
Κρατούν μικρό
καλάθι για
το comeback
των ρώσων
Ερωτηματικό η Βρετανία
Η επανέναρξη πτήσεων προς την Κύπρο
από τις 28 Ιουνίου, θεωρείται εκ πρώτης
όψεως θετική εξέλιξη για τις τουριστι-
κές κρατήσεις. Ωστόσο, ξενοδόχοι και
τουριστικοί πράκτορες επιλέγουν να
κρατούν μικρό καλάθι για τις αφίξεις
από τη Ρωσία. Από τα μέσα Ιουλίου
και μετά αναμένεται αύξηση των ρω-
σικών ροών. Ερωτηματικό παραμένει
η Βρετανία. Σελ. 5

Προκλήσεις
και προοπτικές
στις κατασκευές
Συνέντευξη Λευτέρη Σούττου

Η αβεβαιότητα αποτελεί το βασικό πρό-
βλημα στον τομέα των κατασκευών
καθώς δεν μπορεί να γίνει προγραμ-
ματισμός, αναφέρει στην «Κ» ο
Business Development Director του
ομίλου ΚΑΡΜΑ Λευτέρης Σούττος. Πε-
ριγράφει τις νέες ανάγκες και το νέο
προϊόν της αγοράς, όπως διαμορφώ-
νεται και μετά το πρόγραμμα των πο-
λιτογραφήσεων, την έλλειψη πρώτων
υλών και τις τιμές. Σελ. 8
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ

Ερχονται καινοτομίες στη διαφήμιση
Η εταιρεία ανέπτυξε μηχανισμούς άμυνας ενάντια στην πανδη-
μία  και κατάφερε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, τονίζει
στο ΔΕΚΑ στα ΔΕΚΑ η Κυριακή Λουκά, της Ogilvy Cyprus. Ανα-
φέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα βήματα που έγι-
ναν προς αυτή την κατεύθυνση και διατυπώνει την άποψη πως
έρχονται καινοτομίες  στον χώρο της διαφήμισης. Σελ. 24

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ

Στροφή στο ψηφιακό πορτοφόλι
Η στροφή προς μια παγκόσμια οικονομία χωρίς μετρητά, την ο-
ποία επιτάχυνε η πανδημία, κατέστησε εξαιρετικά δημοφιλείς
τις πληρωμές μέσω κινητού. Η τάση αναμένεται να ενταθεί και
να συνεχιστεί. Σύμφωνα με στοιχεία της Trading Platforms, μέ-
σα στο 2021 ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτά
τα ψηφιακά πορτοφόλια θα φτάσει στο 1,5 δισ. Σελ. 12

ΤΕΞΑΣ

Υποψήφιο για «εξορύξεις» bitcoin
Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τον χειμώνα, όταν  α-
κραία καρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, το
Τέξας φαίνεται πως θα είναι ο τόπος όπου θα καταλήξουν μαζι-
κά οι «εξορύξεις» bitcoin, όπως αποκαλούνται οι πολυσύνθετες
και άκρως ενεργοβόρες διαδικασίες μέσα από τις οποίες δημι-
ουργείται το μεγαλύτερο από τα κρυπτονομίσματα. Σελ. 11

ΗΠΑ

Οι δυναστείες αύξησαν 
αισθητά τον πλούτο τους
Η οικογένεια Γουόλτον, κληρονόμοι
του Σαμ Γουόλτον ιδρυτή του ομίλου
Walmart, έχει αυξήσει τον πλούτο της
κατά 247 δισ. δολάρια από το 1983 έ-
ως σήμερα. Δέκα από τις πλουσιότε-
ρες δυναστείες των ΗΠΑ, που ελέγ-
χουν επιχειρηματικούς κολοσσούς,
είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται
στη διάρκεια της πανδημίας κατά 136
δισ. δολάρια σε 14 μήνες. Σελ. 12

ΕΛΛΑΔΑ

Oι ανατιμήσεις
αλλάζουν το εμπόριο
Η ζήτηση παγκοσμίως που δημιουρ-
γήθηκε στη διάρκεια των lockdowns
έχει εκτοξεύσει το κόστος πρώτων υ-
λών και μεταφορικών, που οδηγούν
σε μπαράζ ανατιμήσεων. Στελέχη του
λιανεμπορίου υπογραμμίζουν ότι πολ-
λές εταιρείες αναζητούν προμηθευ-
τές σε νέες αγορές. Σελ. 16

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Βλέπουν ευκαιρίες σε
δαπάνες ηλικιωμένων
Μετά την πανδημία, οι καταναλωτές
τρίτης ηλικίας αναμένεται να επιδο-
θούν σε μεγάλες δαπάνες που θα δη-
μιουργήσουν επενδυτικές ευκαιρίες
στους τομείς της υγείας και γενικά της
φροντίδας. Διαχειριστές κεφαλαίων
εκτιμούν πως ηλικιωμένοι με οικονο-
μική άνεση θα επιδείξουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για ιατρικές υπηρεσίες
και για είδη πολυτελείας. Σελ. 9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6

Ανασχηματισμός υψηλού ρίσκου και
εσωτερικού ξεκαθαρίσματος.

Μήνυμα προς τις κυπριακές τράπεζες έ-
στειλε η Φρανκφούρτη ζητώντας να ικα-
νοποιήσουν ενδιάμεσους στόχους (rate)
αναφορικά με το επίπεδο ελάχιστων α-
παιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξι-

μων υποχρεώσεων MREL που θα πρέπει
να έχουν μέχρι το τέλος του 2021, παρά
το ότι η επίσημη εφαρμογή των απαιτή-
σεων του MREL θα είναι το 2025. Οι κυ-
πριακές τράπεζες έχουν λάβει στόχους

απαιτήσεων MREL από τις εποπτικές αρ-
χές, που κυμαίνονται στο 23-25%, ανα-
λόγως του προφίλ της καθεμίας, ενώ μέχρι
το 2022 θα πρέπει να έχουν ικανοποιήσει
τους δικούς τους προσωπικούς ενδιάμε-

σους στόχους. Aν και το «χορό» του MREL
τον άνοιξε η Τρ. Κύπρου, μέχρι το τέλος
του 2021 θα πρέπει να έχουν προχωρήσει
και οι υπόλοιπες τράπεζες σε έκδοση α-
ντίστοιχου ομολόγου. Από εδώ και πέρα,

οι τράπεζες κάθε χρόνο μετά το 2022 θα
πρέπει να «χτίζουν» το «MREL Buffering»
τους, μέχρι να φτάσουν στον επιθυμητό
στόχο το 2025, με πιθανότερο σενάριο
να το προχωρούν ανά 20%. Σελ. 3

Σχέδια για ομόλογα MREL μέσα στο 2021
Μήνυμα των εποπτικών αρχών στις τράπεζες – Στόχος η δημιουργία ενδιάμεσου κεφαλαιακού μαξιλαριού

Η πανδημία αλλά και η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλάζουν τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών και δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους ξενοδό-
χους αλλά και τους αερομεταφορείς. Τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για να επισκεφθούν προορισμούς με λιγότερο κόσμο. Επι-
πλέον, το 51% δηλώνει πως επιθυμεί να ταξιδεύει περισσότερο σε περιόδους διαφορετικές από εκείνες της εποχικής κορύφωσης του τουρισμού. Σελ. 10

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ψηφιακή οικονομία
Η τράπεζα της Κίνας παρεμβαίνει και θέτει
περιορισμούς στη χρήση των κρυπτο-
νομισμάτων σε συστήματα πληρωμών
της χώρας όπως επίσης και σε μεγάλες
τράπεζες, στις οποίες απαγορεύεται η
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με
την εμπορία κρυπτονομισμάτων. Η συ-
γκεκριμένη, αποτελεί την τρίτη σε περίοδο
οκτώ ετών ουσιαστική παρέμβαση της
Κίνας στην τιμή του bitcoin, την ίδια
στιγμή που η χώρα φιλοξενεί το 65% των
υπερ-υπολογιστών που παράγουν τον
αλγόριθμο για να συνεχίζει ανεπηρέαστη
η εμπορία του πλέον δημοφιλούς κρυ-
πτονομίσματος ανά τον κόσμο. Αυτό, ό-
μως, που προκαλεί πλέον μεγάλη ανη-
συχία παγκοσμίως είναι το αρνητικό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα για την «πα-
ραγωγή» του bitcoin, εξαιτίας της μεγάλης

ενεργειακής απαίτησης για τη λειτουργία
των υπερ-υπολογιστών. Μέχρι σήμερα,
η δημοφιλία που απολάμβανε το bitcoin-
παρόλη την επιβράδυνση που προκαλεί
στην προσπάθεια μηδενισμού της οικο-
νομίας του άνθρακα- ήταν η υποσχόμενη
διασφάλιση της ανωνυμίας στις συναλ-
λαγές. Αυτό βρίσκεται μάλλον σε αμφι-
σβήτηση τον τελευταίο καιρό εφόσον
αποκαλύφθηκε ότι η ομοσπονδιακή α-
στυνομία των ΗΠΑ κατάφερε να εντοπίσει
το ψηφιακό πορτοφόλι που χρησιμοποι-
ήθηκε για την είσπραξη λύτρων σε υπό-
θεση κυβερνοεγκλήματος και να συνδέσει
την ψηφιακή με την πραγματική ταυτό-
τητα των εκβιαστών. Αυτό έγινε κατορ-
θωτό λόγω της μεγάλης χρήσης στην
προκειμένη περίπτωση του bitcoin από
τους «ιδιοκτήτες» του ψηφιακού πορτο-

φολιού για την αγορά πραγματικών προϊ-
όντων και υπηρεσιών. Το κενό προσπα-
θούν ήδη να εκμεταλλευθούν άλλα κρυ-
πτονομίσματα φιλοδοξώντας να «γκρε-
μίσουν» το bitcoin από τον θρόνο του.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι λόγω της με-
γάλης διακύμανσης της τιμής του bitcoin
δεν προσφέρεται για χρήση ως συναλ-
λακτικό νόμισμα αφού η πρόσφατη η-
μερήσια βουτιά του 30% απέδειξε ότι
δεν μπορεί να  είναι τίποτα περισσότερο
από ένα κερδοσκοπικό εργαλείο. Ξεκά-
θαρα προκύπτει ότι η συσσώρευση bitcoin
όλο αυτό το διάστημα έγινε με στόχο
την προσπόριση επενδυτικών κερδών
και όχι επειδή είναι αντικείμενο συναλ-
λαγών για προϊόντα και υπηρεσίες. Α-
ναπτύσσεται συνεπώς μια επιχειρημα-
τολογία από τους ειδικούς στο θέμα ότι

τα  κενά του bitcoin θα έρθουν να καλύ-
ψουν άλλα  κρυπτονομίσματα ειδικού
σκοπού. Με δεδομένη τη μελλοντική, ό-
πως όλα δείχνουν, επικράτηση των ψη-
φιακών νομισμάτων, η ΕΚΤ προετοιμάζει
εδώ και καιρό την εισαγωγή ενός ψη-
φιακού ευρώ. Σε μια περίοδο όπου η α-
ξιοπιστία της ΕΚΤ βρίσκεται στα ύψη -
λόγω της θετικής της συνεισφοράς στην
παρούσα υγειονομική κρίση αλλά και
παλαιότερα στην κρίση χρέους του ευ-
ρώ- προωθείται ως η εκδότρια αρχή ενός
ψηφιακού νομίσματος που δεν αποσκοπεί
στο κέρδος και δεν έχει κανέναν λόγο
να διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις συναλλαγές σε ένα μελ-
λοντικό ψηφιακό ευρώ. Επιχειρείται, συ-
νεπώς, η δημιουργία εικόνας αξιοπιστίας
στην βάση της ανωνυμίας για το ψηφιακό

ευρώ λέγοντας μάλιστα  για μικρές συ-
ναλλαγές, που είναι και η πλειοψηφία
των δοσοληψιών, η ανωνυμία αποτελεί
βασικό στοιχείο και άρα η αξιοπιστία
είναι διασφαλισμένη. Κυρίαρχο στοιχείο
στην προσπάθεια που αναλαμβάνει η
ΕΚΤ και αναμένεται να κρατήσει άλλα
δύο χρόνια πριν μορφοποιηθεί, είναι ότι
το ψηφιακό ευρώ σε αντίθεση με τα κρυ-
πτονομίσματα θα είναι νόμισμα συναλ-
λαγών και όχι κερδοσκοπίας. Θα είναι
νόμισμα σταθερό που θα τυγχάνει επο-
πτείας ενώ σε περιόδους κρίσεων θα
μπορεί να στηρίξει την αξία του σε προ-
γράμματα εγγύησης καταθέσεων και ερ-
γαλεία παροχής ρευστότητας. Και το πιο
σημαντικό είναι ότι θα σφραγίσει την
ψηφιακή μετάβαση που τόσο ψηλά θέτει
η ΕΕ στις επιλογές της.

Ευθύνες με τη σέσουλα από το 2007 έως
το 2020 σε εκτελεστική και νομοθετική
εξουσία -ελεγκτικούς μηχανισμούς και
ιδιώτες επιρρίπτει το τελικό πόρισμα
της Ερευνητικής Επιτροπής για το Πρό-

γραμμα των πολιτογραφήσεων. Για την
εκτελεστική εξουσία κάνει λόγο για εν-
δεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τη νο-

μοθετική εξουσία ονοματίζονται τρεις
βουλευτές για ενδεχόμενη σύγκρουση
συμφερόντων. Στο πόρισμα αφήνεται
να πλανάται το ενδεχόμενο απόκρυψης
στοιχείων από τον Γενικό Ελεγκτή ή και

παρουσίασης ανακριβειών. Συγκεκριμένα
γίνεται λόγος για τρεις περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο Γενικός Ελεγκτής φαίνεται
να κατέθεσε άλλα από τα πραγματικά
γεγονότα. Σελ. 4
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Η πανδημία αλλάζει το μοντέλο του τουρισμού



Ο ανασχηματισμός 
και οι κλίκες
Αυτός δεν ήταν ανασχηματισμός, ήταν βαθύς
καθαρισμός του Προεδρικού. Οκ, το ξέραμε ό-
τι υπήρχαν ομάδες και αντίπαλα στρατόπεδα
στον Λόφο, αλλά κανένας δεν υπολόγιζε το
μέγεθος της αντεπίθεσης. Και της εκπαραθύ-
ρωσης τόσων πολλών σε μία μόνο ημέρα…
Κάποιοι απορούν ακόμα τι πραγματικά φταίει
που η καριέρα τους στον Λόφο έληξε τόσο σύ-
ντομα και τόσο άδοξα. Άλλοι μάλλον επιχαί-
ρουν που τα κατάφεραν και καθάρισαν το τοπίο
και μπορούν σχεδόν απερίσπαστοι να κινούνται
στους διαδρόμους της εξουσίας. Σχεδόν απερί-
σπαστοι, γιατί ένας-δύο τους ξέφυγαν…
Μπορεί για κάποιους που διαβάζουν τα προα-
ναφερόμενα να μην βγάζουν πολύ νόημα. Για
κάποιους άλλους όμως εκεί στον Λόφο και κά-
ποιους που βρέθηκαν ξαφνικά εκτός αυτού
βγάζουν και νόημα και ουσία. 
Πηγή μου, που ανεβοκατεβαίνει στον Λόφο,
μου έλεγε χθες ότι ο ανασχηματισμός όπως έγι-
νε επιβεβαίωσε ότι «οι κλίκες ποτέ δεν πεθαί-
νουν, από τα πιο χαμηλά στρώματα της κυπρια-
κής κοινωνίας μέχρι τον Λόφο της εξουσίας». 
Όλα αυτά ανεξαρτήτως του εάν χρειαζόταν α-
ναδόμηση η επικοινωνιακή ομάδα του Προέ-
δρου, που πολλοί το έλεγαν ότι χρειαζόταν. 

Ο δακτυλοδεικτούμενος
Αδάμου
Δεν άντεξε τελικά την πίεση ο Αδάμου. Ο κα-
λοπροαίρετος πολιτικός, ενώ είχε αποφασίσει
να βοηθήσει τον τόπο και τους ανθρώπους, ει-
δικά στο ΓεΣΥ που το ΑΚΕΛ διαλαλεί ότι θα το
στηρίξει με κάθε τίμημα, βρέθηκε δακτυλο-
δεικτούμενος από τους συντρόφους του. Και
δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι τουλάχιστον η
τέταρτη. Την πρώτη το ΑΚΕΛ του απέτρεψε
την εκλογή στην προεδρία της Βουλής για να
μην συνεργαστεί με τους… εχθρούς. Μετά τον
απείλησαν να μην δεχθεί υπουργοποίηση επί
Αναστασιάδη για τους ίδιους λόγους. Πρό-
σφατα έβαλαν προσκόμματα να μην εκλεγεί
στην προεδρία της Βουλής αντικαθιστώντας
τον Συλλούρη αλλά ευτυχώς απέτυχαν. Τώρα
του έκαναν πόλεμο να αρνηθεί την υπουργο-
ποίηση και «ας φτιάξουν το ΓεΣΥ όπως το θέ-
λουν αρκεί εμείς να είμαστε αντιπολίτευση»…
Κάποτε όμως θα τα πει, μου είπε πηγή που ξέ-
ρει πολλά. 

Η προανακοίνωση του
Οδυσσέα-Τσακ Νόρις
Πολύ αναστατωμένος ο Οδυσσέας-Τσακ Νό-
ρις με όσα του προσάπτει η Ερευνητική Επι-
τροπή για τις πολιτογραφήσεις στο πόρισμά
της. Θα θυμάστε ότι ενήργησε προληπτικά και

προκαταβολικά με καταγγελία στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς. Πριν ακόμα δει το πόρισμα.
Πριν ακόμα διαβάσει τι έχουν γράψει για την
υπηρεσία του. Χθες που διάβασε όσα του προ-
σάπτουν έβγαλε προανακοίνωση για να κα-
ταγγείλει την Επιτροπή ενημερώνοντας μας
πως σήμερα θα εκδοθεί η κανονική ανακοίνω-
ση. Ποιος ξέρει, ίσως αύριο να εκδώσει και
τρίτη ανακοίνωση και μπορεί μεθαύριο να
βγάλει και μικρό εγχειρίδιο για να μας λέει ότι
είναι αμάρτημα να ελέγχεται ο Γενικός Ελε-
γκτής.
Στην προανακοίνωσή της η Υπηρεσία του Ο-
δυσσέα-Τσακ Νόρις, αναφέρεται στην «εκτός
όρων εντολής, μεροληπτική προσπάθεια της
Ερευνητικής Επιτροπής, κατά παράβαση κάθε
αρχής δεοντολογίας να πλήξει με ανυπόστατα
επιχειρήματα, προσωπικά το Γενικό Ελεγκτή
για τους προφανείς λόγους που έχουν ήδη α-

ναδειχθεί» και μας ενημερώνει πως σε αυτή
την προσπάθεια θα απαντήσει σήμερα με ε-
κτενή ανακοίνωση.
Δεν περιορίστηκε όμως σε μία μόνο προανα-
κοίνωση. Ήρθε και δεύτερη. Αυτή τη φορά α-
πό το προσωπικό προφίλ του Οδυσσέα-Τσακ
Νόρις για να μας δείξει τι πάει να πει επίπεδο.
Έγραψε ο μέγιστος: «Προφανώς, για προστα-
σία της ΕΥ, θα πρέπει να ενημερωθεί κι ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος με συμπληρωματική επι-
στολή αφού το περιεχόμενο της Έκθεσης επι-
βεβαιώνει πως όταν υπάρχει τόσο έκδηλη με-
ροληψία, αναπόφευκτα και το αποτέλεσμα θα
είναι απαράδεκτο και αναλόγου χαμηλού επι-
πέδου».
Απ’ ότι μαθαίνω ακόμα και στο πριγκιπάτο έ-
χουν φρίξει με τις προανακοινώσεις και φο-
βούνται τι θα διαβάσουν στις ανακοινώσεις. 
Το συμπέρασμα ότι αν ο γενικώς ελεγκτής μι-

λούσε από το 2016 και δεν αποσιωπούσε τα ό-
ποια ευρήματά του (αφού έκανε έρευνα χω-
ρίς να εκδώσει έκθεση) ίσως τα προβλήματα
να λύνονταν εγκαίρως. Τώρα γιατί έπρεπε να
διογκωθεί η πολιτική ζημιά και έπρεπε να
πλησιάσουν τόσο πολύ οι εκλογές και να θυ-
μηθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία να κάνει έρευνα
και να εκδώσει και έκθεση, είναι ένα ερώτημα
που είμαι περίεργος εάν θα απαντάται στη ση-
μερινή εκτενή ανακοίνωση. 

ΚΟΥΙΖ: Ποιος περίμενε με ανυπομονησία αλ-
λά μάταια τηλεφώνημα από τον Αναστασιάδη
για υπουργοποίηση; Αυτή τη φορά μάλιστα
φαίνεται να το είχε σχεδόν σίγουρο ότι θα ή-
ταν ένας από τους εκλεκτούς και είχε έτοιμο
και το υπουργικό κοστούμι. Το οποίο όμως
βιαστικά και γεμάτος θλίψη το έκρυψε ξανά
στην ντουλάπα.. 
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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

Ο ανασχηματισμός, οι κλίκες και ο θιγμένος Ελεγκτής

- Δηλαδή, αν δεν ήθελαν να στηρίξουν το ΓεΣΥ τι άλλο θα έκαναν; 

Με Σάββα, Πικάσο και Ντε Κίρικο το θερινό Fine Arts Sale της Cypria 
Το θερινό Fine Arts Sale Cypria επιστρέφει με μια
μεγάλη συλλογή έργων που εκπροσωπούν τεχνο-
τροπίες και ρεύματα απ’ όλο σχεδόν τον πλανήτη
και όπως λέει η Ρίτσα Κυριάκου, επικεφαλής του
Οίκου Cypria είναι μια συλλογή που στέκεται α-
ξιοπρεπώς απέναντι σε πολλές ανάλογες δημο-
πρασίες του εξωτερικού. Συνολικά θα δημοπρα-
τηθούν 151 αποκτήματα Κύπριων και μη καλλι-
τεχνών, υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής α-
ξίας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο θερινό Fine
Arts Sale Cypria θα παρουσιαστούν η εγχάρακτη
SENUFO DOOR, με εκτίμηση από €800 έως 1.500,
η δημιουργία της οποίας τοποθετείται μεταξύ
του τέλους του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα
στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Επίσης, θα πα-
ρουσιαστούν και 21 μοναδικά χαρακτικά του
Ρώσου Ivan Shishkin (1832 – 1898), τα οποία ε-
κτιμώνται από €6.000 έως 8.000, καθώς και τα
μυστικιστικά τοπία του σπουδαίου Βερολινέζου
Johann Andreas Herrenburg. 

Μεταξύ των 151 έργων τέχνης περιλαμβάνεται
και το γυμνό του Χριστόφορου Σάββα Leaning
Nude (εκτ. €20.000 – 30.000), το οποίο με την
έξοχη χρωματική του γκάμα αναμένεται ότι θα
ηγηθεί της δημοπρασίας. Μία ακόμη εξαιρετική
περίπτωση είναι το έργο Heritage Panther (εκτ.
€12.000 – 20.000) της Baccarat, το οποίο ο σπου-
δαίος George Chevalier σχεδίασε το 1931. Ο διά-
φανος πάνθηρας του Chevalier είναι γνωστός για
την άγρια γοητεία που αποπνέει, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο οι λείες του επιφάνειες αντα-
νακλούν το φως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης η συλλογή από προσωπογραφίες και προ-
τομές γνωστών προσωπικοτήτων της σύγχρονης
Ελλάδας και Κύπρου του γλύπτη Νικόλαου Κο-
τζαμάνη, που προέρχεται από estate σημαντικού
patron του καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα έργα της
συλλογής υπάρχουν πορτρέτα (σχέδια με μολύβι)
και προτομές του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,

του Βάσου Λυσσαρίδη, των Γεώργιου και Ανδρέα
Παπανδρέου, της Μελίνας Μερκούρη και άλλων
σημαντικών προσωπικοτήτων που καθόρισαν
σημαντικές και ταραχώδεις εποχές του ελληνι-
σμού.

Πικάσο και Ντε Κίρικο
Ανάμεσα στα σπάνια έργα που επιστρέφουν

στην αγορά βρίσκονται επίσης το χαρακτικό του
Πικάσο Degas, Celestine et trois fillets, dont une
avec quatre seins (εκτ. €4.000 – 6.000) και η
εξαίσια λιθογραφία του Giorgio de Chirico IL
Trovatore (εκτ. €2.000 – 3.000). Σημαντικότατα
είναι τα δύο μυστηριακά τοπία Η κοιλάδα της
Πάφου (εκτ. €3.500 – 5.500) και Λίβανος (εκτ.
€2.000 – 3.500) που ανήκουν στον Johann Andreas
Herrenburg (1824 -1906). Ο σπουδαίος Βερολινέζος
είχε ταξιδέψει στην Κύπρο το 1845 όπου ζωγράφισε
μια σειρά τοπίων στα οποία απέδωσε τον εξωτισμό
και την μυστικιστική ατμόσφαιρα του κυπριακού
τοπίου. Σημαντικά είναι επίσης τα έργα The Ship
(εκτ. €2.500 – 4.000) και Glace Blue (εκτ. €3.500
– 5.500) του σύγχρονου Γεωργιανού ζωγράφου
Gogi Chagelishvili. Μάλιστα, στο χειμερινό Fine

Arts Sale της Cypria έργα του Γεωργιανού Merab
Abramishvili είχαν σημειώσει τη δεύτερη καλύτερη
δημοπρατική τιμή στον κόσμο.

Το Αρχείο του Νίκου Νικολαΐδη
Την συλλογή έργων τέχνης συμπληρώνουν σπα-

νιότατοι χάρτες και εκδόσεις, ανάμεσα στις οποίες
βρίσκεται η δυσεύρετη Τριγωνομετρική Αποτύπωση

της Κύπρου (εκτ. €7.000 – 10.000) του λόρδου
Kitchener (1878 -1883). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον α-
ναμένεται ότι θα υπάρξει για το Αρχείο του Κύπριου
πεζογράφου, ποιητή και ζωγράφου Νίκου Νικολαΐδη
(1884 – 1956), το οποίο αποτελείται από βιβλία,
καθώς και προσωπικά του αντικείμενα και σημει-
ώσεις του συγγραφέα με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης
τις €25.000 – 35.000. 

Πληροφορίες 
Εσπερινή δημοπρασία, 23 Ιουνίου 8:00 μ.μ. στο Κέ-
ντρο Εικαστικών Τεχνών Κώστα και Ρίτας Σεβέρη,
Ερμού 285, Λευκωσία
Συλλέκτες και λάτρεις απ’ όλο τον κόσμο θα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τη δημοπρασία
και να συμμετέχουν με online bidding μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας www.invaluable.com

Καμιά φορά, η τρέχουσα επικαιρό-
τητα, ο «θόρυβος» που προκαλεί η
επικαιρότητα, μας απομακρύνει από
τις μεγάλες τάσεις που διαμορφώνουν
την πραγματικότητα. Ζούμε μία από
τις σπάνιες συγκυρίες που ευνοείται
η ελληνική οικονομία, εφόσον αξιο-
ποιηθούν με αποτελεσματικότητα
οι διεθνείς συνθήκες. Η ευκαιρία
βρίσκεται στην έξοδο από την κα-
τηγορία των υπερχρεωμένων κρα-
τών. Να αποκτήσει η οικονομία «α-
ναπτυξιακό διαβατήριο».

Στη χρηματοπιστωτική παγκό-
σμια αγορά, η τάση μοιάζει αρχικά
παράδοξη. Τους δώδεκα τελευταίους
μήνες, οι επενδυτές προτιμούν κυ-
ρίως κρατικά ομόλογα παρότι έχουν
αρνητική απόδοση. Στην αγορά των

ΗΠΑ, οι επενδυτές έχουν αποσύρει
από αμοιβαία κεφάλαια μετοχών 108
δισ. δολ. και έχουν τοποθετήσει 785
δισ. δολ. σε αμοιβαία κεφάλαια ο-
μολόγων. Η τάση αυτή δεν δικαιο-
λογείται από τη «συμπεριφορά αγέ-
λης» των επενδυτών, που κατευθύ-
νονται εκεί όπου υπάρχουν υψηλές
αποδόσεις. Το διάστημα αυτό, η α-
πόδοση των μετοχικών αμοιβαίων
είναι υψηλότερη κατά 62% από την
αντίστοιχη των αμοιβαίων που ε-
πενδύουν σε ομόλογα και προσείλ-
κυσαν πολύ περισσότερα κεφάλαια.
Στην Ευρωζώνη, περίπου 70% των
ομολόγων «προσφέρουν» αρνητική
απόδοση και αυτό αποτελεί αύξηση
κατά 35% σε σύγκριση με το τέλος
του 2019.

Το φαινόμενο αποκαλύπτει τη
μεγάλη εικόνα. Οι μεγάλες κεντρικές
τράπεζες που εποπτεύουν τη χρη-
ματοπιστωτική αγορά, οι κυβερνή-
σεις, έχοντας να αντιμετωπίσουν
και τις συνέπειες της πανδημίας, κι-
νούνται προς μια επιλογή που είχε
εφαρμοστεί και μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Η «καταστολή» της
χρηματοπιστωτικής αγοράς γίνεται
και πάλι κυρίαρχη πρακτική. Η μα-
κροχρόνια πολιτική μηδενικών ή

πολύ χαμηλών επιτοκίων επιτρέπει
την άνετη χρηματοδότηση των κρα-
τικών χρεών, τα οποία πρακτικά και
με τη βοήθεια ελεγχόμενου πληθω-
ρισμού σταδιακά μηδενίζονται.

Πολλές κυβερνήσεις με υπερχρε-
ωμένο δημόσιο τομέα προτιμούν
αντί των μέτρων σταθεροποίησης
και λιτότητας να εφαρμόσουν πολι-
τική μηδενικών επιτοκίων, ώστε να
μην ανατραπεί απότομα και δραστικά
η δημοσιονομική πολιτική τους.

Γι’ αυτό η αμερικανική κεντρική
τράπεζα (Fed), η ευρωπαϊκή ΕΚΤ,
αλλά και οι κεντρικές τράπεζες της
Μ. Βρετανίας και της Ιαπωνίας κι-
νούνται σε ανάλογη πρακτική. Σε
αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, η
εγχώρια αποταμιευτική αγορά μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδό-
τησης της οικονομίας, κλείνοντας
το θέμα. Αρκεί βεβαίως τα ασφαλι-
στικά ταμεία να αυξήσουν το ποσο-
στό των επενδύσεών τους σε ομό-
λογα, όπως και έκαναν. Το πρόβλημα
μεταφέρεται σε αναδυόμενες οικο-
νομίες όπως η Τουρκία, η οποία χρει-
άζεται ξένα κεφάλαια προκειμένου
να διατηρήσει ανάπτυξη και δεν
μπορεί να τα προσελκύσει με μηδε-
νικά επιτόκια καθώς οι αγορές θε-
ωρούν ότι υπάρχει συστημικός κίν-
δυνος. Γι’ αυτό κινδυνεύει με χρεο-
κοπία εάν μειώσει τα επιτόκια, με
απότομη ύφεση της οικονομίας εάν
τα αυξήσει.

Πολλοί εκτιμούν ότι η χρηματο-
πιστωτική καταστολή των μηδενικών
επιτοκίων έχει σοβαρές επιπτώσεις,
καθώς ουσιαστικά φορολογούνται
οι καταθέτες, ενισχύεται η ανισότητα
αφού ευνοούνται οι πλούσιοι που έ-
χουν μετοχές, ενισχύονται η κατα-
νάλωση και η σπατάλη κεφαλαίων
εις βάρος της παραγωγικότητας και
της μακροχρόνιας, βιώσιμης ανά-
πτυξης. Ισως.

Η κατάσταση ευνοεί χώρες με υ-
ψηλό χρέος. Οσο μεγαλύτερη διάρ-
κεια έχει η φάση μηδενικών επιτο-
κίων και όσο διατηρείται ανάπτυξη
με υψηλό ρυθμό, το δημόσιο χρέος
είναι μια διαχειρίσιμη άσκηση και
μπορεί μάλιστα να μειωθεί δραστικά.
Αλλά πέρα από τη δημοσιονομική
διαχείριση η συγκυρία φέρνει ευ-
καιρίες και για τον ιδιωτικό τομέα,
καθώς επιχειρήσεις θα έχουν πρό-
σβαση σε κεφάλαια με μικρό κόστος.
Τα επιτόκια στα εταιρικά ομόλογα
συνδέονται με τα κρατικά, καθώς
σπάνια εταιρικό ομόλογο έχει επι-
τόκιο μικρότερο της χώρας. Το χρέος
είναι βάρος.

Το παράδοξο φαινόμενο
αρνητικών επιτοκίων

<<<<<<

Οσο μεγαλύτερη διάρ-
κεια έχει η φάση μηδενι-
κών επιτοκίων και όσο
διατηρείται ανάπτυξη 
με υψηλό ρυθμό, το δη-
μόσιο χρέος είναι μια
διαχειρίσιμη άσκηση.

Το γυμνό του Χριστόφορου Σάββα Leaning Nude (ε-
κτ. €20.000 – 30.000), το οποίο με την έξοχη χρω-
ματική του γκάμα αναμένεται ότι θα ηγηθεί της θερι-
νής δημοπρασίας της Fine Arts Sale της Cypria.

Ανάμεσα στα σπάνια έργα που επιστρέφουν στην αγο-
ρά βρίσκονται επίσης το χαρακτικό του Πικάσο Degas,
Celestine et trois fillets, dont une avec quatre seins (εκτ.
€4.000 – 6.000) και η εξαίσια λιθογραφία του Τζόρτζιο
Ντε Κίρικο IL Trovatore (εκτ. €2.000 – 3.000).

<<<<<<

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
επίσης η συλλογή από προσωπο-
γραφίες και προτομές γνωστών
προσωπικοτήτων της σύγχρονης
Ελλάδας και Κύπρου του γλύπτη
Νικόλαου Κοτζαμάνη, που προέρ-
χεται από estate σημαντικού
patron του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται ότι θα υπάρξει για
το Αρχείο του Κύπριου πεζογράφου, ποιητή και ζω-
γράφου Νίκου Νικολαΐδη (1884 – 1956).
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Oι κυπριακές τράπεζες έχουν λάβει μήνυμα
από τη Φρανκφούρτη να ικανοποιήσουν
ενδιάμεσους στόχους (rate) αναφορικά
με το επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων ι-
δίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρε-
ώσεων MREL που θα πρέπει να έχουν
μέχρι τις αρχές του 2022, παρά το ότι η
επίσημη εφαρμογή των απαιτήσεων του
MRELθα είναι το 2025. Οι κυπριακές τρά-
πεζες, όπως πληροφορείται η «Κ» έχουν
λάβει στόχους απαιτήσεων MREL από
τις Αρχές μέχρι το 2025 που κυμαίνονται
στο 23 – 25%, αναλόγως του προφίλ της
καθεμίας, ενώ μέχρι το 2022 θα πρέπει

να έχουν ικανοποιήσει τους δικούς τους
προσωπικούς ενδιάμεσους στόχους. Έτσι,
αν και το «χορό» του MREL τον άνοιξε η
Τράπεζα Κύπρου, μέχρι το τέλος του 2021
θα πρέπει να έχουν προχωρήσει και οι
υπόλοιπες τράπεζες σε έκδοση αντίστοι-
χου ομολόγου που να πληροί τα κριτήρια
του MREL. Από εδώ και πέρα, οι τράπεζες
κάθε χρόνο μετά το 2022 θα πρέπει να
«χτίζουν» το «MREL Buffering» τους,
μέχρι να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο
το 2025, με πιθανότερο σενάριο να το
προχωρούν ανά 20%.Την ίδια ώρα, η παν-
δημία του κορωνοϊού σε αυτό το σημείο
δεν διαφαίνεται να επηρεάζει πρακτικά
το πλάνο του MREL, παρά το ότι οι τρά-
πεζες (πανευρωπαϊκά) έχουν ζητήσει από
τις Αρχές να καθυστερήσει η εφαρμογή
του. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει
κάποια απόφαση που θα ελαφρύνει τις
απαιτήσεις του. Το MREL αφορά στις πε-
ριπτώσεις που όταν μια τράπεζα τεθεί

υπό εξυγίανση και χρησιμοποιηθεί το
εργαλείο του «Bail-in», να μην προχωρήσει
η ζημιά από τους μετόχους της στους κα-
ταθέτες, αλλά να γίνει ένα ενδιάμεσο
«μαξιλάρι» ως πιστωτή, που θα κατανέ-
μονται οι ζημιές πριν προχωρήσουν στον
καταθέτη. Το MREL υπολογίζεται για
κάθε τράπεζα μέσω μίας μαθηματικής
φόρμουλας, όπου όμως «χονδρικά», η
κάθε τράπεζα θα πρέπει να έχει την κε-
φαλαιακή επάρκεια που έχει υποχρέωση
να τηρεί «σήμερα» (Loss Absorption
Amount - LAA) συν το κεφάλαιο που θα
πρέπει να διατηρήσει την επομένη ημέρα
που θα τεθεί –θεωρητικά πάντα- υπό ε-
ξυγίανση (Re- Capitalization Amount -
RCA). Για να εκδώσει μία τράπεζα ένα ο-
μόλογο MREL, θα πρέπει να εκδώσει ένα
Σχέδιο Ανάκαμψης (recovery plan) και
ένα Σχέδιο Εξυγίανσης (Resolution Plan)
για να είναι έτοιμα, παρόλο που μπορεί
να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Το Σχέδιο

Ανάκαμψης χρησιμοποιείται από μία τρά-
πεζα στην περίπτωση που αντιμετωπίσει
πρόβλημα ρευστότητας και θα πρέπει
να έχει πηγές για να συνεχίσει να λει-
τουργεί. Από την άλλη, το Σχέδιο Εξυ-
γίανσης η τράπεζα το εκδίδει ώστε να
γίνει πρόληψη των τραπεζικών κρίσεων
και να διασφαλιστεί η ομαλή εξυγίανση,
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία και τα δημόσια
οικονομικά. Το MREL επί της ουσίας είναι
χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν κά-
ποιες συγκεκριμένες ρήτρες – πρόνοιες
που βρίσκονται «πάνω από τον καταθέτη»
και για να τα εξασφαλίσουν αυτά οι τρά-
πεζες, δανείζονται μέσω ομολόγων. Τα
ποσοστά του MREL για τις συστημικές
τράπεζες τα καθορίζει ο Single Resolution
Board (SRB), ενώ για τις εγχώριες τράπεζες,
αρμόδια είναι η Εθνική Αρχή Εξυγίανσης,
δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ως συστημικές ορίζονται οι Τράπεζα Κύ-

πρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB Bank,
ενώ όλες οι άλλες που δραστηριοποιούνται
στο νησί ορίζονται ως εγχώριες.

Aνοιξε το δρόμο
Το πρώτο βήμα για έκδοση ομολόγου

MREL στην Κύπρο έκανε η Τράπεζα Κύ-
πρου. Η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοι-
νώσει από αρκετά νωρίς στο 2021 πως
θα αξιολογούσε ευκαιρίες για την έναρξη
διαδικασίας για έκδοση MREL ως μέρος
της γενικότερης στρατηγικής κεφαλαι-
οποίησης και χρηματοδότησής της. Την
περασμένη εβδομάδα όπως ανακοίνωσε
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η Τρ.
Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκ-
δοση και την τιμολόγηση ομολόγου υ-
ψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύ-
ψους 300 εκατ. ευρώ, μέσω του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσο-
πρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN
Programme) της. Το ομόλογο εκδόθηκε

στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο
επιτόκιο ύψους 2,5%, ενώ όπως γνωστο-
ποίησε η ίδια, η έκδοση προσέλκυσε το
ενδιαφέρον από περίπου 65 θεσμικούς
επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών
καλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές,
με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά
25 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την
αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Το ομόλογο
πληροί τα κριτήρια MREL και η συναλλαγή
βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτη-
σης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υ-
ποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας
σε 18,37% των σταθμισμένων περιου-
σιακών στοιχείων και σε 10,62% του δεί-
κτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγ-
ματος (Leverage Ratio Exposure, LRE),
σημαντικά πιο πάνω από την ενδιάμεση
απαίτηση ύψους 14,94% των σταθμισμέ-
νων περιουσιακών στοιχείων και 5,91%
του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού
ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure,
LRE), με την οποία η Τράπεζα πρέπει να
συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου
2022.

Από την άλλη, η Ελληνική Τράπεζα
κατά τα τελευταία της αποτελέσματα
ανέφερε πως η Τράπεζα εξετάζει επιλογές
για την εκκίνηση της έκδοσης MREL
μέχρι το τέλος του 2021. Η Ελληνική –
βάσει επίσημης ενημέρωσης- έχει λάβει
επίσημη ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμ-
βούλιο Εξυγίανσης (SRB), για την τελική
του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη
απαίτηση MREL για την Τράπεζα. Σύμ-
φωνα με την Απόφαση, οι ελάχιστες α-
παιτήσεις MREL της Ελληνικής Τράπεζας
τίθενται στο 24,10% των σταθμισμένων
ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοι-
χείων (risk weighted assets, RWA) και
5,91% του δείκτη μόχλευσης (leverage
ratio exposure, LRΕ) ανοιγμάτων, και
αυτό θα πρέπει να πληρούται μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2025. Η Τράπεζα θα πρέ-
πει να συμμορφωθεί με ενδιάμεση α-
παίτηση 16,57% των RWA και 5,91%
των LRE μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022.
Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιεί η
Τράπεζα για να πληροί τη συνδυασμένη
απαίτηση αποθεμάτων (combined buffer
requirements, CBR) δεν θα είναι επιλέ-
ξιμα για την πλήρωση των απαιτήσεων
MREL που εκφράζονται σε όρους σταθ-
μισμένων ως προς τον κίνδυνο περιου-
σιακών στοιχείων.

Μήνυμα στις τράπεζες για ελάχιστο MREL μέχρι 2022
«Ζεσταίνουν τις μηχανές» με πλάνα έκδοσης ομολόγων ώστε να ικανοποιήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

<<<<<<<

Το MREL αφορά στις 
περιπτώσεις που όταν
μια τράπεζα τεθεί υπό εξυ-
γίανση και χρησιμοποιηθεί
το εργαλείο του «Bail-in», 
να μην προχωρήσει η ζημιά
από τους μετόχους της στους
καταθέτες, αλλά να γίνει 
ένα ενδιάμεσο «μαξιλάρι».

Η οδηγία της BRRD
Η οδηγία της BRRD θεσπίζει ένα πλαί-
σιο για την ανάκτηση και την επίλυση
των προβλημάτων που θα παρουσιά-
σουν τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχει-
ρήσεις επενδύσεων και συναφείς ο-
ντότητες. Το MREL πρέπει να καθορι-
στεί για κάθε ίδρυμα βάσει των κριτη-
ρίων που ορίζονται στο BRRD και πε-
ραιτέρω καθορίζεται στις ρυθμιστικές
τεχνικές προτύπων για MREL. Οι τρά-
πεζες υποχρεώνονται να εκδώσουν
χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφά-
λισης για να διασφαλίσουν τόσο την ι-
κανότητα απορρόφησης μελλοντικών
ζημιών, όσο και την ευχέρεια εφαρ-
μογής του εργαλείου διάσωσης με ί-
δια μέσα για σκοπούς αποκατάστασης
της κεφαλαιακής επάρκειας.

Η πανδημία δεν διαφαίνεται να επηρεάζει πρακτικά το πλάνο του MREL, παρά το ότι οι τράπεζες (πανευρωπαϊκά) έχουν ζητήσει από τις Αρχές να καθυστερήσει η εφαρμογή του.
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας και ο Δήμος Έγκωμης
βράβευσαν τα καλύτερα σχέδια για το
πρώτο αειφόρο πάρκο στην Κύπρο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021, η ώρα 7:00
μ.μ. στο Cine Studio, του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και ακολούθησε συμβολική
δεντροφύτευση και δεξίωση στο χώρο
του πάρκου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Έγκωμης, οι καθηγητές του Τμή-
ματος Αρχιτεκτονικής του  Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, μέλη της ομάδας του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού
(CSTI), οι φοιτητές που δημιούργησαν τα
σχέδια για το πρώτο Αειφόρο Πάρκο στην
Κύπρο,  φίλοι και συγγενείς τους. Οι πρώτοι
τρεις φοιτητές παρουσίασαν τα σχέδιά
τους και άφησαν άριστες εντυπώσεις.

Στην συνέχεια δόθηκαν πιστοποιητικά
αναγνώρισης σέ όλους τους συμμετέχοντες
φοιτητές και  βραβεία στους πρωτεύσαντες: 

1ο βραβείο: Έλενα Τσολάκη 
2ο βραβείο: Χρίστος Σάββα
3ο βραβείο: Ario Racho
Τιμήθηκε επίσης ο κ. Τάκης Παπαχρι-

στοφόρου, πρώτος δασικός λειτουργός
του Τμήματος Δασών, για την πολύτιμη
συνεισφορά του στην επιλογή της χλωρίδας
που θα συμβάλει στην αειφορία   του πάρ-
κου. 

Το πάρκο, το χώρο του οποίου παρα-
χωρεί ο Δήμος Έγκωμης, στοχεύει να συμ-
βάλει στην προβολή βέλτιστων πρακτικών
και στη δημιουργία ενός διαδραστικού
μαθησιακού και ψυχαγωγικού περιβάλ-
λοντος για το κοινό και ειδικότερα για τα
παιδιά και τους νέους. 

Η υλοποίησή του βασίζεται στους 17
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έθεσαν
τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2030.

Η δημιουργία του πρώτου αειφόρου πάρκου στην Κύπρο 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα δριμύ κατηγορώ για την διαχείριση
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμ-
ματος (ΚΕΠ) για τις κατ’ εξαίρεση πολι-
τογραφήσεις, αποτελεί το τελικό πόρισμα
της Ερευνητικής Επιτροπής, το οποίο δό-
θηκε στην δημοσιότητα από τον Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατία. Στο, 786 σε-
λίδων, πόρισμα περιγράφεται με λεπτο-
μέρεια η λεηλασία που υπέστη ένα επεν-
δυτικό πρόγραμμα, κυρίως κατά την δεύ-
τερη περίοδο, το οποίο προέκυψε ως α-
νάγκη για στήριξη των κρατικών ταμείων
μετά την οικονομική κατάρρευση του
2013. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που συνέλεξε η Ερευνητική Επιτροπή,
υπό τον Μύρωνα Νικολάτο και παρά το
γεγονός ότι ήταν νωπές οι συνέπειες της
οικονομικής κρίσης του 2013, οι εμπλε-
κόμενοι δεν απέφυγαν πρακτικές του πα-
ρελθόντος που εν πολλοίς οδήγησαν κατά
καιρούς σε οικονομικά σκάνδαλα τερα-
στίων διαστάσεων. Και στη συγκεκριμένη
περίπτωση η Ερευνητική Επιτροπή εντο-
πίζει τεράστιες ευθύνες της εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας, από το 2007
έως και το 2020, ιδιωτών εμπλεκομένων
με το ΚΕΠ αλλά και θεσμικών αξιωματού-
χων, όπως της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Με
βάση το περιεχόμενο του τελικού πορί-
σματος ένα μεγάλο μέρος του, ουσιαστικά
αποτελεί επανάληψη της ενδιάμεσης α-
ναφοράς της Ερευνητικής Επιτροπής με
την προσθήκη περισσότερων στοιχείων
σε κάποιες περιπτώσεις. Στο τελικό πό-
ρισμα έχουν προστεθεί τρία νέα κεφάλαια
που αφορούν το ρόλο της Νομικής Υπη-
ρεσίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθώς
και καταγγελίες που έγιναν απευθείας
στην Ερευνητική Επιτροπή για περιπτώ-
σεις πολιτογραφήσεων.

Εκτελεστική Εξουσία
Τα στοιχεία που εντόπισε η Ερευνητική

Επιτροπή και αφορούν την διαχείριση
του ΚΕΠ από την Εκτελεστική εξουσία,
καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία
καταλήγει δεν είναι διόλου κολακευτικά.
Ενδεικτικό του πνεύματος στο οποίο κι-
νείται το τελικό πόρισμα είναι η διαπί-
στωση των μελών της Ερευνητικής Επι-
τροπής. «Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά
τις προαναφερθείσες περιόδους, επί ενός
τόσο σημαντικού θέματος για τη χώρα,
αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, λαμβανομένου υπόψη ότι η Κυ-
πριακή ιθαγένεια είναι και Ευρωπαϊκή Ι-
θαγένεια, δεν φαίνεται να ασκούσε οποι-
ονδήποτε ουσιαστικό έλεγχο σχετικά με
το κατά πόσο το σύστημα λειτουργούσε
σύννομα, λαμβανομένου υπόψη τόσο του
Εθνικού όσο και του Ενωσιακού δικαίου».
Εκ των πραγμάτων και του όγκου των πο-
λιτογραφήσεων, τα δυσμενή σχόλια της
Επιτροπής στρέφονται προς τα Υπουργικά
Συμβούλια από το 2013 και εντεύθεν χωρίς
ωστόσο να μένουν στο απυρόβλητο οι κυ-
βερνήσεις από το 2007 έως και το 2013. 

