
Η βενζίνη από
τα κατεχόμενα
«καίει» έσοδα
120 εκατ. ετησίως
Αντιδράσεις πρατηριούχων

Τις έντονες αντιδράσεις του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Πρατηριούχων προ-
καλεί το φαινόμενο μετάβασης Ε/κ
στα κατεχόμενα για την προμήθεια
υγρών καυσίμων κίνησης. Σύμφωνα
με τους πρατηριούχους, οι απώλειες
υπολογίζονται σε περίπου 120 εκατ.
ευρώ το χρόνο που αντιστοιχούν στο
10% με 11% των συνολικών λιανικών
πωλήσεων καυσίμων κίνησης. Ζητούν
πολιτική απόφαση για αυστηρούς ε-
λέγχους στα οδοφράγματα. Σελ. 6

Εδείξεις
ανάκαμψης
και κινδύνους
βλέπει η ΤτΕ
Φόβοι για δίδυμα ελλείμματα

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σαφείς
ενδείξεις ανάκαμψης από την κρίση
της πανδημίας και ορυθμός ανάπτυξης
αναμένεται να ενισχυθεί στο δεύτερο
μισό του έτους, όπως αναφέρει η Τρά-
πεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της
για τη Νομισματική Πολιτική 2020-
2021. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα
υπογραμμίζει έξι κινδύνους. Η επι-
στροφή σε μια κατάσταση δίδυμων
ελλειμμάτων μετά την πανδημία θα
δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων
του Σχεδίου Ανάκαμψης. Σελ. 17

Μονόδρομος
η προσέλκυση
τουριστών
από την Ε.Ε.
Προθεσμία δώδεκα μηνών

Η πανδημία αλλάζει τις ισορροπίες στις
τουριστικές αγορές, με την Κύπρο να
επιχειρεί την απεξάρτησή της από τη
Ρωσία και τη Βρετανία και να επενδύει
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Μόλις το 30% των τουριστικών αφίξεων
προέρχεται από την Ρωσία και την Βρε-
τανία, με το υπόλοιπο 70% να αφορά
άλλες τουριστικές αγορές. Σελ. 4

Προτεραιότητα
σε επενδύσεις
στον τουρισμό
Από το Invest Cyprus

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού αποτελεί έναν
από τους πυλώνες προτεραιότητας του
Invest Cyprus.  Οι επενδύσεις καθίστα-
νται εξίσου σημαντικές με την προσέλ-
κυση των ίδιων των τουριστών. Παρά
το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που
επικρατεί αυτήν την περίοδο, υπάρχει
επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα στον
τουριστικό τομέα στην Κύπρο. Σελ. 5
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ

Νέες συνήθειες φέρνει η πανδημία
Στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία του συμπεριφέρθηκε κατά
την περίοδο της κρίσης, αναφέρεται στο ΔΕΚΑ στα ΔΕΚΑ ο Χρί-
στος Κωμοδρόμος, της Media Lab. Αναφέρεται ακόμα στην τη-
λεργασία και τις νέες συνήθειες που φέρνει η πανδημία, στους
κερδισμένους από την κρίση και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις
να επενδύσουν σε προσωπικό και τεχνολογία. Σελ. 24

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Aνοιγμα σε χώρες του Ειρηνικού
Την πιο αποφασιστική στροφή της εμπορικής της πολιτικής με-
τά το Brexit επιχειρεί η Βρετανία. Αρχίζει διαπραγματεύσεις με
τις χώρες Ασίας και Ειρηνικού με στόχο την ένταξή της στη ζώνη
ελεύθερου εμπορίου των χωρών του Ειρηνικού. Η Βρετανίδα
υπ. Εμπορίου, Λιζ Τρας, τόνισε πως στην περιοχή υπάρχουν οι
μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη Βρετανία. Σελ. 11

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υψηλότερες συντάξεις στους νέους
«Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει αποτελεσματικό», δηλώνει ο υπ.
Εργασίας Κ. Χατζηδάκης αναλύοντας την ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση, με τη δημιουργία νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μεταρρύθ-
μιση που θα επιφέρει υψηλότερες συντάξεις στους νέους και
δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις συντάξεων. Σελ. 18

ΑΠΑΝΩΤA ΠΛHΓΜΑΤΑ

Ερχεται Brexit
και στον τουρισμό
Νέα δεδομένα για τον ελληνικό του-
ρισμό δημιουργεί η μετάλλαξη «Δέλ-
τα». Η Γερμανία πιέζει να επιβλη-
θούν περιορισμοί στους Βρετανούς
που θα ταξιδέψουν στην Ε. Ε. Εάν υι-
οθετηθούν οι προτάσεις, πιθανόν να
μην έρθουν ούτε τον Αύγουστο Βρε-
τανοί στην Ελλάδα. Σελ. 15

ΕΥΡΩΠΗ

Ανεπάρκεια στέγης
και αύξηση ενοικίων
Ανεπάρκεια κατοικιών παρατηρείται
σε πολλές από τις ανεπτυγμένες οι-
κονομίες, γεγονός που οδήγησε στην
αλματώδη άνοδο των ενοικίων στις
περισσότερες ευρωπαϊκές μεγαλου-
πόλεις, την τελευταία δεκαετία. Σύμ-
φωνα με τη Eurostat, από το 2010 έ-
ως το 2020 τα ενοίκια στις μεγάλες
πόλεις των χωρών της Ε.Ε. αυξήθη-
καν κατά σχεδόν 15%, για την ακρί-
βεια 14,9%. Σελ. 10

ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Σανίδα σωτηρίας
αναζητεί η Credit  Suisse
Ισχυρότατες πιέσεις για ένα ευρύ
σχέδιο αναδιάρθρωσης δέχεται η δι-
οίκηση της Credit Suisse, με τα σενά-
ρια να περιλαμβάνουν και πιθανή συγ-
χώνευση με τη μεγάλη ανταγωνίστριά
της UBS. Εκφράζονται φόβοι στους
κόλπους της τράπεζας για πιέσεις από
τους επενδυτές να «σπάσει» σε κομ-
μάτια, αλλά και για συρρίκνωση της
κεφαλαιοποίησής της. Σελ. 9

ΠΑΝΔΗΜΙΑ Σελ. 4

Δεν υπάρχει σενάριο 
λήψης σκληρών μέτρων

Οι «χαμηλές πτήσεις» του τουρισμού
και οι ανησυχίες για έλευση ενός τέ-
ταρτου κύματος της πανδημίας στην
Κύπρο, επηρεάζουν οικονομία και τρά-
πεζες. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα για
αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το

κλειδί, με την εκστρατεία εμβολιασμού
να είναι προτεραιότητα όλων των κρα-
τών, όπως φυσικά και της Κύπρου ώστε
να μην υπάρξει ξανά οπισθοδρόμηση.
Το 3,6% της αύξησης του πραγματικού
ΑΕΠ για το 2021 βάσει των δεικτών του

Υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλεί-
εται να επηρεαστεί προς τα κάτω από
την έλευση ενός 4ου πανδημικού κύ-
ματος αλλά και με μία επέκταση της
περιόδου χαμηλών τουριστικών κρα-
τήσεων από Βρετανούς και Ρώσους..

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου
2021 τα έσοδα από τον τουρισμό υπο-
λογίζονται σε 46,3 εκατ. ευρώ, σε σύ-
γκριση με 115,3 εκατ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας
μείωση 59,8% καθώς και μείωση 87,7%

σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου
– Απριλίου 2019 που ήταν στα 375,2 ε-
κατ. ευρώ. Με χαμηλό τουρισμό και με
νέα απειλή για τον ιό, η ανεργία θα
είναι ευχής έργον να κρατηθεί όπως ε-
κτιμά το Υπουργείο, στο 7,2%. Σελ. 3

Η ινδική μετάλλαξη απειλεί την ανάκαμψη
Ανησυχίες για οικονομική οπισθοδρόμηση λόγω των χαμένων εσόδων από τις χαμηλές πτήσεις στον τουρισμό

Eάν έχετε κουραστεί από τη ζωή στο πολύβουο κέντρο μιας μεγαλούπολης, αλλά δεν αγαπάτε το βουνό, υπάρχει ακόμα μία
επιλογή: ένα πλωτό, υπερπολυτελές διαμέρισμα στη μεγαλύτερη θαλαμηγό του κόσμου. Στο εν λόγω γιοτ, με μήκος 220 μέτρων, προ-
βλέπεται να κατασκευαστούν 39 διαμερίσματα, έκαστο εκ των οποίων πωλείται από 9,5 εκατ. ευρώ και πλέον. Πρόκειται για ένα έργο
ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ονομάζεται «Somnio» και προσφέρει στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων «την οικεία ατμόσφαιρα ενός ιδιω-
τικού σκάφους, παράλληλα με την ευκαιρία να δικτυωθούν μέσα σε μια ζωντανή κοινότητα αντίστοιχων ανθρώπων». Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Τα επενδυτικά κεφάλαια να στραφούν στην καινοτομία
Προβληματισμός έχει αρχίσει να συσσω-
ρεύεται στα ψηλά δώματα της ΕΕ με τους
επικεφαλής των σωμάτων να βρίσκονται
σε ανοιχτή γραμμή συνεννόησης σε μια
προσπάθεια να αναζητηθούν λύσεις στα
προβλήματα που αφήνει πίσω της αυτή
η υγειονομική κρίση. Στο μικροσκόπιο
των Ευρωπαίων αξιωματούχων βρίσκο-
νται χώρες που έχουν συσσωρεύσει χρέος
μεγαλύτερο του 100% ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Σε αυτές τις χώρες εκτός της Κύπρου
περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Ιταλία, η
Ισπανία, η Ελλάδα και το Βέλγιο. Η συ-
ζήτηση περιστρέφεται γύρω από την
παραδοχή ότι η ανάκαμψη δεν θα είναι
ομοιόμορφη για όλες τις χώρες της ΕΕ,
με αποτέλεσμα οι περισσότερο «χρεω-
μένες» να αντιμετωπίσουν προκλήσεις
εξυπηρέτησης των δανείων. Όπως εμ-

φαντικά είχε αναφέρει και η ΕΚΤ στο
πρόσφατο οικονομικό δελτίο της, χώρες
με εξάρτηση στην παραγωγή έχουν πολύ
καλύτερη πορεία στην ανάκαμψη που
επιχειρείται σε σχέση με χώρες που στη-
ρίζονται στις υπηρεσίες. Άλλωστε, οι ε-
ξελίξεις που καταγράφονται στο μέτωπο
του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι επι-
βεβαιώνουν του λόγου το αληθές. 

Οι απαντήσεις στη νέα αυτή πρόκλη-
ση βρίσκονται μέσα από περισσότερες
κοινές δράσεις στο επίπεδο των κρατών
μελών, όπως εξάλλου ήταν και η κατεύ-
θυνση στην πρώτη αντίδραση της ΕΕ
μόλις ξέσπασε η πανδημία, που ήταν η
δημιουργία ενός ταμείου για την ανθε-
κτικότητα και την ανάκαμψη.  Σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές, η συγκεκριμένη
πολιτική βρίσκεται μόνο στην αρχή ενώ

οι επόμενες κινήσεις θα αφορούν στο
τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα
την πανευρωπαϊκή ασφάλιση των κα-
ταθέσεων καθώς επίσης και την προώ-
θηση του ψηφιακού ευρώ. Το «ψηφιακό»
ευρώ βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα
της ΕΚΤ και θεωρείται κομβικής σημασίας
για τη διατήρηση της ανταγωνιστικό-
τητας της ΕΕ και την προώθηση της ψη-
φιακής ατζέντας. 

Η ψηφιακή ατζέντα και η κλιματική
αλλαγή αποτελούν τους θεμέλιους λίθους
για την οικοδόμηση της Ευρώπης του
αύριο, όπως τουλάχιστον φαίνεται να
την έχουν οραματιστεί αυτοί που σήμερα
ασκούν πολιτική στην ΕΕ.. Σημαντική
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η με-
γάλη επιτυχία που καταγράφει το
EuropeanInnovationCouncilAccelerator

για χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρή-
σεων που προωθούν λύσεις συμβατές
με τις δύο αυτές προτεραιότητες πολι-
τικής. Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο
ταμείο με συνολικούς πόρους €1 δισ.
όταν ξεκίνησε πριν δύο μήνες έχει δεχθεί
αιτήσεις για χρηματοδότηση από 2.000
επιχειρήσεις με το συνολικό ποσό να
πλησιάζει τα €5 δισ. Η συγκεκριμένη ε-
ξέλιξη έχει γεμίσει με χαμόγελα τους
Ευρωπαίους αξιωματούχους, αφού μέσα
από την αξιολόγηση των προτάσεων
προκύπτει ότι το δυναμικό που μπορεί
να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη
της νέας εποχής είναι εκεί και δείχνει
μια ξεκάθαρη προτίμηση στις πράσινες
τεχνολογίες, ένας τομέας στον οποίον
θα μπορούσε η Ευρώπη όχι μόνο να
πρωταγωνιστήσει αλλά και να καταστεί

παγκόσμια δύναμη. Η προσοχή στο ε-
πόμενο διάστημα στρέφεται προς τον
ιδιωτικό τομέα, ο οποίος καλείται να α-
πελευθερώσει κεφάλαια και να επενδύσει
στη νέα προοπτική που ξετυλίγεται
μπροστά μας. Η επένδυση στην καινο-
τομία και τις νέες τεχνολογίες αποτελεί,
όπως όλα δείχνουν, τη μόνη αξιόπιστη
λύση στα προβλήματα ανταγωνιστικό-
τητας που συσσωρεύτηκαν τα προη-
γούμενα χρόνια και ήρθε η πανδημία
να αναδείξει με υψηλά ποσοστά χρέους.
Το δυναμικό για μια καινοτόμα και άρα
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία
βρίσκεται εδώ και προσφέρει την ανα-
γκαία ελπίδα για να ξεπεραστούν οι υ-
γειονομικές, περιβαλλοντικές και κοι-
νωνικές προκλήσεις που βρίσκονται ε-
νώπιόν μας. 
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Αναμένοντας  την Ούρσουλα
Πώς και πώς αναμένουν Αναστασιάδης και
Χριστοδουλίδης την Ούρσουλα την ερχόμενη
εβδομάδα. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε
πριν λίγες μέρες ότι τα έψαλλε κανονικά στον
Ερντογάν και του υπέδειξε πως «η ΕΕ δεν θα
δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών για την Κύπρο».
Τα είπε σε συνέντευξη Τύπου, δημόσια, ότι
συνομίλησε τηλεφωνικά στην αρχή της περα-
σμένης εβδομάδας με τον νεοσουλτάνο και
τον προειδοποίησε για την επικείμενη επί-
σκεψή του στην Κύπρο την επέτειο της εισβο-
λής. «Γνωρίζουμε ότι σε λίγο καιρό, στις 20 Ι-
ουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επισκεφθεί
την Κύπρο και του είπα ότι αυτό είναι ένα πο-
λύ ευαίσθητο θέμα για εμάς. Τόνισα ότι είμα-
στε ξεκάθαροι ότι θα παρακολουθήσουμε την
πορεία αυτής της επίσκεψης και πως ποτέ δεν
πρόκειται να δεχθούμε, ως ΕΕ, λύση δύο κρα-
τών». Και πρόσθεσε πως τώρα είναι στο χέρι
του ιδίου να στείλει ένα θετικό μήνυμα. 
Η επίσκεψή της «δικιάς μας» πια Ούρσουλας,
αφού είναι η μόνη στην ΕΕ που τόλμησε να τα
βάλει με τον νεοσουλτάνο και να τον θέσει υ-
πό… επιτήρηση για όσα ετοιμάζεται να εξαγ-
γείλει, γίνεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Λί-
γο πριν από την επίσκεψη του ίδιου του Ερ-
ντογάν. Γι΄ αυτό και αναμένεται ότι τα μηνύ-
ματα που θα σταλούν από την μοιρασμένη
Λευκωσία θα είναι ακόμα πιο έντονα. Ασχέ-
τως πόσοι τα ακούνε και πόσοι τα λαμβάνουν
πια υπόψη. 
Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, η επίσκεψη
της Ούρσουλάς μας γίνεται καθαρά για το ε-
θνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Μάλιστα, η κυβέρνηση προβάλλει ήδη την ε-
πίσκεψη ως ψήφο εμπιστοσύνης στο κυπρια-
κό πρόγραμμα ανάκαμψης. 
Πάντως, ούτε ο Μισέλ, ούτε ο Μπορέλ, ούτε ο
Μακρόν, ούτε καν ο Μητσοτάκης δεν μίλησαν
με τέτοιο προειδοποιητικό τρόπο στον Ερντο-
γάν. Γι’ αυτό και η επίσκεψη της Προέδρου εί-
ναι από τα λίγα θετικά πράγματα που μας συμ-
βαίνουν αυτή την περίοδο.
Αλήθεια, ο φίλος μας ο Τζο ή έστω ο ΥΠΕΞ
του, πότε θα μιλήσουν επίσημα για όσα προ-
γραμματίζονται την Αμμόχωστο; 
Ελπίζω η πληροφορία που έφτασε κοντά μου,
ότι ετοιμάζονται έντονες δηλώσεις πριν από
την επίσκεψη του νεοσουλτάνου από Μπλίν-
κεν ενδεχομένως και από τον ίδιο τον Μπάι-
ντεν, να αληθεύουν. Και ελπίζω να μην μεί-
νουν μόνο στις δημόσιες δηλώσεις αλλά να ε-
πιδιώξουν αποτέλεσμα με τους τρόπους που
αυτοί γνωρίζουν, εκτός δημόσιας σφαίρας. 
Εδώ θα είμαστε, που λέει και η αντιπολίτευ-
ση...

Θα αρχίσει το ΑΚΕΛ την
αλλαγή από τον εαυτό του; 
Σιγοβράζει το ΑΚΕΛ για το συνέδριό του που
θα αρχίσει την Παρασκευή και θα ολοκληρω-
θεί την Κυριακή 2 - 4 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε
και ο λεγόμενος προσυνεδριακός διάλογος, ο
οποίος άρχισε στις 7 Ιουνίου. Πρόκειται για έ-
ναν ιδιόμορφο «διάλογο» ο οποίος έγινε με
την δημοσίευση κειμένων στην «Χαραυγή» και
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του 23ου συ-
νεδρίου του ΑΚΕΛ. Αρκετά από τα κείμενα α-
ναφέρονται στην αποτυχία της σημερινής ηγε-
σίας του κόμματος να πείσει τα μέλη και τους
ψηφοφόρους του ότι το ΑΚΕΛ δεν είναι όπως
τα άλλα κόμματα. Και ότι η διαπλοκή ακόμα και
η διαφθορά δεν αγγίζει το κόμμα του λαού.
Πολλοί είναι αυτοί που υπερτονίζουν την ανά-
γκη εκσυγχρονισμού και την εκλογή του ηγέτη
του κόμματος από το σύνολο των μελών «και ό-
χι να εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή
που έχει 100 μέλη και τα 80 είναι οι έμμισθοι

και οι οικογένειές τους». Κάποιοι στέκονται ι-
διαίτερα στο θέμα της διαπλοκής εντός του Α-
ΚΕΛ με συγκεκριμένες επισημάνσεις και πα-
ραδείγματα. Και ιδιαίτερες αναφορές στα στε-
λέχη και τους έμμισθους του κόμματος. «Στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Λευκω-
σία-Κερύνεια  από τους 7 βουλευτές που εκλέ-
ξαμε οι 5 δουλεύουν στο ίδιο κτήριο, στον ίδιο
οργανισμό!!!, στα γραφεία του ΑΚΕΛ (Αντρος,
Λουκαϊδης, Στέφανος, Χριστοφίδης, Χριστό-
φιας) μα σε αλλά κτίρια, σε άλλες δουλειές, σε
άλλες πανεπιστημιακές μονάδες, σε άλλους
οργανισμούς, σε άλλους τομείς της οικονο-
μίας, σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες , σε
ξενοδοχειακά καταλύματα, σε ναυτιλιακές ε-
ταιρείες, σε ασφαλιστικούς τραπεζικούς οργα-
νισμούς, δεν έχει άξιους αριστερούς να εκλε-
γούν» αναφέρει ένα από τα άρθρα. Παραθέτει
μάλιστα πρόταση όπως στα ψηφοδέλτια συμ-
μετέχει μόνο ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο
10% από τους βουλευτές και τα έμμισθα στε-
λέχη και οι υπόλοιποι να είναι υποψηφιότητες

από επιφανείς πολίτες των γραμμάτων, των ε-
πιστήμων, της οικονομίας, των φεμινιστικών
κινημάτων, του ιατρικού κόσμου, περιβαλλο-
ντιστές κτλ, για να διευρυνθεί η βάση του κόμ-
ματος.
Στα κείμενα του «διαλόγου» υπάρχουν προτά-
σεις ακόμα και για την αναδόμηση της ΠΕΟ αλ-
λά και των ΜΜΕ του ΑΚΕΛ, την Χαραυγή, το Ρά-
διο Άστρα και τον διαδικτυακό Διάλογο. Διαβά-
ζοντας κάποιος τα άρθρα που έχουν δημοσιο-
ποιηθεί διαπιστώνει ότι υπήρξε καλή συγκομι-
δή προτάσεων. Όχι πως ακούγονται για πρώτη
φορά. Το θέμα είναι εάν η ΑΚΕΛική ηγεσία θα
τολμήσει αυτή τη φορά να προχωρήσει σε το-
μές που ενδεχομένως να βλάψουν και τα δικά
της «κεκτημένα». Αν μη τι άλλο για να πείσει
ότι το σύνθημα του κρίσιμου συνεδρίου «Δύ-
ναμη αγώνα – Δύναμη αλλαγής», δεν είναι κε-
νό περιεχομένου.

ΚΟΥΙΖ: Τι είναι μαγκιά, τι μη μαγκιά και τι τ’ ανά-
μεσό τους; 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α Τετάρτη 30 Ιουνίου 20212 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

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

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των CHRISTOPHER JASPER, 
JESSICA SHANKLEMAN  και CHARLOTTE RYAN / BLOOMBERG 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
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η επίσκεψη, οι ελπίδες της Ούρσουλα 
και ο καθρέφτης του ΑΚΕΛ 

- Αν υπάρχει ένας μάγκας στην ΕΕ, εσύ είσαι! 

«Γαμπροί για κλάματα» μια κωμωδία για να γελάσουμε με την ψυχή μας
Η Μαρίνα Φραγκεσκίδου έγραψε την κω-
μωδία παρεξηγήσεων «Γαμπροί για κλά-
ματα» στην οποία πρωταγωνιστούν οκτώ
αγαπημένοι ηθοποιοί και μέρος των εσό-
δων θα δοθεί στο «Sophia For Children /
Σοφία για τα παιδιά», θέλοντας να στη-
ρίξουν το σπουδαίο έργο και τις προσπά-
θειες του οργανισμού για καταπολέμηση
της φτώχειας και των συνεπειών της, σε
παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
Η Μαρίνα Φραγκεσκίδου σημειώνει πως
μπορεί το χιούμορ να λύνει κανένα μας
πρόβλημα, αλλά λέει πως θα λειτουργήσει
σαν παυσίπονο, «παραμερίζοντας για λίγο
το άγχος και κάποιες επώδυνες καταστά-
σεις. Θα φορτίσει, θα έλεγα, τις μπαταρίες
μας» και θέλει ο θεατής να φύγει έχοντας
γελάσει με την ψυχή του… «και για μένα
αυτό είναι ευλογία. Είναι το δώρο μας
στον καθένα ξεχωριστά».
–Τι σε έκανε να θες να γράψεις μια
κωμωδία; Ήταν έργο της καραντίνας; 

–Αγαπώ την κωμωδία. Πολύ. Έχω χαρά,
όταν ο κόσμος γελά. Θεωρώ το γέλιο
άκρως αγχολυτικό και αναγκαίο για την
ψυχική μας ισορροπία. Και ο τελευταίος
ενάμισης χρόνος θα έλεγα πως είχε πε-
ρισσότερες «σκοτεινές», μαύρες, μέρες
παρά γελαστές και φωτεινές. Στερηθήκαμε
ανθρώπους, καταστάσεις και… ζωή! Κλη-
θήκαμε όλοι να ζήσουμε πρωτόγνωρες
καταστάσεις. Προσωπικά, στην πρώτη
καραντίνα δεν μπορούσα ούτε στο μπαλ-
κόνι μου να βγω, γιατί άρχισα να πιστεύω
πως αν τολμήσω να αναπνεύσω τον αέρα
θα μολυνθώ και θα πεθάνω. Παράνοια;
Μπορεί. Αλλά αυτό βίωσα. Και απομονώ-
θηκα. Ήταν δύσκολο. Για πολλούς αν-
θρώπους. Και έπρεπε να παραμείνω ψύ-

χραιμη, καθώς δεν ήθελα να μεταφέρω
το άγχος και τις ανησυχίες μου στα παιδιά.
Κι αυτό με καταπίεζε ακόμη περισσότερο.
Επομένως, η κωμωδία ήταν μια ανάγκη
μου, θα έλεγα, για την περίοδο αυτής της
μακροχρόνιας καραντίνας. 
–Ξεκάθαρη πρόθεση λέτε για γέλιο,
χαρά και εκτόνωση, άρα καμία πρό-
θεση για δεύτερα και τρίτα επίπε-
δα… πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη
τελικά το γέλιο;

–Ναι. Τόσο πολύ ανάγκη έχουμε το γέ-
λιο. Γιατί το στερηθήκαμε. Αυτό πιστεύω
παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μου. Κα-
τσουφιασμένα πρόσωπα, σκυφτά, κρυμ-
μένα πίσω από μάσκες. Δυο μάτια ανέκ-
φραστα, στεγνά και κενά. Παντού. Στον
φούρνο της γειτονιάς, στο ζαχαροπλα-
στείο, στο καφέ… Μην αναφέρω και την
έξαρση της εγκληματικότητας. Το γέλιο
είναι λυτρωτικό. Δεν συμφωνείτε; Και
στην παρούσα φάση, δεν έχω καμία άλλη
πρόθεση. 
–Είναι όμως φάρμακο, ή απλώς ένα
πρόσκαιρο παυσίπονο;

–Σίγουρα δεν θα λύσει κανένα μας
πρόβλημα. Θα λειτουργήσει σαν παυσί-
πονο, παραμερίζοντας για λίγο το άγχος
και κάποιες επώδυνες καταστάσεις. Θα
φορτίσει, θα έλεγα, τις μπαταρίες μας. Κι
αυτό το «φόρτισμα» μπορεί να είναι το
έναυσμα για να βρει ο καθένας την άκρη
του δικού του νήματος μπας και καταφέρει
να φτάσει στο τέλος της όποιας κατάστα-
σης βιώνει.
–Είναι εύκολο να γράψει κάποιος σή-
μερα μια κωμωδία παρεξηγήσεων;
Περιορίζεται το χιούμορ λόγω της
πολιτικής ορθότητας της εποχής μας;

–Αν μιλάμε για περιορισμό στην τέχνη,
πάει το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν είναι τί-
ποτα εύκολο. Ούτε η κωμωδία, ούτε το
δράμα. Το στήσιμο μιας κωμωδίας μπορεί

να είναι και πιο δύσκολο από το στήσιμο
μιας δραματικής ιστορίας. Δεν είναι τόσο
εύκολο να κάνεις κάποιον να γελάσει.
Δεν αρκεί ένα καλό κείμενο, μια καλή α-

τάκα. Χρειάζεται κι ένας εξαίρετος ηθο-
ποιός κι ένας ευφάνταστος σκηνοθέτης.
Ο συντονισμός και η συνεργασία όλων
αυτών επιβάλλεται για να μπορέσει να
φτάσει το αστείο στο κοινό. 
–Ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχει
ένας συγγραφέας όταν γράφει κωμω-
δία, αλλά και ποια είναι τα όρια, ώστε
να μη φτάσει να γίνει απλώς μία κακή
επιθεώρηση;

–Όταν γράφω δεν σκέφτομαι, ούτε πε-
ριορισμούς έχω και σίγουρα δεν με προ-
βληματίζει η πολιτική ορθότητα. Γράφω
όταν έχω να πω μια ιστορία. Πρώτα μου
γεννιούνται οι ήρωες και έπειτα γίνομαι
η φωνή τους. Δεν γράφω έχοντας αυτο-
σκοπό να περάσω κάποιο συγκεκριμένο
μήνυμα. Όταν ολοκληρωθεί πια η όποια
ιστορία, ξανακοιτάω το έργο. Και τότε
παρατηρώ σαν τρίτο μάτι αν μου λέει
κάτι εμένα αρχικά ή όχι. Δεν θεωρώ πως
υπάρχουν όρια στο γράψιμο. Ή τουλά-
χιστον δεν πατάω σε κάποια εγώ. Η επι-
θεώρηση, είναι άλλο είδος. Δεν έχει καμία
σχέση με ένα θεατρικό έργο που έχει
αρχή, μέση και τέλος. Αφορά εναλλαγές
πράξεων, αλλεπάλληλες σκηνές με μου-
σική, τραγούδι και χιουμοριστικούς δια-
λόγους που καυτηριάζουν την επικαιρό-
τητα. Πολλοί τα συγχέουν επειδή ένα θε-
ατρικό έργο μπορεί να περιλαμβάνει και
χορευτικά και τραγούδι. Δεν μπορώ να
τα συγκρίνω γιατί είναι σαν να συγκρίνω
ένα μαρούλι με ένα καρπούζι. Το ένα είναι
λαχανικό και το άλλο φρούτο!
–Φαντάζομαι ότι το στοίχημα αυτής
της παράστασης είναι να φύγει ο θε-
ατής έχοντας γελάσει με την ψυχή
του ή υπάρχει και κάτι άλλο;

–Ας φύγει ο θεατής έχοντας γελάσει με
την ψυχή του και για μένα αυτό είναι ευ-
λογία. Είναι το δώρο μας στον καθένα ξε-
χωριστά. Και θέλουμε τόσο να το εισπράξει
και να το χαρεί. Γιατί αν για έστω δύο ώρες
καταφέρουμε και κερδίσουμε τον θεατή,
ξεχαστεί και αφήσει πίσω του κάθε έγνοια,
τότε μόνο καλό θα του κάνουμε. 
–Θα ήθελα να μου πεις και δυο λόγια
για τη στήριξη του έργου τού «Sophia
For Children / Σοφία για τα παιδιά».
Πώς προέκυψε;

–Όταν αποφασίσαμε με τον Πάνο
Στρούθο, τον παραγωγό, ότι θα προχω-
ρήσουμε σε συνεργασία θελήσαμε και οι
δύο να προσφέρουμε μέρος των εσόδων
σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα για να
στηρίξουμε το έργο τους. Συζητήσαμε
διάφορα και καταλήξαμε και οι δύο στο
«Sophia For Children / Σοφία για τα παιδιά».
Το ίδρυμα κάνει εξαιρετική δουλειά βοη-
θώντας, ουσιαστικά, παιδιά που μαστί-
ζονται από τη πείνα και την ανέχεια στην
Κένυα. Εύχομαι μελλοντικά να μπορούμε
να υποστηρίξουμε το έργο ακόμα περισ-
σότερων ιδρυμάτων, γιατί μόνο στηρίζο-
ντας τέτοιες προσπάθειες μπορεί να ο-
μορφύνει ο κόσμος. Και σε όλα τα παιδιά
του κόσμου αξίζει το καλύτερο! Γιατί αυτά
ποτέ δεν φταίνε σε τίποτα… 

Πληροφορίες
«Γαμπροί για κλάματα», πρεμιέρα: 11 και
12 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ. Σκαλί Αγλα-
ντζιάς. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα α-
κολουθήσει περιοδεία στα ανοιχτά θέα-
τρα της Κύπρου. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
70009411

Η διεθνής ένωση της βιομη-
χανίας αεροπορικών εταιρει-
ών αναμένεται να προτείνει
στόχο για μηδενικές εκπομπές
καυσαερίων το 2050, καθώς
αυξάνονται οι επικρίσεις στον
κλάδο που χρησιμοποιεί ρυ-
πογόνα καύσιμα και εντείνο-
νται οι πιέσεις προκειμένου
να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους
στόχους για την κλιματική
αλλαγή. 

Σε συνέντευξή του ο Γουίλι
Γουόλς, γενικός διευθυντής
της ΙΑΤΑ, ανέφερε πως η Διε-
θνής Ενωση Αερομεταφορέων
θα ζητήσει από τις αεροπο-
ρικές εταιρείες να υιοθετή-

σουν τον στόχο στην ετήσια
σύνοδό τους, που έχει προ-
γραμματισθεί να διεξαχθεί
τον Οκτώβριο στη Βοστόνη.
Ορισμένες αεροπορικές όπως
οι IAG, ιδιοκτήτρια των British
Airways, Delta Air Lines και
United Airlines Holding έχουν
ήδη υιοθετήσει αυτόν τον
στόχο. 

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο
για την ΙΑΤΑ, που δεν έχει α-
νανεώσει τις σχετικές δεσμεύ-
σεις της από το 2009, όταν ο
κλάδος των αεροπορικών ε-
ταιρειών δεσμεύθηκε ότι στα
μέσα του αιώνα θα έχει μει-
ώσει τις εκπομπές καυσαερίων
κατά 50% σε σχέση με τα ε-
πίπεδα του 2005. Εκτοτε, ό-
μως, έχουν αυξηθεί οι εκπο-
μπές καυσαερίων από τη βιο-
μηχανία των αερομεταφορών
εξαιτίας της εκρηκτικής αύ-
ξησης των αεροπορικών τα-
ξιδιών, που διεκόπη μόνο το
περασμένο έτος λόγω της παν-
δημίας. 

Ο κ. Γουόλς δήλωσε βέβαι-
ος ότι «η βιομηχανία των αε-
ρομεταφορών θα συμμορφω-
θεί με τους στόχους», αλλά

προσέθεσε πως «πρέπει όλα
να γίνουν μέσα από την προ-
βλεπόμενη τυπική διαδικα-
σία».

Ο κλάδος υφίσταται εντει-
νόμενες πιέσεις και προσελ-
κύει όλο και περισσότερες ε-
πικρίσεις, καθώς άλλες ρυπο-
γόνες και ενεργοβόρες βιο-
μηχανίες, όπως οι αυτοκινη-
τοβιομηχανίες, τείνουν όλο
και περισσότερο να προσαρ-
μοστούν στους στόχους που
έχει θέσει η Συμφωνία των
Παρισίων για τη μείωση των
εκπομπών καυσαερίων. Πριν
από την πανδημία οι επικρί-
σεις στον κλάδο οδήγησαν
στην ανάδυση κινημάτων υ-
πέρ της μείωσης των αερο-
πορικών ταξιδιών και τη στρο-
φή στα ταξίδια με τρένο. 

Προ της πανδημίας η πα-
γκόσμια βιομηχανία αεροπο-
ρίας ήταν υπεύθυνη για πε-
ρίπου το 2% των εκπομπών
καυσαερίων. Η προσωρινή
μείωση των εκπομπών της ό-
ταν ο κόσμος έμεινε στο σπίτι
εκτιμάται πως δεν θα έχει ου-
σιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι α-
φορά την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, καθώς
τα αέρια παραμένουν στην
ατμόσφαιρα για εκατοντάδες
χρόνια. Σύμφωνα με τον κ.
Γουόλς, οι αερομεταφορείς
δεν μπορούν να κάνουν πολ-
λά, αλλά είναι εφικτή μια πο-
ρεία προς το μηδενικό απο-
τύπωμα άνθρακα αν κυβερ-
νήσεις, πετρελαϊκές εταιρείες
και βιομηχανίες παραγωγής
αεροσκαφών συμφωνήσουν
να αναλάβει η καθεμία το με-
ρίδιο ευθύνης που της ανα-
λογεί.

Και βέβαια, μία από τις προ-
κλήσεις στη βιομηχανία των
αερομεταφορών είναι η δυ-
σκολία που έχει η κατασκευή
αεροσκαφών που θα κινού-
νται με εναλλακτικά καύσιμα.
Ειδικότερα, η ΙΑΤΑ σκοπεύει
να πιέσει την ευρωπαϊκή αε-
ροναυπηγική βιομηχανία
Airbus να δεσμευθεί ότι μέχρι
το 2025 θα έχει παρουσιάσει
αεροσκάφος το οποίο θα κι-
νείται με υδρογόνο και ζητάει
να είναι ομόλογο σε μέγεθος
με το Α320 που μεταφέρει 150
άτομα.

Νέος πονοκέφαλος 
για τις αεροπορικές

<<<<<<

Εντείνονται οι πιέ-
σεις στον κλάδο προ-
κειμένου να υιοθετή-
σει πιο φιλόδοξους
στόχους για την κλι-
ματική  αλλαγή.

«Το στήσιμο μιας κωμωδίας μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το στήσιμο μιας δραματι-
κής ιστορίας. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις κάποιον να γελάσει» λέει η συγγραφέας Μα-
ρίνα Φραγκεσκίδου.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τι και αν άρχισε δειλά - δειλά να παρουσιάζει
σημάδια ανάκαμψης η οικονομία μετά
τους πολύμηνους περιορισμούς που επι-
βλήθηκαν, οι «χαμηλές πτήσεις» του του-
ρισμού και οι ανησυχίες για έλευση ενός
τέταρτου κύματος της πανδημίας στην
Κύπρο, επηρεάζουν οικονομία και τρά-
πεζες. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα για α-
ντιμετώπιση της πανδημίας είναι το κλειδί,
με την εκστρατεία εμβολιασμού να είναι
προτεραιότητα όλων των κρατών, όπως
φυσικά και της Κύπρου ώστε να μην υ-
πάρξει ξανά οπισθοδρόμηση. Το 3,6% της
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ για το
2021 βάσει των δεικτών του Υπουργείου
Οικονομικών δεν αποκλείεται να επηρε-
αστεί προς τα κάτω από την έλευση ενός
4ου πανδημικού κύματος, αλλά και με μία
επέκταση της περιόδου χαμηλών τουρι-
στικών κρατήσεων από Βρετανούς και
Ρώσους. Η επιστημονική κοινότητα τονίζει
ότι η μετάλλαξη «Δέλτα», ή αλλιώς «ινδική»,
όπως αποκαλείται, θα επικρατήσει σε όλο
τον κόσμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού
και θα ευθύνεται για το 90% των νέων
λοιμώξεων, ενώ είναι 50 – 70% πιο μετα-
δοτική από την αντίστοιχη «βρετανική»
μετάλλαξη. Από την άλλη, το τουριστικό
προϊόν της Κύπρου –καλώς ή κακώς- είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτές τις δύο
αγορές και αν δεν έρθουν οι τουρίστες
από Βρετανία ή από Ρωσία, για άλλη μια
χρονιά ο τουρισμός θα καταγράψει μειώσεις
της τάξης του 85%. Με βάση τα αποτελέ-
σματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, τα έσοδα από τον
τουρισμό τον Απρίλιο 2021 έφθασαν τα
31,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με μηδενικά
έσοδα που καταγράφηκαν κατά τον Απρίλιο
2020, περίοδο κατά την οποία είχαν ε-
φαρμοστεί στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχε-
σης της εξάπλωσης της πανδημίας κορω-
νοϊού. Με βάση τα συγκεκριμένα μέτρα,
υπήρξε απαγόρευση εισόδου στη Δημο-
κρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.
Σε σύγκριση με τα έσοδα από τον τουρισμό
για τον Απρίλιο 2019 που ήταν στα 186,6
εκατ. ευρώ, παρατηρήθηκε μείωση 83%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου
2021 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολο-
γίζονται σε 46,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με 115,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση
59,8% καθώς και μείωση 87,7% σε σχέση
με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου
2019 που ήταν στα 375,2 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, με αυτό το ρυθμό, δηλαδή χα-
μηλό τουρισμό και με νέα απειλή για τον
ιό, η ανεργία θα είναι ευχής έργον να
κρατηθεί όπως εκτιμά το Υπουργείο, στο
7,2%, ενώ την ίδια ώρα, τα ελλείμματα
θα είναι δύσκολο να κρατηθούν μόνο
στο -4,7% για το 2021. Για πλεόνασμα οι

εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα έρθει το
2023, στο μόλις 0,1%.

Πίεση στο χρέος
Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, το

2020 ανέβηκε από το 94% του 2019, στο
118,2% στο τέλος του 2020. Η εκτίμηση
για μείωσή του στο 111,9% στο τέλος του
2021 εάν συνεχίσουμε με τον φόβο έλευσης
του ιού και των χαμηλών τουριστικών α-
φίξεων, δεν αναμένεται να είναι έργο που
θα γίνει εύκολα κατορθωτό. Αυτό βεβαίως
το γεγονός επηρεάζει και την όλη πορεία
μείωσής του, που για το 2022 το Υπουργείο
εκτιμά πως θα πέσει στο 103,9%, το 2023
στο 99,5% και το 2024 στο 92,9%. Οι θεσμοί
είχαν προειδοποιήσει πως η οικονομική
στήριξη του κράτους θα έπρεπε να αρθεί
σταδιακά, ακόμα μετά την λήξη της παν-
δημίας. Αυτή τη θέση την είχαν εκφράσει
πριν αρχίσουν οι μεταλλάξεις, ενώ την

ώρα που οι μεταλλάξεις όπως η ινδική α-
πειλεί την υγεία, άρα και κατ’ επέκταση
και την οικονομία, η άρση της οικονομικής
στήριξης από τα κράτη δεν μπορεί να υ-
φίσταται σε συγκεκριμένους κλάδους.
Από ότι φαίνεται, η στήριξη στον τομέα
της φιλοξενίας και εστίασης που περιλαμ-
βάνονται τα ξενοδοχεία και οι συναφείς
κλάδοι θα συνεχίσει για αρκετούς μήνες
ακόμα και πλέον γεννώνται ερωτηματικά
αναφορικά με την οικονομική δυνατότητα
του κράτους να συνεχίσει να στηρίζει
μέσω επιδομάτων. Το κράτος έχει δώσει
μέχρι στιγμής περί τα 2 δισεκατομμύρια
σε επιδόματα από το Μάρτη του 2020 που
εμφανίστηκε η πανδημία στην Κύπρο και
το χρέος εκτοξεύτηκε στο 118,2%. 

Επαναπροσέγγιση-αναδιάρθρωση
Θα δουν τους ισολογισμούς τους να

«χτυπιούνται» από την ξενοδοχειακή βιο-

μηχανία οι τράπεζες, ενώ όπως έγραψε η
«Κ» στην έκδοση της Κυριακής, αναμένεται
να γίνουν αναδιαρθρώσεις πάνω στις α-
ναδιαρθρώσεις που ήδη έχουν επιτευχθεί
από τη στιγμή που σταμάτησε το δικαίωμα
ενός δανειολήπτη να βρίσκεται στο πρό-
γραμμα αναστολής δόσεων δανείων. Οι
ξενοδόχοι με τα παρόντα δεδομένα δεν
αναμένεται να μπορέσουν να καταβάλουν
τις δόσεις τους στις τράπεζες, παραδοσιακά
που είναι κάθε Σεπτέμβριο. Οι ξενοδόχοι
καταβάλλουν δύο με τρεις φορές το χρόνο
τις δόσεις τους και βέβαια το καλοκαίρι
του 2021 θα δείξει εάν θα έχουν τη δυνα-
τότητα ή όχι να καταβάλουν την προ-
γραμματισμένη τους δόση. Μεγάλο πρό-
βλημα αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται γύρω από τα ξε-
νοδοχεία. Δίχως τουριστικό ρεύμα και
δίχως να υπάρχουν κρατήσεις δεν μπορούν
να δραστηριοποιηθούν οικονομικά. Το Υ-

πουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Τρίτη
ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου οι αιτήσεις για τα Ειδικά
Σχέδια στήριξης που αφορούν στην πε-
ρίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή
Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του Υπουργείου, πρόκειται για Ειδικό Σχέ-
διο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουρι-
στικών Καταλυμάτων, Ειδικό Σχέδιο Οι-
κονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων
με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονο-
μικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρε-
άζονται από τον Τουρισμό, Ειδικό Σχέδιο
Μερικής Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης, Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Α-
ναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης,
Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυ-
τοτελώς Εργαζομένων Απόφαση, Ειδικό
Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και Ειδικό Επί-
δομα Απουσίας από την Εργασία για Λό-
γους Υγείας.

Η μετάλλαξη προσβάλλει και την οικονομία
Στο ακουστικό κυβέρνηση και τράπεζες για την επιδημιολογική εικόνα, τους εμβολιασμούς και τις χαμηλές πτήσεις στον τουρισμό

Κλειδί τα εμβόλια
Την Τρίτη ο υπ. Οικονομικών Κωνστα-
ντίνος Πετρίδης ανέφερε στο συνέ-
δριο του ΠΑΣΥΞΕ πως το καλύτερο
«μπράντινγκ» θα ήταν το 100% των
εργαζομένων να είναι εμβολιασμένοι
ούτως ώστε να αναδειχθεί η Κύπρος
όχι μόνο μια φιλόξενη χώρα επειδή
προσφέρει ωραία γαστρονομία, ήλιο
και αξιοθέατα, αλλά ότι είναι μια χώρα
που προσφέρει και ασφάλεια εν και-
ρώ πανδημίας. Το κλειδί για να μην υ-
πάρξουν άλλοι περιορισμοί στην οικο-
νομία, αλλά και για να είναι οχυρωμέ-
νη η κοινωνία και να είναι εις θέση να
υποδεχθεί τουρίστες η Κύπρος με α-
σφάλεια, είναι οι εμβολιασμοί. Σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της τελευταίας
εβδομάδας, στο 63,6% έχει φτάσει το
ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμ-
βολιαστεί με μία δόση των εμβολίων
κατά του ιού, ενώ ποσοστό 47,8% έχει
εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις των
τριών εμβολίων AstaZeneca, Pfizer,
Moderna ή με το μονοδοσιακό της
Johnson. Από 18 έως και 29 ετών πο-
λίτες όμως, η εμβολιαστική κάλυψη
είναι χαμηλή και πρέπει να αυξηθούν
για να υπάρχει επαρκής προστασία
στον πληθυσμό.

<<<<<<<

Τα έσοδα από τον τουρισμό
για τον Απρίλιο 2019  
ήταν στα 186,6 εκατ. ευρώ, 
ενώ τον Απρίλιο του 2021 πα-
ρατηρήθηκε μείωση 83%.  

Θα δουν τους ισολογισμούς τους να «χτυπιούνται» από την ξενοδοχειακή βιομηχανία οι τράπεζες, ενώ όπως έγραψε η «Κ», αναμένεται να γίνουν αναδιαρθρώσεις πάνω στις αναδιαρθρώσεις.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την
τουριστική απεξάρτηση της Κύπρου από
την Ρωσία και την Βρετανία. Ή τουλάχι-
στον αυτό φαίνεται να καταδεικνύουν
τα δεδομένα και να τονίζουν μέσα από
επίσημες τοποθετήσεις τους οι βασικοί
συντελεστές του τουριστικού τομέα στο
νησί. Όσον αφορά τα δεδομένα, η πρό-
σφατη έρευνα του European Travel
Commision έφερε στην επιφάνεια τις αλ-
λαγές που συντελούνται στις προτιμήσεις
των τουριστών και οι οποίες προκύπτουν
ένεκα πανδημίας. Για παράδειγμα το 32%
των συμμετεχόντων στην έρευνα έδειξε
την πρόθεσή τους να αποφύγουν προο-
ρισμούς με υψηλά επίπεδα υπερπληθυ-
σμού, ενώ το 44% να εκφράζει προτίμηση
για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής. Πρό-

κειται για τάση η οποία θα μπορούσε να
θεωρηθεί ευνοϊκή για την Κύπρο ως προ-
ορισμός που επικεντρώνεται στην επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ση-
μειώνεται ότι το δείγμα της έρευνας ήταν
6 χιλιάδες άτομα από Γερμανία, Βρετανία,
Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία,
Ισπανία, Πολωνία και Αυστρία. Πρόκειται
για αγορές ευρωπαϊκές, οι οποίες σύντομα
θα εφαρμόσουν μαζί με την Κύπρο το
κοινό πράσινο διαβατήριο - ένα σταθερό
πλαίσιο ταξιδιού όπως το χαρακτήρισε ο
υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.
Στον αντίποδα  καταγράφονται και φέτος
άδειες κλίνες στα ξενοδοχεία, λόγω της
απουσίας Βρετανών και Ρώσων και έντονη
αβεβαιότητα που προκύπτει από την δι-
στακτικότητα της βρετανικής και ρωσικής
κυβέρνησης να επιτρέψουν τα ταξίδια
σε κανονικούς ρυθμούς. 

12 μήνες προθεσμία
Τα δεδομένα και οι συγκυρίες, δείχνουν

ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για
την Κύπρο να μεταφέρει στην πράξη
αυτό που επαναλαμβάνει τα τελευταία
χρόνια : να απεξαρτηθεί τελικά από τις
διαχρονικά παραδοσιακές αγορές του-
ρισμού της Μεγάλης Βρετανίας και της

Ρωσίας αλλά και του Ισραήλ και να επεν-
δύσει ουσιαστικά και στοχευμένα σε πε-
ρισσότερες αγορές. Αυτό ήταν και το μή-
νυμα των όσων ανέφερε μιλώντας στο
43ο συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ξενοδόχων, ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος ο οποίος ίσως για πρώτη
φορά ξεκάθαρα τόνισε ότι οι αγορές Ρωσία
και Βρετανία δεν είναι πια μονόδρομος
ενώ διαμήνυσε ότι μέσα στους επόμενους
δώδεκα μήνες  οι προσπάθειες να πρέπει
να επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή αγορά,
ώστε να κερδηθούν μερίδια τουριστικής
πίτας όταν ξεκλειδώσει ο τομέας το 2022.
«Πρέπει  όλοι να αντιληφθούμε ότι το ε-
πόμενο δωδεκάμηνο η ΕΕ είναι εκείνη
που θα μας δώσει ένα σταθερό πλαίσιο
ταξιδιού για να μπορέσουμε να προσελ-
κύσουμε και από εκεί τουρισμό. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει η
Ρωσία, η Βρετανία και το Ισραήλ. Βεβαίως
θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτές
αλλά δεν μπορεί πλέον να είναι η μόνη
κατεύθυνση», τόνισε. Ενδεικτικό της
πρόθεσης για νέες αγορές είναι και η α-
πόφαση να μειωθεί το κονδύλι για προ-
ώθηση της Κύπρου σε Βρετανία και Ρωσία
στο 20% σε σχέση με το υπόλοιπο 80%
που θα διατεθεί σε ευρωπαϊκές κυρίως
αγορές.

Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται
να δείχνει και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Ξενοδόχων, τα μέλη του οποίου βλέπουν
για 2η συνεχόμενη χρονιά τις ξενοδοχει-
ακές κλίνες άδειες, λόγω ακριβώς της ε-
ξάρτησης από τις αγορές της Βρετανίας
και της Ρωσίας και των συνεχών αναβολών
στην έναρξη των ταξιδίων από Βρετανία
και των ναυλωμένων πτήσεων από τη
Ρωσία. Στην εναρκτήρια ομιλία του στο
ετήσιο συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, ο πρόεδρός
του Χάρης Λοϊζίδης τόνισε την ανάγκη
για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
που προσφέρει η Κύπρος, με στόχο την
προσέλκυση πιο ποιοτικού τουρισμού υ-
ψηλών εισοδημάτων. 

