίζεται βρί-
σκεται πίσω από αυτήν ο Νίκος Κατσου-
ρίδης. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιστολή
έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων
εντός του κόμματος. Και για τα όσα κα-
ταγράφονται αλλά και για την διαρροή.  

Ο Πρόεδρος έχει ήδη δεχτεί έξι μεγάλα όχι για τον ανασχηματισμό και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές και παραμονές υφιστάμε-
νων υπουργών.

Δύσκολοι καιροί για Νέες Δυνάμεις 

Η Εζεκία Παπαϊωάννου έχει να αντιμετωπίσει τις προεκτάσεις της δεδηλωμένης ετοιμότη-
τας του Α.Αδάμου να υπουργοποιηθεί στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά και την αντίδρα-
ση της Ε. Χαραλαμπίδου για τους χειρισμούς της προεδρίας της Βουλής. 

<<<<<<

Οι σχέσεις Αδάμου και ΑΚΕΛ
είχαν ψυχράνει από το 2016
όταν το όνομα του κ. Αδάμου
είχε μπει στο τραπέζι για την
προεδρία της Βουλής. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Έντονη ήταν η συζήτηση που διεξήχθη στην
επιτροπή επιλογής μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
για το πώς θα κατανεμηθούν οι επιτροπές της
Βουλής. Τελική απόφαση δεν λήφθηκε για το
πώς διαμοιράζονται οι επιτροπές και η όποια
απόφαση μετατίθεται στη σύσκεψη Αρχηγών
ή Εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Κομ-
μάτων, ώστε να γίνει ανταλλαγή και σύνθεση
απόψεων για να οδηγηθεί το ζήτημα της κα-
τανομής των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών σε διευθέτηση. Στη συνέχεια, η
σύνθεση της επιτροπής επιλογής θα εγκριθεί
από την ολομέλεια της Βουλής και το πρωί
της Παρασκευής αναμένεται αν γίνει η κατα-
νομή των προεδριών των επιτροπών και τα
μέλη που θα τις απαρτίζουν. 

Ο κανονισμός
Βάσει συντάγματος, προεδρία επιτροπής

δικαιούνται μόνο οι κοινοβουλευτικές ομάδες,
όσα δηλαδή κόμματα έχουν από έξι βουλευτές
και πάνω. Με αυτό ως δεδομένο οι επιτροπές
θα πρέπει να διαμοιράζονται ως εξής: ΔΗΣΥ
(7), ΑΚΕΛ (6) και ΔΗΚΟ (3). Παραδοσιακά,
όποιο κόμμα έχει την προεδρία της Βουλής
παραχωρεί μία επιτροπή και ως εκ τούτου ο
ΔΗΣΥ δίνει μία επιτροπή στο Δημοκρατικό
Κόμμα. 

Οι σκέψεις
Η σκέψη, τόσο του ΑΚΕΛ όσο και του ΔΗΚΟ,

ήταν να διαμοιραστούν οι επιτροπές στα τρία
κόμματα, για να τηρηθεί και ο κανονισμός του
Συντάγματος και στη συνέχεια αν χρειάζεται
να δώσει ο καθένας μία επιτροπή σε κάθε
κόμμα της αρεσκείας του. Για παράδειγμα, το

ΔΗΚΟ προτίθετο να δώσει την επιτροπή Άμυνας
στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο
και το ΑΚΕΛ την προεδρία της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος στον Πρόεδρο του Κινήματος Οι-
κολόγων Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. 

Θέση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου, ήταν να δώσει το κάθε κόμμα από
μία έδρα. Μία έδρα δηλαδή ο ΔΗΣΥ, μία το
ΑΚΕΛ και μία το ΔΗΚΟ, στα τρία κόμματα που
ακολουθούν. Μία τέτοια διευθέτηση σημαίνει
πως παραχωρείται προεδρία επιτροπής σε Ε-
ΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ (βάσει εκλογικής δύ-
ναμης) και μένει εκτός συζήτησης το Κίνημα
Οικολόγων. Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, αυτή ήταν

και η διευθέτηση του 2016 και αυτή θα πρέπει
να τηρηθεί. Αυτή η πρόταση αναμένεται να
κατατεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της
Βουλής αν δεν διευθετηθεί στη σύσκεψη αρ-
χηγών που θα προηγηθεί.  Πάντως αυτή η
πρόταση φαίνεται να βρίσκει σύμφωνα τα
τρία μεγάλα κόμματα καθώς και η ΕΔΕΚ δια
του Προέδρου της, έχει διαμηνύσει πως δεν
θέλει να της χαριστεί επιτροπή, αλλά να την
αναλάβει. 

Η εν λόγω πρόταση Αβέρωφ προκάλεσε
την έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ, το οποίο
καταγγέλλει πως το κυβερνών κόμμα θέλει να
παραχωρήσει προεδρία επιτροπής και στο Ε-

ΛΑΜ και στη ΔΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να χάσει
δύο έδρες αλλά μία. Σύμφωνα με τον Γιώργο
Λουκαϊδη, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ «θέλει αν
συνεχίσει τα πάρε-δώσε με το ΕΛΑΜ» κανο-
νικοποιώντας το, κάτι που όπως είπε συνιστά
ντροπή. 

Το μήλο της έριδος
Μέχρι και τη λήψη των τελικών αποφάσεων,

τα κόμματα ήδη μπήκαν στη διαδικασία διεκ-
δίκησης προεδρίας. Την επιτροπή Οικονομικών
θα διεκδικήσει η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου η ο-
ποία ήταν κατά την προηγούμενη θητεία, μετά
και την αποχώρηση Βότση από το ΔΗΚΟ Πρό-
εδρος της εν λόγω επιτροπής. Όπως λέγεται
την προεδρία της Οικονομικών δεν αποκλείεται
να διεκδικήσει και ο Χάρης Γεωργιάδης.  Το
ΔΗΚΟ θα διεκδικήσει παράλληλα την προεδρία
Ελέγχου και Μεταφορών. Η επιτροπή Αμυνας,
αναμένεται να δοθεί στην ΕΔΕΚ.  Η Επιτροπή
Ελέγχου βεβαίως, αποτελεί μήλο της έριδος,
με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να έχει εδώ και
καιρό αναφέρει πως θέλει να την αναλάβει.
Την Προεδρία έχει αυτή τη στιγμή ο Ζαχαρίας
Κουλίας, ο οποίος φέρεται να μην έχει πρόβλημα
να την παραδώσει νοουμένου ότι θα πάρει α-
ντίστοιχης εμβέλειας επιτροπή, όπως αυτή
της Εσωτερικών που είχε την προηγούμενη
θητεία το ΑΚΕΛ με πρόεδρο την Ελένη Μαύρου.
Το ΑΚΕΛ διεκδικεί μαζί με την Εσωτερικών,
την Επιτροπή Γεωργίας, Προσφύγων, Εργασίας
και ενδεχομένως την Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των.

Από πλευράς του ο ΔΗΣΥ διεκδικεί την ε-
πιτροπή υγείας, παιδείας, θεσμών, νομικών
και εμπορίου.  Όπως λέγεται, την προεδρία
της επιτροπής Εξωτερικών την διεκδικεί η
ΔΗΠΑ.  

Σκληρό το παζάρι για τις επιτροπές 
Στον αέρα ο διαμερισμός με την τελική απόφαση για τη συμμετοχή των μικρών στην ολομέλεια της Πέμπτης

Eντονη ήταν η αντιπαράθεση ΑΚΕΛ –ΔΗΣΥ, με τον Γιώργο Λουκαϊδη να κατηγορεί το κυβερνών κόμ-
μα πως προσπαθεί να κανονικοποιήσει με παραχώρηση προεδρίας επιτροπής στο ΕΛΑΜ. 

Η καυτή καρέκλα 
του Κυβ. Εκπροσώπου
Πάντως το υπουργείο Δικαιοσύνης
βλέπει ιδιαίτερα ζεστά ο νυν κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-
σιος. Η «Κ» είχε αποκαλύψει προ μη-
νών πως συζητείται αποχώρηση του
κ. Κούσιου από τον Λόφο, καθώς δεν
υπήρξε η κατάλληλη χημεία. Το ερώ-
τημα είναι ποιος θα αναλάβει την καυ-
τή καρέκλα του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου. Υπενθυμίζεται πως όσοι έ-
χουν καθίσει σε αυτήν, πέραν του Νί-
κου Χριστοδουλίδη, δεν έχουν και τις
καλύτερες αναμνήσεις. Ήδη συνα-
γερμικοί κύκλοι βολιδοσκοπούν για
τον διορισμό της πρώην βουλεύτριας
και πρώτης αναπληρωματικής σε
σταυρούς προτίμησης Ξένιας Κωνστα-
ντίνου. Όπως λένε, κάτι τέτοιο θα
βελτιώσει πολύ την εικόνα και τον λό-
γο στο Προεδρικό. Δεν αποκλείεται
βεβαίως να γίνουν και εσωτερικές
μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα
μετακίνηση του διευθυντή του Γρα-
φείου του Προέδρου Πέτρου Δημη-
τρίου, με τον οποίο ο Πρόεδρος δια-
τηρεί εξαιρετικές σχέσεις, ενώ κάποι-
οι έχουν θέσει στον Πρόεδρο και το ό-
νομα του Διευθυντή του Γραφείου τύ-
που του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδό-
πουλου. Υπάρχει βεβαίως και το σο-
βαρό ενδεχόμενο μετακίνησης του υ-
φυπουργού παρά των Προέδρω Βασί-
λη Πάλμα, ο οποίος είχε δεχτεί και
στο παρελθόν βολιδοσκόπηση από
τον Πρόεδρο για να αναλάβει το εν
λόγω πόστο. Αξίζει να σημειωθεί πως
στη συνέχεια θα γίνουν οι διορισμοί
του επιτρόπου Εθελοντισμού, των δ.σ.
των ημικρατικών οργανισμών και της
Προεδρίας της ΕΔΥ. Για την θέση του
Προέδρου της ΕΔΥ, έχει ήδη ακουστεί
το όνομα του Ιωνά Νικολάου, ωστόσο
ούτε από τον Πρόεδρο ούτε από τον ί-
διο τον κ. Νικολάου τίθεται τέτοιο εν-
δεχόμενο όπως λένε κυβερνητικές
πηγές.
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Aρχισε το λίφτινγκ στην παλιά Λευκωσία
Δεκαοκτώ επιχειρήσεις δίνουν άλλη νότα στην εντός των τειχών πόλη, ξεκινά η ανάπλαση της Τρικούπη και της Λαϊκής αγοράς

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αλλάζει πρόσωπο η παλιά Λευκωσία η ο-
ποία μετατρέπεται σταδιακά σε κάτι πε-
ρισσότερο από ένα χαλαρό στέκι για καφέ
για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Φι-
λοδοξεί να γίνει ένα ζωνταντό κύτταρο
επιχειρηματικότητας και εμπορικότητας,
είτε προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις,
είτε μέσω αναβάθμισης των υφιστάμενων.
Για τον σκοπό αυτό, ποσό ύψους 700 χι-
λιάδων ευρώ θα διατεθεί μέσω του σχεδίου
χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, σε 18 επιχειρήσεις, στην
παλιά πόλη, μεταξύ αυτών, εστιατόρια,
καφετέριες, ξενοδοχείο μπουτίκ και αρ-
χιτεκτονικά γραφεία. Όπως προνοείται
στο σχέδιο, η χορηγία αφορά το 75% του
αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους
της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο
οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000
ανά επιχείρηση. Ένα σχέδιο το οποίο α-
ξιοποίησαν νέοι επιχειρηματίες όπως ο
Στέλιος Αχιλλέως,  ο οποίος αρχές φθινο-
πώρου θα ανοίξει για πρώτη φορά την

πόρτα του στούντιο τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης σε σημείο απέναντι από τον χώρο
στάθμευσης Φανερωμένης. Μιλώντας
στην «Κ» ανέφερε ότι η επιλογή της παλιάς
Λευκωσίας συνδυάζεται με πολλές προ-
οπτικές και πλεονεκτήματα, όπως το ότι
πρόκειται για πολυσύχναστη περιοχή και
έχει εγγυημένη επισκεψιμότητα. Το σχέδιο
αναζωογόνησης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην απόφασή του να δραστηριοποιηθεί
επαγγελματικά στην περιοχή. Η είδηση
για μεταστέγαση της αρχιτεκτονικής σχο-
λής στο κτήριο του σχολείου Φανερωμένης
ήρθε μεν μετά την ολοκλήρωση του σχε-
δίου αναζωογόνησης, εντούτοις θεωρείται
μια εξαιρετικά θετική συγκυρία για την
δραστηριότητα τόσο του γραφείου του,
όσο και των τριών αρχιτεκτονικών γρα-
φείων και του Studio Interior and furniture
design που θα δραστηριοποιηθούν στην
εντός των τειχών πόλη, το επόμενο διά-
στημα. 

Κάβα κυπριακών κρασιών
«Το ζητούμενο είναι να υπάρχει πιο ι-

σορροπημένη ανάπτυξη και όχι μόνο στην
εστίαση», ανέφερε στην «Κ» ο Παναγιώτης
Μεντζής ιδιοκτήτης της δημοφιλούς τα-
βέρνας Ζανέττος στην οδό Τρικούπη. Πε-
ριγράφει ότι ήδη μπαίνει νέο αίμα στο κε-
φάλαιο επιχειρήσεις στην περιοχή και το
σκηνικό άρχισε να αλλάζει, αφού άρχισαν
να κατεβαίνουν νεαροί επαγγελματίες

που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς,
όπως για παράδειγμα την αρχιτεκτονική.
Πέραν των νέων επαγγελματιών, του σχε-
δίου έχουν επωφεληθεί και υφιστάμενες

επιχειρήσεις, όπως και η ταβέρνα του κ.
Μεντζή.  Αυτή την περίοδο μπαίνουν οι
τελευταίες πινελιές και είναι έτοιμη να α-
νοίξει σε δύο εβδομάδες με άλλα 100 τ.μ.

εξωτερικού χώρου. Έχει επίσης προσθέσει
στο μενού της και κάβα κυπριακών κρα-
σιών για πώληση σε πελάτες εντός και ε-
κτός εστιατορίου. Όπως αναφέρει στην

«Κ» ο κ. Μεντζής, πρόκειται για αναβάθμιση
πέραν των 50 χιλιάδων ευρώ, εκ των ο-
ποίων οι 34 χιλιάδες θα δοθούν μέσω του
σχεδίου ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας.  

Αναβαθμίζεται το Green Tree
«Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα τον

τελευταίο ενάμιση χρόνο στην παλιά Λευ-
κωσία λόγω της πανδημίας» αναφέρει η
Αναστασία Γερολέμου, βοηθός γενική  δι-
ευθύντρια της υπεραγοράς GreenTree
στην γωνία Ευρυπίδου και Ονασαγόρου,
η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή
τα τελευταία οκτώ χρόνια. Εκτιμά ότι η
κατάσταση το επόμενο διάστημα θα αλ-
λάξει άρδην και σύντομα η περιοχή θα α-
νακτήσει την ζωντάνια και την επισκε-
ψιμότητά της. Ως εκ τούτου, η διεύθυνση
προχωρά σε αναβαθμίσεις τόσο στην πρό-
σοψη όσο και στο εσωτερικό της υπερα-
γοράς, ύψους 65,6 χιλιάδων ευρώ, εκ των
οποίων οι 40 χιλιάδες θα καλυφθούν μέσω
του Σχεδίου. Οι αλλαγές αφορούν την ε-
ξωτερική αναβάθμιση αλλά και τμημάτων
εντός της υπεραγοράς, συντήρηση του
υπόγειου αποθηκευτικού χώρου και εξω-
ραϊσμός των χώρων ώστε να βελτιωθεί η
εμπειρία ψωνίσματος των πελατών (κυρίως
τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής)
με στόχο την προσέλκυση και νέων.  Ε-
κτιμάται ότι με την αναβάθμιση του χώρου
θα ανοίξουν θέσεις εργασίας στην υπε-

ραγορά και θα ενισχυθεί ο κύκλος εργα-
σιών. Η αναβάθμιση του χώρου θα ξεκι-
νήσει τις επόμενες εβδομάδες ενώ ανα-
μένεται ότι θα ολοκληρωθεί αρχές του
2022.  

Αλλαγές στο Φανερωμένης 70
Στο σχέδιο συμμετέχει και το ίδρυμα

Φανερωμένης 70 απέναντι από την εκ-
κλησία της Φανερωμένης. Μιλώντας στην
«Κ» η Κυριακή Κώστα εκ των ιδιοκτητών
του χώρου, ανέφερε ότι με την αναβάθμιση
ενισχύεται το έργο που επιτελεί το ίδρυμα
αλλά και ευρύτερα η περιοχή της παλιάς
Λευκωσίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου θα
λάβουν περίπου 35 χιλιάδες ευρώ για ε-
πιλέξιμες δαπάνες που αφορούν ανακαί-
νιση και συντήρηση του χώρου. Οι εργα-
σίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς
μήνες και θα ολοκληρωθούν εντός Οκτω-
βρίου, με στόχο οι εικαστικές και πολιτι-
στικές δράσεις, εκθέσεις και εργαστήρια
του ιδρύματος να φιλοξενούνται σε ένα
πιο σωστά διαμορφωμένο χώρο. Σχολίασε
ωστόσο ότι το γεγονός ότι η χορηγία πα-
ραχωρείται μετά την εκτέλεση των εργα-
σιών και αφού προσκομιστούν πρωτότυπα
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και πρω-
τότυπες αποδείξεις πληρωμής, υποχρεώ-
νουν τις επιχειρήσεις να επωμιστούν οι
ίδιοι τα έξοδα αναβάθμισης του χώρου
τους με πιθανές επιπτώσεις και στο τελικό
αποτέλεσμα.

<<<<<<<

Το συνολικό κονδύλι του
Σχεδίου για το δήμο Λευκω-
σίας ανέρχεται στις 700 
χιλιάδες ευρώ, το οποίο 
θα κατανεμηθεί σε 18 επιχει-
ρήσεις. Η χορηγία καλύπτει
το 75% του κόστους.

Μια από τις περιπτώσεις η οποία έχει ε-
ξασφαλίσει έγκριση για δραστηριοποίηση
στην παλιά Λευκωσία, είναι και η περί-
πτωση της Castel Buono Holdings, η
πρόταση της οποίας αφορούσε τη δημι-
ουργία boutique ξενοδοχείου στην οδό
Αισχύλου. Ωστόσο δεν έχει δοθεί μέχρι
στιγμής άδεια από την Πολεοδομία, λόγω
τεχνικών θεμάτων που επικαλείται η Πο-
λεοδομία τα οποία καθιστούν το έργο
μη βιώσιμο. 

Η πρόταση της εταιρείας αφορά την
δημιουργία Boutique ξενοδοχείου, με
εμβαδόν περίπου 480 τ.μ., δύο ορόφων
και 17 δωματίων, ενώ φαίνεται να υπάρχει
ζήτημα για την χρήση 2ου ορόφου. Η
προκαταρκτική  αίτηση για άδεια υπο-
βλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ
η απάντηση από το Τμήμα Πολεοδομίας

ήρθε τελικά τον Μάιο. Πηγές από την ε-
ταιρεία ανέφεραν στην «Κ» ότι ενώ υ-
πάρχει όραμα για να αλλάξει πρόσωπο
η περιοχή, εντούτοις προβάλλονται προ-
σκόμματα τα οποία μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα κάποια έργα να μην προ-

χωρήσουν. «Θα έπρεπε», αναφέρουν,
«να υπάρξει ένα είδος one stop shop
ώστε τέτοιες επενδύσεις να προωθούνται
με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να υπο-
βάλλονται σε γραφειοκρατικές δοκιμα-
σίες». 

Αυτή την στιγμή υπάρχει προβλημα-
τισμός και γίνονται δεύτερες σκέψεις
για το κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά
το έργο. Όπως περιγράφουν στην «Κ»,
υπάρχουν διάφορες σκέψεις στο τραπέζι
για αλλαγή μοντέλου από τουριστική
χρήση σε επιχειρηματική χρήση του χώ-
ρου. Τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι η αξιοποίηση του χώρου για τη δη-
μιουργία γραφείων ή ενδεχομένως φοι-
τητικές εστίες, δεδομένης και της μετα-
φοράς της αρχιτεκτονικής σχολής στην
περιοχή.

«Τα έργα που έχουν γίνει, είτε αυτά αφορούν
αναπλάσεις του κτιστού περιβάλλοντος
είτε άλλων μόνιμων χρήσεων, αποτελούν
ένα ισχυρό κίνητρο για τη δραστηριοποίηση
νέων επιχειρήσεων και για την επέκταση
υφιστάμενων», αναφέρει μιλώντας στην
«Κ»  ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης. Ανέφερε ότι σε δύο μήνες θα
προκηρυχθούν προσφορές για την ανά-
πλαση της ιστορικής εμπορικής οδού Τρι-
κούπη, ενώ το επόμενο διάστημα θα αρ-
χίσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση
των όψεων κτηρίων στις οδούς Ρηγαίνης
και Βουλγαροκτόνου και την ανακαίνιση
τριών διατηρητέων κτηρίων. Σε εξέλιξη
βρίσκονται εργασίες για την ανάπλαση
τμήματος της Λαικής Αγοράς με τις  εργασίες
να ολοκληρώνονται τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. Οι εργασίες αφορούν βελτιωτικά έργα

σε τμήμα της περιοχής του Δημαρχείου –
πεζόδρομος της οδού Επτανήσου καθώς
και την σύνδεση του τμήματος της τάφρου
μεταξύ των προμαχώνων Νταβίλα και Κω-
στάντζα, με νέα διάνοιξη περάσματος κάτω
από την Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα

Κάνιγγος) για πεζούς και ποδήλατα. Το
έργο στοχεύει στην αποκατάσταση της
συνέχειας της τάφρου σε ένα ενιαίο δα-
κτύλιο που θα περιβάλλει το τείχος και θα
επιτρέπει τη συνεχή διακίνηση πεζών και
ποδηλάτων, με στόχο να βελτιώσει την
προσβασιμότητα και την ελκυστικότητα
του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.
Καθοριστικής σημασίας για την αναζωο-
γόνηση της παλιάς Λευκωσίας θεωρείται
η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ. Αυτό το διά-
στημα αξιολογούνται οι προσφορές επτά
εταιρειών και υπολογίζεται ότι οι εργασίες
θα αρχίσουν εντός φθινοπώρου. Το έργο
θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και στοχεύει
στη δημιουργία αστικής πλατείας, χώρων
πρασίνου και χώρων αναψυχής καθώς και
στην κατασκευή υπόγειου χώρου στάθ-
μευσης χωρητικότητας 570 οχημάτων. 

Η ανάπλαση σε ΓΣΠ, Τρικούπη και λαϊκή Δεύτερες σκέψεις για boutique hotel
<<<<<<<

Καθοριστικής σημασίας 
για την αναζωογόνηση 
της παλιάς Λευκωσίας 
η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ.
Επτά εταιρείες έχουν 
υποβάλει προσφορές 
και αξιολογούνται.

<<<<<<<

Δεν έχει δοθεί μέχρι 
στιγμής άδεια για 
boutique ξενοδοχείο,
λόγω τεχνικών θεμάτων
που επικαλείται 
η Πολεοδομία και καθιστούν
το έργο μη βιώσιμο.

Τους τελευταίους μήνες οι επιχειρήσεις της παλιάς Λευκωσίας, ως επί το πλείστον χώροι εστίασης και καφετέριες, ήταν στον αναπνευστήρα ένεκα των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι πλέον γυρίζουν σε-
λίδα, κάτι που πιστοποιείται με την αναθέρμανση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Η μεταστέγαση της αρχιτεκτονικής σχολής στο κτήριο του σχολείου Φανερωμένης, θεωρείται μια εξαιρετικά θετική συγκυρία για την
δραστηριότητα των τριών αρχιτεκτονικών γραφείων και του στούντιο τρισδιάστατης εκτύπωσης που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Σε αναβαθμίσεις ύψους 65,6 χιλιάδων ευρώ προχωρά η διεύθυνση της μικρής υπεραγοράς GreenTree στην Ονασαγόρου. Οι εργασίες θα
ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν αρχές του 2022.

Tο ίδρυμα Phaneromenis 70 θα λάβει περίπου 35.000 ευρώ για επι-
λέξιμες δαπάνες που αφορούν ανακαίνιση και συντήρηση του χώρου.

Στις αρχές φθινοπώρου ο Στέλιος Αχιλλέως,  θα ανοίξει για πρώτη
φορά στούντιο τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
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Κάθε Ιταλός πολιτικός που σέβεται
τον εαυτό του δεσμεύεται να αντι-
μετωπίσει τα προβλήματα στον
Νότο της χώρας, όπου η ανεργία
είναι διπλάσια από εκείνην του
Βορρά και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
μόλις το μισό. Στην περίπτωση του
νυν πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι,
αυτός κομίζει κάτι καινούργιο, που
δεν είναι άλλο από τα άνευ προη-
γουμένου ευρωπαϊκά κονδύλια,
αλλά και τη δική του εμπειρία για
την ορθή τους διαχείριση. Η Ιταλία
είναι η μεγαλύτερη αποδέκτρια
των κεφαλαίων του Ταμείου Ανά-
καμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και αφιερώνει σχεδόν το 40% του
προγράμματος αποκατάστασης,
ύψους 260 δισ. ευρώ, στις περιφέ-
ρειες που έχουν μείνει πίσω. Ω-
στόσο, το ζήτημα έχει να κάνει με
το χρονοδιάγραμμα, μιας και ο Μά-
ριο Ντράγκι μπορεί να είναι τεχνο-

κράτης και με μεγάλο εκτόπισμα,
αλλά ενδεχομένως η χώρα να προ-
χωρήσει σε μία από τις συχνές ε-
κλογικές της αναμετρήσεις τα ε-
πόμενα δύο χρόνια. Στο Βερολίνο,
στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες οι
αξιωματούχοι παρακολουθούν την
αύξηση στο δημόσιο χρέος της Ι-
ταλίας και τις αποτυχημένες προ-
σπάθειες να εξυγιανθεί η οικονομία
– και αυτό τους κάνει να ανησυ-
χούν, μήπως κάποια μέρα το όραμα
της ευρωπαϊκής ενοποίησης τεθεί
σε σκληρή δοκιμασία. Πράγματι,
η ανοδική πορεία του κόστους δα-
νεισμού της Ιταλίας τις τελευταίες
εβδομάδες συνιστά «μια δυσοίωνη
εξέλιξη, η οποία υποδηλώνει τους
κινδύνους μιας δημοσιονομικής
κρίσης», σύμφωνα με τους Ντέιβιντ
Πάουελ και Νταν Χάνσον του
Bloomberg Economics. Εάν ο Ντρά-
γκι καταφέρει να θέσει σε τροχιά
ανάπτυξης τη χώρα του, θα ενι-
σχύσει την υπόθεση για τη δημο-
σιονομική ένωση, καθιστώντας το
Ταμείο Ανάκαμψης μόνιμο θεσμό,
δήλωσε αξιωματούχος της Ε.Ε. Σε
αντίθετη περίπτωση, κλονίζεται
οποιοδήποτε επιχείρημα για πε-
ραιτέρω νομισματική ολοκλήρωση.
Το ίδιο το ιταλικό κράτος αποτελεί

μεγάλο μέρος του προβλήματος,
λέει η Λετίτσια Μαγκάλντι, της ο-
ποίας η οικογένεια διευθύνει εται-
ρεία βιομηχανικών υλικών στο Σα-
λέρνο κοντά στη Νάπολη. Ο Μάριο
Ντράγκι πρέπει να λύσει τα αιώνια
προβλήματα του Νότου. Στο Με-
τζοτζιόρνο η γραφειοκρατία είναι
ενοχλητική, τα κτίρια καταρρέουν
και το κράτος αγωνίζεται να ανα-
κόψει την επιρροή του οργανωμέ-
νου εγκλήματος είτε πρόκειται για
τη μαφία στη Σικελία, την Καμόρα
στην Καμπανία ή την Ντραγκέτα
στην Καλαβρία. Εύκολα μπορεί κα-
νείς να λησμονήσει ότι, βάσει των
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Ι-
ταλία είναι μια νεότευκτη χώρα ή
ότι πριν από την ένωσή της ο Νότος
ήταν πλούσιος. Τα αντιμαχόμενα
κρατίδιά της ενοποιήθηκαν μόλις
στα τέλη του 19ου αιώνα και έκτοτε
οι έντονες διαφορές μεταξύ των
περιοχών ταλανίζουν τη χώρα. Ο
Ντράγκι σχεδιάζει τρεις νέες σι-
δηροδρομικές γραμμές υψηλών
ταχυτήτων για τη διασύνδεση πε-
ρισσότερων από 11 εκατομμύρια
ανθρώπων ως μέρος ενός προγράμ-
ματος εκσυγχρονισμού της εκπαί-
δευσης, του κράτους, της αγοράς
εργασίας, των ενεργειακών δικτύων
και σχεδόν κάθε έκφανσης της οι-
κονομικής ζωής.

Ο Εουτζένιο Ματσαρέλα, καθη-
γητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-
μιο Φεντερίκο ΙΙ στη Νάπολη, μας
υπενθυμίζει ότι η Ιταλία «ακόμη
και σήμερα συνιστά μόνον έναν
γεωγραφικό όρο». Και προσθέτει,
«με ένα σιδηροδρομικό δίκτυο υ-
ψηλών ταχυτήτων, πραγματικά
φτιάχνεις το υφαντό της Ιταλίας
και επιτυγχάνεις την ενοποίηση».
Αρχής γενομένης με το εμβλημα-
τικό τεράστιο συγκρότημα ημικα-
τεστραμμένων και επικίνδυνων
πολυκατοικιών Λε Βέλε στη Νά-
πολη, από όπου θα κατεδαφιστούν
επιπλέον τμήματα. Ο δήμος θα α-
νεγείρει κατοικίες, γραφεία, σχολεία,
αθλητικές εγκαταστάσεις και θα
κατασκευάσει πάρκα. Η ανεργία
στην περιοχή φθάνει το 47% και
για την επίλυση των προβλημάτων
της επιδιώκεται να εκταμιευθούν
κονδύλια 63 εκατ. ευρώ. «Με τα
χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
θα δημιουργήσουμε πραγματικές
θέσεις εργασίας για άτομα που α-
πασχολούνται μόνο στην παραοι-
κονομία», δηλώνει, τέλος, ο 42χρο-
νος Ομέρο Μπενφενάτι, επικεφαλής
της κοινότητας του Λα Βέλε, προ-
ειδοποιώντας ότι «τα χρήματα μπο-
ρεί να πάνε σε λάθος κατεύθυν-
ση».

ΑΝΑΛΥΣΗ

Των JOHN FOLLAIN ΚΑΙ ALESSANDRA MIGLIACCIO / BLOOMBERG

Το στοίχημα Ντράγκι
για τη νότια Ιταλία

Η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει
τα διπλάσια από την πανδημία
Οι χώρες του G7 προβλέπεται ότι θα χάσουν το 8,5% του ΑΕΠ ετησίως 

Σημαντικές απώλειες, που υπερβαίνουν
ακόμη και αυτές που κατέγραψαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, θα έχουν οι μεγα-
λύτερες οικονομίες του πλανήτη σε περί-
πτωση που δεν λάβουν μέτρα για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό
το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα της Oxfam
και του Swiss Re Institute, προειδοποιώντας
ότι το κόστος θα είναι διπλάσιο σε σύγκριση
με αυτό της πανδημίας για τις χώρες-μέλη
του G7, εάν δεν καταφέρουν να αντιμετω-
πίσουν τις αυξανόμενες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου. 

Ειδικότερα, οι χώρες-μέλη του G7 (Βρε-
τανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιταλία), που αποτελούν τις μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου, προβλέπεται ότι θα
χάσουν το 8,5% του ΑΕΠ ετησίως ή σχεδόν
5 τρισ. δολ. από τις οικονομίες τους εντός
30 ετών εάν η θερμοκρασία σημειώσει αύ-
ξηση 2,6 βαθμούς Κελσίου. Οι δε απώλειες
που κατέγραψαν οι μεγαλύτερες παγκόσμιες
οικονομίες ήταν σημαντικές. Συγκεκριμένα,
οι οικονομίες των χωρών του G7 συρρικνώ-
θηκαν περίπου 4,2% κατά μέσο όρο την πε-
ρίοδο της πανδημίας. 

Ωστόσο, βάσει της έρευνας, υπολογίζεται
ότι οι οικονομικές απώλειες εξαιτίας της

κλιματικής κρίσης έως το 2050 θα ήταν πε-
ρίπου σαν μια παρόμοια κρίση που θα ση-
μειωνόταν δύο φορές κάθε χρόνο. Η βρε-
τανική οικονομία θα απολέσει ετησίως 6,5%
του ΑΕΠ της έως το 2050 βάσει των υφι-
στάμενων πολιτικών που ακολουθούνται,
αλλά και των προβλέψεων που έχουν δια-
τυπωθεί, έναντι 2,4% που θα ήταν οι απώλειες
σε περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι
της συμφωνίας του Παρισιού για την κλι-
ματική αλλαγή. 

Αλλες χώρες αναμένεται να υποστούν
ακόμη πιο σφοδρό πλήγμα, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ινδίας, της οποίας η οικονομία
θα συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο λόγω αύ-
ξησης της θερμοκρασίας κατά 2,6 βαθμούς
Κελσίου. Από την άλλη, η παραγωγή της
Αυστραλίας αναμένεται να συρρικνωθεί
12,5%, ενώ η οικονομία της Νότιας Κορέας
προβλέπεται να απολέσει περίπου το ένα
δέκατο της δυναμικής της. Στο πλαίσιο αυτό,
η Oxfam προειδοποίησε πως για τις χώρες
χαμηλότερων εισοδημάτων οι επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι α-
κόμη πιο έντονες. Επικαλούμενη πρόσφατη
έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Oxfam

επισήμανε ότι 32 έως 132 εκατομμύρια ε-
πιπλέον άνθρωποι μπορεί να φθάσουν να
ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας έως
το 2030 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Ο Μαξ Λόσον, επικεφαλής της Oxfam για
θέματα ανισότητας, ανέφερε πως τώρα α-
παιτείται από τις κυβερνήσεις των χωρών-
μελών του G7 να λάβουν άμεση δράση τα
επόμενα εννέα χρόνια προκειμένου να μει-
ώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για θέ-
ματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian,

ο Τζέρομ Χέγκελι, επικεφαλής οικονομολόγος
στο Swiss Re Institute, δήλωσε πως «η κλι-
ματική αλλαγή αποτελεί τον νούμερο ένα
κίνδυνο με τον οποίο θα έρθει μακροπρό-
θεσμα αντιμέτωπη η παγκόσμια οικονομία,
γι’ αυτό το να μείνουμε στο ίδιο σημείο δεν
αποτελεί επιλογή. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη
πρόοδο από την πλευρά των χωρών-μελών
του G7. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο υπο-
χρεώσεις για τη μείωση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα αλλά και την παροχή
βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό
είναι πάρα πολύ σημαντικό». Ο ίδιος επι-

σήμανε ακόμη πως τα εμβόλια κατά του κο-
ρωνοϊού βοήθησαν σημαντικά τα αναπτυσ-
σόμενα κράτη, καθώς οι οικονομίες τους ε-
πλήγησαν σφόδρα από την πανδημική κρίση
και θα χρειάζονταν βοήθεια για να ανακάμ-
ψουν, χαράσσοντας μία πράσινη πολιτική,
παρά ενισχύοντας την εξάρτησή τους σε
ορυκτά καύσιμα. Τέλος, η Swiss Re διαπί-
στωσε πως οι πολιτικές και οι δεσμεύσεις
των κυβερνήσεων για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούν
να είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη των
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

<<<<<<

Η έρευνα της Oxfam προειδο-
ποιεί πως για τις χώρες χαμη-
λότερων εισοδημάτων  οι επι-
πτώσεις μπορεί να είναι ακό-
μη πιο έντονες.