Πρόεδρος - Υπουργοί
Στο τελικό πόρισμα η Ερευνητική Ε-

πιτροπή πέρα από τις γενικές αναφορές
για τα επίπεδα ελέγχου των πολιτογρα-
φήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο,
προβαίνει σε συγκεκριμένες αναφορές
που αφορούν μέλη του, για ενδεχόμενη
σύγκρουση συμφερόντων. Πρώτον στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστα-

σιάδη και την δραστηριοποίηση του δι-
κηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά
του, στο ΚΕΠ. Συγκεκριμένα αναφέρει.
«Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας συμμετείχε στις συνεδρίες
του Υπουργικού Συμβουλίου όπου το Υ-
πουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και αιτήσεις
που προωθούσε το δικηγορικό γραφείο
(στο οποίο συγγενείς του, 1ου βαθμού κα-
τείχαν το 50%) ή άλλα πρόσωπα, τα οποία
ήταν συνδεδεμένα με αυτόν, και συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα μέσω της παροχής
άλλων υπηρεσιών. Το γεγονός ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δικαίωμα
ψήφου, κατά την άποψη μας δεν απαλ-
λάσσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
από την υποχρέωση και αυτός, να ενεργεί
με απόλυτη αμεροληψία και να φαίνεται
ότι ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο». Δεύτερον
στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
από τις 14/3/2014 έως και τις 28/2/2018,
Μάριο Δημητριάδη και τρίτον στον Υ-
πουργό Άμυνας από τις 1/3/2018 έως και
τις 28/6/2020, Σάββα Αγγελίδη. Σε σχέση
με τον κ. Δημητριάδη, στο πόρισμα ανα-
φέρεται, πως μεγάλος αριθμός αιτήσεων
επενδυτών υποβλήθηκε μέσω του δικη-
γορικού γραφείου στενού συγγενικού του
προσώπου. Για τον δε κ. Αγγελίδη η Ε-
ρευνητική Επιτροπή θεωρεί στοιχείο εν-

δεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων,
την εργοδότηση συνδεδεμένου με αυτόν
προσώπου από δικηγορικό γραφείο το ο-
ποίο υπέβαλε μικρό αριθμό αιτήσεων πο-
λιτογράφησης επενδυτών. Και οι δυο τέως
Υπουργοί με επιστολή τους, στην Επιτροπή,
ανέφεραν πως ουδέποτε ενημερώθηκαν
ή γνώριζαν για την ταυτότητα των παρό-
χων που υπέβαλλαν αιτήσεις πολιτογρά-
φησης, ως εκ τούτου δεν ήταν σε θέση
να γνωρίζουν για τις συγκεκριμένες αι-
τήσεις πολιτογράφησης.

Βουλή - Βουλευτές 
Σε επίπεδο νομοθετικής εξουσίας, το

πόρισμα αποφαίνεται πως από «το 2007
μέχρι τις 17/8/2020 δεν φαίνεται να άσκησε,
σε οποιανδήποτε περίπτωση, οποιονδή-
ποτε έλεγχο αναφορικά με τέτοια αίτηση,
τηρουμένης βέβαια της αρχής της διάκρι-
σης των εξουσιών. Επιπρόσθετα, η Βουλή
των Αντιπροσώπων δεν φαίνεται να έλαβε
οποιαδήποτε μέτρα, μέχρι το 2020 σε σχέ-
ση με τη λειτουργία του Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος , χωρίς Κανονι-
σμούς, παρά την πρόνοια του εξουσιοδο-
τικού νόμου για θέσπιση τέτοιων Κανο-
νισμών και το Συνταγματικό της δικαίωμα
να νομοθετεί επί παντός θέματος, τηρου-
μένης της αρχής της διάκρισης των εξου-
σιών». Στο πόρισμα επαναλαμβάνονται
τα ευρήματα της ενδιάμεσης αναφοράς
περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερό-

ντων τριών βουλευτών. Του Νικόλα Πα-
παδόπουλου, του Γεώργιου Γεωργίου και
Πανίκου Λεωνίδου «των οποίων συνδε-
δεμένα, ως φαίνεται, με αυτούς, δικηγορικά
γραφεία υπέβαλαν αιτήσεις για λογαριασμό
επενδυτών ή/και επιχειρηματιών. Επιπλέον,
ακόμα ένας βουλευτής φαίνεται να συν-
δέεται με εταιρεία ανάπτυξης γης». Η συμ-
μετοχή των εν λόγω βουλευτών, όπως ση-
μειώνεται στο πόρισμα, δεν είναι παράνομη
διότι κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από
οποιανδήποτε κείμενη νομοθεσία. Εντού-
τοις ενδεχομένως τίθενται θέματα δεο-
ντολογίας για τη συμμετοχή των εν λόγω
βουλευτών στη διαδικασία τροποποίησης
του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου το
2017, 2019 και το 2020 καθώς και της έ-
γκρισης των σχετικών Κανονισμών το
2020. 

Ο Συλλούρης
Στο κομμάτι ενδεχόμενης σύγκρουσης

συμφερόντων μελών της Βουλής, αναφορά

γίνεται και στον πρώην πρόεδρο της Δη-
μήτρη Συλλούρη. Κατόπιν έρευνας που
πραγματοποιήθηκε στα επίσημα Αρχεία
του Εφόρου Εταιρειών στις 27 Μαΐου 2021,
προκύπτει ότι αριθμός αιτήσεων επενδυ-
τών υποβλήθηκε μέσω της εταιρείας η ο-
ποία είναι συνδεδεμένη με μέσω εξ αγχι-
στείας συγγενικού του προσώπου, το
οποίο συμμετέχει στην διεύθυνση και με-
τοχική δομή της εν λόγω εταιρείας, καθ’
ον χρόνον συμμετείχε στην ψήφιση νο-
μοθεσιών που σχετίζονται με το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα, όπως για παρά-
δειγμα τις τροποποιήσεις του περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμου και την έγκριση των
σχετικών Κανονισμών το 2020. Στο πό-
ρισμα αναφέρεται και η παρουσία του κ.
Συλλούρη ενώπιον της Επιτροπής, ο οποίος
πέρα από την ανάγνωση γραπτής δήλωσης
άσκησε το συνταγματικό δικαίωμα της
σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει σε ο-
ποιεσδήποτε ερωτήσεις της Ερευνητικής
Επιτροπής.

Η λεηλασία 
του ΚΕΠ μέσα
από το πόρισμα 
της Επιτροπής
Ευθύνες σε εκτελεστική και νομοθετική 
εξουσία, ελεγκτικούς μηχανισμούς και ιδιώτες

Η δημοσιοποίηση του τελικού πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής ουσιαστικά ρίχνει αυλαία στις έρευνες για τις πολιτογραφήσεις και ανοίγει νέα στο κομμάτι της απόδοσης ευθυνών.

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού Φίλιππος Δρουσιώτης. Η αρχή έχει γίνει.

<<<<<<<

Στο κομμάτι Βουλή –
Βουλευτές το πόρισμα 
ονοματίζει τρεις βουλευτές
για ενδεχόμενη σύγκρουση
συμφερόντων. Πρόκειται 
για τους Νικόλα Παπαδόπου-
λο, Γεώργιο Γεωργίου 
και Πανίκο Λεωνίδου.

Το κομμάτι του τελικού πορίσματος, με
έντονο ενδιαφέρον απ’ όλες τις απόψεις,
είναι το κεφάλαιο που προστέθηκε και
αφορά το ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Το τι έπραξε και κυρίως τι δεν έπραξε
στον έλεγχο του ΚΕΠ από το 2016 μέχρι
και τον Αύγουστο του 2020, χωρίς ωστόσο
να μειώνονται οι γενικότερες ευθύνες
των όσων διαχειρίστηκαν το ΚΕΠ. Από
τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα προ-
κύπτει: Πρώτον πως η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία, σε 7 περιπτώσεις, δεν έπραξε το
παραμικρό παρά το γεγονός ότι είχε ε-
νώπιον της στοιχεία και καταγγελίες.
Δεύτερον στο πόρισμα αφήνεται να πλα-
νάται το ενδεχόμενο απόκρυψης στοι-
χείων από τον Γενικό Ελεγκτή ή και πα-
ρουσίασης ανακριβειών που ενδεχομένως
να αγγίζουν τα όρια διάπραξης πιθανού
ποινικού αδικήματος, κάτι για το οποίο
θα αποφανθεί ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας. Στο τελικό πόρισμα γίνονται
συγκεκριμένες αναφορές που η Ελεγκτική
Υπηρεσία δεν έπραξε τα δέοντα την πε-
ρίοδο 2016-2020.

• Κατά το 2016, όταν Λειτουργός της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξήγαγε έλεγχο
για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα,
εντόπισε πολύ σημαντικά στοιχεία, ε-
τοίμασε σχετική έκθεση, η οποία ωστόσο
δεν προχώρησε και δεν εκδόθηκε. 

• Αναφορές από τους Βουλευτές κ.
Κωστή Ευσταθίου και κ. Ηλία Μυριάνθους,
ημερομηνίας 25.9.2017 για το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

• Το 2017, έλεγχος για την προτεινό-
μενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί,
από συγκεκριμένο αλλοδαπό επενδυτή,
ο οποίος πολιτογραφήθηκε κατ’ εξαίρεση. 

• Τον Φεβρουάριο 2019, καταγγελία
που υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπη-
ρεσία από τον κ. Γιώργο Περδίκη, ανα-
φορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα. 

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων
που ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία τον
Ιανουάριο 2020 και αφορούσαν στο Κυ-
πριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

• Έλεγχος της κατ’ εξαίρεση πολιτο-
γράφησης επενδυτή και της οικογένειάς
του τον Ιανουάριο 2020. 

• Καταγγελία για παράνομη ή και πα-
ράτυπη κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση
αλλοδαπών που έλαβε η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία στις 2.6.2020.

Στο πόρισμα γίνεται λόγος για τρεις
περιπτώσεις που ο Γενικός Ελεγκτής φαί-
νεται να κατέθεσε άλλα από τα πραγμα-
τικά γεγονότα. Για την περίπτωση του

ελέγχου στο ΥΠΕΣ το 2016, η Επιτροπή
χαρακτηρίζει τα ευρήματα σημαντικά
τα οποία ωστόσο δεν αξιοποιήθηκαν.
Στην κατάθεσή του ο Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης ανέφερε πως δεν γνώριζε για τον
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΣ
το 2016 και το έμαθε από το 2019 από
τον Σωκράτη Χάσικο. Η Ερευνητική Ε-
πιτροπή εντόπισε σχετικό σημείωμα Α-
νώτερου Λειτουργού της Ελεγκτικής προς
τον κ. Μιχαηλίδη. «Ο Γενικός Ελεγκτής,
όπως φαίνεται από το εν λόγω σημείωμα,
σε αντίθεση με τις πιο πάνω αναφορές
του, ήταν ενήμερος για τη διεξαγωγή

του ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών
για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις,
από το 2016. Επιπλέον, τα όσα ανέφερε
ο Γενικός Ελεγκτής βρίσκονται «σε αντί-
θεση με την κατάθεση του Σωκράτη Χά-
σικου, ο οποίος, ενώπιον της Επιτροπής
στις 10/12/2020, επιβεβαίωσε ότι, για το
θέμα της διεξαγωγής του επιτόπιου ε-
λέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών από
την Ελεγκτική Υπηρεσία το 2016, επι-
κοινώνησε με τον Γενικό Ελεγκτή «διαρ-
κούσης της έρευνας, ήταν η πρώτη φορά
που επικοινώνησα μαζί του...» καθώς και
ότι «…στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι ότι αφού κύριε έλεγξες το 2016, κα-
ταρχήν έπρεπε να βγάλει μια έκθεση να
πει κάτι, δεν είπε τίποτε...». Ωστόσο αυτό
που είναι σημαντικό είναι οι διαπιστώσεις
της Επιτροπής για την φερόμενη ανα-
κολουθία δηλώσεων Μιχαηλίδη για το
συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως αναφέρεται
στο πόρισμα, σε άλλο σημείο της κατά-
θεσής του ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε
ότι «είχε εντοπίσει κάποιες αδυναμίες,
η Λειτουργός, όχι για τις κατ’ εξαίρεση
(πολιτογραφήσεις)». Ενώ σε άλλο ο Γενικός
Ελεγκτής ανέφερε ότι «κάτι είχε ετοιμάσει
η συνάδελφος (για τον έλεγχο του 2016),
αλλά οι Προϊστάμενοι της έκριναν ότι
δεν υπήρχε, δεν ήταν αντικείμενο για
να προχωρήσουν και το σταμάτησαν».
Σημειώνεται πρωτίστως ότι οι πιο πάνω
δηλώσεις του Γενικού Ελεγκτή δεν φαί-
νεται να συνάδουν μεταξύ τους.

Απραξία Γενικού Ελεγκτή 
σε επτά περιπτώσεις

<<<<<<<

Για ανακολουθίες στα όσα ο
Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάνει
λόγο το τελικό πόρισμα και
αφορούν τα γεγονότα του
ελέγχου στο ΥΠΕΣ το 2016.

Oπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξε η Ερευνητική Επιτροπή, υπό τον Μύρωνα
Νικολάτο και παρά το γεγονός ότι ήταν νωπές οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης του
2013, οι εμπλεκόμενοι δεν απέφυγαν πρακτικές του παρελθόντος που εν πολλοίς οδήγη-
σαν κατά καιρούς σε οικονομικά σκάνδαλα τεραστίων διαστάσεων. 



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Μόσχας
και Λάρνακας και τρεις πτήσεις μεταξύ Μόσχας
και Πάφου, καθώς και δύο πτήσεις την εβδομάδα
από ρωσικά αεροδρόμια που έχουν επαναρχίσει
την διεθνή εναέρια κυκλοφορία, προς Λάρνακα
και Πάφο», ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής
η ρωσική κυβέρνηση. Και μπορεί η επαναφορά
πτήσεων προς την Κύπρο από τις 28 Ιουνίου, να
θεωρείται εκ πρώτης όψεως θετική εξέλιξη για
τις τουριστικές κρατήσεις, ωστόσο ξενοδόχοι
και τουριστικοί πράκτορες, επιλέγουν να κρατούν
μικρό καλάθι για τις αφίξεις από τη Ρωσία. Εξάλλου
έχει εμπεδωθεί πλέον ότι εν μέσω πανδημίας,
τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα
στιγμή. Επιπλέον, το χθεσινό άνοιγμα της Τουρκίας
για τη Ρωσία, το προβάδισμα των 6 ημερών που
δίνεται καθώς και η ταυτόχρονη σύνδεση της
Ρωσίας με άλλους 12 προορισμούς, οδηγεί αν μη
τι άλλο στο συμπέρασμα ότι χάθηκε το μομέντουμ
για ουσιαστική αύξηση των Ρώσων τουριστών.
Συν αυτώ, τουλάχιστον στο λεκτικό της ανακοί-
νωσης δεν γίνεται αναφορά για ναυλωμένες πτή-
σεις προς την Κύπρο.

Η τουρκική αγορά
Περίπου μια βδομάδα πριν την αύξηση πτήσεων

από την Ρωσία προς την Κύπρο και άλλες  13 χώ-
ρες, πήρε προβάδισμα η Τουρκία που ξεκίνησε
από χθες να δέχεται τους πρώτους Ρώσους του-
ρίστες. Μάλιστα κατά την πρώτη μέρα της επα-
νεκκίνησης των πτήσεων, πραγματοποιήθηκαν
44 πτήσεις και έφτασαν στην Αττάλεια 12,2 χι-

λιάδες Ρώσοι. Η επανασύνδεση Ρωσίας- Τουρκίας
είναι το μεγάλο ζήτημα στην προσπάθεια να αυ-
ξήσουμε σημαντικά τους αριθμούς Ρώσων του-
ριστών στην Κύπρο, εκτιμούν οι ταξιδιωτικοί
πράκτορες και υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία
είναι διαχρονικά ένας ιδιαίτερα φτηνός προορι-
σμός. 

Έτσι αν και θεωρείται δεδομένο ότι θα βελ-
τιωθεί η εικόνα από τη ρωσική αγορά, εντούτοις
δεν αναμένουν εντυπωσιακούς αριθμούς. Ανα-
σταλτικός παράγοντας για τις τουριστικές ροές
προς την Τουρκία θεωρείται η επιδημιολογική
εικόνα της χώρας, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο.
Αυτή την πεποίθηση εκφράζουν και οι ξενοδόχοι,
με τον γεν. δ/ντη του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρο Ρου-
σουνίδη, να αναφέρει ότι το εύρος της διαφοράς
του ανοίγματος και το τουριστικό προϊόν της
χώρας δεν βάζει σε μειονεκτική θέση την Κύπρο.
«Η τουρκική αγορά δεν προσφέρει την ασφάλεια
που προσφέρει η Κύπρος και η επιδημιολογική
της εικόνα δεν την γνωρίζει κανείς με ακρίβεια»,
επισημαίνει.

Χωρίς αλλαγή
Μιλώντας στην «Κ» ο Βασίλης Παύλου, μέλος

του ACTA και Διευθυντής της Attica Holidays,
που επικεντρώνεται στη ρωσική αγορά, εκφράζει
την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις δεν θα οδηγήσουν
σε αύξηση των ρωσικών αφίξεων ενώ ενδέχεται
και να μειωθούν, όπως επισήμανε. Εξέφρασε την
εκτίμηση ότι η ρωσική αγορά θα κινηθεί φέτος
γύρω στο 50-60%  του 2019. Πάντως μέχρι στιγμής

δεν έχει καταγραφεί ιδιαίτερη κινητικότητα ούτε
στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Μιλώντας στην
«Κ» ο γεν. δ/ντης του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρου-
σουνίδης ανέφερε ότι οι ξενοδόχοι αναμένουν
μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να δουν τον
προγραμματισμό των πτήσεων, ποιες θα είναι
οι επιπλέον πτήσεις, πόσες ναυλωμένες θα υ-
πάρξουν, ώστε να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μαζικότερες αφίξεις
από την εν λόγω αγορά, θα καταγραφούν από
μέσα Ιουλίου και μετά, αφού αυτή την στιγμή γί-
νεται ο προγραμματισμός. «Είναι μια πολύ θετική
εξέλιξη η οποία θα δώσει ανάσες στις τουριστικές
επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, η επιθυμία για
ταξίδι είναι έντονη, ωστόσο εκτιμήσεις δεν μπο-
ρούν να γίνουν», σχολίασε. 

Τελευταίας στιγμής
Από την πλευρά της η Δήμητρα Καραντώκη

αντιπρόεδρος του ΣΤΕΚ ανέφερε στην «Κ» ότι
οι κρατήσεις θα είναι της τελευταίας στιγμής

και θα γίνονται κάθε εβδομάδα. «Δεν μπορούμε
να πούμε ότι θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία μας,
αλλά θα έχουμε μια φυσιολογική ροή, σίγουρα
κάτι περισσότερο απ’ όσο είχαμε τον περασμένο
μήνα» σημείωσε. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο
οι αφίξεις από τη Ρωσία ανήλθαν στις 57.320

και ήταν κυριότερη πηγή τουρισμού με 56,8%
των συνολικών αφίξεων. 

Οι αριθμοί από Ρωσία
Η ρωσική αγορά έχει ενισχύσει σημαντικά τον

κυπριακό τουρισμό, σε αφίξεις και έσοδα τα τελευταία

χρόνια. Στο κεφάλαιο των αφίξεων καταγράφεται
μια πορεία σε ψηλά επίπεδα αφίξεων από περίπου
μισό εκατομμύριο το 2015, σε 781,6  χιλιάδες το
2016 και έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2017 με
824.494 αφίξεις. Στις  χρονιές που ακολούθησαν
καταγράφηκε μεν μια μείωση ωστόσο και πάλι
ήταν η 2η αγορά για την Κύπρο. Συγκεκριμένα το
2018 και 2019 έφτασαν στα κυπριακά αεροδρόμια
783,6 χιλιάδες  και 781,8 χιλιάδες Ρώσοι τουρίστες
αντίστοιχα. Τώρα, οι δαπάνες του Ρώσου τουρίστα
είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Μπορεί να μην
συγκρίνεται με τις κατά κεφαλή δαπάνες Ελβετών,
Νορβηγών και Βέλγων τουριστών, εντούτοις η μα-
ζικότητα των αφίξεων πολλαπλασιάζει το αποτύπωμα
τους στο σύνολο των  τουριστικών εσόδων. Για πα-
ράδειγμα, το 2018 η κατά κεφαλή δαπάνη των του-
ριστών από Ρωσία ήταν στα 667,9 ευρώ ενώ ανά
ημέρα η δαπάνη κυμαινόταν στα 71,1 ευρώ. Πε-
ρισσότερη ήταν η κατά κεφαλή δαπάνη των του-

ριστών οι οποίοι ταξίδευαν στην Κύπρο χωρίς ορ-
γανωμένο πακέτο, αφήνοντας 694,2 ευρώ σε σχέση
με 658 ευρώ. Το 2019 η συνολική μέση δαπάνη για
οργανωμένους και μη, Ρώσους ταξιδιώτες ανήλθε
στα 656 ευρώ για την διάρκεια των διακοπών και
ανά ημέρα περίπου 70 ευρώ. Η μέση δαπάνη δια-
μονής ήταν κατά μέσο όρο τα 340,8 ευρώ. Δηλαδή
ένας Ρώσος τουρίστας ξοδεύει περίπου 36,3 ευρώ
ανά ημέρα για την διαμονή του στην Κύπρο. Επι-
πρόσθετες κατά κεφαλή δαπάνες είχαν κυμανθεί
στις 315,2 ευρώ και ανά ημέρα στα 33,5 ευρώ. Υ-
πολογίζοντας το σύνολο των αφίξεων από Ρωσία
και την μέση κατά κεφαλή δαπάνη των Ρώσων του-
ριστών, συμπεραίνουμε ότι το μερίδιο των Ρώσων
στα τουριστικά έσοδα του 2019, ανήλθαν γύρω στο
μισό δισεκατομμύριο ευρώ στο σύνολο των  2,68
δισ. για ολόκληρο το έτος.

Ως ποιοτικός τουρίστας μπορεί να χαρακτηριστεί
ο Ρώσος, αφού συνήθως δεν αρκείται μόνο στον
τουρισμό ηλίου και θαλάσσης. Ωστόσο, με εξαίρεση
τους πιο εύπορους Ρώσους, δεν περιγράφονται ως
ιδιαίτερα χουβαρντάδες στις εξορμήσεις τους. Στην
Κύπρο η μέση διάρκεια διαμονής τους είναι 8,4
μέρες για τους οργανωμένους περιηγητές και 11,7
για το μη οργανωμένο ταξίδι και μπορεί να επιλέξει
ξενοδοχεία από τα ακριβότερα μέχρι τα φθηνότερα
ανάλογα με την τσέπη του. Ταξιδεύουν με οικογένειες
περισσότερο αφού θεωρούν την Κύπρο πιο οικο-
γενειακό προορισμό. Γενικότερα περιγράφονται
ως δραστήριοι τουρίστες οι οποίοι αρέσκονται να
μαθαίνουν πράγματα για την κουλτούρα και την
ιστορία του προορισμού που επισκέπτονται.
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Κατά κοινή ομολογία παρατηρείται μια α-
τονία στην εξέλιξη του εμβολιαστικού
προγράμματος. Παρόλο που στο σύνολο,
περίπου το 60% του ενήλικου πληθυσμού
έχει λάβει την πρώτη δόση και το 40%
είναι πλήρως εμβολιασμένο, ο ρυθμός
νέων εμβολιασμών βρίσκεται σε ύφεση.
Από τα διαθέσιμα δεδομένα φαίνεται πως
η ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται αρκετά
πίσω είναι αυτή των 18-29 ετών, ενώ οι
ηλικιακές ομάδες των 30-39, 40-49 και 50-
59 αν και ικανοποιητικές σε κάλυψη, θα
μπορούσαν να ήταν σε πολύ ψηλότερα
ποσοστά.

Με αυτά τα δεδομένα η εικόνα μας δεν
εξελίσσεται όπως θα έπρεπε. Αφενός γιατί
δεν φθάνουμε σε σύντομο χρονικό διά-
στημα στο πολυπόθητο ποσοστό του 70%
κατ’ ελάχιστον για να αισθανόμαστε πιο
ασφαλείς και αφετέρου επειδή αυξάνουμε
τον κίνδυνο για ένα νέο κύμα που απο-
τέλεσμα θα έχει την επέκταση μέτρων
περιορισμού και – ίσως πιο σημαντικό –
την μετάλλαξη του ιού σε βαθμό που να
καθιστά τους εμβολιασμούς που έγιναν
λιγότερο αποτελεσματικούς.

Πλέον, είμαστε σε θέση να έχουμε πολύ
καλή εικόνα τόσο για την αποτελεσματι-

κότητα των εμβολίων, όσο και για την ε-
ξέλιξη του ιού.  Και αυτή η εικόνα συνο-
ψίζεται στο εξής: τα εμβόλια που εμείς
σαν Κύπρος υιοθετήσαμε είναι συντριπτικά
αποτελεσματικά εναντίον του ιού και των
μέχρι τώρα μεταλλάξεων του.  Το ίδιο δεν
μπορεί να λεχθεί για όσους νόσησαν, αλλά
ούτε και για όσους προσπαθούν με χίλες
δυο δικαιολογίες να αποφύγουν τον εμ-
βολιασμό.  Για παράδειγμα, η ηλικιακή ο-
μάδα των 18 – 29 χρονών αποτελεί το 95%
των νέων καθημερινών κρουσμάτων που
καταγράφονται και, όπως έχει λεχθεί πιο
πάνω, αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι χαμηλή
σε εμβολιαστική κάλυψη.  Περεταίρω,
όσοι έχουν νοσήσει έχουν αντισώματα
μεν για το στέλεχος του ιού που τους νό-
σησε εξαρχής, οι δε μεταλλάξεις του ιού,
είναι γι’ αυτούς έως και θανάσιμα επικίν-
δυνες.

Πώς θα πάει λοιπόν το πράγμα από
εδώ και πέρα  Θα θέσουμε τη γιγάντια
προσπάθεια που γίνεται εδώ και τόσο διά-
στημα σε κίνδυνο ρίχνοντας τα πάντα
στον κάλαθο των αχρήστων

Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε
κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά.
Όσο ο ιός αφήνεται, μεταλλάσσεται και

το κάθε νέο στέλεχός του είναι πολύ πιο
μεταδοτικό, αλλά και πιο επικίνδυνο από
το προηγούμενο του.  Δεν είμαι εγώ αυτός
που θα εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό,
ούτε και είναι της ώρας να διδαχθούμε
όλοι ιολογία για να κατανοήσουμε πλήρως
γιατί οι ιοί λειτουργούν με αυτό τον τρόπο.
Αρκεί να γνωρίζουμε πως όσο τον περιο-
ρίζουμε, τόσο αυτός θέλει να βρει τρόπους
να επιζήσει, οπότε όλοι πρέπει να απο-
κτήσουμε όπλα εναντίον του για να τον
καταστείλουμε.  Και ο μόνος τρόπος που
υπάρχει είναι ο εμβολιασμός.

Το άλλο απλό πράγμα που πρέπει να
κατανοήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει κα-
νένα άλλο περιθώριο για να επαναφέρουμε

περιοριστικά μέτρα. Ούτε τα δημοσιονο-
μικά το επιτρέπουν, αλλά ούτε οι επιχει-
ρήσεις και ο κόσμος μπορεί να αντέξει
νέες επιβαρύνσεις – οικονομικές και ψυ-

χολογικές. Σεβόμενοι την ελευθερία στη
βούληση του καθενός, δεν μπορεί η πλει-
οψηφία που επέλεξε την ασφαλή οδό των
εμβολιασμών που αποδεδειγμένα σώζει
ζωές να τίθεται σε κίνδυνο επειδή η μει-
οψηφία επιλέγει να ακροβατεί στο δικό
της μονοπάτι.  Αυτή η επιτακτική ανάγκη
καθίσταται πιο αναγκαία δεδομένου ότι
ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος για να
λέμε «άσε να δούμε πώς θα πάει και πράτ-
τουμε αναλόγως»…

Η χαλάρωση δεν περιορίζεται στους
εμβολιασμούς.  Το τελευταίο διάστημα
είμαστε μάρτυρες ατόμων που «ξεχνάνε»
τις μάσκες τους στο αυτοκίνητο ή που
απλά τις κρατάνε για μόστρα στο μπράτσο.
Άτομα που πάνε να μπουν στον ανελκυ-
στήρα χωρίς μάσκα και άμα σε δουν μπορεί
να σκεφτούν να ψελλίσουν αν σε ενοχλεί
να μπουν μέσα μαζί σου.  Εγώ προσωπικά
είμαι από αυτούς που τους δυσαρεστώ
και ας μην τους αρέσει.  Μου έτυχε και
περίπτωση που δεν είχε μάσκα και ήταν
και ανεμβολίαστος προβάλλοντας μια α-
νόητη δικαιολογία.  Του  υπέδειξα πως
είναι και οι σκάλες καλές για την υγεία
του…  

Μπορεί λοιπόν να μην είναι εφικτός ο

αναγκαστικός εμβολιασμός, αλλά είναι ε-
φικτή και καθόλα νόμιμη η επιβολή κό-
στους σε όσους επιλέγουν τον ακροβατισμό
μεταξύ ζωής και θανάτου – όχι μόνο των
ιδίων αλλά και των γύρω τους.  Θα πρέπει
και η κοινωνία – που κατά πλειοψηφία ε-
πέλεξε ξεκάθαρα να εμβολιαστεί – να αρ-
χίσει να λειτουργεί όπως ο ιός: πιο ραγδαία
και πιο δυναμικά.

Πρέπει άμεσα να επιβληθεί κόστος στη
διενέργεια των rapid tests, να μπει τέλος
νοσηλείας κορωνοϊού εκτός ΓεΣΥ, να κα-
θυστερήσει η κατάργηση της μάσκας και
οι εμβολιασμένοι να είναι πιο επιλεκτικοί
με το ποιους συναναστρέφονται.  Δεν
μπορεί ένας ο οποίος νοσεί ενώ είχε επι-
λογές να μην νοσήσει, να στερεί νοσοκο-
μειακές κλίνες και ιατρικούς πόρους από
συνανθρώπους του που χρήζουν νοσο-
κομειακής φροντίδας.  Όπως δεν μπορούν
οι λίγοι να στερούν πλέον οικονομικούς
πόρους και να κρατάνε την οικονομία
κλειστή ή περιορισμένη επειδή δεν τους
ενδιαφέρει το σύνολο.

OΑνδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS
AndreouPropertyStrategy- Chartered
Surveyors.

Ο ιός μας δείχνει το δρόμο...

Μικρό καλάθι 
για το restart
των Ρώσων
Η ανακοίνωση δεν ξεκλείδωσε τις κρατήσεις, από μέσα 
Ιουλίου και μετά αναμένεται αύξηση των ρωσικών ροών

<<<<<<<

Oσο ο ιός αφήνεται, 
μεταλλάσσεται και 
το κάθε νέο στέλεχός του 
είναι πολύ πιο μεταδοτικό,
αλλά και πιο επικίνδυνο 
από το προηγούμενό του. 

Μπορεί να μην είναι εφικτός ο αναγκαστι-
κός εμβολιασμός, αλλά είναι εφικτή και κα-
θόλα νόμιμη η επιβολή κόστους σε όσους
επιλέγουν τον ακροβατισμό μεταξύ ζωής
και θανάτου – όχι μόνο των ιδίων αλλά και
των γύρω τους.  

Με τη Ρωσία να ξεκλειδώνει Ιούλιο και την Βρετανία να παραμένει ερωτηματικό παράγοντες του τουρισμού επισημαίνουν την ανάγκη στόχευσης σε άλλες χώρες.

<<<<<<<

Το μερίδιο των Ρώσων
στα τουριστικά έσοδα του 2019, 
υπολογίζεται ότι ανήλθε γύρω 
στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ 
στο σύνολο των  2,68 δισ. 
για ολόκληρο το έτος.

<<<<<<<

Η μέση δαπάνη διαμονής το 2019
ήταν τα 340,8 ευρώ. Δηλαδή
ένας Ρώσος ξοδεύει περίπου 340
ευρώ για τη διαμονή του στην Κύ-
προ και οι επιπρόσθετες του δαπά-
νες κυμαίνονται στα 315,2 ευρώ.
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η απάτη 
της αριστεράς

Η αριστερά σε Ελλάδα και Κύπρο έχει κα-
ταφέρει να διατηρήσει την παρουσία της
σε αντίθεση με άλλες πιο ανεπτυγμένες χώ-
ρες, που έχει μεταμορφωθεί σε μια μοντέρνα
έκδοση για να μπορεί να συμβαδίζει με την
εποχή που ζούμε. Η πολιτική σήμερα πρέπει
να είναι σύγχρονη και δυναμική για να
μπορεί να τραβήξει τους νέους, χρησιμο-
ποιώντας μέσα τα οποία σε άλλες εποχές
θα ονομάζονταν «σκοτεινά εργαλεία του ι-
μπεριαλισμού». Μιλάμε δηλαδή για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε ε-
ταιρείες που βγάζουν κέρδος γνωρίζοντας
τα πάντα για το χρήστη, αφού δίνουν το δι-
καίωμα σε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.
Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ένα πρώτο παρά-
δειγμα της αριστερής υποκρισίας, που ενώ
είναι κατά της ιδεολογίας αυτού του τύπου
των εταιρειών, τις χρησιμοποιεί για να με-
ταδώσει τα μηνύματά της. Ένα ακόμα απλό
παράδειγμα της απάτης είναι και τα συστή-
ματα ασφαλείας, αλλά και οι φράχτες που
διασφαλίζουν τα γραφεία των αριστερών
κομμάτων από πιθανούς «εισβολείς», την
ώρα που φωνάζουν για ανοιχτά σύνορα και
δικαιώματα των λαθρομεταναστών που δή-
θεν καταπατούνται. Η ταφόπλακα της αρι-
στερής απάτης ήταν η μαγική κωλοτούμπα
του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα το 2015,
που ο λαός παρασυρόμενος από τη ρητορική
του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ουσιαστικά κατά της
μνημονιακής σύμβασης με τους «θεσμούς»,
αλλά ο τότε Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας,
ψήφισε και εφάρμοσε το πιο σκληρό μνη-
μόνιο που υπέγραψε και εφάρμοσε ποτέ Ελ-
ληνική κυβέρνηση, με τη ζωή να συνεχίζεται
κανονικά σαν να μην έγινε τίποτα. Εκτός
από ψέματα και διχόνοια, η αριστερά δεν
έχει τίποτα να υποδείξει ότι προσέφερε στον
Ελληνισμό. Είναι πραγματικά απίστευτο
πως μέσω της διαστρέβλωσης της πραγμα-
τικότητας καταφέρνει και πείθει ένα σημα-
ντικό μέρος του πληθυσμού να συνεχίζει
και να υποστηρίζει αριστερά κόμματα. Πρέπει
να γίνει πλήρως κατανοητό από τους πολίτες
ότι και οι ίδιοι συμμετέχουν σ’ αυτή την α-
πάτη μέσω της στήριξης που δίνουν σε τέ-
τοιου είδους κινήματα. Μιλάμε λοιπόν για
μια πυραμίδα τύπου Ponzi που διαρκεί για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κάποια
στιγμή καταρρέει όπως έγινε στη Σοβιετική
Ένωση και σε πολλές χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Είναι λοιπόν θέμα χρόνου η κα-
τάρρευση της πυραμίδας και σ’ αυτή τη
μεριά της γης.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγι-
κής και Επιχειρήσεων.

Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Οι νέες ανακοινώσεις της τουρκοκυ-
πριακής ηγεσίας για το μέλλον της κλει-
στής πόλης της Αμμοχώστου προκαλούν
αντιδράσεις σε ολόκληρη την Κύπρο.
Τα όσα επισημαίνει τα τελευταία εικο-
σιτετράωρα ο Ερσίν Τατάρ για το Βαρώσι
προκαλούν την αντίδραση ακόμα και
των στενών συνεργατών του καθώς και
διάφορων κύκλων της τ/κ Δεξιάς. 

Στο ζήτημα του Βαρωσιού, η τ/κ η-
γεσία εκπέμπει την εικόνα ότι επιχειρεί
να «ακροβατήσει» ανάμεσα σε δυο συ-
γκρουόμενους στόχους. Από την μια ε-
πιχειρεί να εναρμονίσει όσο το δυνατόν
περισσότερο το εγχείρημα του ανοίγ-
ματος της κλειστής πόλης με το διεθνές
δίκαιο, κυρίως αιτιολογώντας το άνοιγμα
με βάση το επιχείρημα ότι ανοίγει τον
δρόμο για την επιστροφή των ιδιοκτητών
στις περιουσίες τους. Από την άλλη, ε-
πιχειρεί να ικανοποιήσει την εθνικιστική
βάση της και φυσικά την Άγκυρα απο-
δίδοντας έμφαση στο άνοιγμα της κλει-
στής πόλης υπό τ/κ διοίκηση και επι-
καλούμενη τα υποτιθέμενα δικαιώματα
του ΕΒΚΑΦ στην περιοχή. 

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη
Κυριακή, λίγο πριν από την εντατικο-
ποίηση στην τ/κ πλευρά της συζήτησης
για την κλειστή πόλη, η «Κ» υπογράμμισε
ότι την παρούσα στιγμή το τουρκικό
σχέδιο για το Βαρώσι βρίσκεται αντιμέ-
τωπο με δυο σημαντικά εγχειρήματα-
προκλήσεις: Την εξασφάλιση οικονομι-
κών κονδυλίων για την «Επιτροπή Ακί-
νητης Περιουσίας» και την τελική αλλαγή
του καθεστώτος της κλειστής πόλης
από στρατιωτική σε αστική ζώνη.

Η δήλωση Τατάρ 
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τατάρ

επισκέφθηκε την Αττάλεια όπου έλαβε
μέρος σε μια διοργάνωση του τουρκικού
διπλωματικού σώματος. Συνοδευόμενος
από τον «Υπουργό Εξωτερικών», Ταχσίν
Ερτουγρούλογλου, ο Τατάρ επανέλαβε
τις γνωστές θέσεις του για το Κυπριακό,
οι οποίες στα τέλη του Απριλίου οδή-
γησαν σε αδιέξοδο την άτυπη διάσκεψη
για το Κυπριακό. 

Παραχωρώντας στην Αττάλεια συ-
νέντευξη στο τουρκικό «Πρακτορείο Α-
νατολίας», ο Τατάρ αναφέρθηκε και στο
μέλλον της κλειστής πόλης της Αμμο-
χώστου. «Τα ακίνητα θα επιστραφούν
στους πρώτους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο, με βάση την από-
φαση της Επιτροπής Ακίνητης Περιου-

σίας (TMK)», δήλωσε ο τ/κ ηγέτης, ο ο-
ποίος πρόσθεσε τα εξής: «Με αυτόν τον
τρόπο, θα δρομολογηθεί η διαδικασία
του ανοίγματος, η οποία θα είναι σύμ-
φωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. (Στο
Βαρώσι) Γνωρίζω ότι περισσότεροι από
3.000 ε/κ και αλλοδαποί έχουν υποβάλει
αίτηση στο ΤΜΚ για την επιστροφή πε-
ριουσίας. Εκείνοι (οι ιδιοκτήτες) υπο-
βάλλουν αίτηση και εμείς βρισκόμαστε
στο σημείο επιστροφής των αγαθών.
Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προ-
σπαθούμε να δώσουμε προσοχή στα
ανθρώπινα δικαιώματα (στο Βαρώσι)
και να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση
με το διεθνές δίκαιο». 

Ο Τατάρ λοιπόν ανακοίνωσε ότι 3000
ιδιοκτήτες περιουσιών στο Βαρώσι προ-
σφεύγουν ή είναι έτοιμοι να προσφύγουν
το επόμενο διάστημα στην τ/κ πλευρά
για την επιστροφή των περιουσιών τους.
Ο τ/κ ηγέτης πλαισίωσε αυτήν την δή-
λωση με την βούληση της τ/κ ηγεσίας
«για την επιστροφή της κλειστής πόλης»
στους ιδιοκτήτες της. 

Στην συνέντευξη στο τουρκικό πρα-
κτορείο, ο Τατάρ δεν αποσαφήνισε το

καθεστώς υπό το οποίο οι περιουσίες
στο Βαρώσι θα επιστραφούν στους ι-
διοκτήτες τους. Ωστόσο, επικαλέστηκε
και τα υποτιθέμενα δικαιώματα του ΕΒ-
ΚΑΦ στην περιοχή τονίζοντας ότι «ένα
μεγάλο κομμάτι της περιοχής ανήκει
στο ΕΒΚΑΦ». 

Οι αντιδράσεις
Το ενδεχόμενο της επιστροφής της

κλειστής πόλης, δίχως το ξεκαθάρισμα
του καθεστώτος υπό το οποίο θα λάβει
χώρα η όλη διαδικασία και η αορίστου
περιεχομένου αναφορά στα «δικαιώ-
ματα» του ΕΒΚΑΦ στην περιοχή προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τ/κ
πλευρά, κυρίως εντός της τ/κ Δεξιάς.
Ο τ/κ αντιπολιτευόμενος τύπος εξέπεμψε
το μήνυμα ότι οι νέες δηλώσεις του Τα-
τάρ προκαλούν σύγχυση. Παρόμοια ά-
ποψη έφεραν και στελέχη της εθνικι-
στικής παράταξης, οι οποίοι εξέφρασαν
προβληματισμό για το γεγονός ότι ο
Τατάρ δεν ξεκαθάρισε το τ/κ καθεστώς
διοίκησης, υπό το οποίο θα λάβει χώρα
το άνοιγμα του Βαρωσιού. Πληροφορίες
της «Κ» θέλουν υψηλόβαθμα στελέχη
της τ/κ Δεξιάς να σχετίζουν αυτή την

παράληψη του τ/κ ηγέτη με την απειρία
του στο κεφάλαιο του Κυπριακού. 

Ένα από το στελέχη της τ/κ Δεξιάς
που αντέδρασε άμεσα στις νέες δηλώ-
σεις του Τατάρ για το Βαρώσι, ήταν ο
«ΥΠΕΞ». Ο Ερτουγρούλογλου μιλώντας
στον τ/κ τύπο προχώρησε σε μια «επι-
διορθωτικού» τύπου τοποθέτηση για
το Βαρώσι, στην οποία ξεχωρίζουν τρία
σημεία. 

Πρώτον, άφησε να εννοηθεί ότι η
τ/κ πλευρά χρειάζεται ακόμη χρόνο για
το τελικό άνοιγμα της κλειστής πόλης,
καθώς εκκρεμούν ακόμη ζητήματα
όπως λ.χ. ο εκσυγχρονισμός των υπο-
δομών της περιοχής. Δεύτερον, έστειλε
το μήνυμα ότι στην φάση του ανοίγ-
ματος η τ/κ πλευρά θα μελετήσει και
τα αιτήματα του ΕΒΚΑΦ. Τέλος, ξεκα-
θάρισε ότι το Βαρώσι θα ανοίξει υπό
τ/κ διοίκηση και ότι δεν τίθεται ζήτημα
επιστροφής της κλειστής πόλης στην
ε/κ πλευρά. Λίγο μετά από την τοπο-
θέτηση του Ερτουγρούλογλου, ο «Πρω-
θυπουργός», Ερσίν Σανέρ, προχώρησε
επίσης, σε δήλωση που αφορά την κλει-
στή πόλη. Ανέφερε στην «βουλή» ότι
μέχρι στιγμής ο αριθμός των προσφυγών

στο ΤΜΚ είναι 344 και όχι 3000 όπως
ισχυρίστηκε προηγουμένως ο Τατάρ.

Η αναδίπλωση του Τατάρ 
Αντιμέτωπος με το κύμα αντιδράσεων

στο εσωτερικό της παράταξης που πριν
από λίγους μήνες τον ανέδειξε στην η-
γεσία των τ/κ, την Δευτέρα, ο Τατάρ προ-
χώρησε σε νέα τοποθέτηση για το ζήτημα
του Βαρωσιού. «Αναμένουμε περίπου
3.000 αιτήσεις (προσφυγές) ιδιωτικής ι-
διοκτησίας προς την TMK. Μέχρι σήμερα,
έχουν υποβληθεί 344 αιτήσεις στο TMK
σχετικά με το κλειστό Βαρώσι. Ο τρόπος
αναζήτησης των δικαιωμάτων όλων των
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της
Διοίκησης ΕΒΚΑΦ, στο πλαίσιο της νο-
μοθεσίας της ΤΔΒΚ, είναι σαφής. Η Δι-
οίκηση των Ιδρυμάτων διεκδικεί ήδη
αυτά τα δικαιώματα προσφεύγοντας σε
νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανο-
μένης αυτή της ΤΜΚ, σε διάφορες πε-
ριπτώσεις», ανέφερε η γραπτή τοποθέ-
τηση της τ/κ ηγεσίας. Πρόσθετε επίσης
χαρακτηριστικά ότι «το γεγονός ότι η
κυριαρχία και η διαχείριση της περιοχής
του Βαρωσιού ανήκει στην ΤΔΒΚ είναι
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα».

Διπλωματικοί ακροβατισμοί στο Βαρώσι
Οι νέες δηλώσεις του Τατάρ προκαλούν αντιδράσεις - Οι συνεργάτες του τον διαψεύδουν 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν λέει η αρχαία
ρήση και η αλήθεια είναι πως το πολύ
κακό για το τίποτα ήταν η κύρια έκφραση
που διακινείτο στα κομματικά πηγαδάκια,
με την δημοσιοποίηση των ονομάτων που
θα απαρτίζουν το κυβερνητικό σχήμα. Τα
νέα πρόσωπα θα κριθούν από το έργο
τους και γι’ αυτό τους δίδεται πίστωση
χρόνου, ωστόσο ο υψηλός πήχης που είχε
θέσει όλο αυτό το διάστημα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας για μία κυβέρνηση ευ-
ρείας αποδοχής στην οποία θα συμμετείχαν
στελέχη ακόμα και αρχηγός της αντιπο-
λίτευσης –όπως διέρρεαν κύκλοι- όχι μόνο
δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά διαψεύστηκε
πανηγυρικά. Όλα τα πρόσωπα που μπαί-
νουν στο κυβερνητικό σχήμα, προέρχονται
από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έχουν
στενούς δεσμούς με κυβερνητικά στελέχη

που θέλουν να έχουν λόγο και ρόλο την
επόμενη μέρα και είναι πολιτικά άπειρα.
Το αν θα διαψεύσουν όλους αυτούς –
ακόμα και από τον σκληρό πυρήνα του
ΔΗΣΥ- που προδιαγράφουν αποτυχία, θα
το δείξει η πορεία. Το σίγουρο είναι πως
αποτελεί έναν ανασχηματισμό υψηλού
πολιτικού ρίσκου.

Η άτακτη μετακίνηση…
Η μετακίνηση των Κυριάκου Κούσιου,

Παναγιώτη Σεντώνα και Βίκτωρα Παπα-
δόπουλου από το Προεδρικό, έστειλε το
μήνυμα πως σε αυτούς επιρρίπτεται η ευ-
θύνη της κακής εικόνας που είχε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας όλο αυτό το διά-
στημα. Ο Κυριάκος Κούσιος ήταν ένας
νομικός με έρεισμα στην κοινωνία και
τον επαγγελματικό του χώρο, δεν ήταν
σίγουρα ένα πρόσωπο με την πολιτική
πείρα να χειριστεί το σκάνδαλο των πο-

λιτογραφήσεων και τα παρακλάδια που
προκαλούσε όλο αυτό. Ούτε βεβαίως ένιωθε
άνετα με τις σκληρές απαντήσεις που έ-
πρεπε να δίδει στην αντιπολίτευση, ιδι-
αίτερα αν λάβει κανείς υπόψη πως δια-
κήρυττε την προσήλωσή του στον πολιτικό
πολιτισμό με τον διορισμό του. Ο Πανα-
γιώτης Σεντώνας, ένα πρόσωπο με θετικό
πρόσημο και έρεισμα στην κοινωνία δε-
δομένης και της καλής κατάταξής του
στις ευρωεκλογές, φέρεται να δυσφορούσε
στο κουστούμι του αναπληρωτή κυβερ-
νητικού εκπροσώπου. Το γεγονός βέβαια
ότι ο Πρόεδρος επέμενε να μείνει στο

Προεδρικό βρίσκοντας ως εναλλακτική
λύση τελικά το χαρτοφυλάκιο του Επι-
τρόπου Ενεργού Πολίτη καταδεικνύει πως
πιστεύει σε αυτόν και το τι έχει να προ-
σφέρει. Η μετακίνηση που προκάλεσε έκ-
πληξη και ήταν όπως όλα δείχνουν της
τελευταίας στιγμής ήταν αυτή του διευ-
θυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου
Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο οποίος πήρε
απόσπαση στο υπουργείο Εξωτερικών. 

Οι υποομάδες και δυσφορία 
Η κατάσταση στο Προεδρικό δεν ήταν

και η καλύτερη το τελευταίο διάστημα.

Κάποιοι εκ των ενοίκων μιλούσαν εδώ και
καιρό για δύο ομάδες οι οποίες δεν μιλού-
σαν καλά-καλά μεταξύ τους, άλλοι υπο-
γραμμίζουν πως υπήρχαν διαφορετικές
πολιτικές προσεγγίσεις και τίποτα προ-
σωπικό. Στη μία θεωρείται πως ήταν οι
Πέτρος Δημητρίου, Λοΐζος Αντωνίου και
Παντελής Παντελίδης. Στη δεύτεροι οι
Κυριάκος Κούσιος, Παναγιώτης Σεντώνας
και Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Η μετακί-
νηση του κ. Κούσιου θεωρείτο δεδομένη
εδώ και καιρό. Στο Προεδρικό έψαχναν
έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο που να έχει
δημοσιογραφική πείρα και να μπορεί να

χειριστεί τις ομιλίες του Προέδρου, τις
σχέσεις με τα ΜΜΕ, αλλά και τη διαχείριση
των κρίσεων. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη βε-
βαίως εφικτό.

