
Ο πληθωρισμός
απειλεί άμεσα
τις οικονομίες
ΗΠΑ- Ευρώπης
Το φάντασμα του πληθωρισμού
έχει στοιχειώσει τις ΗΠΑ και
την Ευρώπη και απασχολεί έ-
ντονα τις κεντρικές τράπεζες
και τις κυβερνήσεις. Παρά την
έκρηξη του πληθωρισμού στις
ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο
από το 2008 και στο 5,4% τον
Ιούνιο, η Fed επιμένει ότι η ά-
νοδος είναι προσωρινή και θα
υποχωρήσει πιο κοντά στον
στόχο του 2% μέχρι το επόμενο
έτος. Από την πλευρά της και η
ΕΚΤ καθησυχάζει επίσης για
την αύξηση του πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη (στο 1,9% τον
Ιούνιο). Σελ. 10

Δουλεύουν για
να συντηρούν
το κράτος 
Οι Ελληνες εργάστηκαν 179 η-
μέρες για να πληρώσουν 71,9
δισ. ευρώ, σε φόρους και εισφο-
ρές, ποσό που είναι σχεδόν δι-
πλάσιο από αυτό που καταβάλ-
λουν τα νοικοκυριά για την κά-
λυψη των βασικών αναγκών
τους. Σύμφωνα με μελέτη σχεδόν
τον μισό χρόνο οι Ελληνες δου-
λεύουν για να συντηρούν το
κράτος. Σελ. 15

Covid free
γίνονται 
τα κέντρα
διασκέδασης
Και οι μουσικές  σκηνές
Μία σημείωση θα αναρτούν πλέον τα
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κλαμπ
και μουσικές σκηνές, ενημερώνοντας
το κοινό τους ότι πλέον μετατρέπονται
σε covid freeυποστατικά. Αυτό σημαίνει
ότι θα δέχονται πλέον εμβολιασμένους
πολίτες ή όσους έχουν πιστοποιητικό
νόσησης με κορωνοϊό.  Αρχισε ήδη η
υποβολή αιτήσεων  στο υπουργείο. Τι
γίνεται με τα safepass. Σελ. 7

Νέα δοκιμασία
για τις αντοχές
νοσηλευτηρίων
Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο

Με τις νοσηλείες να συνεχίζουν να κα-
ταγράφουν άνοδο για 13η ημέρα, το
σκηνικό εξισορρόπησης του συστήμα-
τος υγείας θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες
μέρες όταν θα ξεκινήσουν τα εξιτήρια.
Ως προϋπόθεση τίθεται η σταθεροποί-
ηση των ημερήσιων κρουσμάτων, κάτω
από τα 1000. Μέσα σε 13 μέρες οι νο-
σηλείες από 93 ανήλθαν στις 228 και
ουδείς είναι σε θέση να προσδιορίσει
την οροφή της ημερήσιας πορείας των
νοσηλειών. Σελ. 5
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΛΗΚΑ

Η πανδημία μπορεί να γίνει ευκαιρία
Η πανδημία είναι μια ξεχωριστή κατάσταση που, εάν οι διαφη-
μιζόμενοι τη χειριστούν στρατηγικά, μπορεί να διαμορφώσει
συνθήκες νέων ευκαιριών, δηλώνει στο 10 στα 10 η Βαρβάρα
Πετροπούλου Λιλλήκα της Marketway Ltd. Επισημαίνει ότι η ε-
ταιρεία της χρησιμοποιεί νέες μεθοδολογίες για να βοηθήσει
στην άμεση ανάκαμψη των πελατών της. Σελ. 24

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Δεν δίνει χρυσό στον Μαδούρο
Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον επαναπατρισμό μεγάλης
ποσότητας χρυσού της Βενεζουέλας, αξίας ενός δισ. δολαρίων,
που φυλάσσεται στο Λονδίνο, η κυβέρνηση της Βρετανίας επι-
βεβαίωσε ότι αναγνωρίζει νόμιμο πρόεδρο της χώρας τον Χουάν
Γκουαϊντό, ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης. Ο χρυσός απο-
τελεί το 15% των αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σελ. 11

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ

Πιέσεις στην αγορά και προκλήσεις
Τη θέση ότι έρχονται πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία με
αυξήσεις στις τιμές αγαθών που θα επηρεάσουν την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα κάνει λόγο ο CEO των Υπεραγορών Αλφαμέγα Γιώρ-
γος Θεοδότου. Περιγράφει το τοπίο και τις προκλήσεις στο λιανι-
κό εμπόριο και αναφέρεται στις επενδύσεις της εταιρείας για ε-
πιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Σελ. 4

ΛΟΝΔΙΝΟ

Αύξηση θέσεων
εργασίας στο Σίτι
Οι ευοίωνες προοπτικές για τη βρε-
τανική οικονομία σε συνδυασμό με
την άρση όλων των περιορισμών στη
χώρα διευκολύνουν τον κλάδο παρο-
χής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
ο οποίος βρίσκεται σε φάση ανάπτυ-
ξης. Τον Ιούνιο οι θέσεις εργασίας
στο Σίτι του Λονδίνου σχεδόν τριπλα-
σιάστηκαν εν συγκρίσει με τα δεδο-
μένα του Ιουνίου του 2020. Σελ. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ετοιμες να χορηγήσουν 
δάνεια 200 εκατ. φέτος
Ετοιμες να χρηματοδοτήσουν τις ι-
διωτικές επενδύσεις που θα εντα-
χθούν στο Σχέδιο Ανάκαμψης είναι
οι τράπεζες στην Ελλάδα, εκτιμώ-
ντας ότι φέτος θα έχουν χορηγήσει
δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ. Ο
ρυθμός των χορηγήσεων θα επιτα-
χυνθεί από το 2022, για να φτάσουν
τα 5 δισ. ευρώ ετησίως έως το
2026. Σελ. 16

ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Παραγωγικότητα και
υβριδική απασχόληση
Η πανδημία υποχωρεί και η εργασία
επιστρέφει σε πιο κανονικό καθε-
στώς. Ωστόσο, η όποια κανονικότητα
απέχει πολύ από την παλαιά. Σε έ-
ρευνα της τράπεζας HSBC φάνηκε ό-
τι το 82% των εργαζομένων θα ήθε-
λαν να δουλεύουν εξ αποστάσεως`.
Αλλη έρευνα αποφαίνεται πως «πολ-
λοί άνθρωποι ευρισκόμενοι στο σπίτι
νιώθουν παραγωγικότεροι». Σελ. 8

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται
από όλα σχεδόν τα τραπεζικά ιδρύματα
της Κύπρου να προχωρήσουν σε έκδοση
ομολόγων βάσει της υποχρέωσης MREL
(Minimum Required Eligible Liabilities)
με τον Οκτώβριο - Νοέμβριο να κορυφώ-

νονται οι διαδικασίες. Η υποχρέωση κε-
φαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών,
στο πλαίσιο πρόληψης κεφαλαιακών κε-
νών που απορρέει από την πανευρωπαϊκή
πρόκληση για τη διαμόρφωση δείκτη
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για

τις κυπριακές τράπεζες, κυμαίνεται στο
22% - 25% μέχρι το τέλος του 2025 και ο
στόχος αυτός προβλέπεται βάσει των
γραμμών που θέσπισε το Ενιαίο Συμβού-
λιο Εξυγίανσης (SRB). Η Τράπεζα Κύπρου
έχει ήδη προβεί σε έξοδο στις αγορές