<<<<<<

Σχεδόν το 40% των 
κεφαλαίων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, ύψους
260 δισ. ευρώ, κατευ-
θύνεται στις ιταλικές
περιφέρειες. 

Βρετανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, που αποτελούν τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, προβλέπεται πως θα
χάσουν σχεδόν 5 τρισ. δολ. από τις οικονομίες τους εντός 30 ετών, εάν η θερμοκρασία σημειώσει αύξηση 2,6 βαθμούς Κελσίου.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και για
την Ελλάδα φέρνει η αναστολή των δη-
μοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε. για ένα
ακόμη έτος και έως το 2023. 

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές
και τους οίκους αξιολόγησης, αν και αυτή
η παράταση της δημοσιονομικής ευελιξίας
ήταν απαραίτητη, ορισμένες χώρες δια-
τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες
να υποστούν μακροχρόνιες «πληγές», α-
κόμα και όταν η οικονομία επιστρέψει
στην κανονικότητα. Το δίχτυ προστασίας
που παρέχει η ΕΚΤ θα πάψει να ισχύει,
ενώ το επίπεδο του δημόσιου χρέους θα
είναι αυξημένο, και στην περίπτωση της
Ελλάδας, αν και κρίνεται βιώσιμο μεσο-
πρόθεσμα, οι αβεβαιότητες μακροπρόθε-
σμα παραμένουν. 

Μπορεί η εστίαση να είναι στην ικα-
νότητα εξυπηρέτησής του, ωστόσο όλοι
οι οίκοι έχουν υπογραμμίσει τη σημασία
της σταδιακής μείωσης του δείκτη χρέους
προς ΑΕΠ για την αξιολόγηση της Ελλάδας,
η οποία «κυνηγά» την επενδυτική βαθμίδα.
Για να βρεθεί συνεπώς σε πτωτική τροχιά,
η εστίαση θα πρέπει να είναι στον «πα-
ρονομαστή», στην ανάπτυξη. Παράλληλα,
οι δαπάνες θα πρέπει να είναι στοχευμένες,
ώστε να μην δημιουργήσουν μια νέα γενιά
εταιρειών «ζόμπι», αλλά να στηρίξουν το-
μείς που θα ενισχύσουν την ανάκαμψη.
Σε όλα αυτά ισχυρό όπλο αποτελεί το Τα-
μείο Ανάκαμψης, με τη διαχείριση των
πόρων του να πρέπει να είναι ουσιαστική
και αποτελεσματική.

Οπως τονίζει και ο Μάρκο Μρσνικ, ε-
πικεφαλής αναλυτής της S&P, εάν η ανά-
καμψη δεν είναι ισχυρή και τα μέτρα «με-
τρημένα», ο «λογαριασμός» για την ελλη-
νική οικονομία θα είναι υψηλός. Μιλώντας

στην «Κ» σημειώνει ότι στο βραχυπρό-
θεσμο διάστημα η ΕΚΤ περιορίζει τα με-
γάλα ελλείμματα μέσω ταχέων και ουσια-
στικών δράσεων πολιτικής, ωστόσο οι
κίνδυνοι για τη μεσομακροπρόθεσμη δια-
τηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών
των υπερχρεωμένων χωρών ενδέχεται να
αυξηθούν εάν η οικονομική ανάπτυξη
δεν είναι ισχυρή ή δεν υπάρξει σταδιακή
δημοσιονομική εξυγίανση. Οσον αφορά
το τελευταίο, το βασικό επίκεντρο βρα-
χυπρόθεσμα θα είναι η στήριξη της οικο-
νομικής ανάκαμψης χωρίς τη θέσπιση μέ-
τρων σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες,
που θα επηρεάσουν αρνητικά την υπο-
κείμενη διαρθρωτική δημοσιονομική θέση,
η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας α-
ποτέλεσε και ένα από τα «όπλα» της στο
πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησής
της από την S&P. Η επιδείνωση του διαρ-

θρωτικού ισοζυγίου του προϋπολογισμού
θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη
την εξυγίανση του προϋπολογισμού καθώς
και τη μείωση του δημόσιου χρέους προς
το ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, καταλήγει ο
κ. Μρσνικ.

Η διατήρηση της αναστολής των κα-
νόνων είναι η σωστή επιλογή σε αυτό το
στάδιο, καθώς πρόκειται για μια πολύ α-
συνήθιστη κρίση και η επιβολή μέτρων
δημοσιονομικής εξυγίανσης πολύ νωρίς
θα έβλαπτε την ικανότητα των οικονομιών
να ανακάμψουν γρήγορα και θα μπορούσε
ακόμη και να αυξήσει τις δημοσιονομικές
πληγές που θα αφήσει η πανδημία, δημι-

ουργώντας έναν φαύλο κύκλο περισσό-
τερης λιτότητας και προκαλώντας ακόμη
μεγαλύτερο χτύπημα στην ανάπτυξη, ε-
πισημαίνει ο  οικονομολόγος της HSBC
Φάμπιο Μπαλμπόνι.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί και αυτός
μιλώντας στην «Κ», το «κλειδί» βρίσκεται
στο είδος της στήριξης που παρέχεται. Η
υποστήριξη στα νοικοκυριά και στις επι-
χειρήσεις πρέπει να είναι προσωρινής
φύσεως –διαφορετικά θα μπορούσε να
δημιουργήσει μόνιμα υψηλότερες δαπά-
νες– και επίσης να στοχεύει στον τομέα
που πλήττεται από την κρίση, ώστε να α-

ποφευχθεί ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί
από εταιρείες «ζόμπι» σε άλλους κλάδους,
που διαφορετικά θα έκλειναν. Αλλά όταν
η δραστηριότητα επιστρέψει στα προ
COVID επίπεδα και η δημοσιονομική κα-
τάσταση έχει επιδεινωθεί, είναι σημαντικό
να εφαρμοστεί γρήγορα μια αξιόπιστη
μεσοπρόθεσμη στρατηγική δημοσιονο-
μικής εξυγίανσης.

Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τον κ.
Μπαλμπόνι, η σταδιακή επανεισαγωγή
των κανόνων της Ε.Ε. μπορεί διευκολύνει
την όλη κατάσταση, παρέχοντας μεγα-
λύτερη αξιοπιστία στη διαδικασία, ενώ

ταυτόχρονα το Ταμείο Ανάκαμψης θα συ-
νεχίζει να παρέχει τους πόρους που απαι-
τούνται για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
δυναμικής. Οι κίνδυνοι είναι ότι εάν η
κρίση έχει οδηγήσει σε μόνιμα υψηλότερες
δαπάνες και χαμηλότερους φόρους (μέσω
πιο γενναιόδωρων φορολογικών πιστώ-
σεων, για παράδειγμα), η αποκατάσταση
της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονο-
μικών μπορεί να απαιτήσει ορισμένα σκλη-
ρά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που
μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν,
αν και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία
έχει άνετη πλειοψηφία, μπορεί να το πράξει

πιο εύκολα σε σχέση με άλλες χώρες στην
περιφέρεια της Ευρωζώνης.

Οι δαπάνες θα πρέπει να κατευθυνθούν
σε τομείς της οικονομίας που αναμένεται
να συνεισφέρουν στην ανάκαμψη, συνιστά
από την πλευρά της η Σπυριδούλα Τζίμα,
αναπληρώτρια αντιπρόεδρος του οίκου
DBRS. Οπως εξηγεί, τα δημοσιονομικά
μέτρα θα αρθούν σταδιακά και αυτό με-
ταφράζεται σε υψηλά ελλείμματα φέτος
και το 2022, καθυστερώντας την επανε-
ξισορρόπηση των δημοσιονομικών λογα-
ριασμών. Καθώς τα νοικοκυριά και οι ε-
πιχειρήσεις προσαρμόζονται στο νέο πε-
ριβάλλον και ο ρυθμός εμβολιασμού αυ-
ξάνεται, τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει
να στοχεύουν περισσότερο στους κλάδους
που αναμένεται να ανακάμψουν σταδιακά.
Επομένως, ο κίνδυνος έγκειται στο ότι τα
μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν είναι
αρκετά συγκεκριμένα, σημειώνει η κ.
Τζίμα. Με δεδομένα τα παραπάνω, η DBRS
αναμένει ότι η στήριξη σε τομείς εξαιρετικά
σημαντικούς για την ελληνική οικονομία
θα συνεχιστεί, καθυστερώντας τη δημο-
σιονομική εξυγίανση.

Ωστόσο, η κ. Τζίμα τονίζει ότι η Ελλάδα
εισήλθε στην κρίση έπειτα από χρόνια
δημοσιονομικής υπεραπόδοσης που σε
συνδυασμό με τα υψηλά ταμειακά διαθέ-
σιμα παρέχουν στη χώρα κάποιο δημο-
σιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει την
κρίση. Επίσης, είναι σημαντικό να σημει-
ωθεί, όπως προσθέτει, ότι οι πόροι της
Ε.Ε. θα μπορούσαν επίσης να έχουν θετικό
έμμεσο αντίκτυπο στους δημοσιονομικούς
λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι
η Ελλάδα θα επιτύχει την απορρόφηση
αυτών των κεφαλαίων και τη διατήρηση
του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων. «Οι κίν-
δυνοι όμως από μια παρατεταμένη κρίση
παραμένουν και θα συνεχίσουμε να τους
παρακολουθούμε στενά», υπογραμμίζει.

Ο «λογαριασμός» για την ελληνική οικονομία μπορεί να είναι υψηλός εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση των χρημάτων που θα δοθούν για την
ανάκαμψη της οικονομίας, τονίζουν οι αναλυτές. 

Η παγίδα της δημοσιονομικής χαλάρωσης
Μπούμερανγκ για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα εάν τα μέτρα δεν είναι στοχευμένα και «μετρημένα», προειδοποιούν διεθνείς οίκοι

<<<<<<

Δεν πρέπει να δημιουργηθεί
μια νέα γενιά εταιρειών 
«ζόμπι».
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Οι κροίσοι πληρώνουν «ψίχουλα» σε φόρους
Το κόστος φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για τις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία ήταν 3,09 τρισ. δολ.

Η θέση

Διατυπώνοντας προσφάτως
τη θέση του όσον αφορά τη
φορολόγηση των πλουσίων,
ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν τόνισε ενώπιον
του Κογκρέσου πως «μπορεί
να γίνει κανείς δισεκατομ-
μυριούχος ή εκατομμυριού-
χος, αλλά πρέπει να κατα-
βάλλει τους θεμιτούς φό-
ρους που του αναλογούν».

Ο «κανόνας» «αγοράζω, δανείζομαι, πεθαίνω» για να αποφεύγουν τη φορολόγηση

Κάποιοι από αυτούς έχουν τόσα χρήματα
ώστε μπροστά στις δραστηριότητές τους ω-
χριούν οι συνήθεις ενδείξεις χλιδής όπως οι
θαλαμηγοί και τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Ο
πλούτος τους φτάνει σε τέτοια ιλιγγιώδη ύψη
ώστε να διοργανώνουν ιδιωτικά ταξίδια στο
Διάστημα. Εχουν αρκετά δισ. δολάρια για να
διακινδυνεύουν μερικά εκατομμύρια τοπο-
θετώντας τα σε κρυπτονομίσματα. Αλλά και
να ανεβοκατεβάζουν οι ίδιοι την αξία των ε-
πενδύσεών τους με δηλώσεις και μηνύματα
στο Τwitter, που οδηγούν στην καταστροφή
όσους μικροεπενδυτές τούς εμπιστεύτηκαν.
Ή ακόμη και να οδηγούν σε πτώση της με-
τοχής της ίδιας της εταιρείας τους εκφράζοντας
δημοσίως την εκτίμηση πως είναι υπερτι-
μημένη. Ο πλούτος τους αυξάνεται διαρκώς
και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στη διάρ-
κεια της πανδημίας και του ολέθρου που
αυτή προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία,
όταν 150 εκατ. άνθρωποι κατέβηκαν την
κοινωνική κλίμακα, μερικά εκατ. από αυτούς
διολίσθησαν σε βαθύτατη ένδεια και οι κυ-
βερνήσεις αναγκάστηκαν να επωμισθούν
δυσβάσταχτα χρέη για να στηρίξουν τις οι-
κονομίες τους και τις κοινωνίες τους. 

Οι επιχειρήσεις πολλών από αυτούς ευ-
νοήθηκαν τα μέγιστα από την πανδημία, κα-
θώς οι υπηρεσίες τους εξυπηρετούν την τη-
λεργασία ή προσφέρουν ηλεκτρονικό εμπόριο.
Γι’ αυτό και αθροιστικά οι περιουσίες των

500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο
αυξήθηκαν κατά 40% από την αρχή της παν-
δημίας έως σήμερα και ανέρχεται πλέον στο
διαστημικό ποσό των 8,4 τρισ. δολαρίων.
Είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο
όπως ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής και επικεφαλής
του κολοσσού της Amazon, ο Ελον Μασκ, ι-
δρυτής και επικεφαλής της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας ηλεκτροκίνητων Tesla, οι μεγαλο-
επενδυτές Γουόρεν Μπάφετ και Τζορτζ Σόρος
και πολλοί άλλοι, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε
περισσότερο γνωστοί στην παγκόσμια κοινή
γνώμη. Και όμως, δεν καταβάλλουν παρά ε-
λάχιστους φόρους, σκανδαλωδώς χαμηλούς
σε σύγκριση με τα δυσθεώρητα πλούτη τους,
ενίοτε και μηδενικούς. Εχουν τη δυνατότητα
να πληρώσουν κάθε είδους σύμβουλο που
θα εντοπίσει τα «παραθυράκια» της αμερι-
κανικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας πολ-

λών άλλων χωρών και θα τους βοηθήσει να
αποφύγουν τους φόρους. 

Και όχι μόνο με την παράνομη φοροδια-
φυγή, ιστορίες της οποίας έχουν κατακλύσει
τα διεθνή ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια με τα
ηχηρά σκάνδαλα των Panama Papers, της
λίστας Φαλτσιάνι, που στην Ελλάδα μετο-
νομάστηκε σε λίστα Λαγκάρντ, αλλά και εκ-
θέσεις της Oxfam και διαφόρων οργανώσεων
για τη δίκαιη φορολογία και πολλές, πολλές
άλλες κατά το μάλλον ή ήττον ηχηρές ιστορίες.
Το καταφέρνουν συνήθως με νομιμοφανείς
τρόπους, που θα χρειαζόταν ολόκληρη ομάδα
εξειδικευμένων στελεχών των αμερικανικών
φορολογικών αρχών για να τους ανιχνεύσει.
Και το χειρότερο είναι ότι συχνά το κατα-
φέρνουν και με εντελώς νόμιμους τρόπους.
Καταφέρνουν, άλλωστε, να αποκρύψουν τα
εισοδήματά τους. Σύμφωνα με σχετική μελέτη
των αμερικανικών φορολογικών αρχών που
δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Μαρτίου,
το πλουσιότερο 1% των αμερικανικών νοι-
κοκυριών αποκρύπτει περίπου το 21% των
εσόδων του κατά μέσον όρο με τακτικές που
«δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ» ενός συ-
νήθους ελέγχου. Το αντίστοιχο ποσοστό
είναι διπλάσιο όταν πρόκειται για το πλου-
σιότερο 0,1% των αμερικανικών νοικοκυριών.
Στη διάρκεια της εβδομάδας προστέθηκε
στη σωρεία των σχετικών αποκαλύψεων μία
ακόμη έκθεση ομάδας δημοσιογράφων, της

ProPublica, που φέρει τους 25 πλουσιότερους
Αμερικανούς να έχουν καταβάλει αθροιστικά
μόλις 13,6 δισ. δολάρια φόρους στη διάρκεια
της πενταετίας 2014 έως και 2018, ενώ το
ίδιο χρονικό διάστημα ο αθροιστικός τους
πλούτος αυξήθηκε κατά 401 δισ. δολάρια.
Αυτό σημαίνει πως οι φόροι που κατέβαλαν
ισοδυναμούν με έναν πραγματικό φορολογικό
συντελεστή μόλις 3,4%. Το ίδιο χρονικό διά-
στημα, αντιθέτως, ένα μέσο αμερικανικό
νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα της τάξης
των 70.000 δολαρίων φορολογείτο με συντε-
λεστή 14% ενώ τα ζευγάρια με ετήσια εισο-
δήματα άνω των 628.300 δολαρίων φορολο-
γούνταν με 37%. Στην έκθεσή της η ProPublica
σκιαγραφεί ορισμένες από τις μεθόδους που
μετέρχονται οι βαθύπλουτοι για να ελαχι-
στοποιήσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση,
εκμεταλλευόμενοι κάθε «παραθυράκι» της
νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρει την
τακτική τους να δανείζονται τεράστια ποσά
με ενέχυρο μετοχές. Οπως τονίζει, τα δάνεια
αυτά δεν φορολογούνται και οι τόκοι που
καταβάλλουν για την αποπληρωμή τους εκ-
πίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Ετσι
οι αμερικανικές φορολογικές αρχές, γνωστές
με τα αρχικά IRS, υπολογίζουν ότι το συνολικό
κόστος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
για το αμερικανικό κράτος έφτασε την τε-
λευταία δεκαετία τα 3,09 τρισ. δολάρια. Είναι
η χαίνουσα πληγή της αμερικανικής οικο-

νομίας και πολλών άλλων οικονομιών και
έχει προκαλέσει την αντίδραση της συχνά
συντηρητικής κοινής γνώμης των ΗΠΑ, μια
μερίδα της οποίας διατηρούσε μέχρι προ-
σφάτως μια προκατάληψη κατά της αναδια-
νομής του πλούτου μέσω της φορολογίας.

Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ για το θέμα
πληθαίνουν, με μία από τις πλέον πρόσφατες,
τη δημοσκόπηση των ABC News Washington
Post, να φέρει το 58% των ερωτηθέντων
υπέρ της αύξησης των φόρων στις πλούσιους
και στις επιχειρήσεις τους. Στοχεύοντας σε
μια γενικότερη φορολογική μεταρρύθμιση
και στην άντληση πόρων για τα κοινωνικά
του προγράμματα, ο Αμερικανός πρόεδρος
σχεδιάζει να αυξήσει στο 43%, από το υφι-
στάμενο μόλις 20% στους φόρους στις απο-
δόσεις κεφαλαίου, στα κέρδη από πωλήσεις
μετοχών, ομολόγων και ακινήτων. Μέχρι
στιγμής, πάντως, τα σχέδιά του έχουν λει-
τουργήσει σαν προειδοποίηση προς τους
κροίσους, πολλοί από τους οποίους έσπευσαν
να πουλήσουν μετοχές τους για να αποφύγουν
τους φόρους του Δημοκρατικού προέδρου.
Από την αρχή του έτους και μέχρι τα μέσα
Μαΐου, ιδρυτές και υψηλόβαθμα στελέχη α-
μερικανικών κολοσσών πούλησαν μετοχές
αξίας 24,4 δισ. δολαρίων αντλώντας, βέβαια,
δυσθεώρητα κέρδη μετά τους 14 συναπτούς
μήνες συνεχούς ανόδου των μετοχών τους.

BLOOMBERG, NEW YORK TIMES, REUTERS

Του DAVID LEONHARDT 
THE NEW YORK TIMES

Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό στην αμε-
ρικανική ιστορία και αφορά το πόσους φό-
ρους πρέπει να πληρώνουν οι πλούσιοι.
Την εποχή της αποικιοκρατίας, μερικές
βόρειες πολιτείες φορολογούσαν τους
πλούσιους περισσότερο από όσο στην Ευ-
ρώπη και η Μασαχουσέτη ήταν η πιο α-
κραία περίπτωση, καθώς επέβαλε έναν
φόρο στον πλούτο που κάλυπτε τη γη, τα
χρήματα, τα κοσμήματα και πολλά άλλα.
Στον Νότο, αντιθέτως, διατηρούσαν χα-
μηλούς φορολογικούς συντελεστές και α-
ναποτελεσματικό τον μηχανισμό συγκέ-
ντρωσης των φορολογικών εσόδων προ-
κειμένου να μην υπονομεύσουν οι φόροι
τη δουλεία, μειώνοντας τον πλούτο όσων
είχαν σκλάβους στην κατοχή τους. Μετά
την ενοποίηση και την ίδρυση της χώρας,
οι οπαδοί της χαμηλής φορολογίας κυ-
ριάρχησαν σε γενικές γραμμές μέχρι τον
20ό αιώνα, οπότε η διεύρυνση της ανισό-
τητας, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η

Μεγάλη Υφεση οδήγησαν την Ουάσιγκτον
να θεσπίσει το πιο προοδευτικό φορολογικό
σύστημα στον κόσμο. Στη συνέχεια η
χώρα διολίσθησε στην πρότερη κατάσταση
και τις τελευταίες δεκαετίες οι υψηλότεροι
φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν ση-
μαντικά. Και τώρα οι αποκαλύψεις του ει-
δησεογραφικού οργανισμού ProPublica
το καθιστούν σαφές: οι πλούσιοι πληρώνουν
εντυπωσιακά χαμηλούς φόρους. Για να
δούμε ένα παράδειγμα, ο πλούτος του
Μπέζος αυξήθηκε κατά 120 δισ. δολάρια
στο διάστημα από το 2006 έως το 2018
και οι φόροι που κατέβαλε στο ομοσπον-
διακό κράτος το ίδιο χρονικό διάστημα
δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόλις το 1,09%
του πρόσθετου αυτού πλούτου. Η κατά-
σταση για ένα μέσο νοικοκυριό ήταν ριζικά
διαφορετική, καθώς κατέβαλε φόρους ι-
σοδύναμους με περισσότερο από το 100%
της όποιας αύξησης σημείωσε ο πλούτος
του. 

Ενας από τους κυριότερους λόγους που
οι πλούσιοι μπορούν να αποφεύγουν τους
φόρους στις ΗΠΑ είναι ότι το αμερικανικό

σύστημα φορολογεί μόνο τον λεγόμενο
παραχθέντα πλούτο, όπως είναι δηλαδή
οι μισθοί και οι πωλήσεις μετοχών. Οι
πλούσιοι, όμως, συχνά ζουν με τον μη πα-
ραχθέντα πλούτο τους υπό τη μορφή  με-
τοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων
των οποίων η αξία αυξάνεται προϊόντος
του χρόνου. Οι πλούσιοι δανείζονται με
ενέχυρο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία
για να πληρώνουν τις κατοικίες τους, τα
ιδιόκτητα νησιά τους και τα ιδιωτικά αε-
ροσκάφη και στη συνέχεια μετέρχονται
μιας μεγάλης ποικιλίας από στρατηγικές
για να αποφύγουν την καταβολή φόρων
ή την αποπληρωμή των χρεών τους. Μία
από αυτές τις στρατηγικές είναι να ανα-
βάλουν την αποπληρωμή των δανείων
τους για μετά τον θάνατο, η στρατηγική
που ο Εντουαρντ ΜακΚάφρεϊ, ειδικός επί
φορολογικών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο
της Νότιας Καλιφόρνιας, έχει ονομάσει
«αγοράζω, δανείζομαι, πεθαίνω». Σύμφωνα
με τον Ρόμπερτ ΜακΚλίλαντ του Κέντρου
Φορολογικής Πολιτικής, αυτή είναι και η
μεγαλύτερη αποκάλυψη που έφερε στο

φως η έκθεση της ProPublica. Στο μεταξύ,
οι πλούσιοι έχουν συχνά τη δυνατότητα
να διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα το φο-
ρολογητέο εισόδημά τους. Το 2011, για
παράδειγμα, ο Μπέζος ανέφερε τόσο χα-
μηλά εισοδήματα ώστε νομιμοποιούσαν
το αίτημά του, το οποίο και υπέβαλε, για
επιστροφή φόρου ύψους 4.000 δολαρίων
λόγω τέκνων. Τόσο το 2016 όσο και το
2017 ο Καρλ Ικάν, ο δισεκατομμυριούχος
ιδρυτής και προεδρεύων της ομώνυμης ε-
πιχείρησης, δεν κατέβαλε καθόλου φόρους
στο αμερικανικό κράτος. Η φοροαποφυγή
των πλουσίων με νόμιμους τρόπους έχει
αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια και σήμερα
είναι πολύ πιο διαδεδομένη για πολλούς
λόγους. Πρώτα απ’ όλα έχει διευρυνθεί η
ανισότητα και αυτό σημαίνει πως οι πλού-
σιοι έχουν περισσότερο πλούτο να προ-
στατεύσουν. Επιπλέον έχουν μειωθεί ση-
μαντικά οι φορολογικοί συντελεστές. Οπως
είπε ο Οουεν Ζίνταρ, οικονομολόγος του
Πρίνστον, «είναι εκπληκτικό πώς από το
1997 και μετά έχουμε μειώσει τόσο τους
φόρους στα μερίσματα, τους φόρους ακί-

νητης περιουσίας, τους φόρους στις απο-
δόσεις κεφαλαίου και τον υψηλότερο φο-
ρολογικό συντελεστή». Ο ίδιος τονίζει πως
«όλες αυτές οι κινήσεις ευνόησαν όσους
βρίσκονται στην υψηλότερη θέση ως προς
την κατανομή του πλούτου». Υπήρξε, άλ-
λωστε, σημαντική η μείωση του εταιρικού
φόρου που ισοδυναμεί με φοροαπαλλαγή
για τους μετόχους. Κάποιες φορές ακούγεται
η κυνική άποψη ότι είναι ανώφελο να αυ-
ξήσει το κράτος τους φορολογικούς συ-
ντελεστές στους πλούσιους, καθώς αυτοί
θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να τους
αποφεύγουν, όσους κι αν επιβάλλει η κυ-
βέρνηση. Η Ιστορία, όμως, δείχνει άλλα.
Ισως δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως
η φοροαποφυγή, αλλά η κυβέρνηση όταν
το προσπάθησε κατάφερε να αυξήσει τους
φόρους και να τους εισπράξει. Στη διάρκεια
των δεκαετιών 1950 και 1960 οι πλουσιό-
τεροι Αμερικανοί κατέβαλαν φόρους πάνω
από το 50% του εισοδήματός τους. Σήμερα
το αντίστοιχο ποσοστό είναι σαφώς κάτω
του 30%. Σύμφωνα με τον Γκάμπριελ Ζάκ-
μαν του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, υ-

πάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να α-
ντιστραφεί η μείωση των φόρων που κα-
ταβάλλουν οι πλούσιοι. Ο ένας είναι να ε-
πιβληθεί άμεσος φόρος επί του πλούτου,
όπως αυτός που προτείνουν οι γερουσιαστές
Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν.
Ο δεύτερος είναι να φορολογηθεί ο μη πα-
ραχθείς πλούτος, δηλαδή τα περιουσιακά
στοιχεία των οποίων η αξία αυξάνεται,
όπως έχει προτείνει ο γερουσιαστής Ρον
Γουάιντεν του Ορεγκον. Και τρίτο είναι
να αυξηθούν οι εταιρικοί φόροι, αυτό δη-
λαδή που προωθεί ο πρόεδρος Μπάιντεν.
Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιες άλλες η-
πιότερες προτάσεις, όπως ένας μεγαλύτερος
φόρος στα ακίνητα. 

Οπως τονίζει ο κ. Ζάκμαν, οι κοινωνίες
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πόσο
θα φορολογήσουν ή δεν θα φορολογήσουν
τους πλούσιους. «Για τους δισεκατομμυ-
ριούχους», προσθέτει ο ίδιος, «ο φόρος ει-
σοδήματος στο αμερικανικό κράτος, ο κε-
ντρικός πυλώνας του αμερικανικού φο-
ρολογικού συστήματος, έχει εξελιχθεί σε
εθελοντικό φόρο».

Χειραγώγηση
Σχολιάζοντας τις αποκα-λύ-
ψεις σχετικά με τους βα-θύ-
πλουτους Αμερικανούς,η
Δημοκρατική γερουσιαστής
Ελίζαμπεθ Γουόρεν επισή-
μανε ότι το φορολογικό σύ-
στη-μα των ΗΠΑ «γίνεται α-
ντικείμενο χειραγώγησης α-
πό τους βαθύπλουτους που
είναι εισοδηματίες και τα έ-
σοδά τους προέρχονται από
Wτον πλούτο τους».

Το πρόσχημα

Ο μεγαλοεπενδυτής, επιχει-
ρηματίας και ιδρυτής της
Icahn Enterprises, Καρλ Ικάν,
υποστήριξε πως «εφόσον ο-
νομάζεται φόρος εισοδήμα-
τος, σημαίνει ότι είτε είσαι
φτωχός, είτε είσαι πλούσιος,
είτε είσαι η Apple, αν δεν έ-
χεις εισόδημα τότε δεν πλη-
ρώνεις φόρους».

<<<<<<

Οι 25 πλουσιότεροι Αμερικα-
νοί την πενταετία 2014-18 αύ-
ξησαν την περιουσία τους κα-
τά 401 δισ. δολάρια και φορο-
λογήθηκαν με έναν πραγματι-
κό συντελεστή μόλις 3,4%.      

Something new  
and exciting is coming!

www.pwc.com.cy
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Υπάρχει παντού. Ακόμη και στις
καλύτερες οικογένειες, κατά
τη γνωστή έκφραση. Συναντά-
ται και στην πολιτική ρητορική,
καθώς είναι το εύκολο κατα-
φύγιο της εκάστοτε αντιπολί-
τευσης, αλλά κι όχι μόνον αυ-
τής. Είναι η γκρίνια που απο-
τελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό
ανθρώπων, αλλά συχνά προ-
κύπτει από τη συνεχιζόμενη
πίεση γεγονότων και εξελίξε-
ων.

Ερχεται η πανδημία, που
προφανώς δεν οφείλεται στην
όποια ελληνική κυβέρνηση,
και διανέμεται σημαντικό πο-
σοστό του ΑΕΠ για να αντιμε-
τωπιστούν πιεστικές ανάγκες.
Η αντιπολίτευση αντιδρά α-
σκώντας κριτική στον υπουργό
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα

ότι «μοιράζετε τα χρήματα από
το απόθεμα που εμείς είχαμε
δημιουργήσει». Σίγουρα η κα-
τηγορία δεν ευσταθεί. Αν μοί-
ραζαν χρήματα από το «μαξι-
λάρι» τα κεφάλαια ήδη θα είχαν
εξαντληθεί και το ελληνικό Δη-
μόσιο θα είχε πρόβλημα ταμει-
ακής ρευστότητας. Δεν έχει.

Η αλήθεια είναι ότι το ελ-
ληνικό Δημόσιο ως δανειζόμε-
νος αντιμετωπίζεται πλέον από
τις αγορές με εμπιστοσύνη.
Προφανώς οι λόγοι είναι γνω-
στοί, αλλά κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει ότι στο απο-
τέλεσμα αυτό έχει συμβάλει
και η παρουσία του υπουργού
Οικονομικών. 

Αναγνωρίζεται από τους μό-
νιμους γκρινιάρηδες; Οχι. Προ-
τιμούν να δώσουν εύσημα στην
ΕΚΤ, στη μοίρα, στο ξεμάτια-
σμα της κυβέρνησης.

Και όμως, το ελληνικό Δη-
μόσιο από τον Ιούλιο του 2019
έως σήμερα έχει αντλήσει από
τις αγορές με μεσο-μακροπρό-
θεσμο δανεισμό, 27,5 δισ. ευρώ.
Το τελευταίο δεκαετές ομόλογο
είχε επιτόκιο 0,90%, ενώ η δια-
φορά επιτοκίου από το γερμα-
νικό μειώθηκε θεαματικά σε
λιγότερο από 1% και επέστρεψε
στα επίπεδα του 2008, την ε-
ποχή πριν από την κρίση. 

Οι αγορές δανείζουν την ελ-
ληνική οικονομία σχεδόν με
τους ίδιους όρους που χρημα-

τοδοτούν το γερμανικό δημό-
σιο. Ταυτόχρονα, το ελληνικό
Δημόσιο εκδίδει τρίμηνα έντο-
κα γραμμάτια και η τελευταία
έκδοσή τους είχε επιτόκιο -
0,31%. Κάποιοι προσφέρουν
χρήματα στο ελληνικό Δημόσιο
και δεν ζητούν τόκο, πληρώ-
νουν για να έχουν την ασφά-
λεια και σιγουριά που προσφέ-
ρει!

Αυτό τουλάχιστον το γεγο-
νός μπορεί να αποδοθεί στην
αξιόπιστη παρουσία και δρα-
στηριότητα του υπουργού Οι-
κονομικών; Φυσικά όχι κατά
τους ακαταμάχητους γκρινιά-
ρηδες κάθε απόχρωσης. Ο κ.
Σταϊκούρας δεν έχει κάνει κάτι
αξιόλογο, η ΕΚΤ αγοράζει ομό-
λογα και έπεσαν τα επιτόκια.
Και όμως τα διαθέσιμα των α-
γορών δεν είναι απεριόριστα
ενώ και άλλες χώρες αξιοποιούν
την περίοδο χαμηλών επιτο-
κίων και «ανταγωνίζονται» τα
ελληνικά ομόλογα. Τίποτα δεν
είναι εύκολο στα παρασκήνια
των αγορών.

Δυσκολότερο ωστόσο την
περίοδο υγειονομικής κρίσης
είναι να κάνεις μεταρρυθμίσεις.
Το εύκολο είναι να τις επικα-
λείσαι και να τις ξεχνάς, όπως
κάνουν οι περισσότεροι. Οι αλ-
λαγές στη φορολογία με μείωση
των φορολογικών συντελε-
στών, ο επανακαθορισμός των
αντικειμενικών τιμών ακινή-
των, η ολοκλήρωση του «οικο-
δομήματος» του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος, ο ερ-
γασιακός νόμος είναι μεταρ-
ρυθμίσεις που έγιναν.

Μαζί με άλλες που αντιμε-
τωπίζουν παλιά προβλήματα,
όπως οι πρωτοβουλίες για την
προώθηση έργων στρατηγικής
σημασίας, η δημιουργία μονά-
δας ωρίμανσης συμβάσεων
στρατηγικής σημασίας στο
ΤΑΙΠΕΔ, η βελτίωση του πλαι-
σίου για τις δημόσιες συμβά-
σεις, η απλοποίηση των διαδι-
κασιών αδειοδότησης επενδύ-
σεων, ο εξωδικαστικός μηχα-
νισμός ρύθμισης οφειλών νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων.
Υπήρξε ακόμη πρόοδος στα
πεδία των αποκρατικοποιήσε-
ων (όπως το Ελληνικό, τα πε-
ριφερειακά λιμάνια κ.ά.), του
κτηματολογίου και των δασι-
κών χαρτών, μεγάλων προβλη-
ματικών οργανισμών όπως τα
ναυπηγεία, η ΛΑΡΚΟ, η ΕΑΒ.

Ποιο είναι το αναμενόμενο
συμπέρασμα από όλα αυτά;
Δεν έγινε τίποτα, φταίει ο υ-
πουργός Οικονομικών. Το ίδιο
θα έλεγαν ό,τι κι αν είχε συμβεί.
Γι’ αυτό δεν έχει σημασία τι ι-
σχυρίζονται, παρότι έχει γοη-
τεία η δύναμη της γκρίνιας.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η ακαταμάχητη γοητεία
της μόνιμης γκρίνιας 

<<<<<<

Η αλήθεια είναι ότι 
το ελληνικό Δημόσιο
ως δανειζόμενος 
αντιμετωπίζεται 
πλέον από τις αγορές
με εμπιστοσύνη.