Οι επιλογές Χάρη
Ο Μάριος Πελεκάνος, υποψήφιος βου-

λευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας, πρόεδρος της
Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων και Πρό-
εδρος του ΚΟΑΓ, ήταν ο εκλεκτός του
αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ Χάρη
Γεωργιάδη. Πληροφορίες της «Κ» θέλουν
να ήταν και επιλογή του διευθυντή του
γραφείου του Προέδρου Πέτρου Δημη-
τρίου, όμως ο στενός κύκλος του κ. Δη-
μητρίου απορρίπτει κάτι τέτοιο. Ο κ. Πε-
λεκάνος προκάλεσε αντιδράσεις με τη
διαρροή του ονόματός του, εξαιτίας και
των δεδηλωμένων θέσεων του στο με-
ταναστευτικό. Θέσεις που εκφράζουν
την λαϊκή Δεξιά και αγγίζουν για πολλούς
τα όρια της ξενοφοβίας, ενώ ζήτημα τέ-
θηκε και για το κατά πόσο το πτυχίο του
ήταν επαρκές. Για το πτυχίο έγινε σχετική
έρευνα καθώς ο Πρόεδρος δεν ήθελε ένα
déjà vu Γιαννάκη. Διαπιστώθηκε πάντως
πως είναι έγκυρο και κλείδωσε. Μαζί του
κλείδωσε και ο διορισμός της Νιόβης
Παρισινού, θυγατέρας του πρωτοκλα-
σάτου στελέχους του ΔΗΣΥ Ανδρέα Πα-
ρισινού. Η κα Παρισινού ανήκει στον
ΔΗΣΥ, ωστόσο ουδέποτε είχε οποιαδή-
ποτε πολιτική ανάμειξη, πέραν της στενής
σχέσης –από το σχολείο- με τον Χάρη
Γεωργιάδη ο οποίος και την πρότεινε.
Πρότεινε μαζί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου
και τον Μιχάλη Χατζηπαντέλα στη θέση
του υπουργού Υγείας. Ο ρόλος Χάρη πά-
ντως στον διορισμό υπουργών έχει τη
δική του σημασία, με τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου να συμφωνεί πλήρως μαζί του και
να στέλνει το μήνυμα συμπόρευσης και
για το μέλλον. 

Όμως σε ό,τι αφορά τις προσθήκες
στο Προεδρικό, διαφαίνεται ένα μεγάλο
κενό εμπειρίας. Πέραν του βαριδίου που
έχει-για πολλούς- ο κ. Πελεκάνος στο
θέμα του μεταναστευτικού υπάρχει το
θέμα της εμφανούς απειρίας της νέας ο-
μάδας αλλά και του ζητήματος ότι προ-
έρχονται από τον στενό συναγερμικό πυ-
ρήνα. Και ο Ανδρέας Ιωσήφ, ο οποίος
ήταν υποψήφιος του ΔΗΣΥ Λευκωσίας,

είχε μεν εκπομπή στο ΡΙΚ και εκδίδει το
ΔΑΛΙNEWS, δεν θεωρείται πως μπορεί
να ισοζυγίσει την απειρία των δύο κυ-
βερνητικών εκπροσώπων. Η απειρία,
ήταν η συνταγή άλλωστε η οποία όπως
διατείνονται στο Προεδρικό, απέτυχε
κατά τον προηγούμενο ανασχηματισμό
και διαφαίνεται πως συνεχίζει. Πάντως
ως λύση σε αυτό το κενό, υπήρξε η με-
τάβαση του Μάριου Πελεκάνου στην Α-
θήνα, για ταχύρρυθμα μαθήματα. Το είχε
αποκαλύψει πρώτα το politis.com.cy και
φέρεται πως με αυτό τον τρόπο θεωρείται
πως θα διευθετηθεί περισσότερο η εικόνα
παρά η ουσία, που έχει να κάνει με το εν
λόγω πόστο. 

Η περίπτωση Ανθούση
Αυτό πάντως που συγκέντρωσε τις πε-

ρισσότερες θετικές αποτιμήσεις, είναι ο
διορισμός της Αναστασίας Ανθούση στο
υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Η
κα Ανθούση διετέλεσε διευθύντρια του
γραφείου του υπουργού Υγείας επί Πα-
μπορίδη και Κωνσταντίνου Ιωάννου. Θε-
ωρείται πως εκείνη είναι το δεσμείν και
το λύειν στις δύσκολες στιγμές που ΓεΣΥ
αλλά και γενικότερα στα κρίσιμα ζητήματα
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το υπουρ-
γείο Υγείας. Την κα Ανθούση πρότεινε ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης, καθώς θεωρείται αποτελεσμα-
τική και γνωρίζει καλά το πώς λειτουργεί
πλέον η δημόσια υπηρεσία.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης αναλαμ-
βάνει η Στέφη Δράκου, η οποία ήταν γε-
νική διευθύντρια του συνδέσμου ασφα-
λιστικών εταιρειών. Αν και ο σύζυγός της
Αντώνης Δράκος ήταν ενεργό στέλεχος
του ΔΗΣΥ, η ίδια ουδέποτε ενεπλάκη ε-
νεργά. Αυτό που προκαλεί συζητήσεις
είναι κατά πόσο η σφοδρή αντίθεσή της
με το ΓεΣΥ στο προηγούμενο πόστο που
είχε θα συνεχίσει και με την παρουσία
της στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γι’ αυτό
το ζήτημα προκαλούνται ήδη ανησυχίες
και για τον διορισμό του εγκεκριμένου
λογιστή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ο οποίος
δεν προέρχεται από τον χώρο της υγείας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή του
από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Χάρη
Γεωργιάδη ενέτεινε τις ανησυχίες πολι-
τικών κύκλων για την πορεία του ΓεΣΥ. 

Υψηλού ρίσκου και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος 
Ο ανασχηματισμός πέρασε κάτω από τον πήχη των προσδοκιών, αντικαθιστώντας την απειρία με απειρία  - Οι εκπλήξεις και η δυσφορία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πορευθεί όπως όλα δείχνουν με το εν λόγω κυβερνητικό σχήμα μέχρι τέλους και θα αποτελεί αντανάκλα-
ση της θητείας του.

<<<<<<

Στο Προεδρικό επέλεξαν 
να πάνε με τη συνταγή της
πολιτικής απειρίας που θα
διαφανεί αν θα βγει τελικά
σε καλό. 

Αναπάντητα 
ερωτήματα
Την παρούσα στιγμή, παραμένουν α-
ναπάντητα τουλάχιστον τρία ερωτή-
ματα. Πρώτον, πόσο έτοιμη είναι η
τ/κ πλευρά για το άμεσο άνοιγμα της
πόλης; Λ.χ. έχουν εξασφαλιστεί τα α-
παιτούμενα οικονομικά κονδύλια για
την «επιτροπή»; Δεύτερον, ποιος θα
είναι ο τελικός αριθμός καθώς και το
τελικό καθεστώς των ιδιοκτητών που
θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην
πόλη τους υπό τ/κ διοίκηση; Τέλος, τι
ρόλο θα διαδραματίσει το ΕΒΚΑΦ
στην τελική φάση του ανοίγματος; 
Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα
την στιγμή που η ε/κ πλευρά προει-
δοποιεί ότι το ζήτημα του Βαρωσιού
θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια ε-
πανέναρξης του διαλόγου στο Κυ-
πριακού. Οι τελευταίες πληροφορίες
θέλουν την Λευκωσία να ετοιμάζεται
να προβάλλει τους κινδύνους που
συνοδεύουν το τουρκικό σχέδιο για
το Βαρώσι τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε διεθνές πεδίο. Το ενδεχόμενο της επιστροφής της κλειστής πόλης, δίχως το ξεκαθάρισμα του καθεστώτος υπό το οποίο θα λάβει χώρα η όλη δια-

δικασία και η αορίστου περιεχομένου αναφορά του τ/κ ηγέτη στα «δικαιώματα» του ΕΒΚΑΦ προκαλούν σύγχυση. 
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία βρίσκει
τον κατασκευαστικό κλάδο να προσπαθεί
να βάζει τα θεμέλια για να αυξήσει τον κύ-
κλο εργασιών και να εφαρμόσει νέους τρό-
πους πώλησης που να μην καθιστούν α-
ναγκαία την φυσική παρουσία. Σκιαγρα-
φώντας το νέο πεδίο στα ακίνητα, ο
Business Development Director τουομίλου
ΚΑΡΜΑ Λευτέρης Σούττος αναφέρει ότι
βασική πρόκληση στον κλάδο είναι η α-
βεβαιότητα ένεκα της υγειονομικής κρίσης,
η οποία δεν αφήνει περιθώρια προγραμ-
ματισμού. Περιγράφει τις νέες ανάγκες
και το νέο προϊόν της αγοράς, όπως δια-
μορφώνεται και μετά το πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων. Συγκεκριμένα, στην
ελεύθερη Αμμόχωστο, εφόσον εγκριθεί
το αναθεωρημένο πολεοδομικό πλάνο, ε-
κτιμάται ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον για
γραφειακούς χώρους και ενδεχομένως
φοιτητικές εστίες. 
-Τί μας δίδαξε η πανδημία και ποια η
επόμενη μέρα για τον τομέα των κα-
τασκευών;

-Η πανδημία έχει επηρεάσει αρκετά
την καθημερινότητά μας. Η επόμενη μέρα
για τον κατασκευαστικό τομέα είναι η
προσπάθεια επιμήκυνσης του κύκλου ερ-
γασιών, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει δουλειά
και να απασχολείται με τις υφιστάμενες
ανάγκες του κλάδου. Παράλληλα, γίνεται
προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών τρό-
πων πώλησης ακινήτων με διαδικασίες
που να μην υποχρεώνουν φυσική παρουσία
(online και remotely) και παροχήςκινήτρων
σε ξένους ενδιαφερόμενους για επιλογή
της Κύπρου ως προορισμού μόνιμης δια-
μονής. Αυτό μπορεί να αυξήσει τόσο τις
πωλήσεις ακινήτων όσο και την ενοικίαση
από ξένους επενδυτές για ιδιοκατοίκηση.        

- Τί σημαίνει η αύξηση του κόστους
των πρώτων υλών για την αγορά ακι-
νήτων;

-Σημαίνει συνεχή προγραμματισμό
στην διαχείριση προόδου των κατασκευ-
αστικών εργασιών με στόχο τονπεριορισμό
των αρνητικών οικονομικών επιβαρύνσεων
που επιφέρει αυτή η αύξηση κόστους.
- Με ποιες άλλες προκλήσεις είναι α-
ντιμέτωπος ο κλάδος;

Αβεβαιότητα. Η πανδημία δεν αφήνει
περιθώρια προγραμματισμού οπόταν οι
επιχειρήσεις καλούνται να καλύπτουν

βραχυπρόθεσμους κύκλους εργασιών, ευ-
ελπιστώντας ότι σύντομα θα έχουμε πε-
ραιτέρω βελτίωση της διεθνούς επιδημιο-
λογικής εικόνας, ειδικότερα στις αγορές
που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κυ-
πριακή αγορά.   

Το νέο προϊόν
- Το προηγούμενο διάστημα το ενδια-
φέρον του κλάδου μονοπώλησαν οι
high end επενδύσεις. Παραμένει η ίδια
τάση στην αγορά;

-Σίγουρα οι high end επενδύσεις είναι
απαραίτητες στην Κύπρο, γιατί ανοίγουν
μια νέα πόρτα για την κυπριακή αγορά.

Για να καταφέρει η Κύπρος να έχει μια συ-
νεχή ροή και με μεγαλύτερη χρονική διάρ-
κεια high net worth individuals, χρειάζονται
πολλές αναβαθμίσεις σε υπηρεσίες και υ-
ποδομές. Η Κύπρος χρειάζεται να έχει
αυτή την high end τάση στην αγορά,
επειδή ανοίγεται μέσω αυτής ένας και-
νούριος κύκλος δραστηριοτήτων.
- Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το επόμενο
προϊόν στο οποίο θα επικεντρωθεί η
αγορά ακινήτων το επόμενο διάστη-
μα;

-Η Κύπρος στηρίζεται στην διεθνή
αγορά που ενδιαφέρεται για επένδυση α-
κινήτων: 1) για οικιστικούς σκοπούς (ιδιο-
κατοίκηση, εξοχική κατοικία, συνταξιο-
δότηση, εμπορική διαχείριση, ενοίκια βρα-
χυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), 2) για
επιχειρηματικούς σκοπούς και 3) για ε-
μπορικούς σκοπούς. Η κάθε επαρχία προ-
σελκύει διαφορετικές τάσεις αγοραστών
και επενδυτών. Οι αγορές ενδιαφέροντος
απαιτούν diversity. Στην επαρχία Αμμο-
χώστου, εφόσον μπει σε ισχύ το αναθεω-
ρημένο πολεοδομικό πλάνο,θα υπάρχει η
πιθανότητα ανοίγματος της αγοράς διεθνώς,
των επιχειρήσεων που είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με την Κύπρο και θα τους εν-
διέφερε να έχουν ιδιόκτητα κτήρια και
γραφειακούς χώρους. Επίσης, η ιδιωτική
εκπαίδευση οδηγεί στην προσέλκυση φοι-
τητών εξωτερικούκαι κατ’ επέκταση ανάγκη
για φοιτητικές εστίες ή αναπτύξεις που
να προσφέρουν την δυνατότητα χρήσης
ακινήτων για το σκοπό αυτό. Σε συνέχεια
της υφιστάμενης παροχής ακινήτων που
καλύπτουν ανάγκες της εγχώριας και της
διεθνούς αγοράς, αυτή η καινούρια προ-
οπτική θα επιφέρει σημαντική βελτίωση
στην οικονομική ευμάρεια του κλάδου
που θα διοχετεύεται έπειτα στον ευρύτερο
τομέα της τοπικής οικονομίας.

Αβεβαιότητας συνέχεια για τις κατασκευές
Λευτέρης Σούττου: Οι προκλήσεις, οι προοπτικές και τι αλλάζει στον κατασκευαστικό τομέα μετά την πανδημία και τις πολιτογραφήσεις

Γραφειακοί χώροι και φοιτητικές εστίες, εκτιμάται ότι θα είναι το νέο προϊόν στην επαρχία
Αμμοχώστου, εφόσον μπει σε ισχύ το αναθεωρημένο πολεοδομικό πλάνο εκτιμά ο κ. Σούτ-
τος, Business Development Director του ομίλου ΚΑΡΜΑ.

<<<<<<

Η παροχή κινήτρων σε ξέ-
νους ενδιαφερόμενους για
επιλογή της Κύπρου ως προ-
ορισμού μόνιμης διαμονής
μπορεί να αυξήσει πωλήσεις
και ενοικίαση ακινήτων από
ξένους επενδυτές.       

- Υπάρχει γενικότερα επενδυτικό εν-
διαφέρον για την ελεύθερη Αμμόχω-
στο; Μια επαρχία η οποία ένεκα του
τουρισμού, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο
πλήγμα εν μέσω πανδημίας.

-Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, αν
λάβουμε υπόψη πως η ελεύθερηεπαρχία
Αμμοχώστου έχει περιορισμένη γη προς
άμεση ανάπτυξηκαιαυτός είναι ένας καλός
ρυθμιστικός δείχτης των σταθερών αξιών
στις τιμές γης και ακινήτων. Με την ανα-
διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ο χάρτης της περιοχής αναβαθμίζεται δί-
νοντας την ευκαιρία για περαιτέρω επεν-
δύσεις σε καινούργιες και υφιστάμενες
αναπτύξεις. Ειδικά σε κτήρια που έχει
κλείσει ο κύκλος ζωής τους, με στοχευμένα
κίνητρα αξίζει να πάρει κάποιος το ρίσκο
αγοράς  και τροποποίησης με μερική ή ο-
λική ανακαίνιση.Στον τομέα ακινήτων, η
επαρχία Αμμοχώστου κατέχει ένα μικρό
αλλά ουσιαστικό ποσοστό της αγοράς, με
κύρια αγορά να είναι διαχρονικά η εγχώρια,

σε συνδυασμό με τις τάσεις ενδιαφέροντος
από την διεθνή.
- Ποια τα υφιστάμενα projects του ο-
μίλου ΚΑΡΜΑ και ποια τα επόμενα
πλάνα;

-Ανταλλάσσοντας απόψεις και ακού-
γοντας τις εισηγήσεις των μελών της ε-
ταιρείας, εξερευνούμε διάφορες επιλογές
και καταλήγουμε σε περιοχές και έργα τα
οποία ικανοποιούν τις ανάγκες μας: beach
front or beach view access, με προδια-
γραφές που να ικανοποιούν τοπελατολόγιό
μας από το 1985 μέχρι σήμερα. Αυτή την
στιγμή  δεν υπάρχουν καινούργιες επιλογές
έτοιμες μιας και τα πλείστα ακίνητα έχουν
πωληθεί. Η τάση της αγοράς είναι προς
τα καινούργια under construction ή off
plan. Έχουμε τρεις κατηγορίες έργων για
να καλύψουμε τις διάφορες ανάγκες που
προκύπτουν. Το signature collection μας
αποτελείται από high end beach front α-
κίνητα,και στα 4 αυτά boutique έργα μας
έχουμε διαθέσιμες πολυτελείς κατοικίες

προς πώληση. Επιπρόσθετα έχουμε το
εμβληματικό πρώτο ψηλό κτήριο στο κέ-
ντρο του Πρωταρά το Eden Residence,
που αποτελείται από πολυτελή διαμερί-
σματα. Το Life style collection μας απο-
τελείται από 10 καινούργια συγκροτήματα
μας, σε gated communities, με κατοικίες
2 – 6 υπνοδωματίων. Τα έργα αυτά καλύ-
πτουν διάφορες ανάγκεςγια ιδιοκατοίκηση
ή για εξοχική κατοικία. Τέλος έχουμε το
Resort Collection, Mythical Spa Residential
Resort, που αποτελείται από 5 φάσεις. Οι
3 φάσεις έχουν ήδη χτιστεί, πωληθεί και
παραδοθεί. Στην αγορά έχουμε διαμερί-
σματα 2 υπνοδωματίων, μεζονέτες και
σπίτια 2 – 4 υπνοδωματίων. Με τις παρα-
πάνω κατηγορίες έργων, έχουμε μια ωραία
γκάμα επιλογών με τιμές που καλύπτουν
μια αγοραστική δυναμική από 150 χιλιάδες
ευρώ και πάνω. Τα επόμενα πλάνα μας
θα ανακοινωθούνσε μεταγενέστερο στάδιο
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες
της αγοράς μας.

Αναβαθμίζεται η Αμμόχωστος

Πώς επηρέασαν 
οι πολιτογραφήσεις
-Από τη μια οι εξελίξεις με το κυ-
πριακό επενδυτικό πρόγραμμα και
από την άλλη η κρίση της πανδη-
μίας, τα χαστούκια στον κατασκευα-
στικό τομέα είναι πολλά. Πώς έχει
επηρεαστεί ο κλάδος; Ποια η πραγ-
ματική έκταση του προβλήματος;
-Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα έδινε την ευκαιρία στους
επενδυτές, να επιλέξουν την επέν-
δυσή τους σαν άτομα ή μέσω εγ-
γραφής κυπριακής εταιρείας σε έ-
να ευρύ φάσμα της κυπριακής αγο-
ράς, με μεγάλη γκάμα επιλογών. Ο
επενδυτής μπορούσε να βρει κυ-
πριακή εταιρεία που έψαχνε έ-
μπρακτα επενδυτές, για να συμμε-
τάσχουν μαζί  στις δραστηριότητές
της, να μελετήσει τις οικονομικές
καταστάσεις και τα κριτήριά της και
αν κατέληγε ότι αυτή η ευκαιρία
τον ικανοποιούσε, προχωρούσε  σε
αγορά ακινήτων ή επένδυση μέσω
επενδυτικών ταμείων κλπ. Τέτοια
προγράμματα προσφέρονται εδώ
και δεκαετίες από αρκετές χώρες
με πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες
διαδικασίες και νομικό πλαίσιο και
με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-
ματα. Δυστυχώς στην Κύπρο, απο-
τύχαμε να χειριστούμε και να προ-
στατεύσουμε το πρόγραμμα σε όλα
τα επίπεδα: σε πολιτικό, κοινοβου-
λευτικό, νομοθετικό και σε εκτελε-
στικό επίπεδο. Ο ιδιωτικός τομέας,
έχοντας το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα διαθέσιμο, πήρε τα ρίσκα
του για να μπορεί να ανταγωνιστεί
και να διεκδικήσει μερίδιο της πί-
τας. Όσον αφορά τον κατασκευα-
στικό τομέα, εταιρείες ανάπτυξης
γης ρίσκαραν να έχουν προϊόν που
απευθυνόταν καθαρά σε επενδυ-
τές ακίνητων αξίας 2 εκατομμύ-
ριων ευρώ. Τώρα οι εταιρείες αυ-
τές καλούνται να βρουν καινούρ-
γιες αγορές για επενδύσεις αυτής
της εμβέλειας. Από την άλλη, εται-
ρείες που έχουν επικεντρωθεί
στην παροχή ακινήτων απευθυνό-
μενες σε διαφορετικό αγοραστικό
κοινό -δεδομένου ότι η προσφορά
αυτών των ακινήτων δεν υπερβαί-
νει την ζήτηση- δε θα αντιμετωπί-
σουν ιδιαίτερα προβλήματα στην ε-
ξεύρεση αγοραστών. Η έκταση του
προβλήματος από τον τερματισμό
του επενδυτικού προγράμματος ε-
πικεντρώνεται στις ακριβείς ανα-
πτύξεις, αφού η πρόκληση θα είναι
η εξεύρεση αγοραστών αυτής της
αγοραστικής εμβέλειας ή τροπο-
ποίηση του συγκεκριμένου προϊό-
ντος, σε άλλο για να μπορεί να προ-
σελκύσει αγοραστές.

Οικονομική ανάπτυξη. Το ζητούμενο για
δεκαετίες στην Ελλάδα. Από τη Μεταπο-
λίτευση και μετά, δεκάδες προγράμματα
έχουν εκπονηθεί, όσα και οι κυβερνητικές
εξαγγελίες. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οι-
κονομία παραμένει εξαρτημένη από τον
τουρισμό, έχει περιοριστεί σε παροχή υ-
πηρεσιών, ενώ, ταυτόχρονα, διαθέτει μια
αναιμική παραγωγική βάση (εκτός γεωρ-
γίας) με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και
ιδιαίτερα περιορισμένη γκάμα προϊόντων
χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πανδημία έχει επιφέρει άλλο ένα καί-
ριο πλήγμα στην ελληνική οικονομία, αλλά,
ταυτόχρονα, έχει δημιουργήσει νέες ευ-
καιρίες, όπως άλλωστε και σε όλες τις ευ-
ρωπαϊκές και όχι μόνο οικονομίες. Τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του Ταμείου
Ανασυγκρότησης δημιουργούν οράματα
και σχέδια για μια νέα επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας. Ανάμεσα στις διά-
φορες εξαγγελίες προγραμμάτων ανασυ-
γκρότησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, η μελέτη της ομάδας
Πισσαρίδη είναι μια ολοκληρωμένη, συνετή
και υλοποιήσιμη πρόταση. Η ειδοποιός
διαφορά με προηγούμενες μελέτες είναι
ότι υιοθετεί μια «ολιστική προσέγγιση»,
καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες μιας
σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Θέτει
στόχους και χαράζει εξειδικευμένους «ο-
δικούς χάρτες» για το πώς μπορούν οι στό-
χοι αυτοί να επιτευχθούν. Μια ιδανική και
τέλεια υλοποίηση θα οδηγούσε σε νέο θε-
σμικό πλαίσιο (εργασιακών σχέσεων, δι-
καιοσύνης, παιδείας, δημόσιας διοίκησης,
φορολογικού συστήματος), σε ένα έξυπνο
κοινωνικό κράτος, αλλά και σε ένα νέο α-
ναπτυξιακό μοντέλο, πιο παραγωγικό, πιο
ανταγωνιστικό, που θα εδράζεται σε ένα
σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα
συνδέοντας αποτελεσματικά τις δημόσιες
και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Χωρίς αμφι-
βολία, η υλοποίηση, έστω και μερική, των
προτάσεων Πισσαρίδη θα αφήσει διακριτά

αχνάρια εκσυγχρονισμού τόσο στην οι-
κονομία όσο και στην κοινωνία της χώρας
μας.

Διαβάζοντας διαχρονικά την ιστορία
της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας
παρατηρούμε ότι και στο παρελθόν η χώρα
μας είχε διανύσει περιόδους μεγάλης οι-
κονομικής ανάπτυξης. Αλλες φορές λόγω
διεθνούς συγκυρίας (μεταπολεμική περίο-
δος) και άλλες λόγω ιδιαίτερων «εθνικών
συνθηκών», ανεξάρτητα από εσωτερικές
πολιτικές ιδιαιτερότητες. Κάθε δεκαετία
από το 1960 μέχρι το 2001 υπήρχαν χρο-
νικές περίοδοι με ρυθμό ανάπτυξης κατά
πολύ υψηλότερο άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών, που κατέτασσαν την Ελλάδα στις
πρώτες θέσεις εν μέσω των αναπτυσσό-
μενων οικονομιών, οι οποίες παραδοσιακά
καταγράφουν μεγάλες αποκλείσεις τόσο
σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε πε-
ριόδους ύφεσης.

Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι
ότι και μετά το πέρας των περιόδων ανά-
πτυξης, η ελληνική οικονομία παρέμενε
χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις όσον αφορά
την παραγωγική της δομή. Σταδιακά αλλά
σταθερά, η ελληνική οικονομία βαδίζει σε
αποβιομηχανοποίηση και απο-μεταποίηση,
αν αυτός μπορεί να θεωρηθεί δόκιμος
όρος. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι νομοτελει-
ακή. Ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες συ-
νηθίζουμε να λέμε ότι είχαν την ίδια οι-
κονομική αφετηρία με την Ελλάδα κατά

την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση
έχουν διαγράψει μια εντελώς διαφορετική
πορεία. (Συχνή αναφορά γίνεται στην Ι-
σπανία και την Πορτογαλία, αν και πρέπει
να υπογραμμίσουμε ότι υπήρχαν σημα-
ντικές διαφορές στις συνθήκες εκκίνησης,
που δεν είναι της παρούσης να θίξουμε.)
Κάτι αντίστοιχο μπορεί να ειπωθεί και για
μερικές υπό μετάβαση οικονομίες στην
Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
(Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Πολωνία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, για να ανα-
φέρω μερικές), οι οποίες μετά την ένταξή
τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία

έχουν διαγράψει εντελώς διαφορετική πο-
ρεία οικονομικής ανάπτυξης από την Ελ-
λάδα.

Ερχομαι στο προκείμενο. Τι φταίει; Γιατί
η Ελλάδα επιχειρεί και υλοποιεί κατά και-
ρούς οικονομικές ανασυγκροτήσεις οι ο-
ποίες επιφέρουν υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης για σύντομες περιόδους, αλλά με
μια «θεωρητικά ακατανόητη» κανονικότητα
η χώρα μας επανέρχεται στην πρότερη
οικονομική κατάσταση που όλες οι εκθέσεις
εντοπίζουν και περιγράφουν ως διαχρονική,
όπως και η έκθεση Πισσαρίδη; Δηλαδή
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ελλη-

νική οικονομία χαρακτηρίζεται από πε-
ριορισμένη παραγωγική βάση, χαμηλή
παραγωγικότητα, μειωμένη ανταγωνιστι-
κότητα, υπερβάλλουσα εξάρτηση από το
τουριστικό εισόδημα, αρνητικό εμπορικό
ισοζύγιο, δίδυμα ελλείμματα (δημοσιονο-
μικό και ισοζυγίου πληρωμών, ιδιαίτερα
μέχρι το 2010), προβληματική χρηματο-
πιστωτική λειτουργία που παραβαίνει τις
διεθνείς πρακτικές. Προφανώς η εφαρμογή
των μνημονίων στόχευσε στη διόρθωση
μερικών από αυτά τα προβλήματα και πρω-
τίστως του δυσεπίλυτου προβλήματος του
χρέους. Παρά την όποια αποτελεσματικό-
τητα των μνημονίων, η ουσία παραμένει
ότι η ελληνική οικονομία κουβαλά μαζί
της τις διαχρονικές της παθογένειες. Εξ
ου και η ανάγκη μιας νέας οικονομικής α-
νασυγκρότησης.

Αυτό που η ελληνική οικονομία ΠΟΤΕ
δεν επιδίωξε και προφανώς ΠΟΤΕ δεν κα-
τάφερε είναι να διεκδικήσει μερίδιο στον
ευρωπαϊκό (για να μην αναφέρουμε και
τον παγκόσμιο) καταμερισμό της παρα-
γωγής. Πάντα η πρόταση ήταν να ανα-
συνταχθεί η μεσαία ή και η μεγαλύτερη
ελληνική επιχείρηση, να ενισχυθούν οι
επιδοτήσεις και να βελτιωθεί η χρηματο-
δότηση των εγχώριων μονάδων. Ολα τα
ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τέτοιου
είδους ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε
περιορισμένη -χρονικά- ανάπτυξη, αλλά
σύντομα οι διαχρονικές παθογένειες της
ελληνικής οικονομίας θα καταπνίξουν
κάθε προσπάθεια. Αν αναλογιστούμε τι
ακριβώς έχει συμβεί στις χώρες που προ-
αναφέραμε, από την Πορτογαλία και την
Ισπανία μέχρι τις υπό μετάβαση οικονομίες
της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, όλες ανεξαιρέτως έχουν διεκ-
δικήσει και έχουν καταφέρει να συμμε-
τάσχουν στον ευρωπαϊκό καταμερισμό
της παραγωγής. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει
κυβερνητική βούληση, διακρατικές με-
σολαβήσεις, σύμπραξη και εξωστρέφεια

των ιδιωτικών επιχειρήσεων, διότι το ε-
πιδιωκόμενο είναι συμπαραγωγές με ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες τόσο στη βιομηχανία
όσο και στη βιοτεχνία. Η γκάμα συνερ-
γασίας και συμπαραγωγής είναι τεράστια,
από την παραγωγή στρατιωτικού υλικού,
αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών μέχρι καταναλωτικά α-
γαθά ευρείας χρήσης. Αξίζει να αναλογι-
στούμε στο σημείο αυτό πού έγκειται η
πραγματική οικονομική δύναμη της Τουρ-
κίας, που επηρεάζει και τη στάση των με-
γάλων ευρωπαϊκών χωρών (πέρα από τα
πρόσφατα δημοσιονομικά και νομισματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω μιας
παράλογης και αλλοπρόσαλλης κυβερνη-
τικής πολιτικής). Η Τουρκία έχει σημαντικό
μερίδιο, συμμετέχει ενεργά στον κατα-
μερισμό της παραγωγής, κυρίως σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Μια φράση αξίζει να
συγκρατήσουμε από τον πρόεδρο Ερντο-
γάν: «Η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει
ότι η Τουρκία είναι η Κίνα της Ευρώπης».

Μια τέτοιου είδους συμμετοχή δεν λύνει
προφανώς όλα τα προβλήματα μιας χώρας
–οικονομικά, θεσμικά και άλλα–, αλλά του-
λάχιστον βελτιώνει εξ ορισμού προβλήματα
παραγωγής, ανταγωνιστικότητας, εμπο-
ρικού ισοζυγίου, εργασιακών σχέσεων και,
το πιο σημαντικό, εδραιώνει ένα αναπτυ-
ξιακό μοντέλο με διάρκεια, σε αλληλεξάρ-
τηση με την ευρωπαϊκή παραγωγική δομή,
με συνεχή πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
Μια τέτοιου είδους συμμετοχή διασφαλίζει
σίγουρα και διαχρονικά τον μετασχημα-
τισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης απαλλαγμένο
από τις παθογένειες του παρελθόντος.

* Ο κ. Γιώργος Στούμπος διετέλεσε καθηγητής
Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο York
στο Τορόντο του Καναδά μέχρι το 1998. Την πε-
ρίοδο 1998-2016 ήταν στέλεχος της Τράπεζας
της Ελλάδος με τον βαθμό του οικονομικού
συμβούλου.

Συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό παραγωγής
<<<<<<

Σταδιακά αλλά σταθερά η
ελληνική οικονομία βαδίζει
σε αποβιομηχανοποίηση και
απομεταποίηση, αν αυτός
μπορεί να θεωρηθεί δόκι-
μος όρος.

Α Π Ο Ψ Η / Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΟΥΜΠΟΥ*

Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι συμπαραγωγές με ευρωπαϊκές εταιρείες τόσο στη βιο-
μηχανία όσο και στη βιοτεχνία.
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Ο φόβος που κυριαρχεί στην Ευ-
ρώπη πως η πανδημία θα προκα-
λέσει μόνιμη ζημία στην αγορά
εργασίας έχει αρχίσει να είναι
περισσότερο ένα κακό όνειρο,
παρά πραγματικότητα. Με την
Ευρώπη να προσπαθεί να ανα-
κάμψει από μια πρωτοφανή οι-
κονομική κρίση που έχει επιφέρει
σοβαρές επιπτώσεις στους νέους,
οικονομολόγοι από την Credit
Suisse μέχρι την TS Lombard
είναι όλο και πιο αισιόδοξοι ότι
αυτή η πληγή θα είναι λιγότερο
βαθιά από αυτή που άφησε η οι-
κονομική κρίση του 2008-2009.
Tον Νοέμβριο, η πρόεδρος της
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προει-
δοποίησε δημόσια για τον κίνδυνο
ενός μόνιμου προβλήματος στην
αγορά εργασίας, δηλώνοντας την
περασμένη Πέμπτη ότι «ακόμη
ανησυχούμε». Ωστόσο, ο επικε-

φαλής οικονομολόγος της, Φίλιπ
Λέιν, τόνισε την προηγούμενη
εβδομάδα ότι υπάρχουν λόγοι
«για τους οποίους είμαστε αισιό-
δοξοι καθώς αυτή η πληγή δεν
θα είναι τόσο κακή όσο αυτή που
σχηματίστηκε μετά την οικονο-
μική κρίση του 2008». «Θα αρχί-
σουμε να ανακάμπτουμε με μια
αρκετά χαμηλότερη ανεργία σε
σύγκριση με αυτή που συνήθως
έχουμε μετά την οικονομική ύ-
φεση», επισήμανε ο Νέβιλ Χιλ,
οικονομολόγος στην Credit Suisse.
«Αυτό το σημάδι που θα μπορούσε
να βλάψει την ανάκαμψη στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει».
Η ΕΚΤ, ο ΟΟΣΑ, αλλά και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι έχουν
αναθεωρήσει προς τα πάνω τις
προβλέψεις τους για την ανάπτυξη
της οικονομίας. Επίσης, στοιχεία
που δείχνουν βελτίωση, από την
καταναλωτική εμπιστοσύνη μέχρι
και την προοπτική των εταιρειών
για την απασχόληση και τις ε-
πενδύσεις, καταδεικνύουν πως
οι πληγές που προκάλεσαν τα
lockdowns είναι λιγότερο βαθιές
από αυτές που θα μπορούσαν να
είναι. Το ενδεχόμενο μιας κρίσης
στο τραπεζικό σύστημα, κάτι που
αρκετοί φοβούνταν δεν πραγμα-

τοποιήθηκε, ενώ το ποσοστό α-
νεργίας της Ευρωζώνης διαμορ-
φώθηκε στο 8%, δηλαδή παρέ-
μεινε αρκετά χαμηλότερο σε σύ-
γκριση με τις προβλέψεις του Ο-
ΟΣΑ τον προηγούμενο Ιούνιο για
ανεργία άνω του 12% σε περί-
πτωση ενός δεύτερου κύματος.
Υπάρχει η απόδειξη μιας συνε-
χόμενης αύξησης των προσλή-
ψεων στις ΗΠΑ. Η επιστροφή ω-
στόσο πολλών εργαζομένων της
Γουόλ Στριτ στα γραφεία τους
σηματοδοτεί και τη συνέχιση της
δραστηριότητας που υπήρχε πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας.
Στο μεταξύ, στην Αυστραλία η α-
νεργία που σημειώθηκε λόγω της
πανδημίας έχει περιοριστεί. «Είμαι
περισσότερο ανήσυχος για τα ση-
μάδια της κρίσης στην Ευρώπη
παρά στις ΗΠΑ», επισήμανε ο
Ντάριο Πέρκινς, οικονομολόγος
στην TS Lombard στο Λονδίνο.
«Τα σημάδια της κρίσης θα είναι
ακόμη λιγότερα σε σύγκριση με
αυτά που υπήρχαν μετά το 2008.
Αυτό είναι σχεδόν σίγουρο, εάν
λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε
στη διάθεσή μας και τα εμβόλια».

Σύμφωνα με τον κ. Λέιν, η βα-
σική διαφορά είναι ότι η κρίση
δεν θα διαρκέσει για τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα. «Τα σημάδια
της κρίσης μπορεί να είναι πε-
ριορισμένα δεδομένου ότι η ύ-
φεση θα είναι συντομότερη», υ-
πογράμμισε στη Le Monde, προ-
σθέτοντας πως ακόμη υπάρχουν
πηγές ανησυχίας. Κάποιες επι-
χειρήσεις θα καταρρεύσουν, α-
κόμη και εάν η ανησυχία για ένα
κύμα πτωχεύσεων αποδειχθεί υ-
περβολική, είπε ο διοικητής της
τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά
Βιλερουά ντε Γκαλό. 

Σίγουρα, οι αεροπορικές εται-
ρείες και τα ξενοδοχεία θα καθυ-
στερήσουν να ανακάμψουν σε
σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις,
ενώ τάσεις όπως η τηλεργασία
μπορεί να πιέσουν μόνιμα τη ζή-
τηση για ορισμένα είδη και υπη-
ρεσίες. 

Η επίπτωση που έχουν οι ζη-
μίες στις επιχειρήσεις θα μπο-
ρούσε ακόμη να είναι σχετικά
περιορισμένη στην ευρύτερη α-
γορά εργασίας, αναφέρει ο Κάρ-
στεν Μπρζέσκι, οικονομολόγος
στην ING Diba. Οι επιχειρήσεις
φιλοξενίας και αναψυχής είναι
κατά γενική ομολογία «πολύ μι-
κρές», επισήμανε, «οπότε η επί-
πτωση στην ανεργία δεν θα είναι
τόσο μεγάλη όπως συνέβη σε άλ-
λες κρίσεις».

ΑΝΑΛΥΣΗ

Της CATHERINE BOSLEY / BLOOMBERG 

Σημάδια για ανάκαμψη
με χαμηλότερη ανεργία

Το κύμα δαπανών της τρίτης ηλικίας
φέρνει νέες ευκαιρίες επενδύσεων
Μεγάλη κινητικότητα στους κλάδους υγείας, ταξιδιών, αλλά και ειδών πολυτελείας 

Των ISHIKA MOOKERJEE 
ΚΑΙ LISA PHAM / BLOOMBERG

Καθώς ο κόσμος βγαίνει από την πανδημία,
οι καταναλωτές τρίτης ηλικίας αναμένεται
να επιδοθούν σε εκτεταμένες δαπάνες που
θα δημιουργήσουν επενδυτικές ευκαιρίες
στους τομείς της υγείας και γενικότερα της
φροντίδας για την τρίτη ηλικία. Αυτή είναι
η εκτίμηση των διαχειριστών κεφαλαίων,
που προβλέπουν πως άτομα τρίτης ηλικίας
με μεγάλη οικονομική άνεση θα επιδείξουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ιατρικές υπηρεσίες,
αλλά και για είδη πολυτελείας. Δεδομένου
δε ότι η πανδημία και τα lockdowns ανά-
γκασαν μεγάλη μερίδα ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας να εξοικειωθούν με το Ιντερνετ,
προβλέπουν πως αυτές οι ηλικιακές ομάδες
θα στραφούν και σε επιχειρήσεις ηλεκτρο-
νικού εμπορίου και σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Ρό-
σμπαχ, διευθύνοντα σύμβουλο της J. Stern
& Co., «η πανδημία έχει οξύνει όσα ζητήματα
έχουν σχέση με τις ομάδες μεγαλύτερης η-
λικίας και έχει καταστήσει σαφή την επι-
τακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν και
να επιλυθούν». Ο ίδιος εκτιμά πως τα ζη-
τήματα αυτά θα αποτελέσουν σημαντικούς
μοχλούς που θα δώσουν ώθηση στην ανά-
πτυξη και τις επενδύσεις. Από τις εξετάσεις
ανίχνευσης καρκίνου μέχρι τις επεμβάσεις
ισχίου και καταρράκτη, αμέτρητες τέτοιες
υπηρεσίες υγείας αναβλήθηκαν εξαιτίας
της πανδημίας και έχουν αρχίσει να γίνονται

ήδη μέσα στο 2021. Σύμφωνα με την IΗS
Markit, η δραστηριότητα του είδους ση-
μειώνει αύξηση 5,8% – στα 8,8 τρισ. δολάρια.
Ο κ. Ρόσμπαχ προβλέπει πως όλα αυτά θα
οδηγήσουν σε άνοδο τις μετοχές των κα-
τασκευαστών ιατρικών συσκευών, μεταξύ
των οποίων οι Thermo Fisher Scientific,
Medtronic Plc, Becton Dickinson & Co. και
Alcon. Μια άλλη αγορά που δέχθηκε πλήγμα
από την πανδημία και τις κοινωνικές απο-
στάσεις είναι τα βοηθήματα ακοής. Σύμφωνα
με τη Morgan Stanley, οι πωλήσεις του κλά-
δου θα επανέλθουν φέτος σε κανονικά ε-
πίπεδα μετά την πτώση κατά 15% που ση-
μείωσαν το 2020. Ο Ανού Ναρούλα, της
Mirabaud Asset Management, επισημαίνει
άλλωστε ότι «στην τεράστια αγορά των α-
νεπτυγμένων χωρών που προσφέρουν κοι-
νωνική ασφάλιση στο σύνολο του πληθυ-
σμού τους προστίθεται τώρα ένας αυξανό-

μενος αριθμός αναπτυσσόμενων αγορών,
που είτε καθιερώνουν τώρα είτε επεκτείνουν
δικά τους συστήματα υγείας για το σύνολο
του πληθυσμού τους και ιδιαιτέρως στις
χώρες της Ασίας».

Την ίδια στιγμή αναμένεται να γνωρίσει
μεγάλη ανάπτυξη ο τομέας των ταξιδιών,
καθώς τα άτομα τρίτης ηλικίας θα σπεύσουν
να κάνουν τα ταξίδια και τις διακοπές που
είχαν αναβάλει. 

Σύμφωνα με τον Σαντζίβ Μπατία, ιδρυτή
της Pembroke Emerging Markets «τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας ή όσοι έχουν μεγαλύ-
τερη οικονομική επιφάνεια τείνουν να ε-
πισκέπτονται συχνότερα τους συγγενείς
τους». Την εκτίμησή του συμμερίζεται και
ο κ. Ρόσμπαχ που παράλληλα παρακολουθεί
την ανάκαμψη των δαπανών για είδη πο-
λυτελείας και στοιχηματίζει κυρίως στη
γαλλική φίρμα πολυτελών ειδών ένδυσης

LVMH και τις βιομηχανίες λικέρ Perno
Ricard S.A. και Diageo. 

Οπως τονίζει, «γενικότερη πραγματικό-
τητα είναι πως όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι
αυξάνεται και η αγοραστική τους δύναμη
και ενδιαφέρονται περισσότερο για την
ποιότητα και όχι την ποσότητα στην κα-
τανάλωση». Ενας ακόμη κλάδος που θα ε-
πωφεληθεί είναι εκείνος των ασφαλιστικών,
καθώς η πανδημία προκάλεσε κύμα πρό-
ωρων και απρογραμμάτιστων συνταξιοδο-
τήσεων και αναβάθμισε το ενδιαφέρον των
ανθρώπων για τους απρόβλεπτους κινδύνους
οι οποίοι μπορεί να απειλούν είτε την υγεία
τους είτε τη θέση εργασίας τους. Αναλυτές
της Credit Suisse Group A.G. διαβλέπουν
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για τις α-
σφαλιστικές και ιδιαιτέρως σε αγορές που
έως τώρα υπάρχει περιορισμένη κάλυψη
όπως, για παράδειγμα, στην Κίνα. Η Τζου-

λιάνα Χάνσβεντεν, που διαχειρίζεται κε-
φάλαια στη Nordea Asset Management, ε-
κτιμά πως οι ασφαλιστικές, οι ιατρικές υ-
πηρεσίες και το Ιντερνετ συμπλέουν τώρα
και δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες.
Και ο κ. Ρόσμπαχ προβλέπει ανάπτυξη σε
όλο αυτό το φάσμα των εταιρειών που μπο-
ρούν να απευθυνθούν σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας και να επενδύσουν στη νεοαπο-
κτηθείσα σχέση τους με τα ψηφιακά μέσα.
Οπως τονίζει, «σκεφτείτε όλους αυτούς τους
γονείς, γιαγιάδες και παππούδες που ανα-
γκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν για πρώτη
φορά στη ζωή τους μηχανισμούς επικοι-
νωνίας μέσω βίντεο εν μέσω της πανδημίας
και κατόρθωσαν να διατηρήσουν επαφή
έτσι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή α-
γόρασαν τα πρώτα προϊόντα μέσω ηλε-
κτρονικού εμπορίου  ή παρήγγειλαν γεύματα
και τρόφιμα ηλεκτρονικώς».

<<<<<<

Οι ιατρικές υπηρεσίες μέσα
στο 2021, σύμφωνα με την
IΗS Markit, σημειώνουν 
αύξηση 5,8%, στα 8,8 τρισ.
δολάρια.

<<<<<<

Οι πληγές που προκά-
λεσαν τα lockdowns 
είναι λιγότερο βαθιές
από αυτές που θα μπο-
ρούσαν να είναι.

Από τις εξετάσεις ανίχνευσης καρκίνου μέχρι τις επεμβάσεις ισχίου και καταρράκτη, αμέτρητες τέτοιες υπηρεσίες υγείας αναβλήθηκαν εξαι-
τίας της πανδημίας και έχουν αρχίσει να γίνονται ήδη μέσα στο 2021. Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Ρόσμπαχ, διευθύνοντα σύμβουλο της J. Stern
& Co.,  όλα αυτά θα οδηγήσουν σε άνοδο τις μετοχές των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών.

Εκροές κεφαλαίων ύψους 147 δισ. δολαρίων
έχει επιτρέψει το Πεκίνο σε μια προσπάθεια
να ανακόψει την άνοδο του γουάν, που
στη διάρκεια του περασμένου έτους ανα-
τιμήθηκε κατά 10% έναντι του δολαρίου,
και να αποθερμάνει γενικότερα τις τιμές
των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
πάρει την ανιούσα. Πρόκειται για μια πρω-
τοφανή κίνηση της κινεζικής ηγεσίας και
έπεται της έντονης ανησυχίας που έχουν
επανειλημμένως εκφράσει Κινέζοι αξιω-
ματούχοι τόσο για τις τιμές των περιου-
σιακών στοιχείων όσο και για την άνοδο
του κινεζικού νομίσματος.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times, η πολιτική αυστηρών
ελέγχων που ασκούσε το Πεκίνο στις κι-
νήσεις κεφαλαίων και ειδικότερα στις ε-
κροές εκτός της χώρας, έχει οδηγήσει την
εκτεταμένη αποταμίευση των κινεζικών
νοικοκυριών στα περιουσιακά στοιχεία
της εγχώριας αγοράς.  Σε ό,τι αφορά ειδι-
κότερα το γουάν, έφτασε τον Μάιο στα υ-
ψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών
ετών. Προκειμένου να αναχαιτίσει την ά-
νοδό του, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έδωσε
εντολή στις κινεζικές τράπεζες να αυξήσουν
τα διαθέσιμά τους σε ξένα νομίσματα.
Ηταν η πρώτη φορά που προχώρησε σε
μια τέτοια κίνηση μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Μι-
λώντας στη βρετανική εφημερίδα ο Μίτουλ
Κοτέκα, επικεφαλής της TD Secuirities με
ειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές Ασίας
και Ευρώπης, τόνισε πως η ενίσχυση του
γουάν έναντι του δολαρίου έχει προκαλέσει
«εντονότατη ανησυχία» μεταξύ των ιθυ-
νόντων στο Πεκίνο και οι εκροές με σκοπό
την επένδυση εκτός Κίνας είναι ένα μέτρο
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Μια άλλη διάσταση του θέματος δίνει
ο Σουάνγκ  Ντινγκ, οικονομολόγος με ει-
δίκευση σε θέματα Κίνας και βόρειας Ασίας,
στη Standard Chartered, που επισήμανε
ότι «αν δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα,

εντάσσεται στην επιλογή της Κίνας να α-
νοίξει τη χρηματαγορά της και να προχω-
ρήσει σε απελευθέρωση της ισοτιμίας του
νομίσματός της».

Πρόκειται, πάντως, για το σύνηθες πρό-
βλημα της ενίσχυσης του νομίσματος που
μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστι-
κότητα των κινεζικών εξαγωγών στη διεθνή
αγορά. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως,
η ανατίμηση του κινεζικού νομίσματος α-
ποτελεί αναπόφευκτο συνεπακόλουθο της
ταχύτατης ανάκαμψης που σημείωσε η
κινεζική οικονομία όταν βγήκε πέρυσι από
την οικονομική κρίση της πανδημίας και
προσήλκυσε μεγάλες εισροές κεφαλαίων
στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κινεζική α-
γορά ομολόγων και μετοχών. Για την κι-
νεζική ηγεσία αποτέλεσε σοβαρότατη αιτία
ανησυχίας, όχι μόνον η άνοδος των τιμών
των περιουσιακών στοιχείων στη χώρα
αλλά και η εκτίναξη των τιμών των εμπο-
ρευμάτων και πρώτων υλών στη διεθνή

αγορά. Τους τελευταίους μήνες έχουν, άλ-
λωστε, προηγηθεί πολλές εισαγωγές κι-
νεζικών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο
του Χονγκ Κονγκ, που ουσιαστικά επιτρέ-
πουν έτσι τις εκροές κεφαλαίων εκτός
Κίνας. Οπως, πάντως, επισημαίνουν ανα-
λυτές των Financial Times, πολλές από
αυτές τις επενδύσεις ενδέχεται να έχουν
τελικό αποτέλεσμα την επιστροφή των
κεφαλαίων στο γουάν. Σημειωτέον ότι οι
κινήσεις του Πεκίνου και η έγκριση πρω-
τοφανούς επιπέδου εκροών κεφαλαίων
έρχεται σε μια στιγμή που διεθνείς τράπεζες
εκδηλώνουν εντεινόμενο ενδιαφέρον για
την κινεζική αγορά. Τον περασμένο μήνα
η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι θα συ-
νεργαστεί με μια από τις μεγαλύτερες τρά-
πεζες της Κίνας, την ICBC, και θα δημι-
ουργήσουν από κοινού επενδυτική δια-
χείρισης πλούτου που αναμένεται να προ-
σφέρει «διασυνοριακά» επενδυτικά προϊ-
όντα στην πελατεία της.