Individual ταξιδιώτες
Στους στόχους και η προσέλκυση με-

μονωμένων τουριστών οι οποίοι φαίνεται
να κυριαρχούν στις τουριστικές τάσεις
το επόμενο διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα
ότι το αποτύπωμα στα τουριστικά έσοδα
που θα αφήσει ο τουρισμός αυτού του εί-
δους, θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση
με τον τουρισμό του ηλίου και της θά-
λασσας και των οργανωμένων ταξιδίων
που γέμιζαν τα ξενοδοχεία μέχρι σήμερα.
Για να πετύχουμε να κερδίσουμε ποιοτικό
τουρισμό «θα πρέπει να εργαστούμε για

το rebranding του τομέα, να εμβολιάσουμε
το μοντέλο ήλιος- θάλασσα με νέα στοιχεία
επενδύοντας στην αυθεντικότητα της
κυπριακής υπαίθρου, στην κυπριακή γα-
στρονομία και στην ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουρισμού με εξειδικευμένα προϊ-
όντα και υπηρεσίες. Να αναζητήσουμε
ευκαιρίες σε αγορές που δεν είχαμε διε-
ρευνήσει μέχρι σήμερα ενώ είμαστε υ-
πόχρεοι να εργαστούμε για την προσέλ-
κυση επενδύσεων στον τομέα» τόνισε ο
κ. Λοϊζίδης, δίνοντας το στίγμα για το
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ή του-
λάχιστον ποια θα πρέπει να είναι. Αυτό
που έχει ειπωθεί και τονιστεί τόσο εντός
όσο και εκτός συνεδρίου είναι ότι πρω-
τοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση θα
πρέπει να αναληφθούν τόσο από το αρ-
μόδιο Υφυπουργείο όσο και από τους ί-
διους τους ξενοδόχους, οι οποίοι πρέπει
να πειστούν να αφήσουν πίσω τους το
παραδοσιακό μοντέλο στο οποίο βασίζο-
νταν διαχρονικά.  

Διαχρονικές στρεβλώσεις
Για διαχρονικές στρεβλώσεις που κα-

τέστησαν ενδεχομένως τον τουρισμό ό-
μηρο των διοργανωτών ταξιδίων μίλησε
ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη
για εμβολιασμό του τουριστικού προϊόντος
με νέες μορφές τουρισμού.  Ξεκαθάρισε
ότι δεν πρέπει να χαθούν οι σχέσεις με
τους διοργανωτές ταξιδίων αλλά να γίνουν
επενδύσεις και σε άλλες μορφές, όπως
τον μεμονωμένο τουρισμό και στα
personal groups από άλλες χώρες ώστε
να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη στον του-
ρισμό. Τόνισε ότι το κυπριακό τουριστικό
προϊόν δεν είναι μόνο ήλιος θάλασσα και
για αυτό, όπως είπε, πρέπει να γίνει δουλειά
με κυβερνητικές πολιτικές και ιδιωτικές
πρωτοβουλίες.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Για το χειρότερο σενάριο που είναι μια
ενδεχόμενη νέα έξαρση της πανδημίας
στην καρδιά της τουριστικής καλοκαιρινής
κίνησης, προετοιμάζονται κυβέρνηση,
επιδημιολόγοι και υγειονομικές αρχές.
Με την τάση των ημερήσιων κρουσμάτων
να συνεχίζει να κινείται αυξητικά, αυτό
που προκαλεί ανησυχία είναι τα κρού-
σματα να αγγίξουν νούμερα που στο πα-
ρελθόν οδήγησαν στη λήψη σκληρών μέ-
τρων αναχαίτισης της πανδημίας, με κοι-
νωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Στη
λογική των έγκαιρων κινήσεων, όπως
στην περίπτωση πριν το Πάσχα, η κυ-
βέρνηση αναμένεται μέχρι την ερχόμενη
Παρασκευή, το αργότερο αρχές της επό-
μενης εβδομάδας να έχει καταλήξει και
να ανακοινώσει τα μέτρα ανακοπής της
πανδημίας. Στο κλίμα αυτό θετικό στοιχείο
μπορεί να θεωρηθεί η άποψη των υγειο-
νομικών αρχών για το αποτύπωμα της έ-
ξαρσης στο σύστημα υγείας. Στην τελευ-
ταία σύναξη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να
έλαβε διαβεβαιώσεις πως τα νοσοκομεία
είναι σε θέση να αντέξουν τη νέα πίεση
ακόμα και αν τα ημερήσια κρούσματα α-
νέλθουν στα πεντακόσια. Το ζήτημα που
εξετάζεται είναι αν η επιδημιολογική ε-
πιβάρυνση ξεπεράσει τα 500, την ώρα
μάλιστα που οι εκτιμήσεις από το Ευρω-
παϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων (ECDC) είναι απαισιόδοξες.

Η τελευταία αξιολόγηση απειλής του
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και

Ελέγχου Νόσων (ECDC) ημερομηνίας 23
Ιουνίου, δείχνει ξεκάθαρα τι είναι αυτό
που προκαλεί τις έντονες ανησυχίες στα
κράτη μέλη, ανάμεσά τους και στην Κύπρο.
Όπως είχε γράψει η «Κ» στην έκδοση της
περασμένης Κυριακής, το γενικό συμπέ-
ρασμα της αξιολόγησης του ECDC είναι
πως θεωρεί ως πολύ υψηλή την πιθανό-
τητα το SARS-CoV-2 Delta VOC να εξα-

πλωθεί τάχιστα. Το δεύτερο συμπέρασμα,
της αξιολόγησης είναι η διαπίστωση πως
το 70% των νέων μολύνσεων SARS-CoV-
2 στην Ε.Ε θα οφείλεται σε αυτήν την πα-
ραλλαγή. Το τρίτο και πιο σημαντικό συ-
μπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο ECDC
είναι πως η έξαρση της νέας πανδημίας,
κατά πολλούς το τέταρτο κύμα, θα εκδη-
λωθεί μέσα στον Αύγουστο. 

Από τις κινήσεις που ήδη γίνονται σε
όλα τα επίπεδα αυτό που προβληματίζει

είναι το τι γίνεται στην περίπτωση που η
επιθετική συμπεριφορά της ινδικής με-
τάλλαξης δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Σε
πολιτικό επίπεδο, όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε, η άποψη που υπάρχει
είναι πως ένας ημερήσιος αριθμός ύψους
400 κρουσμάτων το επόμενο διάστημα,
δεν είναι το ίδιο με τον αντίστοιχο αριθμό
του περασμένου Ιανουαρίου, ο οποίος ο-
δήγησε στη λήψη περιοριστικών μέτρων.
Στη λογική αυτή κινούνται κυβέρνηση

και επιδημιολόγοι και η κατεύθυνση που
φαίνεται να έχει δοθεί είναι πως τα ανα-
μενόμενα μέτρα, επί του παρόντος, δεν
θα επηρεάσουν την καθημερινότητα αλλά
και την οικονομία. Μέχρι νεοτέρας τα α-
ναμενόμενα μέτρα, θα κινούνται σε δυο
παράλληλες κατευθύνσεις. Πρώτον αύξηση
του εμβολιαστικού προγράμματος σε νε-
αρές ηλικίες με ταυτόχρονη ενημέρωση.
Στο Υπουργείο Υγείας θεωρούν τον μήνα
Ιούλιο ως καθοριστικό για την αύξηση

του ποσοστού εμβολιασμού, μιας και υ-
πάρχουν ενδείξεις πως θα επιταχυνθεί το
εμβολιαστικό πρόγραμμα με την άφιξη
των φοιτητών για τις καλοκαιρινές δια-
κοπές. Δεύτερον την υιοθέτηση μέτρων
που θα εντείνουν τους υγειονομικούς ε-
λέγχους. Σε επιστημονικό επίπεδο προ-
βάλλεται ως επιτακτική ανάγκη ο τερμα-
τισμός του κλίματος χαλαρότητας και η
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων. Η αυστηροποίηση των ελέγχων

παρουσιάζεται ως το πρώτο βήμα που θα
δώσει μια εικόνα για τα επόμενα που θα
πρέπει να γίνουν, εάν και εφόσον παραστεί
ανάγκη. Η επαναφορά του Safe Pass και
για εξωτερικούς χώρους κινείται σε αυτή
τη λογική. Από την αξιολόγηση των τε-
λευταίων επιδημιολογικών δεδομένων
που υπάρχουν προκύπτει πως διασπορά
του ιού οφείλεται στην χαλάρωση σε νε-
ανικά στέκια, πάρτι σε εξωτερικούς χώρους
και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι. 

Η λογική των μέτρων
Στα υπό συζήτηση μέτρα, τα υπουργεία

έχουν πάρει εντολή να κάνουν εισηγήσεις
για κίνητρα που θα δοθούν και θα αυξή-
σουν τα ποσοστά εμβολιασμού. Στις επι-
λογές της κυβέρνησης έχει αποκλειστεί
το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν κίνητρα,
υπό τη μορφή χρηματικού μπόνους. Στη
σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο αυτό
το οποίο φαίνεται να απασχόλησε ήταν
η λήψη μέτρων το συντομότερο δυνατόν
προκειμένου να υπάρχει χρονικό περι-
θώριο να αποδώσουν μέχρι τον Αύγουστο.
Αυτό που τονίσθηκε ήταν η επιτακτική
ανάγκη να μην ξεφύγει η πανδημία την
περίοδο αυτή, κάτι που θα δυσκολέψει
αφάνταστα τον έλεγχό της, μέσα στον
Αύγουστο με ό,τι αυτό μπορεί να συνε-
πάγεται για την οικονομία και τον του-
ρισμό. Στο τραπέζι αυτή την περίοδο δεν
υπάρχει το σενάριο των σκληρών μέτρων,
ωστόσο ουδείς μπορεί να πει με βεβαιό-
τητα ότι δεν θα είναι επιλογή εάν οι σχε-
διασμοί και οι κινήσεις δεν αποδώσουν
τα αναμενόμενα.

Aρχισε 
η απεξάρτηση
από Βρετανία
και Ρωσία
Αλλάζουν οι ισορροπίες στις τουριστικές 
αγορές, επενδύει στην Ε.Ε. η Κύπρος

<<<<<<<

Δεν είναι πια μονόδρομος 
η επένδυση στις αγορές 
της Ρωσίας, της Βρετανίας
και του Ισραήλ, τόνισε
ο Σάββας Περδίος.

Σε αυτή την χρονική στιγμή όπου επι-
κρατεί η αβεβαιότητα και η κατήφεια
στον τουρισμό, παρουσιάστηκε το νέο
τουριστικό λογότυπο και η τουριστική
ταυτότητα της Κύπρου. Με το νέο λογό-
τυπο θεωρείται ότι μπαίνει τέλος στην
εποχή που ο ήλιος και η θάλασσα ήταν
η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος
της Κύπρου, και όπως τόνισε ο Υφυπουρ-
γός κατά την παρουσίασή του, «αρχίζει
μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα διαφο-
ρετική, πιο ανοιχτόμυαλη και πιο περιε-
κτική».

Το λογότυπο «Love Cyprus» παραμένει
ουσιαστικά το ίδιο, ωστόσο αυτό που
διαφέρει είναι η αποτύπωσή του σε διά-
φορα χρώματα και μορφή και να μετα-
σχηματίζεται για να προσδιορίζει κάποια
ειδική μορφή τουρισμού, όπως ο ποδη-
λατικός τουρισμός, ή ο τουρισμός της
γαστρονομίας και να τους προσδώσει
δική τους οντότητα. «Θέλουμε να χρη-
σιμοποιήσουμε αυτή την ταυτότητα για
να δείξουμε στην υφήλιο ότι για τους
τουρίστες υπάρχουν πολλά περισσότερα
να εξερευνήσουν και ότι η Κύπρος συ-
μπυκνώνει τη μεσογειακή εμπειρία και
περιέχει εκπληκτική διαφορετικότητα
πολιτισμών, εθνοτήτων και προσώπων,
όπως ανέφερε. 

Το τουριστικό φιλμάκι της Κύπρου,
το οποίο προβλήθηκε και κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου των ξενοδόχων,  ε-
πιχειρεί να προβάλει τις αυθεντικές ε-
μπειρίες, τις διαφορετικές μορφές του-
ρισμού στις οποίες επενδύει πλέον η
Κύπρος και τις μοναδικές ομορφιές του
νησιού. Είναι εμφανής η προσπάθεια
για να απομακρυνθούμε από το παρα-

δοσιακό μοντέλο της Κύπρου που ήθελε
τον ήλιο και την θάλασσα ως τα μοναδικά
ατού για την Κύπρο και διευρύνει το
πεδίο των εμπειριών που μπορεί να έχει
ένας τουρίστας στο νησί- γαστρονομία,
ειδικές μορφές τουρισμού, μεσογειακή
εμπειρία. «Για πρώτη φορά, στα χρονικά
του τουριστικού μάρκετινγκ έχει δημι-
ουργηθεί ταυτότητα που μπορεί να α-
γκαλιάσει κάθε περίπτωση και κάθε ε-
μπειρία στον τουρισμό και να χρησιμο-
ποιηθεί για κάθε στιγμή», σημείωσε.
Για αυτό τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί
πενήντα λογότυπα για κάθε ειδική μορφή

τουρισμού δείχνοντας προς την ευελιξία
που απαιτεί η νέα εποχή.

Σε γενικές γραμμές, λιγότερα
commitment contracts, τουρισμός
VFR(visit friends and relatives), χρήση
της ψηφιακής τεχνολογίας είναι οι νέες
τάσεις που επικρατούν στον τουρισμό
διεθνώς για τις οποίες μίλησε ο Υφυπουρ-
γός Τουρισμού. Ειδικότερα ανέφερε ότι
η πανδημία έχει επισπεύσει την επιμόρ-
φωση ατόμων και μεγαλύτερων ηλικιακών
ομάδων να εξοικειωθούν με την ψηφιακή
τεχνολογία, κάτι το οποίο υπό κανονικές
συνθήκες θα έπαιρνε δεκαετία.

Παρελθόν και επίσημα το «Hλιος- Θάλασσα»

Το λογότυπο «Love Cyprus» παραμένει ουσιαστικά το ίδιο, ωστόσο αυτό που διαφέρει
είναι η αποτύπωσή του σε διάφορα χρώματα και μορφή

Hρθε η ώρα για τουριστική απεξάρτηση της Κύπρου από την βρετανική και τη ρωσική αγορά; Σε αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται να  συνηγορούν τα δεδομένα που προκύπτουν λόγω πανδη-
μίας, αλλά και η πρόθεση του Υφυπουργείου να επενδύσει φέτος μόλις 20% του συνολικού ποσού για την digital διαφήμιση στις αγορές Ρωσίας- Βρετανίας.

Μέτρα κατά της έξαρσης της πανδημίας τον Αύγουστο
Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου εισηγήσεις όλων των υπουργείων στη συνεδρία της Τετάρτης και λήψη αποφάσεων στη συνέχεια

<<<<<<<

Τους προβληματισμούς 
για αύξηση των κρουσμάτων
μέσα στον Αύγουστο ενισχύ-
ει και ο ECDC στην τελευταία
αξιολόγησή του. Στην σχετι-
κή έκθεση, η πιθανότητα 
έξαρσης της πανδημίας 
τον τελευταίο μήνα του κα-
λοκαιριού θεωρείται υψηλή. Τα νέα μέτρα κατά της έξαρσης της πανδημίας αναμένονται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, το αργότερο αρχές της επόμενης εβδομάδας.



Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η εξίσωση για τον κυπριακό τουρισμό εξακολουθεί
να παραμένει δύσκολη και το 2021 καθώς αν
και έχουμε φτάσει στα μισά της χρονιάς, οι
αφίξεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές ενώ και ο Ιούλιος,
ο πλέον σημαντικός μήνας από πλευράς ξένων
τουριστών, όπως διαφαίνεται, θα κινηθεί σε χα-
μηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις του
τομέα, παρά τη διαρκή στήριξη από το κράτος,
αρχίζουν να νιώθουν την πίεση της ρευστότητας
στους ισολογισμούς τους. Άλλωστε, φέτος δεν
ισχύει η ρύθμιση για αναστολή των δόσεων και
έτσι προστίθεται επιπλέον πίεση. Παράλληλα,
όμως, με το προβληματικό περιβάλλον που επι-
κρατεί αυτήν την περίοδο, συνεχίζονται οι σχε-
διασμοί για υλοποίηση διάφορων εθνικών στόχων
όπως αυτών που περιλαμβάνονται στην Εθνική
Στρατηγική Τουρισμού 2030. Είναι ξεκάθαρο
πως για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων
στόχων που τέθηκαν από την πολιτεία για δια-
φοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώ-
ρας, θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις και φρέσκα
κεφάλαια από το εξωτερικό. Στην προμετωπίδα
αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Invest Cyprus,
o κρατικός οργανισμός προώθησης επενδύσεων,
στον οποίο λειτουργεί εξειδικευμένη μονάδα με
την ονομασία TourInvest. Σημειώνεται πως η
μονάδα είναι εστιασμένη σε θέματα επενδύσεων
στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας
αναπτύσσοντας πολλές δράσεις : από την προ-
ώθηση τουριστικών επενδύσεων στο εξωτερικό,
μέχρι την προσέλκυση και υποστήριξη επενδυτών
ακόμα και την υποβολή συγκεκριμένων εισηγή-
σεων προς τα αρμόδια υπουργεία για μεταρρυθ-
μίσεις και κίνητρα τα οποία θα αυξήσουν την
ελκυστικότητα της Κύπρου για ξένες επενδύσεις.
Παρά το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που
επικρατεί αυτήν την περίοδο και τη γενικότερη
μείωση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ),
εντούτοις, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για
έργα στον τουριστικό τομέα στην Κύπρο. «Η μο-

νάδα TourInvest λειτουργεί ως το πρώτο σημείο
επικοινωνίας (first point of contact) για ξένους
επενδυτές και παρόλο το αρνητικό κλίμα που ε-
πικρατεί διεθνώς, καταγράφεται σημαντικό εν-
διαφέρον για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα
στην Κύπρο. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα
έχουμε δει να ανακοινώνονται και να υλοποι-
ούνται σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες είτε
στον ξενοδοχειακό τομέα, είτε σε τομείς συν-
δεδεμένους με τον τομέα της φιλοξενίας», ανέφερε
στην «Κ» ο CEO του Invest Cyprus, Γιώργος Κα-
μπανέλλας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και κατά την
περίοδο της πανδημίας έχουν καταγραφεί σημα-
ντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, όπως η εξαγορά
ξενοδοχείου Parklane στη Λεμεσό, η μετατροπή
του ξενοδοχείου Aldiana σε Robinson, brand του
Ομίλου Tui, επέκταση των δραστηριοτήτων του
Ομίλου Radisson, επενδύσεις σε μικρά ξενοδοχεία
στις ορεινές περιοχές, ενδιαφέρον από Ομίλους
του εξωτερικού για έργα σχετιζόμενα με τον τομέα
της υγείας και της ευεξίας (κέντρα αποκατάστασης
και εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας). Ταυτό-
χρονα, προχωρούν μεγάλες επενδύσεις όπως το
καζίνο, οι μαρίνες στην επαρχία Αμμοχώστου
αλλά και η νέα μαρίνα στη Λάρνακα.

Project Bank με επενδυτικά έργα
Την ίδια ώρα, για καλύτερη ενημέρωση των

εν δυνάμει επενδυτών, ο Invest Cyprus έχει προ-
χωρήσει στη δημιουργία μίας Τράπεζας Έργων
(Project Bank) που περιλαμβάνει σημαντικά προς
επένδυση έργα σε στρατηγικούς τομείς της οι-

κονομίας, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυ-
τικούς οργανισμούς του εξωτερικού να αποκτήσουν
μία σφαιρική εικόνα των ευκαιριών που παρου-
σιάζει το νησί. Αρκετά από τα έργα που είναι α-
νοικτά για επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό,

αφορούν στον τουριστικό τομέα. «Το ενδιαφέρον
που φτάνει στα γραφεία μας είναι αυξημένο και
εμείς φροντίζουμε ώστε οι ενδιαφερόμενοι επεν-
δυτές να λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση
για όλα τα ρυθμιστικά, νομικά και φορολογικά

ζητήματα που μπορεί να τους απασχολούν και
να ενημερώνονται για τις τρέχουσες ευκαιρίες
επένδυσης», αναφέρει στην «Κ» από πλευράς της
η Στέφανη Παναγή, η υπεύθυνη της μονάδας
TourInvest.
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Αν μπορεί κάποιος να πει κάτι με σιγουριά
για τον τομέα ανάπτυξης γης, είναι πως
σχεδόν όλες οι μελέτες βιωσιμότητας
που έγιναν το τελευταίο διάστημα, δεν
ισχύουν.  Στράφι πάει και ο προγραμμα-
τισμός πολυάριθμων κατασκευαστικών
έργων.

Γιατί όμως ισχύει αυτή κατάσταση;
Αναφερθήκαμε πρόσφατα στη διατάραξη
της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της
πανδημίας.  Αν σκεφτούμε μόνο πως το
κόστος μεταφοράς έχει τουλάχιστον τρι-
πλασιαστεί τον τελευταίο έναν χρόνο,
αυτή η αύξηση φιλτράρεται σε αυξήσεις
στις τιμές των προϊόντων επειδή υπάρχει
όριο στην πόση ζημιά μπορεί να ρουφήξει
ο κάθε εισαγωγέας.  

Επιπλέον, με το άνοιγμα των οικονο-
μιών παγκοσμίως ξαφνικά η ζήτηση πήγε
στα ύψη και η προσφορά είναι ανίκανη
να την ικανοποιήσει επειδή τα στοκ ε-
ξαντλήθηκαν και η νέα παραγωγή χρει-
άζεται χρόνο να μπει σε ρυθμούς που να
ξεμπλοκάρει το «bottle neck» που έχει
δημιουργηθεί.  Σαν αποτέλεσμα την αυ-
ξημένης ζήτησης και της περιορισμένης
προσφοράς οι τιμές εκτοξεύθηκαν στα
ύψη.  Για παράδειγμα, η τιμή του αλου-

μινίου πριν μερικούς μήνες ήταν πέριξ
των €1.400/τόνο, ενώ τώρα βρίσκεται
στις €2.000/τόνο.  Αυτό συνιστά μια αύ-
ξηση στο κόστος αλουμινίου πέραν του
40% μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Ανάλογων μεγεθών αυξήσεις σημειώθη-
καν σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως το σί-
δηρο, την ξυλεία κλπ, με αποτέλεσμα ο
οποιοσδήποτε προϋπολογισμός έγινε με
περσινές τιμές να είναι πλέον εκτός κά-
δρου πραγματικότητας.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την
αγορά ακινήτων; Υπάρχει αυξημένη πι-
θανότητα όσοι κλειδώθηκαν σε συμβό-
λαια στα αρχικά στάδια κατασκευής

ενός κτηρίου, να έχουν πρόβλημα. Σκε-
φτείτε πρώτα τον πωλητή. Αν βάσει του
συμβολαίου του δεσμεύεται να παρα-
δώσει στον αγοραστή ένα διαμέρισμα
προς €200.000 το οποίο είναι μόλις κατά
25% κατασκευασμένο και δεν έχει προ-
αγορασμένα τα υλικά για να το αποπε-
ρατώσει και φυλαγμένα στην αποθήκη

του, τότε είναι πολύ πιθανόν οι τρέχουσες
αυξήσεις στις τιμές των υλικών να εξα-
λείψουν το κέρδος του ακόμα και να τον
αναγκάσουν να βάλει χρήματα από την
τσέπη.  

Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση; Αν το
πωλητήριο έγγραφο για το διαμέρισμα
δεν προβλέπει για τέτοιες αυξήσεις και

η μείωση στο κέρδος του είναι μικρή,
τότε μπορεί να πει ότι ρουφά τη ζημιά
και πάει παρακάτω. Αν όμως το κέρδος
μειώνεται δραστικά ή πάει σε αρνητικό
πρόσημο, τότε ο επιχειρηματίας ανάπτυ-
ξης μπορεί να προσπαθήσει να έρθει σε
ένα διακανονισμό με τον αγοραστή.  Ο
τελευταίος δεν είναι υποχρεωμένος να
δεχτεί.  Αν δεχτεί καλώς για τον developer.
Αν δεν δεχτεί, τότε το πράγμα μπορεί να
εξελιχθεί πολύ λάθος.  Αν ο developer, ο
οποίος έχει έκθεση σε πολλά άλλα έργα
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, μπορεί και
να χρεωκοπήσει.  Σε τέτοιο ενδεχόμενο
οι αγοραστές μένουν εκτεθειμένοι. Που
μας φέρνει στον αγοραστή.  Είναι τόσο
απλό για έναν αγοραστή να δεχτεί ό,τι
του πει ο developer για αυξήσεις στα
υλικά και να δεχτεί να πληρώσει ένα
«πανδημικό χαράτσι» για να πάρει το
διαμέρισμα του; Όχι δεν είναι απλό, α-
φενός επειδή ο developer θα δυσκολευτεί
να πείσει με απτά στοιχεία και αφετέρου
ο αγοραστής δεν είναι κατ’ ανάγκη σε
θέση να πληρώσει μια τέτοια αύξηση α-
κόμη και αν ο developer ήταν πιστευτός.
Μπορεί απλά να μην μπορεί να πληρώσει
παραπάνω επειδή τόσα είναι τα λεφτά

του ή/ και η τράπεζα που τον χρηματο-
δοτεί να έχει θέμα με την αύξηση στην
χρηματοδότηση.

Από την άλλη, για τις απούλητες μο-
νάδες τα πράγματα είναι πιο απλά.  Οι
τιμές θα αναπροσαρμοστούν προς τα πά-
νω έτσι ώστε να καλύπτεται το νέο κόστος.
Μπορεί να ακούγεται παράδοξο εν καιρώ
πανδημίας οι τιμές να αυξάνονται, αλλά
έτσι είναι τα πράγματα.  Τώρα αν το αυ-
ξημένο κόστος θα ξεφουσκώσει σύντομα,
τότε είναι πολύ πιθανόν να μην δούμε
αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων.  Αν
όμως το πράγμα ξεφουσκώνει πολύ αργά
ή δεν ξεφουσκώνει καθόλου, τότε πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε
αυξημένες ζητούμενες τιμές ακινήτων.

Το σίγουρο είναι πως όλοι οι υπολο-
γισμοί για τιμές πώλησης ακινήτων και
μελέτες βιωσιμότητας θα πρέπει να ξα-
ναγίνουν με τρόπο που να λαμβάνουν υ-
πόψη τα νέα δεδομένα. Σίγουρα θα υ-
πάρξουν επιδράσεις στην υπόλοιπη βιο-
μηχανία.

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

Οι επιδράσεις του κόστους στις τιμές ακινήτων
<<<<<<<<

Λόγω της αύξησης
των τιμών των πρώτων 
υλών υπάρχει αυξημένη 
πιθανότητα όσοι κλειδώθη-
καν σε συμβόλαια στα αρχικά
στάδια κατασκευής ενός κτη-
ρίου, να έχουν πρόβλημα.

Το σίγουρο είναι πως όλοι οι υπολογισμοί για τιμές πώλησης ακινήτων και μελέτες βιωσι-
μότητας θα πρέπει να ξαναγίνουν με τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα.

Για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων που τέθηκαν από την πολιτεία για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις και φρέσκα κεφάλαια από το εξωτερικό.

Αναγκαίες οι επενδύσεις όσο και οι τουρίστες
Project Bank με έργα που αναζητούν κεφάλαια δημιούργησε ο Invest Cyprus – Mελέτη από THR για βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας

<<<<<<<

Παρά το δύσκολο επενδυτικό περι-
βάλλον που επικρατεί αυτήν την
περίοδο και τη γενικότερη μείωση
των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
(ΑΞΕ), εντούτοις, υπάρχει επενδυ-
τικό ενδιαφέρον για έργα στον
τουριστικό τομέα στην Κύπρο.

Μεταρρυθμίσεις
με υπογραφή THR
Οι προσπάθειες του Invest Cyprus για περαιτέρω
ανάδειξη της Κύπρου ως επενδυτικού τομέα
για ξένα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται
στον τουριστικό τομέα, δεν σταματούν εδώ,
αφού υπάρχει και η διενέργεια μεγάλης το-
μεακής μελέτης η οποία διεξήχθη σε συνερ-
γασία με τον Διεθνή Συμβουλευτικό Οίκο TΗR.
Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η διαμόρφωση
Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την
Κύπρο ως προορισμού ξένων επενδύσεων
τουρισμού και φιλοξενίας. Όπως υπάρχει η
πληροφόρηση, τα αποτελέσματα της εργασίας
αυτής παρουσιάστηκαν πρόσφατα στα αρμόδια
Υπουργεία και συζητήθηκαν τα επόμενα βή-
ματα. Ανάμεσα σ’ άλλα, και όπως προέκυψε
από τα ευρήματα της μελέτης, κατατέθηκαν
σημαντικές εισηγήσεις για μεταρρυθμίσεις
και υιοθέτηση νέων κινήτρων με στόχο τη
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ανταγωνισμός στο φουλ
Με όλους τους ανταγωνιστικούς προορι-

σμούς στη Μεσόγειο και όχι μόνο να αντιμε-
τωπίζουν παρόμοιας φύσης προβλήματα στον
τουριστικό τομέα λόγω της πανδημίας, γίνεται
αντιληπτό πως η μάχη για προσέλκυση φρέ-
σκων κεφαλαίων θα είναι έντονη. «Ο ρόλος
μας ως Invest Cyprus είναι να προωθούμε την
Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό και να φρο-
ντίζουμε ώστε η χώρα μας να είναι ανάμεσα
στις επιλογές των μεγάλων διαχειριστών κε-
φαλαίων στο εξωτερικό. Για να το επιτύχουμε
αυτό χρειάζεται έντονη προσπάθεια και ση-
μαντικά κονδύλια», εξηγεί σχετικά ο κ. Κα-
μπανέλλας. 

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, α-
ποτελεί έναν από τους πυλώνες προτεραιότητας
του Invest Cyprus, αφού είναι ξεκάθαρο πως
για να υλοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι
που έθεσε η πολιτεία θα απαιτηθεί αναβάθμιση,
διαφοροποίηση και εμπλουτισμός του προϊ-
όντος που η χώρα προσφέρει. Άλλωστε, για
να μπορούν να υλοποιηθούν οι ποιοτικοί και
ποσοτικοί στόχοι των αφίξεων που θέτει το
Υφυπουργείο Τουρισμού και να αποδώσουν
οι καμπάνιες προβολής, για τις οποίες δαπα-
νούνται αρκετά εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα
πρέπει παράλληλα να φροντίσουμε να υπάρ-
χουν τα κατάλληλα ιδιωτικά έργα και δημόσιες
υποδομές που να προσφέρουν τις απαραίτητες
εμπειρίες στον επισκέπτη και να ανταποκρί-
νονται στις τάσεις που επικρατούν διεθνώς.
Εν κατακλείδι, η ανάγκη προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων στον τομέα, καθίσταται εξίσου
σημαντική με την προσέλκυση των ίδιων των
τουριστών.
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NeoBanks
Οι NeoBanks υπάρχουν εδώ και περίπου
μια πενταετία και είναι ένα είδος ψηφιακής
τράπεζας χωρίς υποκαταστήματα που χρη-
σιμοποιεί για τη λειτουργία της την άδεια
μιας κανονικής τράπεζας. Ουσιαστικά είναι
fintech εταιρείες και μέσω εφαρμογών που
έχουν αναπτύξει βοηθάνε το χρήστη να
διαχειρίζεται πιο εύκολα τους λογαριασμούς
του και τις επενδύσεις του ακόμα και από
το κινητό του. Δεν μιλάμε για μια απλή με-
τεξέλιξη των παραδοσιακών τραπεζών, αλλά
για εντελώς νέα προϊόντα που βοηθάνε το
χρήστη να έχει μια καλύτερη συνολική τρα-
πεζική εμπειρία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν
πως οι NeoBanks είναι τεχνολογικές πλατ-
φόρμες. Οι παραδοσιακές τράπεζες συνήθως
είναι πιο δυσκίνητες όταν πρόκειται για
την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υποδομών
και γι’ αυτό είναι πιο εύκολο να συνεργα-
στούν με τέτοιου είδους εταιρείες. Πολλές
φορές όμως οι τράπεζες βλέπουν ανταγω-
νιστικά αυτές τις πλατφόρμες χωρίς να κα-
τανοούν την αξία που μπορεί να κερδίσουν,
προσφέροντας στους πελάτες τους μια κα-
λύτερη και εξατομικευμένη τραπεζική ε-
μπειρία. Γι’ αυτό λοιπόν είναι ευκαιρία για
τις ρυθμιστικές αρχές να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη τέτοιου είδους εφαρμογών αφού
ο σκοπός είναι να καλυτερεύσει η παροχή
τραπεζικών υπηρεσιών  και την ίδια ώρα
να γίνουν πιο διαφανείς οι διαδικασίες.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ψηφιακή με-
ταρρύθμιση συμβάλει στη διαφάνεια σε ό-
λους τους τομείς των υπηρεσιών. Ακόμα
δεν έχουν γίνει αποδεκτές πλήρως εταιρείες
τύπου NeoBanks και υπάρχει μια γενικότερη
καχυποψία από τις ρυθμιστικές αρχές. Όπως
όμως και με τα ψηφιακά νομίσματα, είναι
εδώ για να μείνουν και θα πρέπει να δημι-
ουργηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο
που θα συμβάλει στην ανάπτυξή τους. Με
αυτό τον τρόπο θα έρθουν νέες επενδύσεις,
αλλά επίσης θα λυθούν προβλήματα που
είναι δύσκολο να διευθετηθούν χωρίς τη
βοήθεια της τεχνολογίας. Ένα παράδειγμα
είναι τα δάνεια. Με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας σε λίγο καιρό και την αυτόματη και
άμεση ανάλυση δεδομένων, ο χρήστης σε
λίγα δευτερόλεπτα θα μπορεί να εγκριθεί
για ένα δάνειο, ή να απορριφθεί γιατί δεν
θα πληροί τα εχέγγυα. Με αυτό τον τρόπο
θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
αφού η διαδικασία λήψης της απόφασης
θα είναι αυτοματοποιημένη και αντικειμε-
νική. Η τεχνολογία λοιπόν είναι εδώ και ο
τραπεζικός τομέας τα επόμενα χρόνια θα
είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που
ξέρουμε σήμερα.

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

Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Λίγα χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκαν-
δάλου της παροχής διευκολύνσεων από
την Τουρκία στο Ιράν για την παράκαμψη
των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από
την διεθνή κοινότητα, ένα νέο οικονομικό
σκάνδαλο έρχεται να προκαλέσει νέα α-
ναταραχή στις αμερικανοτουρκικές σχέ-
σεις. Στον απόηχο της πρώτης συνάντη-
σης των Προέδρων των ΗΠΑ και της
Τουρκίας, οι αμερικανικές αρχές εντα-
τικοποιούν την προσπάθειά τους για την
έκδοση ενός αυτοεξόριστου Τούρκου ε-
πιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει
την κατηγορία ξεπλύματος μαύρου χρή-
ματος εις βάρος των ΗΠΑ. 

Στο προηγούμενο σκάνδαλο πρωτα-
γωνιστούσε ένας ιρανικής καταγωγής
επιχειρηματίας, ο Ρεζά Ζαρράμπ. Στο
νέο σκάνδαλο πρωταγωνιστεί ο Τούρκος
επιχειρηματίας, Σεζγκίν Μπαράν Κορ-
κμάζ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διατη-
ρούσε στενές σχέσεις με την κυβέρνηση
του Ταγγίπ Ερντογάν. 

Ο Κορκμάζ συνελήφθη πριν από λίγο
χρονικό διάστημα στην Αυστρία ύστερα
από αίτημα των αμερικανικών αρχών
με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος ύψους άνω των 133 εκατομ-
μυρίων δολαρίων μέσω τραπεζικών λο-
γαριασμών στην Τουρκία και το Λου-
ξεμβούργο. Οι κοινωνικοοικονομικές και
πολιτικές διασυνδέσεις του Κορκμάζ ξε-
κινούν από τον κύκλο των στενών συ-
νεργατών του Προέδρου της Τουρκίας
και φτάνουν μέχρι τον κύκλο του τέως
Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ και τους
Μορμόνους των ΗΠΑ.

Ξέπλυμα χρήματος 
Το ένταλμα σύλληψης του Κορκμάζ

προήλθε από δικαστήριο του Σολτ Λέικ
Σίτι της Πολιτείας Γιούτα. Σύμφωνα με
τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, στο
παρελθόν μια αμερικανική εταιρεία ε-
ξασφάλισε επιδότηση από την κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι πα-
ρήγαγε βιοντίζελ. Το ποσό της επιδό-
τησης ήταν 511 εκατομμύρια δολάρια,
εκ των οποίων 133 εκατομμύρια δολάρια
στάλθηκαν στον Κορκμάζ για «ξέπλυμα»
στην Τουρκία και στο εξωτερικό. Σύμ-
φωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Κορ-
κμάζ χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα
για να αποκτήσει κινητή και ακίνητη
περιουσία στην χώρα του. Ένα από τα
αποκτήματα του Τούρκου επιχειρηματία
ήταν μια τουρκική αεροπορική εταιρεία
που οδηγήθηκε σε χρεωκοπία πριν από
λίγα χρόνια. Ο ιδιοκτήτης της αμερικα-

νικής εταιρείας, ο οποίος παραπλάνησε
τις αμερικανικές αρχές ισχυριζόμενος
ότι παρήγαγε βιοντίζελ, συνελήφθη κα-
θώς ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην
Τουρκία. Τα εμπλεκόμενα άτομα κατη-
γορούνται ότι εξαπάτησαν το υπουργείο
Οικονομικών των ΗΠΑ και χρησιμοποι-
ούσαν τα χρήματα που εξασφάλισαν
παράνομα για να αγοράσουν πολυτελή

σπορ αυτοκίνητα και σπίτια εκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Επίσης, ζητούν από τον
Κορκμάζ την επιστροφή μεγάλου χρη-
ματικού ποσού. 

Ο Κορμάζ συνελήφθη στην Αυστρία
μετά την ενημέρωση των αρχών της
χώρας από τις αμερικανικές αρχές για
την υπόθεση που εκκρεμεί εις βάρος
του στις ΗΠΑ. Η Αυστρία, η οποία τα
τελευταία χρόνια διατηρεί δαιδαλώδεις
σχέσεις με την Τουρκία, μετά την σύλ-
ληψη του Τούρκου επιχειρηματία φέρει
δυο επιλογές. Είτε θα εκδώσει τον κ.
Κορκμάζ στις ΗΠΑ είτε θα τον επιστρέψει
στην χώρα του, δηλαδή στην Τουρκία. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημο-
σιεύματα του τουρκικού αντιπολιτευό-
μενου τύπου, στο παρελθόν ο κ. Κορκμάζ
ανέπτυξε σχέσεις με άτομα και κύκλους
που βρέθηκαν κοντά στον τέως Πρόεδρο
των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ. Ορισμένα

δημοσιεύματα θέλουν τον Κορκμάζ να
εκμεταλλεύτηκε αυτές τις διασυνδέσεις
για να διευκολύνει τον αμερικανοτουρ-
κικό διάλογο κατά την προηγούμενη πε-
ρίοδο.

Ανθρωπος του Ερντογάν
Στην Τουρκία, μέχρι πρόσφατα ο

43χρονος επιχειρηματίας ήταν γνωστός
με την ιδιότητα ενός δισεκατομμυρι-
ούχου επιχειρηματία που απέκτησε οι-
κονομική και πολιτική ισχύ στα χρόνια
της διακυβέρνησης του Κόμματος Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Ο Κορ-
κμάζ σκαρφάλωσε τα σκαλιά της πολι-
τικής και οικονομικής εξουσίας της
Τουρκίας παρέχοντας «υποστήριξη»
και «διευκολύνσεις» σε κύκλους και ά-
τομα-κλειδιά στον κύκλο των κυβερνή-
σεων Ερντογάν. Επίσης, φρόντισε να
διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της

κοινωνίας για το πρόσωπο του, δίνοντας
μεγάλα χρηματικά ποσά για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς. 

Το όνομα του Κορκμάζ βρέθηκε στο
προσκήνιο της τουρκικής επικαιρότητας
τον προηγούμενο μήνα, όταν ο Σεντάτ
Πέκερ, ένας από τους αρχηγούς του ε-
γκληματικού υποκόσμου της Τουρκίας,
το ανέφερε για να φέρει σε δύσκολη
θέση τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρ-
κίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο Πεκέρ ισχυ-
ρίστηκε ότι ο Σοϊλού συναντήθηκε με
τον Κορκμάζ τον περασμένο Δεκέμβριο
για να τον ενημερώσει για τη νομική
διαδικασία εναντίον του. Επίσης, ο ΥΠΕΣ
ζήτησε από τον Κορκμάζ να εγκαταλείψει
την Τουρκία. Ο Τούρκος επιχειρηματίας
ακολούθησε τις συμβουλές του υπουργού
και έφυγε από τη χώρα την επόμενη
μέρα της συνάντησης. 

Λίγο πριν από τη φυγή του Κορκμάζ
στο εξωτερικό, τουρκικό δικαστήριο
μπλόκαρε τους τραπεζικούς λογαριασμούς
του επιχειρηματία. Στην συνέχεια, ήρθε
η διαμεσολάβηση των τουρκικών αρχών
για το ξεμπλοκάρισμα των λογαριασμών.
Μάλιστα, ο εισαγγελέας που ζήτησε από
το δικαστήριο να άρει το μπλοκ στον
τραπεζικό λογαριασμό του Κορκμάζ έγινε
στη συνέχεια Υφυπουργός Δικαιοσύνης.
Τελικά, οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν έ-
ρευνες για τον Κορκμάζ με την υποψία
του ξεπλύματος χρήματος μετά την α-
ποχώρηση του επιχειρηματία από την
Τουρκία. 

Λίγο πριν από τη σύλληψη του στην
Αυστρία, ο Κορκμάζ προχώρησε σε μια
αποκάλυψη που ρίχνει φως στις στενές
σχέσεις του με τους κύκλους της τουρ-
κικής κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι ο Βεϊς
Άτες, βετεράνος δημοσιογράφος των
τουρκικών φιλοκυβερνητικών μέσων ε-
νημέρωσης, του τηλεφώνησε και πρότεινε
την εξάλειψη των προβλημάτων του.
Σύμφωνα με τον Κορκμάζ, ο δημοσιο-
γράφος, που στο παρελθόν συμμετείχε
στα ταξίδια, στις εκδηλώσεις και συνε-
ντεύξεις του Προέδρου Ερντογάν,  ζήτησε
από τον ίδιο 10 εκατομμύρια ευρώ για
«την επίλυση των προβλημάτων με τις
τουρκικές αρχές μέσω ισχυρών διασυν-
δέσεων». 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός
ότι μετά την σύλληψή του στην Αυστρία,
ο Κορκμάζ ομολόγησε ότι, πριν από την
έξοδό του από την Τουρκία, κατά τη
διάρκεια των θρησκευτικών εορτών, μοί-
ραζε «δώρα», αξίας 3 εκατομμυρίων δο-
λαρίων, σε γραφειοκράτες, μέλη του δι-
καστικού σώματος, αστυνομικούς και
αστυνομικούς επιθεωρητές.

Νέο αγκάθι στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις
Οικονομικό σκάνδαλο με ξέπλυμα χρήματος - Οι ΗΠΑ καταζητούν «άνθρωπο» της κυβέρνησης Ερντογάν

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τις έντονες αντιδράσεις του Παγκύπριου
Συνδέσμου Πρατηριούχων προκαλεί το
φαινόμενο μετάβασης Ε/κ στα κατεχόμενα
για την προμήθεια υγρών καυσίμων κί-
νησης. Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι
φρέσκο, πλην όμως αυτή την περίοδο,
όπως φαίνεται από τα όσα υποστηρίζονται
από τους επαγγελματίες, βρίσκεται σε έ-
ξαρση. Συγκεκριμένα, όπως λέει ο Κυριάκος
Λουκά, μέλος του οκταμελούς συμβουλίου
του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριού-
χων, στην «Κ», το πρόβλημα για τον κλάδο
έχει πάρει διαστάσεις μετά το τελευταίο
άνοιγμα των σημείων διέλευσης, προς και
από τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με στοιχεία
που έχουν στην διάθεσή του οι πωλητές
υγρών καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές,
οι απώλειες υπολογίζονται σε περίπου
120 εκατ. ευρώ το χρόνο που αντιστοιχούν
στο 10% με 11% των συνολικών λιανικών
πωλήσεων καυσίμων κίνησης. Όπως συμ-
βαίνει και με άλλα προϊόντα, Ε/κ επιλέγουν
να μεταβαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές
κοντά στην πράσινη γραμμή προκειμένου
να εφοδιαστούν με καύσιμα, ένεκα της
διαφοράς στην τιμή λιανικής πώλησης,
σε σχέση με τις ελεύθερες περιοχές. Μπρο-
στά στην κατάσταση που φαίνεται να έχει
δημιουργηθεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Πρατηριούχων στράφηκε προς την κυ-
βέρνηση προκειμένου να βάλει φρένο.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Κυριάκος Λου-
κάς, οι πρατηριούχοι ζητούν την εφαρμογή
του κανονισμού της πράσινης γραμμής.

Η εικόνα
Με βάση την εικόνα που έχουν οι ίδιοι

οι πρατηριούχοι, η διαφορά των 70 σέντ
ανά λίτρο στη λιανική τιμή των καυσίμων
κίνησης, ελευθέρων με κατεχόμενες πε-
ριοχές, ευθύνεται για το φαινόμενο που
παρατηρείται. Διαφορά που κατά τους ί-
διους οφείλεται στο πακέτο φόρων που
έχουν επιβληθεί στις τιμές των καυσίμων.
Συγκεκριμένα, όπως εξηγούν οι ίδιοι, ο
καταναλωτής στις ελεύθερες περιοχές
στην τιμή που αγοράζει καύσιμα στις ε-
λεύθερες περιοχές πληρώνει:

-Ποσοστό 7,3% για το βιοκαύσιμο που
προστίθεται στα καύσιμα προκειμένου
να είναι εντός των ευρωπαϊκών προδια-

γραφών. Ποσοστό που ισοδυναμεί με 10
σέντ ανά λίτρο.

l Φόρος κατανάλωσης βενζίνης 42,9
σέντ ανά λίτρο.

l Φόρος κατανάλωσης 40 σέντ ανά
λίτρο στο Euro Diezel. 

l Φόρος αποθήκευσης 1 σέντ ανά λί-
τρο.

l ΦΠΑ στο συνολικό ποσό 19%.
Όπως υποστηρίζουν οι πρατηριούχοι,

η ψαλίδα που υπάρχει στις λιανικές τιμές
ελευθέρων και κατεχόμενων περιοχών
αντί να κλείσει αναμένεται να ανοίξει. Ό-
πως λένε, το ποσοστό 7,3% που αφορά
το βιοκαύσιμο στα καύσιμα κίνησης, λόγω
οδηγιών της Ε.Ε. θα πρέπει να αυξηθεί
στο 14% μέχρι το 2030, εξέλιξη που εκτι-
μάται πως θα πιέσει τις λιανικές τιμές στις
ελεύθερες περιοχές προς τα πάνω.

Οι απώλειες
Από τους υπολογισμούς των πρατηρι-

ούχων, το χάσμα που παρατηρείται έχει
ως αποτέλεσμα ετήσιες απώλειες που
φθάνουν τα 120 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν και τα
παρουσίασαν στις αρμόδιες κρατικές αρ-
χές, ετησίως η ποσότητα καυσίμων κί-
νησης από τις κατεχόμενες περιοχές υ-
πολογίζεται στα 100 εκατ. λίτρα. Με βάση
τα ίδια στοιχεία πριν παρατηρηθεί το
φαινόμενο μετάβασης στις κατεχόμενες
περιοχές, το ύψος των λιανικών πωλήσεων
στις ελεύθερες περιοχές ανερχόταν στο
1 δισ. λίτρα. Σήμερα η ποσότητα αυτή

που αφορά πωλήσεις μόνο από πρατήρια,
έχει υποχωρήσει στα 850 εκατ. λίτρα. Πο-
σοστό απώλειας που υπολογίζεται στο
10% με 11% σε ετήσια βάση. Σε απόλυτους

οικονομικούς αριθμούς οι απώλειες, κατά
τους πρατηριούχους, ανέρχονται στα 120
εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 70 εκατ. ευρώ
αφορούν κρατικά έσοδα από την φορο-

λογία των καυσίμων, 6 εκατ. ευρώ τα πρα-
τήρια καυσίμων και το υπόλοιπο ποσό α-
πώλειες των εταιρειών καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Λουκά τα πρατήρια
εκείνα που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη
ζημιά είναι αυτά που γειτνιάζουν με την
πράσινη γραμμή και τα σημεία διέλευσης
προς και από τα κατεχόμενα. Την περίοδο
που τα οδοφράγματα ήταν κλειστά, ένεκα
της πανδημίας στα συγκεκριμένα πρατήρια
παρατηρήθηκε άνοδος πωλήσεων μέχρι
και 46%. Οι ίδιοι πρατηριούχοι θεωρούν
πως δεν πρόκειται για αύξηση των πωλή-
σεων αλλά για επανάκτηση παλαιών, ένεκα
του περιορισμού μετάβασης στα κατεχό-
μενα. Κάτι που φάνηκε στη συνέχεια όταν
άνοιξαν και πάλι τα οδοφράγματα. Οι ίδιοι
θεωρούν πως η μεγάλη πλειοψηφία όσων
μεταβαίνουν στα κατεχόμενα είναι απλοί
καταναλωτές, ωστόσο δείχνουν πως υπάρχει
και μια μερίδα, όπως ιδιοκτήτες επαγγελ-
ματικών οχημάτων, που αγοράζουν μεγάλες
ποσότητες καυσίμων. Οι επαγγελματίες
πρατηριούχοι πιστεύουν πως το φαινόμενο
μπορεί να περιοριστεί εάν ενταθούν οι έ-
λεγχοι στα οδοφράγματα. Στις επαφές που
πραγματοποιήσαν το τελευταίο διάστημα
πρότειναν συγκεκριμένα μέτρα:

l Να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου
να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους
μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, μόνο για
αγορά καυσίμων κίνησης.

l Να μπει χρωματοδείκτης στα καύσιμα
προκειμένου να μπορεί να εντοπιστεί η
προέλευσή τους.

l Να γίνονται έλεγχοι ποιότητας των
καυσίμων όσων επιστρέφουν από τα κα-
τεχόμενα εάν πληρούν τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.

Για τους ελέγχους ποιότητας οι πρα-
τηριούχοι υποστηρίζουν πως έχουν δια-
βεβαιώσεις από το τελωνείο ότι μπορεί
να πραγματοποιηθούν, αρκεί να υπάρξει
πολιτική απόφαση. Οι πρατηριούχοι έχουν
προτείνει επίσης μια πρακτική που εφαρ-
μόζεται σε χώρες τις κεντρικής Ευρώπης,
με διαφορά στις τιμές καυσίμων,  όπου
και εκεί παρατηρήθηκε στο παρελθόν το
ίδιο φαινόμενο. Προτείνουν να ελέγχονται
τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και να
επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε αυτά που
είναι εφοδιασμένα με το 70% της συνολικής
χωρητικότητάς τους.

Φωνές πρατηριούχων για βενζίνη από κατεχόμενα
Ζητούν πολιτική απόφαση για αυστηρούς ελέγχους στα οδοφράγματα – Απώλειες εσόδων έως και 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λένε

<<<<<<<

Ο Κορκμάζ ομολόγησε 
ότι μοίραζε «δώρα», 
αξίας 3 εκατομμυρίων δο-
λαρίων, σε γραφειοκράτες,
μέλη του δικαστικού 
σώματος και αστυνομικούς.