Στο 1.250% η εκτίμηση κινδύνου
μιας επένδυσης σε κρυπτονόμισμα
Το bitcoin, το πλέον ριψοκίνδυνο σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας

Σε μια προ πολλού αναμενόμενη κίνηση
προέβησαν οι διεθνείς εποπτικές αρχές του
τραπεζικού συστήματος, που τους τελευ-
ταίους μήνες προβληματίζονται όλο και πε-
ρισσότερο για την αυξανόμενη δημοτικό-
τητα των κρυπτονομισμάτων αλλά και τις
ιλιγγιώδεις αυξομειώσεις των τιμών τους.
Ενώ, όμως, η κίνησή τους φαίνεται να στο-
χεύει στο να αποθαρρύνει τους επενδυτές
από την έκθεσή τους στις αδιαφανείς αυτές
επενδύσεις, παράλληλα τείνει να εντάξει
τα κρυπτονομίσματα στις κοινώς αποδεκτές
επενδύσεις.

Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της
Βασιλείας πρότεινε να χαρακτηριστεί το
bitcoin «η πλέον ριψοκίνδυνη από όλες τις
επενδύσεις» και ταυτόχρονα να βαθμολο-
γηθεί με ένα ποσοστό επικινδυνότητας
1.250% η έκθεση των τραπεζών σε οποιο-
δήποτε κρυπτογραφημένο νόμισμα. Ως εκ
τούτου ζητά να υποχρεωθούν οι τράπεζες
σε προβλέψεις έναντι απωλειών που να κα-
λύπτουν το 100% της έκθεσής τους, καθι-
στώντας τα κρυπτονομίσματα την ακριβό-
τερη επιλογή για μια τράπεζα εφόσον δεν
υπάρχει τόσο υψηλή πρόβλεψη για καμία
άλλη επένδυση.

Με αυτήν την κίνησή της η διεθνής Ε-
πιτροπή επιχειρεί να καταστήσει δυσβά-
σταχτα δαπανηρή την έκθεση των τραπεζών
στα κρυπτονομίσματα, ευελπιστώντας να
καθυστερήσει και την ενσωμάτωσή τους
στα χαρτοφυλάκιά τους. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, αυτό καθαυτό το γεγονός,
ότι βαθμολογεί την επισφάλεια της επέν-
δυσης, τείνει να οδηγήσει τις κρυπτογρα-
φημένες αξίες πλησιέστερα στις κοινώς α-
ποδεκτές επενδύσεις. Μόλις διέρρευσε η
είδηση, το bitcoin σημείωσε άλμα κατά 5%,
φτάνοντας στις 37.361 δολάρια, για να υ-
ποχωρήσει αργότερα στις 36.200 δολάρια.
Σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών,
πάντως, το bitcoin έχει χάσει το 40% της

αξίας του, υποχωρώντας από τα ιστορικά
υψηλά των περίπου 65.000 δολαρίων στα
οποία βρισκόταν περίπου στα μέσα Απριλίου. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας, ο ισχυρότερος
θεσμός θέσπισης διεθνών τραπεζικών προ-
διαγραφών, προειδοποίησε, άλλωστε, πως
ορισμένες κρυπτογραφημένες αξίες έχουν
αποδειχθεί υπερβολικά ασταθείς και αυτό
συνεπάγεται ότι «παρουσιάζουν μεγάλους
κινδύνους για τις τράπεζες καθώς αυξάνεται
η έκθεσή τους σε αυτές, και μεταξύ άλλων
εγκυμονούν κινδύνους ρευστότητας, πι-
στωτικούς κινδύνους, κινδύνους για την
αγορά, λειτουργικούς κινδύνους όπως η α-
πάτη και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο,
κινδύνους για ξέπλυμα χρήματος ή χρημα-

τοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά ακόμη
και κινδύνους δυσφήμησης ή προβλημάτων
νομιμότητας». Αφησε, πάντως, ανοικτό το
ενδεχόμενο να ισχύσουν πιο χαλαρές ρυθ-
μίσεις και απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα λε-
γόμενα stablecoins, μιας ιδιαίτερης κατη-
γορίας ψηφιακές αξίες που συνήθως δεν
παρουσιάζουν την αστάθεια των κρυπτο-
νομισμάτων, καθώς είναι συνδεδεμένες με
την αξία κάποιου συμβατικού νομίσματος.
Οπως τόνισε η Επιτροπή της Βασιλείας, για
αυτά μπορεί να ισχύσουν συνήθη επίπεδα
κεφαλαιακής επάρκειας και προβλέψεων
αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν για τα
ομόλογα, τα δάνεια, τις καταθέσεις, τις με-
τοχές και τα εμπορεύματα.

Σχολιάζοντας σχετικά ο Ρος Μέιφιλιντ,
αναλυτής της Robert W. Baird & Co., τόνισε
πως «το μόνο στοιχείο που παραμένει στα-
θερό είναι η μεγάλη αστάθεια της τιμής
του που εμφανίζει μεγάλα άλματα, τόνους
ενθουσιασμού και στη συνέχεια μαζικές
πωλήσεις». 

Ο ίδιος προσθέτει πως όταν πιστεύει κα-
νείς σε αυτό, τότε ενδεχομένως μπορεί να
χωνέψει και τις μεγάλες μεταβολές, αλλά
αν έχει απλώς επενδύσει σε αυτό προσβλέ-
ποντας σε εύκολο  κέρδος, τότε δεν μπορεί
να αποδεχθεί εύκολα αυτήν την υπερβολική
αστάθεια.

Η είδηση από την Επιτροπή της Βασιλείας
προκάλεσε σειρά αντιδράσεων τόσο από

τη Wall Street όσο και από άλλα διεθνή
χρηματοπιστωτικά κέντρα. Ο Λιουκ Σάλι,
για παράδειγμα, διευθύνων σύμβουλος της
Ledgermatic, επισήμανε πως «τόσο οι οπαδοί
όσο και οι επικριτές του bitcoin θα χαρα-
κτηρίσουν νίκη τους αυτήν την κίνηση. Η
πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας κα-
ταδεικνύει πως το bitcoin είναι πλέον μια
αναγνωρισμένη επένδυση με συγκεκριμένες
παραμέτρους διακινδύνευσης για τις τρά-
πεζες, αλλά αυτές οι παράμετροι μπορεί να
αποθαρρύνουν την έκθεση σε αυτό εφόσον
συνοδεύονται από δυσβάσταχτες απαιτήσεις
κεφαλαιακής επάρκειας που το καθιστούν
ασύμφορο».

BLOOMBERG
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Το γεγονός ότι βαθμολογεί 
την επισφάλεια της επένδυ-
σης τείνει να οδηγήσει τις 
κρυπτογραφημένες αξίες
πλησιέστερα στις κοινώς 
αποδεκτές επενδύσεις.

Μόλις διέρρευσε η είδηση, το bitcoin σημείωσε άλμα κατά 5%, φτάνοντας τις 37.361 δολάρια, για να υποχωρήσει αργότερα στις 36.200 δολά-
ρια. Σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, πάντως, το bitcoin έχει χάσει το 40% της αξίας του, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά των περί-
που 65.000 δολαρίων, στα οποία βρισκόταν περίπου στα μέσα Απριλίου. 

Η Facebook θα επιτρέψει σε όλους τους
εργαζομένους της που δουλεύουν μακριά
από το γραφείο, να συνεχίσουν την τη-
λεργασία και μετά το τέλος της πανδημίας
COVID-19. Η εταιρεία ενημέρωσε το προ-
σωπικό της ότι «οποιοσδήποτε, του οποίου
η δουλειά είναι δυνατόν να γίνει εξ απο-
στάσεως, μπορεί να ζητήσει να κάνει τη-
λεργασία».

Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ
Ζούκερμπεργκ δήλωσε στους εργαζομέ-
νους, σύμφωνα με το BBC, ότι σχεδιάζει
να περάσει έως το μισό διάστημα του

2022 εργαζόμενος μακριά από το γραφείο
του. Οπως ανέφερε σε γραπτό σημείωμά
του στο προσωπικό, η εργασία μακριά
από το γραφείο τον έκανε «πιο χαρούμενο
και πιο παραγωγικό», δίνοντάς του «πε-
ρισσότερο χώρο για σκέψεις με μακρο-
χρόνιο ορίζοντα» και επιτρέποντάς του
«να περνάει πιο πολύ χρόνο με την οικο-
γένειά του» (συνήθως στο σπίτι του στη
Χαβάη). Ο Ζούκερμπεργκ είχε προηγου-
μένως αναφέρει ότι οι μισοί από τους πε-
ρίπου 60.000 εργαζομένους της Facebook

θα μπορούν να κάνουν τηλεργασία μέσα
σε μία δεκαετία, αλλά φαίνεται πως το
σχέδιο αυτό επιταχύνεται. Τα γραφεία
της Facebook αναμένεται να ανοίξουν
κανονικά τον Οκτώβριο και οι εργαζόμενοι
που δεν θα έχουν άδεια για τηλεργασία,
θα πρέπει να πηγαίνουν στο γραφείο τους
τουλάχιστον τις μισές μέρες. Δεν έχει δι-
ευκρινιστεί πόσοι εργαζόμενοι αυτή τη
στιγμή έχουν άδεια εργασίας από το σπίτι
τους. 

Από την άλλη, διευκρινίστηκε ότι το

νέο καθεστώς εκτεταμένης τηλεργασίας
και μετά την πανδημία θα αφορά μόνο
τους υπαλλήλους της εταιρείας και όχι
τους υπεργολάβους, οι οποίοι χρησιμο-
ποιούνται ευρέως για τον έλεγχο του πε-
ριεχομένου των αναρτήσεων στο μεγα-
λύτερο στον κόσμο μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης, καθώς και σε άλλες εργασίες.
Τον Νοέμβριο του 2020 η Facebook είχε
καταστήσει γνωστό ότι η πλειονότητα
των περίπου 15.000 υπεργολαβικά εργα-
ζομένων για τον έλεγχο του περιεχομένου

του παγκοσμίως έκανε τηλεργασία και
θα μπορούσε να το κάνει όσο διαρκούσε
η πανδημία.

Αλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας,
όπως η Apple, η Amazon και η Google,
κινούνται επίσης προς ένα υβριδικό κα-
θεστώς εργασίας που μονιμοποιεί την τη-
λεργασία για ένα ποσοστό του προσωπικού
ή για μερικές μέρες την εβδομάδα. Η
Amazon ενημέρωσε το προσωπικό της
την Πέμπτη ότι από τον Σεπτέμβριο α-
ναμένει να εργάζονται στο γραφείο του-
λάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της Apple Τιμ Κουκ την
προηγούμενη εβδομάδα είπε κάτι ανάλογο,
ζητώντας από τους εργαζομένους από
τον Σεπτέμβριο να δουλεύουν στο γραφείο
τουλάχιστον τρεις μέρες εβδομαδιαίως,
ορίζοντας συγκεκριμένα την Τετάρτη και
την Παρασκευή ως μέρες τηλεργασίας.
Το σχέδιο αυτό πάντως έφερε αντιδράσεις
και ήδη μερικοί εργαζόμενοι παραιτήθη-
καν.

Στην Google ο επικεφαλής Σουντάρ
Πιτσάι έγραψε πως η εταιρεία θα κινηθεί
προς ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, με
το περισσότερο προσωπικό «να περνάει
περίπου τρεις μέρες την εβδομάδα στο
γραφείο και δύο μέρες όπου εργάζονται
καλύτερα». Στόχος, είπε, είναι τελικά η
πλειονότητα των εργαζομένων να βρί-
σκεται στο γραφείο μερικές μέρες την ε-
βδομάδα, ενώ περίπου το ένα πέμπτο να
κάνει αποκλειστικά τηλεργασία, τονίζοντας
πως «το μέλλον της εργασίας είναι η ευ-
ελιξία».

<<<<<<

Μεγάλες εταιρείες τεχνολο-
γίας, όπως η Apple, η Ama-
zon και η Google, κινούνται
επίσης προς ένα υβριδικό 
καθεστώς εργασίας. 

Η Facebook διατηρεί την τηλεργασία 
και μετά το τέλος της πανδημίας

Βελτιωμένες οι επιδόσεις 
για τη γερμανική οικονομία 
Σε αναθεώρηση προς το καλύτερο των
προβλέψεών της προέβη η Τράπεζα της
Γερμανίας (Bundesbank), εκτιμώντας ότι
η οικονομία της χώρας θα επιδείξει δυ-
ναμική ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο
της χρονιάς. Ενδεχομένως η οικονομική
δραστηριότητα να ανέλθει στα προ παν-
δημίας επίπεδα και εντός του καλοκαιριού,
όπως επεσήμανε η Bundesbank. Aξίζει
να αναφερθεί πως οι προβλέψεις της, οι
οποίες δημοσιοποιούνται δύο φορές τον
χρόνο, αυτή τη φορά είναι πιο αισιόδοξες
από εκείνες του περυσινού Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα διαβλέπει ανά-
πτυξη της τάξεως του 3,7% φέτος και
5,2% το 2022. «Η γερμανική οικονομία
ξεπερνάει την κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού», αναφέρει στη σχετική ανα-
κοίνωση ο πρόεδρος της Bundesbank,
Γιενς Βάιντμαν. «Μετά την άρση των πε-
ριορισμών λόγω ιού θα υπάρξει σημαντική
κινητοποίηση, ώστε να καλυφθεί το χαμένο
έδαφος στην ιδιωτική κατανάλωση πρω-
τίστως, καθώς και στον κλάδο παροχής
υπηρεσιών, δύο πεδία τα οποία είχαν ε-
πηρεαστεί δυσμενέστατα από τα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας». Κατά
την τράπεζα, το τρέχον έτος το ΑΕΠ θα
αυξηθεί  3,7% έναντι του 3% προηγου-
μένως και ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί
στο 2,6% από 1,8%, ενώ το 2022 το ΑΕΠ
θα ενισχυθεί κατά 5,2% εν συγκρίσει με
πρότερη εκτίμηση για 4,5%. Στην περί-
πτωση του πληθωρισμού εκτιμάται πως
θα διαμορφωθεί στο 1,8% από 1,3%, ενώ
για το 2023 η Τράπεζα της Γερμανίας προ-
βλέπει ότι η ανάπτυξη θα ακολουθήσει
βραδύτερο ρυθμό (από τα δύο προηγού-

μενα έτη) στο 1,7% από το 1,8% και ο
πληθωρισμός θα φθάσει στο 1,7% από το
1,6% της προηγούμενης εκτίμησης. Την
Πέμπτη, η EKT επανέλαβε τη δέσμευσή
της για ταχύτερες αγορές τίτλων, παρά
το γεγονός ότι βελτίωσε τις προβλέψεις
της για την οικονομία της Ευρωζώνης.
Συν τοις άλλοις, για πρώτη φορά μετά τον
Δεκέμβριο του 2018 ανέφερε ότι οι κίνδυνοι
για την Ευρωζώνη δείχνουν εξισορροπη-

μένοι σε μεγάλο βαθμό. Η απόφαση να
ενισχυθεί έτι περαιτέρω η οικονομία δη-
λώνει την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να
θέσει γερά θεμέλια της ανάκαμψης, ενώ
παράλληλα διευκολύνει με φθηνό χρήμα
την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων.
Στη Γερμανία τα εστιατόρια, τα καφέ και
τα καταστήματα έχουν σταδιακά αρχίσει
να λειτουργούν ξανά, αφότου η μείωση
των μολύνσεων επέτρεψε την άρση των
περιορισμών. Παρά ταύτα, ο ισχυρός κλά-
δος της μεταποίησης βρίσκεται ενώπιον
σοβαρών προβλημάτων εξαιτίας των πιέ-
σεων στην προμηθευτική αλυσίδα, τα ο-
ποία η Bundesbank εκτιμά πως θα υπο-
χωρήσουν μόνο βαθμιαία το δεύτερο και
το τρίτο τρίμηνο, εξακολουθώντας να δυ-
σχεραίνουν προσωρινά τις εξαγωγές.

BLOOMBERG

Τα γραφεία της εταιρείας αναμένεται να ανοίξουν κανονικά τον Οκτώβριο και οι εργαζό-
μενοι που δεν θα έχουν άδεια για τηλεργασία θα πρέπει να πηγαίνουν στο γραφείο τους
τουλάχιστον τις μισές ημέρες.

<<<<<<

Η Bundesbank εκτιμά ότι
θα επιδείξει δυναμική 
ανάκαμψη το δεύτερο εξά-
μηνο της χρονιάς.
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Την καθοριστική επιδείνωση που προκάλεσε
η πανδημία στα δημόσια οικονομικά και
στην πιστοληπτική ικανότητα πολλών χω-
ρών, αλλά που στάθηκε καθοριστική για
τις αναδυόμενες οικονομίες και τις χώρες
χαμηλού εισοδήματος, αντανακλά η σχε-
τική έκθεση του οίκου πιστοληπτικής α-
ξιολόγησης Fitch Ratings για το περασμένο
έτος. Οπως αναφέρει ο εν λόγω οίκος, οι
πτωχεύσεις κρατικών ομολόγων έφθασαν
πέρυσι σε επίπεδα-ρεκόρ, αν και για το
τρέχον έτος η εικόνα ενδέχεται να είναι
καλύτερη. Στη σχετική έκθεσή της για το
2020, η Fitch επισημαίνει πως στη διάρκεια
του περασμένου έτους έγινε στάση πλη-
ρωμών σε πέντε περιπτώσεις κρατικού
χρέους που είχε βαθμολογήσει, ενώ είχε
προηγηθεί μόλις μία περίπτωση το αμέσως

προηγούμενο έτος. Παράλληλα, προειδο-
ποιεί ότι η κλίμακα και το βάθος που είχε
ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας
αλλά και η αντίδραση των κυβερνήσεων
έχουν ασκήσει και εξακολουθούν να α-
σκούν μεγάλες πιέσεις στη βαθμολογία

πιστοληπτικής αξιολόγησης πολλών χωρών.
Τονίζει ότι στη διάρκεια του περασμένου
έτους αναβάθμισε την πιστοληπτική ικα-
νότητα μόνο δύο χωρών, ενώ το ίδιο χρο-
νικό διάστημα υποβάθμισε το χρέος 32
χωρών. Διευκρινίζει μάλιστα πως η πλει-
ονότητα των υποβαθμίσεων έλαβε χώρα
τους πρώτους μήνες της πανδημίας, από
τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου
του περασμένου έτους. Από την αρχή του
έτους, άλλωστε, ο εν λόγω οίκος πιστολη-
πτικής αξιολόγησης έχει ήδη προβεί στην
υποβάθμιση του χρέους τριών χωρών ενώ
δεν έχει αναβαθμίσει καμία. Εχει, ωστόσο,
αναβαθμίσει την προοπτική πέντε χωρών,
καθώς η εικόνα τους φαίνεται καλύτερη
κατά το τρέχον έτος. Ειδικότερα, έχει α-
ναβαθμίσει την πιστοληπτική προοπτική

σε σταθερή από αρνητική πέντε χωρών
και σε θετική από σταθερή άλλων τριών,
ενώ έχει υποβαθμίσει σε αρνητική την
προοπτική μόνο  του Κουβέιτ. Η Fitch υ-
πογραμμίζει πως έχουν υποχωρήσει προς
το παρόν οι μεγάλες πιέσεις που ασκήθηκαν
αρχικά στα δημόσια οικονομικά πολλών
χωρών επιφέροντας υποβαθμίσεις του
χρέους τους. Δεν αποκλείει, ωστόσο, να
σημειωθούν νέες στάσεις πληρωμών, αφού
έχουν ήδη υποβαθμιστεί 11 χώρες στη
βαθμίδα του Β-. Οι πέντε χώρες που εξω-
θήθηκαν σε στάση πληρωμών στη διάρκεια
του περασμένου έτους ήταν η Αργεντινή,
που προχώρησε δύο φορές σε στάση πλη-
ρωμών, ο Ισημερινός, ο Λίβανος, η μικρό-
τερη χώρα της Νότιας Αμερικής Σουρινάμ,
αλλά και η Ζάμπια.

Το 2020 η Fitch υποβάθμισε το χρέος 32 χωρών

Oι πτωχεύσεις κρατικών ομολόγων έφθασαν πέρυσι σε επίπεδα-ρεκόρ, αν και για το τρέ-
χον έτος η εικόνα ενδέχεται να είναι καλύτερη, αναφέρει ο οίκος Fitch Ratings.

<<<<<<

Την επιδείνωση που προκά-
λεσε η πανδημία στα δημό-
σια οικονομικά αναδυόμε-
νων οικονομιών και χωρών
χαμηλού εισοδήματος αντα-
νακλά έκθεση του οίκου.

Του ανταποκριτή μας 
στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερ-
μανίας εκκίνησε  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με την υπόθεση της εμπλοκής
του Oμοσπονδιακού Συνταγματικού Δι-
καστηρίου της χώρας στο πρόγραμμα α-
γοράς κρατικών ομολόγων PSPP της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Επιτροπή, συγκεκριμένα, απέστειλε
επίσημη επιστολή χθες προς τη Γερμανία
για την «παραβίαση θεμελιωδών αρχών
του ενωσιακού Δικαίου», όσον αφορά, ει-
δικότερα, την αυτονομία και την πρωτο-
καθεδρία της ενωσιακής νομοθεσίας και
τον σεβασμό στη δικαιοδοσία του Δικα-
στηρίου της Ε.Ε. Η υπόθεση συνδέεται
με την ετυμηγορία του γερμανικού Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου στις 5 Μαΐου
2020, με την οποία είχε κρίνει ότι η ΕΚΤ
είχε υπερβεί την εξουσία της με το πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων και ότι το ίδιο
είχε κάνει επίσης, εγκρίνοντας το πρό-

γραμμα, το Δικαστήριο της Ε.Ε. Ως απο-
τέλεσμα, όπως σημειώνει η Κομισιόν, το
δικαστήριο της Καρλσρούης ακύρωσε τη
νομική ισχύ της ετυμηγορίας του Δικα-
στηρίου της Ε.Ε. στη Γερμανία, παραβιά-
ζοντας την αρχή της πρωτοκαθεδρίας
του ενωσιακού Δικαίου. Η Γερμανία έχει
δύο μήνες να απαντήσει στα ζήτημα που
θέτει η επιστολή.

Η κίνηση αυτή του γερμανικού Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου δημιουργεί ένα
«σοβαρό δεδικασμένο» κατά την Κομισιόν

(παρότι το ζήτημα επί της ουσίας έχει έ-
κτοτε επιλυθεί, με τις εξηγήσεις που έδωσε
η Bundesbank για την αναλογικότητα
του προγράμματος). Η ανησυχία προκύπτει

από το γεγονός ότι αν δεν προσβαλλόταν
νομικά, η ετυμηγορία της Καρλσρούης
θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για
αντίστοιχες αποφάσεις από άλλα εθνικά

Συνταγματικά Δικαστήρια, υπονομεύοντας
έτσι αποφασιστικά την ευρωπαϊκή νομική
τάξη. «Η Ε.Ε. παραμένει μία κοινότητα
Δικαίου και ο τελευταίος λόγος επί του
ενωσιακού Δικαίου ανήκει στο Λουξεμ-
βούργο (έδρα του ΔΕΕ)», σχολίασε σχετικά
αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο, δεδομένης
της ανεξαρτησίας του Ομοσπονδιακού
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του ρόλου
του ως τελικού κριτή των επιταγών του
γερμανικού Συντάγματος, τι μπορεί να
κάνει η γερμανική κυβέρνηση για να συμ-
μορφωθεί με τις απαιτήσεις των Βρυξελ-
λών. Δεν αποκλείεται το θέμα να φτάσει
ξανά στο ΔΕΕ.

«Είναι σαφές ότι διαδικασίες επί πα-
ραβάσει που αφορούν ανεξάρτητα Συ-
νταγματικά Δικαστήρια είναι ευαίσθητα
ζητήματα – ειδικά όταν αφορούν τα όρια
του Συνταγματικού Δικαίου», εξηγεί στην
«Κ» ο Φρανζ Μάγιερ, καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο του Bielefeld και ειδικός σε
θέματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
«Το πρόβλημα είναι ότι το ερώτημα ποιος

έχει τον τελευταίο λόγο σχετικά με το ε-
νωσιακό Δίκαιο δεν μπορεί να επιλυθεί
με αυστηρά νομικά επιχειρήματα. Συνεπώς
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα προσπαθή-
σουν να βρουν μια λύση που να τηρεί τα
προσχήματα και θα διασφαλίζει ότι μια
τέτοια απόφαση σαν αυτή για το PSPP
δεν θα προκύψει ξανά».

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο της
Καρλσρούης είχε αποδεχθεί την ετυμη-
γορία του ΔΕΕ ότι το PSPP δεν παραβιάζει
την απαγόρευση της «νομισματικής χρη-
ματοδότησης» (άρθρο 123 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ε.Ε.). Είχε εκφράσει,
ωστόσο, αμφιβολίες σχετικά με την ανα-
λογικότητα του προγράμματος για την
επίτευξη των στόχων της νομισματικής
πολιτικής και είχε δώσει προθεσμία τριών
μηνών στην ΕΚΤ να προβεί σε σχετικές
εξηγήσεις. Επιπλέον είχε κρίνει ότι η γερ-
μανική κυβέρνηση και η Βουλή της χώρας
δεν τήρησαν τη συνταγματική υποχρέωσή
τους να θέσουν την ΕΚΤ προ των ευθυνών
της σχετικά με την τήρηση της αρχής
της αναλογικότητας.

Με μια σπάνια διακομματική συναίνεση
που αντανακλά την ανησυχία του αμερι-
κανικού πολιτικού κόσμου για την επέλαση
της Κίνας, η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε
νομοσχέδιο του προέδρου Μπάιντεν σχετικά
με το πακέτο δαπανών, ύψους 250 δισ. δο-
λαρίων, για την ενίσχυση και αναβάθμιση
του μεταποιητικού τομέα και την τεχνολογία
της υπερδύναμης. Στόχος των προβλεπό-
μενων δαπανών, εκ των οποίων τα 52 δισ.
δολάρια προορίζονται για την εγχώρια πα-
ραγωγή επεξεργαστών, είναι να ενισχυθεί
η ανταγωνιστική θέση των ΗΠΑ έναντι
της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο. Η
συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει
εκδηλώσεις ενθουσιασμού από πλευράς
των αμερικανικών βιομηχανιών που δια-
μαρτύρονται εδώ και μήνες για τις ελλείψεις
επεξεργαστών, καθώς τις έχουν αναγκάσει
να περιορίσουν την παραγωγή τους και
να καθυστερήσουν την παράδοση παραγ-
γελιών σε όλους τους τομείς, από τα απλά
καταναλωτικά προϊόντα μέχρι τα βαριά
φορτηγά. Οπως χαρακτηριστικά σχολίασε
ο Τζον Νόιφερ, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Ενωσης Βιομηχανιών Η-
μιαγωγών, «οι επεξεργαστές αποτελούν το
κεντρικό νευρικό σύστημα της αμερικανικής
οικονομίας, της εθνικής ασφάλειας και κρί-

σιμων υποδομών».  Την ίδια στιγμή, όμως,
οι προβλέψεις του νομοσχεδίου τείνουν
να δώσουν συνέχεια στην επιθετική πο-
λιτική που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον έναντι
της Κίνας επί Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν
περιορίζονται στην ενίσχυση της αμερι-
κανικής βιομηχανίας, αλλά επιχειρούν α-
νάσχεση της επιρροής της Κίνας. Η αντί-
δραση του Πεκίνου ήταν άμεση και προϊ-
δεάζει για νέα όξυνση στις ήδη τεταμένες
σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οι-
κονομίες του πλανήτη. Το νομοσχέδιο προ-
βλέπει τη δαπάνη 120 δισ. δολαρίων για
επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και
τη λεγόμενη «κβαντική υπολογιστική» που
έχει θέσει σε προτεραιότητα η Κίνα. Δεν
περιορίζεται, όμως, στην αναβάθμιση της
αμερικανικής τεχνολογίας, αλλά μεταξύ
άλλων απαγορεύει στις υπηρεσίες της α-
μερικανικής κυβέρνησης να προμηθεύονται
drones από κινεζικές βιομηχανίες, μεταξύ
των οποίων και την DJJ, που είναι η μεγα-
λύτερη στον κόσμο βιομηχανία drones για
επιχειρηματική χρήση. Απαγορεύει, επίσης,
στους υπαλλήλους του ομοσπονδιακού
κράτους να φορτώνουν στις ηλεκτρονικές
συσκευές τους, στους υπολογιστές ή στα
κινητά τηλέφωνά τους, την κινεζική εφαρ-
μογή βίντεο και παιχνιδιών TikTok, που

έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στους Α-
μερικανούς και ιδιαιτέρως στις νεότερες
γενιές. Παράλληλα καλεί το υπουργείο Ε-
ξωτερικών αλλά και τις μυστικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ να ενημερώσουν διεξοδικά το
Κογκρέσο με γραπτή έκθεσή τους σε ό,τι
αφορά την επιρροή της Κίνας σε διεθνείς
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της
Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΔΝΤ, των Η-

νωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου.

Η αντίδραση του Πεκίνου ήταν άμεση,
με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
να εκφράζει «ισχυρή απογοήτευση και α-
ντίθεση» στο εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο
κατηγορεί ότι «προωθεί τη διάδοση και υ-
περβολή της θεωρίας περί της κινεζικής α-
πειλής με στόχο την επιβίωση της αμερι-
κανικής ηγεμονίας, ενώ με πρόσχημα τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκεία ε-
πιχειρεί να παρέμβει στην εσωτερική πο-
λιτική της Κίνας και να εμποδίσει το θεμιτό
δικαίωμά της στην ανάπτυξη». Και βέβαια
η ανακοίνωση προσλαμβάνει απειλητική
χροιά, καθώς τονίζει ότι «κανείς δεν μπορεί
να περιμένει πως η Κίνα θα καταπιεί άλλο
δηλητήριο που πλήττει την εθνική της κυ-
ριαρχία, ασφάλεια ή τα συμφέροντά της». 

Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η
βρετανική εφημερίδα Financial Times, η

εναντίωση στην επέλαση της Κίνας είναι
ίσως το μοναδικό ζήτημα στο οποίο επικρατεί
τέτοια διακομματική συναίνεση στο αμε-
ρικανικό Κογκρέσο, στους κόλπους του ο-
ποίου υπάρχει συνήθως ακραία πόλωση α-
νάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλι-
κανούς. Η κοινώς αποδεκτή απόφαση για
δυναμική αύξηση των επενδύσεων στις
σύγχρονες τεχνολογίες είναι το αποτέλεσμα
σειράς προειδοποιήσεων από παράγοντες
της αμερικανικής βιομηχανίας σχετικά με
τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της Κίνας,
που τείνει να αφήσει πίσω και σε ορισμένες
περιπτώσεις έχει ήδη αφήσει πίσω τις ΗΠΑ,
και ιδιαιτέρως σε τεχνολογίες στρατηγικής
σημασίας για τις αμερικανικές ένοπλες δυ-
νάμεις. Από τον Μάρτιο, η Εθνική Επιτροπή
Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προειδοποιήσει
τις αμερικανικές Αρχές ότι η Κίνα ενδέχεται
να αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη στον κόσμο
στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να αφήσει

πίσω τις ΗΠΑ μέσα στην τρέχουσα δεκαετία.
Ειδικότερα ο Ερικ Σμιντ, πρώην διευθύνων
σύμβουλος της Google που προεδρεύει της
εν λόγω Επιτροπής, τόνισε πως η μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο είναι «πολύ κοντά
στο να χάσει» την υπεροχή της στον τομέα
της μικροηλεκτρονικής εξαιτίας της υπερ-
βολικής εξάρτησής της από τις βιομηχανίες
της Ταϊβάν. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται
τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου
και είναι προγραμματισμένη η έναρξη της
σχετικής διαβούλευσης για την επόμενη
εβδομάδα. Αμερικανικά ΜΜΕ επισημαίνουν,
πάντως, ότι η υπερψήφισή του στη Γερουσία
ήταν εύκολη, αλλά δεν θα ισχύσει το ίδιο
και στη Βουλή και πιθανόν το νομοσχέδιο
έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρις ότου
εγκριθεί και από τα δύο Σώματα του Κο-
γκρέσου και αποτελέσει νόμο του αμερι-
κανικού κράτους. 

BLOOMBERG, REUTERS 

Η Κομισιόν ζητεί εξηγήσεις από τη Γερμανία για παραβίαση του ενωσιακού Δικαίου

Επενδύσεις
250 δισ. δολ.
από τις ΗΠΑ
στην τεχνολογία
Στόχος, η ανάσχεση της επέλασης
της Κίνας σε κρίσιμους τομείς

Η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει από το γεγονός ότι αν δεν προσβαλλό-
ταν νομικά, η ετυμηγορία της Καρλσρούης θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για αντίστοι-
χες αποφάσεις από άλλα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, υπονομεύοντας έτσι αποφασι-
στικά την ευρωπαϊκή νομική τάξη.

<<<<<<

Η υπόθεση αφορά την 
εμπλοκή του Ομοσπονδια-
κού Συνταγματικού Δικαστη-
ρίου τον Μάιο του 2020 στο
πρόγραμμα αγοράς κρατικών
ομολόγων PSPP της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

<<<<<<

Για την εγχώρια παραγωγή
επεξεργαστών προορίζονται
52 δισ. δολάρια και για την
τεχνητή νοημοσύνη και τη
λεγόμενη «κβαντική υπολο-
γιστική» 120 δισ. δολάρια.

Το νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται το νέο πακέτο Μπάιντεν που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην αμερικανική Γερουσία, μεταξύ άλλων απαγορεύει στις υπηρεσίες της α-
μερικανικής κυβέρνησης να προμηθεύονται drones από κινεζικές βιομηχανίες και στους υπαλλήλους του ομοσπονδιακού κράτους να φορτώνουν στις ηλεκτρονικές τους συσκευές την
κινεζική εφαρμογή TikTok.
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Αναμενόμενες αντιδράσεις από την πλευ-
ρά του Πεκίνου προκάλεσε η απόφαση
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ να χα-
ρακτηρίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία
της Συμμαχίας, την Κίνα «συστημική
πρόκληση» για την ασφάλεια του δυτικού
κόσμου. 

Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η κινε-
ζική διπλωματική αποστολή στην Ε.Ε.
κάλεσε το ΝΑΤΟ να σταματήσει τις υ-
περβολές περί «κινεζικής απειλής» και
καυτηρίασε το κοινό ανακοινωθέν της
συνόδου, υποστηρίζοντας ότι «συκοφα-
ντεί την ειρηνική ανάπτυξη της Κίνας,
εκτιμά εσφαλμένα τη διεθνή πραγματι-
κότητα και τον ρόλο του ίδιου του ΝΑΤΟ,
ενώ συνεχίζει να διαπνέεται από τη νο-
οτροπία του Ψυχρού Πολέμου». 