Το Πεκίνο εγκρίνει μεγάλες εκροές κεφαλαίων
για να ανακόψει την άνοδο του γουάν

Τα εμβολιαστικά προγράμματα προχωρούν,
αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού
που αναπτύσσει ανοσία και αναστέλλονται
τα περιοριστικά μέτρα. Φαίνεται, όμως,
πως η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και
στη μετά την πανδημία περίοδο. Είναι
ενδεικτική η στάση των τεχνολογικών
κολοσσών της Wall Street που σε μεγάλο
βαθμό επιλέγουν ένα υβριδικό μοντέλο,
με την τηλεργασία κεντρικό στοιχείο του.
Η Facebook έδωσε την ελευθερία σε
όσους υπαλλήλους της έχουν τη δυνα-
τότητα να εργάζονται με τηλεργασία. Τα
γραφεία της θα ανοίξουν τον Οκτώβριο
και ακόμη και όσοι οφείλουν να έχουν
φυσική παρουσία εκεί θα μπορούν να ε-
πιλέγουν να εργάζονται εξ αποστάσεως
τον μισό χρόνο. Η Amazon ανακοίνωσε
την περασμένη εβδομάδα με εσωτερικό
σημείωμα ότι οι εργαζόμενοι στα γραφεία
και στο τμήμα τεχνολογίας μπορούν να
εργάζονται δύο φορές την εβδομάδα από
το σπίτι τους. Οι περισσότεροι από τους
60.000 υπαλλήλους της θα μπορούν τέσ-
σερις εβδομάδες τον χρόνο να εργάζονται
εξ αποστάσεως. Η Apple, αντιθέτως, α-
νακοίνωσε ότι η ανθρώπινη αλληλεπί-
δραση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από
τις διαδικτυακές συναντήσεις και καλεί
τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν
στα γραφεία έως τον Σεπτέμβριο, αλλά
σε ορισμένες κατηγορίες επιτρέπει την
τηλεργασία δύο ημέρες την εβδομάδα.
Η Alphabet, μητρική της Google, ανα-
κοίνωσε ότι το 20% των εργαζομένων θα
εργάζεται από το σπίτι, όταν ανοίξει τα
δικά της γραφεία αργότερα στη διάρκεια
του τρέχοντος έτους. Αν και αναπροσαρ-
μόζει το καθεστώς που έδινε στους υ-
παλλήλους της το ελεύθερο να επιλέξουν
με ποιον τρόπο θα εργάζονται, συνεχίζει
να διατηρεί και την επιλογή της τηλερ-
γασίας. Η Google σχεδιάζει ένα νέο κα-
θεστώς, με το 60% του προσωπικού να
εργάζεται από το γραφείο κάποιες ημέρες

την εβδομάδα, το 20% να έχει φυσική
παρουσία στις νέες εγκαταστάσεις της
και το υπόλοιπο 20% να εργάζεται με τη-
λεργασία. Δίνει πάντως σε όλο το προ-
σωπικό τη δυνατότητα να εργάζεται από
το σπίτι μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, νέα μελέτη της εται-
ρείας Bartleby, την οποία δημοσιεύει ο
Economist, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα

διάσταση της τηλεργασίας που φέρει
τους εργαζόμενους να αυξάνουν τις ώρες
εργασίας τους, αλλά όχι και την παρα-
γωγικότητά τους. Σύμφωνα με την εν
λόγω έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος
περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι
σε μία ασιατική τεχνολογική εταιρεία
την περίοδο από τον Απρίλιο του 2019
έως τον Αύγουστο του 2020, οι υπάλληλοι
της εταιρείας εργάστηκαν σκληρά. Οι
συνολικές ώρες εργασίας τους ήταν 30%
περισσότερες απ’ ό,τι πριν από την παν-
δημία, συμπεριλαμβανομένης και της
αύξησης 18% της εργασίας εκτός του κα-
νονικού ωραρίου τους. Ωστόσο, παρά
τον έξτρα χρόνο εργασίας, η παραγωγή
μειώθηκε κατά 20%, καθώς οι υπάλληλοι
αφιέρωσαν πολύ χρόνο στις μεταξύ τους
συνεννοήσεις.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Wall Street
μονιμοποιούν την τηλεργασία

Η Google σχεδιάζει ένα νέο καθεστώς, με το 60% του προσωπικού να εργάζεται από το
γραφείο κάποιες ημέρες την εβδομάδα, το 20% να έχει φυσική παρουσία στις νέες ε-
γκαταστάσεις της και το υπόλοιπο 20% με τηλεργασία.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έδωσε εντολή στις κινεζικές τράπεζες να αυξήσουν τα διαθέσι-
μά τους σε ξένα νομίσματα.

<<<<<<

Οι εργαζόμενοι αυξάνουν
τις ώρες εργασίας τους, αλ-
λά όχι και την παραγωγικό-
τητά τους, σύμφωνα με με-
λέτη της εταιρείας Bartleby.
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Η πανδημία αλλάζει το μοντέλο τουρισμού
Ακριβότερα ταξίδια σε νέους προορισμούς ψάχνουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες

Η ευκαιρία

Η πανδημία και η επακόλου-
θη κρίση στα διεθνή ταξίδια
δημιούργησε μια ευκαιρία
για τον ευρωπαϊκό τουρισμό
να επανεκκινηθεί καλύτερα
με επανεστίαση προτεραιο-
τήτων, όπως η προώθηση
των υπεύθυνων ταξιδιών και
η συνεργασία για μια ενο-
ποιημένη και συνεπή προ-
σέγγιση για τη φυσική, κοι-
νωνική και οικονομική βιω-
σιμότητα, εκτιμά η European
Travel Commission.

«Κλειδί» για το μέλλον η αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του δυτικού κόσμου

Του ΗΛΊΑ Γ. ΜΠΈΛΛΟΥ

Η πανδημία αλλά και η αυξανόμενη περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλάζουν
τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιω-
τών και δημιουργούν νέες προκλήσεις για
τους ξενοδόχους αλλά και τους αερομετα-
φορείς. Τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισ-
σότερο για να επισκεφθούν προορισμούς
με λιγότερο κόσμο. 

Επιπλέον, το 51% δηλώνει πως επιθυμεί
να ταξιδεύει περισσότερο σε περιόδους
διαφορετικές από εκείνες της εποχικής
κορύφωσης του τουρισμού. Το 44% συμ-
φωνεί πως πρέπει να κάνει υψηλότερες
δαπάνες απ’ ό,τι στο παρελθόν ώστε να
στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι-

κονομίες, ενώ το 37% δηλώνει διατεθειμένο
να πληρώσει περισσότερο προκειμένου
να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του
ταξιδιού του. Παράλληλα αυξάνεται και η
διάθεση των τοπικών κοινωνιών να φιλο-
ξενήσουν περισσότερους τουρίστες, καθώς
η σημασία του τουρισμού για την οικονομία
έγινε πασιφανής κατά τη διάρκεια του
2020, οπότε και συρρικνώθηκαν δραματικά
τα ταξίδια αποστερώντας εισόδημα από
όλους. Την ίδια ώρα, περισσότεροι Ευρω-
παίοι είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν
την πραγματοποίηση των διακοπών τους
σε πολύ λιγότερο γνωστούς προορισμούς.  

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συ-
μπεράσματα που προκύπτουν από μεγάλη
έρευνα του European Travel Commission,
δηλαδή της ευρωπαϊκής ένωσης των ορ-

γανισμών τουρισμού, που διενήργησε η
MINDHAUS κατά τη διάρκεια του Ιουνίου
σε δείγμα περισσότερων των 5.800 ατόμων
σε Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία,
Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία
και Αυστρία. Η πιο ισχυρή θέληση για τη
φιλοξενία περισσότερων τουριστών κα-
ταγράφεται στην Ιταλία με ποσοστό 62,9%,
ενώ ακολουθούν Ισπανία με 54,6% και Πο-
λωνία με 54,2%. Αντιθέτως, περιορισμένη,
στο 35% και το 33% αντίστοιχα, είναι η
αντίστοιχη διάθεση στη Γαλλία και τη Βρε-
τανία. Οσον αφορά στη διάθεση των δυ-
νητικών ταξιδιωτών να δαπανήσουν πε-
ρισσότερα χρήματα για να ενισχυθούν οι
τοπικές κοινωνίες που θα επισκεφθούν,
η εντονότερη τάση καταγράφεται στην
Πολωνία, ακολουθούμενη από τη Βρετανία,

τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και
την Ισπανία σε ποσοστά από 35% έως 46%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων
σε σχέση με τα ταξίδια που προτίθενται
να κάνουν. Ενας στους τρεις Γερμανούς,
Ισπανούς, Ιταλούς, Ελβετούς, Βρετανούς
και Πολωνούς είναι διατεθειμένος να πλη-
ρώσει περισσότερα για τη διαμονή του
και τη μεταφορά του, προκειμένου να ε-
ξασφαλίσει πως θα είναι μειωμένο το α-
ποτύπωμα άνθρακα του ταξιδιού του. Τις
χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτήν την κα-
τεύθυνση σημειώνουν οι Αυστριακοί, οι
Βέλγοι και οι Ολλανδοί. 

Η συνολική εικόνα βεβαίως είναι αρ-
νητική, διότι το 32% των ερωτηθέντων
δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει το πα-

ραπάνω κόστος για τη μείωση των εκπο-
μπών άνθρακα, έναντι 30% που δηλώνει
θετικό. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά απαντάει
το 38,2%.

Παράλληλα, οι 6 στους 10 Ευρωπαίους
δηλώνουν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν
λιγότερα ταξίδια και να περάσουν περισ-
σότερο χρόνο σε μόνο έναν προορισμό.

Σημαντικό για τη διεύρυνση της ελλη-
νικής τουριστικής σεζόν είναι και το εύρημα
σχετικά με την εποχικότητα των ταξιδιών:
Στην ερώτηση κατά πόσον είναι διατεθει-
μένοι να ταξιδέψουν περισσότερο σε πε-
ριόδους διαφορετικές από τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο, περισσότεροι από τέσσερις
στους πέντε ερωτηθέντες απαντούν θετικά.
Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα στη
Γαλλία, στη Γερμανία και στην Πολωνία.

Με την ψυχολογία για ταξίδια να έχει α-
νακάμψει στα υψηλότερα επίπεδα από την
έναρξη της πανδημίας, 70% των Ευρωπαίων
δηλώνουν έτοιμοι να ταξιδέψουν μέσα στο
επόμενο εξάμηνο, εκ των οποίων σχεδόν 4
στους 5 έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πολύ πρόσφατα
από την European Travel Commission. Ο
χρόνος κυλάει υπέρ όσων έχουν ήδη προ-
ετοιμαστεί για την επόμενη ημέρα μετά την
πανδημία προς ένα περισσότερο υπεύθυνο
τουριστικό μοντέλο. «Οι ελληνικοί προορισμοί
και οι επιχειρήσεις, αν θέλουν να παραμεί-
νουν διεθνώς ανταγωνιστικοί και σχετικοί

με τις προτιμήσεις των καταναλωτών στο
υψηλότερο επίπεδο, θα πρέπει να κινηθούν
πολύ γρήγορα και να καλύψουν το χαμένο
έδαφος», εκτιμά ο Θεόφιλος Κυρατσούλης,
γενικός διευθυντής της Mindhaus, που
πραγματοποιεί κυλιόμενες έρευνες μεταξύ
του ευρωπαϊκού πληθυσμού για λογαριασμό
της European Travel Commission.

Οι αλλαγές στις προτιμήσεις ταξιδιού
των καταναλωτών μετά την πανδημία έχουν
ήδη γίνει εμφανείς, συμπεριλαμβανομένης
μιας μεγαλύτερης ανησυχίας για την προ-
σωπική ευημερία, την ποιότητα του αέρα
και τις ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές ε-

πιπτώσεις. «Το πλεονέκτημα της ενσωμά-
τωσης στοιχείων αειφορίας αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο στον τομέα του του-
ρισμού. Μια βιώσιμη προσέγγιση για την
τουριστική ανάπτυξη αποτελεί μεγάλη ευ-
καιρία. Οχι μόνο οι προορισμοί μπορούν να
βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος
και να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους,
αλλά μπορούν επίσης να αυξήσουν τα οφέλη
του τουρισμού για τους ντόπιους και να
προστατεύσουν τον πολιτισμό και την κλη-
ρονομιά, προσφέροντας παράλληλα ένα
προϊόν που έχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση»,
υπογραμμίζει ο Eduardo Santander, διευ-

θύνων σύμβουλος της European Travel
Commission.

Παράλληλα, όμως, η υγειονομική κρίση
του COVID-19 δημιουργεί και περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις: μόλις το 19% των Ευ-
ρωπαίων προτίθεται να εγκαταλείψει τα
προϊόντα μιας χρήσης (είτε αυτά αφορούν
τρόφιμα είτε προϊόντα προσωπικής φρο-
ντίδας) κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, δεί-
χνοντας μεγάλη οπισθοδρόμηση σε ό,τι α-
φορά την εφαρμογή της οδηγίας 2019/204
για τα πλαστικά μιας χρήσης, όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά διεθνώς. «Το κράτος θα πρέπει
να υποστηρίξει ξενοδοχειακές μονάδες που

υιοθετούν και προωθούν plastic-free πολι-
τικές και πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Στο εξωτερικό, τέτοιες δράσεις και κα-
μπάνιες υλοποιούνται εδώ και χρόνια, χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα
Cork 2 Cork από την εταιρεία NH hotels, η
οποία επαναχρησιμοποίησε 2.000 κιλά φελ-
λών από μπουκάλια που συνέλεξε σε 77 κα-
ταλύματά της ως μονωτικό υλικό για 8.000
μ2 τοίχων και δαπέδων σε ανακαινίσεις και
νέες κατασκευές. Στην Ελλάδα όμως ακόμα
συζητάμε για τη διαχείριση των οργανικών
αποβλήτων», σημειώνει ο επικεφαλής της
Mindhaus.

Είναι σαφές πως οι επενδύσεις των Ελλήνων
ξενοδόχων αλλά και του Δημοσίου για τη
μείωση του αποτυπώματος του τουρισμού
στο περιβάλλον θα πρέπει να ενταθούν
αν η χώρα δεν θέλει να χάσει τις ευκαιρίες
που αναδύονται από την αυξημένη περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση του δυτικού,
τουλάχιστον, κόσμου. Αυτό είναι ακόμα
πιο σαφές σε όσους έχουν ήδη εξοικειωθεί
και με τα νέα τραπεζικά κριτήρια χρημα-
τοδοτήσεων, που περιλαμβάνουν αυστη-
ρούς δείκτες αειφορίας και επιδόσεων ESG
(environmental, social, governance - αρχές
περιβαλλοντικής και κοινωνικής εταιρικής
διακυβέρνησης).

Κατ’ αρχάς, η πανδημία έχει δημιουρ-
γήσει τη μεγάλη ευκαιρία στον τουρισμό

να επαναπροσδιοριστεί με απόλυτους
όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Να επανασυ-
σταθεί φροντίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό
τις τοπικές κοινωνίες αλλά και το φυσικό
περιβάλλον. Ολοι οι διεθνείς οργανισμοί,
όπως οι WTTC, WTO και European Travel
Commission, αλλά και εθνικοί φορείς,
όπως το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ,
διατυπώνουν αντίστοιχες θέσεις.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι που ταξίδεψαν
κατά τη διετία 2020-2021 φαίνεται να αλ-
λάζουν τις συνήθειές τους και να εμφανί-
ζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι
για παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλι-
ματική αλλαγή, σε σχέση με τον μέσο τα-
ξιδιώτη στην προ πανδημίας περίοδο,
εξηγεί ο επικεφαλής της εταιρείας ερευνών

και προώθησης του τουρισμού MINDHAUS,
Θεόφιλος Κυρατσούλης: «Οι Ευρωπαίοι
δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επι-
σκέπτονται προορισμούς με μικρότερο α-
ριθμό επισκεπτών, να ταξιδεύουν off
season, να στηρίζουν περισσότερο τις το-
πικές κοινωνίες και να μειώνουν το αν-
θρακικό αποτύπωμα από τα ταξίδια τους.

Και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό
δηλώνει έτοιμο να πληρώσει το κάτι πα-
ραπάνω για όλα αυτά».

Το ερώτημα που αναδύεται, βέβαια,
είναι πόσο έτοιμος είναι ο ιδιωτικός τομέας
στην Ελλάδα όχι μόνο να ανταποκριθεί
στην ανάγκη αυτή, αλλά να οδηγήσει τις
διεθνείς εξελίξεις και να αναλάβει αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες, δεδομένης και της
υψηλής κατάταξής της στη διεθνή τουρι-
στική βιομηχανία. Είναι σαφές πως μερικοί
μεγάλοι όμιλοι, όπως οι Costa Navarino
και Sani/Ikos, καθώς και άλλοι, όχι μόνον
έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της πρόκλη-
σης, αλλά επίσης πρωταγωνιστούν στις
σχετικές επενδύσεις και πολιτικές σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Ομως η χώρα διαθέτει

10.000 ξενοδοχεία, η πλειονότητα των ο-
ποίων χρειάζεται ακόμα σοβαρή δουλειά
για να προετοιμαστεί κατάλληλα. «Για την
πλειονότητα των ελληνικών τουριστικών
επιχειρήσεων, η βιώσιμη ανάπτυξη εξα-
κολουθεί να είναι μια έννοια δυσνόητη
και να συνδέεται με πιστοποιήσεις που
προτείνονται από τους tour operators ή
δράσεις και πρακτικές που κάποιος μπορεί
να τις προσεγγίσει αποσπασματικά μέσα
από έναν τιμοκατάλογο υπηρεσιών χωρίς
κάποια στρατηγική ή μεσοπρόθεσμο στό-
χο», εκτιμά ο κ. Κυρατσούλης. Πράγματι,
ακρωνύμια όπως τα ESG (η υιοθέτηση κρι-
τηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
εταιρικής διακυβέρνησης στο επενδυτικό
και επιχειρηματικό μοντέλο) είναι τελείως

άγνωστα για τη συντριπτική πλειονότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων του βασικού
κλάδου της ελληνικής οικονομίας. Παρα-
δοσιακά οι επενδύσεις του ελληνικού του-
ρισμού επικεντρώνονταν κυρίως στο χει-
ροπιαστό, είτε αυτό αφορούσε υποδομές
και κτιριακές εγκαταστάσεις είτε εξοπλισμό.
«Στο άυλο και στο λιγότερο απτό –αλλά
πάντα μετρήσιμο– πρέπει να δοθεί τώρα
το βάρος, γιατί αυτό είναι που ζητάει ο ε-
πισκέπτης επιτακτικά εδώ και χρόνια». Ε-
ξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο,
είναι και το γεγονός ότι η υιοθέτηση ESG
στρατηγικής είναι ένα αίτημα και κριτήριο
αξιολόγησης που προέρχεται από τους
χρηματοδότες, τράπεζες και επενδυτικά
κεφάλαια ομοίως.

Η δαπάνη

Ο βιώσιμος τουρισμός στο-
χεύει στην καλύτερη διαχεί-
ριση των σχέσεων μεταξύ
των επισκεπτών, της τουρι-
στικής βιομηχανίας, της κοι-
νωνίας και του περιβάλλο-
ντος. Πάνω από 1 στους 3 ε-
ρωτηθέντες στην Ευρώπη
είναι πρόθυμοι να ξοδέ-
ψουν περισσότερα, ωφελώ-
ντας τις τοπικές κοινότητες
τόσο από κοινωνική όσο και
από οικονομική άποψη.

Αποκέντρωση

Ο υπερβολικός αριθμός του-
ριστών σε έναν προορισμό
στην εποχή της πανδημίας
σημαίνει ανεπιθύμητο επί-
πεδο υπερπληθυσμού. Εχο-
ντας αυτό υπόψη, το 44%
των Ευρωπαίων δηλώνει ότι
θα εξετάσει τα ταξίδια εκτός
εποχής και το 32% είναι
πρόθυμο να ξοδέψει περισ-
σότερα για να επισκεφθεί
λιγότερο πολυσύχναστους
προορισμούς. Η ροπή για α-
ποκέντρωση είναι έντονη.

<<<<<<

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν μεγα-
λύτερο ενδιαφέροννα μειώ-
νουν το ανθρακικό αποτύπω-
μα από τα ταξίδια τους.

Experience Center:

7 στους 10 δηλώνουν έτοιμοι να ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο
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Η αγωνιωδώς αναμενόμενη
στρατηγική της Ε.Ε. για ανάσχε-
ση της επιρροής της Ρωσίας δεν
αναφέρει τίποτε για τον αγωγό
Nord Stream 2, που θα μεταφέρει
ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερ-
μανία. Και όμως το θέμα έχει α-
ποτελέσει κεντρικό δίλημμα της
Ε.Ε. επί χρόνια. 

Το σχετικό έγγραφο εργασίας
που έχουν ζητήσει τα κράτη-
μέλη ενόψει της συνάντησης
των Ευρωπαίων ηγετών την ε-
πόμενη εβδομάδα επιβεβαιώνει
την πάγια στάση της Ε.Ε. προς
τη Ρωσία, αλλά δεν προτείνει
ουσιαστικά λύσεις, μολονότι α-
ναγνωρίζει ότι επιδεινώνονται
οι σχέσεις με τη Μόσχα. 

Το εν λόγω έγγραφο αναφέρει
πως «η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη
χώρα που γειτονεύει με την Ε.Ε.

και παραμένει υπολογίσιμη δύ-
ναμη τόσο για την Ευρώπη όσο
και για τον κόσμο». 

Παράλληλα, εντοπίζει ορι-
σμένα σημεία έντασης στις σχέ-
σεις με τη Μόσχα, από το γεγονός
ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα
εναντίον των πολιτικών αντιπά-
λων, την καταπίεση κάθε αντι-
πολιτευόμενης φωνής στο εσω-
τερικό της χώρας, αλλά και τις
διάφορες προσπάθειές της να α-
ποσταθεροποιήσει μέλη της Ε.Ε.
και γειτονικές τους χώρες στην
ανατολική Ευρώπη.

Το έγγραφο εργασίας της ευ-
ρωπαϊκής στρατηγικής, πάντως,
υπογραμμίζει ότι η Μόσχα απο-
δυναμώνεται όλο και περισσό-
τερο, ενώ οι δύο πλευρές έχουν
κοινά συμφέροντα και κοινές
προκλήσεις παρά τις θεμελιώδεις
διαφορές τους. 

Οι προσπάθειες της Ε.Ε. να
εναντιωθεί στη Ρωσία έχουν
προσκρούσει στην απόφαση της
Γερμανίας να ολοκληρώσει τον

αγωγό φυσικού αερίου που περ-
νάει από τη Βαλτική Θάλασσα.
Η γερμανική κυβέρνηση επιμένει
πως ο Nord Stream 2 είναι ανα-
γκαίος για την κάλυψη των ε-
νεργειακών αναγκών της χώρας
που είναι εντελώς ανεξάρτητες
από τις πολιτικές σχέσεις της με
το Κρεμλίνο. 

Ο αγωγός αυτός, όμως, έχει
οδηγήσει τις ΗΠΑ να επιβάλουν
κυρώσεις σε ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις και έχει δημιουργήσει ε-
ντάσεις με την Ουάσιγκτον. Ο
εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολι-
τικής της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ,
επιχείρησε να υποβαθμίσει το
θέμα όταν του το έθεσαν κατά
την παρουσίαση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής. «Δεν είναι έργο
της Ε.Ε. ο Nord Stream 2», τόνισε
στους δημοσιογράφους και υ-
πογράμμισε ότι δεν πρόκειται
για πρόγραμμα της Ε.Ε., ούτε
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.,
για να καταλήξει πως «είναι σχέ-
διο της Γερμανίας». Η εταιρεία
που διαχειρίζεται τον αγωγό άρ-
χισε τις δοκιμές την περασμένη
εβδομάδα, ενόψει της συνάντη-
σης του Αμερικανού προέδρου
με τον Ρώσο ομόλογό του στη
Γενεύη. 

Όταν ο κ. Μπάιντεν ήταν στις
Βρυξέλλες, η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ α-
νακοίνωσαν ένα μηχανισμό με
τον οποίο θα συντονίσουν τη
στάση τους προς τη Ρωσία. 

Το σχετικό έγγραφο εργασίας
για τη στρατηγική της Ε.Ε. προς
τη Ρωσία τονίζει πως ο χειρισμός
των σχέσεων με τη Ρωσία απο-
τελεί «κρίσιμη πρόκληση στρα-
τηγικής σημασίας». 

Στα τελικά συμπεράσματά
του, το σχετικό έγγραφο αναφέ-
ρει πως η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει
να εναντιώνεται στις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και να καταγγέλλει τις παραβιά-
σεις του διεθνούς δικαίου στην
Ουκρανία, στη Γεωργία και σε
άλλες πρώην σοβιετικές δημο-
κρατίες. 

Αναφέρει επίσης ότι η Ε.Ε.
ενδέχεται να εξετάσει την επι-
βολή περαιτέρω κυρώσεων. 

Σύμφωνα με διπλωματικό
μνημόνιο που διέρρευσε στο
Bloomberg, πολλές χώρες-μέλη
της Ε.Ε. έχουν ζητήσει από την
υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων
της Ε.Ε. να συμπεριληφθούν στη
σχετική έκθεση συγκεκριμένες
προτάσεις και επιλογές.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του ALBERTO NARDELLI / BLOOMBERG

Οι σχέσεις Ε.Ε. - Ρωσίας
και ο Nord Stream 2

<<<<<<

Οι προσπάθειες της
Ε.Ε. να εναντιωθεί
στη Ρωσία έχουν
προσκρούσει στην 
απόφαση της Γερμα-
νίας να ολοκληρώσει
τον αγωγό φυσικού
αερίου.

Το Τέξας υποψήφια πρωτεύουσα
για μαζικές «εξορύξεις» bitcoin
Oι απαγορεύσεις της Κίνας αλλάζουν το παιχνίδι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε
τον χειμώνα, όταν η ακραία κακοκαιρία
προκάλεσε παρατεταμένες διακοπές στην
ηλεκτροδότηση, το Τέξας φαίνεται πως
θα είναι ο τόπος στον οποίο θα καταλήξουν
μαζικά οι «εξορύξεις» bitcoin, όπως απο-
καλούνται οι πολυσύνθετες και άκρως ε-
νεργοβόρες διαδικασίες μέσα από τις οποίες
δημιουργείται το μεγαλύτερο από τα κρυ-
πτονομίσματα.

Τον Μάιο η κυβέρνηση της Κίνας ανα-
κοίνωσε μία σειρά μέτρων που απαγορεύ-
ουν την εξόρυξη bitcoin και τις συναλλαγές
σε κρυπτονομίσματα, ανοίγοντας τον
δρόμο για τη μεγάλη μετανάστευση των
miners, όπως αποκαλούνται όσοι επιδίδο-
νται στις εξορύξεις. H Κίνα αποτελούσε
μέχρι τώρα τη βασική έδρα της διαδικασίας
εξόρυξης του bitcoin, αφού με βάση τα
διαθέσιμα στοιχεία για το 2021, το 65%
έως το 75% των εξορύξεων σε ολόκληρο
τον κόσμο πραγματοποιήθηκε στη χώρα,

όμως το Πεκίνο φαίνεται πως θέλει να α-
παλλαγεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 

Η έξοδος των miners βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη και μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι
στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων υπέρ
άλλων περιοχών του κόσμου.  

Μία από αυτές είναι το Τέξας. Παρόλο
που η πολιτεία στον νότο των ΗΠΑ δεν
διαθέτει μεγάλα αποθέματα, μετά τις πο-
λυήμερες διακοπές ρεύματος που την έ-
πληξαν τον χειμώνα, διατηρεί τη φήμη
της περιοχής με τις χαμηλότερες τιμές ε-
νέργειας στον κόσμο, ενώ το μερίδιό της
στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αυξάνεται συνεχώς, με το 20% της ηλε-
κτρικής ενέργειας στην περιοχή να προ-
έρχεται από την αιολική, με βάση στοιχεία
του 2019.

Επιπλέον, διαθέτει ένα αποκεντρωμένο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει
στους πελάτες να επιλέγουν πάροχο, ενώ
ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι
η πολιτική ηγεσία της πολιτείας τάσσεται
υπέρ των κρυπτονομισμάτων, δύο παρά-
γοντες που καθιστούν ιδανικές τις συνθήκες
για όσους ασχολούνται με τη δραστηριό-
τητα του mining, που καταναλώνει τερά-
στια ποσότητα ενέργειας.  

Ενας ακόμα θετικός παράγοντας είναι
πως μέσα σε 6 με 9 μήνες είναι εφικτή η
κατασκευή μιας φυσικής υποδομής που

είναι απαραίτητη για τη φιλοξενία miners.
Παρόλο που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι
τόσο ευέλικτες όσο άλλες χώρες στον τομέα
αυτό, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
εκτιμάται στα θετικά από τους miners που
«μεταναστεύουν».

Επόμενος (ή ενδιάμεσος) σταθμός: Κα-
ζαχστάν.

Ενας πιθανός προορισμός για τους
miners είναι επίσης το γειτονικό –για την
Κίνα– Καζαχστάν. Η χώρα παρέχει φθηνή
και άφθονη ενέργεια, ενώ έχει πιο χαλαρή
στάση όσον αφορά την οικοδόμηση, γε-

γονός που αποτιμούν θετικά οι miners
που πρέπει να κατασκευάσουν «φυσικές»
υποδομές σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο Ντιντάρ Μπεκάουοφ, ο οποίος διευ-
θύνει την Xive, μια εταιρεία που παρέχει
υπηρεσίες φιλοξενίας σε διεθνείς miners,
δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι
έχει σταματήσει να μετράει τον αριθμό
των Κινέζων miners που του τηλεφώνησαν.
Οπως ανέφερε, τον ρωτούσαν σχετικά με
τις επιλογές μετεγκατάστασης και κυμαί-
νονται από επιχειρήσεις με 15 εξέδρες,
μέχρι χιλιάδες. 

«Ενας miner μάς είπε ότι μόνο τα κυ-
βερνητικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας έχουν περιορίσει την εξόρυξη και
τα ιδιωτικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν
τους miners», δήλωσε ο Μπεκάουοφ. Ο
ίδιος προσέθεσε, πάντως, πως «το μεγα-
λύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας
παράγεται από κυβερνητικά εργοστάσια,
οπότε οι miners θα πρέπει να μετακινη-
θούν».  Aν το Καζαχστάν είναι προορισμός
ή απλώς ενδιάμεσος σταθμός σε μια με-
γαλύτερη μετανάστευση προς τα δυτικά,
μένει να φανεί.

<<<<<<

Πιθανός προορισμός για 
τους miners είναι επίσης 
το Καζαχστάν, χώρα με φθη-
νή και άφθονη ενέργεια.

Η πολιτεία στον νότο των ΗΠΑ δεν διαθέτει μεγάλα αποθέματα μετά τις πολυήμερες διακοπές ρεύματος τον χειμώνα, διατηρεί όμως τη φήμη
της περιοχής με τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας στον κόσμο, κάτι που ευνοεί τους miners bitcoin.

Σε δεινή θέση βρέθηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας οι μικρές ζυθοποιίες στη
Γερμανία, οι οποίες μετά και την επιβολή
περιοριστικών μέτρων δέχθηκαν τη «χα-
ριστική βολή», καθώς είδαν τα έσοδά
τους να συρρικνώνονται σημαντικά.
Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η
Deutsche Welle, παρά τα προβλήματα
κάποιοι αναζητούν νέες δημιουργικές ι-
δέες για να επιβιώσουν. 

Παράδειγμα αποτελεί η μικρή ζυθο-
ποιία Schanzenbräu από τη Νυρεμβέργη,
η οποία μέχρι την πανδημία διέθετε με-
γάλο μέρος της παραγωγής της σε βαρέλι
για εορταστικές εκδηλώσεις κάθε είδους.

Τους τελευταίους μήνες αναγκάζεται να
πουλάει μόνο εμφιαλωμένες μπίρες σε
μπουκάλι, κάτι που ανεβάζει το κόστος
παραγωγής. 

Αποφάσισε όμως να συνασπιστεί προ-
σωρινά με άλλες οκτώ μικρότερες ζυθο-
ποίες της περιοχής, με παρόμοια προ-
βλήματα, ώστε να μοιραστούν το κόστος.
Και οι εννέα επιχειρήσεις παράγουν την
ίδια μπίρα με την ονομασία Zusammen
Halbe, δηλαδή «Ολοι μαζί αντέχουμε».
Κάποιοι την ονόμασαν «μπίρα της κρί-
σης». Οι εννέα συμπαραγωγοί της
Zusammen Halbe διέθεσαν στην αγορά
40.000 μπουκάλια, που έγιναν ανάρπαστα
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. «Η ιδέα
ήταν να αποδείξουμε ότι αν συνεργα-

στούμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
την κατάσταση», λέει ο διευθυντής της
Schanzenbräu στην DW. Στην πραγμα-
τικότητα, λέει, δεν αντισταθμίζονται οι
απώλειες των περασμένων μηνών, αλλά
αν μη τι άλλο το πείραμα τράβηξε την
προσοχή και ήδη αυτό είναι σημαντικό,
καθώς ο καταναλωτής, μπαίνοντας στο
σούπερ μάρκετ, έχει να διαλέξει από μια
τεράστια ποικιλία μπίρας στο ράφι. Ο
Κρίστοφ Κουμπ, διευθυντής της μικρής
ζυθοποιίας Kaiser στο Γκάιζλινγκεν της
Βάδης-Βυρτεμβέργης, είχε άλλα προβλή-
ματα στη διάρκεια της κρίσης: «Με αυτό
το ατελείωτο lockdown στην εστίαση,
η μπίρα μας παρέμεινε στα βαρέλια για
τόσο μεγάλο διάστημα, ώστε πλησιάζει
η ημερομηνία λήξης» δηλώνει στην DW.
Για να μην πάει χαμένη η μπίρα, ο κ.
Κουμπ αξιοποίησε μερικά βαρέλια για
την παραγωγή τζιν, έστησε ένα είδος
ντράιβ ιν - μπιραρίας μπροστά στο κτίριο
της επιχείρησής του, ενώ το υπόλοιπο
το πούλησε σε... φούρνους. Συνολικά έξι
φούρνοι στην περιοχή παρασκευάζουν
ψωμί χρησιμοποιώντας μπίρα αντί για
νερό. 

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα της
Deutsche Welle, μέχρι σήμερα έχουν α-
ξιοποιηθεί 1.500 λίτρα βαρελίσιας μπίρας
για να ψηθούν πάνω από 3.000 καρβέλια
ψωμί. 

Στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία
δεν έχει κανένα κέρδος, λέει ο κ. Κουμπ,
αλλά τουλάχιστον βγαίνουν τα τρέχοντα
έξοδα. «Οι κρατικές επιδοτήσεις είναι
σίγουρα μια ουσιαστική βοήθεια, αλλά
αυτή η κρίση συνεχίζεται για υπερβολικά
μεγάλο χρονικό διάστημα». Από την
άλλη, αρκετές μικρές ζυθοποιίες αξιο-
ποίησαν τρόπους για να αντλήσουν κε-
φάλαια και να προχωρήσουν σε επενδύ-

σεις που θα εκσυγχρονίσουν τις εγκα-
ταστάσεις τους. 

Σύμφωνα με το ρεπορταζ, η βαυαρική
Viechtach αποφάσισε να καταφύγει σε
καμπάνια crowdfunding και ήδη, όπως
λέει ο διευθυντής της Μάρκους Γκρίσερ,
μέσα σε μία εβδομάδα συγκέντρωσε
500.000 ευρώ. Ο κ. Γκρίσερ είχε εξαγο-
ράσει την επιχείρηση το 2018, γνωρίζο-
ντας ότι υστερεί τεχνολογικά κατά πε-
ρίπου 15 χρόνια, εκφράζοντας την ανάγκη
να ανακαινίσει τους χώρους της. Με τα
χρήματα που συγκέντρωσε θέλει να α-

γοράσει μία νέα ψυκτική εγκατάσταση
και επιπλέον να επενδύσει στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, όπως ση-
μειώνει η DW, ο Σύνδεσμος Γερμανών
Ζυθοποιών δεν φαίνεται πολύ αισιόδοξος
για το μέλλον των επιχειρήσεων του κλά-
δου. 

Επικαλούμενος πρόσφατη έρευνα του
κλάδου, ο σύνδεσμος δήλωσε στο Γερ-
μανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ότι
μία στις τέσσερις γερμανικές ζυθοποιίες
αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της
χρεοκοπίας.

<<<<<<

Λόγω πανδημίας προχώρη-
σαν σε συμπαραγωγή της
«μπίρας της κρίσης», με ιδιαί-
τερα θετικό αποτέλεσμα.

Η ισχύς εν τη ενώσει
για εννέα μικρές
γερμανικές ζυθοποιίες

Ευάλωτος ο κλάδος
του λιανεμπορίου
στις ψηφιακές επιθέσεις 
Ως ο πιο ευάλωτος κλάδος σε ψηφιακές
επιθέσεις κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας αναδείχθηκε αυτός του λιανεμπο-
ρίου, σύμφωνα με σχετική έρευνα την
οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
αλλά και η διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων κατέστησαν ορισμένες επι-
χειρήσεις εξαιρετικά ευάλωτες όσον α-
φορά στην προστασία και στον έλεγχο
των δεδομένων. Ετσι, λιγότερο από τα
δύο τρίτα (61%) των εταιρειών του λια-
νεμπορίου αντιμετώπισαν τουλάχιστον
μία παραβίαση ή αποτυχία ελέγχου δε-
δομένων και εφαρμογών, που αποθη-
κεύτηκαν στο cloud, το προηγούμενο
έτος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πο-
σοστό από οποιονδήποτε άλλον κλάδο
της οικονομίας. Την ίδια τύχη, αλλά σε
μικρότερα ποσοστά, είχαν πάνω από
τις μισές επιχειρήσεις στους τομείς της
νομικής (57%), των τηλεφωνικών  κέ-
ντρων (55%), των μεταφορών (54%) και
των τηλεπικοινωνιών (52%). 

Σύμφωνα με μελέτη της 451 Research,
μέρος της S&P Global Market Intelligence,
για λογαριασμό της Thales, 4 στις 5 (82%)
επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανησυ-
χούν για τους κινδύνους ασφάλειας των
υπαλλήλων που εργάζονται εξ αποστά-
σεως. Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισοί (47%)
αναφέρουν αύξηση του όγκου, της σο-
βαρότητας ή/και του εύρους των επιθέ-
σεων στον κυβερνοχώρο τους τελευταί-
ους 12 μήνες. Η σχετική μελέτη (Thales
Global Data Threat 2021) δείχνει ότι απ’
όσους έχουν βιώσει κάποια στιγμή πα-
ραβίαση, στο 41% τους συνέβη τον τε-
λευταίο χρόνο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο
σε σύγκριση με το 2019 (21%). Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, το κακόβουλο λογισμικό
(54%) είναι η κύρια πηγή επιθέσεων α-
σφαλείας, ακολουθούμενη από
ransomware (48%) και ηλεκτρονικό «ψά-

ρεμα» (41%). Ωστόσο, όταν πρόκειται
για τον τρόπο εμφάνισης των επιθέσεων,
το μήνυμα είναι σαφές: οι εσωτερικές
απειλές και τα ανθρώπινα λάθη εξακο-
λουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία
στη βιομηχανία. Το ένα τρίτο των επι-
χειρήσεων δήλωσε ότι οι κακόβουλοι ε-
σωτερικοί παράγοντες (35%) και το αν-
θρώπινο σφάλμα (31%) είναι οι μεγαλύ-
τεροι κίνδυνοι για αυτές, έπειτα από ε-
ξωτερικούς εισβολείς (22%). Παρά τον
αυξημένο κίνδυνο που προκαλεί η εξ α-

ποστάσεως εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια
της πανδημίας, σχεδόν οι μισές (46%)
εταιρείες αναφέρουν ότι η υποδομή α-
σφαλείας τους δεν ήταν έτοιμη να αντι-
μετωπίσει τους κινδύνους που προκάλεσε
η COVID-19. Στην πραγματικότητα, μόνο
ένας στους πέντε (20%) οργανισμούς
πιστεύει ότι ήταν πολύ προετοιμασμένος.
Οπως διαπιστώνει η έρευνα, καθώς συ-
νεχίζεται η αύξηση των επιθέσεων, οι
επιχειρήσεις στρέφονται στο cloud για
να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε
αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Οι μισές
(50%) αναφέρουν ότι πάνω από το 40%
των δεδομένων τους αποθηκεύεται σε
εξωτερικά περιβάλλοντα cloud. Παρ’
όλα αυτά, μόνο το 17% έχει κρυπτογρα-
φήσει τουλάχιστον τα μισά από τα ευ-
αίσθητα δεδομένα που είναι αποθηκευ-
μένα στο cloud.

Οι εννέα συμπαραγωγοί της Zusammen Halbe διέθεσαν στην αγορά 40.000 μπουκάλια,
που έγιναν ανάρπαστα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

<<<<<<

Το 61% των εταιρειών 
αντιμετώπισε τουλάχιστον
μία παραβίαση
ή αποτυχία ελέγχου δεδο-
μένων που αποθηκεύτηκαν
στο cloud το 2020.
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Οι γερμανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
εκφράζουν φόβους ότι οι κυρώσεις που
θα επιβάλει η Κίνα στις ξένες εταιρείες
θα έχoυν σοβαρές συνέπειες. Μιλώντας
στην εφημερίδα Die Welt, ο Βόλφγκανγκ
Νίντερμαρκ, μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ομοσπονδίας Γερμανικών
Βιομηχανιών (BDI), τόνισε πως «όλες οι
δραστηριότητες στο εξωτερικό που έρ-
χονται σε σύγκρουση με τα οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντα της Κίνας θα
μεταβληθούν σε ναρκοπέδιο». Οπως είπε,
οι εταιρείες θα διατρέχουν πάντα τον
κίνδυνο να βρεθούν ανάμεσα σε μυλό-
πετρες. 

Επιπλέον, ο νέος νόμος κατά των κυ-
ρώσεων των ξένων ήρθε σε ακατάλληλη
στιγμή. Αντί να επενδύει στην αποκλι-
μάκωση, η κινεζική κυβέρνηση δημιουρ-
γεί νέα αβεβαιότητα. Αυτό βλάπτει τη

φήμη της Κίνας ως επενδυτικού προο-
ρισμού και εμπορικού εταίρου. 

Ο νέος κινεζικός νόμος προκαλεί α-
νησυχία και στις Βρυξέλλες: Η Λουίζα
Σάντος, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια
της ευρωπαϊκής εργοδοτικής ένωσης
Business Europe, εκφράζει έντονη ανη-
συχία «για τον κινεζικό νόμο κατά των
κυρώσεων των ξένων, καθώς βλέπουμε
πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες απειλούνται
να γίνουν το μπαλάκι της γεωπολιτικής». 

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι κινε-
ζικές θυγατρικές τους απειλούνται από
μια κατάσταση όπου θα πρέπει να επι-
λέξουν μόνο μεταξύ παραβίασης της κι-
νεζικής νομοθεσίας και παραβίασης των
δυτικών κυρώσεων. Αυτό θα μπορούσε
ακόμη και να σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις πρέπει να εγκαταλείψουν
τις δραστηριότητές τους στην Κίνα. Ο
νόμος θα έχει ενδεχομένως εκτεταμένες
συνέπειες», δήλωσε η Μαράικε Ολμπεργκ,
ειδική σε θέματα Κίνας του German
Marshall Fund. Υποθέτει όμως ότι στην
πραγματικότητα δεν θα εφαρμοστεί αρ-
χικά με συνέπεια. Λειτουργεί κυρίως ως
εκφοβισμός. Ισως να υπάρξει η μία ή η
άλλη θεαματική περίπτωση, η οποία θα
χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει στις
επιχειρήσεις τον κίνδυνο που διατρέχουν
και οι ίδιες. Οπως τόνισε στη Welt, μέσω

αυτών θα πιεστούν επίσης να ταχθούν
κατά των κυρώσεων στις αντίστοιχες
χώρες προέλευσής τους.  

Ωστόσο, κατά την ομοσπονδιακή έ-
νωση χονδρικού εμπορίου, εξωτερικού
εμπορίου και υπηρεσιών (BGA), την ευ-
θύνη για την κλιμάκωση της διαμάχης
δεν φέρει αποκλειστικά η Κίνα. «Ο νόμος
κατά των κυρώσεων είναι η αναμενόμενη,
σαφής απάντηση της Κίνας στην πιο
πρόσφατη πολιτική κυρώσεων των ΗΠΑ.
Ακόμα κι αν η γενική τάση των κυρώσεων
μεταξύ των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και της Κίνας
μας δυσαρεστεί, πρέπει να είμαστε δίκαιοι
και να πούμε ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν
βασικά τίποτα διαφορετικό από τους Ευ-
ρωπαίους με τον δικό τους νόμο κατά
των κυρώσεων των ξένων», τόνισε ο πρό-
εδρος της BGA, Αντον Μπέρνερ στην
ίδια εφημερίδα.

Στη μυλόπετρα των κυρώσεων οι ευρωπαϊκές εταιρείες 

Η ευρωπαϊκή εργοδοτική ένωση Business Europe εκφράζει έντονη ανησυχία «για τον κι-
νεζικό νόμο κατά των κυρώσεων των ξένων, καθώς βλέπουμε πως οι ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες απειλούνται να γίνουν το μπαλάκι της γεωπολιτικής». 

<<<<<<

Η διαμάχη ΗΠΑ και Ε.Ε. 
με την Κίνα φοβίζει 
τις επιχειρήσεις και μιλούν
για «ναρκοπέδιο».

Η στροφή προς μια παγκόσμια οικονομία
χωρίς μετρητά, την οποία επιτάχυνε η
πανδημία του κορωνοϊού, κατέστησε ε-
ξαιρετικά δημοφιλείς τις πληρωμές μέσω
κινητού. Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε
η πανδημία και μετά, αυξάνεται διαρκώς
ο αριθμός των ανθρώπων ανά τον κόσμο
που αντιμετωπίζουν τα έξυπνα κινητά ως
μέσο πληρωμής, ως ένα ψηφιακό πορτο-
φόλι, και ως έναν πιο ασφαλή και βολικό
τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. Η τάση
αναμένεται μάλιστα να ενταθεί και να συ-
νεχιστεί.  Σύμφωνα με στοιχεία της Trading
Platforms, μέσα στο 2021 ο αριθμός των
ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτά τα
ψηφιακά πορτοφόλια θα φτάσει στο 1,5
δισ. Το 2020, οπότε εκδηλώθηκε η παν-
δημία, οι πληρωμές μέσω κινητού ήταν
η πιο χρησιμοποιημένη μέθοδος συναλ-
λαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερίδιο
αγοράς 21,5%. 

Μέχρι το 2024, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις της Trading Platforms, τα «ψη-
φιακά πορτοφόλια» θα γίνουν ακόμη πιο

δημοφιλή και οι πληρωμές μέσω κινητού
θα αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (33,4%)
όλων των συναλλαγών POS παγκοσμίως.

Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες πληρωμών
μέσω κινητού ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς
σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπου υπάρχει
χαμηλή διείσδυση των παραδοσιακών
τραπεζικών υπηρεσιών, όπως η Αφρική,
η Ασία και η Λατινική Αμερική. Ωστόσο,
πλέον, στη σκιά της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού τα ψηφιακά πορτοφόλια γίνονται
δημοφιλή στους καταναλωτές και στις α-
νεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Οπως
τονίζουν αναλυτές, «ο ψηφιακός μετα-

σχηματισμός της παγκόσμιας βιομηχανίας
πληρωμών, που τροφοδοτείται από την
πανδημία, οδήγησε στην εντυπωσιακή
ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς ψηφια-
κών πορτοφολιών». Είναι χαρακτηριστικό

ότι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών, η αξία των συναλλαγών ολόκληρου
του τομέα διπλασιάστηκε και αναμένεται
να φτάσει τα 2,5 δισ. δολάρια το 2021. Ο
αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν

ψηφιακά πορτοφόλια για πληρωμές θα
αυξηθεί από περίπου 900 εκατ. το 2019
σε 1,48 δισ. το τρέχον έτος.

Στο μεταξύ, οι πληρωμές μέσω κινητού
τηλεφώνου αντιπροσώπευαν το 2020 το
44,5% όλων των συναλλαγών ηλεκτρονικού
εμπορίου. Αυτό το ποσοστό είναι δύο
φορές μεγαλύτερο από τις πιστωτικές κάρ-
τες και τρεις φορές από τις πληρωμές
μέσω χρεωστικής κάρτας. Οι πιστωτικές
και οι χρεωστικές κάρτες αναμένεται να
διατηρήσουν το ίδιο μερίδιο αγοράς τα
επόμενα δύο χρόνια, κάνοντας περίπου
το 22% των πληρωμών POS εκάστη. Ω-
στόσο, οι συναλλαγές σε μετρητά αναμέ-
νεται να σημειώσουν σημαντική πτώση,
από 20,5% το 2020 σε 12,7% το 2024.