μέσω ομολόγου που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για σκοπούς MREL και άντλησε
300 εκατομμύρια ευρώ. Στις αγορές α-
ναμένεται να βγουν με ομόλογα MREL
και άλλες τράπεζες, όπως η Ελληνική
Τράπεζα, με πιθανότερη ημερομηνία στα

μέσα του τετάρτου τριμήνου του 2021.
Τα σχέδια εξυγίανσης καταρτίζονται για
όλα τα ιδρύματα και επικαιροποιούνται
τουλάχιστον ετησίως, με στόχο τη δια-
μόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής
εξυγίανσης για κάθε ίδρυμα. Σελ. 3

Στο χορό των ομολόγων MREL οι τράπεζες
Ασκήσεις επί χάρτου για τον χρόνο που θα βγούν στις αγορές – Για να είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες

Ως πρώτη ενέργεια της Λευκωσίας για τις εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου, για το πιλοτικό άνοιγμα του 3,5% της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου, μελετάται η άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας ζητώντας καταδικαστικό ψήφισμα ή δήλωση στη βάση των ψηφισμά-
των που αφορούν το Βαρώσι 550 και 789. Θέση της Λευκωσίας μπροστά στο δίλημμα των Βαρωσιωτών θα είναι να μην συνεργαστούν με το
κατοχικό καθεστώς. Σελ. 6

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
«Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την στα-
θερότητα των τιμών». Αυτή η δήλωση,
η οποία ανήκει στην Κριστίν Λαγκάρντ,
έγινε τον προηγούμενο Μάιο και για
πολλούς υπήρξε προπομπός για τη νέα
νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ, που
ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου και χαρα-
κτηρίζεται από πολλές «πράσινες» ανα-
φορές. Επτά μέρες αργότερα οι «ανεπι-
βεβαίωτοι» εδώ και καιρό φόβοι των ε-
πιστημόνων έγιναν πραγματικότητα
και η υπερχείλιση των ποταμών καλο-
καιριάτικα έσπειρε τον πανικό σε Γερ-
μανία και Βέλγιο. Μέχρι στιγμής, έχουν
καταγραφεί πέραν των 180 νεκρών στις
δύο χώρες ενώ πάνω από 170 άνθρωποι
αγνοούνται στη δυτική Γερμανία. 

«Δεν υπάρχουν λόγια στο γερμανικό
λεξιλόγιο για να περιγράψουν αυτήν
την καταστροφή». Αυτά είναι τα λόγια

της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα
Μέρκελ κατά την επίσκεψή της στο δυ-
τικό κρατίδιο της Ρηνανίας- Παλατινάτο
και συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να
βιαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την
κλιματική αλλαγή». Η καθυστέρηση στη
λήψη των κατάλληλων πολιτικών αφήνει
σήμερα ανοχύρωτες πολιτείες στα ακραία
καιρικά φαινόμενα από την δυτική Ευ-
ρώπη με τις πλημμύρες μέχρι την βόρεια
Αμερική με τον καύσωνα. Για πολλούς
τα δυο φαινόμενα συνδέονται και ση-
ματοδοτούν την αποτυχία των σύγχρο-
νων κοινωνιών να αξιολογήσουν ορθά
τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων
και να προστατευόσουν τους πολίτες
τους.  Κάθε φυσική καταστροφή, όμως,
ακολουθείται και από σημαντική οικο-
νομική επιβάρυνση για ανακούφιση
των άμεσα επηρεαζόμενων και αποκα-

τάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με τον
Γερμανό υπουργό οικονομικών, η άμεση
βοήθεια στις πληγείσες εντός της γερ-
μανικής επικράτειας περιοχές θα ανέλθει
στο ποσό των 300 εκ. ευρώ, ενώ θα α-
παιτηθούν δισεκατομμύρια ευρώ, όπως
χαρακτηριστικά ανάφερε, για να απο-
κατασταθούν οι ζημιές σε σπίτια, δρό-
μους και γέφυρες. 

Γίνονται, συνεπώς, μέρος της μακρο-
οικονομικής εξίσωσης οι φυσικές κα-
ταστροφές συνεπεία ακραίων καιρικών
φαινομένων, αφού σε κάθε περιοχή που
πλήττεται επηρεάζονται οι τιμές των α-
κινήτων, η γεωργική και βιομηχανική
παραγωγή και εν τέλει η χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα. Το τελευταίο
έχει να κάνει με την απώλεια εισοδη-
μάτων των πολιτών που επηρεάζονται,
αλλά και το κόστος αποκατάστασης της

ακίνητης περιουσίας που μέχρι εκείνη
τη στιγμή ήταν υποθηκευμένη για χρη-
ματοδότηση. Στην τελευταία αναθεώ-
ρηση της νομισματικής στρατηγικής,
η ΕΚΤ έχει συμπεριλάβει και την απαί-
τηση όπως οι τράπεζες αναγνωρίζουν
τους κινδύνους που το επιχειρηματικό
τους μοντέλο «διατρέχει», λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής μαζί με την απαίτηση
για την παράθεση συγκεκριμένων μέ-
τρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
Υπάρχει, επίσης, πρόθεση όπως μέρος
του ποσού που δαπανάται για αγορές
εταιρικών ομολόγων να δρομολογηθεί
προς τις «πράσινες» επιχειρήσεις, απο-
τελώντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό
βήμα προς τη νέα εποχή. Με άλλα λόγια,
η συζήτηση στα κλιμάκια των οικονο-
μολόγων της Φρανκφούρτης αφορά
στην προσπάθεια να μην αγνοηθεί ο ε-

λέφαντας στο δωμάτιο, που στην προ-
κειμένη περίπτωση είναι ο κίνδυνος
που συσχετίζεται με την κλιματική αλ-
λαγή έτσι ώστε να υπάρξει μια καλύτερη
αποτύπωση του επιπέδου του κινδύνου
που αναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση. 

Τα πιο πάνω, αν και φαντάζουν μα-
κρινά για τη χώρα μας, αναμένεται πως
θα μας επηρεάσουν άμεσα καθώς απο-
τελούμε αναπόσπαστο κομμάτι του Ευ-
ρωσυστήματος. Και για να μην μείνουμε
μέχρι τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις,
ας αναλογιστούμε την πρόσφατη πυρ-
καγιά στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό
όπου, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν
η χειρότερη στην ιστορία της Κύπρου
γιατί σφοδροί άνεμοι που έπνεαν στην
περιοχή συνέβαλαν στο να καούν με
πρωτοφανή ταχύτητα τεράστιες εκτά-
σεις γης. 
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Αμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας



Οι ειλημμένες αποφάσεις
του Εθνικού Συμβουλίου   
Το είπε και το έκανε ο νεοσουλτάνος. Λες και ή-
ταν σε δικό του… κήπο, επιστράτευσε τον Ντεν-
κτασικό κλώνο και ανακοίνωσαν πειραματικό ά-
νοιγμα του Βαρωσιού. Και κάλεσε τους Βαρω-
σιώτες πρόσφυγες να επιστρέψουν στις περι-
ουσίες τους υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση βε-
βαίως και υπό την κατοχή του ψευδοκράτους.
Η πολιτική μας ηγεσία είχε αποφασίσει πρό-
σφατα, σε συνεργασία μάλιστα με τον Γενικό
Εισαγγελέα και τον Δήμο της κατεχόμενης Αμ-
μοχώστου, τα επόμενα βήματα και κυρίως τις
ανακοινώσεις που θα γίνουν ευθύς αμέσως
μετά τις αναμενόμενες νέες προκλήσεις. Δη-
λαδή σήμερα, μετά τη συνεδρίαση του Εθνι-
κού Συμβουλίου. Όπως πληροφορούμαι από
πηγή μου που ανεβοκατεβαίνει στον Λόφο, οι
αποφάσεις είναι ειλημμένες και σήμερα αναμέ-
νεται μόνο η επιβεβαίωση της πολιτικής ηγε-
σίας για να δοθούν στη δημοσιότητα ως προτρο-
πή προς τους Βαρωσιώτες για τα κελεύσματα
του νεοσουλτάνου και του Ντενκτασικού κλώ-
νου. Οι αποφάσεις που θα δημοσιοποιηθούν
σήμερα θα κρίνουν και την ικανότητα της πολιτι-
κής ηγεσίας να σταθεί ενωμένη και αποτελε-
σματικά αντιμέτωπη με νέα, δυναμική πρόκλη-
ση κατά της ύπαρξής μας σε αυτό τον τόπο. 
Στο Εθνικό Συμβούλιο θα μεταφερθούν και οι
πολλαπλές πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Ανα-
στασιάδης και κυρίως ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδου-
λίδης, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και προς
άλλες κατευθύνσεις, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του
ΟΗΕ αλλά και αλλού. 
Αναμένονται με ενδιαφέρον και οι ανακοινώ-
σεις της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αλλά και των ΗΠΑ... 

••••
Σημασία έχει η έφεση 
για μάθηση 
Τα επεισόδια της Κυριακής στο Προεδρικό και
στο ΣΙΓΜΑ υπερκάλυψαν ένα μεγάλο γεγονός
που αφορούσε τον όγκο της εκδήλωσης δια-
μαρτυρίας, η οποία κατέληξε σε βανδαλι-
σμούς με σαφή κίνδυνο απώλειας ανθρώπι-
νων ζωών. Το μεγάλο ερώτημα που προκάλε-
σε η κοσμοσυρροή στους δρόμους της Λευ-
κωσίας της Κυριακής και της λαοθάλασσας έ-
ξω από το Προεδρικό ήταν: Πού βρέθηκαν ό-
λοι αυτοί; Πώς μαζεύτηκαν; 
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης έπιασαν στον
ύπνο όχι μόνο τους πολιτικούς αλλά και την Α-
στυνομία, η οποία δεν υπολόγισε σωστά τα α-
ριθμητικά δεδομένα και αποδείχθηκε ανίκανη
να παρέμβει αποτελεσματικά. 
Στο πολιτικό επίπεδο, κάποιοι κομματάρχες έ-
βαλαν λυτούς και δεμένους να βρουν την τα-
κτική που ακολούθησαν οι διοργανωτές για

καθαρά διδακτικούς σκοπούς. Στέλεχος συ-
γκεκριμένου κόμματος ακούστηκε να αναφέ-
ρει πως «αν δεν υπήρχαν ανεγκέφαλοι, αναρ-
χικοί και τραμπούκοι μεταξύ των διαδηλωτών
η δυναμική τους θα αποτελούσε ελκυστικό υ-
λικό για προσέγγιση από κάθε κόμμα»...   

••••
Ό,τι δεν λύεται κόβεται
Σπαθί ο Αρχιεπίσκοπος. Εξήγγειλε ότι θα κό-
ψει τον μισθό κάθε ιερέα που δεν εμβολιάζε-
ται, παραπλανεί τον κόσμο και αντιστρατεύε-
ται τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους
εμβολιασμούς. Χθες, μάλιστα, προχώρησε έ-
να βήμα πιο κάτω, συμπεριλαμβάνοντας στη
λίστα και τους δεσπότες που ξεσηκώνουν τον
κόσμο κατά του εμβολιασμού, όπως είπε. 
Να εννοεί άραγε κάποιον συγκεκριμένο; 
Θα δούμε αντιδράσεις από τον Μόρφου ίσως
και άλλους δεσπότες και τους οπαδούς τους; 

••••

Οκτώ δύσκολες μέρες
για το πριγκιπάτο
Εσωκομματική προεκλογική εκστρατεία γίνε-
ται στο πριγκιπάτο για τους δύο υποψήφιους
για την αντιπροεδρία του ΔΗΚΟ. Οι υποψήφι-
οι είναι και οι δύο δικηγόροι, ο Μάριος Πανα-
γιώτου, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου,
και ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αντιδήμαρχος
Λεμεσού.
Από τη ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα μαθαίνω
ότι ο πρίγκιπας Νικόλαος έχει σαφέστατη
προτίμηση υπέρ ενός από τους δύο και την έ-
χει δείξει, γεγονός που μάλλον προκαλεί νέα
εσωκομματικά προβλήματα.
Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την
Τετάρτη 28 Ιουλίου, στην Κεντρική Επιτροπή
του ΔΗΚΟ, όπως ορίζει το καταστατικό του
κόμματος. «Μέσα σε οκτώ ημέρες πολλά μπο-
ρούν να συμβούν. Το έχουμε ξαναζήσει» μου
ανέφερε φανερά προβληματισμένη η Φωτού-
λα, ευχόμενη τόσο πριν όσο και μετά την ε-
κλογή του νέου αντιπροέδρου οι αναταράξεις

να είναι ελεγχόμενες και οι παρενέργειες να
περάσουν σύντομα. Όπως μου είπε, η πλήρω-
ση της θέσης αντιπροέδρου γίνεται μετά από
την αποχώρηση του Αλέκου Τρυφωνίδη από
το ΔΗΚΟ, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη Βουλή
ως βουλευτής της ΔΗΠΑ. «Αυτό και μόνο ελ-
πίζω να μας κάνει να συνετιστούμε και να
δούμε το μέλλον του κόμματος σε μια από τις
πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του», κατέ-
ληξε. 

••••
KOYIZ: Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ΥΠΕΞ της
Ελλάδας Νίκος Δένδιας σε μια χειρονομία
στήριξης της Κύπρου στην επέτειο της τουρ-
κικής εισβολής μετά από 47 χρόνια. Ο Δέν-
διας θα γίνει δεκτός από τον Αναστασιάδη και
θα συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη αλλά και
τον δήμαρχο Αμμοχώστου. Μήπως αυτές τις
ώρες θα χρειαζόταν μια πιο δυναμική κίνηση
από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης; Χω-
ρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η αξία της ε-
πίσκεψης του Νίκου Δένδια. 
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Σήμερα κρίνεται η πολιτική ηγεσία μαζί με την κυβέρνηση

-Λες να μας φέρουν και άλλα ψηφίσματα για να καταπατήσουμε; 

Δύο εκθέσεις για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
Πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία
Κυπριακών Σπουδών εξ αφορμής της
συμπλήρωσης 200 χρόνων της ελληνικής
Παλιγγενεσίας και της συμπλήρωσης
85 χρόνων από την ίδρυσή της τα ε-
γκαίνια δύο εκθέσεων με αρχειακά έγ-
γραφα και πολύτιμα κειμήλια της επο-
χής.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία με την «Ηχώ της Κύπρου
1821-2021» και το δικηγορικό γραφείο
του Χριστόδουλου Βασιλειάδη τελέσθη-
καν από τον Υπουργό Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύριο
Πρόδρομο Προδρόμου την Τρίτη 13 Ι-
ουλίου στο Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέ-
γαρο (έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου)
στη Λευκωσία.

Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών δρος
Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, ακολού-
θησε ο χαιρετισμούς του Χριστόδουλου
Βασιλειάδη και του Ιταλού πρέσβη στη
Λευκωσία κ. Andrea Cavallari. 

Προβλήθηκαν δύο οπτικογραφημένοι
χαιρετισμοί της διευθύντριας των Κρα-
τικών Αρχείων της Νεαπόλεως Ιταλίας
δρος Candida Carina και της Αμαλίας
Παππά, αναπληρώτριας γενικής διευ-
θύντριας των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους στην Αθήνα. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των κει-
μηλίων της έκθεσης από τον δρα Ιωάννη
Ηλιάδη με αναφορές στη σημασία της
Ναυμαχίας του Ναβαρίνο για τη δημι-
ουργία του ελληνικού κράτους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
βράβευση εννέα χωρών, οι οποίες έπαι-

ξαν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία
του πρώτου κράτους των Ελλήνων. Οι
πρέσβεις της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας,
Ιταλίας Ελβετίας, Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής, Πολωνίας, Ρουμανίας, Γερ-
μανίας κλήθηκαν και βραβεύθηκαν με
διμεταλλικό νόμισμα, συλλεκτικό αντί-
γραφο του φοίνικα του πρώτου ελληνι-
κού κράτους, με σημαία του κυπρίων
Αγωνιστών του 1821 και με εκδόσεις
του Γραφείου Χρ. Βασιλειάδη ως ελάχι-
στη αναγνώριση της συμβολής των χω-
ρών τους στον Αγώνα του 1821, για τις
οποίες είχε ετοιμασθεί ειδικό επεξηγη-
ματικό κείμενο. 

Την εκδήλωση διάνθισε με μουσικά
κομμάτια στο ακορντεόν ο τελειόφοιτος
του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας, Αν-
δρέας Σκέττος.  

Από τα οριζόντια μέτρα 
στήριξης νοικοκυριών 

και  επιχειρήσεων 
στα στοχευμένα

Μία από τις ευχάριστες εκπλή-
ξεις της ύφεσης της πανδημίας
είναι το πόσο λίγο έπληξε ευ-
ρωπαϊκά νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις. Στο παρελθόν, έπειτα
από μια βαθιά ύφεση ακολου-
θούσε παρατεταμένη δυσπρα-
γία καθώς νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις είχαν υψηλά χρέη,
χαμηλό εισόδημα και περιορι-
σμένο κεφάλαιο. Δεν συνέβη
όμως στην κρίση της πανδη-
μίας, κυρίως χάρη στα έκτακτα
μέτρα που έλαβαν κυβερνήσεις
και κεντρικές τράπεζες. Δεδο-
μένου ότι νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις αποτελούν επενδυτές,
δανειολήπτες και καταθέτες, η

στήριξη που τους παρείχε το
κράτος ενίσχυσε τη χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα. Τώρα
όμως που ανακάμπτει η οικο-
νομία, οι ιθύνοντες πρέπει να
εξακολουθήσουν να στηρίζουν
όσα τμήματα της οικονομίας ε-
πλήγησαν περισσότερο και να
επαγρυπνούν για τυχόν ενδεί-
ξεις νέων οικονομικών πληγ-
μάτων.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις
δεν επωμίστηκαν το μεγαλύ-
τερο μέρος της ζημίας γιατί το
ανέλαβε ο δημόσιος τομέας. Το
αποτέλεσμα ήταν, όμως, να αυ-
ξηθεί το δημόσιο χρέος κατά
τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ στις
μισές χώρες και κατά περισσό-
τερο από 12% του ΑΕΠ σε άλλες
επτά χώρες. Οι κεντρικές τρά-
πεζες έχουν αγοράσει μεγάλο
μέρος αυτού του νέου δημοσίου
χρέους. Τα σχετικά προγράμ-
ματα των κεντρικών τραπεζών
βοήθησαν να διατηρηθεί στα-
θερό και σε χαμηλά επίπεδα το

κόστος του δανεισμού για τις
κυβερνήσεις. Τα χαμηλά επι-
τόκια στήριξαν τις αποτιμήσεις
των επιχειρήσεων και σε συν-
δυασμό με άλλα μέτρα, όπως
το «πάγωμα» στην αποπληρωμή
των δανείων, ενίσχυσαν τον ε-
πιχειρηματικό κλάδο και δια-
σφάλισαν ρευστότητα στον ι-
διωτικό τομέα. Η θωράκιση του
ιδιωτικού τομέα θέτει τα θεμέ-
λια για μια επιτυχή ανάκαμψη
στην Ευρώπη. Η άνευ προη-
γουμένου στήριξη ήταν η σω-
στή κίνηση, καθώς ήταν άνευ
προηγουμένου και το εξωγενές
σοκ. Η πανδημία όμως δεν έχει
λήξει, γι’ αυτό και πρέπει να
διατηρηθεί αυτή η προστασία
και στην επόμενη φάση της α-
νάκαμψης. Οι κίνδυνοι που α-
πειλούν την οικονομική δρα-
στηριότητα παραμένουν.

Ο δρόμος που πρέπει να α-
κολουθήσουμε εφεξής προϋ-
ποθέτει μια λεπτή ισορροπία.
Καθώς εξελίσσονται οι εμβο-
λιασμοί και ανεβάζει ταχύτητα
η ανάκαμψη, τα έκτακτα μέτρα
στήριξης πρέπει να αντικατα-
σταθούν από πολιτικές παρεμ-
βάσεις στοχευμένες σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις που έ-
χουν πληγεί περισσότερο. Οι
τελευταίες έρευνες καταδει-
κνύουν πως υπάρχουν νοικο-
κυριά και βιομηχανίες ιδιαίτερα
ευάλωτα. Γι’ αυτό και είναι ε-
πιτακτική ανάγκη να στηρι-
χθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις
στον κλάδο των ξενοδοχείων
και σε άλλους κλάδους εξαρτη-
μένους από την κοινωνική ε-
παφή. Δεν είναι, όμως, ανεξά-
ντλητα τα οικονομικά των κρα-
τών, γι’ αυτό και η σωστή πο-
λιτική εφεξής είναι εκείνη που
προβλέπει μείωση του δημοσίου
χρέους. Οταν τεθεί υπό έλεγχο
ο κορωνοϊός και δρομολογηθεί
πλήρως η ανάκαμψη, θα εξα-
νεμιστεί η αβεβαιότητα και θα
μπορούν να ανακληθούν τα έ-
κτακτα μέτρα στήριξης. 

* Oικονομολόγοι του ΔΝΤ, το άρθρο
δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο του Τα-
μείου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και τη συμπλήρωση 85 χρό-
νων από την ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών εγκαινιάστηκαν δύο εκθέσεις με αρχειακά
έγγραφα και πολύτιμα κειμήλια της εποχής.