Η διαφθορά εντείνει
την οικονομική κρίση
Τούρκοι αναλυτές, μελετώντας την
υπόθεση Κορκμάζ, εστιάζουν σε
δυο σημαντικά σημεία. Πρώτον,
προβληματίζονται για τον αντίκτυπο
της υπόθεσης στις ήδη εύθραυστες
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δεύ-
τερον, τονίζουν ότι η όλη υπόθεση α-
φήνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση
την κυβέρνηση του Ερντογάν στο ε-
σωτερικό πολιτικό πεδίο. Ως προς το
πρώτο, οι αναλυτές υπενθυμίζουν ό-
τι τα τελευταία χρόνια οι αμερικανο-
τουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται
από αναταράξεις και μεγάλα προ-
βλήματα. Τα οικονομικά σκάνδαλα
έρχονται να δώσουν νέες διαστά-
σεις σε αυτά τα προβλήματα και να
περιπλέξουν τις διμερείς σχέσεις.
Την ίδια ώρα αποδυναμώνουν την
θέση της κυβέρνησης Ερντογάν α-
πέναντι στον ισχυρό νατοϊκό σύμμα-
χο. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, οι α-
ναλύσεις συμφωνούν στο γεγονός
ότι το σκάνδαλο Κορκμάζ έρχεται να
ενισχύσει την εκτίμηση μεγάλων με-
ρίδων της τουρκικής κοινωνίας, ότι
ύστερα από δυο δεκαετίες συνεχό-
μενης παραμονής στην εξουσία, το
κυβερνών κόμμα εμπλέκεται σε με-
γάλα σκάνδαλα, τα οποία εκτός από
το ότι πλήττουν την εικόνα της χώ-
ρας στο εξωτερικό επιδεινώνουν και
την κατάσταση στην οικονομία. Στο σκάνδαλο, πρωταγωνιστεί ο Τούρκος επιχειρηματίας Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ, ο

οποίος μέχρι πρόσφατα διατηρούσε στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Ερντογάν.

<<<<<<<

Ετησίως γίνεται λόγος 
από τους πρατηριούχους
για 100 εκατ. λίτρα υγρών
καυσίμων κίνησης που αγο-
ράζονται από τις κατεχόμε-
νες περιοχές, που ισοδυνα-
μούν με απώλειες 120 εκατ.
ευρώ, σε ετήσια βάση.

Χωρίς αντίκρισμα οι επαφές με αρμόδιους

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λιανικός τομέας των καυσίμων μετέφερε ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. Ό-
πως οι ίδιοι λένε, άπαντες γνωρίζουν το πρόβλημα και τις θέσεις τους, εντούτοις το
πρόβλημα παραμένει άλυτο. Αυτό που ζητούν είναι την πιστή εφαρμογή του κανο-
νισμού της πράσινης γραμμής για προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές. Πρό-
σφατα ο Σύνδεσμος συναντήθηκε με την υπουργό Εμπορίου Νατάσα Πηλείδου. Ω-
στόσο, οι ίδιοι θεωρούν ότι λύση στο πρόβλημά τους μπορεί να δοθεί μόνο από το
Υπουργείο Εξωτερικών με το οποίο επίσης είχαν επαφές. Οι ίδιοι θεωρούν πως
πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση προκειμένου οι τελωνειακές αρχές να εντεί-
νουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης. Πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών
υποστηρίζουν πως οι έλεγχοι που ζητούν οι πρατηριούχοι σε απλούς καταναλωτές,
έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, κάτι που δεν συμβαίνει με επαγγελματίες που μετα-
βαίνουν στα κατεχόμενα για καύσιμα. Επίσης, λέγεται πως ζητήθηκε από τους πρα-
τηριούχους να καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις, απορρίπτοντας τους ισχυρι-
σμούς πως το τελωνείο δεν προβαίνει σε ελέγχους στα οδοφράγματα.

Στις κατεχόμενες περιοχές σύμφωνα με τους πρατηριούχους, μεταβαίνουν για αγορά καυσίμων απλοί καταναλωτές αλλά και μια μερίδα ιδιοκτητών επαγγελματικών οχημάτων.
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H ψηφιακή οικονομία έχει αναπτυχθεί
τόσο στην Κίνα ώστε έχει φτάσει σήμερα
να αντιπροσωπεύει πάνω από το 1/3 του
ΑΕΠ της. Στη διάρκεια του περασμένου
έτους, άλλωστε, 50 εκατομμύρια Κινέζοι
στις επαρχίες της χώρας άρχισαν να χρη-
σιμοποιούν το Ιντερνετ. Η εικόνα προ-
κύπτει από επίσημα στοιχεία κρατικών
υπηρεσιών της Κίνας και αντανακλά τη
νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε η
πανδημία. Εκατομμύρια Κινέζοι που είχαν
μεταναστεύσει στα μεγάλα αστικά κέντρα
της Κίνας για να εργαστούν στις βιομη-
χανίες της αναγκάστηκαν να επιστρέψουν
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους εξαιτίας της

πανδημίας. Αρκετοί από αυτούς τους ε-
σωτερικούς μετανάστες δεν επέστρεψαν,
όμως, στις πόλεις, καθώς η ζωή είναι α-
κριβή, με ιδιαιτέρως ακριβή τη στέγη,
δύσκολη έως ανύπαρκτη την πρόσβασή
τους σε υπηρεσίες υγείας στα αστικά κέ-
ντρα, ενώ για κάποιους υπάρχει πάντα η
λύση της τηλεργασίας. Σύμφωνα με τη
στατιστική υπηρεσία της Κίνας, ο αριθμός
των εσωτερικών μεταναστών ήταν στα
τέλη Μαρτίου κατά τουλάχιστον 2,46

εκατ. μικρότερος από τον αντίστοιχο την
άνοιξη του 2019, όταν δεν είχε ακόμη εκ-
δηλωθεί η πανδημία.

Οπως σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ του
αμερικανικού δικτύου CNBC, τις τελευταίες
δεκαετίες η κινεζική ηγεσία χαλάρωσε
τον κεντρικό έλεγχο στην οικονομία, με
αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια Κινέζοι
να αναζητήσουν εργασία στις μεγάλες
πόλεις, όπως το Πεκίνο και η Σεντζέν.
Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, οι
τοπικές αρχές και κυβερνήσεις κατασκεύ-
ασαν δίκτυα υπόγειου σιδηροδρόμου και
κάθε είδους αστικές υποδομές για να δώ-
σουν ώθηση στην ανάπτυξη. Για μεγάλη
μερίδα των εσωτερικών μεταναστών, πά-
ντως, οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαι-
ρετικά σκληρές, όπως για όσους απασχο-
λούνταν σε εργοστάσια, ενώ πιο προσφά-
τως πολύ σκληρούς όρους εργασίας αντι-
μετώπισαν όσοι εργάστηκαν στη μετα-
φορά και παράδοση προϊόντων των κι-
νεζικών κολοσσών του ηλεκτρονικού ε-
μπορίου. Περαιτέρω επιβαρυντικός πα-
ράγοντας υπήρξε, άλλωστε, το άκαμπτο
σύστημα στέγασης που ισχύει στον α-
σιατικό γίγαντα και το οποίο δεν προ-
σφέρει υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση των
παιδιών στα τοπικά σχολεία, ενώ δεν α-
ναγνωρίζει καν δικαίωμα αγοράς κατοικίας
παρά μόνο σε όσους παραμένουν στον
τόπο καταγωγής τους, στον οποίο έχουν
απογραφεί. Εν ολίγοις, οι εσωτερικοί με-
τανάστες δεν έχουν τέτοια δικαιώματα
στις πόλεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί
για να εργαστούν. Η ψηφιακή οικονομία

και η εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών έχουν οδηγήσει σε αντι-
στροφή της εσωτερικής μετανάστευσης,
της διαδικασίας που τις τελευταίες δεκα-
ετίες οδήγησε στη θεαματική ανάπτυξη
της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο.
Και όπως τονίζουν οικονομικοί αναλυτές,
είναι άγνωστο προς το παρόν ποιος θα
είναι ο αντίκτυπος αυτής της αντιστροφής
στην ευρύτερη κινεζική οικονομία.

«Η μετανάστευση από τις αγροτικές
περιοχές στα αστικά κέντρα είχε ήδη ε-
πιβραδυνθεί προτού ακόμη εκδηλωθεί η
πανδημία του κορωνοϊού», τονίζει η Νταν
Γουάνγκ, οικονομολόγος στην Hang Seng
China, με έδρα στη Σαγκάη. Η ίδια προε-
ξοφλεί πως η αντιστροφή αυτής της εσω-
τερικής μετανάστευσης θα επιταχυνθεί
τα επόμενα χρόνια «εν μέρει επειδή οι ερ-

γαζόμενοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
στο κόστος της στέγασης στις πόλεις και
δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».
Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν πως
στη διάρκεια του περασμένου έτους οι
Κινέζοι που επέστρεψαν στις ιδιαίτερες
πατρίδες τους ήταν κατά 1,6 εκατ. περισ-
σότεροι σε σύγκριση με το 2019, τον τε-
λευταίο χρόνο πριν από την πανδημία.
Επιπλέον, πάνω από το 50% των επιχει-
ρηματικών σχεδίων που τέθηκαν σε ε-
φαρμογή επικεντρώνονται στη χρήση
του Διαδικτύου, των διαφόρων online με-
θόδων για την πώληση προϊόντων και του
λεγόμενου live streaming. Ολο και περισ-
σότεροι άνθρωποι που δεν κατοικούν πλέ-
ον στις μεγάλες πόλεις αναλαμβάνουν ερ-
γασίες της λεγόμενης ψηφιακής οικονο-
μίας, εφόσον τους δίνεται πλέον η δυνα-

τότητα να εργάζονται από απόσταση για
επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν
την έδρα τους στο κέντρο μεγάλων πόλεων.
Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που έδωσε
η πλατφόρμα ανεύρεσης εργασίας
Qingtuanshe, σύμφωνα με την οποία από
πέρυσι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα αι-
τήματα για ανεύρεση εργασίας σε τομείς
συναφείς με live streaming. Επιπλέον, η
εταιρεία δημοσίων σχέσεων Vyoung με
έδρα στο Πεκίνο αναφέρει πως δέχεται
καθημερινά δεκάδες αιτήματα από κα-
τοίκους μικρών πόλεων που ζητούν να
συνεργαστούν με οίκους μόδας ως
«influencers», όπως αποκαλούνται όσοι
απασχολούνται με την έμμεση διαφήμιση
προβάλλοντας προϊόντα μέσα από το προ-
φίλ τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οπως, πάντως, επισημαίνει η Τζιάλου Σαν,

οικονομολόγος και ακαδημαϊκός με ειδί-
κευση στις αναδυόμενες αγορές στο Διε-
θνές Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Διοίκησης,
πράγματι υπάρχει ανάγκη για τέτοιου εί-
δους υπαλλήλους στον κλάδο, αν και σί-
γουρα δεν είναι πλέον εύκολο να επιτύχουν
οι νέοι και να αναδειχθούν σε ένα είδος
«σταρ» που έχει αντίκτυπο στην αγορά
προϊόντων και ειδών πολυτελείας.

Οπως επισημαίνουν οικονομικοί ανα-
λυτές, παραμένει αβέβαιο πόσο μπορεί
να συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη
αυτή η ψηφιακή οικονομία. Οι λιανικές
πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί τελευταία
περισσότερο από τις προβλέψεις και οι
πωλήσεις online παραμένουν στάσιμες.
Αυτά αποτελούν λόγο ανησυχίας για μια
οικονομία που επιχειρεί τη μεταστροφή
της στην ιδιωτική κατανάλωση.

Μεγάλο άλμα
της ψηφιακής
οικονομίας
στην Κίνα
Αντιπροσωπεύει πλέον το 1/3 
του ΑΕΠ της Ελλάδας

Σε ένα εκτεταμένο πείραμα με δασμούς,
περιορισμούς στις εξαγωγές και ελέγχους
στις τιμές καταναλωτή προσπαθεί η Ρωσία
να αποτρέψει την εκτίναξη του πληθω-
ρισμού. Οι προσπάθειές της αποδεικνύο-
νται, όμως, ατελέσφορες και ο πληθωρισμός
βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων τεσσάρων ετών. Ακόμη και
οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης παρα-
δέχονται πως οι πληθωριστικές πιέσεις
δεν αναμένεται να υποχωρήσουν, τουλά-
χιστον για αρκετούς μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα ο χάλυβας,
το νικέλιο, το αλουμίνιο και ο χαλκός προ-
σετέθησαν στον μακρύ κατάλογο των
πρώτων υλών και εμπορευμάτων που υ-
πόκεινται πλέον σε ειδικούς δασμούς ε-
ξαγωγών. Με το μέτρο αυτό επιχειρεί ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να α-

νακόψει την ανοδική πορεία των τιμών
προκειμένου να περιορίσει το κόστος για
τους καταναλωτές. Από τα τέλη του πε-
ρασμένου έτους, οπότε έδωσε εντολή
στην κυβέρνησή του να κάνει κάτι για να
αντιμετωπίσει την εκτίναξη των τιμών,
οι περιορισμοί έχουν επεκταθεί, από τα
σιτηρά μέχρι το μαγειρικό λάδι και τη ζά-
χαρη έως και τη ρωσική σίκαλη.

Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις προ-
δίδουν διαρκώς ότι ο πληθωρισμός απο-
τελεί καίρια πηγή ανησυχίας για τον

ρωσικό λαό, το Κρεμλίνο προσπαθεί να
δείξει ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης
και μπορεί να χειριστεί το πρόβλημα. Στην
πραγματικότητα, όμως, η αιτία του προ-
βλήματος έχει τις ρίζες της στο ράλι που
σημειώνουν οι πρώτες ύλες και τα εμπο-
ρεύματα στις διεθνείς αγορές, που σημαίνει
πως η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν, άλ-
λωστε, πως όσο προσθέτει περιορισμούς
και δασμούς στις εξαγωγές το Κρεμλίνο,
αυξάνεται ο κίνδυνος να υπονομεύσει την
πολιτική της κεντρικής τράπεζας και προ-
παντός να υπονομεύσει τον κυρίαρχο
ρόλο της Ρωσίας στις διεθνείς αγορές ε-
μπορευμάτων. Οπως τονίζει η Ελίνα Ρι-
μπάκοβα, οικονομολόγος στο Διεθνές
Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), «είναι
η πολιτική του λαϊκισμού που στοχεύει

στο να καλλιεργήσει την ψευδαίσθηση
ότι ασκείται κάποιου είδους έλεγχος στις
τιμές και ότι υπάρχει κοινωνική μέριμνα».
Η ίδια προειδοποιεί πως «αν πάει στα άκρα
αυτή την πολιτική, κινδυνεύει να αποδυ-
ναμώσει τη νομισματική πολιτική της
Τράπεζας της Ρωσίας». Η πρόεδρος της
Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα,
δυσκολεύεται ήδη να ανακόψει τον πλη-
θωρισμό που τελευταία έχει επιταχυνθεί
σε επίπεδα πάνω από το 6%. Η κεντρική
τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια
κατά 125 μονάδες βάσης από τον Μάρτιο
και έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να
χρειαστεί επιβολή ακόμη πιο περιοριστικής
νομισματικής πολιτικής από τον επόμενο
μήνα, καθώς οι αυξήσεις των τιμών τείνουν
να φύγουν εκτός ελέγχου.

BLOOMBERG

Καλπάζει παρά τους δασμούς ο πληθωρισμός στη Ρωσία

Eάν έχετε κουραστεί από τη ζωή στο πο-
λύβουο κέντρο μιας μεγαλούπολης, αλλά
δεν αγαπάτε το βουνό, υπάρχει ακόμα
μία επιλογή: ένα πλωτό, υπερπολυτελές
διαμέρισμα στη μεγαλύτερη θαλαμηγό
του κόσμου. 

Οπως αναφέρει σε σχετικό της δημο-
σίευμα η εφημερίδα των Financial Timeς,
στο εν λόγω γιοτ, με μήκος 220 μέτρων,
προβλέπεται να κατασκευαστούν 39 δια-
μερίσματα, έκαστο εκ των οποίων πω-
λείται από 9,5 εκατ. ευρώ και πλέον. Συ-
νολικά το σκάφος θα παραδοθεί το 2024,
ενώ όσοι έχουν επενδύσει σε αυτό εκτι-

μούν πως η ζήτηση θα είναι αξιόλογη.
Αλλωστε, όπως έχει φανεί ήδη από την
πανδημία, οι εύποροι προτιμούν να τα-
ξιδεύουν και να παραθερίζουν μακριά
από τον συνωστισμό και σε συνθήκες
που τους εξασφαλίζουν προστασία από
τον κορωνοϊό.

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 500
εκατ. ευρώ, το οποίο παρουσίασαν στο
κοινό χθες οι συμμετέχοντες επενδυτές.
Ονομάζεται «Somnio» και προσφέρει
στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων

«την οικεία ατμόσφαιρα ενός ιδιωτικού
σκάφους, παράλληλα με την ευκαιρία
να δικτυωθούν μέσα σε μια ζωντανή κοι-
νότητα αντίστοιχων ανθρώπων». 

Συλλογικά θα αποφασίζεται το ετήσιο

δρομολόγιο, ενώ πέραν όλων των άλλων
το σούπερ γιοτ θα διαθέτει κελάρι για
10.000 φιάλες και κλαμπ δίπλα στην πι-
σίνα, ενώ θα φιλοξενεί και εκδηλώσεις
με επιστήμονες που μελετούν τη θαλάσ-

σια ζωή. Θα ξεπερνά κατά 40 μέτρα και
πλέον το μήκος του «Azzam», του μέχρι
σήμερα μεγαλύτερου σούπερ γιοτ, το ο-
ποίο βρίσκεται στα χέρια της βασιλικής
οικογένειας του Αμπου Ντάμπι. Υπεύ-
θυνος για το έργο κατασκευής του
«Somnio» είναι ο Αμερικανός μεγιστάνας
Καρλ λε Σουέφ, ο οποίος δημιούργησε
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καλ-
λυντικών της Αυστραλίας για την περι-
ποίηση του δέρματος, με την επωνυμία
Private Formula International. 

Η ναυπήγηση της υπερθαλαμηγού ε-
ντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες
του ομίλου του Somnio Global, ο οποίος
επικεντρώνεται στη βιώσιμη τεχνολογία.
Τον Μάρτιο του 2020, όπως είναι γνωστό,
τα κρουαζερόπλοια και οι θαλαμηγοί υ-
ποχρεώθηκαν εν συνόλω να διακόψουν
τις μετακινήσεις και τα δρομολόγια, διότι
τα πολυάριθμα κρούσματα κορωνοϊού
είτε έκαναν τους αρμόδιους αξιωματού-
χους των λιμενικών αρχών να απαγο-
ρεύσουν τον ελλιμενισμό είτε έδιναν ε-
ντολή να παραμείνουν τα σκάφη εν πλω
και να ακολουθήσουν καραντίνα. 

Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πά-
ντως, διεξάγονται και διεξήχθησαν μακρές
διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες υγει-
ονομικές αρχές, διότι οι τελευταίες έχουν
ορίσει πολύ αυστηρές προδιαγραφές στις
εταιρείες κρουαζιέρας ώστε να επανα-
λειτουργήσουν, όπως αναφέρεται στο
δημοσίευμα των Financial Times.

Πολυτελή διαμερίσματα στην πιο
μεγάλη θαλαμηγό του κόσμου

<<<<<<

Η εκτεταμένη χρήση των 
τεχνολογιών έχει οδηγήσει
σε αντιστροφή της εσωτερι-
κής μετανάστευσης.

<<<<<<

Το γιοτ θα διαθέτει κελάρι
για 10.000 φιάλες και 
κλαμπ δίπλα στην πισίνα.

<<<<<<

Βρίσκεται σε επίπεδα άνω
του 6%,τα υψηλότερα των
τελευταίων 4 ετών.

Με εντολή Πούτιν οι περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν επεκταθεί, από τον χάλυβα και το α-
λουμίνιο μέχρι τα σιτηρά και τη ζάχαρη. 

Ακόμα ένα πλήγμα δέχεται ο κολοσσός
της Boeing, το οποίο αποδεικνύει πως
οι τεταμένες σχέσεις της με τις αρμόδιες
αμερικανικές αρχές αεροπλοΐας δεν
έχουν αποκατασταθεί. H Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
των ΗΠΑ (FAA) ενημέρωσε την αερο-
ναυπηγική εταιρεία ότι το αεροσκάφος
777Χ δεν πληροί ακόμα τους όρους
για την πιστοποίησή του, προειδοποι-
ώντας την ταυτόχρονα ότι δεν θα τη
λάβει πριν από τα μέσα ή τα τέλη του
2023. Συγκεκριμένα, σε επιστολή, η
οποία περιήλθε εις γνώσιν του ειδη-
σεογραφικού πρακτορείου Reuters, η
υπηρεσία αιτιολογεί την απόφασή της
επικαλούμενη μια σειρά θεμάτων που
την προβληματίζουν και την εμποδί-
ζουν να εκδώσει πιστοποιητικό επι-
χειρησιακής ετοιμότητας. Παρατηρείται
έλλειψη αναγκαίων στοιχείων και μη
διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγη-
σης ασφάλειας, προκειμένου να την
επεξεργαστεί η FAA, όπως αναφέρει
το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων. «Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας δεν θα δώσει
έγκριση σε οποιοδήποτε αεροσκάφος,
εκτός και αν καλύπτει τις προϋποθέσεις
ασφάλειας και πιστοποίηση», ανέφερε
σε ανακοίνωση, που η ίδια εξέδωσε
την Κυριακή. Το 777Χ συνιστά μία νέα
εκδοχή του δημοφιλούς αεροσκάφους
του 2013 και αναμενόταν να διατεθεί
προς χρήση από τις αεροπορικές εται-

ρείες ήδη από το 2020. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως το 777Χ θα είναι και το
πρώτο αεροσκάφος της Boeing το οποίο
θα πιστοποιηθεί, μετά τα δύο πολύνε-
κρα δυστυχήματα με αεροσκάφη
Boeing 737 MAX. Αυτά προκλήθηκαν
από προβλήματα στο λογισμικό το σχε-
τικό με τις παραμέτρους ασφαλείας
πτήσης, πυροδοτώντας έντονη κριτική
για τις διευκολύνσεις που είχε εξα-
σφαλίσει από την Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας η Boeing. Τέλος σημειώ-
νεται πως από την πλευρά τους οι αρ-
μόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες έχουν
ανακοινώσει ότι ειδικά για το 777Χ,
με το προηγούμενο του 737 ΜΑΧ κατά
νου, θα προχωρήσουν σε επιπλέον ε-
λέγχους. Τα δύο τραγικά αεροπορικά
δυστυχήματα το 2018 και στις αρχές
του 2019, μέσα σε μόλις 5 μήνες, υπο-
χρέωσαν τους αερομεταφορείς σε όλο
τον κόσμο να καθηλώσουν όλα τα 737
ΜΑΧ που διέθεταν επί είκοσι μήνες
συνολικά.

«Κόπηκε» από τις αρχές
αεροπλοΐας των ΗΠΑ
το νέο 777Χ της Boeing

Πάνω από 50% των επιχειρηματικών σχεδίων που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2020 επικεντρώνονται στη χρήση του Διαδικτύου, των διαφόρων online μεθόδων για την πώληση προϊόντων
και του λεγόμενου live streaming.

To «Somnio» θα ξεπερνά κατά 40 μέτρα και πλέον το μήκος του «Azzam», του μέχρι σήμε-
ρα μεγαλύτερου σούπερ γιοτ.

<<<<<<

Η έλλειψη αναγκαίων
στοιχείων εμποδίζει 
την έκδοση πιστοποιητι-
κού επιχειρησιακής ετοι-
μότητας.
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Απέραντο το «τεχνολογικό» κου-
βεντολόι. Θύμα του έχει υπάρξει
και η στήλη, που πολλές φορές
επιμένει σε εξελίξεις για τον τομέα
fintech που αλλάζει το τραπεζικό
σύστημα, τα big data, τα μεγάλα
(μαζικά) δεδομένα και analytics
που παρακολουθούν και ίσως αλ-
λάζουν τη συμπεριφορά της κα-
τανάλωσης, τη ρομποτική, το
γρήγορο διαδίκτυο IoT. Ολα αυτά
τα καινούργια πράγματα μας γε-
μίζουν αισιοδοξία, ακόμα κι αν
δεν «βλέπουμε» ακριβώς όσα έρ-
χονται.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιες ε-
ξελίξεις μάς προσπερνούν σε πε-
ριοχές λιγότερο συναρπαστικές.
Οι αλλαγές δεν έχουν εφαρμογή
μόνο σε κάποιους τομείς, οι ανα-
τροπές έρχονται παντού εξαιτίας
της τεχνολογίας αλλά και νέων
βασικών επιλογών που αφορούν

την προστασία του περιβάλλο-
ντος, τις εκπομπές αερίου κ.ά.
Ερχονται ανατροπές που είναι
σημαντικές και διαχέονται πα-
ντού. Πολλοί τομείς είναι ευάλωτοι
στις αλλαγές που έχουν ήδη δρο-
μολογηθεί. Οπως ο «ταπεινός»
τομέας φρούτων και χυμών, που
επίσης αλλάζει. Στον κλάδο υ-
πάρχουν αξιόλογες ελληνικές ε-
ταιρείες με σημαντική δραστη-
ριότητα, κυρίως εξαιτίας του με-
γάλου αριθμού τουριστών που
έρχονται στη χώρα.

Οι δείκτες Βιώσιμων Αναπτυ-
ξιακών Στόχων (Sustainable
Development Goal) του OHE έ-
χουν φθάσει ήδη στον κανονισμό
17 και νωρίτερα εκδόθηκε ο 12
που αφορούσε την υπεύθυνη πα-
ραγωγή και κατανάλωση. Αξιο-
λογούνται και βαθμολογούνται
όλοι οι παραγωγικοί τομείς και
φυσικά η παραγωγή φρούτων και
χυμών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση Φρούτων
και Χυμών (AIJN) φαίνεται να
στηρίζει τον ευρωπαϊκό στόχο
να γίνει η πρώτη ήπειρος με μη-
δενικές εκπομπές αερίου το 2050.
Καλό, αλλά τα προϊόντα μας δεν
είναι έτοιμα για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη ή την υποχρέωση περιο-
ρισμού των εκπομπών. Ούτε οι

επιχειρήσεις έχουν συνειδητο-
ποιήσει όσα έρχονται.

Στην παραγωγή συμπυκνωμά-
των χυμού φρούτων, η αποτελε-
σματικότερη χρήση ενέργειας στη
θερμική διαδικασία θα έχει αντί-
κτυπο στη μείωση των άμεσων
εκπομπών που παράγονται. Η α-
λυσίδα αξίας όσον αφορά τη συ-
σκευασία, η μείωση του κόστους
για τον καταναλωτή και ο περιο-
ρισμός των απορριμμάτων τροφί-
μων θα επηρεάσουν τη συμβολή
που μπορεί να προσφέρει ο τομέας
στην πράσινη μετάβαση. Τα προϊ-
όντα υψηλής ποιότητας απαιτούν
συγκεκριμένες ιδιότητες συσκευ-
ασίας και η επιλογή μπορεί να είναι
περιορισμένη. Το υλικό συσκευ-
ασίας θα επηρεάσει την ανακύ-
κλωση και θα έχει αντίκτυπο στη
μείωση των εκπομπών άνθρακα
στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι περισσότεροι συμπυκνωμέ-
νοι χυμοί στην Ευρώπη προέρχο-
νται από φρούτα που καλλιεργού-
νται και μεταποιούνται σε περιοχές
εκτός Ευρώπης. Φρούτα από τον
Καναδά, τη Βραζιλία, κ.λπ. είναι
η πρώτη ύλη. Το ευρωπαϊκά προ-
γράμματα που άρχισαν ήδη να ε-
φαρμόζονται προβλέπουν ρυθμί-
σεις που αφορούν την εξασφάλιση
υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων
διατροφής, αλλά και την παροχή
φρούτων και χυμών που προέρ-
χονται από βιώσιμη γεωργική πα-
ραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ενα απλό παράδειγμα για τα θέ-
ματα που προκαλούν ένταση είναι
ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει στις
εταιρείες να προβάλουν την έν-
δειξη «Χωρίς πρόσθετα σάκχαρα».
Πρέπει να γράψουν τα σάκχαρα
που περιέχουν, αφού σε πολλές
περιπτώσεις δεν προσθέτουν, έ-
χουν ήδη αρκετά.

Ωστόσο, πέρα από «κρίσιμες
λεπτομέρειες», το δυσεπίλυτο θέμα
στην παραγωγή φρούτων απαιτεί
αύξηση των αποδόσεων στη γε-
ωργική παραγωγή, διαχείριση της
χρήσης φυτοφαρμάκων, βελτίωση
της διαχείρισης των υδάτων, δια-
σφάλιση της διαχείρισης του ε-
δάφους, την προστασία της βιο-
ποικιλότητας.

Προφανώς, οι ελληνικές επι-
χειρήσεις που κινούνται προς το
μέλλον παρακολουθούν τις προ-
κλήσεις αυτές, συμμετέχοντας ε-
νεργά στις εξελίξεις του κλάδου.
Παραδόξως, δεν συμμετέχει ελ-
ληνική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Φρούτων και Χυμών (AIJN).
Μπορούν άνετα να αποφασίζουν
χωρίς εμάς.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Ευάλωτοι στις αλλαγές
που έχουν δρομολογηθεί

Υπό τη στενή εποπτεία της ΕΚΤ
οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες
Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Από το περασμένο Σάββατο οι επενδυτικές
εταιρείες που κρίνονται «συστημικής» ση-
μασίας υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ,
οι αρμοδιότητες της οποίας έχουν διευ-
ρυνθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια.
Οπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της
Ευρωζώνης, όσες εταιρείες διαχειρίζονται
κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία αξίας
άνω των 30 δισ. ευρώ, λειτουργούν ως α-
νάδοχοι χρηματοπιστωτικών εργαλείων
ή πωλούν χρηματοπιστωτικά εργαλεία θα
υποχρεούνται εφεξής να υποβάλλουν αί-
τηση για να τους παραχωρεί τη σχετική
τραπεζική άδεια. Η εν λόγω άδεια θα εκ-
δίδεται βάσει της νέας νομοθεσίας που τέ-
θηκε επισήμως σε ισχύ από το Σάββατο.
Το νέο καθεστώς που θα ισχύσει για τις
επενδυτικές είναι το αποτέλεσμα μιας συ-
στηματικής προσπάθειας των ευρωπαϊκών
αρχών να θέσουν υπό αυστηρότερο έλεγχο
τις χρηματιστηριακές εταιρείες, ώστε να
διασφαλίσουν την κατάλληλη και επαρκή
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους. Με-
ταξύ άλλων ο έλεγχος και η εποπτεία στην
οποία υπόκεινται αφενός στοχεύει στην

προστασία των επενδυτών και στη διατή-
ρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερό-
τητας, και αφετέρου διασφαλίζει ότι θα
γίνει κατά συντεταγμένο τρόπο ενδεχόμενη
πτώχευση εταιρείας, χωρίς δηλαδή να προ-
καλέσει κραδασμούς στο ευρύτερο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα.

Οι νέοι κανόνες που θα ισχύουν από
σήμερα έχουν σχεδιαστεί για να αναδει-
κνύουν με σαφήνεια τους κινδύνους που
αναλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες επεν-
δυτικών εταιρειών και να καθιστούν πιο
αποτελεσματική την εποπτεία τους. Ως εκ
τούτου, το νέο καθεστώς καθορίζει τις δια-
φορετικές κατηγορίες επενδυτικών εται-
ρειών, με τις μεγαλύτερες να καταχωρί-
ζονται ως πιστωτικά ιδρύματα και να χρει-
άζονται κατά συνέπεια την αντίστοιχη ά-
δεια. Ετσι, αυτές οι εταιρείες που θα έχουν
τη δομή τραπεζών θα εξακολουθούν να
υπόκεινται στις οδηγίες που καθορίζουν
τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας
των τραπεζών και στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις η ΕΚΤ θα φέρει την πλήρη ευ-
θύνη της εποπτείας τους. Σε ό,τι αφορά
τις μικρότερες επενδυτικές εταιρείες, θα
υπόκεινται σε ένα νέο καθεστώς που θα
προσαρμόζεται αναλόγως στο είδος των
δραστηριοτήτων τους, στο προφίλ τους
ως προς την ανάληψη διακινδύνευσης και

στο μέγεθός τους. Οσες εξ αυτών θα κρί-
νονται ως δευτερευούσης σημασίας, θα
υπόκεινται στην εποπτεία της εκάστοτε
εθνικής αρχής.

Σημειωτέον ότι η ΕΚΤ αξιολογεί τους
κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί μια
επενδυτική με πολλά κριτήρια, μεταξύ των
οποίων το μέγεθος της εταιρείας, το είδος
της, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων της αλλά και ο βαθμός
αλληλεξάρτησής της με άλλους φορείς του
ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος. Οι σχετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά
την εποπτεία τραπεζών και επενδυτικών
έχουν δρομολογηθεί από τα τέλη του 2014,

οπότε ανέλαβε η ΕΚΤ την εποπτεία των
τραπεζών της Ευρωζώνης και έκτοτε δι-
ευρύνει διαρκώς το εύρος των εξουσιών
της. Οι αρμοδιότητές της διευρύνθηκαν,
άλλωστε, περαιτέρω μετά την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε., εφόσον εξώθησε
έναν μεγάλο αριθμό διεθνών τραπεζών να
μεταφέρουν τμήματα των δραστηριοτήτων
τους από το Λονδίνο σε άλλες ευρωπαϊκές
μητροπόλεις. Στη σχετική ανακοίνωσή
της η ΕΚΤ τονίζει πως η πρώτη ομάδα ε-
πενδυτικών εταιρειών  θα υπαχθεί στην
εποπτεία της μάλλον μέσα στο δεύτερο ε-
ξάμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά τους ε-
πενδυτικούς βραχίονες μεγάλων χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης
που κρίνονται «συστημικής» σημασίας,
αυτοί εμπίπτουν ήδη στην εποπτεία της
ΕΚΤ, η οποία παράλληλα ελέγχει διεξοδικά
την επέκταση όσων τραπεζών μετέφεραν
περιουσιακά τους στοιχεία εντός Ε.Ε. μετά
το Brexit. 

Στις αρχές του μήνα ο τραπεζικός όμιλος
Citigroup ανακοίνωσε πως ο χρηματιστη-
ριακός του βραχίονας στην Ε.Ε. τετραπλα-
σίασε τα περιουσιακά του στοιχεία στη
διάρκεια του περασμένου έτους και ετοι-
μάζεται να υπαχθεί άμεσα στην εποπτεία
της ΕΚΤ.

BLOOMBERG

<<<<<<

Οι μεγαλύτερες θα καταχωρί-
ζονται ως πιστωτικά ιδρύματα
και θα χρειάζονται κατά συνέ-
πεια την αντίστοιχη άδεια.

<<<<<<

Το παράδειγμα με 
τις ανατροπές στον
«ταπεινό» τομέα
φρούτων και χυμών.

Οι σχετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την εποπτεία τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών έχουν δρομολογηθεί από τα τέλη του 2014, οπότε ανέ-
λαβε η ΕΚΤ την εποπτεία των τραπεζών της Ευρωζώνης και έκτοτε διευρύνει διαρκώς το εύρος των εξουσιών της.

Ισχυρότατες πιέσεις για ένα ευρύ σχέδιο
αναδιάρθρωσης δέχεται η διοίκηση
της Credit Suisse, με τα σενάρια που
έχουν πέσει στο τραπέζι να περιλαμ-
βάνουν και το ενδεχόμενο συγχώνευσης
με τη μεγάλη ανταγωνίστριά της UBS.
Αυτό μεταδίδει το Reuters, επικαλού-
μενο τρεις πηγές με γνώση της υπόθε-
σης. Οπως εξηγούσαν στο ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο οι πηγές, εκφράζονται
φόβοι στους κόλπους της ελβετικής
τράπεζας για πιέσεις από τους επενδυτές
να «σπάσει» σε κομμάτια, αλλά και για
συρρίκνωση της κεφαλαιοποίησής της
μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε
από την έκθεσή της στο family office

Archegos. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο
της έχει στοιχίσει τουλάχιστον 5 δισ.
δολ. Παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη
με δικαστικές περιπέτειες επειδή βοή-
θησε πελάτες να επενδύσουν 10 δισ.
δολάρια σε ομόλογα, που εξέδωσε η
χρεοκοπημένη Greensill Capital. O νέος
πρόεδρος, Antonio Horta-Osorio, ανα-
κοίνωσε μια στρατηγική επαναξιολό-
γηση της τράπεζας στα τέλη Απριλίου,
λέγοντας στους επενδυτές πως θα χρει-
αστεί χρόνος για να ληφθούν οι απο-
φάσεις σχετικά με τα βήματα που θα

πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η
διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να
συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα,
ενώ άλλες πηγές με γνώση της υπόθεσης
επισημαίνουν πως οι επικεφαλής της
τράπεζας επιθυμούν να εξετάσουν προ-
τάσεις αναδιάρθρωσης στις αρχές Ιου-
λίου.

Η μετοχή της Credit Suisse έχει χάσει
το 25% της αξίας της από τις αρχές
Μαρτίου, όταν τα προβλήματα της
Greensill ήρθαν στο φως. «H Credit
Suisse έχει άμεση ανάγκη μία συμφωνία
συγχώνευσης» είπε μία εκ των πηγών
στο Reuters. «Υπάρχει φόβος στη Ζυρίχη

ότι θα την κυνηγήσουν οι ακτιβιστές
επενδυτές, αν συνεχίσει να τηρεί στάση
αναμονής» συμπλήρωσε. Αλλη πηγή
τόνισε ότι ορισμένα στελέχη έχουν ε-
ξετάσει ήδη το spin off των ελβετικών
δραστηριοτήτων για να προωθήσουν
προς συγχώνευση τις υπόλοιπες δρα-
στηριότητες. Ακόμη μία επιλογή στο
τραπέζι, σύμφωνα με τρίτη πηγή, είναι
να πουλήσει τις αμερικανικές δραστη-
ριότητες επενδυτικής τραπεζικής. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του Reuters, οι
συζητήσεις σχετικά με τα σχέδια ανα-
διάρθρωσης είναι σε προκαταρκτικό
στάδιο, γι’ αυτό και δεν έχει ληφθεί α-
κόμη καμία συγκεκριμένη απόφαση.

Μια συγχώνευση με τη UBS αποτελεί
ένα πιο «αποδεκτό» πλάνο, σύμφωνα
με πηγές του πρακτορείου. «Στην Ελ-
βετία γνωρίζουν ότι χωρίς μια εγχώρια
συγχώνευση, η Credit Suisse μπορεί
να καταλήξει σε ξένα χέρια». Ωστόσο,
μια ενδεχόμενη συγχώνευση μεταξύ
Credit Suisse και UBS μπορεί να την
καταστήσει απόλυτο κυρίαρχο της α-
γοράς, γεγονός που προκαλεί μεγάλη
ανησυχία στις αρχές, οι οποίες επίσης
μπορεί να ζητήσουν τη δημιουργία
ενός ομίλου που θα στηρίξει τα κεφάλαιά
της. Σημειώνεται μάλιστα πως ένας τέ-
τοιος όμιλος θα περιλαμβάνει 110.000
εργαζομένους, ενώ η κεφαλαιοποίησή
του θα ξεπεράσει τα 85 δισ. δολ. Ερω-
τηθείς, νωρίτερα φέτος, για το ενδε-
χόμενο μιας συγχώνευσης με την Credit
Suisse, ο διευθύνων σύμβουλος της
UBS, Ραλφ Χάμερς, επεσήμανε πως η
τράπεζα προτιμά την «οργανική ανά-
πτυξη». Νωρίτερα χθες, οι μετοχές της
Credit Suisse σημείωναν άνοδο 2,8%,
όταν της UBS κινούνταν πτωτικά 0,2%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θετικά επέδρασε
για την τράπεζα το γεγονός ότι προ-
σφάτως η Fed διενήργησε stress tests
στη θυγατρική της στις ΗΠΑ, καταλή-
γοντας στο συμπέρασμα πως τα επίπεδα
κεφαλαίων της μπορούν να αντιμετω-
πίσουν μια σοβαρή οικονομική κρίση.
Σημειώνεται πως προσφάτως ο ελβε-
τικός τραπεζικός όμιλος προχώρησε
σε αύξηση κεφαλαίου της τάξεως του
1,9 δισ. δολ. για να αποκαταστήσει τη
βλάβη από τα διαδοχικά πλήγματα της
ανάμειξής του στα επενδυτικά κεφάλαια
Archegos Capital και Greensill Capital.

REUTERS

Αναζητεί σανίδα σωτηρίας υπό
ασφυκτική πίεση η Credit Suisse
Ακόμα και η συγχώνευση με την UBS είναι μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται

Οι μέτοχοι της Toshiba ψήφισαν υπέρ της α-
πομάκρυνσης του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου Οσάμου Ναγκαγιάμα, επιτυγχά-
νοντας μια σπάνια νίκη για ακτιβιστές επεν-
δυτές, η οποία όμως αναμένεται να επιδεινώσει
την κατάσταση στον όμιλο. 

Η απόφαση-έκπληξη για τον Ναγκαγιάμα,
τον 74χρονο πρόεδρο του διοικητικού συμ-
βουλίου, η οποία συνάντησε τη δημόσια α-
ντίθεση ορισμένων επενδυτών, ήρθε έπειτα
από συνάντηση με τους μετόχους που κράτησε
σχεδόν τρεις ώρες. Η αποχώρησή του αποτελεί
το αποκορύφωμα μιας πολύμηνης εκστρατείας
από τον μεγαλύτερο μέτοχο του ομίλου, Eff-
issimo Capital Management, ο οποίος διε-
ξήγαγε έρευνα για τα κακώς κείμενα στο
management της εταιρείας. 

Η ετήσια γενική συνέλευση πραγματο-
ποιήθηκε στη σκιά ανεξάρτητης έκθεσης
σχετικά με τα γεγονότα γύρω από την ετήσια
γενική συνέλευση της Toshiba το 2020, που
δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Η έκ-
θεση κάνει λόγο για συμπαιγνία μεταξύ της
εταιρείας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας
κατά της δράσης των ακτιβιστών μετόχων.

Μετά την ψηφοφορία, οι μετοχές της Toshiba
σημείωσαν άνοδο 1,7% στο χρηματιστήριο
του Τόκιο. Πριν από την απόφαση, ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Toshiba Σατόσι Τσου-
νακάουα, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα κα-
θήκοντά του, έπειτα και από την αποχώρηση
του πρώην επικεφαλής Νομπουάκι Κουρου-
ματάνι, είχε αποτιμήσει θετικά τον χειρισμό
της τρέχουσας κρίσης από τον Ναγκαγιάμα
και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον πρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου. Οι μέτοχοι όμως
δεν ήταν πεπεισμένοι ότι έγιναν αρκετά για
να αντιμετωπιστούν οι σοβαροί ισχυρισμοί
εναντίον της εταιρείας και αρκετοί από αυτούς
υπήρξαν ιδιαίτερα επικριτικοί κατά τη συ-
νεδρίαση της Παρασκευής.  Η ψήφος κατά
του προέδρου του συμβουλίου δεν ήταν
απλώς μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση για έναν
εταιρικό χώρο όπου το management είναι
συνηθισμένο στην άκριτη υποστήριξη.  Ηταν
επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς έδειξε
την έξοδο σε ένα ευρέως σεβαστό στέλεχος.
Το διοικητικό συμβούλιο της Toshiba είχε
προγραμματίσει συνεδρίαση για να συζητήσει
την εκλογή νέου προέδρου.

Οι ακτιβιστές μέτοχοι  απομάκρυναν
τον πρόεδρο της Toshiba

<<<<<<

«Προτιμάμε την οργανική
ανάπτυξη», απάντησε ο 
επικεφαλής της UBS όταν
ερωτήθηκε για το ενδεχό-
μενο συγχώνευσης.

Η διοίκηση της Credit Suisse αναζητεί διέξοδο μετά τα μεγάλα προβλήματα που προ-
κάλεσαν στην τράπεζα η κατάρρευση του family office Archegos και η εμπλοκή της
στο σκάνδαλο με τα ομόλογα της Greensill Capital.

H αποπομπή προέδρου Δ.Σ.  είναι σπάνια περίπτωση για τα ιαπωνικά επιχειρηματικά ήθη.
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Είδος εν ανεπαρκεία η στέγη στην Ευρώπη
Παρά τις παρεμβάσεις κυβερνήσεων, αλματώδης η αύξηση των ενοικίων την τελευταία δεκαετία

Στη Γερμανία

Η ιδιοκατοίκηση στη μεγα-
λύτερη οικονομία της Ευρώ-
πης είναι περιορισμένη και
στο Βερολίνο, όπου τα ενοί-
κια αυξήθηκαν κατά 11% το
περασμένο έτος, μόλις το
17,4% των κατοίκων διαθέ-
τει δική του κατοικία. Το
50% του πληθυσμού στο
σύνολο της χώρας ζει σε
σπίτι με ενοίκιο, που σημαί-
νει ότι είναι διαρκώς εκτε-
θειμένο στις αυξήσεις των
ενοικίων.

Οξύ το πρόβλημα στην Ελλάδα, με 70% των νέων έως 34 ετών να μένουν με τους γονείς 

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Αν δεν μεσολαβήσει μείζων ανασταλτικός πα-
ράγοντας στα σχέδια της σουηδικής κυβέρ-
νησης, το αεροδρόμιο Μπρόμα στη δυτική
πλευρά της Στοκχόλμης θα καταργηθεί σύ-
ντομα και στη θέση του θα οικοδομηθούν
περίπου 30.000 νέες κατοικίες. Περίπου την
ίδια τύχη θα έχει και το Τέγκελ, το παλαιό
αεροδρόμιο του Βερολίνου, που έκλεισε τον
Νοέμβριο του περασμένου έτους, και οι δη-
μοτικές αρχές της πόλης σχεδιάζουν να οι-
κοδομήσουν στον χώρο του περίπου 5.000
διαμερίσματα. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση
Τζόνσον ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα με-
τατρέψει τα άδεια γραφεία επιχειρήσεων
σε κατοικίες και στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος ανάκαμψης της οικονομίας θα μπορεί
να διαθέσει 1.500 νέα διαμερίσματα έως το
2030. Οι δημοτικές αρχές πολλών αμερικα-
νικών πόλεων έχουν αποφασίσει να μετα-
τρέψουν τα κενά γραφεία σε διαμερίσματα.
Ακόμη και στη Νότια Κορέα οι αρχές σχε-
διάζουν να δημιουργήσουν 114.000 κατοικίες
αγοράζοντας κενά ξενοδοχεία και γραφεία.

Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η ομοιότητα
ανάμεσα στις παρεμβάσεις των αρχών χωρών
και μητροπόλεων ανά τον κόσμο. Αντανακλά
την ανεπάρκεια κατοικιών σε πολλές από
τις ανεπτυγμένες οικονομίες, έναν από τους
παράγοντες πίσω από την αλματώδη άνοδο
που έχουν σημειώσει τα ενοίκια κατοικιών
στις περισσότερες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις,
κυρίως μέσα στην τελευταία δεκαετία. Σύμ-

φωνα με τη Eurostat, από το 2010 έως το
2020 τα ενοίκια στις μεγάλες πόλεις των χω-
ρών της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά μέσον όρο
σχεδόν 15%, για την ακρίβεια 14,9%. Η αύ-
ξηση φτάνει όμως στο 60% στην Ιρλανδία,
μια από τις χώρες που γνώρισαν μια άνευ
προηγούμενη κρίση στην αγορά στέγης,
ενώ εκτοξεύεται στα αδιανόητα επίπεδα της
τάξεως ακόμη και του 110% στη Λιθουανία
και πάνω από το 140% στην Εσθονία. 

Η εκτίναξη των ενοικίων είναι απότοκος
ενός πλέγματος σύνθετων εξελίξεων, όπως
η μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα και
η συνεχιζόμενη αστυφιλία, ιδιαιτέρως των
νέων ανθρώπων, που εξακολουθούν να συρ-
ρέουν στις μεγάλες πόλεις ακόμη και εν
μέσω πανδημίας και παρά τις περιορισμένες

οικονομικές δυνατότητές τους. Καταλύτης
υπήρξε, άλλωστε, η εκτίναξη του τουρισμού
σε μητροπόλεις με ιστορικό ενδιαφέρον,
που οδήγησε στην επιθετική επέκταση των
βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων κατοικιών
σε τουρίστες μέσα από πλατφόρμες τύπου
Airbnb. Κι ενώ το θέμα της Airbnb έχει ως
ένα βαθμό ρυθμιστεί από κυβερνήσεις ή το-
πικές αρχές, αφού πρώτα προκάλεσε μαζικές
αντιδράσεις από πλευράς των κατοίκων ευ-
ρωπαϊκών πόλεων, η ανοδική πορεία των
ενοικίων έχει συνεχιστεί, δυσχεραίνοντας
την ανεύρεση προσιτής στέγης για μια αυ-
ξανόμενη μερίδα των κατοίκων αστικών κέ-
ντρων. Η ευρωπαϊκή μητρόπολη που κυριο-
λεκτικά προσωποποίησε το πρόβλημα των
απαγορευτικών ενοικίων και οδήγησε τις

αρχές σε ασυνήθη μέτρα ήταν το Βερολίνο.
Πριν από δύο χρόνια, κι ενώ τα ενοίκια των
κατοικιών στην ιστορική πόλη της Γερμανίας
είχαν κυριολεκτικά πάρει φωτιά, οι τοπικές
αρχές κατέφυγαν σε ένα μέτρο ασυνήθιστο
για περιόδους ειρήνης: επέβαλαν υποχρεωτικό
«πάγωμα» των ενοικίων στο επίπεδο των
9,80 ευρώ ανά τ.μ., σε μια προσπάθεια να
προστατεύσουν περίπου 1,6 εκατ. ενοικιαστές
διαμερισμάτων και κατοικιών. Το τολμηρό
μέτρο φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει απο-
δειχθεί απονενοημένο διάβημα, καθώς τον
Μάιο κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο, που νομιμοποίησε
την αξίωση των ιδιοκτητών ακινήτων όχι
μόνο να αυξήσουν τα ενοίκια, αλλά και να
απαιτήσουν αναδρομικά.

Η ανησυχητική άνοδος των ενοικίων, κοινή
όχι μόνο στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις αλλά
και στις μεγαλουπόλεις ανά τον κόσμο, συ-
μπιέζει το βιοτικό επίπεδο των ενοικιαστών
και περιορίζει ασφυκτικά τις επιλογές των
φτωχότερων στρωμάτων. Εχει, έτσι, προ-
καλέσει, εκτός από τις παρεμβάσεις των
αρχών, και έντονο προβληματισμό σε διε-
θνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ
και τα Ηνωμένα Εθνη. Σε πρόσφατη μελέτη
του μεταξύ 17 ανεπτυγμένων οικονομιών,
το ΔΝΤ καταγράφει τη συνεχή άνοδο των
ενοικίων την τελευταία δεκαετία και δια-
πιστώνει ότι έχει αυξηθεί το μερίδιο του
εισοδήματός τους που καταβάλλουν για ε-

νοίκιο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, με το πρό-
βλημα να γίνεται σοβαρότερο για τα νοι-
κοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Διαπιστώνει
πως ένα μέσο νοικοκυριό σε μια ανεπτυγ-
μένη οικονομία καταβάλλει περίπου το 25%
του εισοδήματός του για ενοίκιο, με το πο-
σοστό αυτό να ανεβαίνει στο 33% περίπου
για τις οικογένειες νεαρών ατόμων, καθώς
αυτές έχουν ακόμη χαμηλό εισόδημα. Οσον
αφορά όμως το φτωχότερο 20% των νοι-
κοκυριών, το πρόβλημα γίνεται σαφώς σο-
βαρότερο, καθώς το ποσοστό αναρριχάται
πλέον στο 40% του εισοδήματός τους. Ε-
πισημαίνει μάλιστα πως το πρόβλημα είναι
οξύτερο σε μεγάλες πόλεις, όπως σε Λισ-

σαβώνα, Δουβλίνο, Μαδρίτη, Ρέικιαβικ,
Στοκχόλμη και στην πόλη του Λουξεμβούρ-
γου, όπου οι αυξήσεις των ενοικίων είναι
πολλαπλάσιες του μέσου όρου αύξησης στο
σύνολο της χώρας.