Στην αγορά των πληρωμών μέσω κι-
νητού κυριαρχούν οι ασιατικές αγορές,
με επικεφαλής την Κίνα, που είναι και ο
παγκόσμιος ηγέτης. Σύμφωνα με την έ-
ρευνα της Statista, η αξία συναλλαγής
της κινεζικής αγοράς πληρωμών για κινητά
προβλέπεται να φτάσει το 1,3 τρισ. δολάρια

το 2021. Μέχρι το 2024, ο αριθμός αυτός
θα αυξηθεί σε πάνω από 1,8 τρισ. δολάρια,
ή το 45% όλων των πληρωμών μέσω mobile
πληρωμών παγκοσμίως. Οι δυτικές χώρες
βρίσκονται πολύ πιο πίσω στη χρήση, κα-
θώς πολλοί προτιμούν ακόμη τα μετρητά
ή τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά
πληρωμών για κινητά στον κόσμο, με συ-
ναλλαγές αξίας 468 δισ. δολάρια, σχεδόν
τρεις φορές λιγότερες από την Κίνα.

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι η αγορά των ΗΠΑ αναμένεται
να δείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα επό-
μενα χρόνια, με την αξία των συναλλαγών
μέσω ψηφιακών πορτοφολιών να αυξά-
νεται κατά 80% στα 840,7 δισ. δολάρια
το 2024.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η τρίτη με-
γαλύτερη αγορά για τη χρήση ψηφιακών
πορτοφολιών τηλεφωνίας παγκοσμίως,
με αξία συναλλαγών 97,6 δισ. δολάρια το
2021, που συνιστά αύξηση 43% μέσα σε
ένα χρόνο.

Μπορεί ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της
Amazon, και ο Ελον Μασκ, ιδρυτής της
Tesla, να συγκέντρωσαν ιλιγγιώδη πλούτη
στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά δεν
υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος για να
πολλαπλασιάσει κανείς τα πλούτη του
από το να ανήκει σε μια πλούσια οικο-
γένεια. Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ
της βρετανικής εφημερίδας The Guardian,
η οικογένεια Γουόλτον, κληρονόμοι του

Σαμ Γουόλτον ιδρυτή του ομίλου Walmart,
έχει αυξήσει τον πλούτο της κατά 247
δισ. δολάρια από το 1983 έως σήμερα.
Το ποσό αυτό, που υπολογίζεται με την
προσαρμογή στον πληθωρισμό, ισοδυ-
ναμεί με αύξηση του πλούτου τους κατά
4.320%. Και βέβαια δεν πρόκειται για με-
μονωμένη περίπτωση. Δέκα από τις πλου-

σιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, δυναστείες
που ελέγχουν επιχειρηματικούς κολοσ-
σούς, είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται
θεαματικά στη διάρκεια της πανδημίας
– συνολικά κατά 136 δισ. δολάρια μέσα
σε μόλις 14 μήνες. Η εικόνα προκύπτει
από σχετική έκθεση του Ινστιτούτου Με-
λετών Πολιτικής (IPS) που δόθηκε χθες
στη δημοσιότητα με τίτλο «Ολιγάρχες
με χρυσά κουτάλια» και σκιαγραφεί πώς
οι οικογένειες αυτές, όχι μόνο αύξησαν
τον πλούτο τους κατά πολλά δισ. δολάρια
στη διάρκεια του περασμένου έτους,
αλλά και πώς κινήθηκαν για να διασφα-
λίσουν ότι το σύστημα θα διευκολύνει
αυτή την εντυπωσιακή αύξηση του πλού-
του τους επί δεκαετίες.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα
ο Τσακ Κόλινς, εκ των συντακτών της
εν λόγω έκθεσης και διευθυντής του IPS,
τόνισε πως «αν το σύστημα λειτουργούσε
όπως έπρεπε, δεν θα βλέπαμε τα πλούτη
μιας οικογένειας να αυξάνονται με όλο
και ταχύτερους ρυθμούς από γενιά σε
γενιά». Ανάλογη περίπτωση με τους α-
πογόνους του Σαμ Γουόλτον και τον πλού-
το τους αποτελεί και η οικογένεια Μαρς.
Είναι μία ακόμη δυναστεία, που βρίσκεται

πίσω από μερικά εξαιρετικά δημοφιλή
γλυκίσματα στις ΗΠΑ. Η οικογένεια αυτή
είδε τον πλούτο της να έχει υψηλές α-
ποδόσεις και στο διάστημα από τον Μάρ-
τιο του 2020 έως τον Μάιο του 2021 να
αυξάνεται κατά 21 δισ. δολάρια. Το ποσό
αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 28%. Πρό-
κειται για τους απογόνους των Φράνκλιν
και Εθελ Μαρς, που άνοιξαν εργοστάσιο
ζαχαροπλαστικής το 1911. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο των βαθύ-
πλουτων δυναστειών του περιοδικού
Forbes, το 2020 ο πλούτος τους είχε
φτάσει στα 94 δισ. δολάρια.

Το περιοδικό Forbes είχε δημοσιεύσει
ανάλογο κατάλογο το 1983 και όταν τα
στοιχεία του συγκριθούν με τα σημερινά
προκύπτει πως από τότε έως σήμερα ο
πλούτος της οικογένειας έχει αυξηθεί
κατά 3.517%. Η οικογένεια Μαρς είναι

μία από τις 27 δυναστείες βαθύπλουτων
που εμφανίζονται στον ίδιο κατάλογο
και είδαν τον συνολικό τους πλούτο να
αυξάνεται κατά 1.007% στα 37 χρόνια
που έχουν μεσολαβήσει από το 1983. Εν-
διαφέρουσα λεπτομέρεια του θέματος
που υπογραμμίζει ο Guardian είναι ότι
ακόμη και μεταξύ βαθύπλουτων υπάρχει
μεγάλη ανισότητα και ιδιαιτέρως στον
βαθμό στον οποίο αυξάνεται ο πλούτος

τους. Στο χρονικό διάστημα των 37 ετών
που καλύπτει η εν λόγω έκθεση, οι πέντε
πλουσιότερες δυναστείες των ΗΠΑ είδαν
τον πλούτο τους να αυξάνεται κατά
2.484%. Αν, βέβαια, γίνεται λόγος για α-
νισότητα, τότε πρέπει να σημειωθεί ότι
στα 30 χρόνια ανάμεσα στο 1989 και το
2019 μια μεσαία αμερικανική οικογένεια
είδε τον πλούτο της να αυξάνεται κατά
93%.

1,5 δισ. καταναλωτές θα κάνουν πληρωμές μέσω κινητού μέσα στο 2021

Ιλιγγιώδης
αύξηση κερδών 
για τις δυναστείες
των ΗΠΑ
27 οικογένειες μεγέθυναν κατά 1.007%  

τον πλούτο τους από το 1983

<<<<<<

Οι συναλλαγές σε μετρητά 
αναμένεται να σημειώσουν
σημαντική πτώση, από
20,5% το 2020 σε 12,7% 
το 2024.

<<<<<<

Ανάμεσα στο 1989 και το
2019 μια μεσαία αμερικανική
οικογένεια είδε τον πλούτο
της να αυξάνεται κατά 93%.

H οικογένεια Γουόλτον, κληρονόμοι του Σαμ Γουόλτον ιδρυτή του ομίλου Walmart, έχει αυξήσει τον πλούτο της κατά 247 δισ. δολάρια από το 1983 έως σήμερα. 

Το 2020, οπότε εκδηλώθηκε η πανδημία, οι πληρωμές μέσω κινητού ήταν η πιο χρησιμο-
ποιημένη μέθοδος συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερίδιο αγοράς 21,5%. 
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Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ
τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της συμ-
φωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για το προσφυγικό,
υποστηρίζοντας ότι «η Τουρκία αξίζει τη
στήριξή μας». Παράλληλα, επέκρινε την
Πορτογαλία για το άνοιγμα των συνόρων
της στον τουρισμό, που οδήγησε σε ταχεία
διάδοση της παραλλαγής Δέλτα του κο-
ρωνοϊού. 

«Πιστεύω ότι η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρ-
κίας είναι σημαντική και πρέπει να την
αναπτύξουμε περισσότερο», δήλωσε η
καγκελάριος μετά τη συνάντησή της με
την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. «Το πιστεύω
ακράδαντα», προσέθεσε, χαρακτηρίζοντας
«εξαιρετική» την προσφορά της Τουρκίας
για στήριξη 3,7 εκατ. προσφύγων από τη
Συρία. «Γι’ αυτό αξίζει τη στήριξή μας». 

Στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στα τέλη
της εβδομάδας θα συζητηθεί η επανέ-
ναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ενωσης
και Τουρκίας για τα θέματα της κλιματικής
και της υγειονομικής κρίσης, ενώ σε εκ-
κρεμότητα παραμένει το ζήτημα της τε-
λωνειακής ένωσης. Στην κινητικότητα
των τελευταίων ημερών περιλαμβάνεται
και το τηλεφώνημα της Φον ντερ Λάιεν
με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν,
τη Δευτέρα. 

Η κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας υπε-
γράφη την άνοιξη του 2016 και περιε-

λάμβανε επιστροφές στην Τουρκία προ-
σφύγων και μεταναστών που έφθαναν
στα ελληνικά νησιά, καθώς και οικονομική
στήριξη της Τουρκίας από την Ε.Ε. «Πλέον,
δεν απαιτείται επείγουσα ανθρωπιστική
βοήθεια, αλλά απαιτείται να δώσουμε
στους ανθρώπους μια προοπτική», δήλωσε
η πρόεδρος της Κομισιόν. 

Ως προς τον κορωνοϊό, η καγκελάριος
Μέρκελ σημείωσε ότι έχει γίνει σημαντική

πρόοδος τους τελευταίους μήνες, αλλά
«δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο που
θα θέλαμε να είναι η Ε.Ε.». «Εχουμε μία
κατάσταση στην Πορτογαλία, που ίσως
θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γι’
αυτό πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά»,
προσέθεσε, στηλιτεύοντας την αδυναμία
της Ε.Ε. να θέσει κοινούς κανόνες για
την είσοδο τουριστών. Τα κρούσματα
στην Πορτογαλία έχουν αυξηθεί στα

1.000 ημερησίως, ενώ στην περιοχή της
Λισσαβώνας και του Τάγου το 60% των
νέων κρουσμάτων οφείλεται στην πα-
ραλλαγή Δέλτα (ινδική μετάλλαξη).  

Εν τω μεταξύ, ο υποψήφιος για τη δια-
δοχή της Αγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία,
χριστιανοδημοκράτης Αρμιν Λάσετ, πα-
ρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός
του, υποστηρίζοντας ότι μόνο η δική του
παράταξη μπορεί να συμβιβάσει την α-

νάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρί-
σης με εκείνη της διατήρησης θέσεων
εργασίας στη βαριά βιομηχανία. Στόχος
του Λάσετ είναι η γερμανική βιομηχανία
να λειτουργεί με μηδενικό κλιματικό α-
ποτύπωμα (μηδενικούς ρύπους) το αργό-
τερο έως το 2045. Ως προς την Κίνα, προ-
ειδοποίησε ότι δεν είναι προς το συμφέρον
της Ε.Ε. να εμπλακεί σε «ψυχρό πόλεμο». 

REUTERS, POLITICO, KURRIER
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Η Γερμανίδα καγκελάριος
επέκρινε την Πορτογαλία
για το άνοιγμα των συνό-
ρων της στον τουρισμό, που
οδήγησε σε ταχεία διάδοση
της παραλλαγής Δέλτα.

Υπέρ Τουρκίας
για προσφυγικό
η Μέρκελ
Ζήτησε περαιτέρω ευρωπαϊκή στήριξη 
ως προς τη συμφωνία με την Αγκυρα

Οι βιομήχανοι προειδοποιούν τον Ερντογάν
Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Να αλλάξει άμεσα πολιτική ζητούν από
την κυβέρνηση Ερντογάν οι Τούρκοι βιο-
μήχανοι, ενώ αναφέρουν πως η χώρα έχει
απομονωθεί και αυτό θα έχει σοβαρές ε-
πιπτώσεις στην οικονομία. Ο πρόεδρος
της Ενωσης Βιομηχάνων και Επιχειρη-
ματιών της Τουρκίας (TUSIAD), Σιμόνε
Kασλόβσκι, ανέφερε πως το μεγαλύτερο
πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας είναι
η έλλειψη ορθής λειτουργίας των θεσμών
και υποστήριξε πως «πρέπει να βγούμε
από τη διεθνή απομόνωση». «Είναι βασική
ανάγκη να επουλωθεί η ισορροπία α-

σφάλειας και ελευθερίας, η οποία επλήγη
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος.
Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις προ-
σωπικές ελευθερίες, όπως και στις απο-
φάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», τόνισε ο
Κασλόβσκι. Η αναφορά του Δ.Σ. της
TUSIAD αποκάλυψε τα οικονομικά προ-

βλήματα που έχουν προκύψει, όπως ο
υψηλός πληθωρισμός, η υποτίμηση και
μείωση της  οικονομικής ευημερίας κ.λπ.

Αμεση υπήρξε η αντίδραση του προ-
έδρου του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης
και κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν,
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος υποστήριξε
πως οι βιομήχανοι δηλώνουν όσα τους
αναφέρουν κάποιοι στο εξωτερικό. Πά-
ντως, ο Κασλόβσκι τόνισε ότι «δεν πρέπει
να ασκείται πολιτική με απαγόρευση της
λειτουργίας των κομμάτων», καθώς το
Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας
δέχθηκε να εξετάσει την προσφυγή με
την οποία ζητείται να τεθεί εκτός νόμου
το φιλοκουρδικό κόμμα Δημοκρατία των
Λαών (HDP), για φερόμενους δεσμούς

του με το PKK. Η εισαγγελία της Κωνστα-
ντινούπολης είχε ζητήσει να τεθεί εκτός
νόμου το HDP, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα,
με χιλιάδες μέλη του να έχουν δικαστεί
κυρίως με την κατηγορία της τρομοκρα-
τίας. Στο πλαίσιο της τελευταίας προσφυ-
γής, ζητείται να επιβληθεί πολιτική απα-
γόρευση σε περίπου 500 μέλη του κόμ-
ματος και να μπλοκάρουν οι τραπεζικοί
λογαριασμοί του HDP. Το HDP υποστηρίζει
πως όλα γίνονται για τον αποκλεισμό
των Κούρδων από την πολιτική ζωή, κα-
θώς μονίμως λαμβάνουν ποσοστά πάνω
από 10% και η πιθανή συμμαχία τους με
τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης
θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα
στην επανεκλογή του Ερντογάν το 2023.
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«Το μεγαλύτερο πρόβλημα
της τουρκικής οικονομίας
είναι η έλλειψη ορθής 
λειτουργίας των θεσμών».

Σκληρή μάχη 
για εκλογικό νόμο
Μπλοκάρουν το ν/σ οι Ρεπουμπλικανοί

Οιωνός ήττας για Μακρόν
o πρώτος γύρος των εκλογών
Απογοητευτικά για το κόμμα Δημοκρατία
σε Κίνηση του προέδρου Μακρόν και
τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της
Μαρίν Λεπέν υπήρξαν τα αποτελέσματα
του πρώτου γύρου των περιφερειακών
εκλογών. Αίσθηση προκάλεσε το ποσοστό
της αποχής, που ξεπέρασε το 65% (85%
μεταξύ των νέων 18 - 24 ετών).

Οι υποψήφιοι του κόμματος της Λεπέν
εξασφάλισαν μόλις το 19% των ψήφων
σε εθνικό επίπεδο. Κριτική άσκησαν
χθες στους ψηφοφόρους τους οι δύο υ-
ποψήφιοι, καλώντας τους να προσέλθουν
στις κάλπες του δεύτερου γύρου την Κυ-
ριακή. Θετική εμφάνιση πραγματοποίησε
ο υποψήφιος της Δεξιάς και πρώην υ-
πουργός του Σαρκοζί, Ζαβιέ Μπερτράν,
με 41,3% στη βόρεια Γαλλία, αποκλείοντας
από τον δεύτερο γύρο τον υπουργό Δι-
καιοσύνης Ερίκ Ντιπόν - Μορετί. Την
ίδια ώρα, την περιφέρεια του Παρισιού
φιλοδοξεί να διατηρήσει μια άλλη πρώην
υπουργός του Σαρκοζί, η Βαλερί Πεκρές,
με 35,9%, αν και η θέση της απειλείται
από ενδεχόμενη εκλογική συμμαχία Σο-
σιαλιστών, Αριστερών και Πράσινων. 

Το χαστούκι που κατάφεραν οι ψη-
φοφόροι στη Λεπέν δημιουργεί κατάλ-
ληλο έδαφος για εσωκομματική αμφι-
σβήτηση, ιδίως μετά την εμφάνιση ως
πιθανού υποψηφίου προέδρου της Α-
κροδεξιάς του δημοφιλούς τηλεοπτικού
σχολιαστή και συγγραφέα Ερίκ Ζεμούρ.

Ηττα υπέστη και η δήμαρχος του Πα-
ρισιού, Αν Ινταλγκό, η οποία στήριξε τη
δημοσιογράφο Οντρέ Πιλβάρ για την

προεδρία της περιφέρειας. Η Πιλβάρ ε-
ξασφάλισε μόλις το 11% των ψήφων, με
τον Ζιλιέν Μπαγιού, επικεφαλής της λί-
στας των Οικολόγων, να αναλαμβάνει
την ηγεσία ενιαίου ψηφοδελτίου με την
Αριστερά στον δεύτερο γύρο της Κυρια-
κής. Η καλή εμφάνιση που πραγματο-
ποίησε ο Μπαγιού, με 13% των ψήφων,
δημιουργεί όμως «υπαρξιακό πρόβλημα»
στον επίδοξο υποψήφιο των Οικολόγων
για τις προεδρικές εκλογές, Γιανίκ Ζαντό,

εκπρόσωπο της «ήπιας οικολογικής γραμ-
μής». Τον γόρδιο δεσμό στους κόλπους
των Οικολόγων αναμένεται να λύσει το
συνέδριο του κόμματος τον Σεπτέμβριο.
Την ίδια ώρα, τη θέση του στο πολιτικό
σκηνικό επιβεβαίωσε το Σοσιαλιστικό
κόμμα, με 15,6% των ψήφων, ξεπερνώ-
ντας κατά πολύ το ποσοστό των υποψη-
φίων του Μελανσόν (5,3%).

Μεγάλος χαμένος της αναμέτρησης
ήταν ο Μακρόν, παρά την αδιαφορία με
την οποία αντιμετώπισε το αποτέλεσμα.
Αναλυτές επισήμαναν ότι το 10% που
έλαβε το κόμμα του ενδέχεται να προ-
μηνύει ήττα το 2022.

REUTERS
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Ο Γάλλος πρόεδρος και η
Μαρίν Λεπέν, μεγάλοι χαμέ-
νοι στον πρώτο γύρο των
περιφερειακών εκλογών.

Η Αγκελα Μέρκελ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ
Λάιεν, προσέρχονται στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

Στον απόηχο των επεισοδιακών προε-
δρικών εκλογών του περασμένου Νοεμ-
βρίου, που κηλιδώθηκαν από τις αστή-
ρικτες καταγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ
περί νοθείας, οι Ρεπουμπλικανοί εμφα-
νίζονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν
στη Γερουσία το νομοσχέδιο που ψήφισε
η Βουλή των Αντιπροσώπων τον περα-
σμένο Μάρτιο για την προάσπιση και
διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος.

Οι Δημοκρατικοί προώθησαν μια ρι-
ζική μεταρρύθμιση της εκλογικής νομο-
θεσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο για να
ακυρώσουν πρωτοβουλίες των Ρεπου-
μπλικανών, οι οποίοι δυσκολεύουν την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε
κρίσιμες πολιτείες (Πενσιλβάνια, Φλό-
ριντα, Αριζόνα) μέσω των τοπικών νο-
μοθετικών σωμάτων που ελέγχουν. Ο
«νόμος για τον λαό», όπως τιτλοφορείται
το επίμαχο νομοσχέδιο, εμποδίζει τις
πολιτειακές αρχές να θεσπίσουν αυστη-
ρότερες διαδικασίες ταυτοποίησης των
ψηφοφόρων, να επαναχαράξουν εκλο-
γικές περιφέρειες με στενά κομματικά
κριτήρια και να περιορίσουν την πρώιμη
ή την επιστολική ψήφο. Επιπλέον, κα-
θορίζει αυστηρότερα κριτήρια χρημα-
τοδότησης προεκλογικών εκστρατειών.

Απορρίπτοντας κατηγορηματικά το
νομοσχέδιο, οι Ρεπουμπλικανοί υποστη-
ρίζουν ότι παραβιάζει συνταγματικά κα-
τοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτειών.
Μάλιστα, ο επικεφαλής τους στη Γερου-
σία, Μιτς Μακόνελ, προχώρησε πιο μα-
κριά, διακηρύσσοντας ότι «η πραγματική
κινητήρια δύναμη (των Δημοκρατικών)
είναι η επιθυμία τους να αλλάξουν τους
κανόνες των αμερικανικών εκλογών,
ώστε να είναι μονίμως υπέρ τους».

Το νομοσχέδιο επρόκειτο να τεθεί
προς συζήτηση χθες στην ολομέλεια της
Γερουσίας, με τις προοπτικές να μην
είναι ευοίωνες για τους Δημοκρατικούς.
Τα δύο κόμματα θεωρητικά ισοψηφούν
–με 50 γερουσιαστές στο καθένα– και
σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύουν
οι Δημοκρατικοί χάρη στην ψήφο της
αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. Αλλά το
νομοσχέδιο αναμενόταν να μη φθάσει
καν σε ψηφοφορία, καθώς οι Ρεπουμπλι-
κανοί ετοιμάζονταν να χρησιμοποιήσουν
το εργαλείο της επ’ αόριστον κωλυσιερ-
γίας (filibuster).

Παρ’ όλα αυτά, για το Δημοκρατικό

κόμμα είχε ισχυρή συμβολική σημασία
το γεγονός ότι εμφανίστηκε απολύτως
ενωμένο, καθώς χθες ήρε τις αντιρρήσεις
του και ο τελευταίος Δημοκρατικός γε-
ρουσιαστής, ο Τζο Μάντσιν από τη Βιρ-
τζίνια. Ετσι, στις ενδιάμεσες εκλογές του
2022 οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα ότι έ-
δωσαν ενωμένοι τη μάχη κατά των προ-
σπαθειών των Ρεπουμπλικανών για πε-
ριστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Επίσης, η έκβαση της υπόθεσης δίνει
τροφή στις όλο και πιο επίμονες συζη-
τήσεις για κατάργηση του filibuster.  

H συμβιβαστική πρόταση του Μά-
ντσιν, που υπερψηφίστηκε από τους Δη-
μοκρατικούς, διατηρεί τη διακριτική ευ-
χέρεια των πολιτειών σε ό,τι αφορά την
εξακρίβωση της ταυτότητας και τα οι-
κονομικά των εκλογών. Ταυτόχρονα, ό-

μως, διασώζει κρίσιμες διατάξεις του αρ-
χικού νομοσχεδίου. Ο πρώην πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα υιοθέτησε κάπως α-
πρόθυμα το σχέδιο Μάντσιν, παρότι,
όπως δήλωσε, δεν τον καλύπτει απολύ-
τως.

Στο μεταξύ, διεξήχθησαν χθες οι προ-
κριματικές εκλογές των δύο μεγάλων
κομμάτων για την επιλογή των υποψη-
φίων τους ενόψει των δημοτικών εκλογών
του προσεχούς Νοεμβρίου στη Νέα Υόρ-
κη. Το ενδιαφέρον στρέφεται στους Δη-
μοκρατικούς, οι οποίοι υπερτερούν συ-
ντριπτικά στη μεγαλούπολη. Τα προ-
γνωστικά ευνοούν τον Αφροαμερικανό
πρώην αστυνομικό Ερικ Ανταμς, ο οποίος
έχει θέσει σε πρώτη γραμμή το πρόβλημα
της εγκληματικότητας. Ως ισχυρότερος
αντίπαλός του εμφανιζόταν ο ασιατικής
καταγωγής επιχειρηματίας Αντριου Γιαν-
γκ. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να κα-
θυστερήσουν λόγω του πολύπλοκου ε-
κλογικού συστήματος.

REUTERS, A.P.
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Συμβιβαστικό σχέδιο 
μετριοπαθούς γερουσιαστή
των Δημοκρατικών 
βρίσκει απρόθυμη υποστή-
ριξη από τον Ομπάμα.

«Πότε, άραγε, έγινε τόσο βαρετό το
Instagram;» αναρωτιέται σε χθεσινό άρ-
θρο της στους Financial Times η Ιλέιν
Μουρ. Η δημοφιλής εφαρμογή, που υ-
πήρξε επί χρόνια η «χρυσοτόκος όρνιθα»
του Facebook, προσπαθούσε ανέκαθεν
να αντικρούσει τις κατηγορίες για τη φε-
ρόμενη τοξικότητά της. Ομως, η ανία
που προκαλεί τα τελευταία χρόνια είναι
ένα διαφορετικό και άκρως οδυνηρό πρό-
βλημα, που απειλεί σημαντικά την ικα-
νότητα κερδοφορίας του μέσου κοινω-
νικής δικτύωσης.

Είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί κα-
νείς αν το Instagram ήταν αυτό που
άλλαξε ή αν απλώς οι χρήστες του μεγά-
λωσαν. Τα παιδιά της Χιλιετίας, που το
κατέστησαν τόσο δημοφιλές, βαδίζουν
ολοταχώς προς τη μέση ηλικία. Η ανάρ-
τηση των σέλφι απαιτεί χρόνο και κόπο,
που μάλλον δεν διαθέτουν πια. Σταδιακά,
οι φωτογραφίες των φίλων φθίνουν και
αντικαθίστανται δυναμικά από αναρτήσεις
χρηστών με επιρροή, των περίφημων

influencers, διαδικτυακών διασημοτήτων
που μοναδικό στόχο έχουν την προώθηση
προϊόντων. Η πανδημία φαίνεται ότι ε-
πιδείνωσε την τάση και η επιδειξιομανία,

το κίνητρο πίσω από τις περισσότερες
αναρτήσεις, προφανώς δεν ταίριαζε με
την εποχή των κλειστών εστιατορίων
και των ακυρωμένων διακοπών. 

Το πόσο ανιαρό έχει καταντήσει το
Instagram αποτυπώνεται σαφώς από τον
χρόνο που δαπανάται σε αυτό. Τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο, η ηλικιακή ομάδα
18-24 ετών δαπανούσε περίπου 10,5 λεπτά
καθημερινά στην εφαρμογή. Ενα χρόνο
νωρίτερα, ο αντίστοιχος χρόνος ξεπερ-
νούσε τα 15 λεπτά, σύμφωνα με την έκ-
θεση της Ofcom. Οι νέοι της ηλικιακής
ομάδας, αντιθέτως, τον Σεπτέμβριο περ-
νούσαν περισσότερη από μισή ώρα κα-
θημερινώς παρακολουθώντας βίντεο στο
TikTok και πάνω από μία ώρα κάνοντας
το ίδιο στο YouTube.

Ομολογουμένως, το πέρασμα των ετών
μεταβάλλει την κυριαρχία των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Επί πολλά χρόνια,
όμως, το Instagram ήταν αυτό που κα-
θόριζε τους κανόνες του παιχνιδιού και
οριοθετούσε τον χώρο. Ιδρύθηκε το 2010

από τους Μάικ Κρίγκερ και Κέβιν Σίστρομ,
κυρίως ως πλατφόρμα εμπορίας φωτο-
γραφικών φίλτρων. Ξαφνικά, οποιοσδή-
ποτε κάτοχος έξυπνου κινητού μπορούσε
να τραβάει αψεγάδιαστες εικόνες. Ταυ-
τόχρονα, απέκτησε φήμη και θαυμαστές
ως χώρος όπου κυριαρχούσε η θετική
διάθεση, μακριά από τις αντιπαραθέσεις
του Facebook και του Twitter.

Ωστόσο, το Instagram στο πέρασμα
των καιρών και των αντιλήψεων ξεπε-
ράστηκε. Τώρα, το μόνο στο οποίο μπορεί
να ελπίζει είναι να μην ακολουθήσει τη
μοίρα του MySpace. Το Facebook έχει α-
ποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίζει πε-
ρισσότερα έσοδα από την ίδια δεξαμενή
χρηστών, παρότι η πολιτισμική επιρροή
του φθίνει. Ο αριθμός των χρηστών σε
ΗΠΑ και Καναδά έχει «παγώσει», ενώ πέ-
ρυσι ο μέσος όρος των κερδών ανά χρήστη
αυξήθηκε κατά σχεδόν ένα πέμπτο. Αν
δεν συμβεί αυτό στο Instagram, η κόπωση
των χρηστών θα αρχίσει να πλήττει τον
οικονομικό πυρήνα της εταιρείας.

Σε παρακμή το «χρυσοτόκο» Ιnstagram
Τα τελευταία χρόνια, η κάποτε δημοφιλής εφαρμογή γεννάει ανία και διαφημίσεις

Τα παιδιά της Χιλιετίας βαδίζουν προς τη
μέση ηλικία. Η ανάρτηση σέλφι απαιτεί χρό-
νο και κόπο, που μάλλον δεν διαθέτουν πια.
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Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα στη
Βρετανία προκαλεί ανησυχία και φόβους
για ένα τέταρτο κύμα, ανέφερε κατά την
τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υ-
γείας η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. «Η
ένταση αυτού του κύματος θα είναι η-
πιότερη ως προς τις νοσηλείες και τους
θανάτους και θα αφορά μόνο τους ανεμ-
βολίαστους» διευκρίνισε. «Μελέτες σε
περισσότερα από 12.000 άτομα εμβο-
λιασμένα με δύο δόσεις στη Βρετανία
έδειξαν πως η προστασία με το εμβόλιο
της Pfizer από την παραλλαγή Δέλτα υ-
πολογίζεται στο 86% και με το As-
traZeneca περίπου στο 66%».

«Θέλουμε και τις δύο δόσεις, το εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα δεν κάνει δια-
κοπές» υπογράμμισε η κ. Θεοδωρίδου,
καθώς η συμβολή της δεύτερης δόσης

είναι θεμελιώδης για την απόκτηση α-
νοσίας. «Στις 20 από τις 28 χώρες της
Ε.Ε., όπου έχει γίνει εμβολιασμός με As-
traZeneca, υπάρχει σύσταση για δεύτερη
δόση με το ίδιο σκεύασμα – ο κίνδυνος
από τη δεύτερη δόση είναι ελαχιστότα-
τος». Οσοι, βέβαια, είχαν περιστατικό
θρόμβωσης μετά την πρώτη δόση, μπο-
ρούν να λάβουν άλλο σκεύασμα στη δεύ-
τερη δόση. Η αποτελεσματικότητα της
ανάμειξης δύο σκευασμάτων ακόμα με-
λετάται. Η δε αναγκαιότητα ή μη τρίτης
δόσης είναι εξίσου υπό διερεύνηση, κα-
θώς η προστασία που προσφέρουν οι
δύο δόσεις αποδεικνύεται ότι διαρκεί
περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Σύμφωνα με τον κ. Μάριο Θεμιστο-
κλέους έχουν πραγματοποιηθεί 7.500.000
εμβολιασμοί, ενώ περισσότεροι από
4.550.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με
τουλάχιστον μία δόση. Η εμβολιαστική
κάλυψη των υγειονομικών εξακολουθεί
να προκαλεί πονοκέφαλο. Οπως ανέφερε

ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, «το ιατρικό προσωπικό
του ΕΣΥ έχει εμβολιαστεί σε ποσοστό
86% και το νοσηλευτικό προσωπικό σε
ποσοστό 69%. Το λοιπό προσωπικό σε
ποσοστό 66%. Στον ιδιωτικό τομέα οι
γιατροί έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό
91%, οι νοσηλευτές σε ποσοστό 73%
και το λοιπό προσωπικό σε ποσοστό
70%». 

Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βι-
οηθικής για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
αναφέρθηκε και η κ. Θεοδωρίδου. «Η
προσπάθεια εμβολιασμού των υγειονο-
μικών στηρίζεται στη στοχευμένη ενη-
μέρωση, σε μέτρα ενθάρρυνσης και α-
ποθάρρυνσης των εργαζομένων και ως
έσχατη λύση στην εφαρμογή της υπο-
χρεωτικότητας εμβολιασμού». 

Ωστόσο, ενθαρρυντικά είναι τα επι-
δημιολογικά στοιχεία. Τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλ-
θαν σε 406, εκ των οποίων κανένα στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με COVID-19 είναι 16. Εξ αυτών,
το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 277, με διάμεση ηλικία τα
67 έτη. Αντίστοιχες είναι οι πληροφορίες
που μας δίνει και η χημική ανάλυση των
λυμάτων. Την περίοδο 14-18 Ιουνίου
2021 παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις,
σε σχέση με την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου
2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2
στα αστικά λύματα των 5 από τις 10
(5/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων
του ΕΟΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται
να εξεταστεί η κατάργηση της χρήσης
μάσκας σε εξωτερικούς χώρους χωρίς
συνωστισμό, όπως προανήγγειλε η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος κ. Αριστοτελία
Πελώνη. «Η συνολική επιδημιολογική
εικόνα της χώρας εξακολουθεί να βελ-
τιώνεται [...] κυκλοφορία του ιού, ωστόσο
συνεχίζεται και αποτελεί κίνδυνο για ό-
σους δεν έχουν εμβολιαστεί. Παρατεί-
νουμε για τον σκοπό αυτόν τη δωρεάν
διάθεση των self tests» προσέθεσε η
ίδια. 

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

Ανησυχητική μείωση εμβολιασμών
Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΤΣΑΛΑΚΗ* 
και ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΥΜΠΡΗ**

Στις 5/4/21, έχοντας εμβολιαστεί το 6,2%
του πληθυσμού με τις δύο δόσεις, με 3.075
κρούσματα με βάση τον μέσο όρο 7 ημε-
ρών, το παρόν κύμα είχε φθάσει στην κο-
ρύφωσή του. Στις 20/6/21, δηλαδή περίπου
2,5 μήνες μετά την κορύφωση των κρου-
σμάτων και έχοντας εμβολιαστεί το 42,2%
του πληθυσμού με μία δόση και το 29,6%
με δύο δόσεις, έχει μειωθεί ο μέσος όρος
των 7 ημερών στις παρακάτω παραμέτρους
ως εξής: α) στα κρούσματα κατά -84%
από την κορυφή τους, β) στους θανάτους
κατά -80% από την κορυφή τους, γ) στους
διασωληνωμένους κατά -63% από την
κορυφή τους.

Τα άτομα μπορούν να γίνουν άνοσα
είτε με ανάρρωση από προηγούμενη μό-
λυνση είτε με τον εμβολιασμό. Η ελπίδα
για την περαιτέρω μείωση της εξάπλωσης
του ιού είναι η συνέχιση των εμβολιασμών
μέχρι να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας,
με αποτέλεσμα ο ιός να μη βρίσκει πλέον
απροστάτευτα άτομα για να μεταδοθεί.
Τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού θα
πρέπει να εμβολιαστεί για να επιτευχθεί
το τείχος ανοσίας. Τα μέχρι τώρα δεδομένα
εμβολιασμού είναι αρκετά για να προ-
βλέψουμε πώς θα συνεχιστούν οι εμβο-
λιασμοί.

Το διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό
του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί στη
χώρα μας με μία δόση και προβλέπει τον
αριθμό που θα εμβολιαστεί. Η κόκκινη
γραμμή δείχνει τους ημερήσιους εμβο-
λιασμούς από την εκκίνησή τους, από το
τέλος Δεκεμβρίου 2020, μέχρι τις 20/6/21.
Η μπλε καμπανοειδής καμπύλη απεικονίζει
την πρόβλεψη της εξέλιξης των εμβολια-
σμών με βάση τον πληθυσμό που θα εμ-
βολιάζεται ημερησίως με μία δόση.

Η καμπανοειδής καμπύλη δείχνει ότι
ο ρυθμός των εμβολιασμών έχει αρχίσει
να φθίνει περίπου από τις 25 Μαΐου 2021,
όπου είχε εμβολιαστεί με μία δόση το
31% (3,281 εκατ.) του πληθυσμού και πλή-
ρως εμβολιασμένο ήταν το 17% (1,836 ε-
κατ.) του πληθυσμού. 

Για να κτιστεί το τείχος ανοσίας θα
πρέπει μέχρι τον Νοέμβριο να έχει εμβο-
λιαστεί πλήρως τουλάχιστον το 75% του
πληθυσμού, όπως είχαμε προβλέψει στις
8/3/202, όπου αναφέραμε ότι μέχρι τέλος
Ιουνίου θα έχει εμβολιαστεί πλήρως το
35% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό
επαληθεύεται καθώς τις επόμενες ημέρες,
μέχρι το τέλος Ιουνίου, το ποσοστό των
πλήρως εμβολιασμένων από 29,6% που
είναι σήμερα θα φθάσει πράγματι στο

35%. Η κάμψη του ρυθμού των εμβολια-
σμένων με τη μία δόση επήλθε όταν οι
εμβολιασμένοι έφθασαν στο 31%, ενώ
το ιδανικό θα ήταν η κάμψη να συμβεί
περίπου με εμβολιασμένο με μία δόση το
40% του πληθυσμού. Η κάμψη του ρυθμού
των εμβολιασμών με μία δόση τόσο νωρίς
στις 25 Μαΐου σημαίνει ότι θα έχει αρ-
νητικό αντίκτυπο στον αριθμό των πλήρως
εμβολιασμένων. Η πρόβλεψή μας είναι
ότι με βάση την κάμψη του ρυθμού των
εμβολιασμών με μία δόση, οι εμβολιασμοί
με δύο δόσεις (πλήρως εμβολιασμένοι)
θα φθάσουν περίπου το 55%-58% του
πληθυσμού. Αυτή η πρόβλεψη δεν είναι
καθόλου ενθαρρυντική και απέχει πολύ
από τον στόχο να εμβολιαστεί πλήρως
τουλάχιστον το 75% του συνολικού πλη-
θυσμού.

Θα πρέπει η πολιτεία να προβεί σε εκ-
στρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού
ώστε να σπεύσει να εμβολιαστεί. Ο μη
εμβολιασμός σημαντικών τμημάτων της
κοινότητας θα δώσει τη δυνατότητα στον
ιό να παραμείνει ή ακόμα και να επιστρέψει
δυναμικά με μεταλλάξεις σε αυτές τις κοι-
νότητες. Με βάση την εξέλιξη αυτή ανα-
μένεται η ανάπτυξη ακόμα ενός κύματος
προς το τέλος του καλοκαιριού, το οποίο
θα αναπτυχθεί κυρίως μεταξύ των μη εμ-
βολιασμένων.

Εξαιτίας της έναρξης του τουρισμού
είναι πολύ σημαντικό να σπεύσουν κατά
προτεραιότητα να εμβολιαστούν οι άν-
θρωποι του τουρισμού. Θα πρέπει να
γίνει ειδική καμπάνια πληροφόρησης
για τη σπουδαιότητα του καθολικού και
έγκαιρου εμβολιασμού όλων των εμπλε-
κομένων εργαζομένων στον τουρισμό.
Τα δεδομένα από τις Σεϋχέλλες, με εμ-
βολιασμένο το 65% του πληθυσμού, μας
δείχνουν ότι όταν άνοιξαν τις οικονομικές
δραστηριότητες στο τέλος του περασμέ-
νου Απριλίου, τα κρούσματα από 50 την
ημέρα σε διάστημα μίας εβδομάδας ξε-
πέρασαν τα 1.000. Τα 2/3 των κρουσμά-
των εμφανίστηκαν μεταξύ των μη εμ-
βολιασμένων. Δεδομένα από τις ΗΠΑ
στις 30 Απριλίου δείχνουν ότι περίπου
το 83% των νέων κρουσμάτων προερ-
χόταν από τους μη εμβολιασμένους. Ε-
ξυπακούεται ότι κατά τη διάρκεια της
ανοσοποίησης της κοινότητας τα βασικά
μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρού-
νται αυστηρά.

* Ο κ. Γιώργος Ατσαλάκης είναι αναπληρωτής
καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
** Ο κ. Βασίλης Τσούμπρης είναι ερευνητής,
Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρό-
βλεψης.

Ανοίγματα Ερντογάν
σε Μπάιντεν, Μακρόν
και Μητσοτάκη
Του ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Λίγες ώρες πριν από την αυριανή Σύνοδο
Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., όπου θα
συζητηθεί και το θέμα των σχέσεων
της Ε.Ε. με την Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν προσπάθησε να στείλει θετικά
μηνύματα προς την Ελλάδα και τη Γαλ-
λία, χώρες με τις οποίες έχει και τα με-
γαλύτερα διμερή προβλήματα. Παράλ-
ληλα υποστήριξε πως θα ξεκινήσει μια
νέα εποχή στις σχέσεις με την Ουάσι-
γκτον. Ο Τούρκος πρόεδρος, στην ομιλία
του μετά το υπουργικό συμβούλιο, έκανε
ειδική αναφορά στον Ελληνα πρωθυ-
πουργό, τον πρόεδρο της Γαλλίας και
τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Με τον κ. Μα-
κρόν, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Μπάι-
ντεν αποφασίσαμε να πυκνώσουμε τις
απευθείας επαφές μας. Θα μιλάμε άμεσα
για τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται
να προκύψουν μεταξύ των χωρών μας,
όπως και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Με
αμοιβαίο τρόπο εκφράσαμε την απο-
φασιστικότητά μας να βρίσκουμε τρό-
πους επίλυσης των θεμάτων» δήλωσε
χαρακτηριστικά. Ο κ. Ερντογάν υπο-
στήριξε πως με τις ΗΠΑ στη βάση θε-
τικής και εποικοδομητικής στάσης α-
νοίγουν οι πύλες σε μια νέα εποχή σχέ-
σεων, χωρίς να κάνει αναφορά σε λε-
πτομέρειες.

Ομως ο πρόεδρος της Τουρκίας επι-
μένει να δηλώνει πως η εξωτερική και
αμυντική πολιτική της χώρας του στην
Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη είναι
σωστή. Στην ομιλία του στο οικονομικό
Φόρουμ του Κατάρ τόνισε πως «τις τε-
λευταίες ημέρες έχει γίνει πιο κατανοητό
πόσα ορθά και στοχευμένα βήματα έχει
κάνει η Τουρκία στη Συρία, την Ανα-
τολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Η χώρα
μας με την ευθύνη που έχει αναλάβει
σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές έχει
υψώσει τείχος στην τρομοκρατία, έχει
προστατέψει τη δημοκρατία και έχει α-
νοίξει τον δρόμο του διαλόγου και της
συμφωνίας».

Εν τω μεταξύ, ο Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου συνεχίζει την έντονη ρητορική
σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και υποστηρίζει πως για να υπάρχει ένα
ήρεμο καλοκαίρι η Ελλάδα θα πρέπει
να σταματήσει τις προκλήσεις. Σε ομιλία
του στο Διπλωματικό Φόρουμ της Ατ-

τάλειας ο κ. Τσαβούσογλου υποστήριξε
πως «έχουμε μια συμφωνία κυρίων να
μη διεξάγουμε ασκήσεις στο Αιγαίο
κατά τη διάρκεια της τουριστικής πε-
ριόδου. Βλέπουμε όμως ότι η Ελλάδα
εκδίδει NAVTEX. Προηγουμένως κάναμε
συμφωνία να μη διεξάγουμε ασκήσεις
σε εθνικές εορτές, να μην εκδίδουμε
NAVTEX ή NOTAM. Η Ελλάδα “έσπασε”
και αυτήν τη συμφωνία. Η Ελλάδα πρέπει
επίσης να απέχει από μέτρα που θα α-
ποσταθεροποιούσαν το αποστρατιωτι-
κοποιημένο καθεστώς των νησιών. Συ-

νοψίζοντας, η Ελλάδα πρέπει να στα-
ματήσει τις προκλήσεις, τις προβοκά-
τσιες και τα προκλητικά βήματα» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ομιλία του στην Αττάλεια,
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επι-
τέθηκε προσωπικά στον Νίκο Δένδια
αναφέροντας: «O Δένδιας στην Τουρκία
ήταν επιθετικός. Πήγαμε στην Αθήνα
και δεν είπε τίποτα. Ηταν θετικός. Εγώ
βέβαια είχα προετοιμαστεί με δύο επι-
λογές απαντήσεων. Αφού φύγαμε από
την Αθήνα, επειδή δεν μπόρεσε να πει
κάτι, τώρα κάθε μέρα λέει κάτι. Ομως
εμείς δεν μιλάμε καθώς θέλουμε να τα
λέμε από κοντά. Μάλλον του έχουν
μείνει απωθημένα και κάθε μέρα κάνει
δηλώσεις σχετικά με την Τουρκία».

Mέσα σε αυτό το κλίμα, ο Χουλουσί
Ακάρ το Σάββατο επισκέφθηκε την κορ-
βέτα Κinaliada, όπου φωτογραφήθηκε
με σήμα που είχε το σύνθημα «είμαστε
ταγμένοι στη Γαλάζια Πατρίδα». Ο κ.
Ακάρ αναφερόμενος στην τουρκική α-
εροπορία με έμμεσο τρόπο αποκάλυψε
τις ελλείψεις πιλότων, καθώς μετά την
απόπειρα πραξικοπήματος αποτάχθηκαν
ή φυλακίστηκαν χιλιάδες αξιωματικοί
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. «Ε-
νας πιλότος μας σήμερα κάνει το έργο
πέντε πιλότων. Οπως σας το λέω, σε
σχέση με το παρελθόν ένας πιλότος για
το έργο των πέντε. Καταλαβαίνουμε το
βαρύ έργο που έχουν αναλάβει» δήλωσε
ο κ. Ακάρ.

<<<<<<<

Οι σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας
θα απασχολήσουντη Σύνο-
δο Κορυφής, οι εργασίες
της οποίας αρχίζουν αύριο.  

Μείωση κρουσμάτων
και εκστρατεία
πειθούς για β΄ δόση 

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Αμ-
στερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υ-
ποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου της Μακεδονίας» έγραψε με-
ταξύ άλλων ο Ζόραν Ζάεφ στο Twitter,
παραλείποντας το «Βόρεια» από το ό-
νομα της χώρας του. Η ανάρτηση έ-
φθασε εντός λίγων δευτερολέπτων στο
Μαξίμου, με την αντίδραση να συνο-
ψίζεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες της «Κ», στη φράση «ώς εδώ και
μη παρέκει». Τα περιστατικά, εξάλλου,
από τη γειτονική χώρα παραβίασης του
πνεύματος ή ακόμα και του γράμματος
της συμφωνίας το τελευταίο διάστημα
έχουν πληθύνει, δημιουργώντας εύλογο
προβληματισμό στο Μαξίμου, που από
τη μια έχει κάθε καλή διάθεση να ε-
φαρμόσει μέχρι κεραίας τη συμφωνία,
παρά την αρχική αντίθεση της Ν.Δ.,
από την άλλη όμως δεν μπορεί να κλείνει
τα μάτια σε ένα μονίμως διπλό παιχνίδι
που φαίνεται να παίζουν οι γείτονες.
Ενδεικτικό πως το Μαξίμου έχει απο-
φασίσει να σκληρύνει τη στάση του έ-

ναντι της Βόρειας Μακεδονίας είναι
ότι, χθες, η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέ-
ρωση των πολιτικών συντακτών, θύμισε
–διόλου τυχαία– ποιες ήταν οι διαφωνίες
της Ν.Δ. στη συμφωνία των Πρεσπών.
Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος είπε πως
η Ν.Δ. είχε εκφράσει τις βασικότερες
αντιρρήσεις της στο θέμα «γλώσσα και
ταυτότητα», που το τελευταίο διάστημα
επανέρχεται διαρκώς στην επιφάνεια.
Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληρο-
φορίες της «Κ», μετατίθεται για τον Σε-
πτέμβριο... «και βλέπουμε» η κύρωση
των τριών μνημονίων συνεργασίας με-
ταξύ Αθήνας και Σκοπίων που ήταν
προγραμματισμένη για τον επόμενο
μήνα –στις 10 Ιουλίου–, ώστε να αντι-

ληφθεί και ο κ. Ζόραν Ζάεφ πως έχει
κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν
μπορεί να παραβλέπει.

Στο Μαξίμου δεν θεωρούν σε καμία
περίπτωση πως η κύρωση της συμφωνίας
των Πρεσπών αποτελεί λευκή επιταγή
για τη γειτονική χώρα, αλλά αντίθετα
ότι είναι μια «μακρά διαδικασία που χρει-
άζεται συνεχή προσπάθεια». Σε αυτό το
πλαίσιο, η κ. Πελώνη κάλεσε τον κ. Ζάεφ
«να απέχει από τη διχαστική ρητορική
σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η
συμμετοχή της χώρας του στο ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου» και πρό-
σθεσε πως «όλα αξιολογούνται» και βε-
βαίως «ο χρόνος που θα κυρωθούν στη
Βουλή τα πρωτόκολλα συνεργασίας με
τη Βόρεια Μακεδονία». Πηγαίνοντας

μάλιστα ένα βήμα παρακάτω, αναφέρ-
θηκε και στην ενταξιακή πορεία της Βό-
ρειας Μακεδονίας, για την οποία, όπως
είπε, «η πλήρης και καλή τη πίστει ε-
φαρμογή της συμφωνίας αποτελεί κρι-
τήριο».  