Στο Πεκίνο, εκπρόσωπος Τύπου του
κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εκτί-
μησε ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και
της Ε.Ε. έναντι της Κίνας αποκλίνουν
και ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες «δεν
πρόκειται να προσδεθούν στο αντικι-
νεζικό άρμα των Αμερικανών». Γεγονός
είναι ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έ-
σπευσαν να αποδραματοποιήσουν τις
αντικινεζικές αιχμές που υιοθέτησε η
σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, εναρμο-
νιζόμενη με τη γραμμή του Αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η Αγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι δεν θα
πρέπει να δίνεται υπερβολικό βάρος
στην αναφορά περί «συστημικής πρό-
κλησης», γιατί η Κίνα, όπως και η Ρωσία,
μπορεί να είναι εταίρος της Δύσης σε
ορισμένα πεδία. Η Γερμανίδα καγκελά-
ριος υπενθύμισε ότι η Κίνα είναι ο κο-
ρυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμα-
νίας, κάτι που υποχρεώνει το Βερολίνο

να αναζητεί «τη σωστή ισορροπία», όπως
είπε. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι το
ΝΑΤΟ έχει πιο πιεστικά προβλήματα
από την Κίνα και πως «δεν πρέπει να έ-
χουμε προκαταλήψεις στις σχέσεις μας
με αυτήν τη χώρα».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Τζο Μπάι-
ντεν, που άρχισε με τη συμμετοχή του
στη σύνοδο κορυφής της ομάδας G7
στην Κορνουάλη της Αγγλίας και συνε-
χίστηκε στις Βρυξέλλες με τη σύνοδο
κορυφής του ΝΑΤΟ και τη χθεσινή συ-

νάντηση ΗΠΑ - Ε.Ε., ολοκληρώνεται σή-
μερα στη Γενεύη, όπου πρόκειται να συ-
ναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλα-
ντιμίρ Πούτιν.  

Εν αναμονή της πρώτης συνάντησης
των δύο ηγετών ύστερα από την εγκα-
τάσταση του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο,
το Κρεμλίνο τοποθέτησε χαμηλά τον
πήχη των προσδοκιών. «Δεν είμαι βέβαιος
ότι θα προκύψουν οποιεσδήποτε συμ-
φωνίες από αυτήν τη συνάντηση» δή-
λωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος ε-
ξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέ-
δρου. 

Οπως αποκάλυψε στους δημοσιογρά-
φους, στην ατζέντα των συνομιλιών πε-

ριλαμβάνονται ο έλεγχος των πυρηνικών,
η κλιματική αλλαγή, η κυβερνοασφάλεια
και η τύχη Ρώσων και Αμερικανών πο-
λιτών που κρατούνται στις φυλακές των
δύο χωρών. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Βλαντιμίρ
Πούτιν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
να απελευθερωθούν δύο Αμερικανοί
που κρατούνται στη Ρωσία (ο ένας για
κατασκοπεία, ο άλλος για επίθεση σε α-

στυνομικό υπό την επήρεια μέθης) για
ανθρωπιστικούς λόγους και στη βάση
της αμοιβαιότητας. Σε δηλώσεις του σε
εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου μετά
τη λήξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ,
ο Τζο Μπάιντεν είχε διαμηνύσει ότι δεν
επιδιώκει τη σύγκρουση με τη Ρωσία,
αλλά εννοεί να καταστήσει σαφές στον
Πούτιν τις κόκκινες γραμμές της Ουά-
σιγκτον. 

REUTERS, A.P.

<<<<<<<

Μικρό καλάθι κρατάει 
το Κρεμλίνο για τη σημερι-
νή συνάντηση των Τζο
Μπάιντεν και Βλαντιμίρ
Πούτιν στη Γενεύη.

ΜΙΝΣΚ. Τον κρατούμενο μπλόγκερ Ρομάν
Προτάσεβιτς εμφάνισαν σε συνέντευξη
Τύπου στην πρωτεύουσα της Λευκο-
ρωσίας οι Αρχές της χώρας, εκθέτοντας
την άποψη του καθεστώτος Λουκασένκο
για την αεροπειρατεία της πτήσης της
Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους,
στις 23 Μαΐου. 

Τότε, απειλή για βόμβα είχε υποχρε-
ώσει το πλήρωμα του αεροσκάφους να
προσγειωθεί στο Μινσκ, όπου ο Προ-
τάσεβιτς και η σύντροφός του, Σοφία
Σαπέγκα, συνελήφθησαν. Κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου, ο 26χρονος
Προτάσεβιτς, που σύμφωνα με ξένους
δημοσιογράφους υποχρεώθηκε να ανεβεί
στη σκηνή, ανέφερε ότι αισθάνεται
καλά και δεν έχει υποστεί σωματική ή
ψυχολογική βία. 

Δήλωσε επίσης ότι συνειδητοποιεί
τη ζημιά που προκάλεσε στη χώρα του
και επιθυμεί διακαώς να «διορθώσει
την κατάσταση». Πριν συλληφθεί, ο
Προτάσεβιτς είχε δηλώσει ότι φοβόταν
πως το καθεστώς θα τον καταδίκαζε
στην εσχάτη των ποινών, καθώς το ό-
νομά του είχε τοποθετηθεί σε κατάλογο
επικίνδυνων τρομοκρατών. 

Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του
Μινσκ, Ντμίτρι Γκόρα, είπε ότι κατά
της Σαπέγκα, που κατέχει ρωσικό δια-
βατήριο, έχει ασκηθεί δίωξη για εξώθηση
σε κοινωνική αναταραχή. Η Σαπέγκα
βρίσκεται επίσης προφυλακισμένη σε
φυλακή της μυστικής αστυνομίας KGB,
στο Μινσκ. Η αεροπειρατεία κατά του
αεροσκάφους της Ryanair εξόργισε την
Ε.Ε., τη Βρετανία και άλλα δυτικά κράτη,
τα οποία αντέδρασαν απαγορεύοντας

τη χρήση των αεροδρομίων τους από
τον κρατικό αερομεταφορέα της Λευ-
κορωσίας, Belavia.

Το καθεστώς του προέδρου Αλεξάντερ
Λουκασένκο, που κατέχει την εξουσία
από το 1994, προσπαθεί να καταπνίξει
το κίνημα διαμαρτυρίας με αφορμή το
αποτέλεσμα των εκλογών του περασμέ-
νου Αυγούστου, που χάρισαν για ακόμη
μία φορά τη νίκη στον ίδιο. Οι μαζικές
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αντιμε-

τωπίστηκαν με ωμή αστυνομική βία,
ενώ η ηγεσία της αντιπολίτευσης φυ-
λακίστηκε ή διέφυγε στο εξωτερικό.
Αμφισβητώντας την εκδοχή ανεξάρτη-
των παρατηρητών, ο επικεφαλής της
Πολεμικής Αεροπορίας της Λευκορωσίας,
Ιγκόρ Γκολούμπ, δήλωσε στη συνέντευξη
Τύπου ότι «δεν υπήρξε αναχαίτιση του
αεροσκάφους της Ryanair, ούτε υπο-
χρεωτική προσγείωσή του στο Μινσκ».
Δυτικοί δημοσιογράφοι και μέλη του
διπλωματικού σώματος αποχώρησαν
εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την επι-
βεβλημένη παρουσία του Προτάσεβιτς
στο πλευρό των κρατικών αξιωματού-
χων. 

REUTERS

Αντίδραση Κίνας
στις κατηγορίες
του ΝΑΤΟ
Για ψυχροπολεμική νοοτροπία κατηγορεί
ΗΠΑ και συμμάχους τους το Πεκίνο

E.E.: προς επιδημιολογική επιτήρηση
Στη Βρετανία επικρατεί η παραλλαγή Δέλτα – Αύξηση κρουσμάτων, νοσηλειών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Στην πρώτη έκθεση που συ-
νοψίζει τα διδάγματα από την πανδημία,
η Κομισιόν πρότεινε, μεταξύ άλλων, να
δημιουργηθεί το αξίωμα του επικεφαλής
επιδημιολογικής επιτήρησης, ενός «Ευ-
ρωπαίου Φάουτσι», αλλά και να υπάρξει
μηχανισμός που θα επιτρέπει την κήρυξη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε καθεστώς
έκτακτης επιδημιολογικής ανάγκης. Την
ίδια στιγμή, οι υπουργοί Υγείας της Ε.Ε.
συνεδρίασαν με θέμα τις ανησυχητικές
ειδήσεις από τη Βρετανία, όπου επικρατεί
η παραλλαγή Δέλτα του κορωνοϊού.

Η παραλλαγή που καταγράφηκε πρώ-
τα στην Ινδία ευθύνεται πλέον για το
90% των κρουσμάτων της Βρετανίας,
ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία

η διείσδυσή της παραμένει κάτω από
το 5% των κρουσμάτων. Τα κρούσματα,
οι νοσηλείες και οι θάνατοι αυξάνονται
εκ νέου στη Βρετανία, καθώς η παραλ-
λαγή είναι 60% πιο μεταδοτική, ενώ τα
συμπτώματά της παρεξηγούνται ευκο-
λότερα. Πιο συγκεκριμένα, αντί για α-
πώλεια όσφρησης ή γεύσης και έντονο
βήχα, τα συχνότερα συμπτώματα της
νέας παραλλαγής είναι το συνάχι, ο πο-
νοκέφαλος και ο πονόλαιμος. Τα συ-
μπτώματα αυτά μπορούν πιο εύκολα να

παρερμηνευθούν ως απλό κρυολόγημα,
ωθώντας τους ασθενείς να τα παραβλέ-
ψουν και να συνεχίσουν τις δραστηριό-
τητές τους, με αποτέλεσμα τον πολλα-
πλασιασμό των εστιών μετάδοσης. Τη
διαφορά στα συμπτώματα κατέγραψε η
ειδική εφαρμογή της Μελέτης Συμπτω-
μάτων COVID «Zoe», υπό την εποπτεία
του καθηγητή Τιμ Σπέκτορ. Για τον λόγο
αυτόν, ο Σπέκτορ υπογράμμισε τη ση-
μασία των διαγνωστικών ελέγχων, ενώ
οι βρετανικές αρχές ανέβαλαν για έναν

μήνα την «ημέρα της ελευθερίας», δη-
λαδή το πλήρες άνοιγμα των δραστη-
ριοτήτων στη χώρα.

Ενθαρρυντικά, πάντως, είναι πιο πρό-
σφατα δεδομένα για την αποτελεσμα-
τικότητα των εμβολίων έναντι της πα-
ραλλαγής Δέλτα, με το εμβόλιο της
Pfizer/BioNTech να προσφέρει προστασία
96% από επιπλοκές που χρήζουν νοση-
λείας και το εμβόλιο της AstraZeneca
να προσφέρει προστασία 92%. Πρόκειται
για προστασία συγκρίσιμη με αυτήν που

προσφέρουν τα εμβόλια απέναντι στην
πρώτη παραλλαγή του κορωνοϊού, για
την οποία παρασκευάστηκαν. Ωστόσο,
τα νούμερα είναι πολύ χαμηλότερα για
όσους έχουν λάβει μόνο μία δόση εμβο-
λίου και αυτό είναι το αδύναμο σημείο
της Βρετανίας, που έσπευσε να εμβο-
λιάσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού
με μία δόση καθυστερώντας τη δεύτερη
δόση. 

Η παραλλαγή οδηγεί πολλές ευρω-
παϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ιρ-
λανδία, να εντείνουν την προσοχή τους.
Η Ιρλανδία αποφάσισε να παρατείνει
την περίοδο υποχρεωτικής καραντίνας
για τους νεοαφιχθέντες από τη Βρετανία
από τις 4 στις 10 ημέρες, αν δεν είναι
πλήρως εμβολιασμένοι, την ίδια στιγμή
που αίρει τους περιορισμούς για τους
εμβολιασμένους. 

Η ίδια η Βρετανία διατηρεί τους πε-
ριορισμούς εισόδου στη χώρα από επι-
σκέπτες που προέρχονται από τις ΗΠΑ,
ζητώντας, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβο-
λιαστεί ή όχι, να εισέλθουν με αρνητικό
τεστ, να μείνουν σε καραντίνα και να
κάνουν δύο τεστ ακόμα. Πολλές άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, αντιθέτως, αίρουν
τους περιορισμούς για τους ταξιδιώτες
από τις ΗΠΑ, καθώς στη χώρα παρατη-
ρείται δραστική μείωση κρουσμάτων
και θανάτων. Παρ’ όλα αυτά, ούτε στις
ΗΠΑ δεν είναι ομοιόμορφη η εικόνα, με
τις πολιτείες Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Χα-
βάη, Μισούρι, Νεβάδα, Τέξας, Γιούτα
και Γουαϊόμινγκ, πολιτείες που υστερούν
στους εμβολιασμούς, να παρουσιάζουν
αύξηση κρουσμάτων το τελευταίο δε-
καπενθήμερο.  

BLOOMBERG, BBC, NYT 

<<<<<<<

Η παραλλαγή που καταγρά-
φηκε πρώτα στην Ινδία 
ευθύνεται πλέον για το
90% των κρουσμάτων 
της Βρετανίας. 

Στημένη συνέντευξη
Τύπου με παρουσία
του Προτάσεβιτς

Eγγύτερα στην ανοσία
της αγέλης η Ε.Ε.
Περισσότερα από τριακόσια εκατομμύρια
εμβολιαστικές δόσεις έχουν χορηγηθεί
στους πολίτες της Ε.Ε. ανακοίνωσε η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας
ότι καθημερινά «προσεγγίζουμε τον
στόχο: τον επόμενο μήνα να υπάρχει
εμβολιαστική επάρκεια για το 70% των
ενηλίκων πολιτών της Ε.Ε.». Η αναπλη-
ρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν,
Ντάνα Σπινάν, επίσης, τόνισε ότι περί-
που το ένα τρίτο των ενήλικων πολιτών
της Ε.Ε. έχει ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό του. 

Στον κόσμο των πολλών ταχυτήτων,
όμως, η Δύση προσεγγίζει μεν την πο-
λυπόθητη ανοσία της αγέλης, αλλά δεν
είναι όλος ο πλανήτης εξίσου τυχερός.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προ-
ειδοποίησε την ομάδα G7 ότι ο κορω-
νοϊός κινείται με πολύ μεγαλύτερη τα-
χύτητα από τους εμβολιασμούς, επιση-
μαίνοντας ότι η δέσμευση της ομάδας
για δωρεάν διάθεση ενός δισεκατομ-
μυρίου εμβολιαστικών δόσεων στους
πένητες του κόσμου είναι ανεπαρκής.
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, δρ Τέντρος Α-
ντανόμ Γκεμπρεγιέσους, απευθυνόμενος
προς τους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι
«είναι (η δωρεά), αναμφίβολα, μεγάλη
βοήθεια. Ομως χρειαζόμαστε περισσό-
τερα εμβόλια και πιο γρήγορα. Καθη-
μερινά πεθαίνουν από την COVID πε-
ρίπου δέκα χιλιάδες άνθρωποι. Αυτές
οι κοινότητες χρειάζονται εμβόλια και
τα χρειάζονται τώρα, όχι σε ένα χρό-
νο».

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ολοκληρωτικό
τέλος στους περιορισμούς λόγω COVID
μπήκε χθες στο Ισραήλ μετά την από-
φαση του υπουργείου Υγείας να άρει
την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε ε-
σωτερικούς χώρους. Ωστόσο, η «απε-
λευθέρωση» έχει εξαιρέσεις: τους οίκους
ευγηρίας, τα ιδρύματα μακροχρόνιας
φροντίδας, τις περιπτώσεις όπου εργα-
ζόμενοι ή επισκέπτες παραμένουν α-
νεμβολίαστοι. Υποχρέωση χρήσης μά-
σκας έχουν επίσης άτομα που θα τεθούν
σε καραντίνα και οι επιβάτες αεροπο-

ρικών πτήσεων. Ο κανόνας της μάσκας
αναμένεται να χαλαρώσει και στη Γερ-
μανία, όπου καταγράφεται σοβαρή μεί-
ωση των νέων λοιμώξεων. Οι Αρχές του
Βερολίνου θα ανακοινώσουν την άρση
της υποχρέωσης για μάσκα σε εξωτε-
ρικούς χώρους. 

Ταυτόχρονα, θα επιτραπεί στη γερ-
μανική πρωτεύουσα η κατανάλωση οι-
νοπνευματωδών σε δημόσιους χώρους
κατά τις βραδινές ώρες.  

<<<<<<<

Ανεπαρκής η δέσμευση 
G7 για διάθεση ενός δισε-
κατομμυρίου εμβολίων, 
καταγγέλλειο ΠΟΥ. 

<<<<<<<

Ο 26χρονος προφυλακι-
σμένος μπλόγκερ 
αρκέστηκε  να πει ότι 
αισθάνεται καλά και 
δεν έχει υποστεί βία.

Οι σημαίες ΗΠΑ και Ρωσίας κυματίζουν στο διεθνές αεροδρόμιο της Γενεύης, ενόψει της
συνάντησης Μπάιντεν - Πούτιν στην ελβετική πόλη.

Τον δικό της Φάουτσι αναζητεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, παράλληλα με την εμβάθυνση των
θεσμών σε διακρατικό επίπεδο, για τη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων, μετά την τραγι-
κή εμπειρία με την πανδημία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι
«προσεγγίζουμε τον στόχο: τον επόμενο
μήνα να υπάρχει εμβολιαστική επάρκεια
για το 70% των ενηλίκων πολιτών της
Ε.Ε.».
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Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Την Δευτέρα τα βλέμματα της τουρκικής
κοινής γνώμης ήταν στραμμένα στις Βρυ-
ξέλλες, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην ο-
ποία η Τουρκία εκπροσωπήθηκε από τον
Ταγγίπ Ερντογάν. Στην Σύνοδο τέθηκαν
επί τάπητος σημαντικά ζητήματα, τα ο-
ποία αφορούν τις σχέσεις της στρατιω-
τικής συμμαχίας με μεγάλες δυνάμεις,
όπως η Ρωσία και η Κίνα. Για πρώτη φορά,
το ΝΑΤΟ επικέντρωσε την προσοχή του
στις προκλήσεις που έρχονται από την
κατεύθυνση του Πεκίνου. Την ίδια ώρα,
στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της κρί-
σιμης συνόδου συζητήθηκαν και σειρά
ζητημάτων που αφορούν το μέλλον της
Τουρκίας με την Δύση. 

Ο Ερντογάν μετέβη στις Βρυξέλλες
κρατώντας στο χέρι του μικρό διπλωμα-
τικό καλάθι. Λίγο πριν από τις συναντήσεις
του με τους ξένους ηγέτες, συνεργάτες
της τουρκικής Προεδρίας και δημοσιο-
γράφοι που βρίσκονται κοντά στο τουρ-
κικό Προεδρικό εξέφρασαν την άποψη
ότι η Σύνοδος δεν επρόκειτο να ανοίξει
τον δρόμο για την τελική λύση των με-
γάλων προβλημάτων στις σχέσεις Τουρ-
κίας-Δύσης. 

Τα όσα διαδραματίστηκαν στα πλαίσια
των συναντήσεων του  Ερντογάν με τους
δυτικούς ηγέτες επιβεβαίωσαν την πα-
ραπάνω απαισιόδοξη πρόβλεψη των Τούρ-
κων ειδικών. Ωστόσο, παρά το γεγονός
ότι στις Βρυξέλλες δεν βρέθηκαν μαγικές
φόρμουλες για την διευθέτηση σημαντι-
κών ζητημάτων, Τουρκία και δυτικές
πρωτεύουσες, ύστερα από μεγάλο χρονικό
διάστημα παρουσίασαν ενδιαφέρον και
όρεξη για διάλογο και διπλωματία.

Σύμφωνα με τον πρώην Πρόξενο της
Τουρκίας στην πρωτεύουσα του Αυτό-
νομου Κουρδιστάν, Αϊντίν Σελτζέν, ο
Πρόεδρος της Τουρκίας αποχώρησε από
τις Βρυξέλλες με μικρά αλλά ουσιαστικά

διπλωματικά κέρδη. Πρώτα από όλα, η
Δύση δεν επέμενε στην σημασία του πε-
ριορισμού του αυταρχισμού της κυβέρ-
νησης Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας. Οι δυτικοί ηγέτες δεν ήγειραν ζη-
τήματα όπως οι πολιτικοί κρατούμενοι
και τα πλήγματα που δέχεται τα τελευταία
χρόνια στην Τουρκία η δημοκρατία. Την
ίδια στιγμή, και στο πεδίο της διπλωμα-
τίας, λ.χ. στα ζητήματα της Ανατολικής
Μεσογείου, οι δυτικοί ηγέτες στις συνα-
ντήσεις τους με τον Ερντογάν δεν επι-
στράτευσαν σκληρή ρητορική. 

«Η Δύση απέδειξε στην πράξη ότι δεν
έχει χάσει τις ελπίδες της για συνεργασία
και διάλογο με τον Ερντογάν», συμπε-
ραίνει ο Τούρκος αναλυτής Κεμάλ Τζαν.
Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της αγγλικής
έκδοσης της «Χιουρριγιέτ», Μουράτ Γιετ-
κίν, έρχεται να πλαισιώσει αυτήν την ά-
ποψη υπενθυμίζοντας ότι ο νέος Πρόεδρος
των ΗΠΑ στην πρώτη συνάντησή του
με τον Ερντογάν, προς απογοήτευση
πολλών, δεν εστίασε στις αντιδημοκρα-
τικές, αυταρχικές κινήσεις της κυβέρνη-
σης Ερντογάν τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό της Τουρκίας. Ο Γιετκίν,
σε γενικές γραμμές, προβάλλει την άποψη
ότι παρά το γεγονός ότι ο αυταρχισμός
της κυβέρνησης Ερντογάν εξακολουθεί
να προβληματίζει την Δύση, οι εκπρό-
σωποί της θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συνε-
χίσουν τον διάλογο με την Άγκυρα. Και
όσο η κυβέρνηση Ερντογάν εμφανίζεται
έτοιμη για αυτόν τον διάλογο η Δύση δεν
αποκλείεται να επιβραβεύσει την Άγκυρα
με βήματα καλής θελήσεως. 

Εστιάζοντας στις συναντήσεις του Ερ-
ντογάν με ξένους ηγέτες, τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ, την Καγκελάριο της Γερμανίας,
τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας και τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, οι Τούρκοι
αναλυτές εντοπίζουν στην Σύνοδο του
ΝΑΤΟ και ένα άλλο διπλωματικό κέρδος

της Άγκυρας. Στις Βρυξέλλες, οι ξένοι
συνομιλητές του Ερντογάν δεν άνοιξαν
και άλλους φακέλους που το τελευταίο
διάστημα «πονοκεφαλιάζουν» την τουρ-
κική διπλωματία (λ.χ. Υπόθεση Τραπέζης
Χαλκ στις ΗΠΑ, οι ρωσικοί πύραυλοι που
αγόρασε η Άγκυρα). Ο κ. Μπάϊντεν λ.χ.
ανέβαλε την επίλυση αυτών των προ-
βλημάτων, δίνοντας την έγκριση για την
εξέτασή τους από κοινές αμερικανοτουρ-
κικές επιτροπές.

Μπορεί στις Βρυξέλλες ο Ερντογάν

να κατόρθωσε να αναβάλει την συζήτηση
των ουσιαστικών προβλημάτων στις σχέ-
σεις του με την Δύση και να εκπέμψει
την εικόνα του «ικανού ηγέτη» της Τουρ-
κίας, που είναι πρόθυμος να συνομιλήσει
με τους δυτικούς εταίρους. Ωστόσο, αυτή
η εξέλιξη δεν πρέπει να οδηγήσει σε πρό-
ωρα συμπεράσματα. Όπως επισημάνουν
Τούρκοι αναλυτές και διπλωμάτες, τα με-
γάλα προβλήματα στις σχέσεις Τουρκίας-
Δύσης παραμένουν άλυτα. 

Ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης Νταβέρ
Νταρέντε υπενθυμίζει ότι η νέα κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ επιμένει στην σημασία
της ανάδυσης μιας αυτόνομης κουρδικής
κρατικής δομής στο νοτιοανατολικό κομ-
μάτι της Συρίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη,
την οποία η Τουρκία εκλαμβάνει ως ύ-
ψιστης σημασίας πρόκληση για την ε-
θνική της ασφάλεια. 

Την ίδια ώρα, ο νέος διάλογος με την
Δύση φέρνει αντιμέτωπη την Άγκυρα με
μια νέα πρόκληση. Η Τουρκία διαπραγ-
ματεύεται τον έλεγχο του διεθνούς αε-
ρολιμένα της πρωτεύουσας του Αφγανι-
στάν, μετά την αποχώρηση των νατοϊκών
δυνάμεων από αυτήν την χώρα. Στις Βρυ-
ξέλλες, ο Ερντογάν επεσήμανε στους συ-

νομιλητές του ότι η χώρα του θα μπορούσε
να αναλάβει αυτό το έργο σε συνεργασία
με την Ουγγαρία και το Πακιστάν. Για
τον αντιπολιτευόμενο Τούρκο αναλυτή
Ορχάν Μπούρσαλι το συγκεκριμένο εν-
δεχόμενο δημιουργεί μεγάλους κινδύνους
για την τουρκική διπλωματία. Μακρο-
πρόθεσμα για την εξασφάλιση της ασφά-
λειας της Καμπούλ, η Τουρκία ενδέχεται
να διευρύνει την στρατιωτική ακτίνα
δράσης της σε ολόκληρο το Αφγανιστάν
και να έρθει αντιμέτωπη με νέες προ-
κλήσεις και μεγάλα προβλήματα. 

Στην Άγκυρα οι αναλυτές προσθέτουν
στα δυο προαναφερόμενα προβλήματα
της Άγκυρας τις επιπτώσεις που συνο-
δεύουν τα νέα ανοίγματα της τουρκικής
πλευράς προς την Δύση. Επιθυμώντας
να επιδιορθώσει τις σχέσεις της με την
Δύση, κυρίως την Ουάσιγκτον, η Άγκυρα
χτυπά εκ νέου την πόρτα του Παρισιού
και της Αθήνας. Η κυβέρνηση Ερντογάν
επιστρατεύει τον διάλογο και την διπλω-
ματία δίχως να επιλύει τα βασικά προ-
βλήματα στις σχέσεις της με αυτές τις
χώρες, γεγονός που εντείνει τον προβλη-
ματισμό των Τούρκων αναλυτών για πι-
θανά «πισωγυρίσματα» στο μέλλον.

Κέρδη και ζημιές
του Ερντογάν 
από την Σύνοδο
του ΝΑΤΟ
Παραμένουν άλυτα τα μεγάλα προβλήματα 
στα αμερικανοτουρκικά - Και το Αφγανιστάν
στις διαπραγματεύσεις με τον Μπάϊντεν

<<<<<<<

Επιθυμώντας να βελτιώσει
τις σχέσεις της με την Ουάσι-
γκτον, η Αγκυρα χτυπά εκ 
νέου την πόρτα του Παρισιού
και της Αθήνας. Επιστρατεύει
τον διάλογο και την διπλωμα-
τία δίχως να επιλύει τα βασι-
κά προβλήματα στις σχέσεις
της με αυτές τις χώρες.

Αυταρχικές 
διαθέσεις

Προς απογοήτευση του Ερντογάν
και των συνεργατών του, και φυσικά
παρά το νέο ενδιαφέρον της Δύσης
για διάλογο με την Άγκυρα, στις δυ-
τικές πρωτεύουσες ο ισχυρός πολι-
τικός άνδρας εξακολουθεί να ε-
κλαμβάνεται ως ένας ηγέτης με αυ-
ταρχικές διαθέσεις. Η χρήση από τα
δυτικά ΜΜΕ μιας φωτογραφίας από
την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία δίνει
την ψευδαίσθηση ότι ο Τούρκος
Πρόεδρος φιλά το χέρι του Αμερικα-
νού ομολόγου του εκλαμβάνεται α-
πό τους Τούρκους αναλυτές ως από-
δειξη αυτής της εξέλιξης. Ο Γιετκίν
επιμένει στο γεγονός ότι παρά τον
νέο διάλογο στον άξονα Άγκυρας-
Δύσης, οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι ε-
πιλέγουν να «τιμωρήσουν» τον Ερ-
ντογάν και την κυβέρνησή του με
την πρώτη ευκαιρία.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θετικά μεν, αλλά κρατώντας μικρό καλάθι
αποτιμούν, δύο 24ωρα μετά, στο Μέγαρο
Μαξίμου την πολυαναμενόμενη συνά-
ντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη
και του Ταγίπ Ερντογάν. Πηγές της κυ-
βέρνησης σημειώνουν στην «Κ» πως το
ραντεβού πήγε «καλύτερα του αναμε-
νομένου», καθώς ο πρόεδρος της Τουρ-
κίας έδειξε για πρώτη φορά τους τελευ-
ταίους 18 μήνες, αληθινή διάθεση για
αποκλιμάκωση, ώστε να επιτευχθεί το
μίνιμουμ της συνεννόησης μεταξύ των
δύο πλευρών. Στο πλαίσιο αυτό οι ίδιες
πηγές δηλώνουν ικανοποιημένες από
το αποτέλεσμα, χωρίς όμως να υπερε-
κτιμούν τα πραγματικά δεδομένα. Ποια
είναι αυτά; Οι διαφορές μεταξύ των δύο
χωρών δεν εξαλείφθηκαν και εξακολου-
θούν να είναι πάνω στο τραπέζι ορατές
και διακριτές. Η αποκατάσταση ωστόσο
του διαύλου επικοινωνίας στο ανώτερο
επίπεδο, μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντο-
γάν, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες
πως το καλοκαίρι του 2021 θα είναι δια-
φορετικό από αυτό του 2020, περιμένο-
ντας αποκλιμάκωση στην πράξη και όχι
μόνο στα λόγια. Στην ίδια λογική κινή-
θηκε και η χθεσινή δήλωση του Νίκου
Δένδια από το Βίλνιους, όπου είχε συ-
νάντηση με τον Λιθουανό ομόλογό του,
κατά την οποία τόνισε πως η συνάντηση
«ήταν ένα σπάσιμο πάγου» αλλά «οι δια-
φορές εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι
μεγάλες και σημαντικές». Λίγο νωρίτερα
στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πε-
λώνη, λέγοντας πως «οι διαφωνίες προ-
φανώς παραμένουν» και «μένει να φανεί
στην πράξη αν η θετική διάθεση απο-

δειχθεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελ-
τίωση των σχέσεων». Στην Αθήνα πάντως
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη δεύτερη
παράγραφο του κοινού ανακοινωθέντος
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που α-
ναφέρει πως «δεσμευόμαστε να ενισχύ-
σουμε τις διαβουλεύσεις όταν απειλείται
η ασφάλεια και η σταθερότητα ενός συμ-
μάχου ή όταν βρίσκονται σε κίνδυνο οι

θεμελιώδεις μας αξίες και αρχές» μήνυμα
που θεωρείται πως πηγαίνει και προς
την Αγκυρα.  

Οσον αφορά τους λόγους που οδη-
γηθήκαμε σε αυτό το άτυπο μορατόριουμ,
υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση. Συ-
γκεκριμένα εκτιμάται πως στην παρούσα
φάση Αθήνα και Αγκυρα έχουν άμεσο
συμφέρον να υπάρξει μία αποκλιμάκωση,
καθώς αμφότερες οι χώρες βρίσκονται
σε μία μεταβατική φάση. Η Ελλάδα επι-
χειρεί, έπειτα από ενάμιση χρόνο υγει-
ονομικής κρίσης, την οικονομική και
τουριστική ανάκαμψη και το τεταμένο
κλίμα με τη γείτονα χώρα στο Αιγαίο
δεν θα βοηθούσε καθόλου. Επιπλέον η
Αθήνα δεν θέλει σε καμία περίπτωση
να φανεί ως μέρος του προβλήματος

και η αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή ε-
πιτείνει την πεποίθηση προς τους συμ-
μάχους πως η Ελλάδα αποτελεί δύναμη
σταθερότητας στην περιοχή. Από την
πλευρά του, ο Ερντογάν έχει ήδη συσ-
σωρευμένη πίεση από την άλλη άκρη
του Ατλαντικού και δεν θα ήθελε σε κα-
μία περίπτωση να βρεθεί η χώρα του α-
ντιμέτωπη με μια νέα συζήτηση για κυ-
ρώσεις στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της 25ης Ιουνίου. Η αναδίπλωση
ήταν ζωτικής σημασίας για τον Τούρκο
πρόεδρο. Επιπλέον, τα οικονομικά προ-
βλήματα της Τουρκίας και οι επερχόμενες
εκλογές του 2023, για τις οποίες ήδη
προετοιμάζεται, είναι βέβαιο πως έπαιξαν
ρόλο στην αλλαγή στάσης του κ. Ερ-
ντογάν, ώστε εκτός των άλλων να κερ-

δίσει χρόνο και να δείξει στη διεθνή
κοινότητα πως δεν είναι ο «ταραξίας»
της περιοχής. Οι κινήσεις πάντως από
πλευράς Ερντογάν δεν πρόκειται να
παύσουν τελείως. Για παράδειγμα, στις
20 Ιουλίου έχει προγραμματισμένη ε-
πίσκεψη στα Κατεχόμενα της Κύπρου
όπου θα εγκαινιάσει βάση drones. Αυτό
που επιθυμεί η Αθήνα είναι οι πιθανές
λεκτικές προκλήσεις να μη μεταφερθούν
όπως το 2020 επί του πεδίου και να α-
ντιμετωπίζονται από τους ανοικτούς δι-
αύλους μεταξύ των δύο πλευρών. Σήμερα
άλλωστε ο Κώστας Φραγκογιάννης θα
ταξιδέψει στην Τουρκία για να συνεχιστεί
η συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογό του
κ. Ονάλ επί των 25 σημείων θετικής α-
τζέντας.

<<<<<<<

Σήμερα ο Κ. Φραγκογιάννης
θα ταξιδέψει στην Τουρκία
προκειμένου να συνεχιστεί
η συζήτηση με τον Τούρκο 
ομόλογό του κ. Ονάλ επί 
των 25 σημείων της λεγόμε-
νης θετικής ατζέντας.  

Λεπτές ισορροπίες με Αγκυρα
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Συνεχίζεται η άσκηση ισορροπιών απέ-
ναντι στην Τουρκία σε μία περίοδο ε-
πισφαλούς ύφεσης στις ευρωτουρκικές
εντάσεις, ενόψει της Συνόδου Κορυφής
στις 24-25 Ιουνίου. Το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, σύμφωνα με το υφιστάμενο προ-
σχέδιο των συμπερασμάτων, στο οποίο
είχε πρόσβαση η «Κ», «καλωσορίζει τη
συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση στην Α-
νατολική Μεσόγειο». Επαναλαμβάνεται
ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον
της Ε.Ε. ένα «σταθερό και ασφαλές πε-
ριβάλλον» στην περιοχή και «η ανάπτυξη
μίας αμοιβαία επωφελούς σχέσης συ-
νεργασίας με την Τουρκία».

Αντίστοιχη διατύπωση συμπεριλή-
φθηκε και στο κοινό ανακοινωθέν χθες
της συνόδου κορυφής Ε.Ε. - ΗΠΑ. Οπως
σημειώνεται στο κείμενο που συμφω-
νήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών: «Δε-
σμευόμαστε να εργαστούμε χέρι με χέρι
για τη βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Α-
νατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές
πρέπει να επιλυθούν μέσω καλόπιστου
διαλόγου που συντάσσεται με το διεθνές
δίκαιο της θάλασσας. Στοχεύουμε σε
μία αμοιβαία επωφελή σχέση συνεργα-
σίας με μία δημοκρατική Τουρκία».

Στο προσχέδιο αναφέρεται ότι το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο «λυπάται που η ά-
τυπη συνάντηση στη Γενεύη υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ δεν άνοιξε τον δρόμο
για επίσημες διαπραγματεύσεις» για την
επίλυση του Κυπριακού. «Η Ε.Ε. θα συ-
νεχίσει να παίζει έναν ενεργό ρόλο στην
υποστήριξη της διαδικασίας», επιση-
μαίνεται.