<<<<<<

Η πανδημία δεν 
έχει λήξει, γι’ αυτό 
και πρέπει να διατηρη-
θεί αυτή η προστασία
και στην επόμενη φά-
ση της ανάκαμψης.

Στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών,
η οποία στεγάζεται στο Παλαιό Αρ-
χιεπισκοπικό Μέγαρο, όπου και τα
ιερά δώματα του Αρχιεπισκόπου Κυ-
πριανού θα εκτεθούν πέραν της πρώ-
της έκθεσης, μία πληθώρα επιπρό-
σθετων κειμηλίων, που σχετίζονται
με την περίοδο του 1821. Τα εκθέ-
ματα προέρχονται από τις Συλλογές
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύ-
πρου, καθώς και τις ιδιωτικές συλ-
λογές της οικογένειας Παύλου Κυ-
πριανού, του νομισματολόγου Αν-
δρέα Πιτσιλλίδη, του Άγι Φιλιππίδη,
του Κώστα Κολλακίδη, του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου Αγ. Νάπας του
Σέργιου Σεργίου, του Νεοπτόλεμου
Κότσαπα και της οικογένειας Πά-
τροκλου και Μαίρης Σταύρου, της
Ι. Μονής Μαχαιρά, της Ι. Μονής Κύκ-
κου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Σε αυτά περιλαμβάνονται όπλα της
περιόδου, χαρακτικά, σπάνιες εκ-
δόσεις, τοιχογραφίες και είδη λαϊκής
τέχνης με απεικονίσεις ηρώων της
επανάστασης του 1821, γραμματό-
σημα, πορτραίτα του αρχιεπισκόπου
Κύπρου Κυπριανού, χάρτες, εφημε-
ρίδες εποχής, ενδυμασίες εποχής,
αναμνηστικά μετάλλια, φιγούρες
θεάτρου Σκιών, ζωγραφικοί πίνακες
του Φώτη Κόντογλου και του λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ.

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των εκ-
θεμάτων κατέχει το πρόπλασμα γλυ-

πτού με τον Ιωάννη Βαπτιστή, το ο-
ποίο δώρισε στην Εταιρεία Κυπρια-
κών Σπουδών ο Ιταλός γλύπτης Don
Battista Marello παραβάλλοντας την
καρατόμηση του Προδρόμου με τον
εθνομάρτυρα αρχιεπίσκοπο Κυπρια-
νό.

Η Έκθεση υποστηρίζεται και τελεί
υπό την αιγίδα της «Επιτροπής Κύ-
προς 1821-2021», του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Παιδείας και της Πρεσβείας της
Ελλάδος στη Λευκωσία και υποστη-
ρίζεται επίσης από την Ασφαλιστική
Εταιρεία Προδρόμου και Μακρυ-
γιάννης, τα Αρτοποιεία Πανδώρα
και το Γραφείο Πιστοποιούντος Υ-
παλλήλου Κωνσταντίνου Αργυρού.

Eκθεση «Χαίρε,  Ω Χαίρε Ελευθεριά» 

Στην πρώτη έκθεση με τίτλο: «Νάπολη και
ελληνική Παλιγγενεσία 1821-2021» η Εται-
ρεία Κυπριακών Σπουδών σε συνεργασία
με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης (Archivio
di Stato di Napoli) και με τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους (Αθήνα) συνδιοργανώνει τρεις
παράλληλες εκθέσεις στη Νάπολη, στην Α-
θήνα και στη Λευκωσία. Μία σειρά από αρ-
χειακά τεκμήρια, πολλά εξ αυτών ανέκδοτα,
καθώς και ιστορικά κειμήλια αναδεικνύουν
την περίοδο από τους προεπαναστατικούς
χρόνους έως και την ίδρυση του νεοελλη-
νικού κράτους και τη δράση του Φιλελλη-
νισμού. Μία σειρά εγγράφων αναφέρονται

στην εμπλοκή της Κύπρου στον αγώνα του
1821 και ως εκ τούτου φωτίζονται λιγότερο
γνωστές πτυχές. Περιλαμβάνονται 157 τεκ-
μήρια από τους τρεις φορείς και οργανώ-
νονται στις εξής ενότητες:  Α. Βασίλειο των
Δύο Σικελιών, Β. Πολεμικές επιχειρήσεις,
Γ. Ναυσιπλοΐα (ναυτικοί, πειρατεία), Δ. Φι-
λελληνισμός, Ε. Η Κύπρος στον αγώνα του
1821. Στην έκθεση δίδεται ιδιαίτερη έμφαση
στα αρχειακά τεκμήρια, τα οποία αναδει-
κνύουν την Κύπρο και την εμπλοκή της
στον Αγώνα του 1821.

Συντελεστές της έκθεσης «Νάπολη και
ελληνική Παλιγγενεσία 1821-2021»: 

Συντονιστής δράσης: Γιάννης Κορίνθιος.
Οργανωτική Επιτροπή: Candida Carino (Αρ-
χεία Νάπολης), Αμαλία Παππά (ΓΑΚ), δρ Χα-
ράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου και δρ Ιωάννης
Ανδ. Ηλιάδης (Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών).
Γραφιστικός σχεδιασμός – επεξεργασία πο-
λυμέσων: Armando Traglia

Οι εκθέσεις στις τρεις χώρες τελούν υπό
τις αιγίδες των Επιτροπών «Ελλάδα 1821»
και «Κύπρος 1821-2021», Πρεσβεία της Ι-
ταλίας στη Λευκωσία, Περιφέρειας Καμπα-
νίας, Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη,
Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, Πρεσβεία
της Ιταλίας στην Αγία Έδρα.

«Νάπολη και ελληνική Παλιγγενεσία 1821-2021»
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται
από όλα σχεδόν τα τραπεζικά ιδρύματα
της Κύπρου να προχωρήσουν σε έκδοση
ομολόγων βάσει της υποχρέωσης MREL
(Minimum Required Eligible Liabilities)
με τον Οκτώβριο - Νοέμβριο να κορυφώ-
νονται οι διαδικασίες. Η υποχρέωση κε-
φαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών στο
πλαίσιο πρόληψης κεφαλαιακών κενών
που απορρέει από την πανευρωπαϊκή
πρόκληση για τη διαμόρφωση δείκτη συ-
νολικής κεφαλαιακής επάρκειας για τις
κυπριακές τράπεζες κυμαίνεται στο 22%
- 25% μέχρι το τέλος του 2025 και ο στόχος
αυτός προβλέπεται βάσει των γραμμών
που θέσπισε το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυ-
γίανσης (SRB). Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα
πληροφόρηση οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
στο πλαίσιο του MRELθα γίνουν ομαλά
από τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου,
βάσει ελαφρύνσεων που κατάφερε να ε-
πιτύχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ωστόσο, αναμένεται όπως αυτό επιβε-
βαιωθεί από τους ίδιους τους επόπτες
στο επόμενο διάστημα. Για τα πρώτα

χρόνια, για το 2022 και το 2023, οι απαι-
τήσεις θα είναι αναλογικά μικρότερες σε
σχέση με τα επόμενα χρόνια, όπως αυτές
του 2024 και του 2025, αφού εν μέσω
πανδημίας και της επόμενης περιόδου
από την έξοδο της πανδημίας οι απαιτή-
σεις θα πρέπει να ανέβουν με ομαλό και
ήρεμο ρυθμό. Ενώ η Τράπεζα Κύπρου
έχει προβεί ήδη σε έξοδο στις αγορές
μέσω ομολόγου που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για σκοπούς MREL και άντλησε
300 εκατομμύρια ευρώ, οι άλλες τράπεζες