Η ανισότητα που δημιουργεί η άνοδος
των ενοικίων ανάμεσα σε διαφορετικά ει-
σοδηματικά στρώματα όσον αφορά την
πρόσβαση σε στέγη έχει προκαλέσει την
αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, που διά
στόματος της ειδικής εισηγήτριας για το
δικαίωμα στη στέγη, Λεϊλάνι Φάρχα, κα-
τηγόρησε προσφάτως τον μεσιτικό όμιλο
Akelius για παραβίαση του δικαιώματος
στη στέγαση. Το ΔΝΤ δεν αρκείται όμως

στην καταγγελία, αλλά προβαίνει και σε
συστάσεις. Επισημαίνει πρωτίστως ότι η
πανδημία έχει επιτείνει το πρόβλημα για
τους ενοικιαστές ακινήτων, καθώς πολλές
φορές πρόκειται για νέους ανθρώπους που
απασχολούνται στον τομέα της ψυχαγωγίας
ή βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας
τους και έχουν χαμηλούς μισθούς, γι’ αυτό
και θα χρειαστούν χρόνια προκειμένου να
αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Διαβλέπει,
όμως, στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. μια
μεγάλη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις που, όπως τονίζει, μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν τα κεφάλαιά του για να ε-
πενδύσουν στην προσφορά προσιτής στέγης

και γενικότερα για να εντάξουν τη στέγαση
στη στρατηγική τους για την ανάκαμψη
των οικονομιών τους. 

Συνιστά ειδικότερα στις κυβερνήσεις
να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα αυξή-
σουν την προσφορά προσιτής στέγης, αλλά
και να επενδύσουν σε προγράμματα επι-
δοτούμενων ενοικίων, ιδιαιτέρως σε περιοχές
στις οποίες έχει καταγραφεί ανεπάρκεια
κατοικιών. Προτείνει, επίσης, να δοθούν
ειδικά οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα,
όπως η επιβολή φόρων στις κενές κατοικίες
ή οι επιδοτήσεις στη μετατροπή ακριβών
κατοικιών σε διαμερίσματα για προσιτή ε-
νοικίαση.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Διαστάσεις κοινωνικής κρίσης είναι πιθανό
να λάβει σύντομα το ζήτημα της στέγασης
για δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χι-
λιάδες νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των ε-
νοικίων έχουν καταγράψει σημαντικές αυ-
ξήσεις, όχι μόνο την τελευταία τριετία,
αλλά συνολικά και κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε. Την
ίδια στιγμή, τα εισοδήματα παραμένουν
καθηλωμένα, η ανεργία κινείται πέριξ του
16% και το κόστος διαβίωσης, ιδίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα, κρίνεται απαγο-
ρευτικό για όσους επιθυμούν να αποκτή-
σουν τη δική τους στέγη. Είναι άλλωστε
ξεκάθαρη η αδυναμία ενός πολύ σημαντικού

ποσοστού των σημερινών νέων να απο-
κτήσουν ιδιόκτητο σπίτι. Ως εκ τούτου,
διαμορφώνεται μια ολόκληρη γενιά ενοι-
κιαστών, τάση που θα κυριαρχήσει τις ε-
πόμενες δεκαετίες τόσο στην Ευρώπη όσο
και στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές
χώρες, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοί-
κησης. Κάπως έτσι, στην πρόσφατη έρευνα
της Eurostat, στη χώρα μας προέκυψε ότι
σχεδόν 70% των νέων ηλικίας από 18 έως
34 ετών εξακολουθούν να μένουν με τους
γονείς τους. Πρόκειται για ένα από τα υ-
ψηλότερα ποσοστά πανευρωπαϊκά, καθώς
ο μέσος όρος στην Ε.Ε. διαμορφώνεται σε
50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 το α-
ντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα δεν ξε-
περνούσε το 60,7%. Από τότε μέχρι σήμερα

όχι μόνο μεσολάβησε η χειρότερη οικο-
νομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών,
αλλά ταυτόχρονα οι τιμές των ενοικίων
συνέχισαν να αυξάνονται. Οπως προκύπτει
από σχετική ανάλυση του δικτύου ηλε-
κτρονικών αγγελιών Spitogatos, από το
2011 έως και το 2020 οι τιμές των ενοικίων
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 11,1%. Την

ίδια περίοδο σημειώθηκε σημαντική κάμψη
της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών,
καθώς μειώθηκαν οι μισθοί, η ανεργία ε-
κτινάχθηκε και αυξήθηκε σημαντικά η φο-
ρολογία των μισθωτών. Πρόκειται για ένα
«εκρηκτικό» μείγμα, που είχε ως αποτέλεσμα
την κατακόρυφη επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης στη χώρα και τη μείωση του α-
ριθμού δημιουργίας νέων νοικοκυριών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας (2010-2020) το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγορα-
στικής δύναμης μειώθηκε στο 67,4% του
μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης το
2018, από 93,3% που ήταν το 2008. Αντί-
στοιχα, το 2016 το μέσο ετήσιο διαθέσιμο
εισόδημα του συνόλου των νοικοκυριών

της χώρας είχε περιοριστεί σε 14.932 ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,5% σε
σχέση με το 2010, όταν είχε ανέλθει σε
24.224 ευρώ. Ως εκ τούτου, με βάση τα σχε-
τικά στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα
το 39,5% του πληθυσμού υποχρεώνεται
να ξοδεύει πάνω από το 40% του διαθέσιμου
εισοδήματός του για έξοδα σχετικά με το
ακίνητο στο οποίο διαμένει. Πρόκειται για
ποσοστό τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέ-
σου όρου, που δεν ξεπερνά το 9,6% στην
Ε.Ε. των «27». Μάλιστα η κατάσταση είναι
ακόμα πιο δύσκολη για τους ενοικιαστές,
καθώς το 83% αυτών χρειάζεται να δαπανά
πάνω από το 40% των μηνιαίων εσόδων
του για να εξασφαλίσει στέγη. Στην υπό-
λοιπη Ευρώπη αυτό ισχύει για μόλις το

25% των ενοικιαστών. Ως προς τις πιθανές
λύσεις στο ζήτημα, αυτές παραμένουν στο
επίπεδο της θεωρίας, καθώς δεν φαίνεται
να προκύπτει διάθεση νομοθετικής πα-
ρέμβασης προς το παρόν. Η απουσία κοι-
νωνικής πολιτικής ακινήτων είναι ένα ζή-
τημα που έχουν θίξει και παράγοντες της
αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια, κα-
θώς η κατάργηση του Οργανισμού Εργα-
τικής Κατοικίας έχει αφήσει ένα κενό που
δεν έχει αναπληρωθεί. Η αύξηση της προ-
σφοράς κατοικιών προς ενοικίαση θα μπο-
ρούσε να προσφέρει μια λύση μείωσης των
τιμών, όπως επίσης και η διάθεση ακινήτων
με επιδότηση ενοικίου, πέραν των κατη-
γοριών πολιτών που επωφελούνται σήμερα
από το συγκεκριμένο μέτρο.

Στην Ιρλανδία

Το 78% των 5 δισ. ευρώ που
επενδύθηκαν σε κατοι-
κίεςκαι γραφεία από το
2017 έως το 2019 προήλθε
από μεγάλους ξένους επεν-
δυτές. Πρόκειται για έναν α-
πό τους παράγοντες που ε-
πιτείνει την άνοδο των ενοι-
κίων, καθώς οι μεγάλοι θε-
σμικοί επενδυτές αγορά-
ζουν μαζικά ακίνητα στο-
χεύοντας στη μεγιστοποίη-
ση του κέρδους.

Η εξαίρεση

Στη Στοκχόλμη, στην πόλη
του Λουξεμβούργου, αλλά
και στη Μόσχα και στην
Μπρατισλάβα, τα ενοίκια έ-
χουν σημειώσει διψήφια ά-
νοδο μόνο μέσα στους τε-
λευταίους 12 μήνες. Μόνο
σε έναν μικρό αριθμό ευρω-
παϊκών πόλεων, μεταξύ των
οποίων το Αμστερνταμ και η
Μαδρίτη, ισχύει το αντίθετο,
καθώς σε αυτές έχει κατα-
γραφεί μείωση των ενοι-
κίων.

<<<<<<

Το 83% των ενοικιαστών δα-
πανά πάνω από το 40% των
μηνιαίων εσόδων του για να
εξασφαλίσει στέγη.

Experience Center:

Προβληματισμός στους διεθνείς οργανισμούς, συστάσεις από ΔΝΤ
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Νέες εμπορικές συμμαχίες
αναζητάει τώρα η Βρετανία
Συζητάει την ένταξή της στη CPTPP των 11 χωρών του Ειρηνικού

Την πιο αποφασιστική στροφή της εμπο-
ρικής της πολιτικής μετά το Brexit φαί-
νεται να επιχειρεί η Βρετανία, καθώς ε-
γκαινιάζει γύρο διαπραγματεύσεων με
τις χώρες Ασίας και Ειρηνικού και στόχο
την ένταξή της στη δεύτερη στον κόσμο
μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου,
την Προοδευτική Συμφωνία Εταιρικής
Σχέσης των χωρών του Ειρηνικού, που
είναι ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο
CPTPP.

Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ της
βρετανικής εφημερίδας The Guardian,
αν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις και
ενταχθεί στη συμφωνία, η Βρετανία θα
συσφίξει τις εμπορικές σχέσεις της με
τις 11 χώρες της CPTPP και θα αποκτήσει
πρόσβαση σε μια αγορά 500 εκατ. αν-
θρώπων. Μέχρι στιγμής οι χώρες-μέλη
της CPTPP είναι οι Αυστραλία, Καναδάς,

Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα
Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ
και Μπρουνέι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της βρετανικής κυβέρνησης, αν η Βρε-
τανία αποτελέσει το δωδέκατο μέλος της
συμφωνίας, οι εξαγωγές της στις 11 χώρες
θα αυξηθούν κατά 65%, φτάνοντας το
2030 στα 43 δισ. ευρώ. Μιλώντας επί του
θέματος στον Guardian, η Βρετανίδα υ-
πουργός Εμπορίου, Λιζ Τρας, τόνισε πως
η περιοχή Ασίας και Ειρηνικού «είναι το
μέρος στο οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτερες
ευκαιρίες για τη Βρετανία». Υπενθύμισε
μάλιστα πως η χώρα εγκατέλειψε την
Ε.Ε. «με την υπόσχεση να εμβαθύνει τους
δεσμούς της με παλαιότερους συμμάχους
και ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές
πέραν της Ευρώπης».  Συμπλήρωσε μά-
λιστα πως η ενδεχόμενη προσχώρηση
της Βρετανίας στη CPTPP «είναι το λα-
μπερό έπαθλο του Brexit και θέλουμε να
το κερδίσουμε». Η εν λόγω συμφωνία
προβλέπει την κατάργηση των περισσό-
τερων φραγμών στο εμπόριο, συμπερι-

λαμβανομένων των δασμών και των πο-
σοστώσεων, που δια-τηρούνται μόνο σε
ελάχιστους, αλλά πολύ ευαίσθητους το-
μείς. Προστατεύεται, για παράδειγμα, η
βιομηχανία γαλακτοκομικών του Καναδά,
ενώ η Ιαπωνία διατηρεί κατ’ εξαίρεση το
δικαίωμά της να επιβάλλει δασμούς στο
ρύζι. Σε αντίθεση, άλλωστε, με την Ε.Ε.,
η συμμαχία των χωρών Ασίας και Ειρη-
νικού δεν στοχεύει σε ευρύτερους πολι-
τικούς σκοπούς, όπως, για παράδειγμα,
στην ενσωμάτωση των χωρών-μελών ή
στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ή
μιας τελωνειακής ένωσης. Η Βρετανία

έχει ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία
με μία από τις χώρες-μέλη της CPTPP,
την Αυστραλία. Ηταν μάλιστα η πρώτη
εμπορική συμφωνία που συνήψε με χώρα
εκτός Ε.Ε. μετά το Brexit. Εχει, ωστόσο,
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο ε-
σωτερικό της χώρας, με προεξάρχουσα
εκείνη των Βρετανών αγροτών που εκ-
φράζουν φόβους ότι αυτή η συμφωνία
θα επιτρέψει την είσοδο στη χώρα με-
γάλου όγκου φθηνότερου αλλά και κα-
τώτερης ποιότητας κρέατος από τα τε-
ράστια αγροκτήματα της Αυστραλίας. 

Σε ό,τι αφορά τη CPTPP, η Βρετανία

υπέβαλε αίτηση για ένταξή της τον Φε-
βρουάριο. Οπως τονίζει η βρετανική ε-
φημερίδα, δεν είναι σαφές κατά πόσον
θα έχει τη διαπραγματευτική ισχύ να πεί-
σει τις 11 χώρες-μέλη της να τροποποι-
ήσουν τις υφιστάμενες προβλέψεις ώστε
να είναι συμβατές με τα συμφέροντα των
Βρετανών αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι
πρόκειται για τη συμφωνία που συνήψαν
οι 11 χώρες το 2018, όταν ο τότε πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την
υπερδύναμη από την προηγούμενη εκ-
δοχή της εν λόγω συμφωνίας του Ειρη-
νικού πριν από την επικύρωσή της.

<<<<<<

Θα αποκτήσει πρόσβαση 
σε μια αγορά 500 εκατ. 
ανθρώπων και
οι εξαγωγές της θα αυξηθούν
κατά 65%, φτάνοντας 
το 2030 στα 43 δισ. ευρώ.

Η Βρετανίδα υπουργός Εμπορίου Λιζ Τρας τόνισε πως η περιοχή Ασίας και Ειρηνικού «είναι το μέρος στο οποίο υπάρχουν οι μεγαλύτερες
ευκαιρίες για τη Βρετανία» και συμπλήρωσε πως η ενδεχόμενη προσχώρηση της Βρετανίας στη CPTPP «είναι το λαμπερό έπαθλο του
Brexit και θέλουμε να το κερδίσουμε».

Tα lockdowns και η εκτίναξη του ηλεκτρονικού εμπορίου διαμόρφωσαν νέες κατανα-
λωτικές συνήθειες και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εμπορι-
κών κέντρων.

Τα αγροτικά εμπορεύματα βρίσκονται σε
ανοδική πορεία και οι τιμές τους αναμέ-
νεται να ενισχύονται περαιτέρω για αρ-
κετά χρόνια. Σύμφωνα με ορισμένους
από τους κορυφαίους διαπραγματευτές
προϊόντων και πρώτων υλών στον κόσμο,
κινητήριος δύναμη της ανόδου θα είναι
η κινεζική ζήτηση και η αυξανόμενη ζή-
τηση για βιοκαύσιμα. Στελέχη των εται-
ρειών Cargill, Cofco, Viterra και Scoular
προεξοφλούν πως οι αγορές αραβοσίτου,
σόγιας και σιταριού θα παραμείνουν ι-
σχυρές τα επόμενα δύο με τέσσερα χρό-
νια.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές αυ-
τών των βασικών ειδών διατροφής έχουν
μειωθεί από τα υψηλά επίπεδα πολλών
ετών, καθώς το αμερικανικό δολάριο έχει
κινηθεί ανοδικά και προβλέπονται βροχές
στα μεσοδυτικά των ΗΠΑ. Την ίδια στιγ-
μή, όμως, οι τιμές των προθεσμιακών
συμβολαίων του αραβοσίτου είναι δι-
πλάσιες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν,
στα 3,29 δολάρια το μπούσελ, όπως α-
ποκαλείται η βασική μονάδα εμπορίας
του είδους, της σόγιας στα 14,31 δολάρια
και είναι 65% υψηλότερες, ενώ το σιτάρι
έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν κατά 33%,
στα 6,54 δολάρια. Μιλώντας στους
Financial Times ο Ντέιβιντ Ματίσκε, δι-
ευθύνων σύμβουλος της Viterra, τόνισε
πως βλέπουμε μια παρατεταμένη άνοδο
των τιμών των εμπορευμάτων καθώς

«βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που
καθοδηγείται από τη ζήτηση, από τον
αυξανόμενο πληθυσμό, τον αυξανόμενο
πλούτο, την αύξηση της κατανάλωσης.
Και σε αυτό προστίθεται πως έχουμε αυ-
ξημένη ζήτηση για καύσιμα που παρά-
γονται από τα φυτά».

Οι υψηλότερες τιμές θα ευνοήσουν
τους αγρότες που έχουν πληγεί από τις
μακροχρόνια στάσιμες τιμές της σοδειάς.
Ωστόσο, θα σημάνουν υψηλότερο κόστος
τροφίμων για τους εισαγωγείς σιτηρών

και ελαιοσπόρων, ιδιαίτερα για τις φτω-
χότερες χώρες που αντιμετωπίζουν σο-
βαρές δυσκολίες με τις οικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας καθώς και τις
αυξανόμενες τιμές τροφίμων.

Οι αγορές σιτηρών και σόγιας είδαν
μια μεγάλη ώθηση στο β΄ εξάμηνο του
περασμένου έτους, καθώς οι κυβερνήσεις
και οι εταιρείες έσπευσαν να συγκεντρώ-
σουν αποθέματα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Η Κίνα, που είχε μια φτωχή

σοδειά αραβοσίτου, έκανε μεγάλες αγορές,
εισάγοντας την ποσότητα-ρεκόρ των
11,3 εκατ. τόνων πέρυσι, με πάνω από
το ένα τρίτο του συνόλου να προέρχεται

από τις ΗΠΑ. Οι εκτεταμένες εισαγωγές
αραβοσίτου στις οποίες προχώρησε πέ-
ρυσι η Κίνα, που προηγουμένως στόχευσε
στην αυτάρκεια, εξέπληξαν τους παρά-
γοντες της αγοράς και τους αναλυτές και
πυροδότησαν μια συζήτηση για το κατά
πόσον πρόκειται για αναπλήρωση των
ελλείψεων μετά το σοκ της πανδημίας
ή για μια νέα πολιτική αυξημένων αγορών
που θα συνεχιστεί. 

Εχει προηγηθεί ανεπάρκεια στην προ-
σφορά βασικών ειδών διατροφής και
πρώτων υλών και αρκετά στελέχη πι-
στεύουν πως αυτή θα παραταθεί, ανα-
γκάζοντας την αναδυόμενη δύναμη να
συνεχίσει να εισάγει αραβόσιτο. Σύμφωνα
με τον Μαρτσέλο Μαρτένς, επικεφαλής
του τμήματος σιτηρών και ελαιοσπόρων
του κινεζικού κρατικού ομίλου Cofco
International, «το έλλειμμα προσφοράς
ήρθε για να μείνει».

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για βιοκαύ-
σιμα, που οδηγεί σε αύξηση των τιμών
της σόγιας και του σογιέλαιου, είναι
«πρωτοφανής», σύμφωνα με τον Πολ
Μάας, διευθύνοντα σύμβουλο της αμε-
ρικανικής εταιρείας εμπορίας αγροτικών
εμπορευμάτων Scoular. Πιο επιφυλακτι-
κός δηλώνει, πάντως, ο Γκάρι Μακγκί-
γκαν, στέλεχος της Archer Daniels
Midland, που επισημαίνει πως «έχουμε
δει μια σημαντική διόρθωση στις τιμές
τις τελευταίες εβδομάδες».

<<<<<<

Κινητήριος δύναμη, 
οι εκτεταμένες εισαγωγές
της Κίνας και η αυξανόμενη
ζήτηση για βιοκαύσιμα.

Σε άνοδο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων

Αιτία για αποεπενδύσεις
οι τεχνολογικές αλλαγές
Στον κλάδο της τεχνολογίας διοχετεύουν
τα κεφάλαια που έχουν αντλήσει στο
πλαίσιο αποεπενδύσεων οι επιχειρήσεις,
σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, την οποία
αναδημοσιεύει ο Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος. Σχεδόν 8 στις 10 εταιρείες
(79%) που έχουν προχωρήσει σε κάποια
αποεπένδυση απαντούν ότι τα κεφάλαια
που αντλήθηκαν από εκποιήσεις διο-
χετεύθηκαν σε τεχνολογίες οι οποίες
υποστηρίζουν τη βασική δραστηριότητα
της επιχείρησης. Το 65% απαντά ότι
κατηύθυνε τα αντληθέντα κεφάλαια σε
νέες αγορές, προϊόντα ή γεωγραφικές
περιοχές, που ισχυροποιούν τη θέση
της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι ε-
πιχειρήσεις, σχεδόν στο σύνολό τους
(94%), επιβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές
στο τεχνολογικό πεδίο επηρεάζουν ά-
μεσα τα σχέδια εκποιήσεων. Το αντί-

στοιχο ποσοστό πριν από την πανδημία
ήταν 59%. Τα δύο τρίτα (66%) δηλώνουν
ότι η απόφαση για την πιο πρόσφατη
εκποίηση τροφοδοτήθηκε από την υ-
ποαπόδοση του στοιχείου που αποε-
πενδύθηκε.  Γιατί όμως αποεπενδύουν;
Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην κατανομή κεφαλαίων,
η πλειονότητα των ερωτηθέντων (76%)
αναμένει ότι οι συνεχιζόμενες συνέπειες
της πανδημίας της COVID-19 θα επιτα-
χύνουν τα σχέδια αποεπενδύσεων. Ε-
πίσης, το 56% προγραμματίζει την ε-
πόμενη εκποίηση μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια. 

Επιπλέον, παράγοντες που σχετίζο-
νται με το περιβάλλον, την κοινωνία
και τη διακυβέρνηση (τα κριτήρια ESG)
διαδραματίζουν έναν ολοένα και αυξα-
νόμενο κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις
για αποεπενδύσεις. 

Βαρύ πλήγμα 
στα εμπορικά κέντρα
Η μαζική στροφή στο ηλεκτρονικό ε-
μπόριο όπως την επέβαλε η πανδημία
και τα περιοριστικά μέτρα για την α-
νάσχεσή της, με κυριότερο όλων την
κοινωνική απόσταση, οδηγούν στην
πτώχευση εμπορικών επιχειρήσεων
και εμπορικών κέντρων. Αυτό καταδει-
κνύει η προσφυγή του αμερικανικού
ομίλου Washington Prime Group στο
άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα, που
θα επιτρέψει στην εταιρεία να λειτουργεί
για όσο προσπαθεί να εφαρμόσει τη
συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους
της στην οποία κατέληξε με μερίδα πι-
στωτών της.

Πρόκειται για εταιρεία που επενδύει
σε ακίνητα και διαχειρίζεται  εμπορικά
κέντρα, περίπου 100 malls, σε όλη την
επικράτεια των ΗΠΑ, αλλά όταν οι κα-
ταναλωτές στράφηκαν αναγκαστικά
στο  ηλεκτρονικό εμπόριο βρέθηκε στη
δεινή θέση να έχει χρέος ύψους σχεδόν
3,5 δισ. δολαρίων, όταν τα περιουσιακά
της στοιχεία κυμαίνονται σε περίπου
4 δισ. δολάρια. Αιτία στάθηκε η παν-
δημία που αποθάρρυνε τη φυσική πα-
ρουσία των αγοραστών εντός των κα-
ταστημάτων. Ετσι, στη διάρκεια του
περασμένου έτους τα ομόλογα του ο-
μίλου Washington Prime υποχώρησαν
σε επίπεδα εταιρείας υπό πτώχευση,
τα καταστήματα των εμπορικών κέ-
ντρων δεν κατέβαλαν τα ενοίκια, με α-
ποτέλεσμα τα έσοδά της από ενοίκια
να μειωθούν κατά 127 εκατ. δολάρια,
ενώ οι επιχειρήσεις που τα είχαν νοι-
κιάσει κήρυτταν πτώχευση και έκλειναν.
Αρχισε να διαπραγματεύεται με τους
πιστωτές της από το περασμένο έτος
και τον Φεβρουάριο έκανε στάση πλη-
ρωμών και δεν κατέβαλε τόκους των
ομολόγων της ύψους 23 εκατ. δολαρίων.
Οι πιστωτές της παρέτειναν την περίοδο
χάριτος που είχαν συμφωνήσει καθώς
συνεχίζονταν οι συνομιλίες. Αυτήν τη
στιγμή οι διαπραγματεύσεις με τους
πιστωτές της αφορούν την αναδιάρ-

θρωση χρέους ύψους περίπου 4 δισ.
δολαρίων.

Η εταιρεία, που έχει έδρα στο Οχάιο,
ιδρύθηκε το 2014 μετά την απόσχισή
της από τον κολοσσό των εμπορικών
κέντρων, τη Simon Property Group,
και έχει στον έλεγχό της κάθε είδους
εμπορικά κέντρα και ανοικτές αγορές,
εκ των οποίων περίπου το 1/3 βρίσκεται
στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.
Και βέβαια ανάμεσα στις επιχειρήσεις
που είχαν έδρα στα εμπορικά κέντρα
του ομίλου συγκαταλέγονται πολλά η-
χηρά ονόματα του αμερικανικού εμπο-

ρικού κόσμου, που οδηγήθηκαν στην
πτώχευση εξαιτίας της πανδημίας, όπως
η J.C. Penney Co. Κάποια άλλα, όπως η
Bed Bath & Beyond Inc και η Macy’s,
αναγκάστηκαν εν μέσω πανδημίας να
δανειστούν πέρυσι για να αντιμετωπί-
σουν τον οικονομικό της αντίκτυπο. Η
εταιρεία έχει αφήσει ανοικτό το ενδε-
χόμενο πώλησής της, καθώς συνεχίζο-
νται οι διαπραγματεύσεις με τους πι-
στωτές. Η περίπτωση της Washington
Prime είναι μία από τις πολλές εταιρείες
διαχείρισης εμπορικών κέντρων που
οδηγήθηκαν στην πτώχευση εξαιτίας
των περιοριστικών μέτρων και της στρο-
φής στο λιανικό εμπόριο. Εχουν προη-
γηθεί η επίσης ιδιοκτήτρια κλειστών
εμπορικών κέντρων CBL &  Associates
Properties και η Pennsylvania Real
Estate Investment Trust, που υπέβαλαν
αίτηση πτώχευσης το περασμένο έτος.

BLOOMBERG, REUTERS

Στελέχη εταιρειών προεξοφλούν πως οι
αγορές αραβοσίτου, σόγιας και σιταριού θα
παραμείνουν ισχυρές τα επόμενα δύο με
τέσσερα χρόνια.

<<<<<<

Σε προστασία από πιστωτές
η αμερικανική Washington
Prime, που διαχειρίζεται
100 malls στις Ηνωμένες
Πολιτείες.

Responsibilities
l Supervises kitchen shift operations and ensures

compliance with all food and beverage policies,
standard and procedures. 

l Produce and serve food in accordance with
current authorised recipes

l Ensure the kitchen is kept clean and tidy during
the shift

l Ensure that the department is maintained in a
safe manner, free of hazards, and that the store
Health and Safety Regulations are adhered to at
all times.

Requirements
l Bachelor Degree or Diploma in Culinary arts  
l 3+ years’ experience in a similar capacity/ factions

position in a 4 or 5 star hotel or in a well established
restaurant  

l Experience in managing entry level employees 
l Excellent Knowledge of English Language
l Highly effective communication and organizational Skills 
l Deep knowledge of food industry and trends 
l Goof knowledge of HACCP procedures 
l Ability to obtain and maintain a food handler

certification

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, member of the largest international hotel group in the
world, Marriott International, is recruiting Chef de Partie to join our new Restaurant Mathis by The Sea. 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate, according to qualifications and experience.
You are kindly requested to send your cv at recruitments@parklanecyprus.com

Responsibilities
l Prepare and cook food in accordance with

current authorised recipes
l Monitor the quality and quantity of food that is

prepared 
l Ensure the kitchen is kept clean and tidy during

the shift
l Ensure that the department is maintained in a

safe manner, free of hazards, and that the store
Health and Safety Regulations are adhered to at
all times.

Requirements
l Bachelor Degree or Diploma in Culinary arts  
l 3+ years’ experience in a similar capacity/ factions

position in a 4 or 5 star hotel or in a well established
restaurant  

l Excellent Knowledge of English Language
l Highly effective communication and organizational Skills 
l Deep knowledge of food industry and trends 
l Goof knowledge of HACCP procedures 
l Ability to obtain and maintain a food handler

certification

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, member of the largest international hotel group in the
world, Marriott International, is recruiting Cοοκ Α to join our new Restaurant Mathis by The Sea. 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate, according to qualifications and experience.
You are kindly requested to send your cv at recruitments@parklanecyprus.com
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A platform to rule them all

www.ecommbanx.com
27 Pindarou Street, 3rd Floor, Office 301,
Block A, Alpha Business Center, 1060 Nicosia, Cyprus 
+357 22270349 | info@ecommbx.com

Participants of: SWIFT & SEPA  Authorised & Licensed Central Bank of Cyprus 
Electronic Money Institution # 115.1.3.20/2018 / BIC # ECBXCY2N

ECOMMBX provides convenient, 
quality payment solutions of the 
highest standards by innovatively 
incorporating e-money and 
e-accounts into one master 
platform for enhanced efficiency 
and transparency.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κινε-
ζικών τραπεζών σε ξένο νόμισμα έχουν
ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια για πρώτη
φορά φτάνοντας στο 1,38 τρισ. δολάρια
στα τέλη Μαΐου. Προσφέρουν, έτσι, στο
Πεκίνο τη δυνατότητα να επιτρέψει με-
γαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις κεφα-
λαίων και μεγαλύτερες εκροές χρήματος
από τη χώρα.

Το ποσό έχει αυξηθεί καθώς η υψηλή
ζήτηση για κινεζικά αγαθά στη διάρκεια
της πανδημίας έχει μεγιστοποιήσει τα
κέρδη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ενώ
η ανθεκτική οικονομία και η ενίσχυση
του κινεζικού νομίσματος έχουν προσελ-
κύσει διεθνείς επενδυτές για να πουλήσουν
δολάρια έναντι γουάν και να αγοράσουν
κινεζικές μετοχές και ομόλογα. Στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους ξένοι επενδυτές
αγόρασαν κινεζικά ομόλογα αξίας ενός

τρισ. γιουάν, ποσό αντίστοιχο των 154
δισ. δολαρίων, καθώς ήταν ιδιαίτερα ελ-
κυστικές οι υψηλές αποδόσεις όλου του
κινεζικού χρέους σε γουάν.

Οι τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο νό-
μισμα αυξήθηκαν περισσότερο από 260
δισ. δολάρια στη χρήση μέχρι τον Μάιο,
τη μεγαλύτερη από το 2002, οπότε ξεκίνησε
η καταγραφή των στοιχείων.

Ωστόσο, παρά την αύξηση των εισροών,
οι κινεζικές τράπεζες δεν έχουν πολλά
κανάλια για να αξιοποιήσουν το συνάλ-
λαγμά τους.

Ενας τρόπος είναι να το διοχετεύσουν
στην εσωτερική αγορά της χώρας, αλλά
κάτι τέτοιο θα ενέτεινε τις ανοδικές πιέσεις
στο γουάν, του οποίου η ισοτιμία βρίσκεται
ήδη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων πέντε ετών έναντι καλαθιού νομι-
σμάτων.

Κάτι που προκαλεί πρόβλημα στο Πε-
κίνο και καθιστά επιτακτική την ανάγκη
να μεταρρυθμίσει την αγορά ξένου συ-
ναλλάγματος και να χαλαρώσει τους ε-
λέγχους στις κινήσεις κεφαλαίου επιτρέ-
ποντας μεγαλύτερες εκροές εκτός της χώ-
ρας. Μια τέτοια κίνηση θα δώσει αυτο-
μάτως στους εγχώριους επενδυτές τη δυ-
νατότητα να αγοράσουν περισσότερα πε-
ριουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας. Ση-
μειωτέον ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας
επέβαλε περιορισμούς στις κινήσεις κε-
φαλαίων και ειδικότερα στις εκροές πριν

από έξι χρόνια μετά την υποτίμηση του
γουάν.

Μιλώντας στο Bloomberg, η Λίναν
Λιου, αναλύτρια της Deutsche Bank AG
στο Χονγκ Κονγκ, προέβλεψε «περαιτέρω
χαλάρωση των κανόνων που διέπουν τις
εκροές κεφαλαίων μέσω επενδυτικών σχη-
μάτων». Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία
της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας έχουν
χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της
τεράστιας αυτής ρευστότητας για να χο-
ρηγήσουν πιστώσεις σε επιχειρήσεις τόσο
εντός όσο και εκτός της χώρας. 

Σημειωτέον ότι έχουν αυξηθεί αναλόγως
και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της
Τράπεζας της Κίνας και τον περασμένο
μήνα έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων πέντε ετών.

BLOOMBERG

Ρεκόρ συναλλαγματικών αποθεμάτων στην Κίνα

Τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της
τεράστιας αυτής ρευστότητας για να χορηγήσουν πιστώσεις σε επιχειρήσεις τόσο εντός ό-
σο και εκτός της χώρας.

<<<<<<

Εφτασαν για πρώτη 
φορά στα τέλη Μαΐου 
σε 1,38 τρισ. δολάρια.

Καμία ανάγκη να παραταθεί η αναστολή
των ορίων του χρέους της Γερμανίας και
το 2022 δεν διακρίνει η κεντρική τράπεζα
της χώρας, τονίζοντας παράλληλα ότι οι
προβλέψεις του Βερολίνου για την ανά-
πτυξη γι’ αυτό και το επόμενο έτος είναι
πολύ απαισιόδοξες. Τα σχόλια αυτά έκανε
ο διοικητής της Bundesbank, Γενς Βάι-
ντμαν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης
της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ. Νωρίτερα
αυτόν τον μήνα, η Bundesbank δήλωσε
ότι αναμένει η γερμανική οικονομία να
φτάσει στα επίπεδα πριν από την πανδημία
το επόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας
ρυθμό ανάπτυξης 3,7% φέτος, 5,2% το ε-
πόμενο έτος και 1,7% το 2023.

Ο κ. Βάιντμαν δήλωσε στη συνεδρίαση
ότι αναμένει υψηλότερα φορολογικά έσοδα
και χαμηλότερες δαπάνες το 2022, και ε-
πιπλέον ότι δεν θα χρειαστούν πλέον
μέτρα σταθεροποίησης, σύμφωνα με
πηγές. Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρ-
νηση της κ. Μέρκελ προχώρησε σε πρω-

τοφανή μέτρα διάσωσης και στήριξης
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ρεκόρ
δανεισμού 130 δισ. ευρώ το 2020 και 240
δισ. ευρώ το 2021. Για να μπορέσει το Βε-
ρολίνο να προβεί σε αυτόν τον δανεισμό
έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα έ-
κτακτης ανάγκης για να αναστείλει τα
όρια του χρέους, τα οποία κατοχυρώνονται
από το σύνταγμα, ενώ και ο προγραμμα-
τισμένος προϋπολογισμός του υπουργού
Οικονομικών Ολαφ Σολτς για το επόμενο
έτος προβλέπει την αναστολή αυτών των
ορίων για τρίτο διαδοχικό έτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, νωρίτερα
αυτήν την εβδομάδα σε ομιλία της στο

γερμανικό Κοινοβούλιο η Γερμανίδα κα-
γκελάριος επεσήμανε πως η χώρα έχει
μπει στον δρόμο της ανάκαμψης από την
πανδημία του κορωνοϊού, προειδοποιώντας
ωστόσο πως μία νέα έξαρση του ιού εγκυ-
μονεί κινδύνους. «Οι προβλέψεις για την
οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας
παραμένουν καλές, η εμπιστοσύνη των
επιχειρήσεων δείχνει μια θετική τάση και
στοχεύουμε σε ισχυρή ανάπτυξη». Παρά
την πρόοδο που έχει σημειώσει η οικο-
νομία, η ίδια επεσήμανε πως είναι πολύ
σημαντικό για τη Γερμανία να προχωρήσει
με τους εμβολιασμούς προκειμένου να
προστατευθεί έναντι των κινδύνων που
προκαλεί η μετάλλαξη «Δέλτα» του ιού,
κάνοντας αναφορά στην αύξηση των
κρουσμάτων που καταγράφουν χώρες ό-
πως η Ρωσία και η Πορτογαλία. «Ακόμη
και εάν έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά το
τρίτο κύμα, η πανδημία δεν έχει τελειώσει
και ακόμα ακροβατούμε σε τεντωμένο
σχοινί», επεσήμανε η κ. Μέρκελ. «Το κλειδί
για να ξεπεράσουμε την πανδημία είναι

ο εμβολιασμός». Περισσότεροι από τους
μισούς Γερμανούς έχουν λάβει την πρώτη
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού,
με την κ. Μέρκελ να επαναλαμβάνει πως
σε όλους θα προσφέρεται τουλάχιστον η
πρώτη δόση έως το τέλος του καλοκαιριού,
αναγνωρίζοντας παράλληλα πως δεν θα
έχουν εμβολιαστεί όλοι οι Γερμανοί. Ενα
ποσοστό της τάξεως του 80% δεν θα είναι
«τόσο κακό» ή πιθανόν 85%, προσέθεσε
η ίδια. Η κ. Μέρκελ τόνισε επίσης πως η
χώρα πρέπει να στηρίξει τη διαδικασία
εμβολιασμού και άλλων χωρών του κόσμου.
«Αναμένουμε πως διαφορετικές μεταλλά-
ξεις του ιού θα παρουσιαστούν, καθώς
δεν έχει εμβολιαστεί όλος ο παγκόσμιος
πληθυσμός», ανέφερε η κ. Μέρκελ σε μία
από τις ομιλίες που έκανε τελευταία στην
Bundestag, πριν ψηφιστεί ο διάδοχός της.
Η Γερμανία προχώρησε σε άρση των μέ-
τρων περιορισμού, καθώς τα ποσοστά μο-
λύνσεων μειώθηκαν και οι εμβολιασμοί
άρχισαν να αυξάνονται, ενισχύοντας έτσι
τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Επανερχόμενη σε μια πάγια θέση της ότι
θα ήταν πολύ πρόωρη μια άρση των έκτα-
κτων μέτρων στήριξης της οικονομίας, η
πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κά-
λεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιμείνουν
στη χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Την
είδηση ανέφεραν στα διεθνή ειδησεογρα-
φικά πρακτορεία πηγές που διατήρησαν
την ανωνυμία τους, καθώς η συνάντηση

της προέδρου της ΕΚΤ με τους Ευρωπαίους
ηγέτες ήταν ιδιωτική.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής,
η κ. Λαγκάρντ προειδοποίησε για ακόμη
μία φορά πως οποιαδήποτε εσπευσμένη
άρση της άκρως αναπτυξιακής πολιτικής

θα μπορούσε να αποβεί καταστρεπτική.
Τόνισε επίσης πως η άρση των αναπτυ-
ξιακών μέτρων που επιστρατεύθηκαν για
να περιοριστεί ο οικονομικός αντίκτυπος
της πανδημίας θα οδηγούσε σε εκτροχιασμό
την ανάκαμψη, που είναι ακόμη εύθραυ-
στη.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση που έχει
επανειλημμένως τονίσει και δημοσίως, η
κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε πως είναι ακόμη
αναγκαία η συνεχής στήριξη της οικονο-
μίας, προκειμένου να μην επιτρέψουν οι
ιθύνοντες που χαράσσουν την πολιτική
στην Ευρωζώνη να αφήσει η πανδημία
μόνιμες πληγές στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα επώδυνα πα-
θήματα και διδάγματα που άντλησαν οι
πολιτικοί ταγοί από την προηγούμενη κρί-
ση, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική.
Σύμφωνα με πηγές που παρακολούθησαν
την ομιλία της προς τους Ευρωπαίους η-
γέτες, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε πως
τότε η οικονομία ανέκαμπτε στο τέλος της
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά η ανά-
καμψη δεν απέβη βιώσιμη επειδή οι πο-
λιτικές ηγεσίες δεν μερίμνησαν να στη-
ρίξουν περαιτέρω τις οικονομίες. Οι επι-

σημάνσεις της έρχονται σε μια στιγμή που
οι ευρωπαϊκές οικονομίες αρχίζουν να εμ-
φανίζουν σημάδια στιβαρής ανάκαμψης
εν μέσω της εμβολιαστικής διαδικασίας
που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις χώρες.
Καθώς μειώνεται ο αριθμός των κρουσμά-
των και η ζήτηση αυξάνεται, καταγράφεται
εκτίναξη στις τιμές των προϊόντων. Ετσι,
στους κόλπους της ΕΚΤ εντείνονται οι πιέ-
σεις από πολλά κλιμάκια της τράπεζας που
ζητούν άρση της άκρως αναπτυξιακής πο-
λιτικής της και περιορισμό των έκτακτων
προγραμμάτων αγοράς ομολόγων. Την
ίδια στιγμή, άλλωστε, εντείνονται και οι
πιέσεις προς τις κυβερνήσεις για να αρχί-
σουν να εξετάζουν το πώς θα μειώσουν
τον συνολικό όγκο του χρέους τους.

Θέσεις παρόμοιες με εκείνες της προ-
έδρου  έχουν, πάντως, εκφράσει επανει-

λημμένως στελέχη της ΕΚΤ, όπως η Ιζαμπέλ
Σνάμπελ και ο Πάμπλο Χερνάντες ντε Κος.
Σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις την Πέμπτη
και την Παρασκευή, οι δύο οικονομολόγοι
της ΕΚΤ υπογράμμισαν πως ακόμη κι αν
στις αρχές του επόμενου έτους η οικονομία
της Ευρωζώνης ετοιμάζεται να αναπλη-
ρώσει το τμήμα που έχασε εξαιτίας της
κρίσης της πανδημίας, δεν πρόκειται να
το επιτύχει πραγματικά πριν από το 2023.
Προέβλεψαν πως μόνο σε διάστημα περί-
που δύο ετών θα μπορέσει η Ευρωζώνη
να επανέλθει πράγματι στα προ της παν-
δημίας επίπεδα. Ειδικότερα ο κ. Ντε Κος,
που σημειωτέον είναι διοικητής της τρά-
πεζας της Ισπανίας, τόνισε πως «στόχος
μας πρέπει να είναι η ανάκαμψη και όχι
στα προ της πανδημίας επίπεδα, αλλά στα
επίπεδα που θα είχαμε σημειώσει αν δεν

είχε μεσολαβήσει η κρίση της πανδημίας».
Η κ. Λαγκάρντ δεν παρέλειψε, πάντως, να
αναφερθεί και στις πληθωριστικές πιέσεις
που εντείνονται τελευταία. Επανέλαβε τη
θέση της ότι η διαφαινόμενη άνοδος του
πληθωρισμού που αναμένεται ότι θα ση-
μειωθεί το φθινόπωρο θα είναι προσωρινή,
καθώς συνολικά οι πληθωριστικές πιέσεις
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Σχολιά-
ζοντας, πάντως, αυτήν τη θέση της προ-
έδρου της ΕΚΤ, η Μαέβα Κουζέν, οικονο-
μολόγος του Bloomberg, προεξόφλησε
πως «οι πληθωριστικές πιέσεις είναι σχεδόν
βέβαιον ότι θα οδηγήσουν τον γενικό πλη-
θωρισμό σε επίπεδα πάνω από τον στόχο
του 2%, αρχής γενομένης από τον Αύγου-
στο». Σύμφωνα, πάντως, με την κ. Λαγκάρ-
ντ, η Ευρωζώνη χρειάζεται μια πιο δυναμική
και βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόεδρος της

ΕΚΤ δεσμεύτηκε, τέλος, για ακόμη μία
φορά πως με τη νομισματική πολιτική της
η τράπεζα θα εξακολουθήσει να συνει-
σφέρει με τον δικό της τρόπο στην ενί-
σχυση της εμπιστοσύνης. Κάλεσε παράλ-
ληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχω-
ρήσουν στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς
κεφαλαίων της Ε.Ε. και να ολοκληρώσουν
την τραπεζική ένωση που, όπως τόνισε,
παραμένει ατελής, αν όχι εντελώς στα χαρ-
τιά έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων.
Η πολυπόθητη πρόοδος στα ακανθώδη
ζητήματα δεν επετεύχθη, άλλωστε, ούτε
και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής,
καθώς οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές
της Γερμανίας έχουν «παγώσει» ουσιαστικά
κάθε συζήτηση για κρίσιμα θέματα της
Ευρωζώνης.

BLOOMBERG

Δεν υπάρχει ανάγκη αναστολής των ορίων του χρέους το 2022, λέει η Bundesbank

Η Λαγκάρντ
ζητεί διατήρηση
των έκτακτων
μέτρων στήριξης
Προειδοποίησε πως εσπευσμένη άρση τους
θα μπορούσε να αποβεί καταστρεπτική

<<<<<<

Η γερμανική οικονομία 
αναμένεται να φτάσει στα
προ πανδημίας επίπεδα το 
επόμενο τρίμηνο.

<<<<<<

Για τη διαφαινόμενη άνοδο
του πληθωρισμού που 
αναμένεται ότι θα σημειωθεί
το φθινόπωρο, η πρόεδρος
της ΕΚΤ σημείωσε ότι θα 
είναι προσωρινή.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων της Ε.Ε. και να ολοκληρώσουν την τραπεζική ένωση, που, όπως τό-
νισε, παραμένει ατελής αν όχι εντελώς στα χαρτιά, ύστερα από χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Γενς Βάιντμαν, δήλωσε ότι αναμένει υψηλότερα φο-
ρολογικά έσοδα και χαμηλότερες δαπάνες το 2022 και δεν θα χρειάζονται πλέον μέτρα
σταθεροποίησης.
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Με εντυπωσιακή ταχύτητα κερδίζει έδαφoς
η μετάλλαξη «Δέλτα» σε όλο τον κόσμο,
εκτοπίζοντας τα παλαιότερα και ηπιότερα
στελέχη. Η ταχύτητα της διασποράς ε-
παληθεύει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υ-
γείας ότι πρόκειται για το πιο μεταδοτικό
στέλεχος κορωνοϊού μέχρι σήμερα.  

Ο Γάλλος υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βε-
ράν, δήλωσε χθες ότι και η Γαλλία βρί-
σκεται σε «σφιχτό εναγκαλισμό» με τη
«Δέλτα», καθώς το 20% των νέων λοιμώ-
ξεων οφείλεται σε αυτήν. Τα στοιχεία
πριν από περίπου 10 ημέρες απέδιδαν
στη «Δέλτα» μόλις το 10% των κρουσμά-
των. Εξήγησε επίσης ότι οι εμβολιασμένοι
μπορούν πράγματι να προσβληθούν από
τη νέα μετάλλαξη, αλλά δεν πρόκειται
να νοσήσουν βαριά. Μάλιστα, η γαλλική
κυβέρνηση εκτιμά πως ένα ενδεχόμενο
τέταρτο πανδημικό κύμα στη χώρα δεν
πρόκειται να έχει ιδιαίτερες κοινωνικές
επιπτώσεις, καθώς ο εμβολιασμός μειώνει
κατά 94%-95% νοσηλείες και βαριές πε-
ριπτώσεις. Ο Βεράν προειδοποίησε ακόμη
ότι «όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα έχουν
πρόβλημα». 

Την ίδια στιγμή, το διεθνές οπλοστάσιο
κατά της «Δέλτα» ενισχύεται και με το
εμβόλιο της Moderna. Η αμερικανική ε-
ταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι εργαστη-
ριακές έρευνες απέδειξαν ότι το εμβόλιό
της πυροδοτεί εξουδετερωτικά αντισώ-
ματα έναντι και αυτής της μετάλλαξης,
τα οποία ωστόσο είναι κατά 2,1 φορές
λιγότερα από αυτά που παράγονται έναντι

του συμβατικού στελέχους κορωνοϊού.  
Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Αυ-

στραλίας, όπου ήδη τέσσερις πόλεις βρί-
σκονται σε καθολικό lockdown, υποστη-
ρίζουν ότι η μετάλλαξη έχει τέτοια δυ-
ναμική ώστε μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ
δύο αγνώστων που προσπερνούν ο ένας
τον άλλον στον δρόμο. Ακόμη, ο τρόμος
της «Δέλτα» ανάγκασε την ιρλανδική κυ-

βέρνηση να αναβάλει την πλήρη άρση
των περιοριστικών μέτρων. Εστίαση και
μπαρ σε κλειστούς χώρους υποδέχονται
μόνο πλήρως εμβολιασμένους ή όσους
έχουν νοσήσει κατά το παρελθόν. Πα-
ρόμοια μέτρα έχουν εφαρμόσει η Αυστρία,
η Δανία και άλλες χώρες.

Σε εφιάλτη εξελίσσεται η COVID-19
στη Ρωσία, η οποία τη Δευτέρα κατέγραψε
ρεκόρ ημερήσιων θανάτων από την αρχή
της πανδημίας (652) και χιλιάδες νέες
λοιμώξεις. Η «Δέλτα» ευθύνεται για το
90% αυτών. Εκτός από τη Μόσχα, επί-
κεντρο του πανδημικού κύματος είναι η
Αγία Πετρούπολη, όπου επίσης καταγρά-

φηκε ρεκόρ ημερήσιων θανάτων. Στην
πόλη πραγματοποιείται αυτή την εβδο-
μάδα ένας από τους τέσσερις προημιτε-
λικούς του ΕURO 2020, χωρίς να έχουν
ληφθεί αυστηρά μέτρα. Εν μέσω της ζο-
φερής κατάστασης, οι ρωσικές αρχές πα-
ραδέχθηκαν ότι δεν θα καταφέρουν να
εμβολιάσουν το 60% του πληθυσμού
μέχρι το φθινόπωρο. Το Κρεμλίνο ανέφερε
ότι η ζήτηση για εμβόλια ήταν περιορι-
σμένη και μόνο την τελευταία εβδομάδα
εμφάνισε αυξητική τάση. Ιδιαίτερα επι-
κίνδυνη για τα παιδιά εμφανίζεται η με-
τάλλαξη «Δέλτα». 

Το 8% των νοσηλευομένων με COVID-
19 στη Βρετανία είναι παιδιά, προειδο-
ποίησε ο Στίβεν Γκρίφιν, αναπληρωτής
καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου
του Λιντς, προσθέτοντας ότι το ένα στα
δέκα αναμένεται να εμφανίσει μακρά
COVID. Την περασμένη εβδομάδα, το
ένα στα είκοσι παιδιά στην Αγγλία δεν
παρακολούθησε μαθήματα λόγω κορω-
νοϊού. 

Τέλος, οι υγειονομικές αρχές του Λος
Αντζελες συνέστησαν χρήση μάσκας
από εμβολιασμένους και μη σε δημόσι-
ους, κλειστούς χώρους.

<<<<<<<

Είναι τέτοια η δυναμική της,
ώστε ο ιός μπορεί να μετα-
δοθεί μεταξύ δύο αγνώ-
στων που προσπερνούν 
ο ένας τον άλλον.

«Καλπάζει» 
ακάθεκτη η νέα
μετάλλαξη
Αποτελεσματικό εναντίον της «Δέλτα»
αποδεικνύεται και το εμβόλιο της Moderna

Κακοποιήθηκε άγρια ο Βρετανός «Τσιόδρας»

Η Juul θα πληρώσει 40 εκατομμύρια δολάρια

Οργή και θλίψη προκάλεσε η απρόκλητη
επίθεση που δέχθηκε την Κυριακή ο κα-
θηγητής Κρις Ουίτι, ο «εθνικός λοιμω-
ξιολόγος» της Βρετανίας και επικεφαλής
των υγειονομικών υπηρεσιών. Στο βίντεο
που είδε τα φώτα της δημοσιότητας, δύο
άνδρες εμφανίζονται να πλησιάζουν τον
καθηγητή ενώ περπατούσε στο πάρκο
του Σεντ Τζέιμς, στο κεντρικό Λονδίνο,
να τον αγκαλιάζουν βίαια και να τον α-
πωθούν γελώντας και γιουχάροντάς τον
όσο εκείνος προσπαθεί να ξεφύγει. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της μητροπολιτικής
αστυνομίας του Λονδίνου, στους δύο άν-
δρες έγιναν αυστηρές συστάσεις, ενώ η
έρευνα συνεχίζεται. 