Η Ε.Ε. σημειώνει εκ νέου την ετοι-
μότητά της να «εμπλακεί με την Τουρκία
με έναν σταδιακό, αναλογικό και ανα-
στρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της
συνεργασίας σε μία σειρά από πεδία
κοινού ενδιαφέροντος, υπό τις αιρεσι-
μότητες που διατυπώθηκαν τον Μάρτιο
(στη Σύνοδο Κορυφής) και σε προηγού-
μενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου». Στο προσχέδιο γίνεται α-
ναφορά στην έναρξη των εργασιών σε
τεχνικό επίπεδο «προς τον εκσυγχρο-
νισμό της Τελωνειακής Ενωσης Ε.Ε. -
Τουρκίας» και ανακαλείται η ανάγκη α-
ντιμετώπισης των «υφιστάμενων δυ-
σκολιών στην εφαρμογή της» (που α-

φορούν μεταξύ άλλων τη μη εφαρμογή
της από την πλευρά της Αγκυρας απέ-
ναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία). Γί-
νεται αναφορά επίσης στην προεργασία
που βρίσκεται εν εξελίξει για τους δια-
λόγους υψηλού επιπέδου σε θέματα
όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα, η κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας και πε-
ριφερειακά ζητήματα.

Σχετικά με το κράτος δικαίου και τα
ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία,
χαρακτηρίζονται πηγές «ζωτικής ανη-

συχίας» και σημειώνεται ότι ο διάλογος
επ’ αυτών των θεμάτων «παραμένει α-
κέραιο κομμάτι της σχέσης Ε.Ε. - Τουρ-
κίας».

Σε αγκύλη βρίσκεται η παράγραφος
που αφορά τη συνέχεια της χρηματο-
δότησης προς την Τουρκία για το μετα-
ναστευτικό (που σημαίνει ότι εκκρεμεί
ακόμα η συμφωνία επί της διατύπωσης).
Οπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη
παράγραφο: «Σχετικά με την κατάσταση
των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την
πρόταση της Επιτροπής για τη συνέχιση
της χρηματοδότησης των Σύρων προ-
σφύγων και των κοινοτήτων φιλοξενίας
στην Τουρκία, στην Ιορδανία και τον
Λίβανο και τάσσεται υπέρ της ταχείας
υιοθέτησής της». Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ», η πρόταση αυτή της Κο-
μισιόν –τόσο όσον αφορά το συνολικό
ύψος της χρηματοδότησης όσο και αν
θα διαμοιραστεί σε κάποιο βαθμό μεταξύ
του κοινοτικού και εθνικών προϋπολο-
γισμών– δεν έχει ακόμα κλείσει.

Στο προσχέδιο, σε σχέση με το με-
ταναστευτικό, αναφέρεται ότι «οι εξε-
λίξεις σε ορισμένες (μεταναστευτικές)
οδούς γεννούν ανησυχία και απαιτούν
επαγρύπνηση και επείγουσα δράση».

<<<<<<<

Τι αναφέρει το προσχέδιο
του κειμένου συμπερασμά-
των του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, Κυπρια-
κό, ανθρώπινα δικαιώματα
και μεταναστευτικό.

Ο πάγος έσπασε,
οι διαφορές
παραμένουν
Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου
τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο διάλογος στο ανώτατο επίπεδο και η διάθεση για αποκλιμάκωση στη συνάντηση Μητσο-
τάκη - Ερντογάν δίνουν έναν αισιόδοξο τόνο για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η φωτογραφία του Ερντογάν ο οποίος γονάτισε ενώπιον του Μπάϊντεν, έκανε το γύρο των δυτικών ΜΜΕ.
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Ισχυρή ανάπτυξη 5,7%
«βλέπει» το 2021
η Εθνική Τράπεζα
Στο 5,7%αναθεώρησε την πρόβλεψή
της για την ανάπτυξη φέτος η Ε-
θνική Τράπεζα έναντι 4,7% προη-
γούμενης πρόβλεψης, μετά την α-
νακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ των
αποτελεσμάτων του ΑΕΠ α΄ τριμή-
νου, το οποίο μειώθηκε μόνο κατά
2,3% σε ετήσια βάση (και αυξήθηκε
κατά 4,4% σε σύγκριση με το δ΄
τρίμηνο του 2020).

Σε ανάλυση που δημοσίευσε η
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
της τράπεζας, χαρακτηρίζεται θε-
τική έκπληξη η πορεία του α΄ τρι-
μήνου και αποδίδεται στην ανά-
καμψη των επενδύσεων και της ε-
πιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση
προβλέπει ανάπτυξη 3,6% φέτος,
επομένως η πρόβλεψη της Εθνικής
είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες υ-
ψηλότερη. Αντίστροφα, για το 2022,
η Εθνική προβλέπει ανάπτυξη 4,9%
έναντι κυβερνητικής εκτίμησης
για 6,2%. Η Εθνική εξαρχής (από
τον Ιανουάριο) υποστηρίζει ότι το
2021 θα είναι ισχυρότερο από το
2022 – και για τεχνικούς λόγους
αλλά και λόγω λανθάνουσας και α-
ναβληθείσας  επενδυτικής δραστη-
ριότητας και κατανάλωσης, όπως
σχολιάζει ο επικεφαλής οικονομο-
λόγος της, Νίκος Μαγγίνας, απα-
ντώντας στην «Κ». Πάντως και η
πρόβλεψή της για το 2022 αναθε-
ωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω,
από 4,5% σε 4,9%, μετά τα αποτε-
λέσματα του α΄ τριμήνου. Σχολιά-
ζοντας το ΑΕΠ του α΄ τριμήνου, οι
αναλυτές της Εθνικής σημειώνουν
ότι η τριμηνιαία αύξηση είναι μεταξύ
των τριών ισχυρότερων στην Ε.Ε.
και χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό
το γεγονός ότι ο επιχειρηματικός
τομέας, ο οποίος δέχθηκε το ισχυ-
ρότερο πλήγμα το 2020, φαίνεται
να διαδραματίζει και τον πιο ενεργό
ρόλο. Οι επενδύσεις παγίου κεφα-
λαίου αυξήθηκαν με τον ισχυρότερο
ρυθμό των τελευταίων τριών ετών

(8,6% ετησίως), συνεισφέροντας
σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα
στην αύξηση του ΑΕΠ. «Οι κατη-
γορίες επενδύσεων που πρωταγω-
νίστησαν ήταν οι δαπάνες σε εξο-
πλισμό τεχνολογίας, πληροφορικής
και επικοινωνίας (ICT) και λοιπές
κατηγορίες εξοπλισμού (αυξήσεις
39% και 13,7% ετησίως, αντίστοι-
χα)», σημειώνει η σχετική ανακοί-
νωση της Εθνικής, προσθέτοντας
ότι σημαντικά ενισχύθηκε (κατά

9%) η μη οικιστική κατασκευαστική
δραστηριότητα. Επίσης, σημειώνει
ότι οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυ-
σίμων ενισχύθηκαν περαιτέρω,
κερδίζοντας μερίδιο αγοράς διεθνώς.
Για το β΄ τρίμηνο, οι αναλυτές της
τράπεζας προβλέπουν αύξηση του
ΑΕΠ κατά 12,3% σε ετήσια βάση
και, στη συνέχεια, αυξήσεις 8,5%
το γ  ́τρίμηνο και 5,2% το δ  ́τρίμηνο.
Η εκτίμηση της Εθνικής για το 2021
«ενσωματώνει πρόβλεψη για ετήσια
αύξηση των τουριστικών εσόδων
της τάξεως του 80% –με τα έσοδα,
ωστόσο, να παραμένουν κατά 55%
χαμηλότερα από το 2019– βάσει
ενθαρρυντικών ενδείξεων τόσο
από τα διεθνή ταξιδιωτικά πρακτο-
ρεία, τον προγραμματισμό πτήσεων
και τις κρατήσεις όσο και από την
περαιτέρω χαλάρωση των ταξιδιω-
τικών περιορισμών στην Ε.Ε. και
την πλήρη ενεργοποίηση του Ευ-
ρωπαϊκού Πιστοποιητικού COVID
από τον Ιούλιο».

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

<<<<<<

Μετά τη μείωση μόνο
κατά 2,3%του ΑΕΠ το
α΄ τρίμηνο λόγω ανά-
καμψης επενδύσεων-
και επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Πακέτο 7,5 δισ. προσδοκά φέτος
η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σήμερα η έγκριση του εθνικού προγράμματος ανάκαμψης από την Ε.Ε.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Το μεγάλο «ναι» στο εθνικό πρόγραμμα α-
νάκαμψης (Ελλάδα 2.0) αναμένεται να πει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, ανοίγοντας
τον δρόμο για την εκταμίευση 30,5 δισ. ευρώ
στην Ελλάδα έως το 2026, με τα πρώτα 7,5
δισ. ευρώ να φτάνουν στα ταμεία του κράτους
ήδη από φέτος.

Την έγκριση της Κομισιόν στο εθνικό
αυτό πρόγραμμα, που φιλοδοξεί όχι μόνο
να γιατρέψει τις πληγές της πανδημίας,
αλλά και να κατευθύνει την οικονομία σε
νέα πρότυπα, με έμφαση στην ψηφιακή και
πράσινη μετάβαση, θα επισφραγίσει η επί-
σκεψη της προέδρου της Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στην Αθήνα, την Πέμπτη, σύμ-
φωνα με τον –ανεπίσημα ακόμη– προγραμ-
ματισμό. Η κ. Φον ντερ Λάιεν, της οποίας
το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί και προσω-
πική επιτυχία, θα περιοδεύσει στην ομάδα
χωρών που θα πάρουν την Τετάρτη πρώτες
το «πράσινο φως», μεταξύ των οποίων η
Ελλάδα. Θα ξεκινήσει με την Ιβηρική, Λισ-
σαβώνα και Μαδρίτη την Τετάρτη και θα
συνεχίσει με την Αθήνα, την Κοπεγχάγη
την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πάει
στο Λουξεμβούργο. Θα συναντηθεί με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σύμ-
φωνα με πληροφορίες, θα «επισκεφθεί» δια-
δικτυακά σημαντικά έργα που προβλέπεται
να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης.

Οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες επι-
βεβαιώνουν ότι για την Αθήνα προορίζονται
δύο εκταμιεύσεις φέτος: η προκαταβολή του
13%, περίπου 4 δισ. ευρώ, υπολογίζεται ότι
θα φτάσει εδώ τον Ιούλιο με Αύγουστο,
καθώς πρέπει να δοθεί και η έγκριση του
Συμβουλίου Υπουργών και στη συνέχεια να
ακολουθηθεί μια διαδικασία σύναψης συμ-
βάσεων. 

Οι υπουργοί πρέπει να αποφασίσουν μέσα
σε ένα μήνα. Αν και γίνεται προσπάθεια να
συζητηθεί η έγκριση των πρώτων προγραμ-
μάτων στο ECOFIN της προσεχούς Παρα-
σκευής, 18 Ιουνίου, κρίνεται μάλλον πρόωρο,
με επόμενους πιθανούς σταθμούς ένα έκτα-
κτο ECOFIN  ώς τα τέλη Ιουνίου ή τον ερ-
χόμενο μήνα (13 και 23 Ιουλίου). Εφόσον έ-
χουν ικανοποιηθεί τα προβλεπόμενα ορόσημα
του γ΄ τριμήνου, θα εκταμιευθεί και η πρώτη
δόση, περίπου 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος
του χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στο
Eurogroup της ερχόμενης εβδομάδας ανα-
μένεται να πάρει το «πράσινο φως» για τα

748 εκατ. ευρώ των SMPs και ANFAs, ως α-
ποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
19ης μεταμνημονιακής αξιολόγησής της,
αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού
επιτελείου, από τα 7,5 δισ. ευρώ που θα υ-
πολογίζεται να εκταμιευθούν φέτος, ένα με-
γάλο μέρος αφορά δάνεια. Συγκεκριμένα,
τα 4 δισ. ευρώ θα αφορούν επιχορηγήσεις

και τα 3,5 δισ. ευρώ θα αφορούν δάνεια.
Αυτό σημαίνει ότι θα εκταμιευθούν δάνεια
που αντιστοιχούν σε 7 δισ. ευρώ ιδιωτικών
επενδύσεων, τουλάχιστον. Ωστόσο, οι εκτα-
μιεύσεις προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις δεν
εκτιμάται ότι θα αρχίσουν πριν από το επό-
μενο έτος.

«Η Ελλάδα εμφανίστηκε να έχει εμμονή
με τη λεπτομέρεια και αυτό ανταμείφθηκε»,
υποστήριζαν διπλωματικές πηγές τις οποίες
επικαλέσθηκε σε δημοσίευμά του την Τε-
τάρτη το Politico, σχετικά με την αναμενό-
μενη έγκριση του ελληνικού προγράμματος.
To μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, τώρα είναι
κατά πόσον θα μπορέσει η Ελλάδα να απορ-
ροφήσει αποτελεσματικά τους πόρους του

Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι θα εκταμι-
εύονται παράλληλα με το πολυετές δημο-
σιονομικό πλαίσιο 2021-2027, το νέο ΕΣΠΑ.
Για το θέμα αυτό, ο διοικητής του Ταμείου
Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας επεσήμανε
πρόσφατα ότι είμαστε δεύτεροι στην απορ-
ρόφηση του ΕΣΠΑ και όχι τελευταίοι. Παρ’
όλα αυτά αναγνώρισε ότι η υλοποίηση 300
οροσήμων και στόχων που περιλαμβάνει το
εθνικό πρόγραμμα ανάκαμψης, προκειμένου
να προχωρούν οι εκταμιεύσεις, αποτελεί
πρόκληση για τη χώρα. 

Ανάμεσα στα πρώτα έργα που θα χρη-
ματοδοτηθούν, θα είναι η ηλεκτρική δια-
σύνδεση των νησιών, το «Εξοικονομώ κατ’
οίκον» και το «Εξοικονομώ επιχειρήσεων».

Την έγκριση της Κομισιόν στο εθνικό αυτό πρόγραμμα θα επισφραγίσει η επίσκεψη της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Αθήνα την
Πέμπτη.

<<<<<<

Μέχρι το 2026 αναμένεται 
να μπουν στα ταμεία του 
κράτους 30,5 δισ. 

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ανησυχητική αύξηση κατά 220.000
άτομα εμφάνισε, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο οικονο-
μικά μη ενεργός πληθυσμός της
Ελλάδας μέσα σε ένα χρόνο, η δε-
ξαμενή «κρυφής ανεργίας» όπως
χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς,
που αποτελείται από όσους βρέ-
θηκαν εκτός εργατικού δυναμικού
είτε γιατί τέθηκαν για πολλούς
μήνες σε αναστολή σύμβασης
είτε γιατί είναι εποχικά εργαζό-
μενοι που δεν απασχολούνται. 

Την εξαιρετικά εύθραυστη ελ-
ληνική αγορά εργασίας καταγρά-
φει και η ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή
της, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξή
της στους επόμενους μήνες θα ε-
ξαρτηθεί από τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει η επανεκκίνηση
της λειτουργίας των επιχειρήσεων
σε κλάδους οι οποίοι μέχρι και
τον Απρίλιο βρίσκονταν σε ανα-
στολή λειτουργίας, από το πώς
θα κινηθεί η οικονομία κατά τους
θερινούς μήνες και σαφώς από
τον χρόνο οριστικής εξόδου της
οικονομίας από την πανδημική
κρίση. 

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ μέσω του
Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
επισημαίνει τον υψηλό κίνδυνο
αύξησης της ανεργίας μετά την
άρση της αναστολής λειτουργίας
των επιχειρήσεων, παράλληλα με
την περιορισμένη δυνατότητα
δημιουργίας νέων θέσεων εργα-
σίας, σε σχέση με τις ανάγκες της
κοινωνίας και της οικονομίας,
αλλά και τη μεγάλη απόκλιση της
απασχόλησης σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα
παρουσίαζε ήδη πριν από την
πανδημική κρίση μια τάση μεγα-
λύτερης βελτίωσης σε σχέση με
τον μέσο όρο της ευρωζώνης,
αλλά η απόκλιση μεταξύ των με-
γεθών παραμένει πολύ μεγάλη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για την ανεργία Μαρτίου,
η δεξαμενή όσων βρίσκονται εκτός
εργατικού δυναμικού διογκώνεται,
καθώς με βάση και τις αλλαγές
στη μεθοδολογία που εφαρμόζο-
νται από τις αρχές του 2021 και
εφεξής, 219.395  εργαζόμενοι που
ήταν για πολλούς μήνες σε ανα-
στολή σύμβασης ή είναι ακόμη
σε αναστολή δηλώνουν ότι δεν
εργάζονται αλλά ούτε αναζητούν
εργασία και κατατάσσονται στους
οικονομικά μη ενεργούς. Συνολικά

ανέρχονται σε  3.477.133 άτομα,
αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με
τον Μάρτιο του 2020, αλλά και
κατά 29.325 άτομα σε σχέση με
τον Φεβρουάριο του 2021 (+
0,9%). Αναλυτικά, το εποχικά διορ-
θωμένο ποσοστό ανεργίας τον
Μάρτιο ανήλθε σε 16,3% έναντι
16,1% τον Μάρτιο του 2020 και
16,6% τον Φεβρουάριο του 2021.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 714.779
άτομα σημειώνοντας μείωση κατά
32.081 άτομα σε σχέση με τον
Μάρτιο του 2020 (-4,3%) και κατά
18.384 άτομα σε σχέση με τον Φε-
βρουάριο του 2021 (-2,5%).

Την ίδια στιγμή, όπως επιση-
μαίνει η ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή
της για την ελληνική οικονομία,
η μείωση της απασχόλησης, του
μέσου μισθού αλλά και της αγο-
ραστικής δύναμης των πολιτών
ήταν ο άμεσος αντίκτυπος της
πανδημίας στους Ελληνες εργα-
ζόμενους, με αποτέλεσμα να κα-
τατάσσονται στους πολίτες της
Ε.Ε. που επλήγησαν περισσότερο
από την κρίση. Κι αυτό ενώ οι Ελ-
ληνες εργαζόμενοι ανακηρύσσο-
νται πρωταθλητές στις ώρες ερ-
γασίας, πλησιάζοντας περισσό-
τερο τους Βαλκάνιους και την
Τουρκία παρά τον μέσο όρο της
Ευρώπης.

Οπως επισημαίνει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
η διάρκεια της τυπικής εβδομα-
διαίας εργασίας στην Ελλάδα είναι
η υψηλότερη στην Ε.Ε. και η τρίτη
υψηλότερη αν συνυπολογίσουμε
την Τουρκία, το Μαυροβούνιο,
τη Σερβία και τη Βόρεια Μακε-
δονία.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό α-
πασχολουμένων που εργάζονται
με παρατεταμένο ωράριο, δηλαδή
από 49 ώρες και άνω, μετά την
Τουρκία, και το υψηλότερο πο-
σοστό μισθωτών στην Ε.Ε. που
εργάζονται Σάββατο και Κυριακή.
Επίσης, η Ελλάδα είναι το μόνο
κράτος-μέλος της Ε.Ε. στο οποίο
ο μέσος μισθός μειώθηκε σε σχέση
με το 2010, ενώ κατά τη διάρκεια
της πανδημίας υπήρξε περαιτέρω
υποχώρησή του. Σε αυτό το πλαί-
σιο,  η Συνομοσπονδία υποστη-
ρίζει ότι το προτεινόμενο από την
κυβέρνηση νομοσχέδιο για τα ερ-
γασιακά θα αποδομήσει περαιτέρω
τη συνοχή της αγοράς εργασίας
στην Ελλάδα και θα αποβεί κα-
ταστροφικό τόσο για την ποιότητα
της εργασίας όσο και για τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μεγαλώνει η δεξαμενή 
«κρυφής ανεργίας» 

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Το πρώτο φως για περαιτέρω φοροελαφρύν-
σεις θα ανάβει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025,
που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή
το υπουργείο Οικονομικών, πιθανώς την ερ-
χόμενη εβδομάδα.

Το φως θα είναι πάντως σχετικά αχνό
καθώς οι ανάγκες συγκράτησης του χρέους
σε βιώσιμα επίπεδα, μετά την εκτίναξη της
πανδημίας, δεν θα αφήνουν πολλά περιθώρια
για μεγάλη «γενναιοδωρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την προοπτική
κάποιων νέων ελαφρύνσεων θα δίνει το υ-
ψηλό πρωτογενές πλεόνασμα που θα προ-
βλέπεται ιδίως το 2024-2025, δημιουργώντας
δημοσιονομικό χώρο, εφόσον ο στόχος κα-
θοριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα, πράγμα
που είναι βέβαιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στο
υπουργείο Οικονομικών μιλούν για ένα πε-
ριθώριο της τάξης του 1,3% του ΑΕΠ, το
2025, από το οποίο όμως θα καλυφθεί και η
μονιμοποίηση των σημερινών, προσωρινών
ελαφρύνσεων, της μείωσης των ασφαλιστι-
κών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Ετσι, το επιπλέον περιθώριο θα είναι πε-
ρίπου 0,5% του ΑΕΠ, εκτιμούν στο υπουργείο
Οικονομικών, δηλαδή κάπου 900 εκατ. ευρώ,
με το σημερινό ΑΕΠ.

Πώς προκύπτει αυτός ο δημοσιονομικός
χώρος; Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, που
πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή, θα
προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα από το
2023 της τάξης του 2% του ΑΕΠ, που θα αυ-
ξάνεται κοντά στο 3% του ΑΕΠ το 2024 και
περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ το 2025. Αυτό
προκύπτει αυτόματα, με βάση τον προβλε-
πόμενο ρυθμό ανάπτυξης και προϋποθέτο-
ντας ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα πολιτικής.
Την ίδια ώρα, ο στόχος που θα πρέπει να ε-
πιτύχει η κυβέρνηση δεν θα είναι πλέον
3,5% του ΑΕΠ, όπως προέβλεπε το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας, αλλά χαμηλότερος.
Δεν ξέρουμε ακόμη πόσο, αλλά στο υπουργείο
Οικονομικών υπολογίζουν ότι θα είναι της
τάξης του 2%-2,2% του ΑΕΠ. Στην παραδοχή

για πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% του ΑΕΠ
βασίζεται, εξάλλου, η Κομισιόν για την α-
νάλυση βιωσιμότητας του χρέους, στο πλαίσιο
της πρόσφατης 10ης μεταμνημονιακής α-
ξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

Οπως εξηγούν στο υπουργείο Οικονομι-
κών, φεύγοντας η Ελλάδα από το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας –κάτι που θεωρείται
τετελεσμένο, αφού το καθεστώς αυτό λήγει
το 2022 και εν τω μεταξύ έχουν ανασταλεί
οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας–
θα ακολουθεί πλέον τους κανόνες του Ευ-
ρωπαϊκού Εξαμήνου. Με βάση αυτούς, θα
πρέπει να επιτυγχάνει τον λεγόμενο μεσο-
πρόθεσμο στόχο (medium term objective)
που προκύπτει βάσει του ρυθμού ανάπτυξής
της, του παραγωγικού κενού της και του
χρέους της. Με τα σημερινά δεδομένα, ο
μεσοπρόθεσμος στόχος είναι το 2,2% του
ΑΕΠ περίπου. Ετσι, δημιουργείται ο δημο-
σιονομικός χώρος 1,3% του ΑΕΠ μεταξύ του
μεσοπρόθεσμου στόχου 2,2% του ΑΕΠ και

του προβλεπόμενου το 2025 πρωτογενούς
πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. 

Οι νέοι κανόνες
Ολα αυτά, βεβαίως, μπορεί να αλλάξουν

ανάλογα με την έκβαση της διαπραγμάτευσης
για τους νέους κανόνες του Συμφώνου Στα-
θερότητας, που θα διεξαχθεί τους προσεχείς
μήνες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν
το ύψος αναφοράς του δημοσίου χρέους (σή-
μερα 60% του ΑΕΠ), ο ρυθμός μείωσής του
(σήμερα πρέπει να μειώνεται κάθε χρόνο
κατά το 1/20ό της διαφοράς από την τιμή α-
ναφοράς) και η πιθανή εξαίρεση δαπανών
(π.χ. επενδυτικών), προκειμένου να τονωθεί
η ανάπτυξη. Πάντως, οι αναλυτές επισημαί-
νουν πως όποια κι αν είναι η έκβαση της δια-
πραγμάτευσης, δεν θα αρθεί η ανάγκη να
μειωθούν τα χρέη, ιδίως των υπερχρεωμένων
κρατών, κάτι που τοποθετεί την Ελλάδα στην
πρώτη γραμμή των υποψήφιων για επιστροφή
στη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό άλλωστε

δεν το αρνείται ούτε η κυβέρνηση, καθώς
δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι
εκτός από το Σύμφωνο Σταθερότητας υπάρ-
χουν και οι αγορές που θα τιμωρήσουν όσους
δεν πειθαρχήσουν.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα βαδίζει
στα χνάρια του Προγράμματος Σταθερότητας
που κατέθεσε η κυβέρνηση στις 30 Απριλίου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επεκτείνεται
κατά έναν επιπλέον χρόνο, έως το 2025. 

Ο παράγοντας που θα κρίνει πολλά θα
είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, καθώς το υψηλότερο
ΑΕΠ αυξάνει τον παρονομαστή σε έλλειμμα
και χρέος (που υπολογίζονται ως ποσοστό
του ΑΕΠ) μειώνοντας αντίστοιχα το μέγεθος
της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσπά-
θειας. Η κυβέρνηση βασίζεται προς το παρόν
σε μια συντηρητική πρόβλεψη για ρυθμό
3,6% φέτος και στη συνέχεια προβλέπει α-
νάπτυξη 6,2% το 2022, 4,1% το 2023 και 4,4%
το 2024, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας. Το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει
ότι για φέτος η πρόβλεψη μάλλον θα χρειαστεί
αναθεώρηση προς τα πάνω, αλλά προς το
παρόν δεν έχει αποφασίσει να την κάνει. Μά-
λιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στα υψηλά
κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών προ-
βλέπουν πλέον έναν ρυθμό 4,8%. Σημειώνεται
ότι η Εθνική Τράπεζα προέβλεψε την Παρα-
σκευή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 5,7%,
προχωρώντας σε σημαντική αναθεώρηση
προς τα πάνω, μετά τα αποτελέσματα του
ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου.

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Για την πορεία του ΑΕΠ κρίσιμο θα είναι

φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Χάρη σε αυτό
το Μεσοπρόθεσμο θα προβλέπει αύξηση ε-
πενδύσεων κατά 30% το 2022 και κατά πάνω
από 10% τα επόμενα χρόνια. Το ελληνικό
πρόγραμμα ανάκαμψης αναμένεται να ε-
γκριθεί από την Κομισιόν την προσεχή Τε-
τάρτη για να οδεύσει στη συνέχεια για το
οριστικό πράσινο φως από το ECOFIN. Στο
πλαίσιο αυτό αναμένεται και η επίσκεψη
της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στην Αθήνα, την Πέμπτη.

«Παράθυρο» για περαιτέρω
φοροελαφρύνσεις 900 εκατ. ευρώ
Δημοσιονομικός χώρος από το χαμήλωμα του πήχυ για το πρωτογενές πλεόνασμα

H έκβαση της διαπραγμάτευσης για τους νέους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας που θα
διεξαχθεί τους προσεχείς μήνες εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σημαντικά την προοπτική νέων ε-
λαφρύνσεων. 
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Προ κορωνοϊού η τάση στο λιανεμπόριο
παγκοσμίως και στην Ελλάδα ήταν τα
καταστήματα πόλης, ακόμη και υπό τη
μορφή εκθετηρίων (ειδικά σε ό,τι αφορά
τα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού),
καθώς οι καταναλωτές δεν ήθελαν να ξο-
δεύουν χρόνο και χρήμα για τη μετάβαση
σε καταστήματα εκτός αστικού ιστού. Η
πανδημία και ο φόβος του συγχρωτισμού
με άλλα άτομα και μάλιστα σε κλειστούς,
μικρούς χώρους, φέρνει στο προσκήνιο
ξανά –ή μάλλον στη μόδα– μεγαλύτερα
καταστήματα και ανοιχτούς χώρους. Μά-
λιστα, η τάση αυτή αποτυπώνεται σε ό-
λους τους κλάδους του λιανεμπορίου,
είτε πρόκειται για το οργανωμένο λια-
νεμπόριο τροφίμων, το σούπερ μάρκετ
είτε για την ένδυση.

Εκτός, βεβαίως, από τους καταναλωτές
είναι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που φαί-
νεται να τείνουν προς την αναζήτηση
μεγαλύτερων ακινήτων. Με τα περιορι-

στικά μέτρα σε ό,τι αφορά τον αριθμό
των ατόμων που επιτρέπεται να εξυπη-
ρετούνται ταυτόχρονα μέσα σε ένα κα-
τάστημα να εξακολουθούν να βρίσκονται
σε ισχύ –χωρίς κάποιος να μπορεί να α-
ποκλείσει ότι δεν θα συνεχιστούν και
τους επόμενους μήνες ή τουλάχιστον
τους χειμερινούς–, οι επιχειρήσεις πλέον
ψάχνουν μεγαλύτερους χώρους καθώς
επίσης και χώρους όπου μπορούν να έ-
χουν διαφορετική είσοδο και έξοδο.

Τα υπερμάρκετ
Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ φά-

νηκε ήδη από πέρυσι η στροφή των κα-
ταναλωτών στις μεγάλες σάλες, στροφή
που συνέβη στην πραγματικότητα ξαφ-
νικά και ενώ η τάση που αναπτυσσόταν
ήταν αυτή των μικρών καταστημάτων
γειτονιάς ή ευκολίας (convenience stores).
Η τάση προτίμησης στα υπερμάρκετ συ-
νεχίστηκε και φέτος και δεν φαίνονται
σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά το γεγονός
ότι πλέον λειτουργεί το σύνολο των κλά-
δων του λιανεμπορίου, λειτουργεί η ε-
στίαση και προχωρά το πρόγραμμα εμ-
βολιασμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
εταιρείας ερευνών αγοράς IRI, στο πρώτο

τετράμηνο του 2021 καταγράφεται αύ-
ξηση των πωλήσεων κατά 9,2% στα σού-
περ μάρκετ επιφάνειας άνω των 2.500
τ.μ., στα υπερμάρκετ δηλαδή. Πρόκειται,
μάλιστα, για το υψηλότερο ποσοστό αύ-
ξησης που καταγράφεται στο εξεταζόμενο
διάστημα μεταξύ των διαφόρων τύπων
σούπερ μάρκετ. Αύξηση πωλήσεων 2%
καταγράφεται στην αμέσως επόμενη κα-
τηγορία, τα καταστήματα επιφάνειας πά-
νω από 1.000 και έως 2.500 τ.μ., ενώ στα
πιο μικρά καταστήματα καταγράφηκε
μείωση των πωλήσεων κατά 0,6% (κα-
ταστήματα πάνω από 400 και έως 1.000
τ.μ.) και κατά 0,4% (καταστήματα έως

400 τ.μ.). Το γεγονός ότι το μερίδιο των
υπερμάρκετ στο σύνολο των πωλήσεων
του κλάδου είναι το τρίτο μικρότερο
(14,4%) σχετίζεται καθαρά με το γεγονός
ότι ο αριθμός των πολύ μεγάλων κατα-
στημάτων είναι μικρός, με την πλειονό-
τητα αυτών να ανήκει στον όμιλο Σκλα-
βενίτη. 

Στη δημιουργία μεγαλύτερων κατα-
στημάτων στρέφεται ο όμιλος Inditex, ο
οποίος δραστηριοποιείται με τα πλέον
δημοφιλή σήματα Zara, Bershka,
Stardivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti,
Oysho και Uterque, με τη στροφή αυτή
να είναι εμφανής και στην Ελλάδα. Οι

ουρές αναμονής έξω από τα καταστήματα
Zara παρατηρούνται ακόμη σε διάφορες
περιοχές, λόγω των περιοριστικών μέτρων
που ισχύουν ως προς τον μέγιστο αριθμό
πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται
ταυτόχρονα εντός του καταστήματος.
Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης (Φεβρουάριος - Α-
πρίλιος 2021, καθώς η χρήση του ομίλου
ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2021 και
θα ολοκληρωθεί την 31η Ιανουαρίου
2022) ο ισπανικός κολοσσός άνοιξε 53
νέα καταστήματα σε 21 χώρες σε όλο
τον κόσμο, τα οποία είναι όλα μεγαλύτερα
σε σύγκριση με την προ κορωνοϊού εποχή

και έχουν ενσωματώσει τεχνολογικές
καινοτομίες για να συνδυάζουν την ε-
μπειρία του φυσικού καταστήματος με
τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Ανάλογη πολιτική εφαρμόζει ο όμιλος
και στην Ελλάδα. Τον περασμένο Αύγου-
στο ανακαίνισε το κατάστημα που διέθετε
στο Ηράκλειο Κρήτης και το οποίο στέγαζε
αρχικά τα σήματα Zara και Zara Home.
Μετά την ανακαίνιση το κατάστημα 2.200
τ.μ. στεγάζει μόνο το σήμα Zara και
γίνεται στην ουσία πιο ευρύχωρο, ενώ
διαθέτει δύο εισόδους. Σε μεγαλύτερο
κατάστημα στεγάζεται πλέον στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης το σήμα Bershka και

συγκεκριμένα σε κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 1.500 τ.μ., με τον όμιλο να
κλείνει δύο μικρότερα σημεία πώλησης.

Ανοιχτά εμπορικά πάρκα
Η ανάγκη των καταναλωτών να βρί-

σκονται σε πιο ανοιχτούς χώρους απο-
τυπώνεται και στην αυξημένη επισκε-
ψιμότητα που καταγράφεται το τελευταίο
διάστημα στα ανοιχτά εμπορικά κέντρα
και εμπορικά πάρκα. Σύμφωνα με τον
Γιώργο Κωνσταντινίδη, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της REDS, που διαθέτει το Smart
Park στα Σπάτα, το εμπορικό κέντρο το
οποίο είναι ανοιχτό, δέχεται τις καθημε-
ρινές περί τους 8.000 επισκέπτες, ενώ
τα Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες φτά-
νουν τους 20.000. Η επισκεψιμότητα α-
ναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω δεδο-
μένου ότι έχουν κλειστεί οι συμφωνίες
για τη μίσθωση επτά ακόμη καταστημά-
των (τεχνολογίας, εστίασης και εμπορικά),
με την πληρότητα να φτάνει με αυτό τον
τρόπο το 100%.

Αυξημένη επισκεψιμότητα σε σύγκρι-
ση με πέρυσι καταγράφεται και στο πα-
ρακείμενο εκπτωτικό χωριό, επίσης α-
νοιχτό, το McArthurGlen Athens, τόσο
τις καθημερινές όσο βεβαίως και τα Σαβ-
βατοκύριακα.

Ανοιχτούς χώρους, πλέον, για την α-
νάπτυξη εμπορικών καταστημάτων και
καταστημάτων εστίασης θα έχει και το
εμπορικό κέντρο River West με την επέ-
κταση στον χώρο River West Open, η ο-
ποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
τους επόμενους μήνες. Ετσι στην ουσία
θα υπάρχει ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο
και στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας,
στο οποίο θα μπορούν να εξυπηρετούνται
και οι κάτοικοι του Πειραιά.

Tα μικρότερα καταστήματα
Την ίδια ώρα, κινήσεις για να διατη-

ρήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά κά-
νουν και επιχειρήσεις που διαθέτουν μι-
κρότερα σημεία πώλησης ή που στρά-
φηκαν σε μικρότερα σημεία για οικονο-
μικούς λόγους. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι.
Λάππας που αναπτύσσει τα καταστήματα
«Mothercare». 

Εχοντας πάει σε μικρότερα σημεία
πώλησης (υπενθυμίζεται ότι αποχώρησε
μεταξύ άλλων από το ιδιόκτητο κατά-
στημα στην Ερμού το οποίο έχει μισθώσει
στην Adidas) παρέχει στους επισκέπτες
του φυσικού καταστήματος τη δυνατό-
τητα να δουν την πλήρη συλλογή σε
tablet με τη βοήθεια των υπαλλήλων, οι
οποίοι μπορούν να δώσουν και όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες.