δεν έχουν ακόμα προχωρήσει. Το ομόλογο
εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει
ετήσιο επιτόκιο ύψους 2,5%, ποσοστό
που χαρακτηρίστηκε από την κυπριακή
τραπεζική κοινότητα ως πολύ καλό, α-
κολουθώντας το τραπεζικό ρητό «αν έχεις
μπροστά χρήματα τη δεδομένη στιγμή
σε καλή τιμή, τα παίρνεις» (if the money
is on the table you take it). Έτσι και
έπραξε και η Τράπεζα Κύπρου. Η συναλ-
λαγή βελτίωσε τον δείκτη Ελάχιστης Α-
παίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων

Υποχρεώσεων της Τράπεζας σε 18,37%
των σταθμισμένων περιουσιακών στοι-
χείων και σε 10,62% του δείκτη μόχλευσης
μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE), πιο
πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση ύψους
14,94% των σταθμισμένων περιουσιακών
στοιχείων και 5,91% του δείκτη μόχλευσης
μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE),
όπου η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί
μέχρι τέλος 2021.

Στις αγορές όμως αναμένεται να βγουν
με ομόλογα MREL και άλλες τράπεζες,

όπως η Ελληνική Τράπεζα, με πιθανότερη
ημερομηνία στα μέσα του τετάρτου τρι-
μήνου του 2021. Η επίσημη πληροφόρηση
θέλει τις ελάχιστες απαιτήσεις MREL της
Ελληνικής Τράπεζας να τίθενται στο
24,10% των σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (risk
weighted assets, RWA) και 5,91% του
δείκτη μόχλευσης (leverage ratio
exposure, LRΕ) ανοιγμάτων, και αυτό θα
πρέπει να πληρούται μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2025. Επίσης, η Ελληνική θα

πρέπει να συμμορφωθεί με ενδιάμεση
απαίτηση 16,57% των RWA και 5,91%
των LRE μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022.
Οι μικρότερες τράπεζες στο νησί θα α-
κολουθήσουν τις οδηγίες της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (εγχώριου επόπτη),
ενώ ερωτηματικό παραμένει για τις τρά-
πεζες που έχουν άμεση σύνδεση με την
Ελλάδα, όπως η Eurobank Κύπρου, η
Alpha Bank Κύπρου και η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (Κύπρου). Οι τρεις αυτές
τράπεζες δεν αποκλείεται να καλυφθούν

οι MREL απαιτήσεις τους από ομόλογα
που θα ή έχουν προβεί οι μητρικές τους.
Οι τράπεζες αυτές ίσως να μην χρειαστούν
δηλαδή να εκδώσουν χρεωστικά μέσα
μειωμένης εξασφάλισης για να διασφα-
λίσουν την ικανότητα απορρόφησης μελ-
λοντικών ζημιών, όσο και την ευχέρεια
εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με
ίδια μέσα για σκοπούς αποκατάστασης
της κεφαλαιακής επάρκειας και να «φρο-
ντίσουν» οι μητρικές.

Περίεργο «τάιμινγκ»
Σε ένα δύσκολο τραπεζικό περιβάλλον

που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, έχουν
μία ακόμα απαίτηση, αυτή του ομολόγου
MREL, με απώτερο σκοπό να είναι κε-
φαλαιακά θωρακισμένες. Οι κυπριακές
τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχουν
να αντιμετωπίσουν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που παραμένουν στους ισολογι-
σμούς τους και με φόβο μην δημιουργη-
θούν περισσότερα, την ψηφιοποίηση,
την ανάπτυξη εν μέσω μίας πολύ μικρής
αγοράς και δεσμά με συλλογικές συμβά-
σεις συντεχνιών που ανεβάζουν κατά
πολύ το κόστος. Το ομόλογο MREL είναι
ένας σχεδιασμός (απαίτηση) που θα πρέ-
πει να «τρέξει» εν μέσω πανδημίας, με
το «τάιμινγκ» να μην είναι και το καταλ-
ληλότερο. Ο κίνδυνος για δημιουργία
νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων -όπως μεταφέρουν τραπεζίτες- όχι
λόγω μορατόριουμ (σχεδίου αναστολής
δόσεων) αλλά λόγω επιπτώσεων της παν-
δημικής κρίσης, είναι ορατός και αυτό
διαφαίνεται και ως το μεγαλύτερο τρα-
πεζικό πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή.

Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιμων υποχρεώσεων κάθε πι-
στωτικού ιδρύματος εκφράζεται ως πο-
σοστό των συνολικών υποχρεώσεων και
ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύ-
ματος και καθορίζεται από την Αρχή Ε-
ξυγίανσης.  Στόχος είναι να διασφαλίζεται
η επάρκεια της απορρόφησης ζημιών
από τους ιδιοκτήτες/μετόχους και τους
πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος, κατά
την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης πα-
θητικού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή να α-
παιτείται η παροχή κρατικής ενίσχυσης.  

Living on the sea

NEW F&B SPACE FOR RENT

Join the island’s most vibrant destination for 

living, yachting, dining and shopping. Be a part 

of the beating heart of Limassol’s commercial 

offering at the tail end of our thriving seafront.

To receive more information and the tender documents, 

please contact www.limassolmarina.com/news

Deadline for completed tender applications:   

31st August 2021

Previous experience in the F&B sector is required.

Προγραμματίζουν ομόλογα Mrel οι τράπεζες
Ασκήσεις επί χάρτου για το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να εκκινήσουν τη διαδικασία και να βγουν στις αγορές

<<<<<<

Στις αγορές αναμένεται 
να βγουν με ομόλογα MREL 
και άλλες τράπεζες, όπως 
η Ελληνική Τράπεζα, με 
πιθανότερη ημερομηνία 
στα μέσα του τετάρτου τρι-
μήνου του 2021. Σε ένα δύσκολο τραπεζικό περιβάλλον που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, έχουν μία ακόμα απαίτηση, αυτή του ομολόγου MREL,

με απώτερο σκοπό να είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες.