Στο Μαξίμου θεωρούν πως το μήνυμα,
εάν δεν έχει ήδη φθάσει, θα φθάσει πολύ
σύντομα στα Σκόπια, ώστε να είναι πιο
προσεκτικοί στις δηλώσεις τους. Το γε-
γονός άλλωστε ότι ο κ. Ζάεφ έχει πολλά
εσωτερικά προβλήματα, που ίσως τον
οδηγούν σε μια πιο «εθνικιστική» προ-
σέγγιση, δεν αφορά την Ελλάδα και δεν
σημαίνει σε καμία περίπτωση πως η Α-
θήνα θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια
χωρίς να παρακολουθεί στενά τη γείτονα.
Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα και στο

εσωτερικό της Ν.Δ. έχουν αρχίσει να υ-
πάρχουν φωνές που ζητούν διαφορετική
στάση. Δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σα-
μαράς που θα καταψήφιζε ούτως ή άλλως
τα μνημόνια ή ο Κώστας Καραμανλής
που, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες,
δεν θα προσερχόταν. Ακόμα και εν ε-
νεργεία υπουργός, όπως ο Αγγελος Συ-
ρίγος, σε πρόσφατη ανάρτησή του ανα-
φέρθηκε στις παραβιάσεις της συμφωνίας
από πλευράς Σκοπίων, ζητώντας «να ζυ-
γίσουμε προσεκτικά τον χρόνο που θα
τα κυρώσουμε» όχι για λόγους «εσωκομ-
ματικών αντιδράσεων», αλλά πρωτίστως
ως «διπλωματική τακτική», λαμβάνοντας
υπόψη και τις καθυστερήσεις που δη-
μιουργεί η Βουλγαρία στην ένταξη των
Σκοπίων στην Ε.Ε.

<<<<<<<

Η αρχικά προγραμματισμένη
για τον Ιούλιο κύρωση 
από τη Βουλή μετατίθεται,
σύμφωνα με πληροφορίες,
για τον Σεπτέμβριο 
ή και αργότερα. 

Στις καλένδες τα μνημόνια λόγω Ζάεφ
Δυσφορία στην Αθήνα για την αναφορά σε «Μακεδονία» χωρίς τον όρο «Βόρεια»

«Ως εδώ και μη παρέκει» είναι η φράση που συνοψίζει την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου στο μήνυμα του Ζάεφ, καθώς το τελευταίο
διάστημα έχουν πληθύνει τα «κρούσματα» παραβίασης του πνεύματος ή ακόμα και του γράμματος της συμφωνίας των Πρεσπών.

<<<<<<<

Εξετάζεται η κατάργηση
της χρήσης μάσκας 
σε εξωτερικούς χώρους 
χωρίς συνωστισμό.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλθαν χθες σε 406, οι θάνατοι α-
σθενών με COVID-19 ήταν 16, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι ήταν 277.

Στο 64% του μέσου όρου της Ε.Ε.-27
υποχώρησε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ελλάδας, υπολογιζόμενο σε μονάδες
αγοραστικής δύναμης το 2020, χρονιά
της πανδημίας και της μεγάλης ύφεσης,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Eurostat, με τη χώρα μας να κα-
ταλαμβάνει την προτελευταία θέση,
μαζί με την Κροατία και τελευταία τη
Βουλγαρία.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας
κατρακύλησε σε σύγκριση με αυτό της
Ευρωπαϊκής Ενωσης τα χρόνια της κρί-
σης της. Το 2009, ήταν στο 95% του
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε., για
να υποχωρήσει στο 85% το 2010, στο
75% το 2011, στο 71% το 2012 και ύ-
στερα από μια μικρή ανάκαμψη στο
72% το 2013 και 2014 να αρχίσει νέο
κατήφορο στο 70% το 2015, 68% το
2016,  67% το 2017, 66% το 2018, όπου
και παρέμεινε το 2019, για να σημειώσει
νέα κάμψη στο 64% το 2020, χρονιά
της πανδημίας. Το αποτέλεσμα είναι

λογικό, δεδομένου ότι η ύφεση χτύπησε
την Ελλάδα αναλογικά περισσότερο
από τον μέσο όρο της Ε.Ε., λόγω μεγάλης
εξάρτησης από τον τουρισμό.

Εν τω μεταξύ, τα χθεσινά στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για την Ελλάδα δείχνουν
ότι το 2019 είχε σημειωθεί μείωση του
πληθυσμού που ζούσε σε κίνδυνο φτώ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισμού από
30% σε 28,9% ή σε 3 εκατομμύρια ά-
τομα. Το ποσοστό του πληθυσμού σε
κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό απο-
κλεισμό μειώνεται σταθερά από το
2014, που είχε φτάσει στο 36%.Την ίδια
χρονιά σημειώθηκε αύξηση του μέσου
ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου ει-
σοδήματος κατά 6,5%, φτάνοντας στα
9.993 ευρώ από 9.382 ευρώ το 2018.

Ο κίνδυνος αγγίζει περισσότερο τους
αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν το 54% του
συνόλου όσων πλήττονται από φτώχεια
και κοινωνικό αποκλεισμό στην ηλικία
18-64 ετών, έναντι 30% των Ελλήνων.

Η πανδημία συρρίκνωσε 
εκ νέου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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Γιατί «βούλιαξε» η «Χρυσή Βίζα» το 2020
Λόγω αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών οι χορηγήσεις μειώθηκαν 88%, όταν στην Πορτογαλία η πτώση ήταν μόλις 4,8%

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σημαντική απόσταση θα κληθεί να διανύσει
το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» τους επόμε-
νους μήνες, προκειμένου να καλύψει το
χαμένο έδαφος που δημιουργήθηκε εξαι-
τίας της πανδημίας και να επιστρέψει
στην πρώτη θέση παγκοσμίως, όπου είχε
βρεθεί το 2019. Σύμφωνα με τα σχετικά
στοιχεία, το 2020, το ελληνικό πρόγραμμα
υπέστη καθίζηση, καθώς τα αυστηρά
μέτρα περιορισμού της πανδημίας και η
αδυναμία απομακρυσμένης διαχείρισης
αιτημάτων χορήγησης αδειών παραμονής
από ξένους επενδυτές, έφεραν την υπο-
χώρηση των νέων αδειών κατά 88%. Ταυ-
τόχρονα, οι καλύτερες του αναμενομένου

επιδόσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων
της Ισπανίας και της Ιταλίας, πρόκειται
να εντείνουν τον ανταγωνισμό για την
προσέλκυση ξένων επενδυτών τους επό-
μενους μήνες.

Η αδυναμία των ενδιαφερόμενων να
ταξιδέψουν στην Ελλάδα και η μη παροχή
της δυνατότητας ολοκλήρωσης ορισμένων
συναλλαγών, που είχαν ήδη ξεκινήσει
πριν ξεσπάσει η πανδημία, μεταφράστηκαν
σε μόλις 403 νέες άδειες για το σύνολο
του 2020. Το 2019 είχαν εκδοθεί 3.504
νέες άδειες, με τον μέσο μηνιαίο αριθμό
να διαμορφώνεται σε 292 άδειες, έναντι

μόλις 34 πέρυσι. Συνολικά, από το 2014
μέχρι και το τέλος του 2020, έχουν χορη-
γηθεί 8.011 άδειες παραμονής, κάτι που
μεταφράζεται σε έσοδα τουλάχιστον 2
δισ. ευρώ για την αγορά ακινήτων.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ισπανία
και η Πορτογαλία κατόρθωσαν να περιο-
ρίσουν σημαντικά τυχόν απώλειες λόγω
της πανδημίας. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η Πορτογαλία, η οποία κατέγραψε

μείωση μόλις 4,8% σε ετήσια βάση, καθώς
συνεχίστηκε η διαδικασία της έκδοσης
νέων αδειών, παρά τους σχετικούς περιο-
ρισμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, μέσω του πορτογαλικού

προγράμματος Golden Visa χορηγήθηκαν
1.182 νέες άδειες το 2020, έναντι 1.245
αδειών το 2019. Σε μηνιαία βάση, εκδό-
θηκαν 99 άδειες πέρυσι, από 104 άδειες
το 2019.

Σε επίπεδο εσόδων, πρόσφατη ανάλυση
της βρετανικής Astons, εταιρείας που ει-
δικεύεται στα προγράμματα επενδυτικής
μετανάστευσης, επισημαίνει ότι τα ετήσια
έσοδα του προγράμματος μειώθηκαν κατά
12,8% πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 647
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, και παρά το κύμα
κρουσμάτων που έπληξε τη χώρα της Ι-
βηρικής τον Δεκέμβριο, η Astons προβλέπει
αύξηση των εσόδων κατά 10,5% φέτος,
στα 715 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα της
Πορτογαλίας εμφανίζεται ως το πλέον α-
νταγωνιστικό για την Ελλάδα, δεδομένου
ότι και το ελάχιστο ύψος της επένδυσης
κινείται πέριξ των 280.000 ευρώ (κυμαίνεται
ανάλογα με την τοποθεσία) δεν απέχει
πολύ από τις 250.000 ευρώ του ελληνικού
προγράμματος.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερη ανθεκτικότητα
φαίνεται πως κατέγραψε και το πρόγραμμα
Golden Visa της Ισπανίας, αν και ακόμα
δεν έχουν γίνει γνωστά τα πλήρη στοιχεία
για το σύνολο του 2020. Με βάση την ει-
κόνα που προκύπτει με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα, η κάμψη των αδειών στην Ι-
σπανία περιορίστηκε κατά 4,2% σε 114
άδειες μηνιαίως (με βάση τα ετησιοποιη-
μένα στοιχεία), από 119 άδειες το 2019.
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δια-
δικασία που έχει θεσπιστεί στη συγκε-
κριμένη χώρα, καθώς προβλέπει την αυ-
τόματη έκδοση της άδειας παραμονής, ε-
ντός 20 ημερών, από την ημερομηνία υ-
ποβολής του σχετικού αιτήματος, εφόσον
στο μεσοδιάστημα δεν υπάρξει απάντηση
από τις αρμόδιες αρχές. Στόχος είναι η α-
πλοποίηση και επιτάχυνση της όλης δια-
δικασίας προς όφελος του επενδυτή. Ση-
μειωτέον, άλλωστε, ότι το ισπανικό πρό-
γραμμα στοχεύει σε ακόμα πιο εύπορους
ιδιώτες, καθώς το ελάχιστο όριο επένδυσης
είναι οι 500.000 ευρώ.

<<<<<<

Το 2019 το ελληνικό 
πρόγραμμα χορήγησης
«Χρυσής Βίζας» ήταν πρώτο
παγκοσμίως βάσει αριθμού
εκδόσεων.

Το 2019 είχαν εκδοθεί 3.504 νέες άδειες, με τον μέσο μηνιαίο αριθμό να διαμορφώνεται σε 292 άδειες, έναντι μόλις 34 πέρυσι. Συνολικά, από το 2014 μέχρι και το τέλος του 2020, έ-
χουν χορηγηθεί 8.011 άδειες παραμονής, κάτι που μεταφράζεται σε έσοδα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για την αγορά ακινήτων.

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Ανάκτηση του 45% της επιβατικής κίνησης
του 2019 περιμένει φέτος η διοίκηση της
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η
πρόβλεψη μιλάει για 11,5 εκατ. επιβάτες,
σημαντικά αυξημένα μεγέθη σε σύγκριση
με το 2020 (8,07 εκατ. επιβάτες), αλλά ε-
ξακολουθεί να είναι κατά 55% χαμηλότερη
από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Επιπλέον, η πρόβλεψη, όπως σημειώνεται
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από
λίγες ημέρες, «παραμένει εξαιρετικά α-
βέβαιη, δεδομένου ότι η εξέλιξη της παν-
δημίας, η διαδικασία διάθεσης εμβολίων,
οι δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε. για τον συντο-
νισμό των ταξιδιωτικών μέτρων και τα
πιστοποιητικά υγείας ή εμβολιασμού α-
ποτελούν όλα παραμέτρους υπό εξέλιξη».
«Οντως, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
κίνησης κατά τους πρώτους μήνες του
2021 και τις βραχυπρόθεσμες επιδημιο-
λογικές προοπτικές, οι προβλέψεις του
2021 ενδέχεται να αποδειχθούν αισιόδο-
ξες», προσθέτει η εταιρεία αεροδρομίου.

Η άνευ προηγουμένου διακοπή των
λειτουργιών το 2020 είχε ως αποτέλεσμα
σημαντικές οικονομικές ζημίες για την
εταιρεία αεροδρομίου: τα λειτουργικά έ-
σοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό
των 186,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
63,25% (ή κατά 320,5 εκατ. ευρώ) σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο οικονομικό
έτος, με όλες τις πηγές εσόδων να επη-
ρεάζονται από την κρίση. Τα συνολικά
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA), μετά και τη δραστική μείωση
των λειτουργικών εξόδων, κατά το 2020
έφθασαν τα 62,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή μει-

ώθηκαν κατά 273,7 εκατ. ευρώ ή 81,33%
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Κατά συνέπεια, η εταιρεία αεροδρομίου
κατέγραψε ζημίες προ φόρων ύψους 54,2
εκατ. ευρώ. Ετσι, και καθώς οι ζημίες
αυτές είναι αποτέλεσμα των περιορισμών
που επέβαλε το κράτος στις αεροπορικές
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, η κυβέρνηση προχωράει στην οι-
κονομική ενίσχυση της εταιρείας. Σύμ-
φωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου
Οικονομικών, «Οικονομική αποκατάσταση
παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω
των συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 για το έτος 2020», που
συζητήθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή

Οικονομικών Υποθέσεων και αναμένεται
να ψηφιστεί άμεσα, χορηγείται οικονομική
ενίσχυση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
με βάση τις σχετικές προβλέψεις του άρ-
θρου 107, παράγραφος δύο, περίπτωση
Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης. Η στήριξη είναι ύψους
130 εκατ. και αφορά τη χρήση του 2020,
ενώ θα προχωρήσει μόλις εγκριθεί, όπως
ευρέως αναμένεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία έχει
υποβληθεί. Η επιχορήγηση θα δοθεί με
δύο τρόπους: αφενός με την καταβολή
μετρητοίς 51.575.964 ευρώ και αφετέρου
με τον συμψηφισμό του ετήσιου ανταλ-
λάγματος που υποχρεούται να καταβάλλει

η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ποσού
έως και 78.424.036 ευρώ κατά τα έτη 2020,
2021 και 2022. Υπενθυμίζεται πως τα αε-
ροδρόμια έχουν ενταχθεί στους κλάδους
που υπέστησαν σφοδρό πλήγμα από την
πανδημία και γι’ αυτό εξαιρούνται από
τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις
της COVID-19, ο όμιλος προχώρησε στην
εφαρμογή μέτρων για να εξασφαλίσει ρευ-
στότητα και να αντιμετωπίσει τη δραματική
πτώση της επιχειρηματικής απόδοσης.
Οι σχετικές δράσεις περιελάμβαναν: 1)
την αναβολή των πληρωμών κεφαλαίου
τόσο του δανείου της ΕΤΕπ όσο και του
ομολογιακού δανείου δεύτερης τάξης
εντός του 2020 έπειτα από διαπραγμάτευση
με την ΕΤΕπ και τις ελληνικές τράπεζες,
2) την ανάληψη νέου δανείου ύψους 140
εκατ. ευρώ, 3) την αναβολή του μεγαλύ-
τερου μέρους του προγράμματος επενδύ-
σεων της εταιρείας για την κατασκευή
παγίων, 4) τη μείωση του λειτουργικού
κόστους, 5) συνεχείς προσπάθειες εξα-
σφάλισης εισπράξεων από τους πελάτες,
6) το όφελος από την απαλλαγή της προ-
καταβολής φόρου εισοδήματος, 7) τη μη
διανομή μερισμάτων εντός του έτους και
8) την αναβολή της πληρωμής της αμοιβής
χορήγησης δικαιωμάτων εντός του 2020.
Κατά συνέπεια, εξασφαλίστηκε μια υγιής
ταμειακή θέση κατά το κλείσιμο της χρήσης
2020, ύψους 356,3 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση
οικονομικής θέσης του ομίλου εμφανίζει
σύνολο ενεργητικού ύψους 2,22 δισ. ευρώ.
Η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
της εταιρείας αεροδρομίου (1,81 δισ. ευρώ)
αντιπροσωπεύει το 81,4% του συνόλου
του ενεργητικού.

Του ΠΡΟΚΌΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ

«Αν είχαμε καταγράψει πριν από 11 χρόνια
τα διαθέσιμα των φορέων θα είχαμε α-
ποφύγει τα σκληρά μέτρα που συνόδευαν
το πρώτο μνημόνιο αλλά και των επόμε-
νων», αναφέρει παράγοντας του υπουρ-
γείου Οικονομικών, σημειώνοντας ότι
στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή
καταφέρναμε να καλύπτουμε το δημο-
σιονομικό κενό ή να πιάνουμε τον στόχο
του πρωτογενούς πλεονάσματος από «ά-
σπρες τρύπες», όπως για παράδειγμα στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και σήμερα
το Δημόσιο δεν γνωρίζει την περιουσιακή
κατάσταση των φορέων του, είτε αυτή
είναι κινητή είτε ακίνητη. Βέβαια, η υ-
ποχρέωση πλέον των φορέων να τηρούν
λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος
και μόλις 5% στις εμπορικές βοηθά το

κεντρικό κράτος να γνωρίζει τα ταμειακά
τους διαθέσιμα, αλλά όχι την ακίνητη
περιουσία τους και τις υποχρεώσεις τους.

Πλέον το υπουργείο Οικονομικών
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
σχεδιάζει, και η οποία εντάσσεται στα
έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορεί
σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζει την α-
κριβή απεικόνιση της χρηματοοικονο-
μικής κατάστασης της κεντρικής διοί-
κησης αλλά και του συνόλου των φορέων
της γενικής κυβέρνησης και της περιου-
σιακής διάρθρωσής τους. 

Παράλληλα, θα γνωρίζει τις προμήθειες
των φορέων και της κεντρικής διοίκησης,
τους συναλλασσόμενους και το στάδιο
εκτέλεσης των συμβάσεων και προμη-
θειών. 

Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επι-
χειρείται να μπει ένα τέλος στην κατα-
σπατάληση δημοσίου χρήματος και ταυ-

τόχρονα να μη δημιουργούνται νέα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη.  

Με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους θα μπορέσει να κα-
τανείμει καλύτερα τις δαπάνες ανά φορέα,
ενώ θα σταματήσει η οριζόντια μείωση
των λειτουργικών δαπανών που γινόταν
το προηγούμενο διάστημα για να καλυ-
φθούν «τρύπες», κυρίως τις μνημονιακές
χρονιές, που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί
οργανισμοί να αντιμετωπίσουν σημαντικά
προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η κυβέρνηση θα ζητήσει από όλους τους
φορείς αλλά και από τα υπουργεία να

προχωρήσουν σε πλήρη απογραφή του
εξοπλισμού των συμβάσεων που υπάρ-
χουν και «τρέχουν» τη στιγμή της απο-
γραφής, των παραγγελιών που βρίσκονται
σε εξέλιξη καθώς και της κινητής και της
ακίνητης περιουσίας.

Συγκεκριμένα το έργο Gov-ERP «Με-
ταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστή-
ματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη
Λοιπή Γενική Κυβέρνηση», συνολικού
ύψους 51.522.000 ευρώ, θα δίνει τη δυ-
νατότητα:

• καταγραφής όλων των ροών του δη-
μοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της
δαπάνης,

• επίσπευσης των πληρωμών της κε-
ντρικής διοίκησης,

• ορθής και άμεσης εκτίμησης της πι-
στοληπτικής ικανότητας της χώρας,

• βελτίωσης των διαδικασιών κατάρ-
τισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης

του προϋπολογισμού,
• σύγκλισης του σχεδίου λογαριασμών

με το σχέδιο λογαριασμών των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας
με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομή-
σεις (ESA 2010, GFSM 2014).

Οπως τονίζεται από το υπουργείο Οι-
κονομικών, η νέα πλατφόρμα δημοσιο-
νομικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει:

1. Τη δυνατότητα παρακολούθησης
όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων
εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών.
Επίσης θα υποστηρίζονται η εισαγωγή,
αποθήκευση και παρακολούθηση όλων
των χρηματοοικονομικών παραστατικών
που πρέπει να παρέχονται από τους συ-
ναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι,
εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα ε-
μπλεκόμενα υποσυστήματα της χρημα-
τοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθή-

κες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματο-
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μη-
τρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικο-
νομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία
των προμηθειών θα υποστηρίζεται από
σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποί-
ησης των αγαθών και υπηρεσιών.

2. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του
«Κέντρου Διαλειτουργικότητας», με όλα
τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου,
όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗ-
ΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

3. Την κατάρτιση και εκτέλεση προ-
ϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγω-
γής της περιβαλλοντικής διάστασης του
προϋπολογισμού (green budgeting).

4. Tην παρακολούθηση της ρευστό-
τητας της κεντρικής διοίκησης και των
λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνη-
σης.

11,5 εκατ. επιβάτες περιμένει
φέτος το αεροδρόμιο της Αθήνας
Στο 45% των μεγεθών του 2019 η κίνηση – Στη Βουλή η στήριξη με 130 εκατ.

Ηλεκτρονικό «μάτι» για την περιουσία του Δημοσίου και τις συναλλαγές του

Ανάγκη εκσυγχρονισμού
του πλαισίου αδειοδότησης
των αιολικών πάρκων
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Αίτημα επιτάχυνσης όλου του πακέτου
πολιτικής που συνδέεται με την ανά-
πτυξη των ΑΠΕ απηύθυνε o φορέας
που εκπροσωπεί τους παραγωγούς αι-
ολικής ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) κατά τη
διάρκεια της διαδικτυακής συνέντευξης
Τύπου, διατυπώνοντας την άποψη ότι
έχουμε καθυστερήσει ως χώρα. Στη συ-
νέντευξη κυριάρχησε και το θέμα των
γενικευμένων αντιδράσεων σε διάφορες
περιοχές της χώρας με επίκεντρο το
έργο της EDPR στην περιοχή του Νυμ-
φαίου. Οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ
κράτησαν αποστάσεις από το συγκε-
κριμένο έργο, δηλώνοντας ότι δεν έχουν
πλήρη ενημέρωση, σημείωσαν ωστόσο
ότι οι επενδυτές αιολικών πάρκων θα
πρέπει να ξαναχτίσουν σχέσεις εμπι-
στοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ
τάχθηκαν ανοιχτά κατά της πρακτικής
κατάτμησης έργων που ακολουθούν
κάποιες εταιρείες για να επωφεληθούν
από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μικρά
έργα. Τάχθηκαν επίσης κατά των εξαι-
ρέσεων στα μικρά έργα φωτοβολταϊκών
που προχωράνε με «κλειδωμένες» τιμές,
θέμα που φαίνεται να επαναφέρει το
ΥΠΕΝ, επισημαίνοντας τόσο το αυξη-
μένο κόστος που μεταφέρεται στους
καταναλωτές όσο και την πλημμελή
διαδικασία αδειοδότησης, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «περνάνε κάτω από
το ραντάρ», ενώ υπογράμμισαν και το
πρόβλημα που δημιουργείται με τη δέ-
σμευση χώρου στα δίκτυα. Ενα μέρος
των αντιδράσεων αποδίδεται από την
ΕΛΕΤΑΕΝ και στη μακρόχρονη αδειο-
δοτική διαδικασία, η οποία εμφανίζει
«ζωντανά» έργα που δεν υπάρχουν, γι’
αυτό και έθεσε ως επιτακτική ανάγκη

την αξιολόγηση των έργων, είτε αρνη-
τικά είτε θετικά, μέσα σε ένα εύλογο
διάστημα τριών ετών. 

Ως προς το θέμα του χωροταξικού
σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί μία μόνο
ψηφίδα του συνολικότερου αδειοδοτικού
πλαισίου, όπως χαρακτηριστικά τονί-
στηκε, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι η
επικαιροποίησή του θα πρέπει να επι-
λύσει προβλήματα εφαρμογής και να
αξιοποιήσει την εμπειρία της προηγού-
μενης δεκαετίας, όπως και το επενδυτικό

ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και ότι
σε κάθε περίπτωση «θα πρέπει να θέσει
τις προϋποθέσεις ώστε το συνολικό
πλαίσιο που θα προκύψει να συμβάλει
στην επίτευξη των κλιματικών στόχων
για το 2039 και να μην κλείνει την προ-
οπτική της κλιματικής ουδετερότητας
για το 2050.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε χθες 6 συν
1 βασικούς άξονες πολιτικής για την αι-
ολική ενέργεια στην Ελλάδα με πρώτο
την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, στη βάση
της επίτευξης του νέου ευρωπαϊκού
στόχου για το κλίμα. Στους βασικούς ά-
ξονες που προτείνονται είναι και η πρό-
ταση για επαναφορά των διαγωνισμών
για νέα έργα ανά τεχνολογία, καθώς και
η περαιτέρω απλοποίηση του αδειοδο-
τικού πλαισίου με έμφαση στα τελευταία
στάδια.

Τα αεροδρόμια έχουν ενταχθεί στους κλάδους που υπέστησαν σφοδρό πλήγμα από την
πανδημία και γι’ αυτό εξαιρούνται από τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις
κρατικές ενισχύσεις.

<<<<<<

Οι επενδυτές να χτίσουν
σχέσεις εμπιστοσύνης με
τις τοπικές κοινωνίες, τονί-
ζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

<<<<<<

Επιχειρείται να μπει ένα 
τέλος στην κατασπατάληση
δημοσίου χρήματος.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Ενα lockdown θα μας σώσει! Μοιάζει υ-
περβολικό. Και είναι. Αλλά στην πραγ-
ματικότητα, όπως επισημαίνει ο κόσμος
του εμπορίου, μία νέα αναστολή δρα-
στηριοτήτων το ερχόμενο φθινόπωρο
είναι αυτή που ενδεχομένως περιορίσει
τις αρνητικές συνέπειες της αύξησης του
μεταφορικού κόστους, των διεθνών τιμών
των πρώτων υλών και πιθανών ελλείψεων
σε κάποια προϊόντα. Κι αυτό διότι μία
νέα αναστολή δραστηριοτήτων, αφενός
θα οδηγήσει εκ νέου σε μείωση της ζή-
τησης και αφετέρου σε αποκλιμάκωση
των πληθωριστικών πιέσεων που παρα-
τηρούνται σήμερα παγκοσμίως. Ετσι άλ-
λωστε ερμηνεύουν αυτοί που γνωρίζουν
καλά τον επικεφαλής της Jumbo Από-
στολο Βακάκη, τη φράση του «ελάτε να
συζητήσουμε ξανά τον Οκτώβριο», τότε
που «χτύπησε το καμπανάκι» για ελλείψεις

προϊόντων και ανατιμήσεις και ανακοί-
νωσε την απόφασή του να σταματήσει
τις παραγγελίες από την Κίνα και την ευ-
ρύτερη ασιατική αγορά. 

Για την ώρα, πάντως, η κατάσταση
στην ελληνική αγορά θεωρείται σε γενικές
γραμμές διαχειρίσιμη, καθώς η μειωμένη
ζήτηση σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά
το προηγούμενο διάστημα είχε ως συ-
νέπεια την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων
για μερικούς μήνες ακόμη. Οι θερινές
εκπτώσεις, που αναμένεται να ξεκινήσουν
στις 12 Ιουλίου και να ολοκληρωθούν
στο τέλος Αυγούστου, θα δώσουν μια ευ-
καιρία για τη ρευστοποίηση αποθεμάτων,
που σε ορισμένους κλάδους του λιανε-
μπορίου, όπως αυτοί της ένδυσης - υπό-
δησης και μεγάλων οικιακών συσκευών,
είναι σημαντικά. 

Ηδη, πάντως, αρκετοί λιανέμποροι
και χονδρέμποροι αναζητούν ή έχουν
ήδη βρει εναλλακτικούς προμηθευτές
για κάποια προϊόντα και φυσικά δεν είναι

μόνο η περίπτωση της Jumbo, που κατά
δήλωση του κ. Βακάκη το πράττει αυτό.
Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία επίπλων, ξενοδοχειακού
εξοπλισμού, ειδών νοικοκυριού, όπως ε-
πισημαίνουν στην «Καθημερινή της Κυ-
ριακής» υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στους πα-
ραπάνω κλάδους, καθώς και στην κατη-
γορία cash & carry. Βεβαίως, η μη ικα-
νοποιητική, με βάση τουλάχιστον τις αρ-
χικές προσδοκίες, πορεία του τουρισμού
μειώνει σημαντικά την πιθανότητα με-
γαλύτερων ελλείψεων, τουλάχιστον κατά
τη θερινή περίοδο. Δεδομένες, από την
άλλη, θεωρούνται οι ανατιμήσεις από
τον Σεπτέμβριο κι έπειτα, καθώς οι νέες
παραγγελίες έχουν γίνει στην πλειονότητά
τους σε αρκετά υψηλότερες τιμές. 

Αλλαγές 
Στην παρούσα φάση στην ελληνική

αγορά οι όποιες ελλείψεις αντιμετωπίζο-
νται με αλλαγή του προϊοντικού μείγματος
των εταιρειών. Για παράδειγμα, μεγάλη
αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών αποφάσισε να σταματήσει να
εισάγει από την Κίνα κάποια ψυγεία χα-
μηλής τιμής, καθώς το μεταφορικό κόστος
καθιστούσε ασύμφορη την εν λόγω ει-
σαγωγή. 

«Εάν φέρναμε τα ψυγεία αυτά, που
πρόκειται μάλιστα για ογκώδη προϊόντα
κι επομένως καταλαμβάνουν πολύ χώρο
στα κοντέινερ –δηλαδή πρέπει να πλη-
ρώσουμε πολλά κοντέινερ–, στη συνέχεια
δεν θα είχαμε πραγματικές επιλογές: ή
θα έπρεπε να μετακυλίσουμε το αυξη-
μένο κόστος στη λιανική, καθιστώντας
στην ουσία το προϊόν μη ανταγωνιστικό
ή να απορροφήσουμε το κόστος αυτό,
έχοντας απώλεια εσόδων και κερδών
και μάλιστα από ένα προϊόν που δεν θε-
ωρείται υψηλής προστιθέμενης αξίας»,
δηλώνει χαρακτηριστικά ανώτατο στέ-
λεχος της αλυσίδας. Υπενθυμίζεται ότι
ανάλογες αναφορές για ογκώδη προϊόντα
(π.χ. μεγάλα λούτρινα παιχνίδια και κα-
ρέκλες) έκανε και ο κ. Βακάκης, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά ότι σε ένα παι-
χνίδι - αρκούδα που έκανε 50 ευρώ, εάν
μετακυλιστεί το πολλαπλάσιο πλέον με-
ταφορικό κόστος, θα φτάνει να πωλείται
200 ευρώ. 

Προβλήματα τα οποία σήμερα εκφρά-
ζονται ως καθυστερήσεις στην παράδοση
των παραγγελιών παρατηρούνται στον
κλάδο του αυτοκινήτου, ειδικά στις πε-
ριπτώσεις που πρόκειται για οχήματα με
κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά και α-
ξεσουάρ τεχνολογικής φύσης. Ο λόγος
είναι η έλλειψη παγκοσμίως σε τσιπ. Η

κατάσταση αυτή έχει μία ακόμη παρε-
νέργεια: την επιστροφή, αναγκαστική,
για κάποιο τουλάχιστον διάστημα σε τε-
χνολογίες προηγούμενης γενιάς, είτε
πρόκειται για αυτοκίνητα είτε για ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και κινητά τη-
λέφωνα και την καθυστέρηση τοποθέ-
τησης στην αγορά νέων μοντέλων, που

επρόκειτο να κυκλοφορήσουν παγκο-
σμίως το φετινό καλοκαίρι. 

Οι ελλείψεις και η αύξηση του μετα-
φορικού κόστους δεν φαίνεται πάντως
να είναι οι αιτίες για τις όποιες αλλαγές
των επενδυτικών σχεδιασμών για την
πλειονότητα των εμπορικών επιχειρή-
σεων. 

Καθοριστικός παράγοντας είναι το
πώς τελικά θα διαμορφωθεί η ζήτηση τη
φετινή χρονιά, πώς θα μοιραστεί ο τζίρος
ανάμεσα σε φυσικά και ηλεκτρονικά κα-
ταστήματα και ποιες επιχειρήσεις θα
βγουν εκτός του επιχειρηματικού χάρτη
της χώρας.

«Το θέρος, οι προσδοκίες για αύξηση
των τουριστικών εσόδων και η ύπαρξη
ακόμη κάποιων μέτρων στήριξης θολώ-
νουν την πραγματική εικόνα», υποστη-
ρίζει μιλώντας στην «Κ» πολύπειρο στέ-
λεχος του λιανεμπορίου. Και προσθέτει:
«Ο απολογισμός θα γίνει το φθινόπωρο
και τότε αναμένεται αρκετές, μικρές κυ-
ρίως, επιχειρήσεις να διακόψουν τη λει-
τουργία τους. Τότε θα απελευθερωθούν
και αρκετά ακίνητα και θα παρουσιαστούν
πολλές ευκαιρίες για τις μεγάλες αλυσίδες
να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέα
καταστήματα, αλλά και σε αποθηκευτι-
κούς χώρους». 

Σύμφωνα, μάλιστα, με παράγοντες
της αγοράς, η αύξηση στις τιμές των α-
κινήτων που καταγράφεται το τελευταίο
διάστημα είναι πλασματική και στην ου-
σία οι μεγάλοι «παίκτες» του λιανεμπορίου
τηρούν στάση αναμονής, εκτιμώντας ότι
σε μερικούς μήνες θα υπάρχουν μεγάλες
ευκαιρίες τόσο για εμπορικά ακίνητα
όσο και για άλλα επαγγελματικά ακίνητα
που μπορούν να στεγάσουν αποθήκες
και αυτοματοποιημένα συστήματα που
θα υποστηρίζουν καλύτερα το ηλεκτρο-
νικό κανάλι πωλήσεων. 

Οι ανατιμήσεις
αλλάζουν
τα σχέδια
των εταιρειών
Αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές,
αναστέλλουν επενδύσεις οι λιανέμποροι

<<<<<<<

Τα κινεζικά προϊόντα χάνουν
το μεγάλο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημά τους, δηλαδή
τη χαμηλή τιμή.

Για την ώρα η κατάσταση στην ελληνική αγορά θεωρείται σε γενικές γραμμές διαχειρίσιμη, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά το προηγούμενο διάστημα είχε ως
συνέπεια την ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων για μερικούς μήνες ακόμη.

Η ανεπάρκεια σε μικροτσίπ φέρνει ελλείψεις στην ελληνική αγορά
Της ΔΈΣΠΟΙΝΑΣ ΚΌΝΤΗ

Σημαντικές ελλείψεις έχει αρχίσει να προ-
καλεί και στην ελληνική αγορά η παγκό-
σμια έλλειψη επεξεργαστών, απότοκο
της πανδημικής κρίσης, της συγκέντρω-
σης της παραγωγής τους στα χέρια λίγων
βιομηχανιών, αλλά και των τεράστιων
παραγγελιών από χώρες όπως η Κίνα. Τα
γνωστά τσιπ, τα οποία πλέον χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή οποιασδή-
ποτε μικρής ή μεγάλης συσκευής, από
διαστημόπλοια και αυτοκίνητα μέχρι κι-
νητά τηλέφωνα, βρίσκονται σε σημαντική
έλλειψη εδώ και κάποιους μήνες, ασκώ-
ντας πιέσεις σε πολλούς κλάδους της πα-
γκόσμιας οικονομίας. 

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας έλλειψης
αυτών των πολύτιμων υλικών έχουν ήδη
αρχίσει να φαίνονται και στον εγχώριο
εμπορικό κλάδο. Παράγοντες της αγοράς
μιλούν για καθυστερήσεις έως και 6
μηνών ή και περισσότερο στις παραλαβές
αυτοκινήτων από τους πελάτες, ενώ ε-
ταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να ανακοι-
νώνουν σε όσους έχουν πληρώσει προ-
καταβολές ότι έρχεται κύμα καθυστερή-
σεων, με τα αποθέματά τους να περιο-
ρίζονται.

«Εάν κάποιος θέλει να αγοράσει αυ-
τοκίνητο πρέπει να βιαστεί γιατί οι χρόνοι
παραλαβής έχουν αρχίσει και μεγαλώ-
νουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην
«Κ» ανώτατο στέλεχος μιας από τις με-
γαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες αυτο-
κινήτων στην Ελλάδα. «Ενώ υπάρχει με-
γάλη ζήτηση για αυτοκίνητα, υπάρχει
πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ε-
ξαιτίας της έλλειψης μικροτσίπ. Υπολογίζω
ότι φέτος οι πωλήσεις αυτοκινήτων θα
κινηθούν περίπου στις 100.000, ωστόσο
εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα αυτό, αυτές
θα εμφάνιζαν επιπλέον αύξηση περίπου

20%. Οι δε παραγγελίες εκτιμώ ότι θα
φθάσουν μέχρι τις 115.000. Αυτό σημαίνει
ότι περίπου 15.000 παραγγελμένα αυτο-
κίνητα θα μεταφερθούν για τη νέα χρο-
νιά», αναφέρει, προβλέποντας ότι το πρό-
βλημα αυτό θα μας ακολουθεί πιθανότατα
και το 2022. Επίσης προσθέτει πως υπό
κανονικές συνθήκες «κάποιος θα ανέμενε
1,5 - 2 μήνες ή το πολύ 3 μήνες για να
παραλάβει το αυτοκίνητό του εάν δεν ή-
ταν ετοιμοπαράδοτο. Τώρα μπορεί να
φθάσει έως και τους 6 μήνες». Βέβαια,
μεγάλο πλήγμα θα υποστούν τα ηλεκτρο-
κίνητα οχήματα, καθώς και τα plug in,

τα οποία τεχνολογικά είναι πιο προηγμένα
σε σύγκριση με τα συμβατικά. 

Ωστόσο, αυτή η κατηγορία των οχη-
μάτων δεν πλήττεται μόνο από την πα-
γκόσμια έλλειψη μικροτσίπ. Εξίσου ση-

μαντική είναι η έλλειψη λιθίου –βασικό
συστατικό για να κατασκευαστούν οι
μπαταρίες που μπαίνουν στα ηλεκτρο-
κίνητα οχήματα–, η τιμή του οποίου ση-
μείωσε στις 31 Μαΐου αύξηση έως και
91,4% σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο πέρυσι. 

 «Mακροπρόθεσμα και συγκεκριμένα
σε ορίζοντα πενταετίας, οι τιμές των αυ-
τοκινήτων και στη χώρα μας αναμένεται
να αυξηθούν εξαιτίας τόσο των ελλείψεων
σε μικροτσίπ όσο και σε πρώτες ύλες»,
προβλέπει. 

Μιλώντας για τον ρόλο των ημιαγωγών,

ο Γιάννης Σώκιαλης, επικεφαλής της
Yamaha στην Ελλάδα, εξηγεί πως «τα μι-
κροτσίπ έχουν καταστεί σήμερα απολύτως
απαραίτητα εξαρτήματα για την παρα-
γωγή των σύγχρονων προϊόντων όπως
οι μοτοσικλέτες, οι εξωλέμβιοι κινητήρες
και τα jet θαλάσσης. Η χρήση τους εκτεί-
νεται από τις κεντρικές υπολογιστικές
μονάδες των κινητήρων μέχρι τα “έξυπνα”
κλειδιά και από τις οθόνες μέχρι τα συ-
στήματα πέδησης και διεύθυνσης». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, οι ελλείψεις των μι-
κροτσίπ έρχονται σε μια χρονιά κατά
την οποία η ζήτηση φαίνεται να ανακά-
μπτει πλήρως, μετά το σοκ του 2020,
αλλά και κατά την οποία η Yamaha πα-
ρουσίασε μερικά από τα δημοφιλέστερα
προϊόντα παγκοσμίως. Ωστόσο εκτιμά
ότι για την ελληνική αγορά θα έρθουν
δύσκολες ημέρες. «Το τρίτο τρίμηνο του
έτους θα είναι αρκετά δύσκολο για όλη
την αγορά, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα,
μια και το κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η
αβεβαιότητα και οι συνεχείς αναθεωρή-
σεις των πλάνων παραγωγής. Ωστόσο,
κατά το τελευταίο τρίμηνο, οπότε και α-
ναμένουμε να επέλθει μία σχετική κα-
νονικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί το μεγαλύ-
τερο μέρος, αν όχι όλη η συσσωρευμένη
ζήτηση». 

Πιέσεις στην ελληνική αγορά υπάρ-
χουν και σε ορισμένες κατηγορίες ηλε-
κτρονικών ειδών για τις οποίες παρου-
σιάστηκε δυσανάλογα μεγάλη ζήτηση
σε σχέση με την περίοδο πριν από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας. Προϊόντα όπως
κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών ή τηλεοράσεις
δέχονται πιέσεις λόγω της αυξημένης
ζήτησης και της μειωμένης παραγωγικής
δυναμικής σε μικροτσίπ. 

Παράλληλα, ελλείψεις υπάρχουν σε
κάρτες γραφικών των οποίων η τιμή λέ-

γεται ότι έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ
πιέσεις έχουν αρχίσει να παρατηρούνται
σε φθηνά laptop, tablet και desktop. «Υ-
πάρχουν αποθέματα, αλλά ασκούνται
πιέσεις», αναφέρει στέλεχος μεγάλης α-
λυσίδας λιανεμπορίου. Η αυξημένη ζή-
τηση για laptop αποδίδεται και στο πρό-
γραμμα «Ψηφιακή μέριμνα», το voucher
των 200 ευρώ που προώθησε η κυβέρνηση
για την αγορά τέτοιου τεχνολογικού ε-
ξοπλισμού. Στο μεταξύ, με την Ελλάδα
να «γεννά» πολλές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο των ημια-
γωγών, εκπρόσωποι του κλάδου αναγνω-
ρίζουν τις επιπτώσεις της έλλειψης μι-
κροεπεξεργαστών σε επίπεδο έρευνας
και ανάπτυξης. 

H έλλειψη αυτή έχει αλλάξει τα χρο-
νοδιαγράμματα της εταιρείας Adveos
Microelectronic Systems, η οποία εξα-
γοράστηκε από την κινεζική Beken
Corporation μόλις πριν από λίγους μήνες.
«Οταν κάνουμε τον σχεδιασμό των τσιπ
δημιουργούμε κάποια πρωτότυπα τα ο-
ποία θα πρέπει να κατασκευαστούν σε
εργοστάσια του εξωτερικού ώστε να ε-
πιστρέψουν στην Ελλάδα και να τεστα-
ριστούν στο κέντρο R&D που διατηρούμε
στο Χαλάνδρι», αναφέρει ο Γιώργος Δη-
μητρόπουλος, γενικός διευθυντής της ε-
ταιρείας. «Οι εταιρείες που παράγουν τα
τσιπ με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι
η Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co (TSMC), η UMC και η κινεζική SMIC.
Αυτές όμως δεν δίνουν πλέον αρκετό
χώρο στο εργοστάσιό τους προκειμένου
να αναπτύξουν τα τσιπ μας, αφού τρέχουν
να καλύψουν τις παραγγελίες μεγάλων
βιομηχανιών», τονίζει. «Από τον Δεκέμ-
βριο έχουμε στείλει ένα τσιπάκι, η κα-
τασκευή του οποίου διαρκεί κανονικά
κοντά 2-3 μήνες. Ακόμη όμως δεν το έ-
χουμε παραλάβει», καταλήγει. 

Παράγοντες της αγοράς μιλούν για καθυστερήσεις έως και 6 μηνών ή και περισσότερο στις παραλαβές αυτοκινήτων από τους πελάτες.

<<<<<<<

Καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις νέων Ι.Χ.,
προβλήματα σε ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά είδη.

Ευκαιρία να επιστρέψει η παραγωγή στον τόπο της
«Υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες στην
Ελλάδα που δεν λειτουργούν αλλά που
έχουν λαδωμένες τις μηχανές έτοιμες
να λειτουργήσουν, παρά το γεγονός
ότι είναι πλέον παλαιάς τεχνολογίας».
Με αυτά τα λόγια γνωστός παράγοντας
του λιανεμπορίου επισημαίνει ότι θα
μπορούσε να επιστρέψει στη χώρα μέ-
ρος της παραγωγής, για παράδειγμα
στον χώρο ένδυσης. Βεβαίως, αυτό που
επισημαίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι εί-
ναι ότι η Ελλάδα παραμένει και θα πα-
ραμείνει εξαρτημένη σε πρώτες ύλες,
διότι για παράδειγμα μπορεί να παράγει
βαμβάκι, αλλά πλέον διαθέτει ελάχιστα
κλωστήρια και επομένως αυτό που μπο-
ρεί να πράξει, τουλάχιστον σε πρώτη
φάση, είναι να παράγει κάποια προϊόντα
προστιθέμενης αξίας, αλλά σε περιο-
ρισμένες ποσότητες.

Ενδεικτικά οι στόχοι της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ένδυση και την

κλωστοϋφαντουργία έως το 2030 είναι
οι ακόλουθοι: Να είναι η Ε.Ε. ηγέτις σε
αειφόρα προϊόντα των κλάδων αυτών,
να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες
χώρες, να αυξήσει την παραγωγικότητά
της και την παραγωγή της, να διατη-
ρήσει τον ηγετικό της ρόλο στον σχε-
διασμό και την ποιότητα και να βελ-
τιώσει το μερίδιο αγοράς της μέσα από
την αύξηση των εξαγωγών και τον κα-
λύτερο έλεγχο της αγοράς.

Σήμερα στην Ε.Ε. απασχολούνται
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας
και της ένδυσης 1,5 εκατ. άνθρωποι
σε 160.000 επιχειρήσεις, οι περισσό-
τερες εκ των οποίων μικρομεσαίες, ενώ
ο ετήσιος τζίρος υπολογίζεται σε 162
δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
συζήτηση συνολικά για την επιστροφή
της μεταποίησης στον τόπο καταγωγής
της έχει ανοίξει ευρύτερα στην Ευρώπη
και δεν αφορά μόνο τον κλάδο ένδυσης.

Και αυτό διότι η πανδημία που εξακο-
λουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέδειξε
την τεράστια εξάρτηση της παγκόσμιας
οικονομίας από μία χώρα ή έστω από
μια συγκεκριμένη περιοχή, την Κίνα
και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Βεβαίως, σε ποιο βαθμό μπορεί τε-
λικά να γίνει αυτό και πότε εξαρτάται
σε σημαντικό βαθμό από τις απώλειες
που έχει υποστεί η παγκόσμια οικονο-
μία, καθώς η μεταφορά παραγωγής ση-
μαίνει αφενός σημαντικές επενδύσεις,
αλλά και μεταρρυθμίσεις στα οικονο-
μικά συστήματα των ανεπτυγμένων
χωρών, οι οποίες δεν είναι βέβαιο εάν
και πότε θα επιτευχθούν. Πάντως, σε
ορίζοντα δεκαετίας εκτιμάται ότι μέρος
τουλάχιστον της παραγωγής θα έχει
«μετακομίσει» από την Κίνα σε χώρες
πιο κοντινές με εκείνες όπου γίνεται
ο σχεδιασμός και η πολύ μεγάλη κα-
τανάλωση.
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Ενισχυμένα έναντι
του στόχου είναι
τα έσοδα του Μαΐου
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σήματα επιστροφής στην ανά-
καμψη έστειλαν τα φορολογικά
έσοδα του Μαΐου, που ήταν
αυξημένα κατά 47 εκατ. ευρώ
ή 1,6% έναντι του στόχου της
εισηγητικής έκθεσης του προ-
ϋπολογισμού 2021, με τον α-
ναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών Θεόδωρο Σκυλακάκη
να εκφράζει «συγκρατημένη
αισιοδοξία» για την εξέλιξη
του ΑΕΠ.

Οπως επεσήμανε ο κ. Σκυ-
λακάκης, με αφορμή τη δημο-
σίευση των στοιχείων εκτέ-
λεσης προϋπολογισμού 5μή-
νου, η αύξηση των εσόδων εί-
ναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνει
το 12,2%, αν συγκριθεί με τους
στόχους του προγράμματος
σταθερότητας (στο οποίο είχαν
ληφθεί υπ’ όψιν τα παρατετα-
μένα lockdown των πρώτων
μηνών του 2021, σε αντίθεση
με τον προϋπολογισμό). «Τα
στοιχεία αυτά συνάδουν με
τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για
καλύτερες των προσδοκιών ε-
ξελίξεις στην οικονομία το
πρώτο τρίμηνο του 2021 και
επιτρέπουν συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για το ενδεχόμενο
ταχύτερης ανάκαμψης σε σχέ-
ση με τις μέχρι σήμερα εκτι-
μήσεις της κυβέρνησης».

Σύμφωνα με υψηλόβαθμη
πηγή του υπουργείου Οικονο-
μικών, η ύφεση ήταν θεαμα-
τικά καλύτερη το πρώτο τρί-
μηνο σε σχέση με την πρό-
βλεψη της κυβέρνησης, που
την εκτιμούσε σε υπερδιπλά-
σιο μέγεθος. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν
θέλει να βιάζεται και θα περι-
μένει άλλο ένα τρίμηνο για να
αναπροσαρμόσει τις προβλέ-
ψεις της, αν επιβεβαιωθεί η
καλή πορεία. 

Πάντως, η ίδια πηγή εξέ-
φρασε ικανοποίηση για το γε-
γονός ότι τα καλά αποτελέ-
σματα του πρώτου τριμήνου
οφείλονταν όχι τόσο στην κα-
τανάλωση, όσο στις επενδύ-
σεις, που αποτέλεσαν ευχάρι-
στη έκπληξη, και στις εξαγω-
γές.

Η ίδια πηγή σημείωσε, ε-
ξάλλου, ότι μέχρι στιγμής δεν
καταγράφονται φαινόμενα μα-
ζικών «λουκέτων», ενώ η κουλ-
τούρα των πληρωμών έχει δια-

τηρηθεί σε ικανοποιητικό βαθ-
μό.

Εντός των επόμενων εβδο-
μάδων, σίγουρα το καλοκαίρι,
θα αποφασιστεί εξάλλου η ρύθ-
μιση των οφειλών, σε συνεν-
νόηση με τους θεσμούς, ανέ-
φερε.

Στο πεντάμηνο, πάντως, το
αποτύπωμα της πανδημίας εί-
ναι σαφές. Ο κρατικός προϋ-
πολογισμός είχε πρωτογενές
έλλειμμα υψηλότερο κατά 1

δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον
στόχο του. 