Ξανά στο προσκήνιο τα μεγάλα καταστήματα
Το όριο πελατών ανά τ.μ. και η αποφυγή συγχρωτισμού διαμορφώνουν νέα δεδομένα στο λιανεμπόριο και στα σούπερ μάρκετ

<<<<<<<

Στον κλάδο των εμπορικών
κέντρων οι ανοιχτοί χώροι 
αποτελούν τη νέα τάση που
κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Το διάστημα Φεβρουαρίου - Απριλίου, ο ισπανικός όμιλος Inditex (Zara, Bershka κ.λπ.) άνοιξε 53 νέα καταστήματα σε 21 χώρες σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι όλα μεγαλύτερα σε σύ-
γκριση με την προ κορωνοϊού εποχή.

Αποζημίωση ύψους 300 εκατ. 
σε ΔΑΑ και Fraport λόγω πανδημίας
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Τον δρόμο για την ψήφιση από την Ολο-
μέλεια της Βουλής πήρε το νομοσχέδιο ε-
νίσχυσης των αεροδρομίων, με το οποίο
το Δημόσιο διευθετεί το θέμα της αποζη-
μίωσης της Fraport Greece και της οικο-
νομικής στήριξης του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών εξαιτίας των περιορισμών που ε-
πέβαλε το κράτος στις αεροπορικές μετα-
κινήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Συνολικά με τις δύο ρυθμίσεις παρέχονται
είτε απαλλαγές είτε καταβολές ποσών της
τάξεως των 300 εκατομμυρίων ευρώ στις
δύο εταιρείες που διαχειρίζονται με συμ-
βάσεις παραχώρησης τις κύριες πύλες ει-
σόδου του τουρισμού στη χώρα και οι
οποίες δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα από τα
μέτρα περιορισμού της πανδημίας.  Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία, η επιβατική
κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
το 2020 μειώθηκε κατά 68,4%, στα 8,07 ε-
κατομμύρια επιβάτες, από 25,57 εκατομ-
μύρια επιβάτες το 2019. Στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport
Greece η επιβατική κίνηση μειώθηκε πέρυσι
κατά 71,4%, στα 8,6 εκατομμύρια, από
30,15 εκατομμύρια το 2019.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο άρθρα:
Το πρώτο αφορά την κύρωση της σύμβασης
αποζημίωσης της παραχωρησιούχου των
14 περιφερειακών αεροδρομίων, Fraport
Greece. Η αποζημίωση ισούται με 177 ε-
κατομμύρια ευρώ και αφορά τις ζημίες που
υπέστη η παραχωρησιούχος κατά το 2020.
Τα 177 εκατομμύρια δεν θα καταβληθούν
στην εταιρεία, αλλά αυτή θα απαλλαγεί
από κάποια εκ των ετήσιων σταθερών και
μεταβλητών τιμημάτων που καταβάλλει
και ανάλογα και με την επιβατική κίνηση
από φέτος και στο εξής.  Ειδικότερα, το ε-
τήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλει η Fraport
Greece στο Δημόσιο δεν θα καταβληθεί
για τα έτη 2019, 2020 και 2021, ενώ από
το μεταβλητό τίμημα που εξαρτάται από
την επιβατική κίνηση και ανάλογα με το
πώς αυτή θα διαμορφωθεί από φέτος και
στο εξής θα γίνει εκκαθάριση του υπόλοιπου
ποσού.  Το μοντέλο αυτό κρίθηκε ως το
πλέον συμφέρον για το ελληνικό Δημόσιο,
καθώς, με βάση τη σύμβαση μεταξύ Δη-
μοσίου και Fraport, η τελευταία έχει πολύ

συγκεκριμένο αποζημιωτικό δικαίωμα, που
στην περίπτωση που το διεκδικούσε από
τη διαιτησία θα έπρεπε αυτό να καταβληθεί
εφάπαξ και τοις μετρητοίς, δημιουργώντας
σοβαρές δημοσιονομικές αναταράξεις. 

Η κατανομή κινδύνων που προβλέπει
η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων στη Fraport προκύ-
πτει μέσα από τη σχετική αναφορά σε γε-
γονότα ανωτέρας βίας. Με βάση τα όσα
αυτή αναφέρει, «Γεγονός Ανωτέρας Βίας
σημαίνει: (α) όλα εκείνα τα γεγονότα ή τα
περιστατικά ή τις συνέπειές τους που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο ή στην επιρροή
των Μερών και που δεν θα μπορούσαν να
προβλεφθούν ή να αποτραπούν ή να πα-
ρεμποδιστούν ακόμα και αν τα Μέρη είχαν
επιδείξει ιδιαίτερη σύνεση και (β) κάθε
συμβάν ή περιστατικό για την επέλευση
του οποίου κανένα Μέρος δεν είναι υπό-
λογο». Αμφότερες οι πλευρές, παραχωρη-
σιούχος και κυβέρνηση, προέταξαν την ε-
πίτευξη φιλικού διακανονισμού, αποφεύ-
γοντας κάθε εισήγηση για προσφυγή στη
διαιτησία, υποστηρίζουν νομικές πήγες.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με τη Fraport
Greece κυοφορείται ήδη εδώ και σχεδόν
ένα χρόνο και μάλιστα στα τέλη Σεπτεμβρίου
του 2020 επισφραγίστηκε η κατ’ αρχήν

συμφωνία για αμοιβαίως επωφελή συμβι-
βασμό, σε συνάντηση του πρωθυπουργού
με τον πρόεδρο της Fraport AG, Stefan
Schulte και τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Fraport Greece, Alexander Zinell.

Το δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου α-
φορά τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με βάση
τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 107,
παράγραφος 2, περίπτωση Β της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η στήριξη είναι ύψους 130 εκατομμυρίων
και αφορά τη χρήση του 2020, ενώ θα προ-
χωρήσει μόλις εγκριθεί, όπως αναμένεται,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού, στην οποία και έχει υποβληθεί. 

Η στήριξη θα χορηγηθεί με δύο τρόπους:
αφενός με την καταβολή μετρητοίς
51.575.964 ευρώ και αφετέρου με τον συμ-
ψηφισμό του ετήσιου ανταλλάγματος που
υποχρεούται να καταβάλει η «Διεθνής Α-
ερολιμένας Αθηνών», ποσού έως και
78.424.036 ευρώ, κατά τα έτη 2020, 2021
και 2022. Υπενθυμίζεται ότι τα αεροδρόμια
έχουν ενταχθεί στους κλάδους που υπέ-
στησαν σφοδρό πλήγμα από την πανδημία
και γι’ αυτό εξαιρούνται από τους περιο-
ρισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις
κρατικές ενισχύσεις.

Το Ταμείο Ανάκαμψης κάνει πιο
ελκυστικές τις ελληνικές επιχειρήσεις
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το αφήγημα της ανάπτυξης της Ελλάδας,
οι ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο
Ανάκαμψης αλλά και τα θέματα ESG –
τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κρι-
τήρια και κριτήρια διακυβέρνησης– βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο του 10ου, διαδι-
κτυακού αυτή τη φορά, συνεδρίου Greek
Investment Forum in New York, που
συνδιοργάνωσαν την περασμένη εβδο-
μάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών και το
Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Α-
θηνών. Τα μηνύματα που έδωσαν οι ελ-
ληνικές εισηγμένες ενίσχυσαν τις προσ-
δοκίες των επενδυτών, οι οποίοι και εμ-
φανίστηκαν αισιόδοξοι για την Ελλάδα
γενικότερα.

Στο φετινό roadshow του Χ.Α., που
απευθύνθηκε κυρίως σε Αμερικανούς
επενδυτές, συμμετείχε ο ιστορικά με-
γαλύτερος αριθμός εισηγμένων εταιρειών
(32), ενώ υπήρξαν εταιρείες που για πρώ-
τη φορά έδωσαν το «παρών» σε αυτή
τη διοργάνωση, όπως οι Quest Συμμε-
τοχών, Epsilon Net και Entersoft, με τον
κλάδο της πληροφορικής να κερδίζει έ-
δαφος λόγω και του μεγάλου ρόλου που
παίζει η ψηφιοποίηση στο Σχέδιο Ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας.

Εκτός των τριών παραπάνω, συμμε-
τείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
–Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα
και Τράπεζα Πειραιώς– καθώς και οι ΑΔ-
ΜΗΕ, Aegean Airlines, Ελληνικά Χρη-
ματιστήρια, ΕΥΔΑΠ, Cenergy, Ελλάκτωρ,
ElvalHalcor, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τέρνα
Ενεργειακή, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Κρι
Κρι, Lamda Development, Motor Oil,
Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, Prodea
Investments, Profile Software, ΔΕΗ, Σα-
ράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν και
Viohalco. Επίσης συμμετείχαν πάνω από
70 επενδυτικά funds, όπως τα Sandglass
Capital Management και Colt Capital,
και περίπου 120 διαχειριστές κεφαλαίων,
ενώ τα περισσότερα ραντεβού είχαν οι
τράπεζες καθώς και οι Μυτιληναίος, Ο-
ΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ αλλά και η Entersoft.

Η έλευση των κεφαλαίων από το Τα-
μείο Ανάπτυξης αλλάζει τις ισορροπίες
για την ελληνική οικονομία, η οποία βρί-

σκεται προ των πυλών μιας ισχυρής ε-
πανεκκίνησης, η έντονη κινητικότητα
στο επιχειρηματικό μέτωπο, τα deals
και οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
«κρατούν» την ελληνική αγορά στο «ρα-
ντάρ» των ξένων funds, αν και, σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ», δεν υπήρξαν
πολλά νέα ονόματα από πλευράς επεν-
δυτών.

Οι ελληνικές τράπεζες ήταν από τις
πρωταγωνίστριες του συνεδρίου, καθώς
αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό
ρόλο στη διανομή των κονδυλίων της
Ε.Ε., ενώ έχουν εντείνει τις προσπάθειές
τους για τον καθαρισμό των ισολογισμών
τους και τη σημαντική μείωση των NPEs.
Σύμφωνα και με πρόσφατη ανάλυση της
Alpha Bank, οι νέες χρηματοδοτήσεις,
υποβοηθούμενες και από τους πόρους
που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Τα-

μείο Ανάκαμψης έως και το 2024, θα
φτάσουν τα 33 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς
συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον, λόγω εξελίξεων –νέα επιχειρηματικά
σχέδια, ΑΜΚ, έκδοση ΑΤ1 (Πειραιώς)–,
αν και αμφότερες έχουν κάνει ήδη αρκετά
ραντεβού, με σχεδόν 60 επενδυτές η κα-
θεμία, το τελευταίο διάστημα. «Το growth
story της Ελλάδας» κυριάρχησε στις ε-
ρωτήσεις των funds, όπως σημειώνει
πηγή της «Κ», με βασικό σημείο το Ταμείο
Ανάκαμψης και σε ποιους τομείς θα δια-
τεθούν τα κεφάλαιά του.

Τέλος, ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το
roadshow ήταν πως οι επενδυτές δίνουν
τεράστια σημασία στον παράγοντα ESG.
Οι εταιρείες που έχουν προετοιμαστεί
καλά και προσφέρουν ορατότητα σε
αυτό το μέτωπο συγκεντρώνουν όλο
και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον,
γι’ αυτό και τα ραντεβού της «Μυτιλη-
ναίος» ήταν αυξημένα σε σχέση με την
πλειονότητα, καθώς η εισηγμένη έχει
ήδη εισέλθει στην εποχή της ενεργει-
ακής μετάβασης και της βιώσιμης ανά-
πτυξης.

Η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μειώθηκε το 2020 κατά 68,4%, στα
8,07 εκατομμύρια επιβάτες, από 25,57 εκατομμύρια επιβάτες το 2019. Οι ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν στο επίκεντρο του 10ου, διαδι-

κτυακού αυτή τη φορά, συνεδρίου Greek Investment Forum in New York, που συνδιορ-
γάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

<<<<<<

Στο «ραντάρ» ξένων 
funds το αναπτυξιακό 
αφήγημα της Ελλάδας.



Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     19Ε Λ Λ Α Δ Α

Tης ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Πεδίο ανταγωνισμού αλλά και αφετηρίας
για νέες επιχειρηματικές συμμαχίες που
θα καθορίσουν τον ενεργειακό χάρτη του
μέλλοντος εξακολουθεί να αποτελεί το
φυσικό αέριο λόγω του ρόλου του ως καυ-
σίμου-γέφυρας από τον λιγνίτη στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Οι μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι της
χώρας έχουν εντάξει στη στρατηγική τους

επενδύσεις σε νέες μονάδες φυσικού αε-
ρίου συνολικής ισχύος 4.300 MW, καθώς
το ηλεκτρικό σύστημα με την απόσυρση
του λιγνίτη θα χρειαστεί νέες μονάδες με
σταθερή παραγωγή για να καλύψει την
αστάθεια που δημιουργεί η ευμετάβλητη
παραγωγή των ΑΠΕ, μέχρι τουλάχιστον
να προχωρήσει η τεχνολογία της αποθή-
κευσης για παραγωγή μεγάλου βεληνεκούς. 

Μετά τη Mytilineos που πρώτη άνοιξε
την κούρσα των νέων μονάδων φυσικού
αερίου με την κατασκευή στα Ασπρα
Σπίτια Βοιωτίας μίας από τις πλέον σύγ-
χρονες μονάδες συνδυασμένου κύκλου

ισχύος 826 MW, η οποία ολοκληρώνεται
στο τέλος του έτους και μπαίνει σε εμπο-
ρική λειτουργία τον Μάιο του 2022, τη
σκυτάλη παίρνει η μονάδα της ΤΕΡΝΑ
στη ΒΙΠΕ Κοζάνης. 

Για τη δεύτερη θέση της κούρσας δια-
γκωνίζονταν μέχρι χθες η μονάδα της
Elpedison (ΕΛΠΕ και Edison) συνολικής
ισχύος 826 MW στη Θεσσαλονίκη και η
μονάδα του ομίλου Κοπελούζου ισχύος
662 MW στην Αλεξανδρούπολη, στην ο-
ποία θα έχει συμμετοχή με ποσοστό 25%
η Βόρεια Μακεδονία. 

Στις πιο πίσω θέσεις βρίσκονται η μο-
νάδα της Elvalhalkor ισχύος 651 MW και
η μονάδα του ομίλου Καράτζη στη Λάρισα
ισχύος 660 MW. «Σφήνα» στην κούρσα
μπήκε εσχάτως και η ΔΕΗ, η οποία ανα-
ζητάει τρόπους να κλείσει την αγιάτρευτη
πληγή της Πτολεμαΐδας 5 για την οποία
έχει ξοδέψει 1,5 δισ. ευρώ και συνειδη-
τοποιεί πλέον ότι με τις τιμές των CO2
δεν πρόκειται να παράγει με λιγνίτη ούτε
μία κιλοβατώρα. 

Η αποζημίωση
Ολα τα παραπάνω ιδιωτικά επενδυτικά

σχέδια παρέμεναν παγωμένα ως προς τη
λήψη επενδυτικής απόφασης, αφού η
βιωσιμότητά τους στις νέες συνθήκες της
αγοράς δεν μπορεί να διασφαλισθεί χωρίς
αποζημίωση. Ετσι, οι επενδυτές ανέμεναν
την πρωτοβουλία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την κατάθεση
μηχανισμού αμοιβής ισχύος (CRM) στην
Κομισιόν και τη συνακόλουθη από αυτή

έγκριση για να προχωρήσουν στη λήψη
επενδυτικής απόφασης.

Το σκηνικό άλλαξε αίφνης όταν μόλις
την περασμένη Παρασκευή η Μotor Oil
και η ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσαν τη συνεργασία
τους για την από κοινού κατασκευή και
λειτουργία της μονάδας της Κομοτηνής
και την έναρξη της κατασκευής της εντός
του έτους, με στόχο να τεθεί σε εμπορική
λειτουργία στις αρχές του 2024. Η συμ-
φωνία δεν εξέπληξε την αγορά. Ηταν γνω-
στό εδώ και μήνες στους παροικούντες
την Ιερουσαλήμ ότι η ΤΕΡΝΑ αναζητούσε
εταίρο για την κατασκευή της μονάδας
και βρισκόταν σε συζητήσεις με τη Motor
Oil, καθώς επίσης και ότι το διυλιστήριο
της Κορίνθου, που έχει προσαρμόσει τη
στρατηγική του στη βάση της ενεργειακής
μετάβασης, βολιδοσκοπούσε την αγορά
για συνεργασίες όχι μόνο στον τομέα των
ΑΠΕ αλλά και στην παραγωγή από συμ-
βατικές μονάδες. Η συμφωνία έδωσε το
προβάδισμα στη μονάδα της ΤΕΡΝΑ και
χτύπησε καμπανάκι για τα ΕΛΠΕ και τον
όμιλο Κοπελούζου, που θα πρέπει να πά-
ρουν γρήγορες αποφάσεις άσχετα με το
πότε το ΥΠΕΝ θα καταθέσει το αίτημα
για μηχανισμό αποζημίωσης. Aλλωστε το

αίτημα για μηχανισμό αποζημίωσης είναι
κοινό για τους ιδιώτες παραγωγούς και
το αναμένουν άπαντες, γιατί όπως ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποί τους
«χωρίς μηχανισμό αποζημίωσης και με
την πίεση που ασκείται από τις τιμές των
CO2, οι μονάδες αερίου θα βρεθούν μια
μέρα στο ίδιο αδιέξοδο με τις λιγνιτικές
σήμερα». Κύκλοι των ΕΛΠΕ αλλά και της
Edison, πάντως, δεν ανησυχούν για το
προβάδισμα της μονάδας της ΤΕΡΝΑ. Ε-
κτιμούν ότι το σύστημα με την αποχώρηση
του λιγνίτη και τις υψηλές τιμές των CO2,
που καθιστούν την ελληνική αγορά εξα-
γωγική προς τα Βαλκάνια, χωράει μέχρι
και τέσσερις νέες μονάδες και τονίζουν
στην «Κ» ότι η Εlpedison προχωράει κα-
νονικά τις διαδικασίες και αναμένεται να
λάβει σύντομα την επενδυτική απόφαση.

Η συνεργασία Motor Oil - ΤΕΡΝΑ τάραξε
γενικότερα τα νερά σε μια αγορά που ε-
παναπροσδιορίζεται σε όλα τα επίπεδα
με κατεύθυνση τους εθνικούς στόχους
για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το
2050, και είναι κοινή η εκτίμηση ότι θα
επισπεύσει ανακατατάξεις και συμμαχίες
σε επιχειρηματικό επίπεδο, που βρίσκονται
σε εξέλιξη. Στη μια πλευρά αυτών των

συμμαχιών βρίσκονται όμιλοι που έχουν
τοποθετηθεί σε όλο το φάσμα της αγοράς
σταδιακά από νωρίς και μπορούν να πα-
ρακολουθούν με ψυχραιμία τις αλλαγές,
και στην άλλη εταιρείες που καθυστέρησαν
να εντάξουν στη στρατηγική τους την ε-
νεργειακή μετάβαση και αν θέλουν να
παραμείνουν στον χάρτη της επόμενης
μέρας θα πρέπει να προχωρήσουν σε ε-
ξαγορές, ξένες εταιρείες που μπαίνουν
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά ή
άλλες που θέλουν να ενισχύσουν τη θέση
τους, και φυσικά οι μικρές μη καθετοποι-
ημένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
μόνο στη λιανική αγορά και είναι δύσκολο
να σταθούν από μόνες τους.

Eδώ και πολλούς μήνες στην αγορά η
κινητικότητα μεταξύ μικρών και μεγάλων
εταιρειών, ξένων και εγχωρίων, είναι με-
γάλη και στον τομέα της λιανικής αγοράς
ηλεκτρισμού, όπως και των ΑΠΕ, έχουν
καταγραφεί και οι πρώτες συμφωνίες.
Αυτό που αλλάζει μετά τη συνεργασία
Motor Oil και ΤΕΡΝΑ στη μονάδα της Κο-
μοτηνής είναι ότι πρόκειται για δύο πολύ
μεγάλους ομίλους με συνέργειες σε διά-
φορους τομείς, οι οποίες στον βαθμό που
θα αναπτυχθούν και θα διευρυνθεί η συ-

νεργασία δημιουργούν έναν ισχυρό ενερ-
γειακό πόλο, εξέλιξη που θα δρομολογήσει
αντίστοιχες συμμαχίες οδηγώντας σε συ-
γκέντρωση, όπου θα επικρατήσουν οι πιο
ισχυροί του κλάδου. 

Ο κλάδος της λιανικής
Η επόμενη παρτίδα φαίνεται ότι θα

παιχτεί στον κλάδο της λιανικής, ο οποίος
θεωρείται κρίσιμος πλέον και για την α-
νάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, αφού διασφα-
λίζει αγοραστές για τη νέα ισχύ. Αυτός
είναι ο λόγος που ξένες μεγάλες εταιρείες,
όπως η ιταλική Enel και η ελβετική Axpo,
αναζητούν είσοδο στη λιανική αγορά και
σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται σε
συζητήσεις με ελληνικές εταιρείες του
κλάδου. 

Ανοιχτή σε επέκταση στη λιανική μέσω
εξαγορών είναι και η Mytilineos, η οποία
κοιτάζοντας εγκαίρως το μέλλον της αγοράς
έχει πάρει θέση από την προμήθεια φυ-
σικού αερίου και την παραγωγή από συμ-
βατικές μονάδες μέχρι τη λιανική αγορά
και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, παράγοντες
που της προσδίδουν ευελιξία κινήσεων
για περαιτέρω ανάπτυξη και μια ισχυρή
θέση για την επόμενη μέρα.

Σε θέση μάχης
για την αγορά
φυσικού αερίου
οι ενεργειακές
Νέες μονάδες παραγωγής
δρομολογούν οι μεγάλοι όμιλοι

<<<<<<<

Μotor Oil και ΤΕΡΝΑ ανα-
κοίνωσαν τη συνεργασία
τους για την από κοινού κα-
τασκευή και λειτουργία της
μονάδας της Κομοτηνής.

Το ηλεκτρικό σύστημα, με την απόσυρση του λιγνίτη, θα χρειαστεί νέες μονάδες με σταθερή παραγωγή ενέργειας για να καλύψει την αστάθεια που δημιουργεί η ευμετάβλητη παραγω-
γή των ΑΠΕ, μέχρι τουλάχιστον να προχωρήσει η τεχνολογία της αποθήκευσης.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Ωρα Ελλάδος
Εταιρείες      17.00 Μετ.%

3M COMPANY 200.15 -0.6009

ALCOA CORP 35.4499 -4.0598

ALLEGHANY CRP 699.54 0.1188

ALTRIA GROUP 47.985 -0.1976

AMAZON COM 3394.855 0.3246

AMER EXPRESS C 164.8 0.6044

AMER INTL GROU 51.05 -0.0978

AMGEN 240.04 -0.4768

APPLE INC 130.29 -0.1456

BANK OF AMERIC 41.14 -0.5319

BAXTER INTL IN 81.79 -1.184

BOEING CO 245.695 0.2264

BRISTOL MYERS  67.105 -0.2749

CAMPBELL SOUP  45.48 -0.742

CATERPILLAR IN 218.53 -0.2192

CIGNA CORP 237.245 -0.9788

CHEVRON 110.08 1.9542

CISCO SYSTEMS 54.195 0.0462

CITIGROUP 74.915 -0.326

CERVECERIAS 18.8 0.7503

COCA-COLA CO 55.58 0.054

COLGATE PALMOL 83.55 0.1678

DANAOS CORP 70.25 -1.9266

DIANA SHIPPING 4.99 -1.3834

DOW INC 66.81 -0.224

DUPONT DE NMOU 81.71 0.1962

ENTERGY CP 108.72 -0.1653

EXXON MOBIL 63.5662 2.4105

FEDEX CORP 296.46 1.1843

FORD MOTOR CO 14.85 -0.1345

INTL BUS MACHI 148.85 -0.7865

GENERAL DYNAMI 191.53 0.3616

GENERAL ELEC C 13.3699 -0.7431

GOLDM SACHS GR 371.72 -0.3218

HALLIBURTON CO 23.85 1.0593

HARTFORD FINL 64.56 -0.2318

HP INC 29.515 0.4253

HOME DEPOT INC 305.5 -1.235

INTEL CORP 58.265 0.1289

JOHNSON JOHNSO 165.03 -0.2056

JPMORGAN CHASE 155.3199 -1.428

LAZARD 45.91 0.109

MCDONALD’S COR 235.78 -0.5064

MERCK & CO 75.06 -0.5169

MICROSOFT CP 259.73 -0.0616

3M COMPANY 200.15 -0.6009

MORGAN STANLEY 90.495 -0.248

NIKE INC CL B 130.53 -0.6319

NORFOLK SOUTHE 271.57 0.0184

PFIZER INC 39.51 -0.3028

PROCTER & GAMB 135.03 0.0889

ROCKWELL AUTOM 280.01 -0.5999

SCHLUMBERGER L 34.4 1.0279

SOUTHERN 63.84 0.0784

STEALTHGAS 2.98 1.7065

TSAKOS ENERGY 8.89 -0.1124

UNISYS CORP 26.71 -0.373

UNITEDHEALTH G 397.36 -0.4509

US BANCORP 58.12 -0.0688

VERIZON COMMS 57.22 0.07

WALT DISNEY CO 178.31 0.073

WELLS FARGO &  45.5 0.7752

WALMART INC 140.14 -0.2988

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3006 -3.406

A.B.FOOD 2350 2.531

ADMIRAL GRP 3169 1.897

ASHTEAD GRP. 5230 2.831

ANTOFAGASTA 1492 -2.611

AVIVA 423.8 1.703

ASTRAZENECA 8365 0.204

BABCOCK INTL 293.5 -1.905

BAE SYS. 538.6 0.862

BARCLAYS 178.38 -0.569

BR.AMER.TOB. 2861.5 2.379

BARRATT DEVEL. 732 0.109

BERKELEY GP.HL 4583 0.263

BR.LAND 505.6 -1.787

BUNZL 2311.99 1.182

BP 332.15 0.53

BURBERRY GRP 2252 1.487

BT GROUP 198.15 3.258

COCACOLA HBC A 2657 0.797

CARNIVAL 1759.8 -0.767

CENTRICA 52.28 -0.91

COMPASS GROUP 1625 0.932

CAPITA GROUP 39.51 -0.353

CRH 3663 0.055

DIXONS CARPHO 131.1595 -1.132

DCC 6138 0.954

DIAGEO 3476 1.208

DIRECT LINE 297.6 0.881

EXPERIAN 2749.295 1.664

EASYJET 935.8 0.343

FRESNILLO 846.4 -1.787

GLENCORE 319.65 -2.442

GLAXOSMITHKLIN 1418.4 0.782

HIKMA 2494 1.176

HAMMERSON 42.588 -3.955

HARGREAVES LS 1642.245 0.336

HSBC HLDGS.UK 435.4005 -0.899

INTL CONSOL AI 195.8 0.544

INTERCON. HOTE 5046 0.119

3I GRP. 1245.5 0.282

IMP.BRANDS 1625 1.089

INTERTEK GROUP 5466.96 0.849

ITV 129.8 -1.105

JOHNSON MATTHE 3108 0.975

KINGFISHER 350.9 1.917

LAND SECS. 707.4 -1.559

LEGAL&GEN. 280.3 1.228

LLOYDS GRP. 47.78 -0.125

MARKS & SP. 1259 -0.701

MONDI 1936.5 -0.946

NATIONAL GRID 926 0.652

NEXT 8066 -0.025

PROVIDENT FIN. 232.8 -1.855

PRUDENTIAL 1506.5 1.448

PERSIMMON 3094.99 -0.354

PEARSON 870 2.233

RDS ‘A 1479 1.413

RDS ‘B 1419.8 1.88

RELX 1925.36 0.838

RIO TINTO 6025 -1.1

ROYAL MAIL 589.42 0.272

ROLLS-ROYCE HL 108.04 0.633

SAINSBURY(J) 254.9 0.355

SCHRODERS 3590 0.532

SAGE GRP. 675.2 1.017

ST JAMESS PLAC 1452 0.276

SMITHS GROUP 1611 0.562

SMITH&NEPHEW 1562.5 0.839

SSE 1578.853 -0.095

STAND.CHART. 489.1 -0.448

SEVERN TRENT 2522 0.119

TRAVIS PERKINS 1629.5 -0.061

TESCO 232.5 0.345

TUI AG 398.28 -3.35

TAYLOR WIMPEY 167.468 0.06

UNILEVER 4345.5 1.176

UTD. UTILITIES 1035 0.779

VODAFONE GROUP 131.18 0.908

WPP 1012 0.998

WHITBREAD 3260.3925 0.184

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

ABB LTD N 31.24 0.68

RICHEMONT N 115.2 0.09

GEBERIT N1 674.2 0.69

NOVARTIS N 84.71 1.04

ROCHE HOLDING  344 0.67

SGS N 2836 0.67

SWATCH GROUP I 323.4 0.28

ADECCO N 64 -0.59

JULIUS BAER N 61.62 0.16

CS GROUP AG 9.624 0.52

GIVAUDAN N 4273 1.02

NESTLE SA 115.1 1.12

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 526.4 0.27

SWISS RE N 85.48 0.8

UBS GROUP N 14.67 0.38

ZURICH INSURAN 375.2 1

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

ADIDAS N 292.6 -0.4

ALLIANZ SE 218.65 2

BASF SE 66.99 -0.25

BAY MOT WERKE 94.53 -0.26

BEIERSDORF 101.35 1.05

BAYER N AG 53.55 0.34

COMMERZBANK 6.373 -0.057

CONTINENTAL AG 128.48 -0.24

DAIMLER AG N 79.13 0.21

DEUTSCHE BANK  11.542 -0.026

DEUTSCHE POST  57.09 0.19

DT BOERSE N 138.65 1.15

DT LUFTHANSA A 10.422 -0.258

DT TELEKOM N 17.854 0.066

E.ON  SE NA 10.178 0.01

FRESENIUS MEDI 69.16 0.18

FRESENIUS SE 45.395 0.235

HEIDELBERGCEME 74.6 -0.08

HENKEL AG&CO V 93.66 0.78

INFINEON TECH  34.255 0.04

K+S AG NA 11.84 -0.145

MERCK KGAA 154.45 0.3

MUENCH. RUECK  235.65 1.75

RWE AG 30.95 -0.14

THYSSENKRUPP A 9.446 -0.694

VOLKSWAGEN VZ 227.8 -2.3

VONOVIA SE 53.6 -0.04

SIEMENS N 137.54 1.8

SAP SE 120.46 0.54

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

AALBERTS 45.81 -0.13

AEGON 3.759 0.37

ABN AMRO BANK 10.68 -0.35

AKZO NOBEL 107 0.52

ARCELORMITTAL 26.115 -3.01

ASML HOLDING 584.3 1.14

BOSKALIS WESTM 28.44 -0.56

GALAPAGOS 64.75 -0.38

HEINEKEN 98.48 0.26

ING GROEP 11.224 0.12

KONINKLIJKE DS 152.2 0.2

KPN KON 2.657 -0.71

NN GROUP 41.04 1.23

KONINKLIJKE DS 152.2 0.2

IMCD 133.45 0.6

RANDSTAD 64.54 -0.09

RELX 22.51 0.63

ROYAL DUTCH SH 17.298 0.98

UNIBAIL RODAM  79.32 -1

VOPAK 39.92 0.18

WOLTERS KLUWER 81.54 0.72

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

A2A SPA 1.78 1.79

ATLANTIA 16.36 16.02

AZIMUT HLDG 20.29 20.62

ENEL 8.10 8.12

EXOR 68.62 70.00

ENI 10.74 10.73

GENERALI ASS 17.17 17.19

GEOX 1.19 1.23

INTESA SANPAOL 2.439 -0.45

MEDIASET 2.92 2.92

MEDIOBANCA 9.96 9.96

RCS MEDIAGROUP 0.78 0.79

PRYSMIAN 29.37 29.38

SNAM 5.04 5.04

STMICROELEC.N. 31.74 31.59

TELECOM ITALIA 0.45 0.45

TENARIS 9.56 9.74

TERNA 6.54 6.55

UNICREDIT 10.662 -0.73

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

AJINOMOTO 2692.5 1.6

ASAHI GROUP HL 5505 2.08

ASTELLAS PHARM 1944.5 1.73

BRIDGESTONE CO 4997 0.32

CANON INC 2623 0.9

CASIO COMPUTER 1906 0.05

CITIZEN WATCH 436 0.23

CREDIT SAISON 1414 0.43

DAIWA SEC GROU 638 0.05

SUBARU 2292.5 1.84

FUJIFILM HOLDI 7880 0.25

FUJITSU LTD 19445 1.3

HINO MOTORS 998 -0.4

HITACHI 6100 1.13

HONDA MOTOR 3626 1.17

IHI 2751 -2.45

ISUZU MOTORS 1561 0.9

KAWASAKI HVY I 2481 -0.88

KAJIMA CORP 1427 -3.25

KEIO 7220 0.42

KOBE STEEL 737 0

KONICA MINOLTA 642 2.56

JTEKT 1213 1.42

MITSUB UFJ FG 608.8 0.68

MITSUBISHI COR 3052 -0.16

MITSUBISHI ELE 1739 0.29

MITSUBISHI MOT 311 0.65

NEC CORPORATIO 5550 5.11

NIKKON HLDG 2359 -0.42

NIKON CORP 1200 2.04

NIPPON SUISAN 5505 0.74

NISSAN MOTOR C 563 1.39

NOMURA HOLDING 585.4 -1.83

NISSAN CHEMICA 5610 1.08

NIPPON PAPER I 1262 

OBAYASHI CORP 929 1.86

ODAKYU ELEC RA 3030 1.1

OJI HOLDINGS 647 -0.61

OSAKA GAS 2157 1.36

RICOH CO LTD 1350 -1.03

SECOM 8785 0.93

SEVEN & I HLDG 5006 1.96

SHARP CORP 1924 -0.88

SHIMIZU CORP 864 -2.15

SHISEIDO 8160 0.1

SONY GROUP COR 11015 1.8

SMFG 3920 0.54

SUMITOMO CHEM 607 0.33

SUZUKI 1025 0.89

TAISEI CORP 3620 -0.82

TDK CORPORATIO 14060 0.72

TOBU RAILWAY 3100 0.81

TOKIO MARINE H 5165 0.47

TORAY INDUSTRI 762.7 0.7

TREND MICRO 5790 2.3

TOPY INDS LTD 1363 0.74

TORAY INDUSTRI 762.7 0.7

TOSHIBA CORP 4700 -1.47

TOYOBO 1364 0.59

TOYOTA MOTOR C 10075 1.77

YAMAHA CORP 6540 2.35

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

ACCOR 34.50 -0.52

AIR LIQUIDE 144.58 2.64

ALSTOM 45.85 0.86

AXA 22.69 0.96

BNP PARIBAS 56.27 -0.32

BOUYGUES 33.62 0.39

CAPGEMINI 159.20 0.44

CARREFOUR 17.21 0.06

CASINO GUICHAR 27.13 -1.31

CREDIT AGRICOL 12.45 -0.1

DANONE 59.16 -0.54

DASSAULT SYSTE 195.10 0.33

EDF 11.79 -1.67

L’OREAL 390.35 1.51

L.V.M.H. 679.80 1.07

LAGARDERE S.C. 20.92 -2.06

MICHELIN 130.30 0.93

PERNOD RICARD 179.20 1.04

KERING 749.20 0.7

PUBLICIS GROUP 54.72 0.44

RENAULT 36.30 -1.45

SAINT-GOBAIN 56.66 -0.14

SANOFI 89.15 0.29

SCHNEIDER ELEC 132.84 2.11

SOCIETE GENERA 26.16 -0.83

SODEXO 81.20 -0.05

TF1 8.33 -0.54

THALES 86.24 0.16

TOTALENERGIES 40.69 -0.48

VEOLIA ENVIRON 26.02 -0.5

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες (15/6) 17.00 Μετ.%

ACS CONS Y SER 25.7 0.5084

AENA SME 142.1 -0.6988

ACERINOX 11.445 -1.928

ACCIONA 135.8 0.0737

AMADEUS 64.4 -1.6794

BBVA 5.364 0.393

BANKINTER 4.454 -1.2417

CAIXABANK 2.771 -1.1769

DSTR INT ALIME 0.0752 -1.0526

ENDESA 22.42 0.5832

ENAGAS 19.935 0.9367

FERROVIAL 25.44 0.3946

FOMENTO DE CON 10.64 -0.3745

GRIFOLS 23.46 -0.3398

IBERDROLA 10.8 -0.1848

INT AIRLINES G 2.275 -0.0878

INDRA SISTEMAS 7.81 0.0641

INDITEX 31.35 -1.3841

MAPFRE 1.873 0.9704

MERLIN PROP 9.416 -1.6298

ARCELORMITTAL 26.125 -3.0072

OBR HUARTE LAI 0.663 9.0461

RED ELECTR COR 17.14 0.2926

REPSOL 11.44 -0.2789

BCO DE SABADEL 0.6364 -0.6246

BANCO SANTANDE 3.425 -0.3636

SACYR 2.198 -0.2722

TELEFONICA 4.08 -0.7782

MEDIASET ES CO 5.265 1.8375

TECNICAS REUN 12.33 1.3147

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στους πωλητές ήταν ο πρώτος λόγος κατά
τη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, όπου επικράτησαν οι πιέσεις στους
τραπεζικούς τίτλους, καθώς και στην πλει-
ονότητα των μετοχών της υψηλής κεφα-
λαιοποίησης. Οι ρευστοποιήσεις εντάθηκαν
κατά το τελευταίο δίωρο και ειδικά από τις
16:00 και μετά, με αποτέλεσμα ο Γενικός
Δείκτης να βρεθεί στα όρια των 920 μονά-
δων, αλλά να μην απειληθούν οι στηρίξεις.
Και όλα αυτά «κόντρα» στο κλίμα που επι-
κράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές, το οποίο
ήταν θετικό, παρά το αρνητικό άνοιγμα
της Wall Street. Σύμφωνα πάντως με εγ-
χώριους αναλυτές, η μεταβλητότητα και
οι οπισθοχωρήσεις δεν χαλάνε, τουλάχιστον

προς το παρόν, το θετικό μομέντουμ της
αγοράς, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο
προς τις 950 μονάδες, που είναι και τα
υψηλά εξαετίας στα οποία είχε βρεθεί το
Χ.Α. ακριβώς πριν από την πανδημία.