Οι ενέργειες 
εξυγίανσης

Τα σχέδια εξυγίανσης καταρτίζο-
νται για όλα τα ιδρύματα και επι-
καιροποιούνται τουλάχιστον ε-
τησίως, με στόχο τη διαμόρφω-
ση αποτελεσματικής στρατηγι-
κής εξυγίανσης για κάθε ίδρυμα.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζε-
ται, κατ ά το δυνατόν, η απρόσκο-
πτη και ομαλή εφαρμογή ενερ-
γειών εξυγίανσης στο ίδρυμα,
σε περίπτωση που αυτό πληροί
τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται
ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιμων υποχρεώσεων
εκφρασμένο ως ποσοστό επί
τοις εκατό του συνόλου των υπο-
χρεώσεων και των ιδίων κεφα-
λαίων της τράπεζας. Το Ενιαίο
Συμβούλιο Εξυγί  ανσης (SRB) εί-
ναι αρμόδιο για τη σύνταξη των
σχεδίων εξυγίανσης των διασυ-
νοριακών ομίλων και των ιδρυ-
μάτων που εποπτεύονται άμεσα
από την ΕΚΤ.
Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κε-
φαλαίων και επιλέξιμων υπο-
χρεώσεων (MREL) βρίσκεται σε
συνάρτηση με την Οδηγία
2014/59/EE για τη θέσπιση
πλαισίου για την εξυγίανση τρα-
πεζών και επενδυτικών εταιρει-
ών (BRRD) που ισχύει από
1/1/2016. 
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΊΑ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Για αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών
που θα επηρεάσουν την εφοδιαστική α-
λυσίδα και την οικονομία, κάνει λόγο ο
CEO των Υπεραγορών Αλφαμέγα Γιώργος
Θεοδότου. Περιγράφοντας το τοπίο στον
τομέα του λιανικού εμπορίου ένα χρόνο
μετά την πανδημία, ο κ. Θεοδότου ανα-
φέρεται σε προκλήσεις και ευκαιρίες που
διανοίγουν τον δρόμο για την ανάκαμψη.
Μία από αυτές τις ευκαιρίες και το ηλε-
κτρονικό εμπόριο. Ο κ. Θεοδότου αναφέρει
ότι οι Υπεραγορές Αλφαμέγα επένδυσαν,
στη διάρκεια αυτής της περιόδου, στην
επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού τους, διαβλέποντας ενίσχυση της
στροφής των πολιτών προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Δεν αναμένεται ωστόσο ότι
θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό
τρόπο ψωνίσματος.
-Το λιανικό τροφίμων ήταν ίσως ο μο-
ναδικός τομέας που εν μέσω πανδη-
μίας σημείωσε αύξηση κύκλου εργα-
σιών. Με το ίδιο σκεπτικό, πώς έχει
αποτυπωθεί στις πωλήσεις το τέλος
της καραντίνας και το άνοιγμα των
υπόλοιπων κλάδων του λιανικού τον
τελευταίο μήνα;

- Αναμφίβολα, μετά τη χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων οι πωλήσεις πα-

ρουσιάζουν σταθεροποίηση, ωστόσο α-
ξίζει να σημειωθεί ότι παραμένουν αυ-
ξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές. Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των
τροφίμων εξακολουθεί να παρουσιάζει
σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια
και είναι ίσως ο μοναδικός τομέας του
λιανικού εμπορίου που κατέγραψε αύξηση
εν μέσω πανδημίας. Επιπλέον, μετά το
τέλος του lockdown, έχουμε παρατηρήσει
αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες.
Κατά τη διάρκεια του lockdown, ο κατα-
ναλωτής πραγματοποιούσε λιγότερες ε-
πισκέψεις στα καταστήματα, αλλά το κα-
λάθι του ήταν αυξημένο, ενώ μετά την
καραντίνα, ο καταναλωτής επέστρεψε
στην κανονικότητα, πραγματοποιώντας
περισσότερες επισκέψεις και έχοντας μι-
κρότερο καλάθι. Με την επιστροφή στην
κανονικότητα, ο καταναλωτής δεν νιώθει
πλέον την ανάγκη αποθήκευσης προϊό-
ντων.
-Ποια η επόμενη μέρα για το λιανικό
εμπόριο γενικότερα μετά την πανδη-
μία. Πώς και πότε αναμένετε την α-
νάκαμψη;

-Αναμφίβολα, η πανδημική κρίση ε-

πέφερε καίριο πλήγμα σε όλους τους το-
μείς της  οικονομικής δραστηριότητας
και το λιανικό εμπόριο δεν θα μπορούσε
να αποτελεί εξαίρεση. Τα περιοριστικά
μέτρα, το κλείσιμο καταστημάτων στις
περιόδους καραντίνας και η απώλεια ει-
σοδημάτων μεγάλης μερίδας των κατα-
ναλωτών εξαιτίας της πανδημίας, επη-
ρέασαν σε μεγάλο βαθμό και το λιανικό
εμπόριο. Πολλές επιχειρήσεις του τομέα
-πλην της κατηγορίας των τροφίμων και
των ειδών πρώτης ανάγκης- είδαν τις
πωλήσεις τους να πέφτουν κατακόρυφα.
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία
μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2021
καταγραφόταν μείωση στον Δείκτη Όγκου
Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου. 

Πάντως, τα πιο πρόσφατα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφορικά
με το λιανικό εμπόριο, δίνουν μια πιο εν-
θαρρυντική εικόνα. Ο Δείκτης Αξίας Κύ-
κλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυ-
ξήθηκε τον Μάρτιο του 2021 κατά 8,6%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους, ενώ κατά τον ίδιο
μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών
Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 10,6%.
Εκείνο, όμως, που πρέπει να γίνει κατα-
νοητό από όλες τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα, είναι ότι
η πανδημία έχει διαφοροποιήσει άρδην
τα όσα μέχρι πρότινος γνωρίζαμε, αλ-
λάζοντας τις συνήθειες και τα οικονομικά
δεδομένα των καταναλωτών. Είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι διαδικτυακές αγορές και
κατ’οίκον παράδοση κερδίζουν ολοένα
και περισσότερο έδαφος. Το στοίχημα
για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι
να καταφέρουν να ανταποκριθούν εγκαί-
ρως στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, ε-
πανεξετάζοντας τη στρατηγική τους και
επισπεύδοντας τα σχέδιά τους για ψη-
φιακό μετασχηματισμό. Η επιστροφή
του τομέα στην ανάκαμψη θα εξαρτηθεί,
αναμφίβολα, από την ευελιξία που θα ε-
πιδείξει η κάθε επιχείρηση, την κρατική
στήριξη και την ανταπόκριση των τρα-
πεζών στην ανάγκη των λιανεμπόρων
για παροχή ρευστότητας. Προσωπική
μου εκτίμηση είναι ότι η οικονομία θα
βρεθεί αντιμέτωπη με πληθωριστικές
πιέσεις. Ήδη παρατηρούνται αυξήσεις
στις τιμές των βασικών αγαθών και κυρίως
εισαγόμενων προϊόντων, οι οποίες ίσως
επηρεάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα
και κατ’ επέκταση την οικονομία. Η ε-
κτόξευση των τιμών οφείλεται κυρίως
στο γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς σε
πολλά αγαθά έχει δεκαπλασιαστεί, ενώ
αύξηση παρουσιάζει και ο χρόνος παρά-
δοσής τους. 