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
και το σύνολο του πολιτικού κόσμου ε-
ξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για
το συμβάν. Ο Τζόνσον, σε ανάρτησή του
στο Twitter, έγραψε: «Καταδικάζω τη
συμπεριφορά αυτών των τραμπούκων.
Οι σκληρά εργαζόμενοι δημόσιοι λει-
τουργοί δεν πρέπει να βρίσκονται αντι-
μέτωποι με τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού

στους δρόμους μας. Αυτό δεν πρόκειται
να το ανεχθούμε».

Λίγο αργότερα, ο νέος υπουργός Υγείας
της χώρας, Σαντζίντ Τζαβίντ, χαρακτήριζε
το συμβάν «απεχθές και εντελώς απα-
ράδεκτο», τονίζοντας ότι ο επικεφαλής

των υγειονομικών υπηρεσιών εργάζεται
ακατάπαυστα για το καλό όλων. «Αυτοί
που συμπεριφέρθηκαν έτσι θα πρέπει
να ντρέπονται», κατέληξε. Εντονες α-
ντιδράσεις υπήρξαν και από το Εργατικό
Κόμμα. Ο ηγέτης του, σερ Κιρ Στάρμερ,
χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη συμπερι-
φορά των δύο δραστών, καλώντας την

αστυνομία να πραγματοποιήσει ενδελεχή
έρευνα. 

Δεν ήταν πάντως αυτή η πρώτη φορά
που ο καθηγητής Ουίτι ήρθε αντιμέτωπος
με την οργή ορισμένων πολιτών. Μόλις
μία ημέρα πριν από το συμβάν, το πε-
ρασμένο Σάββατο, διαδηλωτές που τί-
θενται κατά των περιοριστικών μέτρων
συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του,
φωνάζοντας ότι είναι προδότης και δο-
λοφόνος. Τον Φεβρουάριο, την ώρα που
περίμενε να πάρει φαγητό, ένας άνδρας
άρχιζε να τον βρίζει και να τον αποκαλεί
ψεύτη.  H υπουργός Εσωτερικών της
Βρετανίας Πρίτι Πατέλ εξέφρασε, επίσης,
τον αποτροπιασμό της για την κακοποί-
ηση του καθηγητή Ουίτι, επισημαίνοντας
ότι πιθανώς να τεθεί υπό αστυνομική
προστασία. «Είναι πολύ σημαντικό ο
Κρις να έχει τη σωστή υποστήριξη. Είναι
θλιβερό να βλέπουμε ένα τόσο σημαντικό
δημόσιο πρόσωπο, που καθημερινά υ-
πηρετεί τη χώρα ώστε να είμαστε όλοι
ασφαλείς, να γίνεται θύμα τέτοιας κα-
κοποίησης».

ΡΑΛΕΪ. Η εταιρεία ηλεκτρονικών τσιγά-
ρων Juul συμφώνησε να πληρώσει στην
πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας 40 ε-
κατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει
τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία εμπο-
ρεύεται επιθετικά τα προϊόντα της σε
νέους, οδηγώντας τους σε εθισμό στη
νικοτίνη, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγ-
γελέας Τζος Στάιν. Η Βόρεια Καρολίνα
είναι η πρώτη πολιτεία που κατέληξε
σε διευθέτηση με την Juul για τη φερό-
μενη στόχευση των νέων μέσω διαφη-
μίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και άλλων μέσων, τροφοδοτώντας την
απότομη άνοδο στον εθισμό νέων στο

άτμισμα, ενώ άλλες 13 πολιτείες και η
Ουάσιγκτον έχουν μηνύσει επίσης την
εταιρεία.

Η εντολή επιβάλλει επίσης πολλούς
περιορισμούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμ-
βανομένου του αποκλεισμού της εταιρείας
από τη δημιουργία των περισσότερων
ειδών διαφημίσεων στα κοινωνικά μέσα,
την εξωτερική διαφήμιση κοντά σε σχο-
λεία και τη χορηγία αθλητικών εκδηλώ-
σεων και συναυλιών. Η συμφωνία ήρθε
στο προσκήνιο όταν ο Στάιν προέτρεψε
τον FDA να απαγορεύσει όλες τις γεύσεις
εκτός του καπνού, συμπεριλαμβανομένης
της μενθόλης, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα,

να περιορίσει το επίπεδο νικοτίνης στα
προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου και να
επιβάλει περιορισμούς εμπορίας για να
αποτρέψει το νεανικό ενδιαφέρον.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της
Juul, Τζος Ράφελ, ανέφερε ότι η συμφωνία
«συνάδει με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά
μας να επαναφέρουμε την εταιρεία μας
και τη σχέση της με τους ενδιαφερόμε-
νους, καθώς συνεχίζουμε να καταπολε-
μούμε τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων
από τους ανηλίκους και να προωθούμε
την ευκαιρία για μείωση των βλαβών για
τους ενήλικους καπνιστές».

Ο Στάιν είπε ότι η Juul θα πληρώσει

τα 40 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα
έξι χρόνια στο αμερικανικό κράτος, το
οποίο θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα
προκειμένου να χρηματοδοτήσει έρευνες
για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αλλά και
προγράμματα που θα βοηθήσουν τους
νέους να απεξαρτηθούν από αυτά. Η
Juul και άλλες εταιρείες ηλεκτρονικών
τσιγάρων περιμένουν πλέον πληροφορίες
από τον FDA σχετικά με το εάν τα προϊ-
όντα τους μπορούν να παραμείνουν στην
αγορά. Η υπηρεσία αναμένεται να απο-
φασίσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά
δεν είναι σαφές εάν θα προλάβει την
προθεσμία.

<<<<<<<

«Καταδικάζω τη συμπεριφο-
ρά αυτών των τραμπού-
κων», ανέφερε, με ανάρτη-
σή του στο Twitter, ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον.

«Οχι» σε πρόσθετους
περιορισμούς για
εμβολιασμένους

Εχει ρόλο η κλιματική
αλλαγή στην τραγωδία
του Μαϊάμι;
ΜΑΪΑΜΙ. Η κατάρρευση του δωδεκαώ-
ροφου κτιρίου στο Μαϊάμι την περα-
σμένη εβδομάδα θέτει ερωτήματα σχε-
τικά με τον ρόλο της κλιματικής κρίσης
και το εάν η ευπάθεια της νότιας Φλό-
ριντα στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης
μπορεί να οδηγήσει στην αποσταθερο-
ποίηση περαιτέρω κτιρίων στο μέλλον.
Τα αίτια της καταστροφής του Champlain
Towers South δεν έχουν γίνει ακόμη
γνωστά, ωστόσο, μια έκθεση του 2018
σχετικά με τη δομή του κτιρίου προει-
δοποιούσε για «σημαντικές ρωγμές και
σπασίματα στο σκυρόδεμα» και ότι τα
ελαττώματα στον σχεδιασμό και η κα-
ταστροφή της στεγανοποίησης μπορούν
να προκαλέσουν «εκθετική ζημιά» μέσω
της επέκτασης των ρωγμών.

Η κατάρρευση του κτιρίου έδειξε την
επικίνδυνη κατάσταση κατασκευής και
συντήρησης πολυώροφων κτιρίων σε
μια περιοχή υπό αυξανόμενη πίεση λόγω
της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης.
Σύμφωνα με τoν Guardian, οι επιστή-
μονες λένε ότι ο ρόλος της κλιματικής
αλλαγής σε αυτή την κατάρρευση είναι
ακόμη ασαφής, αλλά η ακεραιότητα των
κτιρίων θα απειληθεί στο μέλλον από
την είσοδο του αλμυρού νερού υπογείως,
εξασθενώντας τα θεμέλια. «Οταν το
κτίριο σχεδιάστηκε πριν από 40 χρόνια,
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν ή-
ταν αρκετά ισχυρά έναντι της εισβολής
αλμυρού νερού, το οποίο έχει τη δυνα-
τότητα να διαβρώσει το σκυρόδεμα και
τα θεμέλια», δήλωσε ο καθηγητής και
διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Προ-
γραμματισμού και Σχεδιασμού του Πα-
νεπιστημίου της Φλόριντα, Ζονγ-Ρεν
Πενγκ. H Washington Post αναφέρει
πως σύμφωνα με μελέτη που κυκλοφό-
ρησε το 2020 το έδαφος κάτω από το
Champlain Towers South υποχωρεί, ένα
ασυνήθιστο φαινόμενο για την ανατολική
Φλόριντα, και το κτίριο βυθιζόταν με
ρυθμό περίπου 2 χιλιοστά τον χρόνο τη
δεκαετία του 1990.

Το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Φλό-
ριντα βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα πάνω
από τη στάθμη της θάλασσας, με την
κλιματική αλλαγή σε εξέλιξη. Ταυτόχρο-
να, η περιοχή βρίσκεται πάνω σε ασβε-
στόλιθο, έναν πορώδη βράχο που επι-
τρέπει την είσοδο και άνοδο του θαλασ-
σινού νερού. Η πόλη σχεδιάζει να χτίσει
ένα μεγάλο θαλάσσιο τείχος για να κρα-
τήσει τον ωκεανό έξω, αλλά δεν υπάρχει
άμυνα ενάντια στο νερό που ανεβαίνει
κάτω από το έδαφος. Η περιοχή εφά-
πτεται των θαλασσών, που είναι περίπου

20 εκατοστά υψηλότερες από ό,τι τον
προηγούμενο αιώνα και αυτός ο ρυθμός
θα επιταχυνθεί, με επιπλέον 43 εκατοστά
ανόδου της θαλάσσιας στάθμης έως το
2040. Σύμφωνα με τον καθηγητή Χά-
ρολντ Γουάνελς του Πανεπιστημίου του
Μαϊάμι, ανάλογα με την τήξη των πάγων
της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής,
η ακτογραμμή της νότιας Φλόριντα μπο-
ρεί να βυθίζεται κατά 30 εκατοστά επι-
πλέον ανά δεκαετία το δεύτερο μισό του
21ου αιώνα.

Κατά τον Πενγκ, οι αναβαθμίσεις του
κώδικα δόμησης της περιφέρειας Μαϊ-
άμι-Ντέιντ μετά τον τυφώνα «Αντριου»,
το 1992, έχουν κάνει τις νέες δομές πιο
ανθεκτικές σε μεγάλες καταιγίδες, ω-
στόσο, τα παλαιότερα κτίρια εξακολου-
θούν να διατρέχουν κίνδυνο και οι νέοι
κώδικες για τα κτίρια ενδέχεται να χρει-
αστεί να επανεξεταστούν και να συνυ-
πολογίσουν το ζήτημα της αύξησης της
στάθμης της θάλασσας.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των νέων
συστάσεων για τις μετακινήσεις εντός
και εκτός Ε.Ε. και των προβλέψεων του
νέου κανονισμού για το ευρωπαϊκό πι-
στοποιητικό COVID υπογραμμίζουν σε
επιστολή τους προς τα κράτη-μέλη η ε-
πίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, ο
επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί
Μπρετόν, και ο επίτροπος Δικαιοσύνης
Ντιντιέ Ρέιντερς. Στην επιστολή, που
εστάλη προχθές και βρίσκεται στη διά-
θεση της «Κ», οι τρεις επίτροποι υπεν-
θυμίζουν ότι βάσει της σύστασης για
τις μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν
δεν πρέπει να επιβάλλονται επιπλέον
υποχρεώσεις ή περιορισμοί σε πολίτες
που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν
αναρρώσει κατά το τελευταίο εξάμηνο
από COVID-19.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Τα κρά-
τη-μέλη συμφώνησαν στους όρους υπό
τους οποίους πλήρως εμβολιασμένα ά-
τομα και άτομα που έχουν αναρρώσει
και είναι κάτοχοι του ενωσιακού πιστο-
ποιητικού COVID εξαιρούνται από την
υποχρέωση να υποβάλλονται σε τεστ ή
σε καραντίνα όταν ταξιδεύουν... Σας εν-
θαρρύνουμε έντονα να εφαρμόσετε το
ταχύτερο δυνατόν τη σύσταση του συμ-
βουλίου, ειδικά τις εξαιρέσεις που αφο-
ρούν τους πλήρως εμβολιασμένους και
όσους έχουν αναρρώσει». Σημειώνεται
επίσης ότι τα όποια μέτρα πρέπει «να
βασίζονται στα χρώματα του χάρτη που
δημοσιεύει εβδομαδιαίως το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοση-
μάτων». Η σύσταση αυτή, σημειώνουν

οι τρεις επίτροποι, πρέπει να εφαρμοστεί
ιδανικά πριν από την 1η Ιουλίου, όταν
θα τεθεί εν ισχύι ο κανονισμός για το
πιστοποιητικό COVID.

Επιπλέον, οι εθνικές αρχές –σημει-
ώνεται στην επιστολή– θα πρέπει να
βρίσκονται σε στενή συνεννόηση με
τις αεροπορικές εταιρείες και άλλους
παράγοντες του ταξιδιωτικού τομέα,
αλλά και να ενημερώνουν τακτικά και
εγκαίρως τον ιστότοπο reopen.eu, ώστε
όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν, να γνω-

ρίζουν τι ισχύει σε κάθε χώρα. Οι επί-
τροποι αναφέρονται παράλληλα στην
ανάγκη επαγρύπνησης έναντι της πα-
ραλλαγής «Δέλτα». Σε αυτό το πλαίσιο
μνημονεύεται και η δυνατότητα ενερ-
γοποίησης του «φρένου εκτάκτου ανά-
γκης» στις μετακινήσεις, όταν δικαιο-
λογείται από τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η
Γερμανία απαγόρευσε τις μη ζωτικές με-
τακινήσεις προς και από την Πορτογαλία
και επέβαλε δύο εβδομάδες καραντίνα
σε όλες τις αφίξεις από την ιβηρική χώρα,
εξαιτίας μεγάλης διασποράς του στελέ-
χους «Δέλτα». Στον χάρτη του ECDC η
Πορτογαλία βρίσκεται στην πράσινη
και στην «πορτοκαλί», όχι στην «κόκκινη»
ζώνη.

<<<<<<<

Τρεις επίτροποι υπενθυμί-
ζουν τη σύσταση για τις 
μετακινήσεις εντός της 
ζώνης Σένγκεν.

<<<<<<<

Η ακεραιότητα των κτιρίων
θα απειληθεί στο μέλλον 
από την είσοδο του αλμυρού
νερού υπογείως, εξασθενώ-
ντας τα θεμέλια.Δύο άνδρες επιτέθηκαν στον καθηγητή

Κρις Ουίτι ενώ περπατούσε στο πάρκο του
Σεντ Τζέιμς, στο κεντρικό Λονδίνο.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στο παρελθόν αναζήτησαν τα ίχνη τους
στη Σερβία και στην Ελβετία. Προσπά-
θησαν να αντλήσουν πληροφορίες, προσ-
δοκώντας ότι ίσως κάποια στιγμή τα έργα
τέχνης θα εμφανίζονταν σε μυστική δη-
μοπρασία. Οπως αποδείχτηκε, οι δύο πο-
λύτιμοι πίνακες του Πικάσο και του Μο-
ντριάν που είχαν κλαπεί από την Εθνική
Πινακοθήκη τον Ιανουάριο του 2012, δεν
έφυγαν ποτέ από τη χώρα. Αστυνομικοί
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έπειτα
από συστηματική έρευνα τούς εντόπισαν
την περασμένη Δευτέρα σε ρεματιά στο

Πόρτο Ράφτη. Ηταν χωμένοι μέσα σε μια
παχιά στρώση κλαδιών, τυλιγμένοι με
πλαστικές σακούλες και μονωτική ταινία. 

Ως δράστης της κλοπής συνελήφθη
ένας 49χρονος, οικοδόμος στο επάγγελμα
σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο οποίος
ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε
το σημείο όπου είχε κρύψει τη λεία του.
Ο διευθυντής του Τμήματος Καλλιτεχνικής
Συντήρησης και Ερευνας της Πινακοθή-
κης εξέτασε τα δύο έργα και πιστοποίησε
τη γνησιότητά τους. «Δούλεψαν με σύ-
στημα, συνεργασίες και δημιουργικότη-
τα», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του

Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους
αστυνομικούς που εξιχνίασαν την υπό-
θεση συγχαίροντάς τους. Η ιδιόχειρη α-
φιέρωση που φέρει το έργο του Πικάσο
για την αντίσταση των Ελλήνων στη γερ-
μανική κατοχή ήταν, κατά την υπουργό
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «ο λόγος για
τον οποίον ο πίνακας αυτός ήταν αδύ-
νατον όχι απλώς να πουληθεί αλλά και
να εκτεθεί. Ηταν απολύτως ταυτοποιη-
μένος ότι ήταν προϊόν κλοπής».

Η κλοπή
Τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου

2012 ο διαρρήκτης κατάφερε να ξεγελάσει
τον μοναδικό φύλακα του μουσείου, προ-
καλώντας ψεύτικους συναγερμούς, ανοι-
γοκλείνοντας μια μπαλκονόπορτα χωρίς
να μπαίνει μέσα. «Αποφάσισα ότι εκνευ-
ρίζοντας τον φύλακα είναι ο καλύτερος
τρόπος να πραγματοποιήσω την κλοπή
κάνοντάς τον να πιστέψει ότι υπάρχει
τεχνικό πρόβλημα στις ζώνες του συνα-
γερμού», φέρεται να ανέφερε προανα-
κριτικά. Τρύπωσε στο εσωτερικό μετά
τις 4 π.μ. και ανέβηκε τις σκάλες μπου-
σουλώντας. Οι κινήσεις του καταγράφη-
καν από τις κάμερες ασφαλείας. Φορούσε
σκούφο που κάλυπτε τα χαρακτηριστικά
του. 

Απέσπασε δύο πίνακες από τον εκ-
θεσιακό χώρο κοντά στην είσοδο του
μουσείου, το «Γυναικείο κεφάλι» του
Πάμπλο Πικάσο και τον «Ανεμόμυλο
Στάμμερ» του Ολλανδού ζωγράφου Πιετ
Μοντριάν. Από τον ημιώροφο του κτιρίου
πήρε ένα σχέδιο σε χαρτί που αποδίδεται
στον Ιταλό Γουλιέλμο Κάτσια (Μονκάλ-
βο). Κάθισε στα σκαλιά που οδηγούσαν
στο υπόγειο και με ένα κοπίδι αφαίρεσε
τα κάδρα. Εκτιμάται ότι χρειάστηκε πε-
ρίπου επτά λεπτά για να βγάλει τις κορ-

νίζες. Ο φύλακας επιχείρησε μάταια να
τον καταδιώξει. Ο 49χρονος φέρεται να
ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι α-
φαίρεσε τους συγκεκριμένους πίνακες
στην τύχη. Παρακολουθούσε σχεδόν
καθημερινά επί έξι μήνες το μουσείο,
κάποιες φορές και ως επισκέπτης του,
παρατηρώντας τις συνήθειες των φυ-
λάκων, ακόμη και τις ώρες που έκαναν
διάλειμμα για τσιγάρο. «Ηξερε τα πάντα
γύρω από την πινακοθήκη», ανέφερε α-
στυνομικός. «Δεν θυμάμαι πόσες βραδιές
καθόμουν κρυμμένος στα φυτά και πα-
ρατηρούσα τους φύλακες. Μπορεί να
το είχα κάνει και πάνω από 50 φορές
μόνο το τελευταίο εξάμηνο πριν από
την κλοπή», ανέφερε προανακριτικά. Ο
συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι
δεν είχε πρόθεση να πουλήσει τα έργα
στο εξωτερικό και ότι βασικό κίνητρο
για την πράξη του ήταν το «πάθος» που
είχε για την τέχνη, ότι ήθελε να έχει
κάτι «επώνυμο» στην κατοχή του. Ανέ-
φερε δε ότι αυτές οι σκέψεις «τον βα-
σάνιζαν για δύο χρόνια».

Το τρίτο έργο που απέσπασε δεν ανευ-
ρέθη. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι
κατά τη διάρρηξη το τσαλάκωσε, θεώρησε
ότι καταστράφηκε και γι’ αυτό το πέταξε
στη λεκάνη μιας τουαλέτας για να το ε-
ξαφανίσει. «Κόπηκα από κάποια γυαλιά
πήρα ένα χαρτί που είχε επάνω του ένα
σχέδιο το οποίο ήταν έκθεμα, σκούπισα
το χέρι μου και το έβαλα στην τσέπη μου»,
φέρεται να είπε προανακριτικά. Μετά την
κλοπή, όπως ανέφερε, εγκατέλειψε το
μουσείο με ταξί. Το 2012 είχε κυκλοφορήσει
μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία οι δρά-
στες ήταν δύο, με τον έναν να έχει ρόλο
τσιλιαδόρου. Ωστόσο δεν έχει προκύψει
ότι ο 49χρονος είχε συνεργό. Ο ίδιος έχει
πει ότι έδρασε μόνος.

<<<<<<<

Οι λεπτοί χειρισμοί του 
δράστητα ξημερώματα 
της 9ης Ιανουαρίου 2012 
και οι ψεύτικοι συναγερμοί
για την αρπαγή των 
δύο έργων τέχνης.

«Ηξερε τα πάντα γύρω από την Πινακοθήκη»
«Δεν θυμάμαι πόσες βραδιές παρατηρούσα τους φύλακες», ανέφερε ο 49χρονος συλληφθείς για την «κλοπή του αιώνα»

Ο Πάμπλο Πικάσο είχε δωρίσει το έργο του «Γυναικείο κεφάλι» στον ελληνικό λαό ως τιμητική προσφορά για τη γενναία αντίστασή του
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.

Οι έρευνες και το κρίσιμο δίμηνο
Στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης ο συλληφθείς έχει αναρτήσει
μια φωτογραφία από διεθνή οίκο δημο-
πρασιών και τονίζει το πάθος του για τα
έργα τέχνης. Μέχρι πρόσφατα ζούσε στη
Μεγάλη Βρετανία και ταξίδευε συχνά στην
Ολλανδία. 

Ο 49χρονος φέρεται να έκρυψε τους
δύο πίνακες αρχικά σε σπίτι της οικογένειάς
του στην Ελλάδα. Τον περασμένο Ιανου-
άριο δημοσιεύματα στον ελληνικό και διε-
θνή Τύπο, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν
πληροφορίες ότι τα κλοπιμαία δεν είχαν
βγει από τη χώρα, τον θορύβησαν. Ο ίδιος
θεώρησε ότι τα δημοσιεύματα τον φωτο-
γράφιζαν. Επέστρεψε στην Ελλάδα από
το εξωτερικό τον Φεβρουάριο του 2021
και μετέφερε τα κλοπιμαία σε νέο σημείο
το οποίο υπέδειξε στις Αρχές μετά τη σύλ-
ληψή του. Αξιοποιώντας πληροφορίες που
τον ενέπλεκαν με τη διάρρηξη στην Εθνική
Πινακοθήκη οι αστυνομικοί τον είχαν
θέσει υπό παρακολούθηση. Συνελήφθη
την περασμένη Δευτέρα καθώς φέρεται
να ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό. 

Αστυνομικοί ανέφεραν ότι ο 49χρονος
είχε φίλους, οι οποίοι κινούνται στον χώρο
της τέχνης, χωρίς ωστόσο να προκύπτει
κάποια σχέση τους με την υπόθεση. Σε
νεαρή ηλικία φέρεται να είχε κατηγορηθεί
για κλοπές από καταστήματα, αλλά δεν
έχει ποινικό παρελθόν που να σχετίζεται
με παρόμοια αδικήματα. «Αγαπούσε την
τέχνη και επισκεπτόταν και πινακοθήκες
στο εξωτερικό», ανέφερε αστυνομικός με
γνώση της υπόθεσης. 

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί

ο συλληφθείς στον ανακριτή Αθανάσιο
Μαρνέρη. «Αποτελεί αδιαμφισβήτητη ε-
πιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Τμήματος Διαρρηκτών η εξιχνίαση
της πολύκροτης αυτής υπόθεσης», ανέφερε
σε δήλωσή του ο δικηγόρος Σάκης Κεχα-
γιόγλου που έχει αναλάβει την υπεράσπιση
του 49χρονου. «Αποτελεί αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι στην ανεύρεση και ανάκτηση
αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο εντολέας
μου, με την εξαρχής πλήρη συνεργασία
του με τις διωκτικές αρχές και την έμπρα-
κτη μεταμέλεια που επέδειξε», πρόσθεσε.
Τον Μάιο του 2014 αξιωματικός της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής που μετείχε
στην έρευνα είχε δηλώσει στην «Κ» ότι
είχε γίνει προσπάθεια να ενεργοποιηθούν
σύνδεσμοι στον χώρο των αρχαιοκαπήλων
για να μεταφέρουν πληροφορίες, ενώ η

προσοχή των Αρχών είχε στραφεί και σε
ιδιοκτήτες γκαλερί στην Αθήνα, χωρίς
όμως να προκύψει κάτι αξιοποιήσιμο. 

Η έρευνα είχε επικεντρωθεί στο πα-
ρελθόν και σε άτομα που είχαν απασχο-
λήσει παλιότερα για σοβαρές υποθέσεις
αρχαιοκαπηλίας, χωρίς αποτέλεσμα. Μία
από τις πληροφορίες που είχε φτάσει
στους αστυνομικούς ήθελε τον πίνακα
του Πικάσο να βρίσκεται σε σπίτι συλλέκτη
στην Ελβετία. Αποδείχθηκε όμως ανακρι-
βής. Ερευνες των ελληνικών μυστικών υ-
πηρεσιών είχαν γίνει στο παρελθόν και
στη Σερβία, καθώς το 2011 είχαν βρεθεί
στο Βελιγράδι άλλοι δύο κλεμμένοι πίνακες
του Πικάσο, οι ελαιογραφίες «Κεφάλι α-
λόγου» και «Ποτήρι και κανάτα» που είχαν
αφαιρεθεί το 2008 από γκαλερί κοντά στη
Ζυρίχη.

Η πορεία των δύο έργων στον χρόνο 
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Λίγο πριν επιστρέψει στα άδυτα της Ε-
θνικής Πινακοθήκης –τις αποθήκες της–
, από όπου ανασύρθηκε μαζί με άλλους
θησαυρούς για να συμπεριληφθεί στην
ομώνυμη έκθεση, τότε κλάπηκε το πε-
ρίφημο «Γυναικείο κεφάλι», το έργο του
Πάμπλο Πικάσο που ο ίδιος είχε δωρίσει
στον ελληνικό λαό ως τιμητική προσφο-
ρά για τη γενναία αντίστασή του κατά
τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Η
έκθεση «Στα Αδυτα της Εθνικής Πινα-
κοθήκης» (Οκτώβριος 2011) περιελάμ-
βανε 200 έργα μεγάλων ξένων και Ελ-
λήνων καλλιτεχνών, και όπως τότε είχε
σχολιάσει η διευθύντρια της Πινακο-
θήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, απο-
τελούσε μια πρόγευση του μέλλοντος,
παρουσιάζοντας μερικά από τα έργα
που έβρισκαν τη θέση τους στις μόνιμες
συλλογές του νέου μουσείου. Η έκθεση
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012 και
η Πινακοθήκη ετοιμάστηκε να κλείσει
προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες
της ανακαίνισης και επέκτασής της.

Ομως ο πίνακας του Πικάσο, όπως
και ένα από τα δύο έργα του Ολλανδού
ζωγράφου Πιετ Μοντριάν που παρου-
σιάζονταν στην έκθεση, «Ο ανεμόμυλος
Στάμμερ», δεν γύρισαν ποτέ στις απο-
θήκες. Σήμερα, 9 χρόνια μετά την κλοπή
τους και λίγο πριν αρχίσουν τη νέα τους
ζωή ως μέρος της μόνιμης συλλογής της
δυτικοευρωπαϊκής τέχνης που πρόκειται
να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στους
νέους χώρους –αίθουσες που ακόμη βρί-

σκονται υπό κατασκευήν– είναι ευκαιρία
να ξαναδούμε την ιστορία τους. Και όχι
μόνον λόγω επικαιρότητας, μολονότι η
πρόσφατη ανάκτησή τους επιβεβαιώνει,
όπως σχολίασε η υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, ότι το 2021 είναι η χρονιά
της Εθνικής Πινακοθήκης που φαίνεται
ότι αρχίζει να ξεπερνάει τα τραύματα
του παρελθόντος της.

Η πρώτη φορά που εκτέθηκε στο κοι-
νό το «Γυναικείο κεφάλι» του Πικάσο,
ήταν το 1949 στο Γαλλικό Ινστιτούτο
της Αθήνας. Τότε έγινε συνολικά και η
παρουσίαση των έργων της δωρεάς των
Γάλλων καλλιτεχνών –αποτελούνταν
από 28 πίνακες, 6 σχέδια, 6 χαρακτικά,
4 γλυπτά και 2 βιβλία σημαντικών καλ-

λιτεχνών όπως ο Ματίς, ο Μπονάρ, ο
Πικαμπιά κ.ά.–, που πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία του ζεύγους Ροζέ και
Τατιάνας Μιλλιέξ. Πρόκειται, όπως α-
ναφέρει η επιμελήτρια Ζίνα Καλούδη,
για πορτρέτο της φωτογράφου Ντόρα
Μάαρ, συντρόφου του Πικάσο κατά την
περίοδο 1936-1943. Η παρουσία του έρ-
γου σε φωτογραφία της με λήψεις από

το ατελιέ στο Ρουαγιάν το 1940, όπου
είχαν καταφύγει όταν καταλήφθηκε το
Παρίσι από τα γερμανικά στρατεύματα,
επαληθεύει αυτή την άποψη. Η Ντόρα
Μάαρ υπήρξε η φωτογράφος που απα-
θανάτισε με τον φακό της όλη τη δια-
δικασία δημιουργίας του έργου «Γκερ-
νίκα» (1937), ενώ, λόγω της ψυχοσύν-
θεσής της, υπήρξε για τον Πικάσο ο τύ-
πος της «γυναίκας που κλαίει». Πέρασαν
περισσότερες από τρεις δεκαετίες για
να παρουσιαστεί και πάλι η δωρεά, και
το συγκεκριμένο έργο, στο κοινό. Πα-
ρέμεινε εκτεθειμένο για αρκετό διάστημα
πριν επιστρέψει στις αποθήκες, και
βγήκε και πάλι στην επιφάνεια το 2007
για ένα μήνα, όταν η Εθνική Πινακοθήκη
συμμετέχοντας στον εορτασμό των 100
χρόνων του Γαλλικού Ινστιτούτου εξέ-
θεσε εκ νέου τη δωρεά. Η επόμενη και
τελευταία εμφάνιση του πορτρέτου της
Μάαρ στο κοινό έγινε το 2011.

Τα έργα του Πιετ Μοντριάν που κα-
τέχει η Εθνική Πινακοθήκη ανήκουν
στην πρώτη περίοδο του καλλιτέχνη,
πριν αναπτύξει τη θεωρία του Νεοπλα-
στικισμού που τον καθιέρωσε αργότερα.
Ωστόσο αυτά τα δύο προσχέδια με λάδι
του 1905 –το μεν ένα απεικονίζει ένα
τυπικό αγρόκτημα κοντά στο Αμστερ-
νταμ ενώ το άλλο τον ανεμόμυλο
Stammer, κατά μήκος του πλωτού πο-
ταμού Γκάασπερ Τρέκβααρτ– θυμίζουν
τις μετέπειτα θεωρίες του ζωγράφου
προμηνύοντας το πέρασμα του καλλι-
τέχνη από τον εξπρεσιονισμό στην α-
φηρημένη ζωγραφική.

<<<<<<<

Η πρώτη φορά που εκτέθη-
κε στο κοινό το «Γυναικείο
κεφάλι» του Πικάσο, 
ήταν το 1949 στο Γαλλικό
Ινστιτούτο της Αθήνας.

Το «Γυναικείο κεφάλι» του Πικάσο και ο «Ανεμόμυλος Στάμμερ» του Μοντριάν.

Το 1990, ανήμερα τη γιορτή του Αγίου
Πατρικίου, νωρίς το πρωί, δύο ληστές με
στολές αστυνομικών εισέβαλαν στο Μου-
σείο Ιζαμπέλα Στιούαρτ Γκάρντνερ στη
Βοστώνη, ακινητοποίησαν τους φύλακες
και έφυγαν με τη μεγαλύτερη λεία όλων
των εποχών: το «Κοντσέρτο», έναν από
τους μόλις 34 καταγεγραμμένους Βερμέερ,
ένα έργο του Ρέμπραντ που φιλοτεχνή-
θηκε το 1633 και απεικονίζει ένα πλοίο
σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, έναν
μυστηριώδη άνδρα σε ένα καφενείο διά
χειρός Μανέ. Σύμφωνα με το FBI, η συ-
νολική αξία των έργων, που δεν έχουν
εντοπιστεί τρεις δεκαετίες αργότερα, α-
νέρχεται σε μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
Η υπόθεση εξακολουθεί να εξάπτει τη
φαντασία των φιλότεχνων, με διάφορες
εικασίες να εμφανίζουν εμπλοκή της το-
πικής μαφίας ή συνενοχή των φυλάκων
και να θεωρούν δεδομένο ότι τα έργα
καταστράφηκαν. Η ληστεία, που θεω-
ρείται η σημαντικότερη κλοπή έργων τέ-
χνης, έγινε podcast με τίτλο «Last seen»
(Εθεάθησαν τελευταία) και πρόσφατα
μίνι σειρά με τίτλο «This is a robbery»
(Αυτό είναι ληστεία), αμερικανικής πα-
ραγωγής Netflix. 

Μια νύχτα στην ντουλάπα 
Η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι

απέκτησε τη φήμη του σημαντικότερου

έργου τέχνης κυρίως μετά την κλοπή του
έργου το 1911, όταν ένας Ιταλός τεχνικός,
ο Βιντσένζο Περούτζια, και δύο συμπα-
τριώτες του πέρασαν τη νύχτα σε μια
ντουλάπα στο Λούβρο και έφυγαν το ε-
πόμενο πρωί με τη Μόνα Λίζα παραμά-
σχαλα. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Περούτζια
δεν κατάφερε ποτέ να πουλήσει το λάφυρό
του λόγω της διεθνούς διασημότητάς του
– σύνηθες πρόβλημα για όσους αποφα-

σίζουν να κλέψουν τόσο γνωστά έργα τέ-
χνης. Στην τελευταία αποτυχημένη από-
πειρά του να εξαργυρώσει τη φήμη του,
η Μόνα Λίζα εντοπίστηκε στην κατοχή
του και ο ίδιος εξέτισε επτάμηνη φυλάκιση. 

Πέντε έργα σύγχρονης τέχνης, των
Ματίς, Μοντιλιάνι, Πικάσο, Λεζέ και
Μπρακ, βούτηξε από το παρισινό Musée
d’Art Moderne de la Ville το 2010 ο Βιεράν
Τόμιτς, ο οποίος φαίνεται ότι ενήργησε
κατόπιν ανάθεσης από έναν έμπορο, τον

Ζαν Μισέλ Κορβέ, ο οποίος φιλοδοξούσε
να τα πουλήσει. Ο κομψός τρόπος με τον
οποίο πραγματοποίησε τη ληστεία προ-
κάλεσε συγκρίσεις με τον Αρσέν Λουπέν,
τον μυθιστορηματικό ήρωα, και του ε-
ξασφάλισε το παρατσούκλι «Spiderman».
Οταν τελικά συνελήφθη ο Τόμιτς, κατα-
δικάστηκε σε 8ετή κάθειρξη.  

Επίσης από παρισινό μουσείο, το
Musée Marmottan, εκλάπησαν το 1985
έργα των Μονέ, Ρενουάρ και Μορισό.

Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση ε-
πρόκειτο για μία από τις πιο ξεδιάντροπες
ληστείες στην Ιστορία. Οι δράστες μπήκαν
στο μουσείο κόβοντας εισιτήριο, κράτη-
σαν ομήρους εννέα φύλακες και σαράντα
επισκέπτες υπό την απειλή όπλων, ενώ
κατέβαζαν τα έργα από τους τοίχους. Αν
και οι ειδικοί έκαναν λόγο για λεία 20
εκατ. δολαρίων, πολλοί θεωρούν ότι το
έργο του Μονέ με τίτλο «Εντύπωση, α-
νατολή ηλίου» του 1872 είναι ανεκτίμητο.

Το 1990 τα έργα βρέθηκαν σε μια βίλα
στην Κορσική και επτά άτομα συνελή-
φθησαν σε σχέση με την υπόθεση. 

Η μάσκα
Η ιστορία πάντως έχει δείξει ότι δεν

χρειάζεται να είναι κάποιος επαγγελματίας
για να διαπράξει μια μεγάλη ληστεία έρ-
γων τέχνης. Το 1985 δύο νέοι, που είχαν
εγκαταλείψει τις σπουδές τους και είχαν
σχέσεις με δίκτυο διακίνησης ναρκωτι-

κών, έφυγαν από το Εθνικό Μουσείο Αρ-
χαιολογίας της Πόλης του Μεξικού με
124 έργα, ανάμεσά τους μία μάσκα που
αναπαριστούσε έναν αρχηγό των Μάγια.
Η ληστεία είχε στόχο την ανταλλαγή των
έργων με κοκαΐνη, μια επιχείρηση που
έληξε ανεπιτυχώς για τους δύο νέους. Η
ταινία «Μουσείο» (2018) βασίστηκε στη
συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ ο Γκαέλ
Γκαρσία Μπερνάλ υποδύθηκε τον έναν
από τους ληστές.

Ληστείες έργων τέχνης 
που έμειναν στην Ιστορία

<<<<<<<

Ο κομψός τρόπος με τον ο-
ποίο πραγματοποίησε ο Τό-
μιτς την κλοπή στο Παρίσι, 
το 2010, προκάλεσε συγκρί-
σεις με τον Αρσέν Λουπέν.

Από αριστερά: Η μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών έγινε το 1990 στη Βοστώνη, ενώ ο
πίνακας «Η κραυγή» εκλάπη το 1994 από το Οσλο. Θύματα ληστείας έχουν πέσει ένα περί-
φημο έργο του Καραβάτζο και η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. Kάτω αριστερά: Το 1994, τρία α-
ριστουργήματα της ζωγραφικής τέχνης έκαναν φτερά από το Μουσείο της Φρανκφούρτης,
ενώ το μπρούντζινο γλυπτό του Χένρι Μουρ «εξαφανίστηκε» το 2005.
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Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Τις ευρωπαϊκές και ειδικότερα τις γερ-
μανικές και γαλλικές ανησυχίες για
τους εμβολιασμένους με το ρωσικό
εμβόλιο έσπευσε να θεραπεύσει η Α-
θήνα, επιβάλλοντας αυστηρότερους
περιορισμούς στις αφίξεις από τη Ρω-
σία. Εν τω μεταξύ, όμως, φουντώνουν
οι ανησυχίες και για τη μετάλλαξη
«Δέλτα» που καλπάζει στη Βρετανία,
με τη συζήτηση για πιθανή επιβολή
περιορισμών στους Βρετανούς που
έρχονται στην Ευρώπη να απειλεί
να υπονομεύσει ακόμα περισσότερο
την εν λόγω αγορά για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, στην Ευρώπη έχει ξεκι-
νήσει μια συζήτηση κατά πόσον θα
πρέπει να γίνονται τεστ και στους
εμβολιασμένους Βρετανούς, ενώ υ-
πάρχουν και ακραίες απόψεις για ευ-
ρύτερη καθολική απαγόρευση, που
διατυπώνονται κυρίως από το Βερο-
λίνο.

Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται
σαφές πως η φετινή τουριστική σεζόν
εξελίσσεται χαμηλότερα των αρχικών
προσδοκιών, που μιλούσαν για ανά-
κτηση του 50% της δραστηριότητας
του 2019. Οπως έχουν τα πράγματα

σήμερα, φαντάζει πιθανότερο ένα
35%-40%, σημειώνουν πηγές της του-
ριστικής βιομηχανίας. Πέρυσι ο ελ-
ληνικός τουρισμός κινήθηκε στο 24%
των μεγεθών του 2019 τόσο σε αφίξεις
όσο και σε εισπράξεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κάποια
προκαταρκτικά στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του το υπουργείο Του-
ρισμού, εκτιμάται πως μέχρι στιγμής
έχουν έρθει περίπου 1 εκατομμύριο
ξένοι ταξιδιώτες, αριθμός που υπο-
λείπεται σημαντικά των στόχων που
είχαν τεθεί νωρίτερα φέτος για το
πρώτο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται πως
το 2019 είχαν έρθει στο σύνολο του
έτους 31,34 εκατομμύρια ταξιδιώτες,
ενώ το 2020 οι αφίξεις διαμορφώθη-
καν στα 7,3 εκατομμύρια. Εξ αυτών,
το ενάμισι εκατομμύριο είχε έρθει
από τη Γερμανία και το ένα εκατομ-
μύριο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το
οποίο φέτος φαίνεται να βρίσκεται
ολοένα και μακρύτερα από την… Ελ-
λάδα.

Επιβολή περιορισμών
Η συζήτηση για επιβολή περιορι-

σμών στους Βρετανούς ξεκίνησε την
προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο

Κορυφής της Ε.Ε., οπότε και η Γερ-
μανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ
αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν, αφού εξέφρασαν την έντονη
ανησυχία για τη διάδοση της επιθε-
τικής μετάλλαξης «Δέλτα» (με τον
Μακρόν να μιλά και για ενδεχόμενη
ανάγκη απαγόρευσης ταξιδιών από
χώρες όπου η μετάλλαξη είναι ανε-
ξέλεγκτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο),
διατύπωσαν προβληματισμό για το
γεγονός πως η Ελλάδα αλλά και άλλες
χώρες της Ε.Ε. επιτρέπουν την είσοδο
εμβολιασμένων ταξιδιωτών με σκευ-
άσματα μη εγκεκριμένα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, όπως το ρωσικό και
το κινεζικό εμβόλιο. Δύο μόλις μέρες
μετά, η Αθήνα ανακοίνωσε πως «με

γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια
των τουριστών, των εργαζομένων
στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού
καθώς και των πολιτών, αποφασί-
στηκε η τροποποίηση της πολιτικής
αφίξεων από τη Ρωσία και συγκεκρι-
μένα, λόγω της εξάπλωσης της με-
τάλλαξης “Δ” του SARS-CoV-2 στη
Ρωσία, από τις 30 Ιουνίου 2021 και
εξής όλοι οι ταξιδιώτες οι οποίοι φτά-
νουν στην Ελλάδα προερχόμενοι από
τη Ρωσία θα πρέπει να φέρουν βε-
βαίωση αρνητικού τεστ PCR ή rapid
test».

Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό
και ισχύει για όλους τους τουρίστες
από τη Ρωσία, είτε είναι εμβολιασμέ-
νοι είτε όχι. Επιπλέον, όλοι οι ταξι-
διώτες από τη Ρωσία θα υποβάλλονται
σε τεστ κατά την άφιξή τους στην
Ελλάδα. Αυτό ήταν και η χαριστική
βολή για τη ρωσική αγορά, που ήδη
είχε πρόβλημα πρόσβασης στην Ελ-
λάδα εξαιτίας των περιορισμών στις
πτήσεις που επέβαλε η Μόσχα στο
πλαίσιο της αντιπαράθεσής της με
την Ε.Ε. και με πρόφαση την επιδη-
μιολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως στα συμπερά-
σματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου, αντί για απόφαση εφαρ-
μογής του ψηφιακού πιστοποιητικού
εμβολιασμού από την 1η Ιουλίου, ση-
μειώνεται πως «οι συμφωνίες που ε-
πετεύχθησαν για το ψηφιακό πιστο-
ποιητικό COVID της Ε.Ε. και για την
αναθεώρηση των δύο συστάσεων
του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια
εντός της Ε.Ε. και τα μη αναγκαία
ταξίδια προς την Ε.Ε. θα διευκολύνουν
τα ασφαλή διασυνοριακά ταξίδια»,
αλλά «τα κράτη-μέλη θα τις εφαρμό-
σουν κατά τρόπο που να εξασφαλί-
ζεται η πλήρης επιστροφή στην ε-
λεύθερη κυκλοφορία, μόλις το επι-
τρέψει η κατάσταση της δημόσιας
υγείας». Δηλαδή, δεν ξεκινά από την
1η Ιουλίου η καθολική εφαρμογή, ό-
πως προσδοκούσε ο κόσμος του του-
ρισμού.

Θέση της Ελλάδας, όπως τη δια-
τύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι πως «δεν χρειά-
ζεται σε καμία περίπτωση να επιβλη-
θούν πρόσθετοι περιορισμοί στις με-
τακινήσεις από χώρες στις οποίες η
μετάλλαξη αυτή ήδη υπάρχει και η
διασπορά της είναι πιο έντονη». Α-
ντιθέτως, προέταξε την ανάγκη για
επιτάχυνση των εμβολιασμών.

«Βrexit» από τον τουρισμό
Αυστηρότερους περιορισμούς για τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία υιοθέτησε η Αθήνα

Πληρότητα 85%
τον Αύγουστο
παρά την κρίση
Παρά το επιδεινούμενο για τις μετακινήσεις κλίμα στην
Ευρώπη εξαιτίας της κλιμακούμενης απειλής από τη
μετάλλαξη «Δέλτα» και των χαμηλών ακόμα ποσοστών
εμβολιασμού του πληθυσμού, στην Ελλάδα καθίσταται
ολοένα και δυσκολότερο να βρεθούν διαθέσιμα δωμάτια
σε πολλούς προορισμούς από τα τέλη Ιουλίου έως και
τον Αύγουστο.

Από τη μία είναι η αυξημένη διάθεση για διακοπές
τόσο των Ελλήνων όσο και εκείνων των Ευρωπαίων
που αποφασίζουν να ταξιδέψουν παρά τα όποια αντι-
κίνητρα, όπως η καραντίνα κατά την επιστροφή, και
από την άλλη το γεγονός ότι πολλά εποχικά ξενοδοχεία,
όπως και πέρυσι, δεν έχουν ακόμα ανοίξει ή δεν σκο-
πεύουν να ανοίξουν καθόλου φέτος.

Ετσι, στο αποκορύφωμα της παραθεριστικής περιόδου
η προσφορά διαθέσιμων κλινών είναι σημαντικά πε-
ριορισμένη, με αποτέ-
λεσμα όχι μόνο να μην
είναι εύκολη η εξεύρεση
δωματίων αλλά και να
ωθούνται οι τιμές υψη-
λότερα. 

Σε αρκετές περιπτώ-
σεις, όπως στα μεγάλα
πολυτελή ξενοδοχεία
στις δυτικές παραλίες
της Αττικής, οι πληρό-
τητες εκείνες τις ημέρες,
δηλαδή από τα τέλη Ι-
ουλίου έως και το δεύ-
τερο δεκαήμερο του Αυ-
γούστου, αναφέρονται
ήδη πάνω από 85%. Σε άλλους, πιο απομακρυσμένους
προορισμούς, όπως στα Δωδεκάνησα ή στις Βόρειες
Σποράδες, παρατηρούνται επίσης ελλείψεις διαθέσιμων
δωματίων.

Σε πολλές περιπτώσεις, ξενοδόχοι περιμένουν να
διαπιστώσουν με βεβαιότητα τα πραγματικά μεγέθη
της ζήτησης πριν προχωρήσουν στο άνοιγμα των μο-
νάδων τους, αλλά με τις συνεχείς αναβολές στην απε-
λευθέρωση των μετακινήσεων από τη Βρετανία, τη
Ρωσία, αλλά και άλλες περιοχές από τις οποίες έλκουν
τουρίστες, καθυστερούν και οι σχετικές αποφάσεις. Ε-
πιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της δυναμικότητας σε όσα
ξενοδοχεία ανοίγουν φέτος καλύπτεται από όσους
κάνουν χρήση voucher που έλαβαν πέρυσι.

Την ώρα όμως που σημειώνονται τέτοιες υψηλές
πληρότητες σε αρκετούς προορισμούς, άλλοι αντιμε-
τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας του μείγματος των
αγορών στις οποίες απευθύνονταν. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις μονάδων στα
Δωδεκάνησα, και ειδικότερα στην Κω και τη Ρόδο, όπως
και στα Επτάνησα, των οποίων η εξάρτηση από τη βρε-
τανική αγορά είναι υψηλή.

Στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην παραλία ανα-
φέρεται πάντως μεγάλη –αναλογικά με τα προηγούμενα
χρόνια– προσέλευση Αμερικανών ήδη από τον τρέχοντα
μήνα. Κάτι που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις όσων θεωρούν
ότι η επόμενη μεγάλη αγορά για την Ελλάδα, μετά τη
Γερμανία και τη Βρετανία, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που αμερικανικές και
άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει έως
και επτά απευθείας καθημερινές πτήσεις μεταξύ Ελλάδας
και Ηνωμένων Πολιτειών.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

<<<<<<

Περιορισμένες οι
διαθέσιμες κλίνες και 
υψηλότερες οι τιμές
στο αποκορύφωμα
της παραθεριστικής
περιόδου – Παρατη-
ρείται αύξηση Αμερι-
κανών ταξιδιωτών.

Της ΕΙΡHΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Στο 64% του μέσου όρου της Ε.Ε.-27 υπο-
χώρησε 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 καταλαμβάνει την προτελευ-
ταία θέση, μαζί με την Κροατία και τελευ-
ταία τη Βουλγαρία.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας κα-
τρακύλησε σε σύγκριση με αυτό της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης τα χρόνια της κρίσης
της. Το 2009, ήταν στο 95% του μέσου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε., για να υπο-
χωρήσει στο 85% το 2010, στο 75% το

2011, στο 71% το 2012 και ύστερα 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 χτύ-
πησε την Ελλάδα αναλογικά περισσότερο
από τον μέσο όρο της Ε.Ε., λόγω μεγάλης
εξάρτησης από τον τουρισμό.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για την Ελλάδα δείχνουν ότι το 2019 είχε
σημειωθεί μείωση του πληθυσμού που
ζούσε σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού

αποκλεισμού από 30% σε 28,9% ή σε 3 ε-
κατομμύρια άτομα. Το ποσοστό του πλη-
θυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινω-
νικό αποκλεισμό μειώνεται σταθερά από
το 2014, που είχε φτάσει στο 36%.Την ίδια
χρονιά σημειώθηκε αύξηση του μέσου ι-

σοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδή-
ματος 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 ο-
ποίοι αντιπροσωπεύουν το 54% του συ-

νόλου όσων πλήττονται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό στην ηλικία 18-64
ετών, έναντι 30% των Ελλήνων.

Ειδικά ο κίνδυνος φτώχειας (χωρίς να
συνυπολογίζεται ο κοινωνικός αποκλει-
σμός) αφορούσε το 17,7% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας το 2019, έναντι
17,9% το 2018. 

Και ο δείκτης αυτός παρουσιάζει συνεχή
πτώση από το 2013, όταν βρισκόταν στο
23,1%. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε
κίνδυνο φτώχειας υπολογίζονται σε
697.590. Σημειώνεται ότι το κατώφλι της
φτώχειας που υπολογίζεται στο 60% του
διάμεσου εισοδήματος ήταν 5.266 ευρώ
ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 11.059
για νοικοκυριό με δύο ενηλίκους και δύο
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14
ετών. Το ποσοστό φτώχειας πριν από όλες
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων
και των κοινωνικών επιδομάτων) ανέρχεται
σε 49,6%, όταν περιλαμβάνονται οι συ-
ντάξεις μειώνεται στο 23,6% και αν υπο-
λογισθούν και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις
κατεβαίνει στο 17,7%.

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο
δείκτης κοινωνικής ανισότητας το 2019,
αφού ο σχετικός συντελεστής GINI αυξή-
θηκε ελαφρώς στο 31,1% από το 30%, έ-
πειτα από συνεχή πτωτική πορεία από το
34,3% το 2016. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,
το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού έχει
5,2 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το
φτωχότερο 20%.