Συγκεκριμένα, ήταν 8,1 δισ.
ευρώ, έναντι στόχου για 7,1
δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φό-
ρους ήταν μειωμένα κατά 132
εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του
στόχου, στα 16,9 δισ. ευρώ.

Τον Μάιο η εικόνα βελτιώ-
θηκε και τα έσοδα ήταν 2,9
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 47
εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του
στόχου, όπως προαναφέρθη-
κε.

Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού στο πεντά-
μηνο ήταν αυξημένες κατά
800 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι
του στόχου, στα 29,1 δισ. ευρώ.
Οι κυριότερες δαπάνες που έ-
γιναν στο πλαίσιο των μέτρων
στήριξης κατά του κορωνοϊού
είναι οι εξής: 

1) Αποζημίωση ειδικού σκο-
πού 1,6 δισ. ευρώ. 

2) Επιστρεπτέα προκατα-
βολή 1,6 δισ. ευρώ. 

3) Κρατική αποζημίωση εκ-
μισθωτών 508 εκατ. ευρώ. 

4) Επιχορήγηση προς τον
ΟΠΕΚΑ για την αποπληρωμή
δανείων πληγέντων από την
πανδημία 155 εκατ. ευρώ. 

5) Ενίσχυση μικρών και πο-
λύ μικρών επιχειρήσεων στις
περιφέρειες 217 εκατ. ευρώ.

6) Επιδότηση τόκων δανεί-
ων μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων 47 εκατ. ευρώ και

7) Δαπάνες σχετικά με το
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχει-
ρήσεων 220 εκατ. ευρώ.

<<<<<<

Ικανοποίηση στο 
ΥΠΟΙΚ και συγκρατη-
μένη αισιοδοξία για
την πορεία του ΑΕΠ.

Αυξήσεις και αναδρομικά
για 200.000 συνταξιούχους
Λόγω αλλαγών σε ποσοστά αναπλήρωσης – Στις 30 Ιουνίου οι πρώτες πληρωμές

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σε… τροχιά αναδρομικών πληρωμών εισέρχεται
ο e-ΕΦΚΑ, καθώς από την τρέχουσα εβδομάδα
και για όλο το καλοκαίρι αναμένονται πα-
ράλληλα με τις τακτικές πληρωμές και έκτα-
κτες, που αφορούν την καταβολή ποσών σε
εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με α-
ναδρομικότητα που ξεκινά από τον Οκτώβριο
του 2019.

Πιθανότατα με εμβόλιμη πληρωμή στις
30 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθούν για
πρώτη φορά οι αυξήσεις στις συντάξεις πε-
ρίπου 50.000 νέων συνταξιούχων, με πάνω
από 30 έτη ασφάλισης, λόγω της αλλαγής
στα ποσοστά αναπλήρωσης. Συνολικά, τα α-
ναδρομικά για παλαιούς και νέους συνταξι-
ούχους αφορούν περίπου 200.000 δικαιού-
χους.

Βάσει του μέχρι σήμερα προγραμματισμού,
η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σταδιακά εντός
του καλοκαιριού, καθώς μετά το πρώτο κύμα
των αυξήσεων προς τους νέους, που αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος
μηνός, έπονται τα αναδρομικά και στη συ-
νέχεια οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στους
παλαιούς. Να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις έρ-
χονται σε εφαρμογή του νόμου Βρούτση,
που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020,
μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) που έκρινε αντισυνταγματικές
συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου Κατρού-
γκαλου. Παράλληλα, εντός της  εβδομάδας
καταβάλλονται αναδρομικά σε 10.000 κλη-
ρονόμους θανόντων συνταξιούχων (που α-
φορούν υποθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας
αναφορικά με τον προσδιορισμό των δικαι-
ούχων). Πρόκειται για ποσά, που επίσης προ-
έκυψαν από αποφάσεις του ΣτΕ, όμως οι δι-
καιούχοι δεν πρόλαβαν να λάβουν και πλέον
καταβάλλονται στους νόμιμους κληρονόμους
τους.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβλη-
θούν εκτός από τις τακτικές πληρωμές εξόδων
κηδείας, επιδομάτων ασθένειας, μητρότητας
ή εφάπαξ, 4,7 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιού-
χους για αναδρομικά κληρονόμων από επι-
στροφή μνημονιακών μειώσεων, αλλά και
1,35 εκατ. ευρώ σε 5.100 δικαιούχους συντά-
ξεων θανάτου, που είδαν ξαφνικά τον προη-
γούμενο μήνα τη σύνταξή τους να μειώνεται. 

Την αμέσως επόμενη βδομάδα θα ξεκινή-
σουν οι πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου
και με εμβόλιμη πληρωμή την τελευταία βδο-
μάδα του μήνα θα πληρωθούν οι αυξήσεις
στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα,
καθώς οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους
του Δημοσίου έχουν ήδη υπολογιστεί και θα
καταβληθούν μαζί με τις συντάξεις. Εκτιμάται
ότι πρόκειται για περίπου 25.000 συνταξιού-
χους του Δημοσίου που θα λάβουν μεσοσταθ-

μική αύξηση της τάξης των  78 ευρώ. Υπάρ-
χουν βέβαια και κατηγορίες δημοσίων υπαλ-
λήλων, όπως ένστολοι ή δικαστικοί, που θα
λάβουν αυξήσεις κοντά στα 200 ευρώ ή και
παραπάνω. Προσοχή όμως. Οσοι έχουν προ-
σωπική διαφορά, η αύξηση θα είναι λογιστική
και στα εκκαθαριστικά τους θα δουν απλώς
να μειώνεται η προσωπική διαφορά.

Αλλά και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού
τομέα, κυρίως όσοι προέρχονται από τα ταμεία

των πρώην ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, αλλά
και πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δουν
αυξήσεις έως και 200-220 ευρώ.     

Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα που θα λάβει
αυξήσεις και αναδρομικά είναι όσοι ήταν συ-
νταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 και
βάσει των υπολογισμών πρόκειται για περίπου
150.000 άτομα. Αυτοί θα λάβουν αυξήσεις
και αναδρομικά αργότερα, εντός του καλο-
καιριού. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται
περίπου 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι με
μικρή θετική προσωπική διαφορά. Με τους
νέους συντελεστές αναπλήρωσης ισοφαρίζουν
την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση
μεσοσταθμικά 30 ευρώ και άλλοι, περίπου
100.000 παλαιοί συνταξιούχοι που έλαβαν

αύξηση από 1/1/2019 (γιατί είχαν αρνητική
προσωπική διαφορά) με τον νόμο Κατρού-
γκαλου. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει
να περιμένουν και νέα αύξηση κατά μέσο
όρο 40-50 ευρώ. Εντός του Ιουνίου αναμένεται
και η απόφαση του ΣτΕ για την τύχη των α-
ναδρομικών διεκδικήσεων εκατοντάδων χι-
λιάδων συνταξιούχων, που αφορούν τις μνη-
μονιακές παροχές σε δώρα και επικουρικές
συντάξεις. Εγκριτοι νομικοί εκτιμούν ότι η
απόφαση θα δικαιώσει τους συνταξιούχους
που έχουν προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό
δικαστήριο, διεκδικώντας έως και 2,5 δισ.
ευρώ. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον Ιανουάριο
και η απόφαση  εκτιμάται ότι θα εκδοθεί
μέχρι τέλος Ιουνίου, οπότε λήγει το δικαστικό
έτος. 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του καλοκαιριού, καθώς μετά το πρώτο κύμα των αυξήσεων προς τους νέους συνταξιούχους, που αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός, έπονται τα αναδρομικά και στη συνέχεια οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στους παλαιούς.

<<<<<<

Αφορά παλαιούς και νέους 
συνταξιούχους με πάνω από 
30 έτη ασφάλισης. 

Τα προβλήματα και τις «γκρίζες ζώνες»
με τις υπεκμισθώσεις ακινήτων επιχειρεί
να επιλύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, με στόχο να αποζημιωθούν χι-
λιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν
πάρει από το περσινό έτος ούτε ένα ευρώ
από το κράτος. Ταυτόχρονα καλούνται
οι υπεκμισθωτές που πήραν αποζημίωση
από το κράτος και κατέβαλαν μειωμένο
ενοίκιο, να πληρώσουν το αρχικό μίσθωμα
στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Συγκεκρι-
μένα τονίζεται ότι στην περίπτωση που
υπεκμισθώτρια επιχείρηση υπέβαλε «Δή-
λωση COVID» και έλαβε αποζημίωση ο-
φείλει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει
ακέραιο το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη,
ακόμη και αν η δραστηριότητά της ε-
ντάσσεται σε πληττόμενο ΚΑΔ. Με την
εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου
Πιτσιλή καθορίζονται οι περιπτώσεις για
τις οποίες αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης
του υπεκμισθωμένου ακινήτου. Ειδικότερα

διευκρινίζονται τα εξής:
― Υπεκμίσθωση του συνόλου ενός α-

κινήτου
Δικαιούχος για την είσπραξη της απο-

ζημίωσης είναι κατ’ αρχάς ο υπεκμισθωτής,
εφόσον ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο
ή δεν κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα, ως πλητ-
τόμενος, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) και την κείμενη νο-
μοθεσία, και υπέβαλε «Δήλωση COVID».

Εφόσον όμως ο υπεκμισθωτής ωφε-
λήθηκε και έλαβε αποζημίωση, δεν μπορεί
να ωφεληθεί και από τις διατάξεις του
νόμου και τις αποφάσεις που προβλέπουν
την καταβολή μειωμένου μισθώματος ή
την απαλλαγή από την καταβολή μισθώ-
ματος.

Σε περίπτωση που ο υπομισθωτής είναι

πληττόμενος, κατέβαλε μειωμένο ή δεν
κατέβαλε μίσθωμα στον υπεκμισθωτή
και ο τελευταίος δεν υπέβαλε «Δήλωση
COVID», ή υπέβαλε «Δήλωση COVID» η
οποία είναι απορριπτέα διότι ο υπεκμι-
σθωτής είναι νομικό πρόσωπο (ισχύει για
τους μήνες Mάρτιο - Δεκέμβριο 2020), δι-
καιούχος για την είσπραξη της αποζη-
μίωσης είναι ο εκμισθωτής, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο υπεκμισθωτής είναι πλητ-
τόμενος, κατέβαλε στον εκμισθωτή μει-
ωμένο μίσθωμα ή δεν κατέβαλε μίσθωμα
και ο τελευταίος υπέβαλε «Δήλωση
COVID». Στη συγκεκριμένη περίπτωση

εντάσσονται και μισθώσεις/υπομισθώσεις
ακινήτων που ενδεικτικά εμπίπτουν στις
ακόλουθες κατηγορίες:

α) Το ακίνητο υπεκμισθώνεται στο
πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης
(franchise) από τον δικαιοπάροχο στον
δικαιοδόχο.

β) Εταιρεία εκμετάλλευσης παιγνιο-
μηχανημάτων μισθώνει ακίνητο για την
εγκατάστασή τους και βάσει νόμου πα-
ραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους
σε πρόσωπα προς τα οποία υπεκμισθώνει
το ακίνητο.

Παραδείγματα
Κατάστημα εκμισθώνεται από το φυ-

σικό πρόσωπο Α (εκμισθωτής) στην επι-
χείρηση Β (μισθώτρια).

Η επιχείρηση Β (μισθώτρια και στη
συνέχεια υπεκμισθώτρια) υπεκμισθώνει
το ίδιο κατάστημα στην επιχείρηση Γ (υ-
πομισθώτρια).

Η υπομισθώτρια Γ είναι βάσει Κωδικού
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πληττό-
μενη επιχείρηση και συνεπώς καταβάλλει
μειωμένο υπομίσθωμα προς την υπεκ-
μισθώτρια Β.

― Στην περίπτωση που η υπεκμισθώ-

τρια Β υπέβαλε «Δήλωση COVID» και έ-
λαβε την προβλεπόμενη στις ανωτέρω
διατάξεις ωφέλεια για το μέρος του υπο-
μισθώματος που δεν εισέπραξε, οφείλει
σε κάθε περίπτωση να καταβάλει ακέραιο
το μίσθωμα στον Α, ακόμη και αν η δρα-
στηριότητά της εντάσσεται σε πληττό-
μενο ΚΑΔ.

― Στην περίπτωση που η υπεκμισθώ-
τρια Β δεν υπέβαλε «Δήλωση COVID»,
τότε, εφόσον είναι πληττόμενη, δικαιούται
να καταβάλει μειωμένο μίσθωμα προς
τον Α ή να απαλλαγεί από την καταβολή
αυτού συνολικά.

Στην εν λόγω περίπτωση, η «Δήλωση
COVID» υποβάλλεται από τον εκμισθωτή
Α, ο οποίος είναι και δικαιούχος της α-
ποζημίωσης.

Μερική υπεκμίσθωση
Σε περίπτωση μερικής υπεκμίσθωσης,

όπου τόσο ο μισθωτής / υπεκμισθωτής
όσο και ο υπομισθωτής είναι πληττόμενοι,
δικαιούχοι των μέτρων στήριξης των εκ-
μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4690/2020 καθίστανται τόσο ο εκμι-
σθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής του εν
λόγω ακινήτου για το ποσοστό επί του
μισθώματος που απώλεσαν και αντιστοιχεί
στη χρήση μέρους του ακινήτου. Προ-
κειμένου να καταβληθεί το σχετικό ποσό
υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης
COVID» και οι δύο (εκμισθωτής - υπεκ-
μισθωτής).

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που
αφορούν σε ένα ακίνητο και παρέχεται
η δυνατότητα της υπεκμίσθωσης, η οποία
εν συνεχεία ασκείται από τον υπεκμι-
σθωτή, είτε επιλέγοντας την ένδειξη με-
ρική μίσθωση είτε συμπληρώνοντας στη
δήλωση υπεκμίσθωσης λιγότερα συνολικά
τετραγωνικά σε σχέση με τη δήλωση εκ-
μίσθωσης, η επεξεργασία των δηλώσεων
COVID που αφορούν στις ως άνω δηλώσεις
διενεργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ.

Εάν η δήλωση πληροφοριακών στοι-
χείων μίσθωσης περιλαμβάνει περισσό-
τερα από ένα ακίνητα, για τα οποία πα-
ρέχεται η δυνατότητα της υπεκμίσθωσης,
η οποία εν συνεχεία ασκείται από τον υ-
πεκμισθωτή για ορισμένα από τα ακίνητα
ή για το σύνολό τους, ο υπεκμισθωτής
πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δή-
λωση στοιχείων μίσθωσης ακίνητης πε-
ριουσίας για την υπεκμίσθωση/υπεκμι-
σθώσεις, χωρίς επιβολή κυρώσεων, ώστε
να συμπληρωθούν οι αύξοντες αριθμοί
των ακινήτων, οι οποίοι πρέπει να αντι-
στοιχίζονται με τους αύξοντες αριθμούς
που έχουν τα εν λόγω ακίνητα στη δή-
λωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθω-
σης ακίνητης περιουσίας που αφορά στην
αρχική εκμίσθωση.

Λύση στις «γκρίζες ζώνες» με τις υπεκμισθώσεις ακινήτων

Υπεκμισθώτρια επιχείρηση η οποία υπέβαλε «Δήλωση COVID» και έλαβε αποζημίωση οφείλει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει ακέραιο το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη.

<<<<<<

Οι περιπτώσεις για τις οποίες
αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης
σύμφωνα με την εγκύκλιο
Πιτσιλή.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η διατήρηση της επιλεξιμότητας των ελ-
ληνικών ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, δηλαδή η συνέχιση της
αποδοχής τους ως εξασφαλίσεις στις
πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευ-
ρωσυστήματος, η οποία και δόθηκε –
προσωρινά και λόγω της COVID– τον Α-
πρίλιο του 2020, και τρεις εβδομάδες
μετά την ενεργοποίηση του προγράμ-
ματος PEPP, αποτελεί τον βασικότερο
στόχο του οικονομικού επιτελείου και
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, κ. Δημήτρης
Τσάκωνας, χρησιμοποίησε στο πρόσφατο
Φόρουμ των Δελφών την ιστορική φράση
του Μάριο Ντράγκι «whatever it takes»
για να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θα
κάνει ό,τι χρειαστεί για να κρατήσει
αυτό το σημαντικό «όπλο», μέχρι την
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,
η οποία και θα «μονιμοποιήσει» αυτό
το προνόμιο.

Συνεπώς, το σημαντικό για την Ελλάδα
δεν είναι τόσο η συνέχιση της συμμε-
τοχής της στα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης, αλλά το να μείνει ανοιχτή
μία άλλη πολύ σημαντική «πόρτα», η ο-
ποία οδηγεί στη στήριξη των ελληνικών
τραπεζών, στη διατήρηση της ρευστό-
τητας στην ελληνική οικονομία, καθώς
και στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας
και των αποτιμήσεων των ομολόγων
του ελληνικού Δημοσίου. 

Με τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση
οι ελληνικές τράπεζες έχουν μπορέσει
να απορροφούν τα φθηνά δάνεια TLTROs
της ΕΚΤ και να ενισχύουν περαιτέρω τα
κεφάλαιά τους εν μέσω των πωλήσεων
NPLs και των τιτλοποιήσεων υπό το σχέ-
διο «Ηρακλής». Παράλληλα στηρίζονται

και οι εκδόσεις ομολόγων, ειδικά οι βρα-
χυπρόθεσμες όπως το πρόσφατο 5ετές,
καθώς το «eligibility» της ΕΚΤ τα κάνει
ελκυστικά και για τις ευρωπαϊκές τρά-
πεζες.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει
ως στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας εντός του α΄ εξαμήνου του
2023, ενώ όπως επισημαίνουν παράγο-
ντες της αγοράς αυτό μπορεί να συμβεί
και στις αρχές του 2023 – «όσο νωρίτερα
τόσο καλύτερα για την Ελλάδα», τονίζουν.
Επομένως, νούμερο ένα στόχος του ΟΔ-

ΔΗΧ είναι η πρόοδος προς την επίτευξη
αυτού του οροσήμου και η μόνιμη επι-
λεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων
για τις πράξεις της ΕΚΤ. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ορ-
γανισμού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με έξι τρόπους, οι οποίοι μπορούν να
«πείσουν» τους οίκους αξιολόγησης αλλά
και την ΕΚΤ.

Ο πρώτος τρόπος είναι, όπως έχει
ήδη γράψει η «Κ», η αποπληρωμή μέρους
των ευρωπαϊκών δανείων που έλαβε στο
πλαίσιο του πρώτου μνημονίου (GLF),
με την εξόφληση περίπου 2,7 δισ. ευρώ
από τα χρεολύσια (του 2022). Αυτό βελ-
τιώνει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους και στέλνει ένα ση-

μαντικό μήνυμα – όπως έχουν στείλει
και οι πρόωρες πληρωμές των δανείων
του ΔΝΤ, σε οίκους και αγορές.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η περαιτέρω
ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνι-
κών ομολόγων, κίνηση η οποία βελτιώνει
την καμπύλη και ενισχύει την εικόνα
της χώρας ως μιας ώριμης αγοράς. Το
πρόσφατο άνοιγμα του 10ετούς ομολόγου
είχε και αυτόν τον στόχο. Μέσω της αύ-
ξησης του μεγέθους του στα 6 δισ. ευρώ
έγινε «ο απόλυτος τίτλος αναφοράς»
(benchmark) και είναι ο μεγαλύτερος
του ελληνικού Δημοσίου.

Τρίτο πολύ σημαντικό «όπλο» είναι
η «αξία της έλλειψης», το scarcity value.
Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
στην αγορά πολλά ελληνικά ομόλογα
και ο ΟΔΔΗΧ δεν προχωρεί σε «μαζικές»
εκδόσεις, όπως κάνουν άλλες χώρες της
Ευρωζώνης, διατηρώντας έτσι τη ζήτηση
υψηλή και τους επενδυτές  «πεινασμέ-
νους». 

Το βιβλίο προσφορών κατά την επα-
νέκδοση του 10ετούς ήταν το μεγαλύτερο
ιστορικά για τη χώρα, εξηγώντας ακριβώς
αυτό.

Μείωση των NPLs
Τέταρτη και πολύ σημαντική «συν-

θήκη» είναι η επιτάχυνση της μείωσης
των NPLs των ελληνικών τραπεζών.
Οπως επισημαίνουν πηγές στην «Κ»,
εάν δεν μειωθούν ο δείκτες NPLs σε μο-
νοψήφια επίπεδα, οι οίκοι αξιολόγησης
δεν μπορούν να βάλουν την Ελλάδα
στην «ελίτ» της επενδυτικής βαθμίδας.
Σύμφωνα και με τα σχέδια των συστη-
μικών τραπεζών, αυτό μπορεί να αρχίσει
να επιτυγχάνεται ήδη από φέτος και για
τις περισσότερες το 2022.

Πέμπτος παράγοντας σε αυτήν την
προσπάθεια είναι η διατήρηση των υ-

ψηλών ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία
σήμερα διαμορφώνονται στα 34 δισ.
ευρώ και θα κλείσουν το έτος κοντά στα
30 δισ. ευρώ, καθώς η επίτευξη πρωτο-
γενών πλεονασμάτων είναι «απαραίτητη»
από το 2022. Κανένας οίκος αξιολόγησης

δεν μπορεί να «ανεβάσει» τη χώρα σε
επενδυτική βαθμίδα εάν δεν καλύψει
τα ελλείμματα που προκάλεσε η COVID.

Τέλος, μία άλλη οδός προς την επί-
τευξη της μόνιμης επιλεξιμότητας, εάν
δεν υπάρχει το investment grade, είναι

η προσφυγή στην πιστωτική γραμμή
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-
τητας (ΕSM) η οποία θα είναι διαθέσιμη
και το 2022, και μπορεί να θεωρηθεί
πρόγραμμα από την ΕΚΤ έτσι ώστε να
δώσει στην Ελλάδα το «waiver».

Τα έξι κλειδιά για 
να συνεχιστεί η φθηνή
ρευστότητα της ΕΚΤ
Πώς θα επιτευχθεί η μόνιμη επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων

<<<<<<<

Το υπουργείο Οικονομικών
έχει θέσει ως στόχο 
να μπει η Ελλάδα στην «ελίτ»
της επενδυτικής βαθμίδας 
εντός του α΄ εξαμήνου 
του 2023.

Ενας από τους τρόπους για να «πειστούν» οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά και η ΕΚΤ, είναι η αποπληρωμή μέρους των ευρωπαϊκών δανείων που
έλαβε στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου (GLF), με την εξόφληση περίπου 2,7 δισ. ευρώ από τα χρεολύσια.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 195.32 0.0563

ALCOA CORP 33.535 1.3448

ALLEGHANY CRP 671.03 -0.4495

ALTRIA GROUP 47.345 0.1163

AMAZON COM 3515.6185 1.7852

AMER EXPRESS C 164.49 -0.2486

AMER INTL GROU 47.59 -0.3351

AMGEN 239.27 -0.4038

APPLE INC 133.275 0.737

BANK OF AMERIC 39.79 0.1006

BAXTER INTL IN 81.4 -0.135

BOEING CO 242.47 -1.1456

BRISTOL MYERS  65.855 -1.4589

CAMPBELL SOUP  45.65 0.2195

CATERPILLAR IN 213.03 -0.0844

CIGNA CORP 234.76 -0.7273

CHEVRON 106.39 0.3206

CISCO SYSTEMS 52.875 -0.5735

CITIGROUP 68.76 0.4529

CERVECERIAS 18.875 2.4701

COCA-COLA CO 54.655 0.5427

COLGATE PALMOL 81.455 0.0184

DANAOS CORP 74.73 2.6793

DIANA SHIPPING 5.23 0.7707

DOW INC 63.4287 0.505

DUPONT DE NMOU 76.86 -0.5949

ENTERGY CP 103.47 -0.9762

EXXON MOBIL 63.7085 1.787

FEDEX CORP 297.225 1.3866

FORD MOTOR CO 14.855 0.5074

INTL BUS MACHI 146.02 -0.4296

GENERAL DYNAMI 189.525 -0.6578

GENERAL ELEC C 13.055 -1.0235

GOLDM SACHS GR 356.68 -0.2405

HALLIBURTON CO 23.47 0.5139

HARTFORD FINL 61.805 -0.5551

HP INC 28.98 -0.7874

HOME DEPOT INC 311.725 1.341

INTEL CORP 55.7946 -0.135

JOHNSON JOHNSO 163.63 -0.1282

JPMORGAN CHASE 150.21 -0.1462

LAZARD 43.86 -1.7693

MCDONALD’S COR 234.26 0.5839

MERCK & CO 76.2521 -0.6487

MICROSOFT CP 264.445 0.6911

3M COMPANY 195.34 0.0666

MORGAN STANLEY 85.735 -0.2385

NIKE INC CL B 132.1 1.5529

NORFOLK SOUTHE 264.98 0.0831

PFIZER INC 39.64 0.5581

PROCTER & GAMB 133.445 0.2818

ROCKWELL AUTOM 283.82 1.2486

SCHLUMBERGER L 33.1278 0.0236

SOUTHERN 62.29 -0.336

STEALTHGAS 2.81 -2.4306

TSAKOS ENERGY 8.5 -0.3517

UNISYS CORP 25.03 1.0497

UNITEDHEALTH G 398.83 0.1909

US BANCORP 55.92 -0.1072

VERIZON COMMS 56.33 -0.1064

WALT DISNEY CO 173.2859 -0.3932

WELLS FARGO &  43.51 0.5314

WALMART INC 137.24 0.6158

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2792 0.613

A.B.FOOD 2276 0.264

ADMIRAL GRP 3236 1.378

ASHTEAD GRP. 5154 0.625

ANTOFAGASTA 1414.6757 1.523

AVIVA 416.6 0.024

ASTRAZENECA 8350 -0.69

BABCOCK INTL 293.62289 -1.446

BAE SYS. 538.1 -0.148

BARCLAYS 172.54 -0.231

BR.AMER.TOB. 2794.5 -0.605

BARRATT DEVEL. 709.2 -0.085

BERKELEY GP.HL 4631.3075 0.826

BR.LAND 516.8 4.721

BUNZL 2385 0.252

BP 322.7 1.846

BURBERRY GRP 2256 1.576

BT GROUP 204.0217 0.496

COCACOLA HBC A 2680 0.563

CARNIVAL 1726.4 0.209

CENTRICA 51.4 -0.117

COMPASS GROUP 1557 -0.448

CAPITA GROUP 39.82 -3.067

CRH 3678 0.961

DIXONS CARPHO 124.5 -2.123

DCC 5940 0.883

DIAGEO 3503 0.459

DIRECT LINE 297.6 0.916

EXPERIAN 2804.8842 0.357

EASYJET 977.8 0.452

FRESNILLO 827.6 0.706

GLENCORE 307.6 2.108

GLAXOSMITHKLIN 1394.8 -1.428

HIKMA 2398 0.714

HAMMERSON 39.54 0.279

HARGREAVES LS 1588 -2.636

HSBC HLDGS.UK 423.75 -0.656

INTL CONSOL AI 194.6 -1.618

INTERCON. HOTE 5068 0.079

3I GRP. 1205.9024 -0.166

IMP.BRANDS 1606 0.534

INTERTEK GROUP 5586 0.036

ITV 128.1 0.431

JOHNSON MATTHE 3100 1.175

KINGFISHER 358.9 1.103

LAND SECS. 699.2 3.188

LEGAL&GEN. 270.53 -0.956

LLOYDS GRP. 46.92 -0.489

MARKS & SP. 600 0

MONDI 1892 0.907

NATIONAL GRID 932 0.356

NEXT 7838 0.72

PROVIDENT FIN. 217.74192 4.938

PRUDENTIAL 1435 -1.476

PERSIMMON 3027 -0.362

PEARSON 853.4 0.07

RDS ‘A 1454.8 2.008

RDS ‘B 1400.41003 2.775

RELX 1935.5 0.129

RIO TINTO 5881 1.537

ROYAL MAIL 582.2 -0.034

ROLLS-ROYCE HL 108.4 -0.97

SAINSBURY(J) 269.9 -0.074

SCHRODERS 3545 -0.113

SAGE GRP. 682.2 0.619

ST JAMESS PLAC 1499 0.977

SMITHS GROUP 1592 -0.188

SMITH&NEPHEW 1551 0.714

SSE 1518 0.099

STAND.CHART. 466.1 -1.166

SEVERN TRENT 2534 0.397

TRAVIS PERKINS 1725 6.712

TESCO 224.2 -0.621

TUI AG 400.5 1.06

TAYLOR WIMPEY 164.3 -0.424

UNILEVER 4314.5 0.232

UTD. UTILITIES 1027.5 0

VODAFONE GROUP 130.24 0.603

WPP 982.48 0

WHITBREAD 3271 1.241

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.17 1.14

RICHEMONT N 113.6 0

GEBERIT N1 690.6 1.02

NOVARTIS N 85.79 -0.43

ROCHE HOLDING  345.3 -1.1

SGS N 2866 0.32

SWATCH GROUP I 317.1 -0.56

ADECCO N 62.7 0.42

JULIUS BAER N 60.78 0.4

CS GROUP AG 9.374 -0.32

GIVAUDAN N 4336 0.37

NESTLE SA 116.24 0.03

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 533.2 0.08

SWISS RE N 85.1 -0.05

UBS GROUP N 14.205 -0.46

ZURICH INSURAN 375.3 0.13

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 290.7 1

ALLIANZ SE 215.7 -1.5

BASF SE 66.15 0.46

BAY MOT WERKE 92.97 -0.16

BEIERSDORF 102 -0.4

BAYER N AG 51.3 -0.89

COMMERZBANK 6.187 0.03

CONTINENTAL AG 127.56 -0.58

DAIMLER AG N 79.33 -0.03

DEUTSCHE BANK  10.916 -0.096

DEUTSCHE POST  57.48 0.23

DT BOERSE N 148.3 0.4

DT LUFTHANSA A 10.116 -0.118

DT TELEKOM N 17.976 0.164

E.ON  SE NA 9.933 -0.05

FRESENIUS MEDI 69.4 -0.02

FRESENIUS SE 44.43 0.23

HEIDELBERGCEME 73.08 0.46

HENKEL AG&CO V 89.9 0.66

INFINEON TECH  32.955 0.32

K+S AG NA 11.81 0.06

MERCK KGAA 157 3.35

MUENCH. RUECK  240.35 1.55

RWE AG 30.24 -0.03

THYSSENKRUPP A 8.398 0.03

VOLKSWAGEN VZ 223.4 -3.25

VONOVIA SE 54.72 0.82

SIEMENS N 136.7 0.2

SAP SE 118.08 0.02

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 37.78 1.59

AEGON 3.433 0.91

ABN AMRO BANK 8.678 0.79

AKZO NOBEL 85.18 1.6

ARCELORMITTAL 18.402 2

ASML HOLDING 454.9 3.52

BOSKALIS WESTM 23.56 1.99

GALAPAGOS 85.98 -0.07

HEINEKEN 87.1 1.35

ING GROEP 7.43 0.75

KONINKLIJKE DS 146.4 1.67

KPN KON 2.601 0.97

NN GROUP 34.7 1.17

KONINKLIJKE DS 146.4 1.67

IMCD 104.4 2.1

RANDSTAD 52.48 1.98

RELX 20.88 1.51

ROYAL DUTCH SH 15.084 -1.53

UNIBAIL RODAM  66.5 -4.32

VOPAK 42.11 1.01

WOLTERS KLUWER 69.74 1.9

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.78 1.78

ATLANTIA 15.86 16.10

AZIMUT HLDG 20.30 20.29

ENEL 8.11 8.13

EXOR 66.78 67.82

ENI 10.41 10.42

GENERALI ASS 16.89 16.94

GEOX 1.15 1.16

INTESA SANPAOL 2.342 -1.04

MEDIASET 2.91 2.91

MEDIOBANCA 9.84 9.84

RCS MEDIAGROUP 0.75 0.77

PRYSMIAN 29.74 29.87

SNAM 4.88 4.89

STMICROELEC.N. 30.54 30.18

TELECOM ITALIA 0.43 0.44

TENARIS 9.31 9.22

TERNA 6.30 6.31

UNICREDIT 10.104 -1.02

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 2795.5 3.69

ASAHI GROUP HL 5478 3.75

ASTELLAS PHARM 1991 4.57

BRIDGESTONE CO 5125 5.11

CANON INC 2594.5 1.92

CASIO COMPUTER 1913 5.57

CITIZEN WATCH 424 4.43

CREDIT SAISON 1385 3.13

DAIWA SEC GROU 628.7 3.37

SUBARU 2207.5 2.79

FUJIFILM HOLDI 7957 3.53

FUJITSU LTD 20005 4.96

HINO MOTORS 956 3.8

HITACHI 6258 6.3

HONDA MOTOR 3519 3.62

IHI 2681 3.55

ISUZU MOTORS 1511 5.44

KAWASAKI HVY I 2323 1.89

KAJIMA CORP 1449 3.43

KEIO 6790 3.66

KOBE STEEL 694 2.97

KONICA MINOLTA 637 3.58

JTEKT 1169 4.38

MITSUB UFJ FG 605.3 3.26

MITSUBISHI COR 3018 3.73

MITSUBISHI ELE 1720 4.78

MITSUBISHI MOT 300 2.39

NEC CORPORATIO 5510 2.04

NIKKON HLDG 2433 3.89

NIKON CORP 1196 1.7

NIPPON SUISAN 5478 3.45

NISSAN MOTOR C 542.7 3.75

NOMURA HOLDING 578 3.51

NISSAN CHEMICA 5390 2.86

NIPPON PAPER I 1250 

OBAYASHI CORP 906 3.42

ODAKYU ELEC RA 2907 4.42

OJI HOLDINGS 647 3.52

OSAKA GAS 2106 2.63

RICOH CO LTD 1336 2.14

SECOM 8610 4.46

SEVEN & I HLDG 5151 3.6

SHARP CORP 1863 2.14

SHIMIZU CORP 868 3.46

SHISEIDO 7951 3.49

SONY GROUP COR 10870 3.13

SMFG 3909 3

SUMITOMO CHEM 591 3.87

SUZUKI 1005 1.93

TAISEI CORP 3610 2.85

TDK CORPORATIO 13280 1.22

TOBU RAILWAY 2956 3.21

TOKIO MARINE H 5063 2.93

TORAY INDUSTRI 759.2 3.55

TREND MICRO 5760 1.59

TOPY INDS LTD 1296 1.57

TORAY INDUSTRI 759.2 3.55

TOSHIBA CORP 4815 1.9

TOYOBO 1339 3.16

TOYOTA MOTOR C 9960 3.34

YAMAHA CORP 6270 4.33

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 33.64 0.36

AIR LIQUIDE 150.96 1.86

ALSTOM 42.63 -0.86

AXA 21.68 -0.66

BNP PARIBAS 53.98 0.22

BOUYGUES 32.59 -0.82

CAPGEMINI 157.35 0.45

CARREFOUR 17.07 0.03

CASINO GUICHAR 26.85 0.3

CREDIT AGRICOL 11.87 0.34

DANONE 57.00 -0.45

DASSAULT SYSTE 200.50 1.13

EDF 11.53 -0.86

L’OREAL 387.50 -0.45

L.V.M.H. 681.20 0.16

LAGARDERE S.C. 20.86 1.36

MICHELIN 134.85 -2

PERNOD RICARD 179.95 0.19

KERING 761.90 0.36

PUBLICIS GROUP 54.28 -0.77

RENAULT 35.06 -2.38

SAINT-GOBAIN 56.77 0.82

SANOFI 87.73 -0.56

SCHNEIDER ELEC 135.50 0.83

SOCIETE GENERA 24.57 -1.07

SODEXO 78.52 0.31

TF1 8.44 -0.18

THALES 85.68 0.42

TOTALENERGIES 40.21 0.61

VEOLIA ENVIRON 25.29 0.68

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 22.94 -0.5635

AENA SME 142.6 -0.2797

ACERINOX 9.708 0.2064

ACCIONA 126.8 -0.471

AMADEUS 63.82 1.3338

BBVA 5.278 0.7637

BANKINTER 4.273 1.593

CAIXABANK 2.615 0

DSTR INT ALIME 0.071 0

ENDESA 22.56 -0.1328

ENAGAS 19.715 -0.4796

FERROVIAL 24.73 -1.3955

FOMENTO DE CON 9.95 0.2014

GRIFOLS 22.67 -1.9039

IBERDROLA 10.81 -0.3227

INT AIRLINES G 2.29 -1.2931

INDRA SISTEMAS 7.6 0.6623

INDITEX 30.68 0.2614

MAPFRE 1.783 -1.1367

MERLIN PROP 9.248 1.049

ARCELORMITTAL 24.55 1.008

OBR HUARTE LAI 0.7275 11.2385

RED ELECTR COR 16.53 -3.0783

REPSOL 10.824 0.5201

BCO DE SABADEL 0.5946 0.6091

BANCO SANTANDE 3.2875 0.2287

SACYR 2.144 1.2276

TELEFONICA 3.987 0.1256

MEDIASET ES CO 4.944 0.2027

TECNICAS REUN 11.41 0

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με αρκετή μεταβλητότητα κινήθηκε για μία
ακόμη φορά το Χρηματιστήριο Αθηνών,
διατηρώντας ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος
της συνεδρίασης το θετικό πρόσημο, ενώ
ο τζίρος παρέμεινε υποτονικός. Αν και το
Χ.Α. ξεκίνησε με αρκετά «ανεβασμένες» δια-
θέσεις, φτάνοντας στις 912 μονάδες (+0,72%)
στην πρώτη ώρα, στη συνέχεια οι δυνάμεις
της αγοράς εξαντλήθηκαν και επέστρεψαν
οι πιέσεις, ειδικά σε επιλεγμένα blue chips
τα οποία και είχαν υπεραποδώσει στις προη-
γούμενες συνεδριάσεις, στέλνοντας έτσι
τον Γενικό Δείκτη ακόμα και στα αρνητικά
γύρω στις 14.00. Στις 905 μονάδες πάντως
βγήκαν άμυνες ωθώντας την αγορά ελαφρώς
υψηλότερα αν και μακριά από τα υψηλά η-
μέρας, μία τάση που διατηρήθηκε μέχρι το
«καμπανάκι» της λήξης. Σύμφωνα με εγχώ-

ριους αναλυτές, στο επίκεντρο θα βρεθούν
τις επόμενες ημέρες τράπεζες και εισηγμένες
που κόβουν μερίσματα, ενώ το εύρος τιμών
για τον Γενικό Δείκτη τοποθετείται μεταξύ
880 και 950 μονάδων.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με άνοδο της τάξης του 0,28% στις 908,10
μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
60,75 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Merit
Securities, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει
οριακά ανοδική, ενώ σημείο στήριξης είναι
οι 902 μονάδες και σημεία αντίστασης οι
910 και 920 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κε-
φαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,19% στις
2.196,22 μονάδες, ενώ στο +0,56% και στις
1.424,50 μονάδες έκλεισε ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης.

Από τα μη τραπεζικά blue chips ανοδικά
ξεχώρισαν οι Aegean (+3,86%), ΕΧΑΕ
(+2,40%) και Coca-Cola (+2,20%), ενώ απώ-
λειες άνω του 2% κατέγραψαν οι Ελλάκτωρ
και Μυτιληναίος, πτώση άνω του 1% οι
Jumbo, Βιοχάλκο και ΟΠΑΠ.  Με κέρδη 0,54%
έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στις 572,73
μονάδες, με την Alpha Bank να ολοκληρώνει
τη συνεδρίαση στο +0,91%, τη Eurobank
στο +1,08%, την Εθνική Τράπεζα στο -0,04%
και την Τράπεζα Πειραιώς στο -0,26%. Στο
ελληνικό χρηματιστήριο το σκηνικό συναλ-
λακτικής καχεξίας παραμένει κυρίαρχο, με
τον Γενικό Δείκτη να αδυνατεί στην παρούσα
φάση να κινηθεί προς τις 950 μονάδες, συσ-
σωρεύοντας δυνάμεις στην περιοχή των 900
μονάδων, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, δι-

ευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρημα-
τιστηριακή». Δεν είναι ωστόσο σπάνια, όπως
προσθέτει, η ασύμμετρη συμπεριφορά της
ελληνικής αγοράς που συχνά κινείται ανοδικά
ετεροχρονισμένα, ζητώντας χειροπιαστά
δεδομένα σε σχέση με τις προσδοκώμενες
αναπτυξιακές επιδόσεις. Ετσι, στην παρούσα
φάση μπορεί να επισημανθεί σειρά λόγων
που διατηρεί χαμηλά το επενδυτικό ενδια-
φέρον για μετοχικούς τίτλους, παρά το γεγονός
ότι σε 32 εισηγμένες εταιρείες οι φετινές με-
ρισματικές αποδόσεις συνολικού ύψους χρη-
ματικών διανομών 1,5 δισ. ευρώ ξεπέρασαν
το 2%.

Πρώτον, η τουριστική περίοδος καθυ-
στερεί να ξεκινήσει δημιουργώντας σκε-
πτικισμό για τις φετινές ταξιδιωτικές ει-

σπράξεις που παραμένουν αναιμικές. Δεύ-
τερον, το εγχείρημα της ΑΜΚ της Alpha
Bank αναμένεται να φέρει νέα κεφάλαια,
θα προκαλέσει όμως και αφαίμαξη κεφαλαίων
για τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων,
ενώ επίκειται και η ΑΜΚ της Ελλάκτωρ. Πιο
σημαντικός ωστόσο λόγος είναι πιθανότατα
το σκηνικό των διεθνών αγορών. Οι ανα-
κοινώσεις της Fed της προηγούμενης εβδο-
μάδας θεωρήθηκαν από μέρος της επενδυ-
τικής κοινότητας προπομπός αλλαγής της
νομισματικής πολιτικής.

Θα χρειαστεί επομένως εύλογος χρόνος
για να σταθεροποιηθούν οι προσδοκίες για
τα επιτοκιακά δεδομένα ώστε να μειωθούν
οι αναταράξεις στις αγορές, καταλήγει ο κ.
Τζάνας.

Ανοδικά κινήθηκαν χθες τα ευρω-
παϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώ-
ντας την άνοδο των μετοχών ε-
ταιρειών ορυχείων και ενεργειακών
που εξακολουθούν να παίρνουν
ώθηση από τις υψηλές τιμές των
εμπορευμάτων. Ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Euro Stoxx 600, που ση-
μειωτέον την περασμένη εβδομάδα
είχε καταγράψει τη χειρότερη ε-
πίδοση των τελευταίων τεσσάρων
μηνών, έκλεισε με άνοδο 0,3%.

Μεταξύ άλλων, ώθηση του έ-
δωσαν οι δηλώσεις της προέδρου
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, που
τη Δευτέρα είχε καταστήσει για
μια ακόμη φορά σαφές ότι είναι
νωρίς για αύξηση των επιτοκίων
στην Ευρωζώνη και πρόωρη οποι-
αδήποτε συζήτηση για άρση των
μέτρων στήριξης ή μείωση των α-
γορών ομολόγων. 

Στην ομιλία της τη Δευτέρα ε-
νώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου η κ. Λαγκάρντ είχε τονίσει
άλλωστε τις διαφορές ανάμεσα
στην αμερικανική οικονομία και
στην Ευρωζώνη και είχε υπογραμ-
μίσει τις εκτιμήσεις της τράπεζας
πως η επιτάχυνση του πληθωρι-
σμού στις ΗΠΑ μπορεί μεν να ε-
πηρεάσει και τις τιμές στην Ευ-
ρωζώνη, αλλά ο αντίκτυπος θα εί-
ναι περιορισμένος.

Στο γενικότερα θετικό αυτό κλί-
μα, ο δείκτης FTSE 100 του Λον-
δίνου έκλεισε με άνοδο 0,39% και
ο δείκτης Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης με άνοδο 0,21%. Με μι-
κρότερη άνοδο αλλά πάντως με
θετικό πρόσημο 0,14% έκλεισε
και ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού.
Οσον αφορά τους επιμέρους δεί-
κτες, εκείνος που ακολουθεί τον
κλάδο των ορυχείων, ο SXPP, έ-
κλεισε με κέρδη 1,3%. Είχε προη-
γηθεί σταθεροποίηση των τιμών
των μετάλλων μετά την προσωρινή
υποχώρησή τους.

Ο δείκτης που παρακολουθεί
τις  μετοχές των χημικών βιομη-
χανιών, SX4P, έκλεισε με κέρδη
1,1% σημειώνοντας ρεκόρ, καθώς
οι επενδυτές στράφηκαν ιδιαιτέρως
σε όσους  τομείς αναμένεται να

επωφεληθούν φέτος από την οι-
κονομική ανάκαμψη.

Ανοδικά κινήθηκαν, άλλωστε,
και οι μετοχές των κλάδων που εί-
ναι ευαίσθητοι στις οικονομικές
εξελίξεις, όπως οι μετοχές των τρα-
πεζών και των βιομηχανιών, εν
μέσω και των προσδοκιών για αύ-
ξηση των επιτοκίων του δολαρίου
από τη Fed. Οικονομικοί αναλυτές
εκτιμούν πως το ενδιαφέρον των
επενδυτών θα μονοπωλήσει αυτή
την εβδομάδα η Fed και οι ομιλίες
των στελεχών της.

REUTERS, BLOOMBERG

Περιορισμένη άνοδος με χαμηλό
τζίρο στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,28% και έκλεισε στις 908,10 μονάδες

Σύμφωνα με εγχώριους αναλυτές, στο επίκεντρο θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες τράπεζες και εισηγμένες που κόβουν μερίσματα, ενώ το εύ-
ρος τιμών για τον Γενικό Δείκτη τοποθετείται μεταξύ 880 και 950 μονάδων.

Οι δηλώσεις Λαγκάρντ
στήριξαν τις αγορές

<<<<<<

Η καθυστέρηση στην έναρξη
της τουριστικής περιόδου 
και η προοπτική υψηλότερων
επιτοκίων προβληματίζουν
την αγορά.

Η Κριστίν Λαγκάρντ.

<<<<<

Η πρόεδρος της ΕΚΤ 
επανέλαβε ότι είναι 
ακόμα πολύ νωρίς για
την άρση των μέτρων
στήριξης.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,7500               0,7760                 0,7540             -1,1120                18.130                0,7560                0,7600                0,7540              -0,53
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,0900               1,1050                 1,0920             -3,8440                37.372                1,0850                1,1000                1,0950              -4,78
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,3940               0,3940                 0,3940             -0,9500                  1.075                0,3960                0,4000                0,3940              -2,48
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0,0095                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0,0870               0,0870                 0,0870               0,0000                  5.500                0,0830                0,0870                0,0870                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,6900               1,7000                 1,6913             -0,3220                  3.750                1,6500                1,6900                1,6900                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                   1,4500               1,4800                 1,4543               3,0830                     350                1,4000                1,4800                1,4800                2,78
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0000                0,0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0,0175                0,0195                                                 
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                      0,0240               0,0240                 0,0240               0,0930           5.780.022                0,0000                0,0260                0,0240              -7,69
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                0,1130                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,1310                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0015                0,0030                                                 
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               0,1220                 0,1204             -1,2610                31.000                0,1100                0,1200                0,1200              -9,77
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,0150                0,0160                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0,0800                0,0860                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,0450                0,0495                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,6200                0,6700                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1,0600                1,1700                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0,1370               0,1370                 0,1370               0,0000                15.115                0,1370                0,1400                0,1370                0,00
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0565                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,0475                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0,0000                0,9000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0,5600               0,5600                 0,5600             -1,0000                  6.844                0,5600                0,5700                0,5600              -1,75
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1220                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2,5000               2,5000                 2,5000             -0,5500                  1.000                2,5000                2,5200                2,5000                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0095                0,0180                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                             1,2900                0,0000                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,0000                0,2400                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,6550                0,7800                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0,2620                0,2900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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)                                                     0,2520               0,2520                 0,2520               0,3390                     500                0,2520                0,2660                0,2520                3,28
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0,0415                0,0000                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,3160                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1,0500               1,0500                 1,0500               0,0000                  1.200                1,0400                1,0600                1,0500                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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)                                                               0,0240               0,0240                 0,0240               0,0000                  5.500                0,0195                0,0240                0,0240                0,00
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                            0,1900               0,2040                 0,2036               0,5120                  3.100                0,1900                0,2040                0,2040                3,03
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0000                0,0300                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                0,0900               0,0900                 0,0900             -0,4820                     660                0,0860                0,0990                0,0900              -5,26
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0295                                                 
ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                          0,1550               0,1550                 0,1550             -1,1000                  1.375                0,1560                0,0000                0,1550              -6,63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                   0,0980               0,0980                 0,0980               1,6000                       15                0,0880                0,0980                0,0980              19,51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              60,1100              62,9990                                                 
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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Την απαίτησή τους για την επιστροφή του
κόσμου στα γήπεδα, από τη νέα ποδο-
σφαιρική σεζόν, εξέφρασαν οι ΠΑΕ της
Σούπερ Λιγκ 1 στο Δ.Σ. της διοργανώτριας
αρχής, που είχε κεντρικό θέμα την κε-
ντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δι-
καιωμάτων. 

Την ώρα που τα μέτρα κατά της COVID-
19 ελαστικοποιούνται, στη Λίγκα απο-
φάσισαν να πιέσουν προς όλες τις κα-
τευθύνσεις για να πετύχουν το αυτονόητο
–όπως το χαρακτήρισαν– αίτημά τους.
Τις προσεχείς ημέρες θα σταλεί σχετική
επιστολή στους αρμόδιους φορείς, με τη
δέσμευση πως θα τηρηθούν όλα τα α-
παιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα
που θα ζητηθούν. Από την πλευρά της
η κυβέρνηση, όπως είχε προαναγγείλει
με δηλώσεις στελεχών της και τις προη-
γούμενες ημέρες, είναι θετική σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, αυτό θα γίνει
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θα θέσει η επιτροπή των ειδικών λοιμω-
ξιολόγων, κάνοντας τη σχετική αξιολό-
γηση των δεδομένων. 