Οι εξελίξεις στο επιχειρηματικό μέτωπο
και στο μέτωπο των τραπεζών, τα deals,
οι αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και η αναμονή
της πρώτης εκταμίευσης των κεφαλαίων
από το Ταμείο Ανάκαμψης παραμένουν
στο ραντάρ των επενδυτών και διαμορφώ-
νουν τους καταλύτες για την πορεία του
Χ.Α. το επόμενο διάστημα, η οποία φυσικά
θα εξαρτηθεί και από το κλίμα στο εξωτε-
ρικό.

Ετσι, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά του
Χ.Α., ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες με α-
πώλειες 0,78% στις 920,03 μονάδες, ενώ ο
τζίρος διαμορφώθηκε στα 72,70 εκατ. ευρώ.

Τα σημεία στήριξης τεχνικά τοποθετούνται
στις 910 και 900 μονάδες και σημεία αντί-
στασης αποτελούν οι 930 και 950 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κα-
τέγραψε απώλειες 0,89% στις 2.234 μονάδες,
ενώ στο +0,35% και στις 1.433,94 μονάδες

έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίη-
σης.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, τις με-
γαλύτερες πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της
Ελλάκτωρ (-8,05%), και ακολούθησαν με
απώλειες άνω του 2% οι Lamda

Development και Aegean. Ανοδικά έκλεισαν
επτά τίτλοι, με τις Fourlis και OTE να ενι-
σχύονται άνω του 1%.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά
1,85% στις 588,22  μονάδες, με την Alpha
Bank να κλείνει στο -2,63%, την Eurobank
στο +0,23%, την Εθνική Τράπεζα στο -
2,92% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -
3,47%.

Με το θετικό μομέντουμ να δια-τηρείται
στις διεθνείς αγορές, το ελληνικό χρημα-
τιστήριο αναμένει τους θετικούς καταλύτες
που θα του επιτρέψουν την ουσιαστική
συναλλακτική αναβάθμισή του, όπως ση-
μειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής ε-
πενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή.
Επί του παρόντος, η συντηρούμενη συναλ-
λακτική υποτονικότητα (μέσες ημερήσιες
συναλλαγές τελευταίου 5ημέρου στα 76 ε-
κατ. ευρώ) βοηθούν στην παραμονή του
Γενικού Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες.

Την ίδια ώρα, όπως προσθέτει, η έγκριση
της ΑΜΚ της Alpha Bank οδηγεί στην άμεση
υλοποίηση ενός εγχειρήματος που θα προ-
σελκύσει για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον
μερικών από τους κορυφαίους θεσμικούς
επενδυτές, με την ολοκλήρωσή του στο
τέλος του μήνα να μεταφέρει ένα ακόμη ι-
σχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης για τις προ-
οπτικές του τραπεζικού κλάδου.

Θα χρειαστεί ωστόσο εύλογος χρόνος
για να χωνευτούν οι εξελίξεις, όπως αυτές
θα ξεδιπλωθούν από τα επερχόμενα: από
τις αναδιαρθρώσεις των σημαντικών δει-
κτών της προσεχούς Παρασκευής, μέχρι
την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυ-
ξης. Παράλληλα, η επιτυχής έκδοση του
10ετούς ομολόγου δείχνει την υψηλή πι-
στοληπτική ικανότητα της ελληνικής οι-
κονομίας, ενώ η συνάντηση Μητσοτάκη -
Ερντογάν συμβάλλει σε «ήρεμα νερά» κατά
το φετινό καλοκαίρι.

Τα παραπάνω δεδομένα, κατά τον κ.
Τζάνα, συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η
χρηματιστηριακή συσσώρευση σύντομα
θα ολοκληρωθεί, με το Χ.Α. να οδηγείται
στην αναμέτρησή του με την περιοχή των
950 μονάδων.

Νέο ρεκόρ σημείωναν και πάλι χθες
τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά
και η Wall Street με τον δείκτη
S&P 500 να οδεύει προς νέο ρεκόρ,
καθώς εξανεμίζεται η ανησυχία
των επενδυτών για το ενδεχόμενο
να μειώσει η Federal Reserve τις
αγορές ομολόγων. Ο πανευρωπαϊ-
κός δείκτης Europe Stoxx 600 ση-
μείωσε κέρδη 0,3%, ενώ αργά το
απόγευμα πριν από το κλείσιμο
των αγορών, ο δείκτης FTSE 100
του Λονδίνου σημείωνε κέρδη
0,55% και ο δείκτης Xetra DAX
της Φρανκφούρτης κέρδη 0,57%.
Την ίδια στιγμή, ο δείκτης CAC 40
του Παρισιού σημείωνε άνοδο
0,48%.

Οι ανοδικές τάσεις επικράτησαν
μολονότι αρκετοί αναλυτές εκτι-
μούν πως στη σημερινή συνεδρία-
σή της η Fed θα ανακοινώσει ότι
σκοπεύει να προχωρήσει στην
πρώτη μετά την πανδημία αύξηση
των επιτοκίων του δολαρίου έναν
χρόνο νωρίτερα από όσο είχε αρ-
χικά εκτιμήσει. 

Εν ολίγοις προβλέπουν πως η
ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ
θα μιλήσει για αύξηση επιτοκίων
το 2023.

Πιθανολογούν επίσης ότι θα
αρχίσει να συζητά την προοπτική
μείωσης του προγράμματος αγο-
ρών ομολόγων συνολικής αξίας
120 δισ. δολαρίων. 

Σημειωτέον ότι χθες η απόδοση
του δεκαετούς ομολόγου του αμε-
ρικανικού δημοσίου υποχώρησε
ελαφρώς στο 1,492% μετά τη συ-
νολική άνοδο κατά περίπου 0,9%
που έχει σημειώσει από την αρχή
του έτους.

Το πρόγραμμα αγορών ομολό-
γων της Fed, παρόμοιο του οποίου
έχουν υιοθετήσει πολλές κεντρικές
τράπεζες ανά τον κόσμο, έχει ο-
δηγήσει σε χαμηλά επίπεδα τις α-
ποδόσεις των κρατικών ομολόγων,
ενώ έχει καταστήσει ιδιαίτερα ελ-
κυστικές τις ριψοκίνδυνες επεν-
δύσεις. 

Σύμφωνα με αναλυτές της
Credit Suisse, ο δείκτης S&P 500
έχει σημειώσει 28 ανοδικά ρεκόρ
από την αρχή του έτους και ση-

μείωσε ένα ακόμη στη συνεδρίαση
της Δευτέρας. Στο μεταξύ, οι εκτι-
μήσεις των οικονομολόγων συ-
γκλίνουν στην πρόβλεψη πως η
αμερικανική οικονομία θα σημει-
ώσει ανάπτυξη 10% περίπου το
δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς
η παγκόσμια οικονομία γνωρίζει
την πιο δυναμική ανάκαμψη από
ύφεση που έχει σημειώσει τις οκτώ
τελευταίες δεκαετίες.

Το ευρώ υποχώρησε χθες έναντι
του δολαρίου κατά 0,1% στο 1,210
δολάριο ενώ ανοδικά κινούνταν
η τιμή του πετρελαίου, με το Brent
στα 73,61 δολάρια το βαρέλι.

BLOOMBERG, REUTERS

Οι τραπεζικές πιέσεις οδήγησαν
σε απώλειες το Χρηματιστήριο
Στα όρια των 920 μονάδων ο Γ.Δ., ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 72,70 εκατ. ευρώ

Ο τραπεζικός δείκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση υποχώρησε κατά 1,85%, στις 588,22 μονάδες.

Ανοδικές τάσεις 
στις ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Η μεταβλητότητα δεν χαλάει,
τουλάχιστον προς το παρόν,το
θετικό μομέντουμ της αγοράς,
αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο
προς τις 950 μονάδες.

Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρε-
λαίου, με το Brent στα 73,61 δολά-
ρια το βαρέλι.

<<<<<

Ο δείκτης S&P 500
έχει σημειώσει
29 ανοδικά ρεκόρ
από την αρχή 
του έτους. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,7440               0,7580                 0,7489               0,0730                11.800                0,7500                0,7600                0,7520                0,53
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,0000               1,0550                 1,0181               1,2630              187.786                1,0400                1,0550                1,0450                3,47
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                                                                                                                                                      0,3900                0,4000                                                 
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0,0000                0,0110                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0,0820                0,0875                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,6400               1,6800                 1,6540             -3,5010                57.000                1,6500                1,6900                1,6500              -2,94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1,4000               1,4200                 1,4100             -4,0440                     500                1,4100                1,4500                1,4000              -5,41
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0000                0,0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0,0170               0,0180                 0,0178             -0,0480                40.081                0,0180                0,0195                0,0170              -8,11
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0,0000                0,0200                                                 
ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0380                0,0000                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0,3200                0,0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0000                0,1100                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,1310                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0015                0,0000                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0,0000                0,0100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1,0400                0,0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,1200                0,1450                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,0150                0,0160                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0,0750                0,0880                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,0450                0,0495                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,6150                0,6700                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1,1200               1,1600                 1,1222               4,1380                  2.643                1,1600                1,1700                1,1600                6,42
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0,1370                0,1400                                                 
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0565                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,0420                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0,0000                0,9350                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0,5800               0,5900                 0,5841               1,9540                  1.680                0,5700                0,5900                0,5900                3,51
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1250                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                2,5400                2,5800                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0080                0,0180                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                             1,2900                0,0000                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,0000                0,2300                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,0000                0,8500                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0,2840               0,2860                 0,2848             -2,9180                12.907                0,2840                0,3120                0,2860              -8,92
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0,0000                1,1200                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                  0,0000                0,0800                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0,2580               0,2580                 0,2580               0,6060                  4.339                0,2520                0,2820                0,2580                0,00
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0,0450                0,0500                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,3160                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1,0400                1,0500                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0000                0,0000                                                 
ΕΞΕΠ         D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd (AN, Σ)                                                                                                                                            0,0000                0,0000                                                 
ΕΣΕΦ         SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD  (AN)                                                                                                                                                                                                 0,0000                0,0145                                                 
ΙΣΕΠ          ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)                                                                                                                                                                                         0,0000                0,0000                                                 
ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (AN, Σ)                                                                                                                                                                             0,0000                0,0000                                                 
ΠΡΟΠ        A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD  (AN, Σ)                                                                                                                                                                                          0,0000                0,0000                                                 
ΡΕΕΠ         REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)                                                                                                                                                             0,0000                0,0000                                                 
ΤΔΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                                           0,0000                0,0000                                                 
ΤΕΕΠ          ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                                0,0000                0,0000                                                 
ΤΚΕΠ         ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  (AN, Σ)                                                                                                                                               0,0000                0,0000                                                 
ΧΑΕΠ         HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD  (AN, EM, Σ)                                                                                                                                                                    0,0000                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         ERMES DEPARTMENT STORES PLC (Σ)                                                               0,0230               0,0230                 0,0230               0,1000                       50                0,0220                0,0230                0,0230                4,55
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                            0,1840               0,1980                 0,1860             -0,4010                14.100                0,1840                0,2000                0,1860              -2,11
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0000                0,0315                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0900                0,0990                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0295                                                 
ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                          0,1660               0,1660                 0,1660             -0,1450                     310                0,1600                0,0000                0,1660              -0,60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                   0,0950               0,1000                 0,0950               0,1280                10.010                0,0900                0,1000                0,0950                1,60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΟ24   Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)                                                                                                                                                                                      0,0000                0,0000                                                 
ΕΤΜΑ1       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1                                                                                                                                                                                              57,0000              65,0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              60,0000              63,0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ    Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                             0,0000                0,0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ2  Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                                  0,0000                0,0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0,0000                0,0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Και μόνο η πρόκριση του Στέφανου Τσι-
τσιπά στον τελικό του Ρολάν Γκαρός
γράφει Ιστορία κι ας μην κατάφερε ο
Ελληνας πρωταθλητής να φτάσει έως
το τέλος της διαδρομής! Αν και προη-
γήθηκε 2-0, ο τεράστιος Νόλε Τζόκοβιτς
έκανε μια μεγάλη ανατροπή, νίκησε 3-
2, κατέκτησε το 19ο τρόπαιο της καριέρας
του σε Γκραν Σλαμ (από 20 έχουν οι Φέ-
ντερερ, Ναδάλ) και έδειξε γιατί παραμένει
Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις. 

Ο εκπληκτικός Σέρβος αντιμετώπισε
με μεγάλο σεβασμό τον Τσιτσιπά. Μίλησε
με θέρμη για την ποιότητά του, έδειξε
σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα κατακτή-
σει μεγάλα τρόπαια και έστειλε την
αγάπη του στην Ελλάδα, με την οποία,
όπως τόνισε, έχει μια ιδιαίτερη σχέση! 

Παρά την πικρία της χαμένης ευκαι-
ρίας, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε με ψυχραι-
μία. Οσο ώριμος έδειξε μέσα στο παιχνίδι,
άλλο τόσο εμφανίστηκε και στο τέλος
του, πείθοντας και τους πλέον δύσπιστους
ότι θα κεφαλοποιήσει αυτήν την εμπειρία
με μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Ο ίδιος
βίωσε μια πίκρα μεγαλύτερη και από
την ήττα: λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο
τελικός έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη
του γιαγιά, πριν προλάβει να τον δει στη
μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του...

Με την πρόκρισή του στον τελικό
του Ρολάν Γκαρός, ο Τσιτσιπάς κέρδισε
750 χιλ. ευρώ, αμέτρητους νέους θαυ-
μαστές και μία παραπάνω θέση στην
παγκόσμια κατάταξη. Με 7.890 βαθμούς
σκαρφάλωσε από την 5η στην 4η θέση,
έχοντας μπροστά του μόνο τους Τζόκο-
βιτς (12.313), Μεντβέντεφ (10.143) και
Ναδάλ (8.630).  

Αντίθετα, η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε
18η (3.480) παρά την πρόκρισή της στον
ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός. Μπήκε, ό-
μως, στην πρώτη οκτάδα του Porche
Race 2021 και είναι εντός τελικού αυτήν
τη στιγμή, αφήνοντας εκτός μεγάλα ο-
νόματα όπως τις Μπρέιντι, Μέρτενς και
Κουντερμέτοβα.  

Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη είναι στους
πρώτους 56 της παγκόσμιας κατάταξης
και έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Εκτός από το μονό, θα εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα ως ζευγάρι και στο μεικτό
διπλό!

Ο Τσιτσιπάς «ψήλωσε» ακόμη περισσότερο 
Παρά την ήττα στον τελικό του Ρολάν Γκαρός κέρδισε 750 χιλ. ευρώ, αμέτρητους νέους θαυμαστές και άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στον
τελικό του Ρολάν Γκαρός ήταν η μεγαλύ-
τερη μέρα του ελληνικού τένις, μέχρι την
επόμενη. Για τους ειδικούς του αθλήματος,
αυτή η πορεία ήταν μάλλον... αναμενό-
μενη. Η Λένα Δανιηλίδου, η οποία έχει
φτάσει πιο ψηλά στην παγκόσμια κατά-
ταξη των γυναικών (Νο 14) και ο Τάσος
Μπαβέλας, προπονητής της εθνικής γυ-
ναικών, ο οποίος είχε νικήσει, μάλιστα,
τον Μπόρις Μπέκερ σε ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα, μιλούν στην «Κ» για τη φετινή
προσπάθεια του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη
στο Ρολάν Γκαρός.
– Εκπληξη ή αναμενόμενη η πορεία
του Στέφανου και της Μαρίας στο φε-
τινό Ρολάν Γκαρός;

Τ. ΜΠ.: Για τον Τσιτσιπά ήταν αναμε-
νόμενο. Επειδή είναι ψηλά στην κατάταξη,
επειδή είναι σε καλή κατάσταση. Στις γυ-
ναίκες επαληθεύτηκαν αυτοί που έλεγαν
ότι όλες μπορούσαν να πάρουν τον τίτλο.
Στο γυναικείο τένις οι διαφορές δεν είναι
μεγάλες. Η Μαρία έχει κάνει τεράστια
πρόοδο. Σωματικά είναι η καλύτερη στο
tour. Το μυαλό παίζει τον πιο σημαντικό
ρόλο. Ο τρόπος που αποκλείστηκε ήταν
λυπηρός. Εχασε στις λεπτομέρειες.

Λ. Δ.: Εμείς που τα γνωρίζουμε τα παιδιά,
ήταν θέμα χρόνου να τα δούμε να πάνε
μακριά σε κάποιο γκραν σλαμ. Εχουν δου-
λέψει πάρα πολύ σκληρά χρόνια τώρα,
δεν είναι αποτέλεσμα ενός μήνα ας πούμε,
και ανταμείβονται αυτή τη στιγμή. Μας
έχουν κάνει περήφανους. Τα παιδιά γρά-
φουν ιστορία.
– Τι άλλαξαν στο παιχνίδι τους, τι

πρέπει να βελτιώσουν;
Λ. Δ.: Η Μαρία είναι πάρα πολύ δυναμική

και εγκεφαλικά και σωματικά. Πρέπει να
βελτιώσει λίγο το σερβίς της και το ψυ-
χολογικό κομμάτι. Ο Στέφανος έχει μια
σταθερή πορεία, έχει βελτιωθεί σε όλα τα
κομμάτια του, μακάρι να παραμείνει έτσι
ήρεμος. Είδαμε έναν άλλον Στέφανο, πιο

συγκρατημένο. Είμαστε εκρηκτικοί ως
λαός. Σ’ αυτό το επίπεδο όλα κρίνονται
στις λεπτομέρειες. Πρέπει να μείνουν μα-
κριά από τραυματισμούς, γιατί ένας τραυ-
ματισμός μπορεί να σε τραβήξει για μεγάλο
διάστημα πίσω. Μακάρι να είναι υγιείς
και οι δύο.

Τ. ΜΠ.: Ο Τσιτσιπάς είναι πολύ συγκε-
ντρωμένος, παίζει πολύ καλά. Οι αντίπαλοι
–δεν ξέρω για ποιο λόγο– του κάνουν
πολλά drop shots. Δεν είναι τυχαίο, μάλλον
είναι οδηγία. Οταν είσαι 22 ετών και είσαι
Νο 4 στον κόσμο δεν έχεις και πολλά να
βελτιώσεις. Η Μαρία αγχώθηκε μετά το
5-5 στο 3ο σετ, αλλά πάλεψε. Αν νικούσε,
θα το έπαιρνε το τουρνουά. Το παιχνίδι
της Παβλιτσένκοβα στον τελικό θα της
ταίριαζε γιατί η Ρωσίδα είναι αργή, παρότι
έχει πολύ καλό χέρι.
– Αραγε, μπορεί η Ελλάδα να βγάλει
νέους Στέφανους και Μαρίες;

Λ. Δ.: Αυτή τη στιγμή με αυτές τις επι-
τυχίες γίνεται ένας χαμός, κάτι σαν το
1987 στο μπάσκετ. Μακάρι η πολιτεία και
οι αρμόδιοι να κάνουν ένα βήμα παραπάνω
με όλους τους αθλητές που ασχολούνται
και που θα ασχοληθούν, γιατί άλλο είναι
να παίζουν τένις 1 εκατ. άνθρωποι και
άλλο 100.000. Οι πιθανότητες να βγουν
ταλέντα αυτήν τη στιγμή φυσικά και υ-
πάρχουν. 

Τ. ΜΠ.: Το τένις θα γίνει παράδοση, ό-
πως έγινε το μπάσκετ το ’87. Το θέμα είναι
τα παιδιά που βγαίνουν τώρα να έχουν
το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο που έχουν
αυτοί οι δύο, αλλά και τα χρήματα για να
μπορούν να ταξιδεύουν.

O Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από το Ρολάν Γκαρός είχε κλείσει τα μάτια του και είχε ονειρευτεί έναν τελικό κι ένα τρόπαιο. Ο τελικός ήρθε,
ίσως στα επομενα χρόνια και τα τρόπαια.

Τόσο η Λένα Δανιηλίδου όσο και ο Τάσος
Μπαβέλας δεν εκπλήσσονται για την μεγά-
λη επιτυχία του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη.

Πτήσεις 
σε ύψη
δυσθεώρητα
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Οσοι έχουν φίλους και συγγενείς στην
Ινδία γνωρίζουν τρομερές προσωπικές ι-
στορίες ανθρώπων που νόσησαν και πέ-
θαναν, χτυπημένοι από το νέο κύμα της
πανδημίας της COVID-19, η οποία κατα-
στρέφει τη χώρα. Το απεγνωσμένο κυνήγι
της ιατρικής φροντίδας, η έλλειψη εμβο-
λίων και οξυγόνου, οι άνθρωποι που πε-
θαίνουν στα πάρκινγκ, περιμένοντας τη
μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Τα κρε-
ματόρια δεν έχουν πια ξύλα για την καύση
των νεκρών και κάποιες αποτεφρώσεις
γίνονται σε δρόμους των πόλεων. Το χει-
ρότερο, δεν υπάρχει σχέδιο ή προοπτική
για γρήγορη διέξοδο από αυτή την κατά-
σταση.

Στον δικό μου κύκλο, έχω πολλούς στε-
νούς συγγενείς που βρέθηκαν θετικοί, ευ-
τυχώς κανένα θανατηφόρο κρούσμα, ενώ
ένας παλιός φίλος από το πανεπιστήμιο
πέθανε όχι από τον κορωνοϊό, αλλά επειδή
δεν μπορούσε να νοσηλευθεί σε νοσοκο-
μείο, καθώς αυτά ήταν γεμάτα από ασθε-
νείς με κορωνοϊό. Ο 45χρονος γιος άλλου
παλιού συμφοιτητή πέθανε από την
COVID-19 γιατί δεν βρέθηκε έγκαιρα ο-
ξυγόνο για να του παρασχεθεί.

Πάρα πολλές οι ιστορίες φρίκης. Η αιτία
του δεύτερου κύματος της πανδημίας στη
χώρα είναι ότι η νέα μετάλλαξη, η λεγόμενη

ινδική, είναι περισσότερο μεταδοτική και
θανατηφόρος, πλήττοντας όλο το εύρος
των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων.
Παιδάκια κάτω των 5 ετών νοσούν με
COVID-19, ενώ 30άρηδες και 40άρηδες
πέφτουν θύματα της νέας μετάλλαξης σε
μεγάλους αριθμούς.

Η πραγματική τραγωδία είναι ότι αυτή
η συμφορά οφείλεται σε ανθρώπινες πα-
ραλείψεις και θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Η κρίση είναι αποτέλεσμα μικρονοϊκής
και μυωπικής πολιτικής και διοικητικής
κακοδιαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του
πρώτου κύματος η ινδική κυβέρνηση ε-
φάρμοσε αυστηρή πολιτική εγκλεισμών
και τήρησης κοινωνικών αποστάσεων
που συνέβαλαν στην αναχαίτιση της ε-
ξάπλωσης και της διατήρησης του αριθμού
των θανάτων σε χαμηλά επίπεδα. Ο πρω-
θυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε στον

εαυτό του τα εύσημα γι’ αυτή την επιτυχία
και έσπευσε να διακηρύξει «την ήττα της
COVID-19», την οποία μάλιστα απέδωσε
στην εξαιρετική ανθεκτικότητα και ανοσία
των Ινδών απέναντι στον ιό, αν και μόλις
το 2% του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί
έως τότε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πολιτική και
διπλωματική εκστρατεία στη βάση αυτής
της πρόσκαιρης επιτυχίας, εξάγοντας 60
εκατ. εμβόλια, ενθαρρύνοντας και διευ-
κολύνοντας μεγάλες δημόσιες συγκεντρώ-
σεις. Σε έναν τέτοιο θρησκευτικό εορτασμό
συγκεντρώθηκαν 3-4 εκατ. άνθρωποι από
όλη τη χώρα που στην πλειοψηφία τους
νόσησαν. Το ίδιο συνέβη και σε πολιτικές
συγκεντρώσεις με αφορμή τοπικές εκλογές
σε κρατίδια. Ολα αυτά παρά τις συστάσεις
και εκκλήσεις γιατρών και ειδικών της ε-
πιδημιολογίας, οι οποίες αγνοήθηκαν. Η
ύβρις της αμέλειας και της εξαιρετικότητας
υπερίσχυσαν της επιστήμης και της ε-
παγγελματικής ειδίκευσης. Μία μέθοδος
λύσης του προβλήματος είναι ο ισχυρισμός
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, κατά το πα-
ράδειγμα της στρουθοκαμήλου.

Προκύπτουν μαθήματα από αυτή την
τραγωδία. Πρώτον, είναι ανοησία ο εφη-
συχασμός πάνω στις δάφνες μιας πρό-
σκαιρης επιτυχίας. Η COVID-19 δεν φεύγει

εύκολα. Η πιθανότητα νέων και πιο θα-
νατηφόρων μεταλλάξεων του ιού και η
άρνηση πολλών να εμβολιαστούν συνι-
στούν κινδύνους διαρκείας. Ενώ τώρα υ-
πάρχουν περισσότερες δυνατότητες α-
ντιμετώπισης του προβλήματος, απαιτείται
εγρήγορση και προσοχή, παρά εφησυχα-
σμός και υποεκτίμηση. Δεύτερον, οι από-
ψεις και οι οδηγίες των επιστημόνων και
των ειδικών είναι σημαντικές. Η εμπειρία
της Ινδίας δείχνει ότι η απόκρυψη των
γεγονότων και η διαστρέβλωση των δε-
δομένων δεν λύνουν τα προβλήματα.

Τρίτον, οι πολιτικές λύσεις μπορεί να
αποδειχθούν καταστροφικές. Οι πολιτικές
σκοπιμότητες δεν μπορούν να επιλύσουν
την κρίση της COVID-19. Στις δημοκρατίες
οι πολιτικοί πιέζονται να εμφανίζονται
παράλογα αισιόδοξοι και να κεφαλαιοποι-
ούν σε βραχυπρόθεσμες επιτυχίες. Η ε-
μπειρία της Ινδίας δείχνει ότι οι συνέπειες
μπορεί να είναι καταστρεπτικές όταν το
σύνδρομο της Πολυάννας (σ.σ. η άκριτη
υιοθέτηση και παρουσίαση της αισιόδοξης
πλευράς) ισοδυναμεί με το έρεβος της α-
μεριμνησίας - ασυγκινησίας και την πα-
ραμέληση της υπευθυνότητας.
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«Η ιταλική κυβέρνηση μας εξαπάτησε»,
καταγγέλλουν εξοργισμένοι οι υπέρμαχοι
της απαγόρευσης των πελώριων κρουα-
ζιερόπλοιων από τη λιμνοθάλασσα της
Βενετίας. Πολλές εκατοντάδες, μάλιστα,
συγκεντρώθηκαν και εξέφρασαν τον
θυμό τους, το περασμένο Σάββατο. Α-
φορμή των αντιδράσεων προκάλεσε ο
κατάπλους του 92.000 τόνων κρουαζιε-
ρόπλοιου «MSC Orchestra» την περασμένη
Πέμπτη. Το σκάφος επιβίβασε 650 επι-
βάτες και απέπλευσε για το Μπάρι.

Ιδιαίτερη οργή προκαλεί στους κατοί-
κους της ιστορικής πόλης το ότι πιάστηκαν
για ακόμη μία φορά στον ύπνο, αφού η
κυβέρνηση Ντράγκι είχε εξαγγείλει την
πλήρη απαγόρευση των «πλωτών πολι-
τειών» από τη λιμνοθάλασσα.  «Η ιταλική
κυβέρνηση είναι εξαιρετικά επιδέξια στην
εξαπάτηση, όχι μόνο των κατοίκων της
Γαληνοτάτης, αλλά και των ΜΜΕ και της
παγκόσμιας κοινής γνώμης», δήλωσε ο
Τομάσο Κάτσιαρι, επικεφαλής της οργά-
νωσης Νο Grandi Navi (Οχι στα μεγάλα
σκάφη). Την ίδια στιγμή, όμως, αντισυ-
γκέντρωση πραγματοποίησε η οργάνωση

Si Grandi Navi (Ναι στα μεγάλα σκάφη),
ενθουσιασμένη από την έλευση του κρου-
αζιερόπλοιου. Πρόκειται για ένα κίνημα
χιλιάδων ντόπιων, που βιοπορίζονται
από τον τομέα της κρουαζιέρας. Ολοι
τους, από την περασμένη άνοιξη, οπότε
ξεκίνησε ο πανδημικός εφιάλτης, παρα-
μένουν άνεργοι. Πέρυσι τον Μάρτιο η ι-
ταλική κυβέρνηση είχε εξαγγείλει την α-
παγόρευση του κατάπλου μεγάλων σκα-
φών στο ιστορικό κέντρο της πόλης και
της προσέγγισής τους στην πλατεία του
Αγίου Μάρκου. Σύμφωνα με τον κυβερ-
νητικό σχεδιασμό, τα μεγάλα σκάφη θα
πλέουν και θα δένουν στο εμπορικό λιμάνι
της πόλης, Μαργκέρα, όπου μάλιστα ε-
πρόκειτο να κατασκευαστεί η αναγκαία
υποδομή για τη φιλοξενία τους. Η νομο-
θεσία ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο
και ο υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φρα-
ντσεσκίνι δεν έχανε ευκαιρία να επανα-
λαμβάνει ότι ο κατάπλους σκαφών «ψηλών
σαν πολυκατοικίες» στο ιστορικό κέντρο
της Βενετίας σταμάτησε διά παντός.

Η αλήθεια, ωστόσο, διαφέρει. Αλλωστε,
η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμ-
ματος για χρήση του εμπορικού λιμένα
Μαργκέρα από τα μεγάλα κρουαζιερό-
πλοια επιβάλλει την ολοκλήρωση των α-
παραίτητων υποδομών. Επί του παρόντος,
ο μόνος τρόπος ώστε τα πλωτά μεγαθήρια
να πλησιάσουν τη Βενετία είναι διαμέσου
του καναλιού της Τζουντέκα. Τον Ιούνιο
του 2019, κρουαζιερόπλοιο 13 ορόφων
προσέκρουσε σε προβλήτα και τουριστικό
πλοιάριο, με αποτέλεσμα να τραυματι-
στούν πέντε άνθρωποι. 

Παλιό το πρόβλημα
Ο Κάτσιαρι υπογραμμίζει ότι όλα αυτά

δεν τα ανακάλυψε αιφνιδίως η ιταλική
κυβέρνηση, αντιθέτως, είχε εξαρχής πλή-
ρη γνώση των προβλημάτων του εγχει-
ρήματος, ότι δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια
δεν μπορούν να πλεύσουν προς τη Μαρ-
γκέρα, επειδή το κανάλι είναι στενό και
ρηχό. Η Ελενα Ριου, κάτοικος της Γαλη-
νοτάτης, δεν κρύβει την απογοήτευσή
της από τις εξελίξεις. «Δεν μου προκαλεί
καμία εντύπωση ή έκπληξη η επιστροφή
των κρουαζιερόπλοιων. Εχουμε συνηθίσει

άλλωστε στις κενές κυβερνητικές εξαγ-
γελίες. Αυτό, όμως, που με εξοργίζει είναι
ότι είχαμε όλον τον χρόνο της πανδημίας
για να μελετήσουμε το θέμα και να βρούμε
μια καλύτερη λύση». Η αλήθεια είναι ότι
το πρόβλημα των κρουαζιερόπλοιων στη
Βενετία δεν είναι νέο. Από πολλά χρόνια,
οι πολέμιοι αυτών των σκαφών πιστεύουν
ότι ρυπαίνουν και καταστρέφουν τη λι-
μνοθάλασσα και διαβρώνουν τα μεσαι-
ωνικά θεμέλια των κτιρίων.

Ενα πελώριο αστέρι
«αναβοσβήνει» 
στον γαλαξία μας

Μυτερά παπούτσια, η αιτία
για το μεσαιωνικό... κότσι

Η μελέτη του αστρικού γίγαντα που βρί-
σκεται σε απόσταση 25.000 ετών φωτός
από τον πλανήτη μας αποκάλυψε ότι σε
σύντομο χρονικό διάστημα η φωτεινότητά
του μειώθηκε κατά 97%, προτού τελικά
ανακτηθεί πλήρως. 