Αύξηση από το 16,2% στο 16,5% ση-
μείωσε το 2019 και το ποσοστό του πλη-
θυσμού που στερείται βασικά αγαθά και
υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το 16,7% αντιμετωπίζει οικονο-
μική αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης
και 29,1% ζει σε κατοικία με στενότητα
χώρου.

Η πανδημία συρρίκνωσε εκ νέου
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα
Διαμορφώθηκε στο 64% του μέσου όρου της Ε.Ε. έναντι 66% το 2019

Νέες εκδόσεις έως 
3,5 δισ. το β΄ εξάμηνο
αναμένουν οι οίκοι
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέες εξόδους της Ελλάδας στις α-
γορές βλέπουν Citigroup και JP
Morgan για την άντληση 1-3,5 δισ.
ευρώ περαιτέρω, έστω κι αν το ελ-
ληνικό Δημόσιο έχει σχεδόν ολο-
κληρώσει το εμπροσθοβαρές δα-
νειακό πρόγραμμα για το 2021. Αν
και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δη-
μοσίου Χρέους δεν έχει ακόμη α-
ποφασίσει εάν θα υπάρξει νέα έκ-
δοση στο υπόλοιπο του έτους, οι
διεθνείς οίκοι εκτιμούν πως η Ελ-
λάδα δεν θα μείνει εκτός αγορών
το επόμενο εξάμηνο. Πιο αναλυτικά,
η Citigroup εκτιμά πως η Ελλάδα
θα βγει τον Σεπτέμβριο και πάλι
στις αγορές με το άνοιγμα της έκ-
δοσης του 5ετούς ομολόγου του
Μαΐου  –η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ,
φέρνοντας για πρώτη φορά στην ι-
στορία της χώρας μηδενικό κουπό-
νι– με την αύξηση του μεγέθους
της στα 4 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ
που είναι σήμερα.

Κατά την JP Morgan, η Ελλάδα
θα ξαναβγεί φέτος στις αγορές για
την άντληση έως 3,5 δισ. ευρώ, κα-
θώς εκτιμά ότι το 2021 συνολικά οι
εκδόσεις ελληνικών ομολόγων θα
κινηθούν τα 15 δισ. ευρώ (από 11,5
δισ. ευρώ σήμερα).

Οπως επισημαίνει η αμερικανική
τράπεζα, τα ελληνικά spreads τα ο-
ποία διαμορφώνονται σήμερα στις
96 μονάδες βάσης, έχουν συρρι-
κνωθεί σημαντικά από τα μέσα
Μαΐου και κοντά στα χαμηλότερα
επίπεδα από το ξέσπασμα της κρί-
σης χρέους της ευρωζώνης. Τα ε-
πίπεδα αυτά δικαιολογούνται από
τα ισχυρά μακροοικονομικά θεμε-
λιώδη μεγέθη, τα οποία θα ενισχυ-
θούν περαιτέρω από τις αναμενό-

μενες εκταμιεύσεις των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και τη σημα-
ντική στήριξη από τις αγορές της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
υπό το πρόγραμμα PEPP, για το υ-
πόλοιπο του 2021. Ο οίκος ωστόσο
αποφασίζει να μειώσει σε ουδέτερη
(από θετική) τη στάση του για τα
ελληνικά ομόλογα, καθώς εκτιμά
ότι τα spreads θα κινηθούν γύρω
από τα τρέχοντα επίπεδα τους ε-
πόμενους μήνες. Για τους επενδυτές
που θέλουν πάντως να αυξήσουν
την έκθεσή τους στην Ελλάδα, η

JP Morgan συνιστά την αγορά των
ελληνικών ομολόγων διάρκειας 7-
9 ετών τα οποία είναι ελκυστικά σε
σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια.

Σύμφωνα με πηγές της «Κ», είναι
δύσκολο να υπάρξει νέα κίνηση
του ΟΔΔΗΧ εντός του καλοκαιριού,
ενώ σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του
β’ εξαμήνου όλα θα εξαρτηθούν
από το πώς θα κινηθεί το μέτωπο
της πανδημίας και των εμβολια-
σμών, καθώς και η εικόνα του του-
ρισμού. 

Το βέβαιο είναι πάντως, όπως α-
ναφέρουν, ότι τα έσοδα το επόμενο
διάστημα θα είναι περισσότερα από
τα έξοδα, με τον ΟΔΔΗΧ να στρέ-
φεται σε κινήσεις που ενισχύουν
την πρόοδο προς την ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας.

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

<<<<<<

Citigroup και JP Morgan 
εκτιμούν ότι η Ελλάδα 
δεν θα μείνει εκτός αγο-
ρών το διάστημα Ιουλίου
- Δεκεμβρίου. 

<<<<<<

Μειώθηκε το 2019 το ποσο-
στό του πληθυσμού που 
κινδυνεύει από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό,
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

<<<<<<

Μέχρι στιγμής έχουν έρ-
θει στην Ελλάδα περίπου
1 εκατ. ξένοι ταξιδιώτες,
ενώ το 2019 είχαν ταξιδέ-
ψει στο σύνολο του έτους
31,34 εκατ.
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Του ΠΡΟΚOΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ

Τη μονιμοποίηση από το 2023 των προ-
σωρινών μέτρων - ελαφρύνσεων που ε-
λήφθησαν για την αντιμετώπιση της υ-
γειονομικής κρίσης έχει αποφασίσει η
κυβέρνηση. Το ζήτημα αναμένεται να
τεθεί στους θεσμούς στις συζητήσεις
που θα ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. 

Οπως όλα δείχνουν, η αναστολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία
έχει ανασταλεί το 2021 και το 2022 για
τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα, θα
μονιμοποιηθεί και θα επεκταθεί στο Δη-
μόσιο και στους συνταξιούχους το 2023,
ενώ ταυτόχρονα μονιμοποιείται η μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να
αποκλείεται η περαιτέρω μείωσή τους. 

Εστω και με έμμεσο τρόπο, δημόσιοι
υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα διαπι-
στώσουν την πρώτη αύξηση των απο-
δοχών τους από το 2009, δηλαδή μετά

14 χρόνια, που οι μισθοί και συντάξεις
όχι απλώς «πάγωσαν», αλλά συρρικνώ-
θηκαν σημαντικά.  Τα δύο μέτρα έχουν
κόστος ύψους 2 δισ., κάτι που θα οδηγήσει
και στη μείωση των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων που καταγράφονται στο με-
σοπρόθεσμο σχέδιο 2022-2025. Οπως α-
ναφέρει ανώτατος παράγοντας του υ-
πουργείου Οικονομικών, η μονιμοποίηση
των μέτρων θα οδηγήσει στη μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων κατά 1% τα
επόμενα έτη, δηλαδή το 2023, το 2024
κ.ο.κ.

Ωστόσο σημειώνει ότι η καλύτερη πο-
ρεία της οικονομίας και συγκεκριμένα η
αύξηση του ΑΕΠ το τρέχον έτος από το
3,6% στο 4,6%, όπως εκτιμούν οι περισ-
σότεροι οίκοι, θα αυξήσει το πρωτογενές
πλεόνασμα κατά 0,51% κατ’ έτος. Επί
της ουσίας, η μονιμοποίηση των μέτρων
δεν θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολο-
γισμό αλλά και στις νέες συμφωνίες που

αναμένονται τον Σεπτέμβριο σε επίπεδο
Ευρωζώνης. «Εφόσον πετυχαίνουμε τους
στόχους μας, κανείς δεν θα μας πει να
μην προχωρήσουμε στην κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης και στη διατήρηση
των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών»
αναφέρει χαρακτηριστικά ο παράγοντας
του υπουργείου Οικονομικών.

Τι ισχύει
Σήμερα η εισφορά αλληλεγγύης έχει

ανασταλεί για τα εισοδήματα από μισθω-
τές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, από
επιχειρηματική δραστηριότητα και από
κεφάλαιο (ενοίκια, μερίσματα). Εξαιρού-
νται από την αναστολή τα εισοδήματα
από παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο
Δημόσιο και συντάξεις. Η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης επιβαρύνει σήμερα τους
φορολογουμένους που αποκτούν εισο-
δήματα άνω των 12.000 ευρώ και επι-
βάλλεται με συντελεστές που ξεκινούν
από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά το 10%
για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα. Το
συγκεκριμένο μέτρο αγγίζει 2,3 εκατομ-
μύρια φορολογουμένους, οι οποίοι πλη-
ρώνουν συνολικά 1,163 δισ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται
στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συνο-
λικού ετήσιου εισοδήματος που δηλώνει
ο φορολογούμενος από όλες τις πηγές
και του τεκμαρτού εισοδήματός του, το
οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια
διαβίωσης. Η εισφορά αλληλεγγύης πα-
ρακρατείται από μισθούς και συντάξεις
παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος,
ενώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, εισο-
δηματίες και άλλες κατηγορίες φορολο-
γουμένων βεβαιώνεται με τη φορολογική
δήλωση του επόμενου έτους. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες θεωρείται
εμβληματική κίνηση και δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να ακυρωθεί στο μέλλον, ανα-
φέρει ο ίδιος παράγοντας. Εκτιμάται ότι
θα δώσει ισχυρά κίνητρα στους εργοδότες
εντός του 2021 αλλά και τα επόμενα χρό-
νια να προχωρήσουν σε προσλήψεις και
να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας,
σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς η αγορά

εργασίας έχει πληγεί βαρύτατα από τις
συνέπειες των παρατεταμένων lockdown.
Σύμφωνα, δε, με τους οικονομολόγους
αποτελεί την πλέον ρεαλιστική και απο-
τελεσματική πολιτική για ενίσχυση της
απασχόλησης, αύξηση του εισοδήματος

των εργαζομένων, μείωση του μη μισθο-
λογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και
αποκλιμάκωση της ανεργίας. 

Μάλιστα, ο ίδιος παράγοντας αναφέρει
ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να
μειώσει περαιτέρω τις εργοδοτικές ει-

σφορές, «γιατί γνωρίζουμε ότι αυτήν τη
στιγμή προσθέτουν σημαντικό κόστος,
ειδικά σε κλάδους οι οποίοι είναι εντάσεως
εργασίας». Στις σκέψεις του οικονομικού
επιτελείου είναι η διατήρηση της «έκτα-
κτης» μείωσης του ΦΠΑ, η οποία αναμέ-

νεται να δώσει ανάσα σε εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις συγκεκριμένων
κλάδων που έχουν «τραυματιστεί» από
την επέλαση της πανδημίας και να τις
βοηθήσει να σταθούν όρθιες στην πορεία
της επιστροφής προς την κανονικότητα
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα
ροφήματα, στην εστίαση, στις μεταφορές
φυσικών προσώπων και των αποσκευών
τους, στο τουριστικό πακέτο, στα θέατρα
και στους κινηματογράφους θα διατη-
ρηθούν και μετά το 2023. 

Παράλληλα αναφέρουν ότι δεν απο-
κλείεται ανάλογα με τις εξελίξεις στην
οικονομία να μειωθεί ο ανώτατος συντε-
λεστής από το 24% στο 20%, κάτι που
θα οδηγήσει στη μείωση της φοροδια-
φυγής και στην αύξηση των δημοσίων
εσόδων. Σημειώνεται ότι οι φόροι σε α-
γαθά και υπηρεσίες από 25,919 δισ. ευρώ
που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος,
θα εκτιναχθούν στα 31,722 δισ. ευρώ το
2025 λόγω της αύξησης της κατανάλωσης
και της ταχύτερης ανάπτυξης της οικο-
νομίας. Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ από
16,998 δισ. ευρώ φέτος υπολογίζεται ότι
θα φθάσουν στα 21,519 δισ. ευρώ το
2025.

Καταργείται για
όλους το 2023
η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης
Μετά 14 έτη θα αυξηθούν οι μισθοί
στο Δημόσιο και οι συντάξεις

<<<<<<<

Μονιμοποιείται η μείωση
των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα δύο μέτρα, που έχουν κόστος 2 δισ., θα οδηγήσουν και στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που καταγράφονται στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο 2022-2025.

Κρας τεστ του σημερινού επικουρικού συστήματος με το νέο 
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Με το ισχύον σύστημα υπολογισμού της
επικουρικής σύνταξης, για να μπορέσει
ένας ασφαλισμένος να διασφαλίσει μη-
νιαίες αποδοχές υψηλότερες των 200
ευρώ θα πρέπει ή να έχει συντάξιμες α-
ποδοχές τουλάχιστον 2.000 ευρώ τον
μήνα και περισσότερα από 22 χρόνια α-
σφάλισης –κάτι που σημαίνει ότι οι μέσες
αποδοχές για όλο τον εργασιακό βίο του
θα πρέπει να φτάνουν στα 2.000 ευρώ–
ή να είναι αυτοαπασχολούμενος και να
πληρώνει το μέγιστο ποσό που προβλέπει
σήμερα ο νόμος (61 ευρώ ανά μήνα) για
περισσότερα από 45 χρόνια. 

Αυτή είναι η σημερινή πραγματικό-
τητα που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει
και το βασικό κίνητρο για νέους ασφα-
λισμένους ηλικίας έως και 35 ετών προ-
κειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους
και να επιλέξουν τον νέο «κεφαλαιοποι-
ητικό» τρόπο υπολογισμού της επικου-
ρικής τους σύνταξης. 

Το ότι η σύνταξη που θα λάβουν με
τον νέο τρόπο υπολογισμού θα είναι με-
γαλύτερη δεν είναι διασφαλισμένο, κα-
θώς εξαρτάται από μελλοντικές αποδό-
σεις, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Εγ-
γυημένο από το κράτος θα είναι μόνο
το «κεφάλαιο», δηλαδή οι ασφαλιστικές
εισφορές που θα έχει πληρώσει ο ασφα-
λισμένος κατά τη διάρκεια του εργασια-
κού βίου του. Ωστόσο, οι πιθανότητες
για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύνταξης
θα είναι σαφώς περισσότερες. Διαθέσιμα
προς το παρόν είναι τα «ιστορικά στοι-
χεία» από αντίστοιχα κεφαλαιοποιητικά
συστήματα της Ευρώπης. 

Τα οποία δείχνουν ότι ένας εργαζό-
μενος με 40 χρόνια ασφάλισης και ετήσιες
συντάξιμες αποδοχές της τάξεως των
14.000 ευρώ, λαμβάνει 338 ευρώ επι-
κουρική σύνταξη με βάση τον μέσο όρο
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (με βάση
τις αποδόσεις που προέκυψαν κατά την

περίοδο 2008-2018), έναντι 235 ευρώ
που είναι η αντίστοιχη σύνταξη με βάση
τα ισχύοντα στην Ελλάδα.

Το 2022 θα είναι για εκατοντάδες χι-
λιάδες ασφαλισμένους ηλικίας έως και
35 ετών έτος αποφάσεων. Θα τους δοθεί
χρονικό περιθώριο ενός έτους προκει-
μένου να αποφασίσουν αν θα παραμεί-
νουν στον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού
της επικουρικής σύνταξης ή αν θα με-
ταπηδήσουν στο κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα, ανοίγοντας «ατομικό κουμπαρά»
στο υπό σύσταση Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (TEKA). 

Ο κατάλογος αυτών που θα μπορούν
να υπαχθούν στο υπό σύσταση ΤΕΚΑ
θα περιλαμβάνει όχι μόνο αυτούς που
πληρώνουν και σήμερα εισφορές για ε-
πικουρική σύνταξη (σ.σ. μισθωτούς του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αλλά
και μηχανικούς και δικηγόρους) αλλά

και οποιονδήποτε άλλον ασφαλισμένο
θελήσει να του γίνονται κρατήσεις για
επικουρική σύνταξη. 

Για τους νέους εργαζομένους ηλικίας
έως και 35 ετών, η έναρξη των κρατήσεων
θα γίνει από την 1/1/2023 και όχι από
την 1/1/2022, όπως θα ισχύσει για οποι-
ονδήποτε νεοεισερχόμενο στην αγορά
εργασίας. Ποια θα είναι τα κριτήρια
βάσει των οποίων θα κληθούν οι ασφα-
λισμένοι να επιλέξουν αν θα εγγραφούν

στο ΤΕΚΑ ή όχι; Ουσιαστικά θα πρέπει
να επιλέξουν αν θα δεσμευτούν σε μια
πολυετή επένδυση ή όχι. Μια «επένδυση»
η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά:

1. Το κεφάλαιο της επένδυσης, δηλαδή
οι ασφαλιστικές εισφορές που θα κατα-
βάλλονται κάθε μήνα, θα είναι εγγυημένο
από το κράτος. Κρατική εγγύηση για το
κεφάλαιο της επένδυσης δεν παρέχεται
σε άλλες μορφές. Ακόμη και στις κατα-
θέσεις υπάρχουν όρια.

2. Το μηνιαίο ποσό που θα επενδύεται,
προς το παρόν τουλάχιστον, δεν θα έχει
καμία διαφορά σε σχέση με τις κρατήσεις
που γίνονται και σήμερα για την επικου-
ρική σύνταξη. Το ποσοστό θα διαμορφώ-
νεται στο 6% για τον μισθωτό (3% για ερ-
γοδότη και 3% για εργαζόμενο), ενώ για
τον αυτοαπασχολούμενο θα κυμαίνεται
από τα 42 έως τα 61 ευρώ ανά μήνα.

3. Η «επένδυση» που θα γίνεται κάθε
μήνα θα εκπίπτει από το φορολογητέο
εισόδημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα
αφαιρούνται κανονικά από τα ακαθά-
ριστα έσοδα του αυτοαπασχολούμενου
ή από τις φορολογητέες αποδοχές του
μισθωτού. Σε άλλες μορφές επένδυσης
δεν παρέχεται φορολογική απαλλαγή
για το κεφάλαιο που θα συσσωρεύεται.
Φυσικά, η επικουρική σύνταξη, όταν
αυτή καταβληθεί, θα φορολογείται κα-
νονικά ως εισόδημα από συντάξεις.

4. Η επικουρική σύνταξη που θα α-
πονέμει το ΤΕΚΑ δεν θα διαφέρει σε τί-
ποτα από την επικουρική σύνταξη που
απονέμει και σήμερα το Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης όσον αφορά τα
δικαιώματα του ασφαλισμένου. Δηλαδή,
σε περίπτωση θανάτου η σύνταξη θα
μεταβιβάζεται κανονικά στον επιζόντα
σύζυγο. Επίσης, η διασφάλιση του δι-

καιώματος απονομής της σύνταξης θα
γίνεται με τη συμπλήρωση 15 ετών α-
σφάλισης. 

Επενδυτικά κριτήρια
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η απόφαση

που θα πρέπει να ληφθεί από το νέο έτος
θα γίνεται με καθαρά «επενδυτικά» κρι-
τήρια. Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, ένας
αυτοαπασχολούμενος θα μπορεί να δια-
λέξει (αν δεν έχει συμπληρώσει το 35ο
έτος της ηλικίας του) αν θα δίνει από 42
έως 61 ευρώ τον μήνα ως υποχρεωτική
«αποταμίευση» στο ΤΕΚΑ προκειμένου
να εξασφαλίσει μια επικουρική σύνταξη.
Η απόφαση θα ληφθεί μάλιστα σε μια
περίοδο μηδενικών ή αρνητικών αποδό-
σεων για άλλες εναλλακτικές μορφές α-
ποταμίευσης, όπως είναι –για παράδειγ-
μα– οι καταθέσεις ή τα έντοκα γραμμάτια
και τα ομόλογα.

<<<<<<<

Το 2022 θα είναι για 
εκατοντάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένους ηλικίας 
έως και 35 ετών έτος αποφά-
σεων.

Εκτίναξη φορολογικών εσόδων έως το 2025
Σημαντική αύξηση της κατανάλωσης
και των εισοδημάτων έως το 2025 προ-
βλέπει η κυβέρνηση. Το οικονομικό ε-
πιτελείο υπολογίζει ότι τα φορολογικά
έσοδα θα ενισχυθούν κατά 12,627 δισ.
ευρώ, με βασικές πηγές τον φόρο ει-
σοδήματος και τους φόρους σε αγαθά
και υπηρεσίες. 

Από 45,53 δισ. ευρώ που εκτιμάται
ότι θα ανέλθουν φέτος τα έσοδα από
φόρους, το 2025 η κυβέρνηση υπολο-
γίζει ότι θα βάλει στα κρατικά ταμεία
58,157 δισ. ευρώ από φόρους. Αναλυ-
τικότερα:

• Φόρος εισοδήματος. Από 13,023
δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπρα-
χθούν φέτος από τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις, το 2025 τα έσοδα από

τον φόρο εισοδήματος θα  εκτιναχθούν
στα 19,6 δισ. ευρώ. 

Οι εισπράξεις από τον φόρο εισο-
δήματος φυσικών προσώπων από 9,558
δισ. ευρώ φέτος θα φθάσουν στα 12,627
δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα έσοδα από
τον φόρο εισοδήματος νομικών προ-
σώπων από 2,309 δισ. ευρώ που υπο-
λογίζεται ότι θα ανέλθουν φέτος, εκτι-
μάται ότι θα εκτιναχθούν, παρά τη μεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών
και της προκαταβολής φόρου, στα
5,662 δισ. ευρώ το 2025. 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουρ-
γείου Οικονομικών, η ενίσχυση των
εσόδων στηρίζεται αποκλειστικά στην
πρόβλεψη για υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης της οικονομίας. 

Ο ΕΝΦΙΑ
• Φόροι Ακίνητης Περιουσίας. Τα έσοδα

θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και
συγκεκριμένα από 2,620 δισ. ευρώ που
εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος,
το 2025 υπολογίζεται να ανέρχονται
σε 2,5 δισ. ευρώ. 

Αυτό σημαίνει ότι η συνολική επι-
βάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων
από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα μεταβληθεί και
ότι ο δημοσιονομικός χώρος που θα
προκύψει από την αύξηση και επέ-
κταση των αντικειμενικών τιμών των
ακινήτων το 2022 θα χρησιμοποιηθεί
στο σύνολό του για να αποτραπούν
αυξήσεις ή για να περιοριστούν, ή για
να καταργηθεί ο συμπληρωματικός
φόρος.
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Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριό-
τητας ξεκίνησε και αναμένεται να επιτα-
χυνθεί στο δεύτερο μισό του έτους, ωστόσο
η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να α-
ντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε
βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο
ορίζοντα, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της
Ελλάδος στην έκθεσή της για τη Νομισμα-
τική Πολιτική 2020-2021. Σε αυτές τοπο-
θετούνται, μεταξύ άλλων, η επανεμφάνιση
των δίδυμων ελλειμμάτων και το υψηλό ι-
διωτικό και δημόσιο χρέος, καθώς και το
τέλος του προγράμματος PEPP της ΕΚΤ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις της ΤτΕ, το 2021 η οικονομική δρα-
στηριότητα αναμένεται να αυξηθεί με
ρυθμό 4,2%, με την ανάκαμψη να είναι ι-
διαίτερα δυναμική το δεύτερο εξάμηνο
του 2021, ως αποτέλεσμα της εγχώριας ζή-
τησης αλλά και της έναρξης των έργων
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας και της αναμενόμενης αύ-
ξησης των τουριστικών εισπράξεων σε
σχέση με το 2020. Το 2022 και το 2023 ο
ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα δια-
μορφωθεί σε 5,3% και 3,9% αντίστοιχα.

Οπως επισημαίνει η ΤτΕ, η επίτευξη υ-
ψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυ-
ξης, που θα υποβοηθήσουν και τη μείωση
του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, α-
παιτεί ταχεία απορρόφηση και αποτελε-
σματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πό-
ρων, προκειμένου να δοθεί αναπτυξιακή
ώθηση στην οικονομία μέσω της επιτά-
χυνσης των δημόσιων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων.

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, στο βρα-
χυπρόθεσμο διάστημα συνδέονται με την
εξέλιξη της πανδημίας και την εξάπλωση
των μεταλλάξεων, παρά την πρόοδο του
εμβολιαστικού προγράμματος, καθώς και
την επάνοδο σε σταθερή αναπτυξιακή τρο-
χιά.

Μεσοπρόθεσμα, αν και οι προοπτικές
είναι αδιαμφισβήτητα θετικές, λόγω των
διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, ωστόσο
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προ-
κλήσεις που αφορούν κυρίως τις μακρο-
οικονομικές ανισορροπίες και συνοψίζονται
στις εξής έξι:

1. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας
σε μια κατάσταση δίδυμων ελλειμμάτων
την οποία προκάλεσε η πανδημία, σε συν-
δυασμό με τη διόγκωση του ιδιωτικού και

δημόσιου χρέους, αυξάνει τους κινδύνους
και μπορεί να δυσχεράνει την επίτευξη
των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης.

2. Η λήξη του έκτακτου προγράμματος
αγοράς τίτλων της ΕΚΤ (PEPP) θα μπορούσε
να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στο κόστος
δανεισμού αν έως τότε η Ελλάδα δεν έχει
ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

3. Οι τράπεζες συνεχίζουν να επιβαρύ-
νονται από ένα υψηλό απόθεμα μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, ενώ η κεφαλαιακή
τους βάση αναμένεται να αποδυναμωθεί
περαιτέρω λόγω της πολιτικής μείωσης
των NPLs.

4. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας παραμένει συγκριτικά χα-
μηλή.

5. Η ανεργία παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα και ενδέχεται να αυξηθεί μετά την
άρση των μέτρων στήριξης.

6. Το υψηλό επενδυτικό κενό της προη-
γούμενης δεκαετίας περιορίζει τις μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας.

Παρά τους κινδύνους και την αβεβαιό-
τητα για τις προοπτικές της οικονομίας,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, τα θε-
τικά αποτελέσματα που απορρέουν από
την έγκαιρη και πλήρη αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να οδηγήσουν
σε υψηλότερη από την αναμενόμενη ανά-
πτυξη το 2021-2023. Οπως τόνισε χθες και
ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας,
το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί «μεγάλη
ευκαιρία» για την Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε
πως δεν θεωρεί ανέφικτο να έχουμε μια
δεκαετία με μέσο όρο ανάπτυξης 3,5%.

«Οχι» σε χαλάρωση 
Η ΤτΕ προειδοποιεί πως η βιωσιμότητα

πολλών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας
ενδέχεται να απειληθεί μετά το τέλος της
πανδημίας, τόσο με την άρση των διευκο-
λύνσεων που παρέχονται έως τώρα από
το πιστωτικό σύστημα, όσο και με την α-
πόσυρση των κρατικών προγραμμάτων
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία άρσης των
μέτρων στήριξης θα πρέπει να είναι στα-
διακή και σε συγχρονισμό με την εδραίωση
της ανάκαμψης.

Επιπλέον, η δημοσιονομική επέκταση
θα πρέπει να παραμείνει στοχευμένη και
προσωρινή, προκειμένου να διαφυλαχθεί
η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και
να μη μετατραπεί η υγειονομική κρίση
σε κρίση δημόσιου χρέους. Το ταμειακό
απόθεμα θα πρέπει να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα, καθώς συμβάλλει στη δια-
τήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών
και, κατά συνέπεια, στον περιορισμό του
κόστους αναχρηματοδότησης του δημό-
σιου χρέους. Οπως προειδοποιεί η ΤτΕ, η
μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους,
παρά το χαμηλό κόστος δανεισμού και το
ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών
του, εξαλείφει οποιοδήποτε περιθώριο
χαλάρωσης των μακροπρόθεσμων στόχων
για τα πρωτογενή πλεονάσματα και κα-
θιστά περισσότερο κρίσιμη την ανάγκη
διαφύλαξης της δημοσιονομικής αξιοπι-
στίας, μέσω της επιστροφής σε ρεαλιστικά
πρωτογενή πλεονάσματα και της συμ-
μόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς δημο-
σιονομικούς κανόνες.

ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΟΎΡΤΑΛΗ

Εξι κινδύνους για την οικονομία βλέπει η ΤτΕ
«Καμπανάκι» για μακροοικονομικές ισορροπίες που μπορεί να υπονομεύσουν τις θετικές προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη

<<<<<<

Στην έκθεση για τη Νομισμα-
τική Πολιτική 2020-2021 
συστήνει προσοχή για την 
επανεμφάνιση των δίδυμων
ελλειμμάτων.

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας δεν θεωρεί ανέφικτο να έχουμε μια δεκαετία με
μέσο όρο ανάπτυξης 3,5%.

Σε καλό δρόμο είναι η μείωση των κόκκινων δανείων
Εφικτή θεωρεί η ΤτΕ τη μείωση του πο-
σοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ) σε μονοψήφιο ποσοστό έως και
τα τέλη του 2022, παρά τις αβεβαιότητες
που δημιουργεί η πανδημία και η οποία
αναμένεται να δημιουργήσει νέα κόκκινα
δάνεια. Γι’ αυτό, όπως σημειώνει η ΤτΕ,
«οι τράπεζες οφείλουν να επανεξετάσουν
την επάρκεια των προβλέψεών τους για
τον πιστωτικό κίνδυνο και ειδικότερα
την ικανότητα αποπληρωμής από δανει-
ολήπτες που επλήγησαν από την παν-
δημία, δεδομενου οτι τα κρατικα μετρα
στηριξης αλλοιωνουν την πραγματικη
εικονα».

Η ΤτΕ προειδοποιεί ότι η στρατηγική
για τη μείωση των ΜΕΔ θα αυξήσει το
ποσοστό των κεφαλαίων που αντιστοιχεί
σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Οπως επισημαίνει, το α΄ τριμηνο του
2021 τοσο ο δείκτης CET1 οσο και ο
δεικτης κεφαλαιακης επαρκειας σε ενο-
ποιημενη βαση υποχωρησαν ελαφρως
σε συγκριση με το 2020, αλλα παρεμειναν
σε ικανοποιητικο επιπεδο (13,6% και
15,6% αντιστοιχα). Ωστοσο, υπολειπονται
πλεον του ευρωπαικου μεσου ορου». 

Επιπλέον, κατα τα τελευταια τριμηνα
αρνητικη επιδραση στους δεικτες κεφα-
λαιακης επαρκειας ασκουν οι
τιτλοποιησεις που γινονται στο πλαισιο
της μειωσης των ΜΕΔ και η σταδιακη
ενσωματωση της επιδρασης του Διεθνούς
Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφο-
ράς 9 (ΔΠΧΑ 9). Ενσωματώνοντας την
πληρη επιδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δεικτης
CET1 διαμορφωθηκε σε 11,8% και ο
δεικτης κεφαλαιακης επαρκειας σε 13,8%,

αλλά «το 65% περίπου των κεφαλαιων
CET1 των τραπεζων αντιστοιχει σε ανα-
βαλλομενη φορολογικη απαιτηση έναντι
του ελληνικού Δημοσίου».  

Γι’ αυτό χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετικές
τις πρωτοβουλίες κεφαλαιακής ενίσχυσης
στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες, όπως
«η αυξηση μετοχικου κεφαλαιου κατα
1,4 δισ. ευρω και η εκδοση ομολογου AT
1 υψους 600 εκατ. ευρω από την Τραπεζα
Πειραιως, καθώς και η εκδοση ομολογου
Tier 2 υψους 500 εκατ. ευρω απο την
Alpha Bank και η αποφαση της να προ-
χωρησει σε αυξηση μετοχικου κεφαλαιου
έως του ποσού των 800 εκατ. ευρώ». Προ-
βληματισμο, σύμφωνα με την εποπτική
αρχή, «δημιουργουν τα σχετικα αδυναμα
μεγεθη κεφαλαιακης επαρκειας ορισμενων
μη συστημικων τραπεζων», αφήνοντας

σαφείς αιχμές για τις συνεταιριστικές
τράπεζες, ορισμένες από τις οποίες θα
πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις με-
τοχικού κεφαλαίου. 

Να σημειωθεί ότι το υπολοιπο των
ΜΕΔ στο τελος Μαρτιου 2021 ανηλθε σε
47,3 δισ. ευρω, το οποιο κατανεμεται
κατα περιπου 58% σε επιχειρηματικα
δανεια, 28% περιπου σε στεγαστικα και
το υπολοιπο σε καταναλωτικα. Το ημισυ
σχεδον του υπολοιπου των ΜΕΔ αφορα
δανειακες συμβασεις που εχουν ηδη κα-
ταγγελθει απο τις τραπεζες, ακολουθουμε-
νο απο τα δανεια αβεβαιης εισπραξης
και τα δανεια σε καθυστερηση μεγαλυτερη
των 90 ημερων, τα οποια δεν εχουν ακομη
καταγγελθει. Ο λογος των ΜΕΔ προς το
συνολο των δανειων παρεμεινε υψηλος
(30,3%) στο τελος Μαρτιου του 2021, σχε-

δον δωδεκαπλασιος του αντιστοιχου
λογου για τις τραπεζες στη ζωνη του ευ-
ρω.

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η ΤτΕ
την ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού
κώδικα που θα συμβαλει, όπως σημειώνει,
στη βελτιωση της ποιοτητας του ενερ-
γητικου των τραπεζων και γενικοτερα
στην ενισχυση της οικονομικης δραστη-
ριοτητας μεσω της εφαρμογης μετρων
αναγκαστικης εκτελεσης σε περιπτωσεις
μη βιωσιμων επιχειρησεων η στρατηγικων
κακοπληρωτων, αλλα και μεσω των δια-
δικασιων αναδιαρθρωσης και ανορθωσης
βιωσιμων επιχειρησεων και αξιοποιησης
των εργαλειων εγκαιρης προειδοποιησης
περιστασεων που μπορει να οδηγησουν
σε αφερεγγυοτητα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει αποτελεσματικό
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης αναλύει στην «Κ» την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του νέου επικουρικού ταμείου

Συνέντευξη στη ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

«Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει αποτελε-
σματικό», δηλώνει μιλώντας στην «Κ» ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης,
αναλύοντας τη νέα ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση, με αιχμή τη δημιουργία του
νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποι-
ητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Ο υπουργός
επισημαίνει ότι πρόκειται για μια «με-
ταρρύθμιση για τους νέους» και αφήνει
αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης,
και δη του ΣΥΡΙΖΑ, που στρέφεται κατά
μιας αλλαγής που θα «επιφέρει υψηλότερες
συντάξεις στους νέους». Αλλά και για τους
παλαιούς ασφαλισμένους, που θα παρα-
μείνουν στο υφιστάμενο σύστημα, ο κ.
Χατζηδάκης δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρ-
ξουν μειώσεις συντάξεων. Αντιθέτως, θα
ωφεληθούν και αυτοί μέσω της ενίσχυσης
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συ-
στήματος.  

Απαντώντας στο πιο επίμονο επιχεί-
ρημα όσων τάσσονται κατά της κεφαλαι-
οποίησης, πώς θα αντιμετωπιστεί το κό-
στος μετάβασης από το ένα σύστημα στο
άλλο, ο υπουργός Εργασίας εκτιμά ότι τα
300 εκατ. ευρώ τον χρόνο, που κατά μέσον
όρο υπολογίζεται ότι θα είναι το κόστος
την πρώτη 10ετία εφαρμογής του νέου
συστήματος, είναι ποσό απόλυτα διαχει-
ρίσμο, και επισημαίνει ότι το αναμενόμενο
δημοσιονομικό όφελος θα είναι πολύ με-
γαλύτερο. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι βάσει
των μελετών που συνοδεύουν το σχέδιο
νόμου, οι εγχώριες επενδύσεις θα αυξη-
θούν μεσοσταθμικά κατά 0,6% του ΑΕΠ
την περίοδο 2022-2070, με άμεσες θετικές
συνέπειες όχι μόνο στο ασφαλιστικό,
αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Καθώς
βέβαια το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η
επικούρηση, ο κ. Χατζηδάκης ανοίγει τα
χαρτιά του και αποκαλύπτει τις αμέσως
επόμενες κινήσεις του, με στόχο τη μείωση
των εκκρεμών συντάξεων αλλά και την
εξυπηρέτηση των πολιτών από τον ΕΦ-
ΚΑ.

– Το νέο επικουρικό θα είναι το πρώτο
αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα
ασφάλισης που εισάγεται στη χώρα
μας. Η επί της αρχής κριτική είναι
πως καταργείται η αλληλεγγύη και η
αναδιανομή. Ποια είναι η δική σας
άποψη;

– Λόγω των τεράστιων αλλαγών στο
δημογραφικό, οι λέξεις αλληλεγγύη και
αναδιανομή πάνε να γίνουν «πουκάμισα
αδειανά». Τι να τις κάνεις τις ωραίες λέξεις,
όταν δεν οδηγούν σε καλές συντάξεις!
Γι’ αυτό και έχει εισαχθεί το σύστημα το
οποίο σήμερα εμείς εισάγουμε για τις ε-
πικουρικές συντάξεις στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, με το σύ-
στημα το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ,
και το οποίο θέσπισαν και προχώρησαν
παλιά το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., οδηγηθήκαμε
σε όλα αυτά που καταγγέλλουν σήμερα
οι ασφαλισμένοι: στα προβλήματα, στις
περικοπές, στις χαμηλές συντάξεις. Και
είναι πραγματικά περίεργο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
αποφάσισε να «ερωτευθεί» ένα σύστημα
το οποίο εγκαταλείπεται σε όλη την Ε.Ε.
Αλλωστε, εδώ κάνουμε κάτι που είναι
πολύ ισορροπημένο. Εισάγουμε το κεφα-
λαιοποιητικό σύστημα μόνο στις επικου-
ρικές συντάξεις και μόνο για τους νέους.
Δεν βάζουμε δηλαδή «όλα τα αυγά μας
στο ίδιο καλάθι». Και, ακριβώς, ακολου-
θώντας τον ευρωπαϊκό δρόμο, προσδο-
κούμε ότι λόγω της αμεσότερης σχέσης

του ασφαλισμένου με τη σύνταξή του,
αλλά και της καλύτερης επένδυσης των
αποταμιεύσεών του, οι νέοι ασφαλισμένοι
θα πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις! 

– Γιατί πρέπει να γίνει κεφαλαιοποι-
ητικό το επικουρικό σύστημα ασφά-
λισης; Ποιοι είναι οι στόχοι;

– Εισάγονται στοιχεία κεφαλαιοποι-
ητικού συστήματος για πολύ συγκεκρι-
μένους λόγους: Πρώτον, διότι το ισχύον
διανεμητικό σύστημα λειτουργεί αποτε-
λεσματικά όταν πολλοί εργαζόμενοι χρη-
ματοδοτούν με τις εισφορές τους τις συ-
ντάξεις λίγων συνταξιούχων. Αυτό ίσχυε
στο παρελθόν, αλλά όχι πια. Δεύτερον,
διότι ο νεοεισερχόμενος στην αγορά ερ-
γασίας, αλλά και εκείνος που είναι μέχρι
35 χρόνων –και θα το επιλέξει ο ίδιος–
θα έχουν έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους
και στο ύψος της. Δεν θα αποφασίζουν
δηλαδή άλλοι γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς!
Τρίτον, διότι θα αναπτυχθεί με το νέο
σύστημα του προσωπικού κουμπαρά η
ιδέα της αποταμίευσης και με αυτόν τον
τρόπο θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις
και θα ενισχυθεί τελικά η ανάπτυξη. Και,
τέταρτον, διότι όπως έχουν δείξει παρόμοια
εγχειρήματα σε όλες τις άλλες χώρες της
Ευρώπης, τελικά, μέσω της καλύτερης ε-
πένδυσης των αποταμιεύσεων του νέου
ασφαλισμένου, οι συντάξεις που θα δοθούν
θα είναι μεγαλύτερες. Σύμφωνα με τις
μελέτες που παρουσιάσαμε, οι επικουρικές
συντάξεις των νέων μπορεί να είναι αυ-
ξημένες από 43% έως και 68%. Δεν νομίζω
ότι είναι αμελητέο αυτό! Δεν αντέχω, ε-
πίσης, να μην πω ότι είμαι έκπληκτος με
την κωμική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ
σε αυτό: στρέφονται εναντίον ενός συ-
στήματος που δίνει καλύτερες συντάξεις
στους νέους! Αντιπολίτευση σε βέρτιγκο!
Εμείς με τους νέους και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα
δόγματά του!

– Πώς θα λειτουργήσει πρακτικά το
νέο σύστημα;

– Το νέο σύστημα θα μπει σε εφαρμογή
από 1.1.2022 και οι εργαζόμενοι που θα ε-
νταχθούν θα έχουν έναν «προσωπικό κου-
μπαρά» στον οποίο θα κατευθύνονται οι
εισφορές για την επικουρική τους σύνταξη.
Η διαχείριση των ατομικών αυτών λογα-
ριασμών θα γίνεται μέσω ενός νέου Ταμείου,
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου,
του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης). Ο νέος ασφαλι-
σμένος μέσω του Ταμείου θα μπορεί να
επενδύει τις αποταμιεύσεις του διαλέγοντας
αντίστοιχο επενδυτικό προφίλ: «συντη-
ρητικό», «ισορροπημένο» και «επιθετικό».

Κάθε 5 χρόνια θα μπορεί να κάνει αναθε-
ώρηση του προφίλ του. Και, φυσικά, θα
έχει πλήρη πρόσβαση στις εισφορές του
και στις αποδόσεις τους μέσω κινητού
ή/και υπολογιστή ανά πάσα στιγμή, όπως
με το e-banking. Δεν θα δίνουν πια οι νέοι
τα χρήματά τους σε ένα «κορβανά» για ό-
λους, χωρίς καμία επαφή και κανέναν έ-
λεγχο. Και ξεκινάνε οι ατομικοί λογαριασμοί,
οι προσωπικοί «κουμπαράδες», που δίνουν
χρώμα σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Μεταρ-
ρύθμιση για τους νέους! 

– Τι θα γίνει με τους υφιστάμενους

συνταξιούχους και τους παλαιούς α-
σφαλισμένους; Θα μειωθούν οι υφι-
στάμενες επικουρικές ή οι επικουρικές
που θα δοθούν τα επόμενα χρόνια ε-
ξαιτίας της αλλαγής του συστήματος;

– Κατηγορηματικά όχι. Δεν θα υπάρξει
καμία μείωση στις υφιστάμενες επικου-
ρικές συντάξεις και στις συντάξεις που
θα πάρουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι. Θα
υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο. Αν υ-
πάρχει κάτι που αφορά τους παλιούς α-
σφαλισμένους, αυτό είναι ότι θα έχουν
έμμεσο όφελος, διότι η παρέμβαση αυτή
ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ευστάθεια

του ευρύτερου ασφαλιστικού συστήμα-
τος.

– Εχετε υπολογίσει ποιο είναι το κό-
στος της μετάβασης και πώς θα κα-
λυφθεί το κενό χρηματοδότησης;

– Σύμφωνα με τις μελέτες που πραγ-
ματοποιήσαμε, το ποσό που απαιτείται
υπολογίζεται σε 300 εκατ. ευρώ –κατά
μέσον όρο– κάθε χρόνο για την πρώτη
δεκαετία εφαρμογής του νέου συστήματος.
Ποσό απόλυτα διαχειρίσιμο, αν ληφθεί
υπόψη ότι ο κρατικός προϋπολογισμός
ενισχύει το συνταξιοδοτικό σύστημα με
15 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση! Επιπλέον,
σε μακροχρόνιο ορίζοντα, αναμένεται
ότι το δημοσιονομικό όφελος θα είναι
πολύ μεγαλύτερο, λόγω των αποταμιεύ-
σεων, των επενδύσεων και της ανάπτυξης
από την εισαγωγή του συστήματος. Αυτό
πρακτικά θα γίνει, διότι ό,τι δίνει ο προ-
ϋπολογισμός από τη μια «τσέπη» για τη
μετάβαση, θα το εισπράττει εμμέσως από
την «άλλη» τσέπη, στο μέτρο που σημα-
ντικό τμήμα των πόρων του νέου Ταμείου
θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία.
Εχουμε υπολογίσει ότι οι εγχώριες επεν-
δύσεις θα αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά
0,6% του ΑΕΠ την περίοδο 2022-2070.
Αυτό είναι αυτονόητα θετικό όχι μόνο
για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και
για τα δημόσια έσοδα, τις θέσεις εργασίας,
την ίδια την εθνική οικονομία!

– Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει ιδιω-
τικό;

– Κεφαλαιοποιητικό σημαίνει αποτε-
λεσματικό. Τουλάχιστον όσον αφορά το
μοντέλο που εισάγουμε με το νομοσχέδιο.
Εχουμε υπολογίσει, για παράδειγμα, ότι
η μηνιαία επικουρική σύνταξη εργαζο-
μένου που αμείβεται με τον κατώτατο μι-
σθό (650 ευρώ) και διαθέτει 40 χρόνια α-
σφάλισης διαμορφώνεται με το υφιστά-
μενο σύστημα στα 153 ευρώ. Με το νέο
κεφαλαιοποιητικό σύστημα η σύνταξη
μπορεί να ανέλθει στα 257 ευρώ, να αυ-
ξηθεί δηλαδή κατά 68%, εάν επιτευχθούν
αποδόσεις ίσες με τη μέση ετήσια απόδοση
των αποθεματικών του ΕΦΚΑ που δια-
χειρίζεται το Μεικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

– Πώς διασφαλίζεται ότι οι ασφαλι-
σμένοι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους
εξαιτίας κακών επενδυτικών επιλο-
γών;

– Θα προβλέπεται ρητά στο νομοσχέδιο
εγγύηση του Δημοσίου, ότι κανείς δεν
θα πάρει επικουρική σύνταξη χαμηλότερη
από αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές
που κατέβαλε, συν τον πληθωρισμό. Δεν
θεωρώ πάντως ότι θα χρειαστεί να γίνει
ενεργοποίηση αυτής της πρόβλεψης.
Αυτό μας διδάσκει η εμπειρία χωρών με
κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστή-
ματα, όπως στις σκανδιναβικές χώρες.
Διερωτώμαι, πάντως, πού είδε ο ΣΥΡΙΖΑ
τον περιβόητο τζόγο με τις εισφορές των
νέων ασφαλισμένων; Είναι τζόγος να
έχεις εγγυημένες τις εισφορές σου από
το κράτος ό,τι και αν συμβεί;

– Τι εισφορές θα καταβάλλουν οι α-
σφαλισμένοι με το νέο σύστημα;

– Οι εισφορές παραμένουν ως έχουν.
Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και
6% από εκεί και πέρα για τους μισθωτούς
(3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον
εργοδότη) και βάσει ασφαλιστικής κλάσης
για τους αυτοαπασχολουμένους.

Λόγω των τεράστιων αλλαγών στο δημογραφικό, οι λέξεις αλληλεγγύη και αναδιανομή πάνε να γίνουν «πουκάμισα αδειανά». Τι να τις κά-
νεις τις ωραίες λέξεις, όταν δεν οδηγούν σε καλές συντάξεις, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης. 

<<<<<<

Οι επικουρικές συντάξεις
των νέων μπορεί να είναι
αυξημένες από 43%
έως και 68%.

<<<<<<

Ο νέος ασφαλισμένος 
θα μπορεί να επενδύει 
τις αποταμιεύσεις του δια-
λέγοντας αντίστοιχο επεν-
δυτικό προφίλ: «συντηρητι-
κό», «ισορροπημένο» και
«επιθετικό». 

<<<<<<

Δεν θα υπάρξει καμία μείω-
ση στις υφιστάμενες επι-
κουρικές συντάξεις και στις
συντάξεις που θα πάρουν οι
παλαιοί ασφαλισμένοι.

– Ασφαλισμένοι που ταλαιπωρούνται,
συνταξιούχοι που περιμένουν τη σύ-
νταξή τους για χρόνια, υπάλληλοι που
δεν πάνε καν στην εργασία τους. Το
πρόβλημα στον ΕΦΚΑ μοιάζει να είναι
δομικό, συστημικό. Εχετε καταλάβει
τι συμβαίνει;

– Δεν υπάρχει τίποτα πιο προβληματικό
στην Ελλάδα από τον ΕΦΚΑ! Ηταν που
ήταν προβληματικοί οργανισμοί όλοι οι
προκάτοχοί του (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ κ.ο.κ.),
«έδεσε το γλυκό» με τη φύρδην-μίγδην
συγχώνευση του 2016, χωρίς κανένα σχέδιο,
με αποτέλεσμα να μπλεχτούν άνθρωποι,
διαδικασίες, λογισμικά, κ.λπ. Βρισκόταν
ήδη σε εξέλιξη μια προσπάθεια αναδιορ-
γάνωσης με σταδιακή επέκταση των ψη-
φιακών συναλλαγών. Αλλά στον ΕΦΚΑ θα
γίνουν και άλλες μεγάλες παρεμβάσεις γρή-
γορα και συστηματικά. Επιλέγω τρία μέ-
τωπα: Το μέτωπο των εκκρεμών συντάξεων,
όπου πέρα από το ανακουφιστικό μέτρο
της προκαταβολής εθνικών συντάξεων
μαζί με τα αναδρομικά τους, πιάνουν δουλειά
σε λίγο καιρό πιστοποιημένοι δικηγόροι
και λογιστές για να μας βοηθήσουν να «κα-
τεδαφίσουμε» το βουνό των εκκρεμών συ-
ντάξεων. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η
συγκρότηση μιας «ομάδας κρούσης» στο
λεγόμενο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ στην
Κηφισίας. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό
της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς ο
ΕΦΚΑ είναι, δυστυχώς, αντιπαράδειγμα.
Είναι γι’ αυτό σε εξέλιξη η προσπάθεια για
τη δημιουργία ενός νέου τηλεφωνικού κέ-
ντρου. Το τρίτο μέτωπο έχει να κάνει με

αυτή καθαυτή τη συμπεριφορά των υπαλ-
λήλων. Υπάρχουν πολλοί ευσυνείδητοι υ-
πάλληλοι, αρκετούς από τους οποίους τυ-
χαίνει πια να γνωρίζω και προσωπικά. Υ-
πάρχουν όμως και εκείνοι που αδιαφορούν.
Υπογραμμίζω για μία ακόμα φορά: Δεν πρό-
κειται να συμβιβαστώ με δεσποτικές συ-
μπεριφορές! Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι
απέναντι στην αδιαφορία. Γι’ αυτό άλλωστε
έστειλα προσωπικά 10 κραυγαλέες περι-
πτώσεις για πειθαρχικό έλεγχο. Είμαστε
αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με αυτή
τη νοοτροπία. Και όσο νωρίτερα ληφθεί
το μήνυμα, τόσο καλύτερα για όλους!

– Τι είναι αυτή η ομάδα κρούσης στο
πράσινο κτίριο;

– Είναι μία δομή ταχείας απονομής συ-
ντάξεων, η οποία θα καλύψει αρχικά το
μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμών συντά-
ξεων πρώην ΙΚΑ και πρώην ΟΑΕΕ, καθώς
και τη διαχείριση των νέων αιτήσεων δια-
δοχικής ασφάλισης πρώην ΙΚΑ-ΟΑΕΕ και
πρώην ΟΑΕΕ-ΙΚΑ για το μεγαλύτερο τμήμα
της Αττικής (καθώς εκεί βρίσκεται το 40%
του συνολικού όγκου των εκκρεμών συ-

ντάξεων). Στόχος είναι να ελαχιστοποιη-
θούν οι χρόνοι με τη χρήση σύγχρονων
ψηφιακών τεχνολογιών. Ιδιαίτερα σε
σχέση με τις διαδοχικές συντάξεις, καθώς
η αναμονή εκεί φτάνει πολύ συχνά τους
πολλούς μήνες ή και τα χρόνια! Και, στα-
διακά, εφόσον πάρουμε τα αποτελέσματα
που περιμένουμε, να επεκταθούν αυτοί
οι ρυθμοί και στα υπόλοιπα ταμεία, τύπους
αιτήσεων συνταξιοδότησης και περιοχές
της Ελλάδας, ξεκινώντας από τη Θεσσα-
λονίκη. Στο πράσινο κτίριο θα δημιουρ-

γηθεί επίσης ένα «επιχειρησιακό κέντρο»
για την καθημερινή παρακολούθηση και
συντονισμό της διαδικασίας απονομής
συντάξεων σε όλη την Ελλάδα! Ολα αυτά
σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για
την καλύτερη οργάνωση του εγχειρήμα-
τος.