Στο θέμα των τηλεοπτικών, η κατά-
σταση περιπλέκεται παρά το γεγονός
πως η ολιστική μελέτη προτρέπει για
τριετή συμφωνία υπό καθεστώς κεντρικής
διαχείρισης. Η Nova και η Cosmote έχουν

«παγώσει» όλες τις συζητήσεις, αφού δεν
είναι διατεθειμένες να δώσουν περί τα
60 εκατ. ευρώ που ζητάει η ΣΛ1, θεωρώ-
ντας πως όσο ο χρόνος περνάει, τόσο πιο
ωφελημένες θα βγουν. Αλλωστε, τη δε-
δομένη χρονική στιγμή φαίνεται να έχουν
ως προτεραιότητα την απόκτηση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Πρέμιερ
Λιγκ.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όπως α-
ναφέρουν στελέχη της Nova, η φετινή
επένδυση στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν
έφερε συνδρομητές στην εταιρεία και

αιτία είναι η πειρατεία επί του περιεχο-
μένου, που ανέρχεται σε περίπου 400.000
χρήστες. Γι’ αυτόν τον λόγο και δεν πρό-
κειται να επανέλθει στο ποσό (περίπου
55 εκατ. ευρώ) που έδωσε την περυσινή
σεζόν. 

Από την άλλη πλευρά, οι Big-4 (Ολυ-
μπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός)
δείχνουν διατεθειμένοι να διαπραγμα-
τευθούν μόνοι τους τα τηλεοπτικά τους
συμβόλαια, θεωρώντας πως θα καρπωθούν
μεγαλύτερο ποσοστό.

Αρης και Ατρόμητος δεσμεύονται με

συμβόλαιο με τη Nova για έναν ακόμη
χρόνο και αν το σπάσουν θα υποχρεωθούν
να πληρώσουν σημαντικά ποσά, με απο-
τέλεσμα το πιθανότερο σενάριο να δείχνει
μια επανάληψη της περιόδου 2018-2019,
όταν οι «μεγάλοι» κινήθηκαν μόνοι τους
και οι «μικροί» ομαδικά.

Συμβούλιο είχε και η Σούπερ Λιγκ 2,
όπου αποφασίστηκε το νέο πρωτάθλημα
που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της α-
ναδιάρθρωσης να ξεκινήσει στις 12 Σε-
πτεμβρίου. Επίσης ζητήθηκε από τους
αρμόδιους φορείς ο μαζικός εμβολιασμός

των παικτών της κατηγορίας, ενώ υπήρξε
και αίτημα προς το Δ.Σ. να ενσωματωθεί
σε αυτόν και η προπονητική ομάδα.

Την ίδια ώρα, κατά τη συζήτηση του
αθλητικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ο
Λευτέρης Αυγενάκης υποστήριξε πως με
την αναδιάρθρωση και τη  συμμετοχή
των Β ομάδων των ΠΑΕ της ΣΛ1 που θα
συμμετάσχουν στην κατηγορία, η ΣΛ2
θα αυξήσει την εμπορικότητά της, κάτι
για το οποίο η Μικρή Λίγκα εξακολουθεί
να έχει ενστάσεις.

ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μάχη σε... θύρες και κάμερες
Η ελληνική Σούπερ Λιγκ πιέζει για επιστροφή κόσμου στις εξέδρες – Σκληρό πόκερ στην TV

<<<<<<<

Η νέα Σούπερ Λιγκ 2 
θα ξεκινήσει στις 12/9 – 
Μαζικός εμβολιασμός 
των παικτών ζητήθηκε 
από τους αρμόδιους φορείς. Στο θέμα των τηλεοπτικών, η κατάσταση περιπλέκεται παρά το γεγονός πως η ολιστική μελέτη προτρέπει για τριετή συμφωνία υπό κα-

θεστώς κεντρικής διαχείρισης.

Τόκιο 2020: Ανώτατο
όριο οι 10.000 θεατές
στους Ολυμπιακούς
Μέχρι και 10.000 θεατές θα μπορούν να
βρεθούν σε ένα στάδιο κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Οι
Ολυμπιακοί Αγώνες θα αρχίσουν στις
23 Ιουλίου. Στις κερκίδες των σταδίων
θα βρεθούν μόνο κάτοικοι της Ιαπωνίας
καθώς η διοργανώτρια χώρα έχει ανα-
κοινώσει ότι, εξαιτίας της πανδημίας,
δεν θα δεχτεί ξένους φίλαθλους.  

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη
πριν από μερικές μέρες, σε κάθε αθλητικό
χώρο θα επιτρέπεται να καλυφθεί μόνο
το 50% της χωρητικότητας του αλλά ο
αριθμός των φιλάθλων δεν θα υπερβαίνει
τους 10.000 συνολικά.

Οι διοργανωτές όμως ενημέρωσαν
ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότεροι
περιορισμοί εάν θεσπιστούν έκτακτα
μέτρα που θα έχουν ως στόχο τη διαφύ-
λαξη της δημόσιας υγείας. «Το όριο των
θεατών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
θα οριστεί στο 50% της χωρητικότητας,
έως και 10.000 άτομα στο ανώτατο όριο»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η δήλωση της
Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι θεατές που θα βρεθούν στα στάδια
του Τόκιο θα είναι υποχρεωμένοι να φο-
ράνε συνεχώς μάσκα, δεν θα μπορούν
να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν. Για
τη μεταφορά προς τους αγωνιστικούς
χώρους θα ισχύσουν αυστηροί κανόνες
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-
σμός. Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση
του αγώνα, ο θεατής θα πρέπει να επι-
στρέψει αμέσως στο σπίτι του.  

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει απόφαση
για το εάν οι θεατές θα πρέπει να έχουν
εμβολιαστεί ή να διαθέτουν αρνητικό
τεστ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο του «Τόκιο 2020» Το-
σίρο Μούτο η προσκόμιση αποδεικτικών
στοιχείων θα μπορούσε να προκαλέσει
προβλήματα και καθυστερήσεις. «Όλος
ο κόσμος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλή-
ματα και θα πρέπει να εργαστούμε όλοι
μαζί για να τα ξεπεράσουμε. Πιστεύουμε
ότι μπορούμε να οργανώσουμε Αγώνες
με φίλαθλους», υπογράμμισε ο Ιάπωνας
αξιωματούχος.   

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αξιωμα-
τούχοι ιατρικών συλλόγων κλπ είχαν
ζητήσει να μην υπάρξουν καθόλου θε-
ατές στις κερκίδες. Η οριστική απόφαση

ελήφθη ύστερα από συνάντηση εκπρο-
σώπων της ιαπωνικής κυβέρνησης, της
Οργανωτικής Επιτροπής, της Ολυμπια-
κής και Παραολυμπιακής Επιτροπής
και της μητροπολιτικής κυβέρνησης
του Τόκιο.  

Για τη μεταφορά προς τους αγωνιστικούς
χώρους θα ισχύσουν αυστηροί κανόνες
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-
σμός, ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώ-
να, ο θεατής θα πρέπει να επιστρέψει α-
μέσως στο σπίτι του.  

<<<<<<<

Στις κερκίδες των σταδίων
θα βρεθούν μόνο κάτοικοι
της Ιαπωνίας καθώς 
η διοργανώτρια χώρα έχει
ανακοινώσει ότι, εξαιτίας
της πανδημίας, δεν θα 
δεχτεί ξένους φίλαθλους.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Καθώς η ανερχόμενη κλιματική κρίση
σκιάζει το μέλλον και προβληματίζει ευ-
ρύτερα για τους τρόπους αντιμετώπισης,
επιστήμονες μπαίνουν στη «μηχανή του
χρόνου» για να επιστρέψουν στο παρελ-
θόν, να αναψηλαφήσουν τις κλιματικές
μεταβολές που αναστάτωσαν τις ανθρώ-
πινες κοινότητες, να καταγράψουν τις
συνέπειές τους και να δουν πώς αντεπε-
ξήλθαν οι κοινωνίες. Πρόκειται για ένα
συναρπαστικό έργο που συνενώνει ε-
ρευνητικά πολλές διαφορετικές ειδικό-
τητες: ιστορικοί και αρχαιολόγοι, γεω-
γράφοι, κλιματολόγοι και γεωλόγοι, πα-
λαιοκλιματολόγοι και παλαιοωκεανογρά-
φοι.

«Η επιδίωξή μας είναι να έχουμε μια
ολοκληρωμένη άποψη για το ποια ήταν
πραγματικά η επίδραση του κλίματος
στις κοινωνίες πριν από τη μοντέρνα ε-
ποχή, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τον μυ-
θιστορηματικό τρόπο με τον οποίο συχνά
γίνεται η ανασύσταση της Ιστορίας. Να
πραγματοποιήσουμε σωστή χρήση των
δεδομένων έτσι ώστε να αποφύγουμε
συχνά λάθη ή μια λογική που μιλάει συ-
νεχώς με όρους “καταστροφής”», λέει
στην «Κ» η κλιματολόγος Ελενα Ξοπλάκη
από το Ινστιτούτο Γεωγραφίας και το Κέ-
ντρο Διεθνούς Ανάπτυξης και Περιβαλ-
λοντικής Ερευνας στο Πανεπιστήμιο
Justus Liebig Giessen στη Γερμανία, η
οποία συμμετείχε σε μια διεθνή μεικτή
ερευνητική ομάδα που προχώρησε σε
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
Nature.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τους
τρόπους που οι κοινωνίες αντέδρασαν
σε δύο από τις περιόδους κλιματικής αλ-
λαγής του παρελθόντος που έχουν μελε-
τηθεί περισσότερο: τη Μικρή Παγετώδη
Εποχή της Υστερης Αρχαιότητας του 6ου
αιώνα και τη Μικρή Παγετώδη Εποχή
του 13ου έως 19ου αιώνα. «Ηταν δύσκολες
περίοδοι με έντονα καιρικά φαινόμενα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στον 6ο
αιώνα, σημειώθηκαν πολύ ισχυρές ηφαι-
στειακές εκρήξεις, που προκάλεσαν με-
γάλη ψύχρανση του κλίματος. Παρ’ όλα
αυτά, οι κοινωνίες κατάφεραν να βρουν
τρόπους προσαρμογής, οι άνθρωποι χρη-
σιμοποίησαν τις γνώσεις τους, έγιναν
πιο ευρηματικοί μέσα από την ανάγκη,
έτσι ώστε να αποφύγουν τις πολύ βαριές
επιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις
επιταχύνθηκαν κοινωνικές και πολιτικές
αλλαγές, όπως στην Κίνα, όπου σημειώ-
θηκε κατάρρευση της δυναστείας των
Μινγκ», λέει η δρ Ξοπλάκη. Αντίστοιχα
μελετάται το πόσο συνέβαλαν οι κλιμα-
τικές μεταπτώσεις στην επιτάχυνση της
εξασθένησης της Βυζαντινής Αυτοκρα-

τορίας, με αποτέλεσμα την κατάκτηση
της Κωνσταντινούπολης από τους σταυ-
ροφόρους το 1204.

Οι ερευνητές ξεχώρισαν πέντε μονο-
πάτια μέσω των οποίων οι πληθυσμοί α-
ντιμετώπισαν ή προσαρμόστηκαν στην
πίεση των κλιματικών αλλαγών: αξιοποί-
ηση των όποιων νέων κοινωνικοοικονο-
μικών ευκαιριών, ευλυγισία στην από-
κτηση ενέργειας, δημιουργία νέων πόρων
μέσω του εμπορίου, πολιτικές και θεσμικές
αλλαγές - προσαρμογές, μετανάστευση
και κοινωνικός μετασχηματισμός.

«Ενα παράδειγμα για την αξιοποίηση
νέων ευκαιριών αποτελεί η κατοίκηση
της ερήμου Νεγκέβ στο σημερινό Ισραήλ,
μετά μια περίοδο με πολύ υγρές συνθήκες
στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημιουργή-
θηκαν φράγματα, στέρνες, κανάλια για
την άρδευση, έτσι ώστε να συγκρατηθεί
το νερό και να αναπτυχθεί αγροτική πα-
ραγωγή ακόμα και σε ερημικές περιοχές.
Υπήρξε μάλιστα δυνατότητα να μετα-
φερθούν τα παραγόμενα αγαθά, με απο-
τέλεσμα να ωφεληθούν και άλλες κοντινές
περιοχές», αναφέρει η Ελληνίδα κλιμα-
τολόγος.

Για να διαμορφωθεί η εικόνα, οι ερευ-
νητές από τις διάφορες ειδικότητες συν-
θέτουν ιστορικά δεδομένα, στοιχεία από
ιζήματα λιμνών, δεδομένα ωκεανογρα-
φικά, πυρήνες από τη θάλασσα, σπηλαι-
οαποθέματα, αλλά και δείκτες κλιματικής
μεταβολής για περιόδους που δεν έχουμε
μετρήσεις, όπως για παράδειγμα οι δα-
κτύλιοι των δέντρων. «Η ομάδα μας προ-
σθέτει σε όλα αυτά και παλαιοκλιματικά
μοντέλα, που αναπτύσσονται λαμβάνο-
ντας υπόψη και τα όποια στοιχεία. Είναι
αρκετά μεγάλος γρίφος, αλλά έχουμε
κάνει σημαντικά βήματα», συμπληρώνει
η δρ Ξοπλάκη.

Η μεσαιωνική περίοδος
Η Ελληνίδα ερευνήτρια έχει ασχοληθεί

ιδιαίτερα και με τη μεσαιωνική περίοδο
κλιματικής ανωμαλίας, που σύμφωνα με
τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλι-
ματική Αλλαγή εκτείνεται από τον 10ο
έως τον 12ο-13ο αιώνα. «Πρόκειται γενικά
για μια θερμή περίοδο, η οποία έδωσε
πολλές φορές τροφή σε σκεπτικιστές να
αναρωτηθούν για το εάν είναι όντως η
εποχή μας η πιο θερμή ή είχαμε παρόμοιες
συνθήκες και τότε. Βεβαίως, η πραγμα-
τικότητα είναι τελείως διαφορετική,
πρώτα και κύρια όσον αφορά την ταχύ-
τητα των συντελούμενων αλλαγών», ση-

μειώνει η δρ Ξοπλάκη.
Σημαντικό αντικείμενο έρευνας έγινε

η βυζαντινή περίοδος, καθώς υπάρχουν
δεδομένα κάθε είδους και μπορεί να α-
ξιοποιηθεί και το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί
άφησαν πλούσιες γραπτές πηγές. «Ενα
από τα συμπεράσματα του ερευνητικού
έργου μας είναι πως έχει ιδιαίτερη σημασία
η κοινωνική και πολιτική κατάσταση και
ο τρόπος που αντιδρούν οι κοινωνίες στις
κλιματικές αλλαγές. Για παράδειγμα, ο
11ος αιώνας στην περιοχή της ελληνικής
χερσονήσου ήταν εξαιρετικά ευνοϊκός
για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Κα-
ταγράφεται ενίσχυση της γεωργίας και
γενικότερη ενδυνάμωση των κοινοτήτων.
Είναι μία από τις πιο καλές περιόδους για
τον πληθυσμό στην ελληνική χερσόνησο.
Την ίδια περίοδο όμως, στα ανατολικά
εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
στην περιοχή της σημερινής Τουρκίας,
παρότι οι κλιματικές συνθήκες είναι πα-
ρόμοιες, καταγράφονται πολύ μεγάλες
διαφορές. Σημειώθηκε μείωση της πα-
ραγωγής, ειδικά των σιτηρών που ήταν
η βασική τροφή – ήταν από τους χειρό-
τερους αιώνες. Η αιτία βρίσκεται στην
αναταραχή που προκαλούσαν η παρουσία
των Τουρκομάνων, οι επιδρομές νομάδων
και Σελτζούκων, η αποδυνάμωση της βυ-
ζαντινής εξουσίας. Ετσι, μια σχετικά
μικρή κλιματική μεταβολή, μια περίοδος
ξηρασίας, είχε καταστροφικά αποτελέ-
σματα. Δύο διαφορετικές καταστάσεις,
ελληνική χερσόνησος - ανατολικές πε-
ριοχές, με τις ίδιες κλιματικές συνθήκες,
αλλά διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες»,
εξηγεί αναλυτικά η δρ Ξοπλάκη.

Οι κλιματικές διαταραχές λειτουργούν
συχνά ως καταλύτης για το ξέσπασμα
κοινωνικών αναστατώσεων, ακόμα και
εξεγέρσεων. Ενα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η εξέγερση των Τζελαλί
(1596-1610) στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Σύμφωνα με την Ελληνίδα ερευ-
νήτρια, την περίοδο εκείνη οι Οθωμανοί
επεκτείνονταν όλο και περισσότερο, ενώ
και οι πόλεις μεγάλωναν. «Είχε δημιουρ-
γηθεί ένας τεράστιος στρατός, που χρει-
αζόταν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και
εφοδίων. Στα τέλη του 16ου αιώνα ση-
μειώθηκε μια απότομη αλλαγή, μια ψυχρή
περίοδος ακολουθήθηκε από ξηρασία,
δίνοντας μικρές σοδειές. Υπήρχε λίγη
τροφή για να συντηρηθούν ο στρατός
και οι μεγάλες πόλεις, με αποτέλεσμα τε-
ράστια απορρόφηση πόρων από την ύ-
παιθρο και τις αγροτικές περιοχές, που
οδήγησε σε επαναστάσεις», λέει η δρ Ξο-
πλάκη. Κι εδώ όμως το κρίσιμο είναι το
κοινωνικό στάτους. Δηλαδή, η κλιματική
διαφοροποίηση μπορούσε να αντιμετω-
πιστεί εάν δεν υπήρχαν οι τεράστιες
στρατιωτικές ανάγκες.

Μίνι Πομπηία
ανακαλύφθηκε 
στη Βερόνα 

Παράδεισος θεωρείται 
το Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας

Εξέχουσας σημασίας και ιδιαίτερης ο-
μορφιάς αρχαιολογικό θησαυρό έφερε
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη κατά
τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε
εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο, στη
Βερόνα της βόρειας Ιταλίας. Σύμφωνα
με τους αρχαιολόγους που αντίκρισαν
τα ευρήματα, η εικόνα που σχημάτισαν
είναι σαν να βρίσκονταν μπροστά σε
μια μικρογραφία της Πομπηίας. Τα έργα
ανακαίνισης στο υπόγειο του κινημα-
τογράφου Αstra της Βερόνας διαρκούν
χρόνια, καθώς αυτός έχει παραμείνει
κλειστός για περισσότερο από μία εικο-
σαετία. Οπως δήλωσε ο έφορος αρχαι-
οτήτων της πόλης, οι τοιχογραφίες που
ήρθαν στο φως ανήκουν σε κτίριο που
χρονολογείται περίπου στον 2ο μ.Χ. αι-
ώνα. 

Επί του παρόντος δεν είναι σαφές
ποια ακριβώς ήταν η λειτουργία του οι-
κοδομήματος, αλλά οι ειδικοί εκτιμούν
πως ό,τι κατάφεραν να ανακαλύψουν
διασώθηκε από μεγάλη πυρκαγιά που
κατέστρεψε το κτίριο μετά την κατάρ-
ρευση της οροφής του. Μάλιστα, μεταξύ
των ευρημάτων είναι πολλά ξύλινα έπι-
πλα, τα οποία έχουν σχεδόν αποτεφρωθεί.
Ωστόσο, παρά την καταστροφή που προ-
κάλεσαν οι φλόγες, ο περιβάλλων χώρος
διατηρήθηκε ανέπαφος και τα εκπληκτικά
χρώματα των τοιχογραφιών δεν έχουν
αλλοιωθεί μετά την πάροδο περισσότε-
ρων από 2.000 χρόνων.

Τόσο τα ευρήματα όσο και τα ίχνη
της πυρκαγιάς φέρνουν στη μνήμη την
Πομπηία, η οποία καταστράφηκε ολο-
σχερώς το 79 μ.Χ. από έκρηξη του Βε-
ζούβιου. Η τελευταία ανακάλυψη δεν
είναι η μόνη στην περιοχή της Βερόνας.
Πριν από περίπου έναν χρόνο, στα πε-
ρίχωρα της πόλης του Ρωμαίου και της
Ιουλιέτας, κοντά στην ορεινή περιοχή
Νεγκάλ ντι Βαλπολιτσέλα, είχε ανακα-
λυφθεί ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο
ρωμαϊκό μωσαϊκό. Σύμφωνα με τους αρ-
χαιολόγους, το εύρημα ανήκει σε έπαυλη
του 3ου μ.Χ. αιώνα. 

To εντυπωσιακό μωσαϊκό βρέθηκε
κάτω από αμπελώνα, αλλά η αρχική α-

νακάλυψη της ρωμαϊκής έπαυλης είχε
γίνει ήδη από το 1922. Ο Ρομπέρτο Γκρι-
ζόν, δήμαρχος της Νεγκάλ ντι Βαλπολι-
τσέλα, εξέφρασε τη διάθεση για εμπορική
εκμετάλλευση του ευρήματος του μω-
σαϊκού. 

Μάλιστα είχε πει ότι η αρχαιολογική
υπηρεσία βρισκόταν σε διαπραγματεύ-
σεις με τους ιδιοκτήτες του αμπελώνα
και τις δημοτικές αρχές, προκειμένου
το εκπληκτικής ομορφιάς μωσαϊκό δά-
πεδο να είναι προσβάσιμο σε όλους. Μι-
λώντας λίγο αργότερα στην τοπική ε-
φημερίδα L’Arena, ο Γκριζόν είχε εξηγήσει
ότι «μια αρχαιολογική τοποθεσία τέτοιας
σημασίας πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης
προσοχής των Αρχών. Θα κάνουμε τα
πάντα, σε συνεργασία με την αρχαιο-
λογική υπηρεσία, ώστε να μπορεί κάθε
ενδιαφερόμενος επισκέπτης να προσεγ-
γίζει το σημείο και να απολαμβάνει τους
αρχαιολογικούς θησαυρούς του».

Το Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας είναι η
καλύτερη πόλη όπου μπορεί να ζήσει
κανείς, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη
της Economist Intelligence Unit (EIU)
που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 

Η φετινή αξιολόγηση 140 αστικών
κέντρων σε όλο τον κόσμο συνυπολόγισε
διαφορετικές παραμέτρους, όπως η στα-
θερότητα, η εκπαίδευση, οι υποδομές
και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
των αστικών κέντρων και είναι πολύ
διαφορετική απ’ ό,τι των περασμένων
ετών, γεγονός που αποδίδεται στην παν-
δημία και στη διαχείρισή της. 

Γι’ αυτό τον λόγο, πολλές από τις
πόλεις της Ευρώπης πoυ επλήγησαν με
δριμύτητα από την COVID-19 βρέθηκαν
στις χαμηλότερες θέσεις, εν αντιθέσει
προς τα αστικά κέντρα της Αυστραλίας,
της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας,
που φέτος τα πήγαν καλύτερα. Αλλωστε,
αυτές οι νησιωτικές χώρες κατάφεραν
εύκολα να ελέγξουν τη διασπορά του
κορωνοϊού και έτσι χρειάστηκε να επι-
βάλουν lockdown και περιοριστικά μέτρα
για πολύ βραχύτερο διάστημα. Αντιθέτως,
τα κράτη της Ε.Ε. έχασαν πολύτιμο χρόνο
τόσο στην αρχή της πανδημίας όσο και
στην εξέλιξη των εμβολιαστικών προ-
γραμμάτων τους, συνθήκες που κατέ-
στησαν αναγκαία την επιβολή πολύμη-
νων «απαγορευτικών». Αυτό, με τη σειρά
του, επηρέασε αρνητικά τη φετινή θέση
τους στην κατάταξη.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται
το Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και ακο-
λουθείται από την Οσάκα της Ιαπωνίας,
την Αδελαΐδα της Αυστραλίας, το Ουέ-
λιγκτον, πρωτεύουσα της Νέας Ζηλαν-
δίας, και τελικά το Τόκιο, πρωτεύουσα

της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Κα-
μία βρετανική πόλη δεν κατόρθωσε να
μπει στη δεκάδα. 

Γενικότερα, οι πόλεις της Ευρώπης
κατέγραψαν ιδιαίτερα κακά αποτελέ-
σματα. Η Βιέννη, για παράδειγμα, από
την 1η θέση την οποία κατείχε επί χρόνια,
κατακρημνίστηκε στη 12η. Η πιο δρα-
ματική υποβάθμιση, όμως, ήταν αυτή
του Αμβούργου, που κατρακύλησε 34
θέσεις, καταλήγοντας στην 47η. Σε σχε-
τικά καλύτερες θέσεις βρέθηκαν δύο ελ-
βετικές πόλεις, η Ζυρίχη στην 7η και η
Γενεύη στην 8η. Θύμα της πανδημίας
και η Αθήνα, που κατέληξε στην 92η θέ-
ση. 

Οπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το
Οκλαντ κατάφερε να παραμείνει η κα-
λύτερη πόλη για να ζει κανείς λόγω της
εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης
της πανδημίας, που επέτρεψε στην κοι-
νωνία να παραμείνει ανοικτή και να με-
τακινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς.

Η μεγάλη κατρακύλα των πόλεων της
Ευρώπης οφείλεται, όπως υποστηρίζουν
οι αναλυτές, στις έντονες πιέσεις που
άσκησε η πανδημία στις νοσοκομειακές
υποδομές, κυρίως σε Γαλλία και Γερμανία,
με αποτέλεσμα να μην τα πάνε καλά
στην αξιολόγηση όσον αφορά τα συ-
στήματα υγείας. 

Παρά τις μεγάλες αλλαγές στις πρώτες
θέσεις της κατάταξης, οι τελευταίες πα-
ραμένουν αμετάβλητες. Οπως ήταν α-
ναμενόμενο, η Δαμασκός της Συρίας πα-
ραμένει η πόλη που είναι πιο δύσκολο
να ζήσει κανείς. Την πέμπτη θέση μεταξύ
των χειρότερων πόλεων καταλαμβάνει
το Αλγέρι και την έκτη η Τρίπολη της
Λιβύης.  

<<<<<<<

Τα συμπεράσματα πρωτο-
ποριακής μελέτης με τη
συμμετοχή της κλιματολό-
γου Ελενας Ξοπλάκη, που
μιλάει στην «Κ». 

«Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από
τους τρόπους που αντέδρασαν ή προσαρ-
μόστηκαν οι πληθυσμοί παλαιότερα», λέει
η δρ Ξοπλάκη.

Κλιματικές «ανωμαλίες»
που έγραψαν Ιστορία
Περίοδοι έντονων φαινομένων επιτάχυναν κοινωνικοπολιτικές αλλαγές

Τόσο τα ευρήματα όσο και τα ίχνη της
πυρκαγιάς στον παλιό κινηματογράφο
Astra φέρνουν στη μνήμη την Πομπηία, η
οποία καταστράφηκε ολοσχερώς το 79
μ.Χ. από έκρηξη του Βεζούβιου.

Τι μας λέει η ανασύσταση των κλιματι-
κών περιπετειών του παρελθόντος για
το παρόν και το μέλλον της κλιματικής
κρίσης; Μπορεί να υπάρξει μια σχετι-
κοποίηση της απειλής, με την έννοια
πως όλα αυτά έχουν ξαναγίνει; – ρωτά-
με την κ. Ξοπλάκη. «Θα ήταν πολύ ω-
ραίο εάν μπορούσαμε να πούμε πως
“ναι, έχει ξαναγίνει η κλιματική αλλα-
γή παλαιότερα”», απαντά στην «Κ».
«Δυστυχώς όμως η ταχύτητα των αλλα-
γών που βλέπουμε σήμερα είναι τόσο
μεγάλη που είναι αρκετά δύσκολο να
πούμε πως “ναι, θα το ξεπεράσουμε κι

αυτό”. Φτάνουμε στο σημείο χωρίς ε-
πιστροφή και εκεί θα χρειαστεί μια πο-
λύ μεγάλη αλλαγή, μια αναδιοργάνωση
της κοινωνίας μας», συμπληρώνει. «Η
εικόνα που έχουμε από το παρελθόν
είναι πως το κλίμα κινητοποιεί τις κοι-
νωνίες. Μπορούμε να παραδειγματι-
στούμε από τους τρόπους που αντέ-
δρασαν ή προσαρμόστηκαν οι πληθυ-
σμοί παλαιότερα. Κοινωνίες πιο απλές,
με πολύ λιγότερες δυνατότητες από
σήμερα. Μερικά πράγματα όμως ήταν
πιο εύκολα τότε, όπως η μετανάστευ-
ση πληθυσμών».

Φτάνουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή

Σύμφωνα με την Economist Intelligence Unit, το Οκλαντ είχε την πιο επιτυχημένη δια-
χείριση, όσον αφορά την πανδημία.

Δεν αποτελεί κίνδυνο για το Βόρειο Αιγαίο η βλέννα
που έχει μολύνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Οπως
επισημαίνουν οι ειδικοί, η βλέννα οφείλεται στην
ανάπτυξη ενός είδους φυτοπλαγκτού, υπό πολύ
συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα στη Θάλασσα του
Μαρμαρά (αυξημένη τροφή λόγω απόρριψης απο-
βλήτων στη θάλασσα, έλλειψη ανέμων, αργή ανα-
νέωση του νερού), οι οποίες όμως δεν υφίστανται
σε ανοικτή θάλασσα. Επομένως, ακόμα και αν
μέρος της βλέννας περάσει μέσω των στενών στο
Βόρειο Αιγαίο, εκτιμάται ότι γρήγορα θα διαλυθεί
από τους ισχυρούς κυματισμούς και την έλλειψη
τροφής για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού που
είναι προσκολλημένο σε αυτή.

Ακίνδυνη για Αιγαίο η βλέννα Μαρμαρά

Τη δυνατότητα φόρτισης της ανώνυμης
κάρτας πολλαπλών διαδρομών μέσω η-
λεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τη-
λεφώνου προσφέρει στους επιβάτες του
ο ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοι-
νωνιών Αθηνών). Μέχρι πρότινος, η δυ-
νατότητα online αγοράς εισιτηρίων α-
φορούσε μόνο τους κατόχους προσωπο-
ποιημένων καρτών. 

Πλέον, και οι κάτοχοι ανώνυμων καρ-
τών μπορούν να φορτίζουν τις κάρτες
τους από την ιστοσελίδα και από κινητά
τηλέφωνα με τεχνολογία NFC. Η ιστο-
σελίδα προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς

όλων των εισιτηρίων μικρής χρονικής
διάρκειας, κανονικής τιμής ή/και χρη-
ματικό ποσό έως 50 ευρώ. 

Στόχος είναι ο περιορισμός της ανα-
μονής στα εκδοτήρια και στα εκδοτικά
μηχανήματα, ενώ παρέχεται η δυνατό-
τητα προμήθειας των προϊόντων του ορ-
γανισμού χωρίς τη χρήση μετρητών. Η
ψηφιοποίηση της διαδικασίας προμήθειας
εισιτηρίων αποτελεί στόχευση του ορ-
γανισμού εδώ και χρόνια, με τον προ-
γραμματισμό να θέλει την οριστική κα-
τάργηση της πλειονότητας των φυσικών
εκδοτηρίων. 

Φόρτιση καρτών μέσω κινητού στην Ελλάδα
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Δύο αυξήσεις επιτοκίων έως 
τα τέλη του 2023 δείχνει η Fed

Στη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 15-
16 Ιουνίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δια-
τήρησε αμετάβλητο το εύρος διακύμανσης του βασικού
επιτοκίου της στην περιοχή του 0,00-0,25%, ενώ δεσμεύθηκε
να συνεχίσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 120
δισ. δολ./μηνιαίως έως ότου επιτευχθεί σημαντική περαιτέρω
πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της επιτροπής
για πλήρη απασχόληση και σταθερότητα των τιμών συμ-
μετρικά γύρω από τον στόχο του 2%.

Εντούτοις, η σημαντική είδηση που προέκυψε από τη
συνεδρίαση του Ιουνίου σε σχέση με αυτήν του Μαρτίου
έγκειται στο γεγονός ότι η μέση εκτίμηση των μελών της
επιτροπής παραπέμπει σε δύο αυξήσεις των επιτοκίων
25 μονάδων βάσης η καθεμία έως τα τέλη του 2023, έναντι
καμίας αύξησης πριν από τρεις μήνες. Η αλλαγή αυτή
στις εκτιμήσεις για τα επιτόκια αντικατοπτρίζει τις προσ-
δοκίες των αξιωματούχων για ισχυρότερη οικονομική α-
νάκαμψη και υψηλότερο πληθωρισμό. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Fed, ο
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται να ανακάμψει
το 2021 στο 7,0% (έναντι πρόβλεψης 6,5% τον Μάρτιο),
το 2022 να κυμανθεί στο 3,3% (αμετάβλητο) ενώ το 2023
στο 2,4% (έναντι προηγούμενης εκτίμησης 2,2%). Στο
μέτωπο του πληθωρισμού, η αναθεώρηση για τον δείκτη
τιμών καταναλωτή το 2021 ήταν αξιόλογη, καθώς πλέον
αναμένεται αύξηση κατά 3,4% έναντι εκτίμησης 2,4%
τον Μάρτιο, ενώ για το 2022-23 η αντίστοιχη πρόβλεψη
αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα,
στο 2,1% και 2,2%, αντίστοιχα. Αναφορικά με τον δομικό
πληθωρισμό, το 2021 προβλέπεται άνοδος 3,0% (έναντι
πρόβλεψης 2,2% τον Μάρτιο) και για τη διετία 2022-2023
αύξηση 2,1% (από 2,0% και 2,1% τον Μάρτιο, αντίστοιχα).
Αν και η ενίσχυση του πληθωρισμού εξακολουθεί να α-
ποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε προσωρινούς παράγοντες
που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, ο πρόεδρος
της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι οι μεταβολές στη ζή-
τηση, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι
δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων στην αγορά εργασίας
θα μπορούσαν να αυξήσουν την πιθανότητα ο πληθωρισμός
να αποδειχθεί υψηλότερος και με μεγαλύτερη διάρκεια
από ό,τι αναμένεται. Στον απόηχο των ανακοινώσεων
της Fed για αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων νωρίτερα
από ό,τι αρχικά αναμενόταν, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε
σημαντικά, με την ισοτιμία ευρώ/δολάριο να υποχωρεί
σε χαμηλό δύο μηνών 1,1924 στις αγορές της Ευρώπης
την Πέμπτη, καταγράφοντας απώλειες περίπου 2% σε ε-
βδομαδιαία βάση. Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων,
η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου ενισχύθηκε
κατά περίπου 9 μονάδες βάσης ενδοσυνεδριακά την Τε-
τάρτη κοντά σε υψηλά 2 εβδομάδων 1,59%, προτού υ-
ποχωρήσει ελαφρώς κοντά στο 1,56% στις αγορές της
Ευρώπης την Πέμπτη. 

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγο-
ρών της Eurobank.

Σημαντικές ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Σημαντικές ζημιές κατέγραψε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου μετά τα σημαντικά κέρδη της
προηγούμενης εβδομάδας, υποχω-
ρώντας από τα υψηλότερα επίπεδα
του τρέχοντος έτους. Ο Γενικός Δεί-
κτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε
στις 66,10 μονάδες, καταγράφοντας
σημαντική πτώση της τάξης του
1,72%. O Δείκτης FTSE/CySE 20 έ-
κλεισε στις 39,49 μονάδες, παρου-
σιάζοντας μεγάλες απώλειες κατά
1,74%. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορ-
φώθηκε στις €215.511.

Αρνητικά έκλεισαν όλοι οι επιμέ-
ρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η
Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 2,16%,
τα Ξενοδοχεία σημείωσαν πτώση

κατά 2,01%, οι Επενδυτικές παρου-
σίασαν απώλειες 2,31% και η Εναλ-
λακτική Αγορά κατέγραψε οριακή
πτώση 0,17%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδια-
φέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της
ACTIBOND GROWTH FUND με
€138.720 (πτώση 7,69% – τιμή κλει-
σίματος €0,024), της Τράπεζας Κύ-
πρου με €40.809 (πτώση 4,78% - τιμή
κλεισίματος €1,095), της Ελληνικής
Τράπεζας με €27.310, (πτώση 2,34%
- τιμή κλεισίματος €2,5), της Logicom
με €6.342 (χωρίς μεταβολή – τιμή
κλεισίματος €1,69) και της Κυπριακής
Εταιρείας Τσιμέντων με €3.832 (πτώ-
ση 1,75% - τιμή κλεισίματος €0,56).

Από τους τίτλους που έτυχαν δια-

πραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά,
8 πτωτικά και 6 παρέμειναν αμετά-
βλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε στις 166.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανα-
κοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής

διαπραγμάτευσης των τίτλων της ει-
σηγμένης εταιρείας Καρυές Επενδυ-
τική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή
λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183
του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον η ε-
ταιρεία Καρυές Επενδυτική Δημόσια
Εταιρεία Λτδ δεν έχει προβεί, όπως
προσθέτει, στην έκδοση και δημο-
σιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής
της Έκθεσης για το έτος που έληξε
στις 31/12/2020.  Σημειώνεται ότι η
εταιρεία στις 18/6/2021 έχει υποβάλει
την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκ-
θεση (30/6/2020).

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η συνέχιση
της αναστολής διαπραγμάτευσης θα
ισχύει από σήμερα 22 Ιουνίου 2021
και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή
μέχρι τις 23 Αυγούστου 2021) ή νω-
ρίτερα, εάν η εταιρεία υποβάλει την
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το
έτος που έληξε στις 31/12/2020.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης του
Χρηματιστηρίου έκλεισε
στις 66,10 μονάδες κατα-
γράφοντας σημαντική
πτώση της τάξης του
1,72%.

Δ Ε Κ Α στα Δ Ε Κ Α

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Προχωρήσαμε με γοργά βήματα στον
ψηφιακό μετασχηματισμό και είμα-
στε σε θέση να καλύψουμε τις ανά-
γκες των πελατών μας από όπου και
εάν εργαζόμαστε, αναφέρει στο ΔΕΚΑ
στα ΔΕΚΑ η Κυριακή Λουκά, της
Ogilvy Cyprus. Επισημαίνει ότι μαζί
με τους πελάτες της η εταιρεία ανέ-
πτυξε μηχανισμούς άμυνας ενάντια
στην πανδημία  και κατάφερε να α-
νταποκριθεί πλήρως στις νέες συν-
θήκες. Διατυπώνει, μεταξύ άλλων,
την άποψη πως το Netflix ήρθε για
να μείνει και μαζί του φέρνει καινο-
τομίες  στον χώρο της διαφήμισης.

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

Η αλήθεια είναι πως η δουλειά
μας δεν φημίζεται για την ευκολία
της. Αυτό που καταφέραμε μαζί με
τους πελάτες μας είναι να αναπτύ-
ξουμε «μηχανισμούς άμυνας» ενά-
ντια στην πανδημία.  Είμαστε πε-
ρήφανοι που η ομάδα μας κατάφερε
να ανταποκριθεί σε μια τέτοια συν-
θήκη και είδαμε τους πελάτες μας
να συνεχίζουν κανονικά τις δραστη-
ριότητές τους.

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

Παρόλο που τα τελευταία δυο
χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλους
μας, εμείς καταφέραμε να συνεχί-
σουμε κανονικά την πορεία μας, στο
να προσφέρουμε ακόμα πιο εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες στους πελάτες
μας. Σίγουρα οι επιδοτήσεις της Κυ-
βέρνησης μάς βοήθησαν σε μεγάλο
βαθμό να πετύχουμε τα πιο πάνω. 

3. Υπάρχει καταναλωτικό από-
θεμα λόγω της πανδημίας;

Υπάρχει μεγάλο καταναλωτικό
απόθεμα λόγω του εγκλεισμού και
των αυστηρών περιοριστικών μέ-
τρων. Η αβεβαιότητα που υπάρχει
ακόμη σχετικά με την πανδημία
είναι φυσιολογική και ο κόσμος συ-
νεχίζει να είναι διστακτικός και προ-
σεκτικός όσον αφορά τα έξοδά του.

4. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ό-
τι θα κατευθυνθεί η κατανάλω-
ση στην μετά την πανδημία ε-
ποχή;

Κρίνοντας από τη δική μας ψυ-
χολογία, εύλογα συμπεραίνουμε πως
θα στραφούμε σαν καταναλωτικό
κοινό προς όλα αυτά που μας έλειψαν
το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε
την ανάπτυξη του τουριστικού το-
μέα, ο οποίος επηρεάζει την οικο-
νομία της xώρας μας σε τεράστιο
βαθμό. Ο κατασκευαστικός τομέας
θα ξαναζωντανέψει με την αγορά
και ενοικίαση ακινήτων και οι επεν-
δύσεις στον τομέα της τεχνολογίας
θα αυξηθούν. 

5. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
ή και τα διαφημιστικά δίκτυα
με τα οποία συνεργάζεστε πώς
αντιμετώπισαν αυτή την πρω-
τόγνωρη κατάσταση;

Οι συνεργάτες μας προσαρμό-
στηκαν ταχύτατα σε αυτή τη συν-
θήκη και βρέθηκαν να εξυπηρετούν
τις ανάγκες του καταναλωτικού κοι-
νού και των πελατών τους αντίστοιχα
σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά οι πολυε-
θνικές επιχειρήσεις έχουν προετοι-
μάσει από καιρό το έδαφος για τις
συνθήκες πλήρους τηλεργασίας,
κάτι που λειτούργησε άριστα αυτή
την περίοδο. Το δίκτυο της Ogilvy
παγκοσμίως και ειδικότερα το know-
how της ομάδας στην Ελλάδα μάς
«έδειξε το δρόμο» και τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές, ώστε να προχω-
ρήσουμε και εμείς με γοργά βήματα
στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας
που στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε.
Η ομάδα της Ogilvy Κύπρου είναι
σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των
πελατών της από όπου και εάν ερ-
γαζόμαστε.

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

Από την πρώτη στιγμή της παν-
δημίας παρατηρήσαμε αύξηση τζί-
ρου στις υπεραγορές, μεγάλη άνοδο
στις πωλήσεις των φαρμακοβιομη-
χανιών και στις εταιρείες τεχνολογίας
και ψηφιακών πωλήσεων. Είναι η
καταναλωτική τάση που ακολουθή-
σαμε όλοι εκ των πραγμάτων λόγω
των πρωτόγνωρων συνθηκών. 

Στην Κύπρο παρατηρήσαμε πως

έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε
ακόμη όσον αφορά τις Online πω-
λήσεις σε όλους τους προαναφερ-
θέντες κλάδους. Ας επικεντρωθούμε
όλοι σε αυτόν ακριβώς τον τομέα
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών, και βέβαια, στη διαφήμιση!
Αυτή είναι και η συμβουλή μας προς
τους πελάτες μας αλλά και η στρα-
τηγική που χαράσσουμε προκειμέ-
νου να προσφέρουν τις πιο καινο-

τόμες λύσεις στον τομέα της ψηφιο-
ποίησης.

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

Θεωρώ πως ο κρατικός μηχανι-
σμός ανταπεξήλθε σε μεγάλο βαθμό
εάν και αποδείχθηκε ότι έχουμε με-
γάλη πορεία να διανύσουμε ειδικά
όσον αφορά το Σύστημα Υγείας και
τον ψηφιακό ανασχηματισμό των
υπηρεσιών της Κύπρου. Παρόλα αυ-
τά, έχουμε επιτύχει σπουδαία πρόοδο
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ιδιαίτερα όσον αφορά το εμβολια-
στικό πρόγραμμα και τη σταδιακή
έξοδό μας από την κατάσταση παν-
δημίας.

Όσον αφορά στους πολίτες, είμαι
πολύ υπερήφανη για το πόσο εύκολα
προσαρμοστήκαμε στα αυστηρά μέ-
τρα και πώς ανταποκριθήκαμε στις
συστάσεις των ειδικών. 

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

Οι περισσότεροι από εμάς θέσαμε
ως προτεραιότητα την υγεία μας και

την ασφάλεια των αγαπημένων μας
ανθρώπων. Επίσης, ακόμη και οι
πλέον διστακτικοί πείστηκαν για τη
νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά
την τηλεργασία και τον ποιοτικό
χρόνο που μας αξίζει στην καθημε-
ρινότητά μας. Στραφήκαμε περισ-
σότερο στο σπίτι μας, ασχοληθήκαμε
με δραστηριότητες που ίσως μέχρι
πρότινος δεν γνωρίζαμε καν πως
μπορεί να μας «γεμίζουν» και απε-
νοχοποιηθήκαμε για πρώτη, ίσως,
φορά για ο γεγονός ότι μπορεί «να
μην είμαστε καλά!» Σήμερα περισ-
σότερο από ποτέ ισχύει το «Its Ok
not to be OK».

Ελπίζω οι παραπάνω καλές συ-
νήθειες να μείνουν!

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

Τον χρονικό ορίζοντα δεν μπο-
ρούμε να τον ορίσουμε καθώς η συ-
ζήτηση για το κατά πόσο η πλατ-
φόρμα θα εισάγει διαφημίσεις με
τον παραδοσιακό τρόπο κρατάει
χρόνια. Δεν μπορούμε, όμως, να μην
αναγνωρίσουμε στην πλατφόρμα
τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο
έχει προχωρήσει σε έμμεσους τρό-
πους διαφήμισης, όπως είναι η το-
ποθέτηση προϊόντων και τελευταία
η συνεργασία με brands για να ε-
πεκταθεί και σε άλλους κλάδους, ό-
πως στην περίπτωση της σειράς
Halston και της κυκλοφορίας της
σειράς 10 συλλεκτικών ρούχων του
σχεδιαστή. Το σίγουρο είναι πως το
Netflix ήρθε για να μείνει και μαζί
του φέρνει καινοτομίες  στον χώρο
της διαφήμισης. Κάθετι καινούριο
στη διαφημιστική αγορά το υποδε-
χόμαστε μόνο ως καλό! 

<<<<<<

Η συμβουλή μας προς
τους πελάτες μας αλλά
και η στρατηγική που
χαράσσουμε είναι να 
επικεντρωθούν στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού και στη δια-
φήμιση και να προσφέ-
ρουν τις πιο καινοτόμες
λύσεις στον τομέα της
ψηφιοποίησης.

Είμαστε σε θέση
να εξυπηρετήσουμε

τους πελάτες μας από
όπου κι αν εργαζόμαστε

10. ΛΑΚΩΝΙΚΑ

Θα σας δίνω δύο λέξεις και θέλω
να μου επιλέγετε μία:

1. Digital ή Τηλεόραση;
Digital

2. Netflix ή AppleTv;
AppleTV

3.Ραδιόφωνο ή Spotify;
Ραδιόφωνο

4. Ανάλυση ή είδηση;
Είδηση

5. Desktop ή mobile
Mobile

6. Twitter ή Instragram;
Instagram

7. Facebook ή Youtube;
Facebook

8. Notifications ή email;
Email

9. Zoom ή Teams;
Teams

Κυριακή Λουκά 
OGILVY CYPRUS

Σήμερα περισσότερο από ποτέ ισχύει το «Its Ok not to be OK», τονίζει η Κυριακή
Λουκά.

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

Βλέπουν πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,7% στην Ελλάδα
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,7%
του ΑΕΠ προβλέπει για το
2025 το μεσοπρόθεσμο πρό-
γραμμα, υπερακοντίζοντας
τη δέσμευση της ενισχυμένης
εποπτείας, παρότι αυτή θα έ-
χει τότε λήξει. Προσοχή, όμως:
Πρόκειται για πρόβλεψη, εκεί
όπου οδηγεί η σημερινή τάση,
χωρίς τη λήψη μέτρων και
όχι για στόχο. Ο στόχος θα
τεθεί αφού ξεκαθαρίσει η ει-
κόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για το Σύμφωνο Σταθερότη-
τας και θα είναι πιθανότατα
κάτι γύρω στο 2,2% του ΑΕΠ.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα
δημιουργηθεί δημοσιονομικός
χώρος 1,5% του ΑΕΠ για μο-
νιμοποίηση υφιστάμενων και
θέσπιση νέων φορολογικών
ελαφρύνσεων.  Κατά τα άλλα,
το μεσοπρόθεσμο, το οποίο
θα κατατεθεί στη Βουλή την
ερχόμενη εβδομάδα, ακολου-
θεί τα χνάρια του Προγράμ-
ματος Σταθερότητας που κα-
τατέθηκε στην Κομισιόν στις
30 Απριλίου, όπως σημειώνει
το Ελληνικό Δημοσιονομικό
Συμβούλιο, το οποίο το αξιο-
λόγησε θετικά. Από την πλευ-
ρά του, το ΕΔΣ σημειώνει, ε-
ξάλλου, ότι η σχετικά περιο-
ρισμένη μείωση του ΑΕΠ το
α  ́τρίμηνο του 2021 βελτιώνει

τις προσδοκίες για ανάκαμψη
φέτος.

Ο οίκος Scope 
Εξάλλου, σε σημαντική α-

ναβάθμιση των εκτιμήσεών
του για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας φέτος προ-
χώρησε ο οίκος αξιολόγησης
Scope Ratings, χάρη στη συ-
νεχιζόμενη στήριξη της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, στα μέτρα ενίσχυσης που
εφαρμόζει η ελληνική κυβέρ-
νηση καθώς και στους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης. Ετσι,
αυξάνει κατά 2% την εκτίμη-
σή του για την ανάπτυξη φέ-
τος, τοποθετώντας την στο
6,5% και υψηλότερα από τις
προβλέψεις των θεσμών, της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά
και των αναλυτών, ενώ δια-
τηρεί την πρόβλεψή του για
το 2022 στο 3,6%. Πάντως,
σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθε-
σμη δυναμική της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας,
παραμένει χαμηλή και στο
1%, όπως εκτιμά. Κατά τον
οίκο, είναι πιθανή  η περαι-
τέρω επέκταση των μέτρων
στήριξης της ΕΚΤ, όπως η α-
ποδοχή των ελληνικών ομο-
λόγων ως εγγύηση για τις πρά-
ξεις νομισματικής πολιτικής.
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