Ερευνητές εκτιμούν ότι η δραματική
μείωση της φωτεινότητας οφείλεται είτε
σε κάποιον πλανήτη που πραγματοποιεί
τροχιά είτε στο συνοδό άστρο του, που
περιβάλλεται από ένα δίσκο αδιαφανούς
σκόνης. Πιθανώς ο δίσκος να διήλθε
μπροστά από το γιγαντιαίο άστρο, παρε-
μποδίζοντας το φως που θα έφθανε στη
Γη. Ο δρ Λι Σμιθ, από το Ινστιτούτο Α-
στρονομίας του Πανεπιστημίου του Κέ-
μπριτζ, τονίζει ότι η εντυπωσιακή μείωση
της φωτεινότητας υπήρξε αιφνίδια. Το
άστρο άρχισε να «σβήνει» στις αρχές του
2012 και μέχρι τον Απρίλιο εκείνης της
χρονιάς είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Περίπου
100 ημέρες αργότερα, όμως, είχε ανα-
κτήσει πλήρως τη λάμψη του.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν την πα-
ράξενη συμπεριφορά με το τηλεσκόπιο
Vista, του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστερο-
σκοπείου, στη Χιλή. Το Vista παρακολουθεί
την τελευταία δεκαετία περίπου ένα δισ.
αστέρια, αναζητώντας εκείνα που πα-
ρουσιάζουν διακυμάνσεις της φωτεινό-
τητάς τους στο υπέρυθρο ηλεκτρομα-
γνητικό φάσμα. Οταν οι επιστήμονες ε-
ντοπίσουν τέτοιους μεταβλητούς αστέρες,
τους οποίους δεν μπορούν να εντάξουν
στις καθιερωμένες κατηγορίες, τους α-
ποκαλούν αντικείμενα WIT («What is
this», δηλαδή «τι είναι αυτό»). Η τελευταία
τους ανακάλυψη, το γιγαντιαίο άστρο, έ-
λαβε την ονομασία VVV-WIT-08.

Καθώς εντοπίστηκε σε μια εξαιρετικά
«πυκνοκατοικημένη» περιοχή του σύ-

μπαντος, οι ερευνητές πιθανολογούν ότι
η διακύμανση της φωτεινότητάς του ο-
φείλεται στο πέρασμα από μπροστά του
κάποιου άγνωστου σκοτεινού ουράνιου
σώματος. Ωστόσο, οι προσομοιώσεις που
πραγματοποίησαν, έδειξαν ότι αυτό είναι
άκρως απίθανο. Πολύ πιθανότερο είναι
το αστέρι να «σκιάστηκε» είτε από τον
γεμάτο σκόνη δίσκο - πλανήτη που πραγ-
ματοποιεί τροχιά γύρω του είτε επειδή
πέρασε μπροστά του ο αστρικός συνοδός
του. 

Οι αστρονόμοι, στην εργασία που δη-
μοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society,
εκτιμούν πως ο δίσκος θα πρέπει να ήταν
πελώριος, με ακτίνα ίση με ένα τέταρτο
της απόστασης που χωρίζει τη Γη από
τον Ηλιο.  

ΚΕΜΠΡΙΤΖ. Νέα στοιχεία, σύμφωνα με
τα οποία τα μυτερά παπούτσια προκά-
λεσαν μια «επιδημία» που κατέστησε
πολύ συχνό φαινόμενο το κότσι ποδιού
στα τέλη του Μεσαίωνα, ανακάλυψαν
Βρετανοί ερευνητές. Επιστήμονες από
το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ μελέτη-
σαν 117 σκελετούς από νεκροταφεία
της πόλης. Σε αυτά περιλαμβάνονταν
ένα φιλανθρωπικό νοσοκομείο, οι χώροι
μιας πρώην μονής του Αγίου Αυγουστί-
νου, όπου ήταν θαμμένοι κληρικοί και
εύποροι χορηγοί της, ένα τοπικό ενο-
ριακό νεκροταφείο με φτωχούς εργα-
ζομένους και ένας αγροτικός τόπος
ταφής δίπλα από ένα χωριό στο Κέμπριτζ.
Οι ερευνητές επιθεώρησαν τα οστά των
ποδιών για τον βλαισό μέγα δάκτυλο,
γνωστό σε εκατομμύρια πάσχοντες ως
κότσι, ο οποίος χαρακτηρίζεται από διό-
γκωση της άρθρωσης του μεγάλου δα-
χτύλου. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δη-
μοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο
International Journal of Paleopathology,
όσοι θάφτηκαν στο κέντρο της πόλης,
ιδίως σε σημεία προορισμένα για ευκα-
τάστατους πολίτες και κληρικούς, ήταν
πολύ πιο πιθανό να έπασχαν από κότσι. 

Μόνο το 3% του αγροτικού νεκρο-
ταφείου εμφάνισε την πάθηση, το 10%
του ενοριακού νεκροταφείου, το 23%
των σορών του νοσοκομείου και το 43%
όσων διέμεναν στο μοναστήρι. Ταυτό-
χρονα, ενώ μόλις το 6% των ατόμων

που θάφτηκαν μεταξύ του 11ου και του
13ου αιώνα είχε κότσι, το 27% αυτών
από τον 14ο και τον 15ο αιώνα ταλαι-
πωρήθηκε εμφανώς περισσότερο από
την πάθηση, πιθανόν εξαιτίας της αλ-
λαγής του στυλ παπουτσιού κατά τον
14ο αιώνα, καθώς υιοθετήθηκαν πα-
πούτσια με μακριά, μυτερή άκρη, έναντι
των πιο λειτουργικών, με τη στρογγυ-
λεμένη μύτη.

«Ο 14ος αιώνας έφερε μια ποικιλία
νέων ενδυμάτων και υποδημάτων σε
ευρύ φάσμα υφασμάτων και χρωμάτων.
Μεταξύ αυτών των τάσεων περιλαμβά-
νονταν τα μυτερά παπούτσια με μακριά,
μυτερή άκρη», δήλωσε ο συγγραφέας
της μελέτης, Πιρς Μίτσελ, καθηγητής
του τμήματος Αρχαιολογίας του Κέμπρι-
τζ. «Διερευνήσαμε τις αλλαγές που ση-
μειώθηκαν μεταξύ των μεσαιωνικών
περιόδων και συνειδητοποιήσαμε ότι
η αύξηση των περιπτώσεων του βλαισού
μεγάλου δακτύλου με την πάροδο του
χρόνου οφείλεται στην εισαγωγή αυτών
των νέων υποδημάτων». 

Ο Μίτσελ σημείωσε πως τον 13ο και
τον 14ο αιώνα ήταν ολοένα πιο συνη-
θισμένο για τους Βρετανούς κληρικούς
να φορούν κομψά ρούχα. Στην ύστερη
μεσαιωνική κοινωνία, η άκρη των πα-
πουτσιών έγινε τόσο μυτερή ώστε, το
1463, ο βασιλιάς Εδουάρδος IV να ψη-
φίσει νόμο που περιόριζε το μήκος της
άκρης σε λιγότερο από 2,5 εκατοστά.

Η αϋπνία ταλαιπωρούσε ήδη μέρος του
πληθυσμού πριν από την πανδημία. Ο
φόβος, το άγχος και η διαταραχή της κα-
θημερινότητας έχουν προκαλέσει σύν-
δρομο «κορωνο-αϋπνίας», με το φαινό-
μενο να διατηρείται ή ακόμη και να ε-
πιδεινώνεται. Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ
χιλιάδων ενηλίκων το περασμένο καλο-
καίρι, το 20% των Αμερικανών ανέφεραν
διαταραχή του ύπνου εξαιτίας της παν-
δημίας. Οι ερευνητές έθεσαν το ερώτημα
δέκα μήνες αργότερα, τον περασμένο
Μάρτιο, για να διαπιστώσουν ότι ο α-
ριθμός είχε αυξηθεί δραματικά. Περίπου
το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι
πάσχουν από αϋπνία και το ήμισυ δήλωσε
ότι η ποιότητα του ύπνου τους ήταν χει-
ρότερη, παρότι το ποσοστό κρουσμάτων
υποχωρούσε και οι απαγορεύσεις είχαν
αρθεί. «Πολλοί πίστευαν ότι ο ύπνος τους
θα βελτιωνόταν, καθώς βλέπουμε το φως
στην άκρη του τούνελ. Δυστυχώς, τα
πράγματα στο πεδίο του ύπνου είναι χει-
ρότερα από πέρυσι» σημειώνει η δρ Φα-
ρίχα Αμπάσι - Φάινμπεργκ, μέλος της Α-
μερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Υπνου
(AASM). Η χρόνια αϋπνία είναι πολύ πε-
ρισσότερο από μια απλή ενόχληση. Ε-
ξασθενίζει το ανοσοποιητικό, περιορίζει
τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρω-
σης και αυξάνει τις πιθανότητες εμφά-

νισης κατάθλιψης, διαβήτη, άνοιας και
καρδιοπάθειας. Οσο λιγότερο κοιμάται
κανείς τόσο συντομότερη θα είναι η ζωή
του, υποστηρίζουν πολλές μελέτες. 

Ιατρικές έρευνες δείχνουν ότι κατά
τη διάρκεια της πανδημίας οι άνθρωποι
υιοθέτησαν νέες συνήθειες ύπνου, ξε-
νυχτώντας περισσότερο και ξυπνώντας
πιο αργά, διαταράσσοντας έτσι τον καρ-
διακό ρυθμό τους. Η σωματική άσκηση
μειώθηκε στο ελάχιστο και περάσαμε
περισσότερο χρόνο στο σπίτι, αυξήσαμε
το σωματικό μας βάρος, ήπιαμε περισ-
σότερο οινόπνευμα και σβήσαμε τις δια-
χωριστικές γραμμές μεταξύ εργασίας,
σχολείου και κατοικίας. Ολοι οι παραπάνω
παράγοντες επιβαρύνουν τη διαδικασία
του ύπνου. Την ίδια ώρα, το άγχος έδειξε
να κορυφώνεται. Σύμφωνα με έκθεση
που δημοσίευσε η Αμερικανική Ψυχια-
τρική Ενωση, στην πλειονότητά τους οι
Αμερικανοί παραμένουν ανήσυχοι και
έχουν έντονο άγχος για την υγεία, τα οι-
κονομικά και για το ενδεχόμενο κάποιο

αγαπητό τους πρόσωπο να προσβληθεί
από COVID-19. Περισσότεροι από το 50%
των γονέων λένε ότι ανησυχούν για την
ψυχική υγεία των παιδιών τους, ενώ 41%
των ενηλίκων  υποστηρίζουν ότι σήμερα
νιώθουν περισσότερο άγχος απ’ ό,τι κατά
τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Δεν
υποφέρουν, όμως, όλοι από διαταραχές
του ύπνου. Διεθνής ιατρική ομάδα, που
πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ τριών
εκατ. κατοίκων του Λος Αντζελες, της
Νέας Υόρκης, της Σεούλ, του Λονδίνου
και της Στοκχόλμης, διαπίστωσε ότι οι
ερωτηθέντες αύξησαν κατά μέσον όρο
τον χρόνο ύπνου τους κατά 25 λεπτά σε
σύγκριση με έναν χρόνο πριν από την
εμφάνιση της πανδημίας. Αυτοί που ω-
φελήθηκαν περισσότερο ήταν όσοι συ-
νηθίζουν να πέφτουν αργά για ύπνο, κα-
θώς δεν χρειαζόταν πια να σηκώνονται
με ξυπνητήρι. «Η μόνη ιστορία επιτυχίας
αφορά τα “νυχτοπούλια”. Οι άνθρωποι
αυτοί πήραν την εκδίκησή τους και έ-
ζησαν, επιτέλους, σύμφωνα με το βιο-
λογικό τους ρολόι» λέει ο καθηγητής
Νευρολογίας του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνιας, στο Μπέρκλεϊ, Μάθιου Ουό-
κερ.

Απλές μέθοδοι
Οι ειδικοί συνιστούν μερικές απλές

μεθόδους για την αντιμετώπιση της α-
ϋπνίας:

• Ακολουθήστε τον κανόνα των 25
λεπτών. Αν δεν σας πάρει ο ύπνος σε
25 λεπτά ή αν ξυπνήσετε κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας και δεν ξανακοιμηθείτε
στον χρόνο αυτόν, σηκωθείτε από το
κρεβάτι. Ασχοληθείτε με κάτι που σας
χαλαρώνει και σας προκαλεί υπνηλία,
προτού επιστρέψετε στο κρεβάτι.

• Αλλάξτε ρουτίνα. Πάρτε μολύβι και
χαρτί μία με δύο ώρες πριν κοιμηθείτε
και καταγράψτε όλες τις σκέψεις σας.
«Οταν όσα σας ανησυχούν βρίσκονται
στο χαρτί, τσαλακώστε το και πετάξτε
το στα σκουπίδια. Αυτό λέγεται άδειασμα
σκέψεων» επισημαίνει η δρ Αϊλίν Ρόζεν,
καθηγητής στην ιατρική σχολή του Πα-
νεπιστημίου της Πενσυλβάνιας. Η συμ-
βολική αυτή χειρονομία θα σας δώσει
δύναμη και θα σας ηρεμήσει.

• Μια αιτία αϋπνίας είναι η διαρκής
χρήση οθονών, ακόμη και στο κρεβάτι.
Το έντονο μπλε φως που εκπέμπουν οι
οθόνες των αγαπημένων μας συσκευών
λέει στον εγκέφαλό μας ότι δεν είναι
ώρα για ύπνο. Ο κανόνας είναι απλός:
αφήστε όλες τις συσκευές στο σαλόνι. 

• Τηρείτε, τέλος, ρουτίνα ύπνου και
να αποφεύγετε την καφεΐνη μετά τις
δύο το μεσημέρι.

<<<<<<<

Πέρυσι τον Μάρτιο είχε 
εξαγγελθεί η απαγόρευση
του κατάπλου μεγάλων 
σκαφών στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και της
προσέγγισής τους στην 
πλατεία Αγίου Μάρκου.

<<<<<<

Η «κορωνο-αϋπνία» 
αντιμετωπίζεται με 
περισσότερη πειθαρχία.

Επίμονες διαταραχές ύπνου έφερε η πανδημία

Α Π Ο Ψ Η / Του VIJAY GANJU*

<<<<<<<

Η πραγματική τραγωδία 
είναι ότι αυτή η συμφορά 
οφείλεται σε ανθρώπινες
παραλείψεις και θα μπορού-
σε να αποφευχθεί.

Η αιτία του δεύτερου κύματος της πανδημίας στη χώρα είναι ότι η νέα μετάλλαξη, η λεγό-
μενη ινδική, είναι περισσότερο μεταδοτική και θανατηφόρος, πλήττοντας όλο το εύρος των
ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων.

Ο εφιάλτης της Ινδίας

Τεράστια
κρουαζιερόπλοια
στη Βενετία 
Οργισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν 
ότι η κυβέρνηση τους εξαπάτησε

Με σύνθημα «Οχι στα μεγάλα πλοία», διαδήλωσαν... εν πλω κάτοικοι της Βενετίας μπρο-
στά στο πρώτο, τεραστίων διαστάσεων, κρουαζιερόπλοιο που έκανε την εμφάνισή του
αυτό το καλοκαίρι στην πόλη.

To VVV-WIT-08 εντοπίσθηκε σε μια «πυ-
κνοκατοικημένη» περιοχή.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Υποχωρούν οι αποδόσεις
των αμερικανικών

ομολόγων
Tα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ αποδείχθηκαν ισχυ-
ρότερα από τα αναμενόμενα για δεύτερο συνεχή μήνα,
με τις ανοδικές πιέσεις να συνεχίζουν να προέρχονται
κυρίως από τομείς όπου παρατηρείται ανισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ή/και αρνητικές διαταραχές
στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η οικονομία αρχίζει
να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.

Συγκεκριμένα, ο κύριος δείκτης τιμών καταναλωτή
αυξήθηκε 5,0% ετησίως τον Μάιο, ο υψηλότερος ρυθμός
από τον Αύγουστο του 2008, ενώ ο πυρήνας του πληθω-
ρισμού (που δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και
των ειδών διατροφής) ενισχύθηκε 3,8%, ο υψηλότερος
ρυθμός από τα μέσα του 1992. Αντιδρώντας στην ανα-
κοίνωση των στοιχείων, τα κυβερνητικά ομόλογα των
ΗΠΑ δέχθηκαν πιέσεις οι οποίες όμως αποδείχθηκαν
περιορισμένες και προσωρινές. Γενικότερα, τα αμερικανικά
κυβερνητικά ομόλογα έχουν κερδίσει έδαφος τις τελευταίες
εβδομάδες, καθώς τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα
στοιχεία για τις θέσεις απασχόλησης των ΗΠΑ τους τε-
λευταίους δύο μήνες (Απρίλιο και Μάιο) αλλά και μια
σειρά δηλώσεων από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που υποστηρίζουν ότι οι πλη-
θωριστικές πιέσεις οφείλονται κυρίως σε προσωρινούς
παράγοντες έχουν σε κάποιο βαθμό καθησυχάσει τους
πληθωριστικούς φόβους των επενδυτών και έχουν, πα-
ράλληλα, ενισχύσει την άποψη ότι η Κεντρική Τράπεζα
δεν θα βιαστεί να κάνει στροφή σε μια λιγότερο υπο-
στηρικτική νομισματική πολιτική. Σε αυτό το περιβάλλον,
η απόδοση του 10ετούς κυβερνητικού τίτλου των ΗΠΑ
(οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα από τις τιμές) σημείωσε
νέο χαμηλό τριών μηνών την Παρασκευή, λίγο χαμηλότερα
από το 1,43%, έπειτα από προσωρινή άνοδο στο 1,5350
την προηγούμενη ημέρα, αντιδρώντας στην ανακοίνωση
των στοιχείων πληθωρισμού, έχοντας σημειώσει συνολική
μείωση περίπου 30 μ.β. από τα μέσα Μαΐου, όταν είχαν
ανακοινωθεί τα προηγούμενα ισχυρά στοιχεία πληθω-
ρισμού για τον μήνα Απρίλιο.

Στις αγορές συναλλάγματος, τα στοιχεία πληθωρισμού
των ΗΠΑ δεν κατάφεραν να προσδώσουν κάποια στήριξη
στο δολάριο, με την ισοτιμία ευρώ/δολ. να παραμένει
στο πρόσφατο διάστημα διαπραγμάτευσης 1,2100-1,2250,
καθώς και το ευρώ με τη σειρά του δεν μπόρεσε να ε-
πωφεληθεί από την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων
της ΕΚΤ για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο 4,6% για το 2021
και στο 4,7% για το 2022, έναντι προηγούμενων εκτιμή-
σεων 4,0% και 4,1%, αντίστοιχα. 

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ αυτήν την εβδομάδα δεν επι-
φύλαξε κάποια έκπληξη για τους επενδυτές. Οπως ανα-
μενόταν, τα βασικά επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα,
ενώ το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση
και για το τρίτο τρίμηνο του έτους του «σημαντικά υ-
ψηλότερου ρυθμού» αγορών αξιογράφων μέσω του έ-
κτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού
λόγω της πανδημίας (PEPP) σε σύγκριση με αυτόν τους
πρώτους μήνες του έτους.

* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγο-
ρών της Εurobank.

Σε νέο υψηλότερο επίπεδο 
εντός 2021 έκλεισε την Τρίτη 
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Σε νέο υψηλότερο επίπεδο ε-
ντός του 2021 έκλεισε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Α-
ξιών Κύπρου, με οδηγό τη με-
γάλη αύξηση πέραν του 3%
που κατέγραψε η μετοχή της
Τράπεζας Κύπρου. Ο Γενικός

Δείκτης παρουσίασε άνοδο
της τάξης του 0,82% και έ-
κλεισε στις 65,30 μονάδες, α-
νεβάζοντας τα κέρδη του 2021
στο σημαντικό ποσοστό του
15,3%. Ο Δείκτης FTSE/CySE
20 ανήλθε στις 39,05 μονάδες
παρουσιάζοντας άνοδο 0,83%.
Ο ημερήσιος τζίρος περιορί-
στηκε στις €308.086.

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, ά-

νοδο σημείωσαν η Κύρια Α-
γορά σε ποσοστό 0,97% και
η Εναλλακτική Αγορά κατά
0,03%.

Αμετάβλητοι παρέμειναν
οι δείκτες των Ξενοδοχείων
και των Επενδυτικών Εται-
ρειών. Το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον προσέλ-
κυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €191.186 (άνοδος
3,47% - τιμή κλεισίματος
€1,045). Ακολούθησαν οι με-
τοχές της Logicom με €94.277
(πτώση 2,94% - τιμή κλεισί-
ματος €1,65), της Ελληνικής
Τράπεζας με €8.836 (άνοδος
0,53% – τιμή κλεισίματος
€0,752), της Άλκης Χατζηκυ-
ριάκος Φρου Φρου με €3.676
(πτώση 8,92% - τιμή κλεισί-
ματος €0,286) και της Salamis
Tours με €2.965 (άνοδος
6,42% - τιμή κλεισίματος
€1,16). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6
κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά
και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.
Ο αριθμός των συναλλαγών
περιορίστηκε σε 109.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης
παρουσίασε άνοδο
της τάξης του
0,82% και έκλεισε
στις 65,30 μονάδες.

Δ Ε Κ Α στα Δ Ε Κ Α

Τη θέση ότι σε μία κρίση δεν πρέπει
απλώς να φαίνεσαι δυνατός, αλλά και
να είσαι, διατυπώνει στο ΔΕΚΑ στα
ΔΕΚΑ η Managingand Creative
Director – Orb Communications Νι-
κολέττα Χαραλάμπους, προσθέτοντας
ότι στην περίοδο της πανδημίας οι
εταιρείες δεν επέδειξαν εσωστρέφεια
και συντηρητική διάθεση, αλλά πα-
ρέμειναν δίπλα στους πελάτες τους.
Εξάλλου, ο GeneralManagerτης ίδιας
εταιρείας Ηλίας Αντωνιάδης τόνισε
ότι οι επιχειρήσεις και ο τομέας της
επικοινωνίας και διαφήμισης οφείλουν
όχι απλώς να κάνουν ένα βήμα πα-
ρακάτω, αλλά να προσφέρουν λύσεις
που θα ανταποκρίνονται στη νέα ε-
πιχειρηματική πραγματικότητα.

1. Πόσο δύσκολο είναι να κρα-
τήσεις «ζεστούς» τους διαφημι-
ζόμενους στην πανδημία για να
συνεχίσουν να επικοινωνούν
τα μηνύματά τους; 

Νικολέττα Χαραλάμπους: Ζούμε
σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρ-
κώς. Είναι συνεπώς ακόμη πιο ανα-
γκαίο να μελετούμε και να ενημε-
ρωνόμαστε συνεχώς για όλες τις ε-
ξελίξεις που συμβαίνουν στην εγ-
χώρια αλλά και την παγκόσμια αγο-
ρά, προσφέροντας λύσεις και απα-
ντήσεις στα διλήμματα των πελατών
μας. Παραμένουμε συνοδοιπόροι
των πελατών μας σε κάθε δύσκολη
περίοδο. Προσπαθούμε να είμαστε
χρήσιμοι και δημιουργικοί για αυτούς
υιοθετώντας επικοινωνιακές προ-
σεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της αγοράς, αλλά και σε
προκλήσεις που ενδεχομένως να
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

2. Οι επιδοτήσεις των επιχειρή-
σεων από την κυβέρνηση πι-
στεύετε ότι έπιασαν τόπο; Αν
ναι, σε ποιο βαθμό;

Ηλίας Αντωνιάδης: Σίγουρα η πα-
ροχή οικονομικής στήριξης από το
κράτος βοήθησε τις επιχειρήσεις να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους έναντι του προσωπικού τους,
καταβάλλοντας μέρος των μισθών
και άλλα ωφελήματα. Ωστόσο, η στή-
ριξη προς τις ίδιες τις εταιρείες ήταν
περιορισμένη και λόγω μείωσης του
κύκλου εργασιών τους αρκετές επι-

χειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά
πρόβλημα βιωσιμότητας.

Βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες
και δυστυχώς οι πραγματικές συνέ-
πειες της πανδημίας ακόμη δεν έχουν
διαφανεί. 

3. Υπάρχει καταναλωτικό από-
θεμα λόγω της πανδημίας;

Νικολέττα Χαραλάμπους: Σε κάθε
νόμισμα υπάρχουν πάντοτε δύο ό-
ψεις. Από την μία βλέπουμε μία ση-
μαντική μερίδα του κόσμου να βρί-
σκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οι-
κονομικά προβλήματα και από την
άλλη υπάρχουν οι καταναλωτές που
έχουν αποθέματα χρημάτων να δια-
θέσουν για αγορές. Το μόνο σίγουρο
είναι πως στη μετά-πανδημία εποχή
θα επικρατήσουν περίεργες κατα-
ναλωτικές τάσεις. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδρα-
ματίζει και ο καταναλωτής, ο οποίος
κατά το 2020, έγινε κάποιος άλλος.
Και ίσως στην μετά πανδημία εποχή
να γίνει και πάλι κάποιος άλλος,
αφού ξαφνικά θα έχει και πάλι δια-
θέσιμες μπροστά του όλες τις κατα-
ναλωτικές επιλογές και θα εξέλθει
από μια περίοδο «στέρησης» κάποιων
από αυτές.

4. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι
θα κατευθυνθεί η κατανάλωση
στην μετά την πανδημία εποχή; 

Ηλίας Αντωνιάδης: Έχει επηρε-
αστεί τόσο πολύ η καθημερινότητα
και η ψυχολογία του κόσμου, που
θεωρώ ότι οι τομείς με τη μεγαλύτερη
ζήτηση θα είναι αυτοί της ψυχαγω-
γίας και της αναψυχής. 

Ποιος αλήθεια δεν θα θέλει να
πάει φέτος διακοπές;  Να παρακο-
λουθήσει ζωντανά ένα αγώνα, μια
συναυλία, να πάει σε ένα νυχτερινό
μαγαζί, στο οποίο δεν θα χωράει να
κουνηθεί όχι δεν θα του επιτρέπουν
να λικνιστεί.  

5. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
ή και τα διαφημιστικά δίκτυα με
τα οποία συνεργάζεστε πώς α-
ντιμετώπισαν αυτή την πρωτό-
γνωρη κατάσταση; 

Νικολέττα Χαραλάμπους: Οι πε-
ρισσότερες εταιρείες συνέχισαν την
υλοποίηση επικοινωνιακών δράσε-

ων, προσαρμόζοντας ωστόσο τα ε-
πικοινωνιακά τους μηνύματα στη
νέα πραγματικότητα. Δεν επέδειξαν
εσωστρέφεια και συντηρητική διά-
θεση αλλά παρέμειναν δίπλα στους
πελάτες τους. Άλλωστε, σε μία κρίση
δεν πρέπει απλώς να φαίνεσαι δυ-
νατός, αλλά και να είσαι. 

6. Κατά την άποψή σας ποιοι ή-
ταν οι κερδισμένοι της κρίσης;
Ποια συμβουλή θα τους δίνατε; 

Ηλίας Αντωνιάδης: Σίγουρα όλοι
όσοι ασχολούνται επιχειρηματικά
με το διαδίκτυο, αλλά και οι εταιρείες
που ήταν συνεχώς σε επαφή με τους
καταναλωτές, επενδύοντας σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρ-
μοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις
θα βγουν κερδισμένοι από την κρίση.
Ταυτόχρονα οι εταιρείες που επέ-
δειξαν ευελιξία και γρήγορη προ-
σαρμογή στα νέα δεδομένα θα έχουν
τις λιγότερες απώλειες.

Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε
ότι η στροφή του κοινού προς τις
online αγορές και τη διαδικτυακή ε-

πικοινωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται
δεδομένη. Αναμένουμε εξάλλου ότι
η περίοδος μετά την πανδημία θα πε-
ριέχει έντονο το στοιχείο της αμφι-
σβήτησης και της απαξίωσης στην
πραγματικότητα της covid εποχής
και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λά-
βουν σοβαρά υπόψη οι εταιρείες.

7. Ως προς τη διαχείριση αυτής της
παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων,
τι γεύση σας αφήνει το κράτος μας
αλλά και οι πολίτες του;

Νικολέττα Χαραλάμπους: Το κρά-
τος εφάρμοσε πολιτικές που ίσχυσαν
και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για
προστασία των πολιτών από τον κο-
ρωνοϊό και παροχή στήριξης σε ό-
σους βρέθηκαν σε δυσμενή θέση.
Από πλευράς τους οι πολίτες επέ-
δειξαν σε μεγάλο βαθμό πειθαρχία
και υπευθυνότητα ειδικά στο πρώτο
κύμα της πανδημίας. Στην πορεία
επήλθε η κόπωση και αυτό μας έκανε
περισσότερο αντιδραστικούς. 

Το κράτος θα έπρεπε να λειτουρ-
γήσει προδραστικά και με μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα στον χει-
ρισμό θεμάτων που αφορούσαν ευ-
αίσθητους τομείς όπως η παιδεία
και ο πολιτισμός. Δυστυχώς αυτό
δεν έγινε με αποτέλεσμα να παρου-
σιαστούν πολλά προβλήματα ιδιαί-
τερα σε αυτούς τους δυο τομείς.

8. Ποιες συνήθειες ήρθαν για να
μείνουν κατά την άποψή σας;

Νικολέττα Χαραλάμπους: Ένα
μεγάλο ποσοστό εταιρειών θα υιο-
θετήσουν μόνιμα την δυνατότητα

της κατ’ οίκον εργασίας.  Πιθανόν
όχι σε σταθερή βάση, αλλά σε επι-
λεκτική βάση ή σε μια μορφή που
να εξυπηρετεί και τις ίδιες τις επι-
χειρήσεις αλλά και τους εργαζομέ-
νους σε αυτές.

Ταυτόχρονα, μια άλλη συνήθεια
που φαίνεται ότι έχει χτίσει έδαφος
είναι η διαδικτυακή ενημέρωση.
Συνειδητά ή και υποσυνείδητα, το
κοινό έχει στραφεί εντονότερα στην
ειδησεογραφική ενημέρωση μέσω
των κυπριακών ή ξένων portal και
αυτό έχει βοηθήσει στην αύξηση
της επισκεψημότητας σε αυτά τα
portals αλλά και της διαφημιστικής
μερίδας που εξασφαλίζουν.  

9. Το φαινόμενο «Netflix» τι ε-
πίδραση πιστεύετε θα έχει στη
διαφημιστική αγορά και με ποι-
ον χρονικό ορίζοντα;

Ηλίας Αντωνιάδης: Είναι ένα φαι-
νόμενο που ήρθε για να μείνει, κα-
θιστώντας σιγά σιγά τη συνδρομητική
διαδικτυακή τηλεόραση ως τη μόνη
επιλογή. Γεγονός που θα υποχρεώσει
τους κυπριακούς τηλεοπτικούς σταθ-
μούς να προσαρμοστούν σύντομα
στη νέα αυτή πραγματικότητα. 

Όπως έχουμε ήδη πει, ο κατανα-
λωτής έχει αλλάξει. Έχοντας αυτό
ως δεδομένο, οι επιχειρήσεις και ο
τομέας της επικοινωνίας και διαφή-
μισης οφείλουν όχι απλώς να κάνουν
ένα βήμα παρακάτω, αλλά να προ-
σφέρουν λύσεις που θα ανταποκρί-
νονται στη νέα επιχειρηματική πραγ-
ματικότητα και στον διαρκώς μετα-
βαλλόμενο σημερινό καταναλωτή.

<<<<<<

Προσπαθούμε να είμαστε
χρήσιμοι και δημιουργι-
κοί για τους καταναλωτές
υιοθετώντας  επικοινω-
νιακές προσεγγίσεις που
ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της  αγοράς.

Σε μία κρίση 
δεν πρέπει απλώς 

να φαίνεσαι δυνατός,
αλλά και να είσαι

10. ΛΑΚΩΝΙΚΑ

1.   Digital ή Τηλεόραση;
N.X.: Digital
Η.Α.: Τηλεόραση

2. Netflix ή Apple TV;
N.X.: Apple TV
Η.Α.: Netflix

3. Ραδιόφωνο ή Spotify;
N.X.: Ραδιόφωνο
Η.Α.: Ραδιόφωνο

4. Ανάλυση ή είδηση;
N.X.: Ανάλυση
Η.Α.: Ανάλυση

5. Desktop ή Mobile;
N.X.: Mobile
Η.Α.: Mobile

6. Twitter ή Instragram;
N.X.: Instagram
Η.Α.: Instagram

7. Facebook ή YouTube;
N.X.: YouTube
Η.Α.: YouTube

8. Notifications ή Email;
N.X.: Email
Η.Α.: Email

9. Zoom ή Teams;
N.X.: ZOOM
Η.Α.: Teams

Νικολέττα Χαραλάμπους
MANAGING AND CREATIVE DIRECTOR – ORB COMMUNICATIONS 

Ηλίας Αντωνιάδης
GENERAL MANAGER–ORB COMMUNICATIONS

Στη μετά-πανδημία εποχή θα επικρατήσουν περίεργες καταναλωτικές τάσεις,
εκτιμά η Νικολέττα Χαραλάμπους.  Η στροφή προς τις online αγορές και τη διαδι-
κτυακή επικοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, σημειώνει ο Ηλίας Α-
ντωνιάδης.

Ανθρωποι της επικοινωνίας απαντούν
για τις αλλαγές που φέρνει η νέα εποχή.

Στο 5,2% βλέπει τώρα την ανάκαμψη για το 2022 η ΤτΕ
Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Σε αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψής
της για την ανάκαμψη το 2022, από το 4,8%
που την τοποθετούσε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο στο 5,2%, θα προχωρήσει, σύμφωνα με
πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος στην
επικείμενη έκθεσή της για τη νομισματική
πολιτική, που θα δημοσιευθεί στις 28 Ιουνίου.
Αμετάβλητη, στο 4,2%, θα αφήσει την πρό-
βλεψή της για το 2021, η οποία είχε διατυπωθεί
τον περασμένο Απρίλιο στην ετήσια έκθεση
του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.

Ετσι, η κεντρική τράπεζα, η οποία κινείτο
ούτως ή άλλως στην αισιόδοξη κατεύθυνση
των προβλέψεων, έρχεται να προστεθεί στους
οργανισμούς που βλέπουν βελτιωμένες προ-

οπτικές για την οικονομία, ιδίως τώρα που οι
εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης είναι
κοντά. 

Φυσικά, οι αβεβαιότητες παραμένουν. Το
παρήγορο είναι ότι όλο και περισσότεροι ορ-
γανισμοί φέρνουν όλο και πιο κοντά την κά-
λυψη της ζημίας της πανδημίας, η οποία το-
ποθετείται κάποια στιγμή στο δεύτερο εξάμηνο
του επόμενου έτους. Σύμφωνα με την ανα-
μενόμενη έκθεση για τη νομισματική πολιτική,
το 8,2% της ύφεσης του 2020 θα υπερκαλυφθεί
με τη σωρευτική αύξηση του 10% της φετινής
και της επόμενης χρονιάς. 

Η Κομισιόν προβλέπει ανάκαμψη με ρυθμό
4,1% φέτος και 6% το 2022, ξεπερνώντας σω-
ρευτικά και αυτή το 10%, ενώ το ΔΝΤ βλέπει
3,3% φέτος και 5,4% το 2022, που πάλι υπερ-

καλύπτει τις απώλειες του 2020. Η κυβέρνηση
είναι σχετικά πιο απαισιόδοξη για φέτος προ-
βλέποντας ανάκαμψη με ρυθμό 3,6%, αλλά
πολύ αισιόδοξη για το 2022, με πρόβλεψη για
ρυθμό 6,2%, πλησιάζοντας σωρευτικά και
αυτή το 10%. 

Τα αποτελέσματα του ΑΕΠ του πρώτου
τριμήνου, που αποτέλεσαν θετική έκπληξη,
καθώς αυτό υποχώρησε μόνο κατά 2,3% σε
ετήσια βάση οδήγησαν πρόσφατα σε θετικές
αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τη φετινή
χρονιά της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha
Bank. 

Η Εθνική προβλέπει πλέον ανάκαμψη 5,7%
για φέτος (έναντι προηγούμενης πρόβλεψής
της για 4,7%) και 4,9% για το 2022, ενώ η
Alpha Bank βλέπει ανάκαμψη πάνω από 4,5%.

Αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις
προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία.
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