– Πότε θα προχωρήσετε με τους πι-
στοποιημένους δικηγόρους και λογι-
στές;

– Ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η ε-

πεξεργασία του υλικού εκπαίδευσής τους.
Προχωράμε επίσης, το συντομότερο, στην
ολοκλήρωση της ειδικής πλατφόρμας που
θα χρησιμοποιηθεί στην απονομή συντά-
ξεων. Ενώ, προκειμένου να έχουμε την
καλύτερη δυνατή συμμετοχή, έχουμε συμ-
φωνήσει με τους δικηγορικούς συλλόγους
και το Οικονομικό Επιμελητήριο η εκπαί-
δευσή τους να γίνει μέσω των ειδικών εκ-
παιδευτικών πλατφορμών που οι ίδιοι
χρησιμοποιούν. Η πιστοποίησή τους θα
γίνει από τον ΕΦΚΑ μέσω εξετάσεων και
προσδοκούμε να έχουμε τους πρώτους
πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές
στα τέλη Ιουλίου.

– Το τηλεφωνικό κέντρο πώς θα λει-
τουργήσει;

– Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων είχα πει ότι η εξυπηρέτηση του
πολίτη είναι για μένα εξίσου σημαντική
με την επίλυση του προβλήματος των εκ-
κρεμών συντάξεων. Να εκλείψουν τα φαι-
νόμενα των «κατεβασμένων» ή «σπασμέ-
νων» τηλεφώνων, της ανάγκης να μετα-
βούν οι ίδιοι οι πολίτες στα τοπικά υπο-
καταστήματα μήπως και εξυπηρετηθούν.
Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε.
Το νέο τηλεφωνικό κέντρο θα ενοποιήσει
τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που
λειτουργούν σήμερα στο υπουργείο και
στους εποπτευόμενους φορείς του (ΕΦΚΑ,
ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ κ.λπ). Θα εξυπηρετεί δε-
κάδες χιλιάδες πολίτες την ημέρα με μια
γραμμή που θα λειτουργεί δωρεάν 24 ώρες

το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και με
μηδενικούς χρόνους αναμονής! Με προ-
σωποποιημένη και εξειδικευμένη πληρο-
φόρηση. Ενώ στις περιπτώσεις σύνθετων
ερωτημάτων έχει προβλεφθεί η συγκρό-
τηση ομάδων back office που θα ερευνούν
την υπόθεση, θα αντλούν την πληροφορία
και στη συνέχεια θα καλούν τον πολίτη
δίνοντάς του μια έγκυρη και άμεση απά-
ντηση. Στον συνολικό σχεδιασμό μας
είναι η αναμόρφωση και ο εμπλουτισμός
των ιστοσελίδων με στόχο να μετατραπούν
σε κόμβους ενημέρωσης και πληροφόρη-
σης, καθώς και η λειτουργία ενός συστή-
ματος ticketing στον ΕΦΚΑ με στόχο τα
χιλιάδες ηλεκτρονικά ερωτήματα των πο-
λιτών να λαμβάνονται με τρόπο οργανω-
μένο, να «χρεώνονται» για διεκπεραίωση
και να απαντώνται χωρίς καθυστέρηση.
Στόχος μας είναι εντός του καλοκαιριού
να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου τηλε-
φωνικού κέντρου, κάνοντας την αρχή
από τον ΕΦΚΑ που αντιμετωπίζει και τα
περισσότερα προβλήματα.

– Πότε μπορούμε να πούμε ότι θα δού-
με μία σημαντική μείωση στο στοκ
των εκκρεμών συντάξεων;

– Με τη σωστή υλοποίηση των παρα-
πάνω πρωτοβουλιών, καθώς και ενός προ-
σεκτικά μελετημένου συνολικού επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού που βρίσκεται ήδη
σε λειτουργία, μπορούμε να αισιοδοξούμε
ότι θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση
του στοκ των συντάξεων ήδη από τις
αρχές φθινοπώρου.

Πιάνουν δουλειά οι ιδιώτες για την έκδοση συντάξεων
<<<<<<

Πιστοποιημένοι δικηγόροι
και λογιστές θα μας βοηθή-
σουν να «κατεδαφίσουμε» 
το βουνό των εκκρεμών συ-
ντάξεων. 

Στο πράσινο κτίριο θα δημιουργηθεί επίσης ένα «επιχειρησιακό κέντρο» για την καθημε-
ρινή παρακολούθηση και συντονισμό της διαδικασίας απονομής συντάξεων σε όλη την Ελ-
λάδα!
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού α-
νέδειξε τη στενότητα επάρκειας του η-
λεκτρικού συστήματος της χώρας και το
έλλειμμα ενός ρεαλιστικού σχεδίου για
την απεξάρτηση της αγοράς από τον λι-
γνίτη, στο οποίο με σθένος έμεινε προ-
σκολλημένη μέχρι και την ύστατη ώρα,
λίγο πριν συμπαρασύρει τη ΔΕΗ στο χάος.  

Ετσι, ο στόχος της περίφημης εμπρο-
σθοβαρούς απολιγνιτοποίησης, που εξαγ-
γέλθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη το 2018, δεν ήταν
αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου ρεαλι-
στικού σχεδιασμού, αλλά του «ευγενούς»
κατά κοινή ομολογία στόχου διάσωσης
της ΔΕΗ, που ασπάστηκε και ολόκληρη
η αγορά, αντιλαμβανόμενη ότι η κατάρ-
ρευση της ΔΕΗ θα συμπαρασύρει όλους
τους «παίκτες». 

Η μελέτη επάρκειας
Με άλλα λόγια, η ισχύς των λιγνιτικών

μονάδων δεν περίσσευε από το σύστημα
στον ορίζοντα που εξαγγέλθηκε η απολι-
γνιτοποίηση (μέχρι το 2023) και δεν θα
μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η
χρήση τους όλα τα προηγούμενα χρόνια
δεν άφηνε οικονομικό χώρο για βιώσιμες
μονάδες φυσικού αερίου προς υποκατά-
στασή τους, απαραίτητες για την επάρκεια
του συστήματος όταν δεν φυσάει άνεμος
για να λειτουργήσουν τα αιολικά ή η συν-
νεφιά περιορίζει την παραγωγή των φω-
τοβολταϊκών.  Αυτό εξάλλου το πιστοποιεί
και η μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, που
συνδέει την απόσυρση λιγνιτικής ισχύος
από το σύστημα με την είσοδο νέας ισχύος
από μονάδες φυσικού αερίου, προκειμένου
να μην υπάρξουν προβλήματα ηλεκτρο-

δότησης σε περιόδους αιχμής. Επρεπε α-
πλώς η ΔΕΗ να απαλλαγεί από το κόστος
λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, που
γινόταν όλο και πιο δυσβάσταχτο όσο αυ-
ξάνονταν οι τιμές των ρύπων (CO2). Γι’
αυτό και η ίδια αξίωσε αποζημίωση για
τη λειτουργία τους ως μονάδες στρατηγικής
εφεδρείας, γνωρίζοντας ότι θα υποχρεωθεί
να τις θέσει σε λειτουργία για την ευστάθεια
του συστήματος σε κρίσιμες περιόδους.
Αυτό έγινε και τον Φεβρουάριο όταν ξέ-
σπασε η «Μήδεια», αλλά και τις προηγού-
μενες ημέρες με το που άρχισε να ανεβαίνει
ο υδράργυρος και μαζί η ζήτηση. Για την
επάρκεια του συστήματος λειτούργησαν
τις ημέρες του καύσωνα όλες οι μονάδες
φυσικού αερίου ενώ ο ΑΔΜΗΕ επιστρά-
τευσε και τον «βρώμικο» λιγνίτη, το πο-
σοστό του οποίου από 4% που είχε πέσει
έφτασε σταδιακά μέσα στο τριήμερο του
καύσωνα στο 15%. 

Επί τρεις ημέρες η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) ενεργοποίησε την ομάδα
διαχείρισης κρίσης, η οποία καθημερινά
και σε στενή συνεργασία με τους διαχει-
ριστές (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) παρα-
κολουθούσε επισταμένως το σύστημα και
βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή με την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη δια-
χείριση πιθανόν προβλημάτων. Η αγωνία
κορυφώθηκε την Πέμπτη, που σημειώθηκε
και η μεγαλύτερη ζήτηση και ενώ την
προηγούμενη μέρα είχε ήδη παρουσιαστεί
βλάβη σε μια μονάδα φυσικού αερίου που
χρειάστηκε να βγει εκτός για κάποιες
ώρες, με το σύστημα κυριολεκτικά να κρέ-
μεται από τις παλαιές και κακοσυντηρη-
μένες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. 

Εν κατακλείδι, τρία χρόνια μετά την
εξαγγελία της απολιγνιτοποίησης, το σύ-

στημα παραμένει πλήρως εξαρτημένο
από τον λιγνίτη. Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να
θέτει μονάδες σε λειτουργία χωρίς να α-
ποζημιώνεται, έχει αποσύρει λιγνιτική
ισχύ 1,1 GW ενώ η μοναδική μονάδα φυ-
σικού αερίου που κατασκευάζεται από τη
Mytilineos θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία
τον Μάιο του 2022. Στο μεταξύ, εγκλωβι-
σμένες παραμένουν και αδειοδοτημένες
επενδύσεις 3 GW για έργα αποθήκευσης,
τεχνολογία που μπορεί να διαχειριστεί α-
ποτελεσματικά τη μεγάλη διείσδυση των
ΑΠΕ και τα προβλήματα από την ευμετά-
βλητη παραγωγή τους, αλλά και προβλή-
ματα κορεσμού του δικτύου.

Ουσιαστικά δηλαδή, τρία χρόνια μετά
βρισκόμαστε, όχι απλώς σε «σημείο μηδέν»
αλλά ενώπιον ενός επικίνδυνου βραχυ-
κυκλώματος, και το εντυπωσιακό είναι
ότι χρειάστηκε προσπάθεια γι’ αυτό. Η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έθεσε ως άμεση
προτεραιότητα την αποζημίωση της ΔΕΗ
για την εφεδρική χρήση των λιγνιτικών

μονάδων για να μη βρεθεί στο ίδιο σημείο
που θα ήταν και πριν και σε δεύτερη προ-
τεραιότητα τον Μηχανισμό Επάρκειας Ι-
σχύος CRM για την αποζημίωση νέων μο-
νάδων φυσικού αερίου. 

Ετσι, οι αδειοδοτημένες επενδύσεις
για νέες μονάδες φυσικού αερίου «πάγω-
σαν», αφού χωρίς αποζημίωση δεν είναι
βιώσιμες, αναμένοντας τον μηχανισμό
CRM, που σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΝ θα κατατίθετο μέσα στον Ιούνιο.
Ο προγραμματισμός αυτός του ΥΠΕΝ στη-
ριζόταν στη βεβαιότητα ότι στο μεταξύ
θα είχε εγκριθεί από τις Βρυξέλλες ο μη-
χανισμός Strategic Reserve, μέσω του ο-
ποίου θα αποζημιώνεται η ΔΕΗ για τη
χρήση των λιγνιτικών μονάδων, που είχε
σταλεί στις Βρυξέλλες από τον Οκτώβριο. 

Η ανατροπή
Ο σχεδιασμός ανετράπη πλήρως τον

Μάιο, όταν η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής αρμόδια για θέματα αντα-
γωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, κατά
την επίσκεψή της στην Αθήνα και τη συ-
νάντηση που είχε με το επιτελείο του
ΥΠΕΝ ξεκαθάρισε ότι ο μηχανισμός
Strategic Reserve για να προχωρήσει θα
πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία που
προβλέπει ο κανονισμός της Επιτροπής

που εγκρίθηκε το 2019. Να συνοδεύεται
δηλαδή από μελέτη επάρκειας του συ-
στήματος από τον ΑΔΜΗΕ και ένα Market
Reform Plan (σχέδιο μεταρρύθμισης της
αγοράς), τα οποία για να εγκριθούν θα
πρέπει να τεθούν από τη Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας της Κομισιόν σε διαβούλευση
τεσσάρων μηνών, και να περιλαμβάνει ε-
κτός από τους λιγνίτες και μονάδες φυσικού
αερίου αλλά και τη ζήτηση (demand
response). Μετά τις οδηγίες Βεστάγκερ
τα συναρμόδια επιτελεία κινητοποιήθηκαν
και άρχισαν να αναζητούν συμβούλους
για να αναθέσουν το Market Reform Plan,
ο ΑΔΜΗΕ να καταρτίζει την απαιτούμενη
μελέτη επάρκειας για να σταλούν, όταν
ολοκληρωθούν, στις Βρυξέλλες και να πά-
ρουν τον δρόμο της έγκρισης, καλώς ε-
χόντων των πραγμάτων περί τα τέλη του
έτους, ευελπιστώντας και στο ότι θα «βάλει
πλάτη» και η ίδια η Βεστάγκερ. 

Στις πολιτικές πλάτες των Βρυξελλών
φαίνεται να πόνταραν οι αρμόδιοι φορείς,
οι οποίοι αν και με τη συνδρομή πολυ-
πληθούς ομάδας συμβούλων προσπέρασαν
τον κανονισμό, υποβαθμίζοντας την ουσία
αλλά και τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών
και έστειλαν στην Κομισιόν απλώς ένα
σχέδιο τριών σελίδων. Η όλη διαδικασία
μεταφέρει προς τα πίσω το αίτημα για μη-

χανισμό CRM, ο οποίος για να εγκριθεί
θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη ε-
πάρκειας που καταγράφει τις ανάγκες του
συστήματος για νέα ισχύ.

«Είμαστε εγκλωβισμένοι»
Χωρίς CRM οι επενδύσεις που έχουν

σχεδιάσει ιδιώτες επενδυτές και η ΔΕΗ
σε νέες μονάδες δεν είναι βιώσιμες, ενώ,
από την άλλη, χωρίς την ένταξη νέας ι-
σχύος στο σύστημα δεν μπορούν να α-
ποσυρθούν οι λιγνιτικές μονάδες της
ΔΕΗ. Αυτός είναι ο λόγος που ο ίδιος ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, έχει αφήσει ανοιχτό
το ενδεχόμενο να παραμείνουν σε λει-
τουργία λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ πέραν
του 2023. «Δεν πρόκειται να διακινδυ-
νεύσουμε την ασφάλεια του ηλεκτρικού
δικτύου στη χώρα μας και την επαρκή
ανεμπόδιστη παροχή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στους Ελληνες καταναλωτές», είχε
δηλώσει πρόσφατα απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση. «Η πραγματικότητα είναι
ότι είμαστε εγκλωβισμένοι», παραδέχεται
αρμόδιο στέλεχος με επιτελικό ρόλο στις
διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, το ο-
ποίο εκτιμά ότι θα χρειαστεί και πολιτική
στήριξη για να πάρουν τα πράγματα τον
δρόμο τους.

Οι γκρίζες ζώνες 
της πράσινης
μετάβασης
Ο καύσωνας ανέδειξε τα προβλήματα 
του σχεδίου απολιγνιτοποίησης

<<<<<<<

Το ηλεκτρικό σύστημα της
Ελλάδας παραμένει εξαρτη-
μένο από τον λιγνίτη.

Για την επάρκεια του συστήματος λειτούργησαν τις ημέρες του καύσωνα όλες οι μονάδες φυσικού αερίου, ενώ ο ΑΔΜΗΕ επιστράτευσε και τον «βρώμικο» λιγνίτη, το ποσοστό του οποίου
από 4% που είχε μειωθεί έφτασε στο 15%. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 195.91 -0.3003

ALCOA CORP 37.59 4.1563

ALLEGHANY CRP 667.31 0.4607

ALTRIA GROUP 46.75 -0.9114

AMAZON COM 3445.63 0.0505

AMER EXPRESS C 164.26 -0.3156

AMER INTL GROU 47.2 -1.5847

AMGEN 242.4452 -0.1626

APPLE INC 136.195 1.0499

BANK OF AMERIC 40.775 -1.8888

BAXTER INTL IN 81.695 0.0551

BOEING CO 237.2399 -1.1336

BRISTOL MYERS  66.23 -0.256

CAMPBELL SOUP  45.73 -0.2835

CATERPILLAR IN 215.06 -0.5595

CIGNA CORP 238 -0.8499

CHEVRON 103.68 -0.2981

CISCO SYSTEMS 52.8639 -0.1815

CITIGROUP 69.735 -2.4822

CERVECERIAS 19.77 2.3292

COCA-COLA CO 53.88 -0.7003

COLGATE PALMOL 81.195 -0.6424

DANAOS CORP 73.82 -3.6921

DIANA SHIPPING 5.115 0.8876

DOW INC 62.815 -0.1351

DUPONT DE NMOU 76.893 -0.2943

ENTERGY CP 100.69 -1.6027

EXXON MOBIL 62.725 -0.4523

FEDEX CORP 295.64 0.5612

FORD MOTOR CO 15 0.2674

INTL BUS MACHI 145.65 0.2478

GENERAL DYNAMI 186.97 -1.006

GENERAL ELEC C 13.105 1.668

GOLDM SACHS GR 371 0.6211

HALLIBURTON CO 22.75 0.1761

HARTFORD FINL 61.685 -0.8917

HP INC 30 0.6374

HOME DEPOT INC 318.14 1.2282

INTEL CORP 56.6811 -1.3899

JOHNSON JOHNSO 163.675 -0.2103

JPMORGAN CHASE 153.68 -0.4212

LAZARD 44.8 1.4723

MCDONALD’S COR 230.885 -0.0887

MERCK & CO 76.915 0.0716

MICROSOFT CP 271.365 0.9843

3M COMPANY 195.91 -0.3003

MORGAN STANLEY 90.43 3.1129

NIKE INC CL B 155.63 2.1462

NORFOLK SOUTHE 261.19 -0.8804

PFIZER INC 39.095 -0.0639

PROCTER & GAMB 133.995 -0.9792

ROCKWELL AUTOM 282.58 -0.233

SCHLUMBERGER L 31.95 -0.2186

SOUTHERN 60.555 -1.5206

STEALTHGAS 2.7424 -1.3525

TSAKOS ENERGY 8.58 1.1792

UNISYS CORP 25.49 -1.7726

UNITEDHEALTH G 397.63 -0.954

US BANCORP 56.47 -1.138

VERIZON COMMS 55.9827 -0.3512

WALT DISNEY CO 174.29 -1.2913

WELLS FARGO &  44.645 -2.5005

WALMART INC 137.73 -0.2679

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 2895.9348 -0.241

A.B.FOOD 2232 0

ADMIRAL GRP 3204 -1.081

ASHTEAD GRP. 5404 0.558

ANTOFAGASTA 1448.5 0.906

AVIVA 410.9 -0.243

ASTRAZENECA 8662 0.092

BABCOCK INTL 290.3 -0.172

BAE SYS. 523.4 -0.419

BARCLAYS 173.2 0.979

BR.AMER.TOB. 2828.5 0.444

BARRATT DEVEL. 706 0.427

BERKELEY GP.HL 4683 0.494

BR.LAND 493.4 -0.963

BUNZL 2431 0.997

BP 316 0.27

BURBERRY GRP 2073 0.876

BT GROUP 195.3 -2.177

COCACOLA HBC A 2640 -1.012

CARNIVAL 1649.8 -0.085

CENTRICA 52.8 1.97

COMPASS GROUP 1493.5 -1.027

CAPITA GROUP 38.77 0.181

CRH 3710 1.062

DIXONS CARPHO 122.9 1.069

DCC 5952 0.405

DIAGEO 3488.5 -0.057

DIRECT LINE 293.9 0.823

EXPERIAN 2793.732 0.321

EASYJET 892.4 -0.8

FRESNILLO 787.27437 -1.823

GLENCORE 313.7 1.341

GLAXOSMITHKLIN 1425.6 0.31

HIKMA 2443 0.37

HAMMERSON 37.65 -1.181

HARGREAVES LS 1597.5 -0.622

HSBC HLDGS.UK 421.3 0.214

INTL CONSOL AI 173.9 -1.417

INTERCON. HOTE 4786 -0.932

3I GRP. 1185.5 0

IMP.BRANDS 1567.5 0.577

INTERTEK GROUP 5568 0.216

ITV 125.4 0.441

JOHNSON MATTHE 3094.03801 2.516

KINGFISHER 367.99294 1.519

LAND SECS. 672.6 -0.385

LEGAL&GEN. 260.9 -0.038

LLOYDS GRP. 46.79 0.613

MARKS & SP. 7003 -0.631

MONDI 1908 1.355

NATIONAL GRID 923.8 -0.184

NEXT 7822 -0.736

PROVIDENT FIN. 232 0.87

PRUDENTIAL 1425 0.707

PERSIMMON 2981 1.567

PEARSON 830.8 -0.312

RDS ‘A 1448.8 0.305

RDS ‘B 1400.2 0.172

RELX 1915.5 -0.7

RIO TINTO 6028 0.433

ROYAL MAIL 578.8 0.069

ROLLS-ROYCE HL 98.58 -1.91

SAINSBURY(J) 268.8 -0.444

SCHRODERS 3550 0.226

SAGE GRP. 692.84572 -0.116

ST JAMESS PLAC 1482 0.237

SMITHS GROUP 1595 0.694

SMITH&NEPHEW 1565 0.064

SSE 1524 0.066

STAND.CHART. 460.8518 -0.087

SEVERN TRENT 2531.69287 0.278

TRAVIS PERKINS 1722 0.233

TESCO 222.85 -0.491

TUI AG 363.5 -5.051

TAYLOR WIMPEY 162.25 1.122

UNILEVER 4276 -0.222

UTD. UTILITIES 983.79152 -1.484

VODAFONE GROUP 120.94 0.448

WPP 984.6 0.265

WHITBREAD 3118 0.678

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.8 0.86

RICHEMONT N 112.85 -0.13

GEBERIT N1 706.4 1.15

NOVARTIS N 84.57 -0.4

ROCHE HOLDING  348.8 0.22

SGS N 2867 0.17

SWATCH GROUP I 317.8 0.35

ADECCO N 63.72 1.34

JULIUS BAER N 61.08 1.9

CS GROUP AG 9.726 0.33

GIVAUDAN N 4344 0.28

NESTLE SA 116.3 0.16

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 528 -0.3

SWISS RE N 84.28 0.17

UBS GROUP N 14.285 0.42

ZURICH INSURAN 375.1 0.03

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 317.5 7.65

ALLIANZ SE 212.8 -0.7

BASF SE 66.83 1.53

BAY MOT WERKE 91.26 0.5

BEIERSDORF 102.3 -0.4

BAYER N AG 51.63 0.12

COMMERZBANK 6.07 -0.027

CONTINENTAL AG 127.64 1.8

DAIMLER AG N 76.28 0.32

DEUTSCHE BANK  11.076 0.166

DEUTSCHE POST  58.53 0.84

DT BOERSE N 148.95 0.95

DT LUFTHANSA A 9.436 -0.061

DT TELEKOM N 17.998 0.082

E.ON  SE NA 9.893 -0.042

FRESENIUS MEDI 69.6 -0.64

FRESENIUS SE 43.995 -0.155

HEIDELBERGCEME 73.42 0.66

HENKEL AG&CO V 89.86 0.04

INFINEON TECH  34.48 1.135

K+S AG NA 11.065 -0.215

MERCK KGAA 160.7 1.1

MUENCH. RUECK  233.5 -0.65

RWE AG 30.95 0.13

THYSSENKRUPP A 8.82 0.152

VOLKSWAGEN VZ 216.15 2.75

VONOVIA SE 54.52 -0.42

SIEMENS N 134.6 0.4

SAP SE 119.74 1.24

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 45.57 1.31

AEGON 3.498 0.26

ABN AMRO BANK 10.244 0.23

AKZO NOBEL 106.45 0.47

ARCELORMITTAL 26.385 3.47

ASML HOLDING 589.9 0.6

BOSKALIS WESTM 27.18 -0.44

GALAPAGOS 59.47 -0.97

HEINEKEN 102.75 -0.39

ING GROEP 11.22 2.24

KONINKLIJKE DS 158.2 0.29

KPN KON 2.613 0.46

NN GROUP 40.12 -0.17

KONINKLIJKE DS 158.2 0.29

IMCD 135.8 0.7

RANDSTAD 65.32 1.11

RELX 22.38 -0.53

ROYAL DUTCH SH 16.998 0.33

UNIBAIL RODAM  72.81 -2.78

VOPAK 38.38 -0.47

WOLTERS KLUWER 84.24 -0.89

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.74 1.75

ATLANTIA 15.30 15.42

AZIMUT HLDG 20.95 20.69

ENEL 8.04 7.99

EXOR 66.68 66.22

ENI 10.34 10.34

GENERALI ASS 16.81 16.80

GEOX 1.12 1.11

INTESA SANPAOL 2.3565 1.16

MEDIASET 3.00 3.01

MEDIOBANCA 9.87 9.87

RCS MEDIAGROUP 0.71 0.73

PRYSMIAN 30.64 30.12

SNAM 4.90 4.90

STMICROELEC.N. 31.18 30.95

TELECOM ITALIA 0.42 0.42

TENARIS 9.17 9.17

TERNA 6.32 6.34

UNICREDIT 10.1 0

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 2922 1.63

ASAHI GROUP HL 5194 -2.39

ASTELLAS PHARM 1981 -1.47

BRIDGESTONE CO 5041 -1.83

CANON INC 2518.5 -3.04

CASIO COMPUTER 1886 -1.72

CITIZEN WATCH 413 -1.9

CREDIT SAISON 1368 -1.65

DAIWA SEC GROU 605 -1.8

SUBARU 2222 -1.09

FUJIFILM HOLDI 8164 0

FUJITSU LTD 20700 1.27

HINO MOTORS 1006 0

HITACHI 6450 -0.6

HONDA MOTOR 3554 -2.12

IHI 2606 -3.01

ISUZU MOTORS 1473 -1.6

KAWASAKI HVY I 2344 -4.09

KAJIMA CORP 1425 -2.2

KEIO 6600 -0.9

KOBE STEEL 718 -2.05

KONICA MINOLTA 610 -3.48

JTEKT 1143 -2.89

MITSUB UFJ FG 601.6 -1.52

MITSUBISHI COR 3032 -2.04

MITSUBISHI ELE 1633 -1.51

MITSUBISHI MOT 311 -1.58

NEC CORPORATIO 5610 3.51

NIKKON HLDG 2407 -2.07

NIKON CORP 1193 -2.53

NIPPON SUISAN 5194 -1.31

NISSAN MOTOR C 554.8 -2

NOMURA HOLDING 576.3 -1.12

NISSAN CHEMICA 5430 -0.73

NIPPON PAPER I 1258 

OBAYASHI CORP 895 -1.76

ODAKYU ELEC RA 2837 -0.77

OJI HOLDINGS 639 -1.39

OSAKA GAS 2080 -0.76

RICOH CO LTD 1227 -0.49

SECOM 8377 -1.48

SEVEN & I HLDG 5280 0.42

SHARP CORP 1785 -1.38

SHIMIZU CORP 855 -1.61

SHISEIDO 8238 0.67

SONY GROUP COR 11000 1.2

SMFG 3854 -1.71

SUMITOMO CHEM 588 -2.16

SUZUKI 986 -1.1

TAISEI CORP 3650 -1.62

TDK CORPORATIO 13360 0.6

TOBU RAILWAY 2911 -0.21

TOKIO MARINE H 5137 -0.1

TORAY INDUSTRI 742 -2.28

TREND MICRO 5790 -0.17

TOPY INDS LTD 1321 -0.68

TORAY INDUSTRI 742 -2.28

TOSHIBA CORP 4765 -2.56

TOYOBO 1339 -1.69

TOYOTA MOTOR C 9740 -1.04

YAMAHA CORP 6020 -1.15

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 31.13 -0.38

AIR LIQUIDE 148.72 -0.31

ALSTOM 42.79 -0.53

AXA 21.67 0.28

BNP PARIBAS 53.57 0.7

BOUYGUES 31.32 -0.16

CAPGEMINI 162.00 0.53

CARREFOUR 16.51 -1.32

CASINO GUICHAR 26.55 1.22

CREDIT AGRICOL 11.96 1.53

DANONE 59.44 0.51

DASSAULT SYSTE 204.60 -0.97

EDF 11.68 0.91

L’OREAL 383.25 -0.62

L.V.M.H. 674.00 0.96

LAGARDERE S.C. 21.08 0.38

MICHELIN 137.55 2

PERNOD RICARD 187.55 -0.58

KERING 754.40 0.9

PUBLICIS GROUP 54.14 0.52

RENAULT 35.09 1.12

SAINT-GOBAIN 56.54 2.26

SANOFI 88.33 -0.88

SCHNEIDER ELEC 135.06 -0.53

SOCIETE GENERA 25.09 1.27

SODEXO 76.44 -1.6

TF1 8.48 0.47

THALES 85.68 1.83

VEOLIA ENVIRON 25.40 1.44

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER     22.56 1.0753

AENA SME 138.75 -2.2199

ACERINOX 10.205 2.5216

ACCIONA 127.9 0.5503

AMADEUS 58.98 -3.7218

BBVA 5.292 0.2843

BANKINTER 4.259 -0.1641

CAIXABANK 2.606 0.8514

DSTR INT ALIME 0.0696 -0.5714

ENDESA 20.92 0.1436

ENAGAS 19.615 -0.4315

FERROVIAL 24.96 -0.8343

FOMENTO DE CON 9.79 -1.3105

GRIFOLS 22.69 -0.6567

IBERDROLA 10.455 1.0633

INT AIRLINES G 2.028 -1.5056

INDRA SISTEMAS 7.695 0.8519

INDITEX 29.96 -0.0667

MAPFRE 1.771 0.3115

MERLIN PROP 8.8 0.6865

ARCELORMITTAL 26.41 3.6703

OBR HUARTE LAI 0.636 2.5806

RED ELECTR COR 16.405 -0.6661

REPSOL 10.684 0.0187

BCO DE SABADEL 0.5742 -0.4853

BANCO SANTANDE 3.274 0.3525

SACYR 2.162 -0.1847

TELEFONICA 3.9105 1.6639

MEDIASET ES CO 5.2 0.4831

TECNICAS REUN 10.85 -0.55

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Κάτω από τις 900 μονάδες οδηγήθηκε ο Γε-
νικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
για πρώτη φορά από τις 3 Ιουνίου, με την
πτώση να επεκτείνεται σε όλο το ταμπλό,
τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
σημείωναν κέρδη, ενώ ο αμερικανικός δεί-
κτης S&P 500 άνοιγε σε νέο ιστορικό υψηλό.
Η αποχή των αγοραστών ήταν αυτή που έ-
κανε εύκολη την... κυριαρχία στους πωλητές,
σε μια διορθωτική συνεδρίαση η οποία έγινε
κατά τα άλλα χωρίς... κόστος ωστόσο, καθώς
ο τζίρος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και
πάλι. Η αγορά, αν και διέσπασε τις κρίσιμες
900 μονάδες, προσπάθησε ωστόσο να δια-
τηρήσει την επόμενη στήριξη των 890 μο-
νάδων, με τη σημερινή συνεδρίαση να α-
ναμένεται καθοριστική για την τεχνική ει-
κόνα του Χ.Α.

Οι αναλυτές εντοπίζουν τρία σημεία, τα
οποία εξηγούν και που μπορεί να εντείνουν
την αδυναμία του Χ.Α. και αυτά είναι: η

πορεία της μετάλλαξης «Δέλτα», η οποία
έχει αρχίσει και θορυβεί τους επενδυτές, η
πορεία του τουρισμού, η οποία ακόμη δεν
έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα
και «απειλείται» από αυτή τη νέα πολύ με-
ταδοτική μετάλλαξη, καθώς και οι αυξήσεις
κεφαλαίου αλλά και οι ομολογιακές εκδόσεις,
οι οποίες έχουν απορροφήσει ή θα απορ-
ροφήσουν ρευστότητα από την αγορά.

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της συνε-
δρίασης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώ-
λειες 1,08% στις 893,60 μονάδες και κοντά
στα χαμηλά ημέρας, ενώ ο τζίρος διαμορ-
φώθηκε στα 55,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έ-

κλεισε με πτώση 0,88% στις 2.166,99 μονάδες,
ενώ απώλειες 0,89% σημείωσε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε
στις 1.415,48 μονάδες.

Πέραν του χρηματοοικονομικού κλάδου,
στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις ισχυρότερες
πιέσεις δέχτηκε η Aegean (-4,81%) και ακο-
λούθησαν ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (-2,84), ΟΤΕ
(-2,36%), Βιοχάλκο (-2,22%), Lamda
Development (-2,07) και Titan (-2,02%).

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά
0,29% στις 566,73 μονάδες, με την Alpha
Bank και την Eurobank να αποτελούν τις
μόνες μετοχές από την υψηλή κεφαλαιο-
ποίηση που έκλεισαν με κέρδη, στο +1,04%

και στο +0,19% αντίστοιχα, ενώ η Εθνική
Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,64% και η Τρά-
πεζα Πειραιώς κατά 1,61%.

Η οικονομική ειδησεογραφία των τελευ-
ταίων ημερών περιέλαβε εξαιρετικές εξελίξεις
(π.χ. Ελληνικό, σύμβαση ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για έ-
νταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, η εκκίνηση
της ΑΜΚ της Alpha Bank, οι σημαντικές
διανομές μερισμάτων από ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ),
όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας της «Κύ-
κλος Χρηματιστηριακή», ωστόσο, η εικόνα
του χρηματιστηρίου δεν είναι αντίστοιχη
με τα παραπάνω: η συναλλακτική καχεξία
έχει γίνει καθημερινότητα και η πλαγιοκα-
θοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη κάτω

από τις 900 μονάδες σε συνέχεια της πο-
λυήμερης συσσώρευσης συνιστά την τε-
λευταία εξέλιξη.

Η εξήγηση, όπως επισημαίνει, έρχεται
από τις ασύμμετρες εξελίξεις στο πεδίο της
πανδημίας: η μετάλλαξη «Δέλτα» αναζωπυ-
ρώνει τις ανησυχίες για επάνοδο της υγει-
ονομικής κρίσης, με το ενδεχόμενο των πε-
ριοριστικών μέτρων να επανέρχεται.

Ετσι, οι προσδοκώμενες αυξημένες τα-
ξιδιωτικές εισπράξεις για τους πρώτους κα-
λοκαιρινούς μήνες μετατίθενται για τους ε-
πόμενους και το σενάριο για θετικό έως υ-
ψηλό ρυθμό μεγέθυνσης το β΄ και το γ΄ τρί-
μηνο ατονεί.

Με κέρδη έκλεισαν χθες τα ευρω-
παϊκά χρηματιστήρια εν μέσω γε-
νικευμένης αισιοδοξίας εξαιτίας
των στοιχείων που δείχνουν ότι το
οικονομικό κλίμα και η εμπιστο-
σύνη στην Ε.Ε. έχουν σημειώσει
σημαντική άνοδο μέσα τον Ιούνιο. 

Την ίδια στιγμή, περαιτέρω α-
νοδική ώθηση, ειδικότερα στο χρη-
ματιστήριο της Φρανκφούρτης, έ-
δωσε η είδηση ότι η Adidas προ-
χωράει σε επαναγορά μετοχών της.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro
Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,3%,
με τα μεγαλύτερα κέρδη να κατα-
γράφουν οι κλάδοι που αναμένεται
να ωφεληθούν τα μέγιστα από την
οικονομική ανάπτυξη και συγκε-
κριμένα οι κλάδοι των χημικών,
των βασικών βιομηχανικών μετάλ-
λων, των αυτοκινητοβιομηχανιών,
των ενεργειακών και των χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδικό-
τερα, ο δείκτης που παρακολουθεί
τις μετοχές χημικών βιομηχανιών
έκλεισε με άνοδο 0,9%. Σημειωτέον
ότι αναλυτές της εταιρείας δεδο-
μένων FactSet προβλέπουν πως οι
εταιρείες του δείκτη Stoxx 600 θα
σημειώσουν αύξηση κερδών άνω
του 50% φέτος σε σύγκριση με το
2020. Σχολιάζοντας το κλίμα της
αισιοδοξίας, αναλυτές της ING τό-
νισαν σε σχετική ανακοίνωσή τους
πως «μόνο τον Μάιο του 2000, όταν
κορυφωνόταν η άνοδος των εται-
ρειών υψηλής τεχνολογίας, είχαμε
δει περισσότερη αισιοδοξία από
αυτήν που επικρατεί τώρα». Οπως
διευκρίνισαν, η επαναλειτουργία
των οικονομιών προκαλεί μια συ-
ντονισμένη αύξηση της παραγωγής
και του θετικού κλίματος για τους
επόμενους μήνες τόσο μεταξύ βιο-
μηχανιών, επιχειρήσεων του τομέα
των υπηρεσιών, όσο και μεταξύ
καταναλωτών. 

Ετσι ο δείκτης FTSE 100 του
Λονδίνου έκλεισε με μικρή άνοδο
0,21% και ο δείκτης CAC 40 του
Παρισιού επίσης με μικρή άνοδο
0,14%. Τη μεγαλύτερη άνοδο ση-
μείωσε, όμως, το χρηματιστήριο
της Φρανκφούρτης, με τον δείκτη
Xetra DAX να κλείνει με κέρδη

0,88%. Η μετοχή της Adidas έκανε
άλμα 2,5% σημειώνοντας ρεκόρ,
καθώς νωρίτερα η γερμανική βιο-
μηχανία αθλητικών ειδών είχε α-
νακοινώσει πρόγραμμα επαναγοράς
μετοχών αξίας 550 εκατ. ευρώ. Η
είδηση συνδυάστηκε, άλλωστε, με
την υποχώρηση που σημείωσε ο
πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οι-
κονομία της Ευρώπης. Στους χα-
μένους της χθεσινής συνεδρίασης
συγκαταλέγονταν, πάντως, οι τα-
ξιδιωτικές εταιρείες, οι μετοχές
των οποίων σημείωσαν υποχώρηση
0,2%. Είχε προηγηθεί η είδηση πως
ενδέχεται να απαγορευθεί η είσοδος
Βρετανών τουριστών στη Γερμανία
εξαιτίας της μετάλλαξης «Δέλτα»
που έχει επικρατήσει στη Βρετανία.
Σημειωτέον ότι η Ισπανία επέβαλε
περιορισμούς στους Βρετανούς
τουρίστες.

BLOOMBERG, REUTERS

Κάτω από τις 900 μονάδες το Χ.Α.,
που έκλεισε με απώλειες 1,08%
Στις 893,60 μονάδες διαμορφώθηκε ο Γενικός Δείκτης – Στα 55,2 εκατ. ο τζίρος

Η μετάλλαξη «Δέλτα» που έχει αρχίσει και θορυβεί τους επενδυτές, η περιορισμένη τουριστική κίνηση, οι αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και ομολο-
γιακές εκδόσεις που έχουν απορροφήσει ή θα απορροφήσουν ρευστότητα από την αγορά, αποτελούν τα τρία σημεία που προβληματίζουν τους ε-
πενδυτές.

Κλίμα αισιοδοξίας
στις ευρωπαϊκές αγορές

<<<<<<

Η αγορά της Αθήνας δεν 
ακολούθησε τις ανοδικές 
τάσεις που επικράτησαν 
στην Eυρώπη.

Η είδηση ότι η Adidas προχωράει σε
επαναγορά μετοχών της ενίσχυσε
περαιτέρω το χρηματιστήριο της
Φρανκφούρτης.

<<<<<

Τα κέρδη των εταιρειών
του δείκτη Stoxx 600
θα αυξηθούν άνω του
50% φέτος σε σύγκρι-
ση με το 2020, εκτιμούν
αναλυτές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,7600               0,7680                 0,7642               0,8220                  8.800                0,7560                0,7680                0,7660                1,32
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,0600               1,0950                 1,0659             -0,5140                38.880                1,0650                1,0900                1,0700              -0,93
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,3960               0,3980                 0,3976               0,3980                25.000                0,3960                0,3980                0,3980                0,51
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0,0090               0,0100                 0,0093             -0,0750              144.676                0,0090                0,0100                0,0090            -10,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0,0835               0,0835                 0,0835               0,3560                  1.200                0,0800                0,0835                0,0835                4,38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,5900               1,6000                 1,5980               1,8000                  2.500                1,6000                1,6400                1,6000                1,27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1,4000                1,5000                                                 
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)                                                                                                                                                                            0,0000                0,0240                                                 
ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0380                0,0000                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0,3200                0,0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0000                0,1100                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,1310                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0015                0,0030                                                 
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                                                                                                                                                                                                                             0,1080                0,1200                                                 
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                                                                                                                                                                                                   0,0475                0,0495                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,6200                0,7350                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        0,0000                1,1600                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0,1370               0,1370                 0,1370               0,0000                  5.000                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  (Θ)                                             0,5400               0,5400                 0,5400             -0,7730                     500                0,5250                0,5500                0,5400              -0,92
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1260                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2,4600               2,4600                 2,4600             -1,1370                     500                2,4200                2,4600                2,4600                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0095                0,0180                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                                                             1,3000                0,0000                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,0000                0,2400                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,6700                0,7500                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0,2880               0,2880                 0,2880               0,4000                  3.250                0,2640                0,2960                0,2880                1,41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                0,2680                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0,0000                0,0495                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,3140                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1,0700               1,1000                 1,0702             -1,2010                  6.345                1,0700                1,1000                1,0700              -2,73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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)                                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0240                                                 
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                  0,1980                0,2100                                                 
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0000                0,0315                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                0,0990               0,0990                 0,0990               0,0000                  2.133                0,0900                0,0000                0,0990                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0295                                                 
ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                          0,1600               0,1600                 0,1600               0,1890                  6.407                0,1570                0,1700                0,1600                1,27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                                                                                                                                                         0,0920                0,0990                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                        60,2000             60,2000               60,2000               3,3030                  6.074              60,5000              61,9990              60,2000                0,15
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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Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Είτε γιατί οι φίλαθλοι το περίμεναν πώς
και πώς, είτε γιατί το επίπεδό του είναι
υψηλό, το φετινό Euro παραμένει μέχρι
στιγμής χορταστικό. Υπάρχουν κατ’ αρχάς
τα όσα εντυπωσιακά ή συγκινητικά έχουν
συμβεί εντός γηπέδου: οι Γερμανοί τελικά
δεν είναι άτρωτοι, η κατάρρευση του Κρί-
στιαν Ερικσεν και το «τείχος της αξιοπρέ-
πειας» των Δανών έδειξαν ότι η έννοια
της ομάδας αντέχει ακόμα, ο θεσμός του
«καλύτερου τρίτου» κάθε ομίλου ανέβασε
τη μαχητικότητα των ομάδων και τη συ-
γκομιδή των τερμάτων, ενώ ο κατάλογος
συμπληρώνεται από ό,τι γοητεύει τον
κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Οπως όμως συμ-
βαίνει σε κάθε αθλητική διοργάνωση, έτσι
και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδο-
σφαίρου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και
ορισμένα εξωαγωνιστικά ζητήματα. Εδώ
και αν μπορεί να προσθέσει ο εκάστοτε
φίλαθλος ό,τι επιθυμεί: οι παλινωδίες της
UEFA σχετικά με την ορατότητα των συμ-
βόλων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι ρατσι-
στικές εξάρσεις μιας μερίδας Ούγγρων ο-
παδών, ο βαθμός στον οποίο η πανδημία
εξακολουθεί να δίνει τον τόνο, είναι μερικές
μόνο από τις κοινωνικές και πολιτισμικές
πτυχές του τουρνουά.

Ειδικά η ελάφρυνση των υγειονομικών
μέτρων στα γήπεδα ή η συνέχιση της ε-
φαρμογής τους σε κάποια άλλα είναι ένας
παράγοντας που θεωρείται σημαντικός
από τον Βασίλη Βαμβακά, αναπληρωτή
καθηγητή Κοινωνιολογίας της Επικοινω-
νίας του ΑΠΘ. «Το πιο ενδιαφέρον εξωα-
γωνιστικό φαινόμενο του Euro», λέει στην
«Κ» ο κ. Βαμβακάς, «είναι, νομίζω, η επι-
στροφή του αθλητισμού στην πραγματι-
κότητα του πλήθους. Είναι κάτι που συμ-
βαίνει μερικώς, γιατί ενώ στα γήπεδα της
Βόρειας Ευρώπης εφαρμόζονται οι γνωστοί
κανόνες, την ίδια στιγμή σε άλλες χώρες
τα γήπεδα παραπέμπουν σε εποχές προ
πανδημίας ή –ας ελπίσουμε– σε συνθήκες
μετά την πανδημία. Αισθανόμαστε έτσι
μια αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι ίσως
φτάνουμε στο τέλος μιας ιστορίας που
μας έκανε να χάσουμε αυτή τη μορφή
διασκέδασης για ενάμιση χρόνο. Η συ-
γκέντρωση του πλήθους σε έναν δημόσιο
χώρο είναι κρίσιμη παράμετρος των δη-
μοφιλών αθλημάτων και φαίνεται να την
κερδίζουμε σταδιακά». Υπό ανάλογο πρί-
σμα μπορεί να προσεγγιστεί, σύμφωνα
με τον κ. Βαμβακά, και η επιστροφή της
εθνικής ταυτότητας, η οποία προβάλλεται
σε τέτοιες διοργανώσεις. «Υπάρχει και
εδώ μια διαφοροποίηση του πλήθους, με
το έθνος να διαδραματίζει έναν περίεργο
ρόλο σε αυτό το πανευρωπαϊκό τουρνουά,
παραμένοντας παρόν σε επίπεδο τόσο
περιεχομένου και εμφάνισης των φιλάθλων
όσο και πληρότητας γηπέδου – σαν να υ-
πογραμμίζεται ότι κάθε χώρα τα κατάφερε
λιγότερο ή περισσότερο καλά στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας», παρατηρεί ο
καθηγητής. Πώς σχολιάζει την άρνηση
της UEFA να φωταγωγηθεί το γήπεδο
Allianz Arena στο Μόναχο με τα χρώματα
του ουράνιου τόξου, με τα οποία ωστόσο
η Ενωση επένδυσε τελικά το σήμα της;
«Νομίζω ότι εμπίπτει στην πρόθεσή της
να μην πολιτικοποιείται ο αθλητισμός»,

αποκρίνεται ο κ. Βαμβακάς. «Ωστόσο, η
UEFA συμμετέχει στην καμπάνια κατά
του ρατσισμού. Ισως λοιπόν να υπάρχει
μια αντίφαση, με κάποια δικαιώματα να
προτάσσονται και μερικά άλλα να μην έ-
χουν την ίδια μοίρα».

Η παρουσία του κόσμου στις κερκίδες
έχει ιδιαίτερη αξία και για τον φιλόσοφο
Σάιμον Κρίτσλεϊ. Συγγραφέας του βιβλίου
«Τι σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε το
ποδόσφαιρο» (εκδ. Πατάκη), ο Βρετανός
στοχαστής και ποδοσφαιρόφιλος λέει στην
«Κ» ότι «το σημαντικότερο εξωαγωνιστικό
χαρακτηριστικό του Euro είναι το να βλέ-
πουμε τους φιλάθλους να επιστρέφουν
στα στάδια, είτε πρόκειται για κοινωνικά
αποστασιοποιημένους Γερμανούς είτε για
ακραίους, μαυροφορεμένους Ούγγρους.
Εφθασα στο Λονδίνο από την Αθήνα στις
17 Ιουνίου και η πόλη είχε καταληφθεί
από Σκωτσέζους. Ηταν παντού, φορούσαν
κιλτ, έπιναν σκωτσέζικη μπίρα Tennent’s,
τραγουδούσαν δυνατά και ήταν γενικώς
συμπαθείς. Σημείωσαν έτσι μια συμβολική
νίκη επί της Αγγλίας, έπειτα όμως έμειναν
εκτός επόμενης φάσης. Το ποδόσφαιρο
δεν έχει αξία χωρίς τους φιλάθλους, χωρίς
την έντασή τους, και η προηγούμενη
σεζόν έμοιαζε σαν ένα μεγάλο “τίποτα”».
Υπήρξε άραγε κάτι στους οπαδούς της
χώρας του που του προκάλεσε αποστροφή;
«Μισώ τον αγγλικό εθνικισμό και τον μι-
κρόψυχο ρατσισμό των Αγγλων φιλάθλων,
επομένως χάρηκα ιδιαίτερα βλέποντας
τον Μπουκαγιό Σακά (σ.σ. αφρικανικής
καταγωγής παίκτης της εθνικής Αγγλίας)
να γίνεται ο νέος ήρωας της αγγλικής ο-
μάδας», αποκρίνεται ο Σάιμον Κρίτσλεϊ.
Πιστεύει μήπως ότι οι οπαδοί είναι πιο α-
συγκράτητοι μετά την πανδημία; «Ναι,
είναι», λέει ο Βρετανός. «Σε σχεδόν υπερ-
βολικό βαθμό. Μοιάζουν σαν να λαχταρούν
τη διονυσιακή μέθη, τη λήθη. Και πίνουν
πολύ».

Ας αφήσουμε όμως τον τελευταίο λόγο
σε έναν ποιητή. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος,
συνθέτης μεταξύ άλλων του ποιήματος
«Ωδή στον παίκτη της ΑΕΚ και της Εθνι-
κής Χρήστο Αρδίζογλου», αλλά και αν-
θολογητής του τόμου «Εντός και εκτός
έδρας. Το ποδόσφαιρο στην ελληνική
ποίηση» (εκδ. Καστανιώτη), συγκρίνει
το φετινό Euro με παλιότερες διεθνείς
αναμετρήσεις. «Παλιά, θυμάμαι», λέει

στην «Κ» ο Γιώργος Μαρκόπουλος, «όταν
βλέπαμε τα ξένα παιχνίδια στα καφενεία,
οι αναμνήσεις μου από τους τηλεθεατές
δεν ήταν και οι καλύτερες, καθότι οι χα-
ρακτηρισμοί έδιναν κι έπαιρναν. Τον
βραχύσωμο παίκτη τον βάφτιζαν “κο-
ντοπίθαρο”, τον μαύρο τον έλεγαν “α-
ράπη” και τις ομάδες τις συμπαθούσαν

ανάλογα με τη γεωγραφική τους γειτνίαση
με τη χώρα μας ή τις αντιπαθούσαν φέρ-
νοντας στο μυαλό τους την απώτερη ι-
στορία τους ή τα πολιτικά τους συστή-
ματα. Φέτος όμως, λόγω του κορωνοϊού,
πιστεύω ότι όλα αυτά μετριάστηκαν θε-
αματικά. Κάτι που για εμένα είναι πολύ
θετικό· όπως ως πολύ θετικό εισπράττεται

και το ότι, στο τέλος, παίκτες και προ-
πονητές δίνουν τα χέρια ή σφιχταγκα-
λιάζονται, αφήνοντας τους θαμώνες σε
μια βαθιά περισυλλογή. Ετσι λοιπόν, πέντε
λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, το
αλλοδαπό κοριτσάκι του μαγαζιού αρχίζει
δειλά δειλά το δάπεδο να σκουπίζει και
εμείς ετοιμαζόμαστε ήσυχα να φύγουμε.

Εξω; Σκοτάδι έξω, ψυχή· και στο βάθος
μόνο τα δυο κόκκινα στοπ του απορριμ-
ματοφόρου που, ιεροτελεστικά σχεδόν,
μαζεύει ό,τι άχρηστο, πριν από τη λαίλαπα
αυτή του ιού, μέσα στην πλεονεξία μας,
μας ήταν χρήσιμο, πολύ χρήσιμο, ενώ
τώρα το διώξαμε από πάνω μας, όντας
πιο συνετοί και πιο μετρημένοι».

<<<<<<<

«Το πιο ενδιαφέρον 
είναι η επιστροφή 
του αθλητισμού 
στην πραγματικότητα 
του πλήθους».

Οι άλλες πτυχές
του φετινού 
Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος
Μια συζήτηση για τα κοινωνικά και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά του Euro 2020

<<<<<<<

«Οι οπαδοί είναι 
πιο ασυγκράτητοι 
μετά την πανδημία. 
Μοιάζουν σαν να λαχταρούν
τη διονυσιακή μέθη».

Στο γήπεδο επεκτάθηκε η αντιπαράθεση για τις ευρωπαϊκές αξίες
Ο αγώνας μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας,
που έληξε ισόπαλος, ήταν πολύ περισσό-
τερο από ένα παιχνίδι, καθώς λειτούργησε
ως ένα ακόμη πεδίο μάχης στον πόλεμο
για την ψυχή της Ε.Ε. και του μέλλοντός
της ως νησίδας ανεκτικότητας και κοινω-
νικού φιλελευθερισμού. Στη μία πλευρά
στέκεται η Ουγγαρία, υπό τον αυταρχικό,
λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν,
η κυβέρνηση του οποίου ψήφισε την α-
παγόρευση εμφάνισης ομοφυλόφιλων σε
παιδικές εκπομπές και σε εκπαιδευτικά
βιβλία. Από την άλλη βρίσκεται η Γερμανία,
η οποία καταδίκασε από κοινού με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες το ουγγρικό νομοσχέ-
διο.

Η πολιτική αντιπαράθεση διείσδυσε
στο Euro, με τη διένεξη Ουγγαρίας - Γερ-
μανίας να προσφέρει ιδανική ευκαιρία
έκφρασης πολιτικών διαφωνιών, όπως α-
ναφέρει σε άρθρο του το περιοδικό Vox.
Ο δήμος Μονάχου ζήτησε την άδεια της
UEFA να φωταγωγήσει το στάδιο της
πόλης στα χρώματα του κινήματος υπέρ
των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων. Η
ομοσπονδία απέρριψε, όμως, το αίτημα.
Η γερμανική πλευρά επέλεξε να διαμαρ-

τυρηθεί φωταγωγώντας το ιστορικό δη-
μαρχείο του Μονάχου και τον Ολυμπιακό
Πύργο στα χρώματα του ουράνιου τόξου
κατά τη διάρκεια του αγώνα Γερμανίας -
Ουγγαρίας. Οι 11.000 Γερμανοί φίλαθλοι
σήκωσαν σημαίες στα χρώματα του ου-
ράνιου τόξου στις κερκίδες της Allianz
Arena, ενώ ο αρχηγός της εθνικής ομάδας,
Μ. Νόιερ, συνέχισε να φοράει περιβρα-
χιόνιο στα χρώματα του κινήματος υπέρ
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Οι Ούγγροι
–και ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι του Ορμπαν–
νιώθουν διαφορετικά. Ο Ούγγρος πρωθυ-
πουργός ακύρωσε τα σχέδιά του να πα-
ραστεί στον αγώνα και άσκησε κριτική
στον δήμο του Μονάχου για τη στάση
του. «Στην κομμουνιστική Ουγγαρία, οι

ομοφυλόφιλοι διώκονταν. Σήμερα, το κρά-
τος όχι μόνο εγγυάται τα δικαιώματά τους,
αλλά τους προστατεύει ενεργά», είπε.

«Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο δεν είναι
σύμφωνο με την πολιτική πρακτική, όπως
την αντιλαμβάνομαι εγώ», είπε η καγκε-
λάριος Μέρκελ την Τετάρτη. Η ένταση
είχε κορυφωθεί και στο Twitter, με Ούγ-
γρους και Γερμανούς αξιωματούχους να
ξιφουλκούν γύρω από το ζήτημα. Υστερα
από μήνυμα του ομοφυλόφιλου υπ. Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας, Μί-
καελ Ροτ, που κατήγγειλε ότι ο ουγγρικός
νόμος αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αξίες,
η υπ. Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, Γιουντίτ
Βάργκα, απάντησε: «Η συνέχιση της σε-
ξουαλικής σας προπαγάνδας στα παιδιά
μας δεν αποτελεί ευρωπαϊκή αξία».

Με την αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία
του, ο Ορμπαν επιδιώκει πάλι να παρασύρει
την Ε.Ε. στην ακραία συντηρητική κο-
σμοθεωρία του. Η σθεναρή αντίσταση
της Γερμανίας, στο γήπεδο του ποδοσφαί-
ρου και της διπλωματίας, αποδεικνύει ότι
η προσπάθεια του Ορμπαν δεν θα είναι
εύκολη.

REUTERS

<<<<<<<

Το ματς Γερμανίας - 
Ουγγαρίας έγινε καθρέφτης
της διένεξης γύρω 
από τον ουγγρικό νόμο 
κατά της ομοφυλοφιλίας.

Ούγγροι φίλαθλοι στον αγώνα μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας.

Η διοργάνωση είναι χορταστική, ενώ η παρουσία των οπαδών έχει πλέον ιδιαίτερη αξία, καθώς «η προηγούμενη σεζόν έμοιαζε σαν ένα μεγάλο “τίποτα”».



Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     23Μ Ε  Α Λ Λ Η  Μ Α Τ Ι Α

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Οι δύο στους τρεις Ελληνες ηλικίας 18-
34 ζουν με τους γονείς τους, σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat, φέρνοντας
την Ελλάδα στην 6η θέση σε λίστα με
35 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες οι νέοι
ζουν κάτω από τη γονεϊκή στέγη. Σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (τα πε-
ρισσότερα στοιχεία χρονολογούνται στο
2019), ο μέσος όρος των νέων 18-34 ετών
που μένουν με γονείς για τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι κοντά στο
50%. Στην Ελλάδα και στην Ιταλία το α-
ντίστοιχο ποσοστό είναι 69,4% –μία αύ-
ξηση κατά 8,7 μονάδες από το 2011–,
ενώ στις χαμηλότερες θέσεις κατατάσ-
σονται σκανδιναβικές και βορειοευρω-
παϊκές χώρες, όπως η Δανία με 17,2%
και η Φινλανδία με 19,5%.  «Σε χώρες
της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης
θεωρείται αυτονόητο ότι με το που γίνει
18 ετών το παιδί θα φύγει, σηματοδοτεί
την ενηλικίωση», λέει στην «Κ» η Αντι-
γόνη Λυμπεράκη, καθηγήτρια Οικονο-
μικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στην
Ελλάδα η νοοτροπία είναι άκρως διαφο-
ρετική. «Εχουμε μια πολύ παραδοσιακή
εικόνα των ρόλων, η αξία του ανθρώπου
που ζει μόνος του γιατί είναι αυτοτελής

δεν έχει μεγάλη πέραση στην Ελλάδα»,
δηλώνει. Η κυρίαρχη νοοτροπία στη
χώρα είναι πως οι γονείς είναι υπεύθυνοι
για το παιδί μέχρι να παντρευτεί – ανε-
ξάρτητα από την ηλικία του εν λόγω
«παιδιού». 

«Ή μέχρι που οι μεγάλοι δεν μπορούν
να προσφέρουν πια, και η φορά υπο-
στήριξης αλλάζει από τα παιδιά στους
γονείς», συμπληρώνει. «Προτιμάει το
παιδί να μένει με τους γονείς που πλη-
ρώνουν τους λογαριασμούς, κι ό,τι βγάζει
λίγο-πολύ να το ξοδεύει για ζωή – η οι-
κονομική κρίση και η κρίση του κορω-
νοϊού ενέτειναν τα φαινόμενα που ήδη
υπήρχαν», δηλώνει, τονίζοντας πως η
επιρροή της οικονομικής κρίσης υπήρξε
σημαντική. «Εμφανίζεται μια επιστροφή
στο σπίτι, η κρίση το έκανε αυτό», ανα-
φέρει, συμπληρώνοντας πως η πανδημία,
παρόλο που τα συγκεκριμένα στοιχεία
δεν τη λαμβάνουν υπόψη, συνέβαλε
στην επιστροφή και γιατί έχουν καθυ-
στερήσει οι γάμοι.  Μια 26χρονη φοιτή-
τρια που δεν ήθελε να ονομαστεί ανα-
φέρει στην «Κ» πως για λόγους κατά
βάσιν οικονομικούς θα επιστρέψει για
λίγο στη γονεϊκή στέγη. Αναμένει την
επιστροφή με αίσθηση ανακούφισης
και καταπίεσης. «Ανακούφιση γιατί φεύ-
γουν από πάνω μου όλες οι ευθύνες και

οι υποχρεώσεις ενός σπιτιού», λέει. Και
καταπίεση; «Γιατί θέλοντας και μη πε-
ριορίζεται και πάλι η ελευθερία σου».
Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
φαίνεται πως στην Ελλάδα οι νέοι άν-
θρωποι αργούν περισσότερο να φύγουν
από το σπίτι των γονιών τους, καθώς
στην κατάταξη των 18-24 η χώρα βρί-
σκεται στη 14η θέση, ενώ σ’ αυτήν των
25-34 ανεβαίνει στην 6η θέση, με το
57,8% αυτής της ηλικιακής ομάδας να

ζει με τους γονείς. 
Παρατηρείται επίσης πως περισσό-

τεροι άντρες μένουν με τους γονείς τους
από ό,τι γυναίκες. Στην Ελλάδα, το 77,1%
των αντρών 18-34 ετών δεν έχει φύγει
από το σπίτι, με το αντίστοιχο ποσοστό
για τις γυναίκες να είναι 61,8%. «Είναι
εντυπωσιακό», σημειώνει η κ. Λυμπε-
ράκη. «Από την άλλη πλευρά, ο άντρας
είναι ακόμα πιο χαϊδεμένος, θεωρείται
πως πρέπει να ζήσει τη ζωή του».

Ενα «Μικρό Νησί»
260 εκατ. δολαρίων
στον ποταμό Χάντσον
Του MICHAEL KIMMELMAN 
THE NEW YORK TIMES

Το πρώτο πλωτό πάρκο της Νέας Υόρκης
εγκαινιάζεται αυτές τις ημέρες, χάρη σε
δωρεά 260 εκατ. δολαρίων του μεγιστάνα
Μπάρι Ντίλερ. Το «Μικρό Νησί», όπως
ονομάστηκε το πάρκο, βρίσκεται στον
ποταμό Χάντσον, στο ύψος της 13ης ο-
δού.

Καθώς τίποτα στη Νέα Υόρκη δεν
χτίζεται χωρίς αγώνα, οι πολέμιοι του
πρωτότυπου πάρκου προσπάθησαν να
διακόψουν τις εργασίες με δικαστικές
προσφυγές. Οι δημιουργοί του χώρου
ήθελαν να αντικαταστήσουν την προ-
βλήτα 54, η οποία υποδέχθηκε το 1912
τους διασωθέντες του ναυαγίου του «Τι-
τανικού» με το υπερωκεάνιο «Καρπάθια».
Η προβλήτα, που φιλοξενούσε δημόσιες
εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, επρόκειτο
να κατεδαφιστεί. Στελέχη της υπηρεσίας
πάρκων της πόλης προσέγγισαν τον Ντί-
λερ και του πρότειναν να αναλάβει την
ανακαίνιση του χώρου.

Η διαφωνία άλλου κτηματομεσίτη
μεγιστάνα, όμως, απείλησε το σχέδιο,
η επιβίωση του οποίου οφείλεται στη
διαμεσολάβηση του κυβερνήτη της πο-
λιτείας της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο.
Το αρχικό σχέδιο για το πλωτό πάρκο,
αλλά και την υπόλοιπη έκταση του Χά-
ντσον, προβλέπει τη δημιουργία μικρής
κατάφυτης νησίδας, την οποία οι επι-
σκέπτες θα προσεγγίζουν χάρη σε ξύλινη
γέφυρα. Αμφιθέατρο 687 θέσεων θα κα-
τασκευαστεί στην όχθη του ποταμού
προσφέροντας μοναδική θέα στο ηλιο-
βασίλεμα.

Η οικογένεια Ντίλερ έχει δεσμευθεί
να αναλάβει το κόστος συντήρησης του
πάρκου για την ερχόμενη 20ετία ή έως
ότου ο Ντίλερ βρει αξιόπιστους φιλάν-

θρωπους επενδυτές για τη διατήρηση
του ιδιότυπου χώρου πρασίνου. Ο Ντίλερ
εκτιμά ότι το συνολικό κόστος για το
πλωτό πάρκο θα ξεπεράσει τα 380 εκατ.
δολάρια, ποσό-ρεκόρ για δωρεά ιδιώτη
για αστικό πάρκο.

Από την κορυφή της τεχνητής νησί-
δας, ανάμεσα στα προσεκτικά επιλεγμένα
αγριολούλουδα, ο επισκέπτης μπορεί να
απολαύσει θέα 360 μοιρών του ποταμού
και της πόλης, ανάμεσα σε αζαλέες, του-
λίπες και λεβάντες. Από τα μέσα του κα-
λοκαιριού, εκατοντάδες δωρεάν συναυ-
λίες, ρεσιτάλ χορού και παιδικά επιμορ-
φωτικά προγράμματα είναι προγραμμα-
τισμένα για το πάρκο-νησί. Η Τρις Σαντίνι,
διευθύντρια του πάρκου, λέει ότι οι συ-
νεργάτες της έχουν έλθει σε επαφή με
οργανώσεις γειτονιάς, προκειμένου η
πρόσβαση σε παιδιά χαμηλόμισθων νοι-
κοκυριών να παραμείνει δωρεάν.

Η Δυτική Πλευρά της Νέας Υόρκης,
σημερινή Μέκκα της αστικής τάξης, φι-
λοξένησε ένα από τα πλέον πολύβουα
λιμάνια των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Η κυ-
ψέλη από ξύλινες προβλήτες εκτεινόταν
από το νότιο άκρο του Μανχάταν, το
Πολυβολείο (Battery), μέχρι και την 70ή
οδό. Η παρακμή ξεκίνησε μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, με το τέλος των υ-
περωκεανίων και την επικράτηση των
αεροπορικών μετακινήσεων. Η βιομη-
χανία εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη, ενώ
η εφεύρεση του εμπορευματοκιβωτίου
κατέστησε ακατάλληλο το παλιό λιμάνι
στη δυτική όχθη του Χάντσον. Η εκ-
στρατεία «καθαρισμού» και αστικής α-
νάπλασης του Ουέστ Σάιντ στα μέσα
της δεκαετίας του 1970 έδιωξε από τη
συνοικία τις παρέες νέων καλλιτεχνών,
που είχαν βρει εκεί καταφύγιο και άνοιξε
τον δρόμο στις σημερινές ρηξικέλευθες
προτάσεις αξιοποίησης του χώρου.

Α Π Ο Ψ Η / Του ΒΑΣΊΛΗ ΑΝΤΩΝΙΆΔΗ*

Με τους γονείς
κάτω από την ίδια
στέγη έως τα 34
Δύο στους τρεις Ελληνες,
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

Από την κορυφή της τεχνητής νησίδας ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη θέα της
πόλης, ανάμεσα σε αζαλέες, τουλίπες και λεβάντες.

Κλιματική κρίση: το μέλλον είναι τώρα
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε χαρακτηρίσει
το κάλεσμά του για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα ως την επιταγή του τώρα: «Βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι
το αύριο είναι σήμερα. Μας καλεί η κα-
τεπείγουσα ανάγκη τού τώρα. Στo αιώνιο
ερώτημα της ύπαρξής μας απέναντι στην
ιστορία, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να
έχουμε αργήσει. Δεν μπορούμε να στα-
θούμε απαθείς ή αδιάφοροι. Τώρα είναι
η στιγμή της δυναμικής δράσης». Πιστεύω
ακράδαντα ότι αντίστοιχο είναι και το
κάλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Το
αύριο είναι σήμερα.

Αυτό ακριβώς εξέφρασε το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο τον περασμένο
μήνα, κρίνοντας τον κλιματικό νόμο της
χώρας του αντισυνταγματικό, στη βάση
ότι δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των
επόμενων γενεών. Είναι τομή να απο-
φασίζει ο δικαστής για τα δικαιώματα
ανθρώπων που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί.
Αυτή όμως είναι και η βάση της αειφορίας,
η οποία δεν αποτελεί πλέον μια γενική
έννοια, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα με
νομική βάση. Η υφήλιος καλείται να λύσει
ένα πρόβλημα που την απειλεί υπαρξιακά
και συμμετρικά. Σε μεγάλο βαθμό βιώ-
νουμε ήδη τις επιπτώσεις του, με την υ-
περθέρμανση του πλανήτη, τις ακραίες
φυσικές καταστροφές που πλήττουν έ-
ντονα τη χώρα μας, την απειλή για τη
βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της φυ-
σικής υδάτινης προέκτασής της, της Με-
σογείου. Το κάλεσμα έρχεται ορμητικά,
μετά την αντιμετώπιση μιας άλλης με-
γάλης παγκόσμιας απειλής, της πανδη-
μίας. Απαιτείται ξανά παγκόσμια επα-
γρύπνηση, η οποία θα μετουσιωθεί σε
εθνικές δράσεις. Σε αυτό ακριβώς θα έ-
πρεπε να αποσκοπεί και ο νέος κλιματικός
νόμος της χώρας μας. Η αρχική συναίνεση
που εκφράστηκε από τα συστημικά κόμ-
ματα πρέπει να μετουσιωθεί σε μία σειρά
από δράσεις για το παρόν και το μέλλον,
σε ένα νέο πλαίσιο βάσει του οποίου η
επιβάρυνση στο κλίμα θα πρέπει να εξι-

σούται με τις θετικές δράσεις για αυτό,
που πλέον ονομάζουμε net zero. Ακριβώς
όπως ένας σώφρων γονέας δεν θα φόρ-
τωνε με χρέη τα παιδιά του, έτσι πρέπει
σαν πολίτες τού τώρα να αναλογιστούμε
τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον,
βάζοντας σαν κύριο γνώμονα τι κληρο-
δοτούμε στις επόμενες γενιές.

Για να κάνει τη διαφορά ο κλιματικός
νόμος θα πρέπει να έχει δύο κύρια χα-
ρακτηριστικά: πρώτον, να είναι φιλόδοξος
και, δεύτερον, να φέρει κοντά του όλη
την κοινωνία. Ως προς το πρώτο, είναι
σημαντικό οι φιλόδοξοι στόχοι να είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένοι για τον με-

τασχηματισμό στην κλιματική ουδετε-
ρότητα και να τίθεται επίσης το πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί η πολι-
τική για την επίτευξή τους. Αν τα άρθρα
του νόμου οδηγούν απλά σε σημειακές
αλλαγές στο πώς λειτουργούμε σήμερα,
θα υποβαθμιστούν σύντομα σε ένα δευ-
τερεύον ζήτημα για όλους, και τελικά
δεν θα επιτευχθούν καν. Θα πρέπει να
αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκε-
φτόμαστε, προγραμματίζουμε και ζούμε.
To ζητούμενο δεν είναι να χρησιμοποι-
ούμε όλοι 10% λιγότερο το αυτοκίνητο
ή το αεροπλάνο, αλλά να αλλάξουμε τον
τρόπο επικοινωνίας με τους δικούς μας,
τους συνεργάτες μας και το πώς αντι-
λαμβανόμαστε τις μεταφορές μας. Οχι
απλά να πούμε ότι καταναλώνουμε λι-
γότερο, αλλά να καταναλώνουμε και ε-
ξυπνότερα, στρεφόμενοι π.χ. σε προϊόντα
εταιρειών που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις
μηδενικού άνθρακα, συμβάλλοντας με
την κάθε πράξη μας στο θετικό περιβαλ-

λοντικό ισοζύγιο.
Οι ακτιβιστές και η επιχειρηματική

καινοτομία έθεσαν πρώτοι ψηλά τον
πήχυ. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μια Σουηδή
έφηβη, προκαλεί τους παγκόσμιους ηγέτες
να σκεφτούν ριζικά διαφορετικά. Ο Ελον
Μασκ, ένας Νοτιοαφρικανός serial
entrepreneur, ταράζει τα θεμέλια της
παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, της
ενεργειακής παραγωγής και της διαστη-
μικής τεχνολογίας. Πολλές κυβερνήσεις
και εταιρείες υπερθεματίζουν πλέον σε
δεσμεύσεις κλιματικής ουδετερότητας.
Αρχίζει να τίθεται θέμα υλοποίησης και
εφαρμοσιμότητας των φιλόδοξων εξαγ-
γελιών. Ο αρχικός ενθουσιασμός μπορεί
να μετατραπεί σε ένα μεγάλο εμπόδιο,
όπως δείχνουν οι αντιδράσεις των αγορών
με τη ραγδαία άνοδο των τιμών των πρώ-
των υλών τους τελευταίους μήνες. Η χρη-
ματοδότηση των εξαγγελιών μπορεί να
καταστεί ανέφικτη αν δεν υπάρχουν υ-
λοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια και
προτεραιότητες.

Οι κρατικές παρεμβάσεις θα πρέπει
να είναι καίριες και στοχευμένες, αφή-
νοντας πάντα χώρο στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία, στη συνεργασία έρευνας/επι-
χειρηματικότητας/κυβερνήσεων. Σε αυτό
το πεδίο γίνονται και μπορούν να γίνουν
ακόμα μεγαλύτερα άλματα. Κινητήριος
μοχλός είναι οι νέες τεχνολογίες, αλλά
και η ραγδαία άνοδος του ενδιαφέροντος
των πράσινων επενδυτών, προερχόμενων
από τον πιο καινοτόμο κλάδο του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα, των private equity
και venture capital funds. Μείζον ζήτημα,
κατά τη γνώμη μου, αποτελεί το πώς θα
κινητοποιηθεί και θα συστρατευθεί στο
κάλεσμα αυτό η κοινωνία. Υπάρχουν μα-
θήματα από τις επιτυχίες και τις προκλή-
σεις ενός άλλου μεγάλου εγχειρήματος
των τελευταίων δεκαετιών, της Ενωμένης
Ευρώπης, ίσως το λαμπρότερο και πιο
φιλόδοξο από πλευράς συνεργασίας και
ειρήνης των λαών του τελευταίου αιώνα.
Ενέπνευσε γενιές, χάρισε στην ήπειρό
μας τη μακροβιότερη περίοδο ειρήνης

και ευημερίας. Εθεσε φιλόδοξους στόχους
οικονομικής, πολιτικής, αμυντικής και
πολιτιστικής ένωσης, που πολλοί τους
κατέκριναν αρχικά ως ανέφικτους. Ξε-
πέρασε πολλούς από αυτούς. Ομως την
τελευταία εικοσαετία γνώρισε και τη με-
γάλη πρόκληση της αποστασιοποίησης
του εμπνευσμένου της οράματος από
τον πολίτη και την καθημερινότητά του,
συχνά καταλήγοντας έρμαιο του λαϊκι-
σμού. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το
μεγάλο δίδαγμα για την κλιματική αλλα-
γή.

Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη επι-
κοινωνία, εκπαίδευση, διαβούλευση με
τις τοπικές κοινωνίες. Ο οδικός χάρτης
του κλιματικού νόμου πρέπει να περάσει
απαραίτητα από την κοινωνία των πο-
λιτών. Θα πρέπει να θεσπίζει ισχυρούς
διαρκείς μηχανισμούς που υπηρετούν
τον διακυβερνητικό συντονισμό και την
πολιτική συνεννόηση, την επιστημονική
αξιολόγηση και την ενεργή και ουσιαστική
διάδραση με την κοινωνία και την αγορά.
Αλλιώς το μεγάλο όραμα θα γίνει βορά
στο επόμενο κύμα λαϊκισμού που καρα-
δοκεί πάντα σε περιόδους μεγάλων αλ-
λαγών, ειδικά μετά την πανδημία σε μια
ούτως ή άλλως εκτεταμένη περίοδο ό-
ξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα
πρώτα βήματα στη χώρα μας είναι πολύ
θετικά. Η λιγνιτική μετάβαση δείχνει τον
δρόμο, καθώς το σχέδιο αποτελεί πρότυπο
δίκαιης μετάβασης στην Ε.Ε. Εγινε με
τρόπο που συμπεριλαμβάνει όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρηματικούς,
περιφερειακούς, ακαδημαϊκούς, και σε
διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.
Ελαβε υπόψη ότι η επόμενη μέρα στην
Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη θα πρέ-
πει να στηρίζεται τόσο στην πράσινη ε-
νέργεια, όσο και σε νέες οικονομικές
δραστηριότητες έξυπνης γεωργίας, ηλε-
κτροκίνησης, μεταποίησης, νεοφυούς ε-
πιχειρηματικότητας και βιώσιμου του-
ρισμού, ώστε να δημιουργηθεί πλεόνασμα
θέσεων εργασίας σε σχέση με αυτές που

χάνονται από τη λιγνιτική παραγωγή.
Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση

θα αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Α-
νάκαμψης με πάνω από 30% των κονδυ-
λίων για τη χώρα μας στοχευμένα στην
πράσινη ανάπτυξη. Η υλοποίηση της λι-
γνιτικής μετάβασης και η διανομή των
ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να γίνουν
με την ίδια προνοητικότητα και ισορροπία.
Αντίστοιχη όμως είναι και η σημασία του
σχεδιασμού για την εκπαίδευση και την
επικοινωνία στην ευρύτερη ελληνική
κοινωνία. Για το τι σημαίνει κλιματική
αλλαγή και γιατί πρέπει όλοι να δράσουμε.
Η διαβούλευση για τον κλιματικό νόμο
θα πρέπει να είναι ευρεία, εφαλτήριο
ενός συνεχούς διαλόγου με τον πολίτη.
Σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, ας μη
βρεθούμε αντιμέτωποι ξανά με διχαστικά
διλήμματα και περιττές ανατροπές, όταν
το διακύβευμα είναι η ποιότητα ζωής η
δική μας, αλλά κυρίως των παιδιών μας.
Ενας ελληνικός κλιματικός νόμος που
τοποθετεί το σύνολο της οικονομίας στις
ράγες της κλιματικής ουδετερότητας όσο
πιο έγκαιρα γίνεται, και δεν φοβάται να
θέσει υψηλούς στόχους και να καινοτο-
μήσει στα ζητήματα της διαφάνειας, ου-
σιαστικής συμμετοχής και διακομματικής
στήριξης αυτής της πορείας, μπορεί να
προβάλει διεθνώς τη χώρα μας ως πρω-
ταθλήτρια στον αγώνα κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής.

Το μέλλον είναι τώρα: η πρόκληση
της 26ης Διάσκεψης για την Κλιματική
Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών στη Γλα-
σκώβη είναι ευκαιρία να απαντηθεί από
την Ελλάδα με ένα άλμα προόδου που
μπορεί να συμπαρασύρει και άλλες χώρες
σε μια θετική πορεία προς τη σωτηρία
του πλανήτη από την κλιματική κρίση.

* Ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης είναι Senior
Partner της BCG και μέλος του επιστημονικού
συμβουλίου της Πρότασης Κλιματικού Νόμου
για την Ελλάδα της WWF και άλλων οργανώ-
σεων.

Για να κάνει τη διαφορά ο κλιματικός νόμος, θα πρέπει να έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά:
πρώτον, να είναι φιλόδοξος και, δεύτερον, να φέρει κοντά του όλη την κοινωνία.

<<<<<<

Απαιτείται ξανά παγκόσμια
επαγρύπνηση, η οποία 
θα μετουσιωθεί σε εθνικές
δράσεις.

Καταδίκη για επικίνδυνα εμφυτεύματα σιλικόνης
ΠΑΡΙΣΙ. Χρηματική αποζημίωση επιδίκασε
δικαστήριο του Παρισιού σε γυναίκες
στις οποίες τοποθετήθηκαν ελαττωματικά
εμφυτεύματα στήθους, κατασκευασμένα
από σιλικόνη από τη γερμανική εταιρεία
TUV Rheinland και τη γαλλική θυγατρική
της PIP. Οι συνήγοροι των θυμάτων ζητούν
αποζημιώσεις 20.000 έως 70.000 ευρώ για
το κάθε θύμα, με το δικαστήριο να ανα-
μένεται να αποφασίσει για το ποσόν στα
μέσα Σεπτεμβρίου. Το γαλλικό εφετείο α-
ποφάσισε ότι η γερμανική εταιρεία δεν
είχε προβεί στους αναγκαίους ποιοτικούς
ελέγχους για το συγκεκριμένο προϊόν,
που χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε γυναίκες
ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Την
κοινή αγωγή κατέθεσαν 2.700 γυναίκες,
οι οποίες ανέφεραν μακροχρόνια προ-
βλήματα υγείας ως αποτέλεσμα της διαρ-
ροής σιλικόνης από τα εμφυτεύματα. Η
γαλλική εταιρεία και η γερμανική μητρική
της είχαν χρησιμοποιήσει βιομηχανική

σιλικόνη χαμηλής ποιότητας, την οποία
οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτήρισαν α-
κατάλληλη για ιατρική χρήση.

«Αισθάνομαι ανακούφιση. Η νομική
διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα. Τα
προβλήματα υγείας, όμως, παραμένουν
καθώς συνεχίζω να έχω τη σιλικόνη στο
σώμα μου», είπε ένα από τα θύματα σε
συνέντευξη Τύπου έξω από το δικαστικό
μέγαρο. Από τη μεριά της, η TUV Rheinland
αρνείται κάθε ευθύνη, κατηγορώντας την
PIP για το σκάνδαλο. Εκπρόσωπος της

γερμανικής εταιρείας απέφυγε να σχο-
λιάσει την απόφαση του δικαστηρίου,
προφασιζόμενος την ανάγκη να τη μελε-
τήσει μεταφρασμένη στα γερμανικά.

Η απόφαση θα έχει θετικές επιπτώσεις
για χιλιάδες γυναίκες που φέρουν εμφυ-
τεύματα PIP σε δεκάδες χώρες του κόσμου.
«Εκφράζουμε τη χαρά μας για την από-
φαση, η οποία θέτει οριστικό τέλος στις
αμφιβολίες γύρω από την ευθύνη της
TUV», είπε ο συνήγορος των γυναικών,
Ολιβιέ Ομέτρ. Η εταιρεία PIP διέκοψε τη
λειτουργία της το 2010, μετά το ξέσπασμα
του σκανδάλου. Ο ιδρυτής της PIP, θυγα-
τρικής της γερμανικής εταιρείας TUV
Rheinland, Ζαν-Κλοντ Μας, φυλακίσθηκε
για τέσσερα χρόνια και τιμωρήθηκε με
χρηματικό πρόστιμο 75.000 ευρώ το 2013
από την ποινική δικαιοσύνη. Ο Μας είχε
δηλώσει στην απολογία του ότι υφιστά-
μενοί του αφαιρούσαν τη βιομηχανική
σιλικόνη από τη γραμμή παραγωγής, λίγο

πριν η TUV Rheinland επισκεφθεί το ερ-
γοστάσιο για να πραγματοποιήσει ποιοτικό
έλεγχο.  Τα εμφυτεύματα της PIP είχαν
έξι φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να
διαρραγούν από ό,τι άλλα. Σιλικόνη δια-
πιστώθηκε ότι διέρρευσε στο σώμα πολλών
γυναικών, τα εμφυτεύματα των οποίων
είχαν παραμείνει φαινομενικά άθικτα. Τα
θύματα προσβλήθηκαν από αυτοάνοσα
νοσήματα, εμφάνισαν συμπτώματα καρ-
κίνου και αντιμετώπισαν χρόνιο άγχος,
ενώ το ποσοστό αυτιστικών παιδιών από
μητέρες που θήλαζαν ενώ είχαν δεχθεί
εμφυτεύματα PIP ήταν πολύ υψηλότερο
από τον μέσον όρο.

Η οργάνωση θυμάτων των ακατάλλη-
λων εμφυτευμάτων επιδιώκει την απο-
ζημίωση πλέον των 20.000 γυναικών, ε-
πισημαίνοντας ότι αναμένει και άλλες
από τη Βρετανία και την Κολομβία να α-
ποκαλύψουν το πρόβλημά τους.

REUTERS
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Αγωγή από 2.700 γυναίκες
κατά γερμανικής εταιρείας –
Τα θύματα ζητούν αποζη-
μιώσεις 20.000 έως 
70.000 ευρώ.
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Σε υψηλό 15 ετών ο δείκτης
PMI στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία Ιουνίου της
έρευνας PMI, o κύριος δείκτης υπευθύνων προμηθειών
της HIS Markit για τον τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ
κατέγραψε αύξηση στις 62,6 μονάδες από 62,1 τον Μάιο,
υποδεικνύοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των λειτουργικών
συνθηκών που έχει καταγραφεί ιστορικά. Εντούτοις, ο
συνολικός δείκτης για τη δραστηριότητα των αμερικανικών
επιχειρήσεων υποχώρησε στις 63,9 μονάδες, από το
ιστορικό υψηλό των 68,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα,
λόγω υποχώρησης του αντίστοιχου δείκτη για τον τομέα
των υπηρεσιών σε χαμηλό 2 μηνών 64,8 από 70,4 τον
Μάιο. Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας PMI ανήλθε σε υψηλό 15 ετών 59,2 μονάδων
από 57,1, με τον τομέα των υπηρεσιών να σημειώνει τη
μεγαλύτερη βελτίωση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ι-
σχυρή οικονομική ανάκαμψη της περιοχής κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2021. Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων,
τα θετικά στοιχεία από την έρευνα PMI ενίσχυσαν την
ανοδική πορεία των αποδόσεων των ευρωπαϊκών τίτλων
την εβδομάδα που διανύσαμε.

Σε αυτό το περιβάλλον, η απόδοση του 10ετούς γερ-
μανικού κρατικού ομολόγου διαπραγματευόταν στην πε-
ριοχή του -0,18% στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή,
καταγράφοντας άνοδο κατά περίπου 2,5 μονάδες βάσης
σε εβδομαδιαία βάση, και κατά 11 μονάδες βάσης από τα
χαμηλά 2 μηνών -0,29% στις 11 Ιουνίου μετά την απόφαση
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ να διατηρήσει κατά το
τρίτο τρίμηνο του έτους τις αγορές αξιογράφων μέσω του
έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού
λόγω της πανδημίας (PEPP) σε σημαντικά υψηλότερο
ρυθμό σε σύγκριση με αυτόν κατά τους πρώτους μήνες
του έτους.   

Στις αγορές συναλλάγματος, ο δολαριακός δείκτης DXY
υποχώρησε σε χαμηλό εβδομάδας κοντά στο 91,500 εν-
δοσυνεδριακά την Τετάρτη από τα υψηλά 2,5 μηνών
92,405 που σημείωσε την προηγούμενη Παρασκευή, στον
απόηχο των ανακοινώσεων της Fed για αναμενόμενες
αυξήσεις των επιτοκίων το 2023, νωρίτερα από ό,τι αρχικά
αναμενόταν. Στην πτώση του δολαρίου συντέλεσαν οι
δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, κατά τις
οποίες κατέστη σαφές ότι ο στόχος της κεντρικής τράπεζας
είναι να ενθαρρύνει την ευρεία ανάκαμψη της αγοράς ερ-
γασίας και όχι να προβεί σε αυξήσεις των επιτοκίων προ-
καταβολικά λόγω των αυξημένων ανησυχιών για επερχόμενο
υψηλό πληθωρισμό.

Επωφελούμενη από την αδυναμία του δολαρίου, αλλά
και από τα ενθαρρυντικά οικονομικά στοιχεία για την οι-
κονομία της Ευρωζώνης, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο ανήλθε
την Τετάρτη σε υψηλό εβδομάδας 1,1969, προτού υπο-
χωρήσει ελαφρώς στην περιοχή του 1,1940 το μεσημέρι
της Παρασκευή, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη
περίπου 0,7%.

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

Επενδύσεις 5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης θα «τρέξει» η ΕΤΕπ 
Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να υπο-
γραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση
μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-
πενδύσεων για τη διαχείριση δανεί-
ων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα
χρηματοδοτήσουν επενδύσεις έως
5 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υ-
πουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας σε συνέντευξη Τύπου με τον
πρόεδρο της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ.

«Θα είναι η πρώτη συμφωνία αυ-
τού του είδους μεταξύ της ΕΤΕπ και
ενός κράτους-μέλους», σημείωσε ο
κ. Σταϊκούρας, εξηγώντας ότι μέσω
αυτής η ευρωπαϊκή τράπεζα θα α-
ξιοποιήσει τα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση
ιδιωτικών επενδύσεων. Η συμφωνία

θα έρθει σε συνέχεια του μνημονίου
συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο
πλευρές στις 12 Απριλίου. Οπως ε-
ξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, τα δάνεια
του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύ-
ψουν το 40%-50% της επένδυσης,
ενώ το υπόλοιπο μέρος θα καλυφθεί
από δάνεια της ίδιας της ΕΤΕπ και
από ίδια κεφάλαια του επενδυτή.

Το ίδιο σχήμα θα ακολουθηθεί
και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Α-
νασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κα-
θώς και με τις ελληνικές τράπεζες
που θα συμμετάσχουν στο εγχείρη-
μα. Στις τράπεζες το ελληνικό Δη-
μόσιο αναμένεται να απευθύνει πρό-
σκληση, που θα δημοσιευθεί επίσης
τον Σεπτέμβριο.

Από τις δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα
προέκυψε, πάντως, και μια δυσκολία
που υπάρχει στις χρηματοδοτήσεις

έργων από την ΕΤΕπ, παρά το γε-
γονός ότι αυτές έχουν φτάσει σε ύ-
ψος-ρεκόρ: η περυσινή χρηματοδό-
τηση 2,8 δισ. ήταν η τρίτη μεγαλύ-

τερη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ως
ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ έχουν εγκρι-
θεί άλλα 4,3 δισ., ποσό που αντιπρο-
σωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας.
Η δυσκολία φαίνεται πως αφορά
τους φιλόδοξους στόχους για την
κλιματική αλλαγή της ΕΤΕπ, όπως
τους χαρακτήρισε ο υπουργός Οι-
κονομικών, ο οποίος ζήτησε μεγα-
λύτερη ευελιξία επ’ αυτών ώστε «να
προωθηθούν έργα υψηλής προτε-
ραιότητας στην Ελλάδα στην εκπαί-
δευση, την υγεία, την οδική ασφά-
λεια (π.χ. Βόρειος Αξονας Κρήτης),

καθώς και στον ιδιωτικό τομέα».
Ο κ. Χόγιερ τόνισε ότι η τράπεζα

αποσκοπεί στη στήριξη του τελικού
αποδέκτη, των επιχειρήσεων και
όχι των τραπεζών, μέσω των οποίων
διοχετεύονται οι πόροι της.

Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ (συμ-
μετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρός
της, αρμόδιος για την Ελλάδα Κρί-
στιαν Κέτελ Τόμσεν και ο διευθύνων
σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων Αλέν Γκοντάρ) ανα-
φέρθηκαν στη σύμβαση με την Ε-
θνική Τράπεζα για τη στήριξη πλητ-
τόμενων επιχειρήσεων, που υπε-
γράφη χθες. Μικρές, μεσαίες και με-
γάλες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν
από νέες χρηματοδοτήσεις ύψους
1,125 δισ. από την Εθνική Τράπεζα,
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγ-
γυήσεων.

<<<<<<

Η σύμβαση με το υπ. Οι-
κονομικών  θα υπογρα-
φεί  τον Σεπτέμβριο.

Δ Ε Κ Α στα Δ Ε Κ Α

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ

«Προσπεράσαμε την κρίση της παν-
δημίας και είμαστε έτοιμοι για το ά-
νοιγμα της αγοράς», δηλώνει στο
ΔΕΚΑ στα ΔΕΚΑ ο Χρίστος Κωμο-
δρόμος, της Media Lab. Αναφέρεται
στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία
του συμπεριφέρθηκε κατά την πε-
ρίοδο της κρίσης, τις επαφές με τους
πελάτες της, με τους οποίους υπάρχει
διαχρονική σχέση, την τηλεργασία
και τις νέες συνήθειες που φέρνει η
πανδημία. Αναφέρεται ακόμα στους
κερδισμένους από την κρίση και
συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να ε-
πενδύσουν σε προσωπικό και τεχνο-
λογία.

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

Με την πλειοψηφία των πελατών
μας, υπάρχει διαχρονική σχέση. Στην
βάση αυτής της σχέσης, σε μόνιμη
βάση ενημερώνουμε για τις τάσεις
της αγοράς και τις ευκαιρίες που δη-
μιουργούνται για διασπορά των δια-
φημιστικών τους μηνυμάτων.   
Την περίοδο της πανδημίας, πελάτες
μας, των οποίων οι επιχειρήσεις τε-
λούσαν υπό ολική αναστολή εργα-
σιών, δεν θα είχε νόημα, πιστεύω,
για μας να συζητούμε για θέματα ε-
πικοινωνίας, όταν δεν υπήρχε η δυ-
νατότητα αφενός των πωλήσεων και
αφετέρου γνώση για το πότε θα επι-
στρέψουμε στην κανονικότητα.
Από την άλλη, είχαμε πελάτες μας
με προϊόντα διαθέσιμα σε σημεία
πώλησης, που δεν είχαν επηρεαστεί
από την πανδημία π.χ. υπεραγορές,
όπου οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν
ή δεν επηρεάστηκαν από την παν-
δημία οπόταν και διατήρησαν τα δια-
φημιστικά τους πλάνα. Είχαμε και
περιπτώσεις όπου υλοποιήσαμε δια-
φημιστικές καμπάνιες για προϊόντα
πελατών όπου είδαν τα δεδομένα
που είχε δημιουργήσει η πανδημία,
ως ευκαιρία.  

2. Οι επιδοτήσεις των επιχειρή-
σεων από την κυβέρνηση πι-

στεύετε ότι έπιασαν τόπο; Αν
ναι, σε ποιο βαθμό;

Σίγουρα οι επιδοτήσεις αλλά και
οι εφάπαξ χορηγήσεις βοήθησαν τα
μέγιστα να διατηρήσουμε όλες τις
θέσεις εργασίας και τις οικονομικές
μας υποχρεώσεις προς τρίτους. Σε
συνδυασμό με τη μείωση μη ουσιω-
δών εξόδων, πιστεύω ότι προσπερά-
σαμε την κρίση που έχει προκαλέσει
η πανδημία και είμαστε έτοιμοι για
το άνοιγμα της αγοράς.

3. Υπάρχει καταναλωτικό από-
θεμα λόγω της πανδημίας;

Διαβάζοντας αναλύσεις που αφο-
ρούν σε οικονομικά θέματα στα ΜΜΕ,
αντιλαμβάνομαι ότι όντως υπάρχει
απόθεμα το οποίο έχει δημιουργηθεί
κατά την περίοδο της πανδημίας. Ί-
σως ένα στοιχείο που τεκμηριώνει
ως ένα βαθμό το πιο πάνω, είναι η
αύξηση που παρατηρείται στο ύψος
των καταθέσεων στις τράπεζες. 

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

Μετά από τέτοια τραυματική ε-
μπειρία που έχει δημιουργήσει η παν-
δημία, ο κόσμος διψά για διασκέδαση,
για ταξίδια και διακοπές και οτιδήποτε
άλλο προσφέρεται στο να νιώσει ο
καθένας «ελεύθερος» να ζήσει την
ζωή του όπως και πριν από την παν-
δημία!

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

Αντιμετώπισαν την κατάσταση
λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο που την
αντιμετωπίσαμε και εδώ στην Κύπρο.
Με μόνη διαφορά ίσως τις χρονικές
περιόδους των Lock Down που υ-
πήρχαν σε κάθε χώρα. Με τα στελέχη
των εταιρειών, είχαμε επικοινωνία
μέσω τηλεδιασκέψεων αφού οι πλεί-
στοι εφάρμοσαν την τηλεργασία από
το σπίτι.

6. Κατά την άποψή σας ποιοι ή-
ταν οι κερδισμένοι της κρίσης;

Ποια συμβουλή θα τους δίνατε;
Προφανώς, όσες εταιρείες δεν ε-

πηρεάστηκαν από την πανδημία. Πι-
στεύω ότι οι υπεραγορές, εταιρείες
ειδών DIY, εταιρείες παραδόσεων
δεμάτων, παραδόσεων φαγητού, τα
χημεία. Η συμβουλή μου θα ήταν α-
φενός να διερευνήσουν δυνατότητες
ανταπόδοσης στους καταναλωτές
και αφετέρου, στην επένδυση στις
επιχειρήσεις τους σε προσωπικό και
τεχνολογία.  

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 ότι το κράτος διαχειρίστη-
κε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σωστά
την πανδημία. Στήριξε όσο ποτέ άλ-
λοτε τις επιχειρήσεις. Απέτρεψε με
προγράμματα στήριξης να μην χα-
θούν θέσεις εργασίας και οι επιχει-
ρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες.
Από τη άλλη, νιώθω ότι οι πολίτες
στην πλειοψηφία τους συμπεριφέρ-
θηκαν σωστά απέναντι στις εκκλήσεις
των ειδικών για την πανδημία για τα
μέτρα προστασίας. Φυσικά υπάρχουν
και οι αρνητές που θεωρούν ότι όλα
είναι ένα ψέμα. Και αυτό ισχύει μόνο
μέχρι να νοσήσουν οι ίδιοι ή κάποιος
δικός τους άνθρωπος!

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

Σίγουρα έχει επιταχυνθεί η στροφή
μας στο διαδίκτυο για την διεκπε-
ραίωση εκκρεμοτήτων που προ παν-
δημίας επιλέγαμε να το πράξουμε με
προσωπική επίσκεψη. Εταιρείες πί-

σπευσαν την ετοιμασία των διαδι-
κτυακών τους καταστημάτων, προ-
φανώς εξ ανάγκης λόγω της πανδη-
μίας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ε-
πιπτώσεις από τα lock down. Ως εκ
τούτου, όσο βελτιώνεται η εξοικείωση
στην χρήση του διαδικτύου ειδικά
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι
διαδικτυακές συναλλαγές θα γίνονται
όλο και περισσότερο σε πιο μόνιμη
βάση.  

Θεωρώ ότι η πανδημία έχει δημι-
ουργήσει ένα νέο τρόπο σκέψης σε
πολλούς εργοδότες, όσον αφορά τα
εργασιακά. Δυνητικά, θα έχουμε συν-
δυασμό προσωπικής παρουσίας σε
χώρο εργασίας και εφαρμογή κάποιου
συστήματος τηλεργασίας. Από την
στιγμή που η παραγωγικότητα, η α-
πόδοση αλλά και η ομαδικότητα δεν
επηρεάζονται, τότε θα πρέπει να α-
ναμένουμε ακόμη και την ενίσχυση
της τηλεργασίας.

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

Από αναλύσεις που έχω μελετήσει,
θεωρώ δεδομένο ότι το Netflix, όπως
και αρκετές αν όχι όλες οι συνδρο-
μητικές πλατφόρμες streaming πε-
ριεχομένου, θα προσθέσουν την δυ-
νατότητα προγραμματισμού διαφη-
μιστικών μηνυμάτων καθότι το μο-
ντέλο με χαμηλή μηνιαία συνδρομή
μόνο, δεν είναι βιώσιμο. Ως εκ τούτου,
ίσως δούμε διάφορα επίπεδα συν-
δρομών, π.χ χαμηλή συνδρομή με
διαφημιστικά μηνύματα, υψηλή συν-
δρομή premium με “Ads Free” πε-
ριβάλλον. Θα ανέμενα κάτι τέτοιο να
συμβεί αφού ανοίξουν και οι υπόλοι-
πες πλατφόρμες την ευρωπαϊκή α-
γορά, πχ. Disney+  

<<<<<<

«Θεωρώ δεδομένο ότι 
το Netflix, όπως και αρ-
κετές αν όχι όλες οι συν-
δρομητικές πλατφόρμες
streaming περιεχομέ-
νου, θα προσθέσουν την
δυνατότητα προγραμμα-
τισμού διαφημιστικών
μηνυμάτων».

Οι επιχειρήσεις
να επενδύσουν
σε προσωπικό
και τεχνολογία

10. ΛΑΚΩΝΙΚΑ

1. Digital ή Τηλεόραση;
Τηλεόραση

2. Netflix ή AppleTv;
Netflix

3.Ραδιόφωνο ή Spotify;
Ραδιόφωνο

4. Ανάλυση ή είδηση;
Ανάλυση

5. Desktop ή mobile
Desktop

6. Twitter ή Instragram;
Instagram

7. Facebook ή Youtube;
Youtube

8. Notifications ή email;
Email

9. Zoom ή Teams;
Teams

Χρίστος Κωμοδρόμος
MEDIA LAB 

Οσο βελτιώνεται η εξοικείωση στην χρήση του διαδικτύου ειδικά σε άτομα με-
γαλύτερης ηλικίας, οι διαδικτυακές συναλλαγές θα γίνονται όλο και περισσότερο
σε πιο μόνιμη βάση, δηλώνει ο Χρίστος Κωμοδρόμος.   

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

Χωρίς μεταβολή την Τρίτη 
το Χρηματιστήριο
Χωρίς ημερήσια μεταβολή έ-
κλεισε την Τρίτη το Χρηματι-
στήριο, με τον τον Γενικό Δεί-
κτη να διατηρείται στις 65,56
μονάδες. Oριακή άνοδο σε πο-
σοστό 0,03% παρουσίασε ο
Δείκτης FTSE/CySE20 κλείνο-
ντας στις 39,17 μονάδες. Την
ίδια ώρα ο ημερήσιος τζίρος
διαμορφώθηκε στις €78.343.
Έπειτα από μια πτώση που ο-
δήγησε το ΧΑΚ στις 65,24 μο-
νάδες στο χαμηλό της ημέρας,
ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε
φτάνοντας στις 65,99 μονάδες
φτάνοντας στο ψηλότερο ση-
μείο της διαπραγμάτευσης. Ω-
στόσο στη συνεδρία ο Γενικός
Δείκτης υποχώρησε στα επί-
πεδα του χθεσινού κλεισίματος,
όπου διατηρήθηκε, με οριακές
διακυμάνσεις, διατηρήθηκε
μέχρι το τέλος της συνεδρίας.

Από τους επιμέρους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες, κέρδη
παρουσίασαν η Κύρια Αγορά
και οι Επενδυτικές Εταιρείες
με 0,53% και 0,46% αντίστοιχα,
ενώ Ξενοδοχεία και Εναλλα-
κτική Αγορά δεν παρουσίασαν
μεταβολή. Το μεγαλύτερο ε-
πενδυτικό ενδιαφέρον προ-
σέλκυσαν οι τίτλοι της Τρά-
πεζας Κύπρου με €41.441 (πτώ-
ση 0,93% - τιμή κλεισίματος
€1,07). Ακολούθησαν οι μετο-

χές της DemetraHoldingsPlc
με €9.940 (άνοδος 0,51% - τιμή
κλεισίματος €0,40), Petrolina
(Holdings) Public με €6.790
(πτώση 2,73% - τιμή κλεισίμα-
τος €1,07), της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €6.725 (άνοδος 1,32%
- τιμή κλεισίματος €0,76) και
της Logicom Public Ltd με
€3.995 (άνοδος 1,27% - τιμή
κλεισίματος €1,60).

Στο μεταξύ, το Χρηματι-
στήριο ανακοίνωσε οι τίτλοι
της εταιρείας ActibondGrowth
Fund Public Company Ltd, οι
οποίοι διαπραγματεύονται
στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του
ΧΑΚ, θα συνεχίσουν να πα-
ρουσιάζονται με σήμανση (Σ)
στους πίνακες διαπραγμάτευ-
σης και στα δελτία τιμών, ε-
νόψει της απόφασης της Έ-
κτακτης Γενικής της Συνέλευ-
σης για απαλλαγή από τους ε-
πενδυτικούς περιορισμούς.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε
με βάση την Παράγραφο
2.2.6(δ)(iii). Διευκρινίζεται ότι
το Συμβούλιο θα προβεί σε α-
φαίρεση της σήμανσης (Σ) αυ-
τής από τους πίνακες διαπραγ-
μάτευσης και τα δελτία τιμών
του ΧΑΚ για το συγκεκριμένο
λόγο, όταν και εφόσον ολο-
κληρωθεί η πιο πάνω διαδι-
κασία.

«Θα είναι η πρώτη συμφωνία αυτού
του είδους μεταξύ της ΕΤΕπ και ενός
κράτους-μέλους», σημείωσε ο κ. Σταϊ-
κούρας.
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