Μεγαλύτερο ψηφιακό καλάθι
-Ποια η εικόνα για τις δικές σας online
πωλήσεις; Τι μερίδιο συγκεντρώνουν
από το σύνολο των πωλήσεων; Έχει
κερδίσει τον καταναλωτή στην Κύπρο
το online shopping;

-Η εκδήλωση της πανδημίας επίσπευσε
τα σχέδιά μας για τη δημιουργία του η-
λεκτρονικού μας καταστήματος. Είναι

γεγονός ότι πριν από την εμφάνιση του
Covid-19, η Κύπρος κατατασσόταν ανά-
μεσα στις χώρες με τη χαμηλότερη δι-
είσδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο πα-
νευρωπαϊκά, εικόνα η οποία άλλαξε άρδην
το 2020, οπότε και έγιναν αλματώδη βή-
ματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το η-
λεκτρονικό κατάστημα των Υπεραγορών
Αλφαμέγα τέθηκε σε λειτουργία τον Φε-
βρουάριο του 2021, προσφέροντας πα-
γκύπρια κάλυψη και μία ευρεία γκάμα
προϊόντων πέραν των δέκα χιλιάδων κω-
δικών. Και όπως φάνηκε, κάλυψε ένα
πολύ μεγάλο κενό της αγοράς, καθώς
από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του,
το ενδιαφέρον του κοινού ξεπέρασε κάθε
προσδοκία μας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα τέλη
Μαρτίου καταγράφηκε σημαντική αύξηση
στις εγγραφές νέων πελατών, ενώ η επι-
σκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας τετρα-
πλασιάστηκε. Επιπλέον, ο μέσος όρος
προϊόντων στο ψηφιακό καλάθι του κα-
ταναλωτή ήταν τέσσερις φορές μεγαλύ-
τερος σε σχέση με το καλάθι των επι-
σκεπτών στα καταστήματά μας. 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Εκπόνηση του Έργου Μακροχρόνιας
Οικονομικής Στρατηγικής της Κύπρου
με ονομασία «Όραμα 2035» στοχεύει στη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου ανάπτυξης, που θα θέσει το πλαίσιο
και θα αποτελέσει τον οδηγό εφαρμογής
ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τη
χώρα. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Α-
νταγωνιστικότητας Κύπρου, με τη σύμ-
φωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών
και τη χρηματοδότηση που εξασφαλί-
στηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προχώρησε στον καταρτισμό της Μα-
κροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονο-

μίας. Βασική επιδίωξη της νέας Μακρο-
πρόθεσμης Στρατηγικής είναι η διαμόρ-
φωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής
για τη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας
της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια.
Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικο-
νομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακρο-
πρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικό-
τητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας

και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας
των πολιτών της Κύπρου. Η νέα Στρα-
τηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρα-
κτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σημα-
τοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων
και επιδιώξεων του «Οράματος 2035».
Για την οριστικοποίηση της Έκθεσης,
το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνι-
στικότητας Κύπρου διοργανώνει διαδι-

κτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση
και διαβούλευση σχετικά με την Μακρο-
πρόθεσμη Στρατηγική για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας
την Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021. Τονίζεται
δε, πως η ανάγκη θέσπισης μιας μακρο-
πρόθεσμης στρατηγικής και ενίσχυσης
της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας
της οικονομίας της Κύπρου διαπιστώθηκε

από το Συμβούλιο Οικονομίας και Αντα-
γωνιστικότητας της Κύπρου, ιδιαίτερα
μετά και την ανάλυση της πρώτης Έκ-
θεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο
που δημοσιεύτηκε το 2019. Σύμφωνα με
τη σχετική παρουσίαση της μακροπρό-
θεσμης στρατηγικής για τη βιώσιμη α-
νάπτυξη της Κύπρου το Συμβούλιο ανα-
φέρει πως «μέχρι το 2035, θα είμαστε

ένα κράτος πρότυπο στον κόσμο που θα
διαμορφώνει το μέλλον του με έναν α-
ποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό που
θα εξυπηρετεί πολίτες και επιχειρήσεις
 μεγάλες και μικρές  κάθε ώρα της η-

μέρας μέσω ψηφιακών πλατφόρμων. Οι
ρυθμιστικοί φορείς θα διατηρούν μια α-
νοιχτή, διαφανή και δίκαιη αγορά για το-
πικές και ξένες επιχειρήσεις, υποστηρι-
ζόμενες από ένα αποτελεσματικό δικα-
στικό σύστημα που θα επιλύει γρήγορα
τις διαφορές. Η χάραξη πολιτικής θα α-
κολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
και τη διακυβέρνηση της ΕΕ, οι πολιτικές
όμως θα τροποποιούνται και προσαρμό-
ζονται στις τοπικές εξελίξεις και φιλοδο-
ξίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος α-
ναλαμβάνει την ευθύνη για να διαμορ-
φώνει το μέλλον της». Την ίδια ώρα, σχε-
τικά με την ανθεκτική οικονομία, ανα-
φέρει ότι «θα έχουμε μια ακμάζουσα και
ανθεκτική οικονομία, στο σταυροδρόμι
της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής
με υψηλά, αυξανόμενα επίπεδα παραγω-
γικότητας και κομβικό σημείο καινοτο-
μίας. Ο οικονομικός κύκλος θα εξαρτάται
πολύ λιγότερο στους φυσικούς πόρους
και θα υποστηρίζεται από τις αρχές της
ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονο-
μίας. Η οικονομία της Κύπρου θα είναι
διαφοροποιημένη και έτσι η οικονομική
ανάπτυξη θα είναι πιο βιώσιμη και πιο
ανθεκτική σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς
παράγοντες». Τέλος, το Συμβούλιο τονίζει
στην έκθεση πως «όλοι οι πολίτες θα α-
πολαμβάνουν μια ευτυχισμένη, υγιή και
ασφαλή ζωή με καλές ανταμοιβές στις
εργασίες τους και υψηλό βιοτικό επίπεδο
σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνία. Θα υπερηφανευόμαστε για ένα
εκπαιδευτικό σύστημα παγκόσμιου κύ-

ρους, ένα εξαιρετικό σύστημα υπηρεσιών
υγείας και μια κοινωνία που λειτουργεί
στη βάση των αρχών του κράτους δικαίου
και καταπολεμά τη διαφθορά και η οποία
παρέχει ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες για
όλους με βιώσιμο τρόπο».

Οι υποτομείς της ανάπτυξης
Σύμφωνα με την παρουσίαση, κατα-

γράφεται πως χρησιμοποιήθηκε μια α-
νάλυση πολλαπλών κριτηρίων για να
βρεθούν οι υπο-τομείς που μπορεί να φέ-
ρουν την ανάπτυξη στην Κύπρο. Υπο-
γραμμίζεται δε, πως πρέπει να επιτευχθεί
ισορροπία μεταξύ αυτών των υπο-τομέων
με τους υφιστάμενους τομείς οι οποίοι
τροφοδοτούν την ανάπτυξη σήμερα και
είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργική
τεχνολογία, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός
υγείας και ευεξίας, η ελαφριά βιομηχανία,
οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι τομείς
τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοι-
νωνιών. Πρόσθετα, το Συμβούλιο ανα-
φέρει πως αξιολόγησε την απόδοση της
Κύπρου έναντι «αντίστοιχων» χωρών και
χωρών «προτύπων». Αντίστοιχες χώρες
είναι η Ιρλανδία, Εσθονία, Σλοβενία, Μάλ-
τα, Ισραήλ και οι χώρες πρότυπα η Σι-
γκαπούρη, Φινλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο
Βασίλειο και Δανία.

Το «Όραμα 2035» της Κύπρου βασί-
ζεται σε τρεις πυλώνες οι οποίοι υποστη-
ρίζονται από συγκεκριμένους στρατηγι-
κούς στόχους, στο παγκόσμιο πρότυπο
έθνος, στην ακμάζουσα και ανθεκτική
οικονομία και στη δίκαιη και χωρίς απο-
κλεισμούς κοινωνία. Κάθε στρατηγικός
στόχος θα ελέγχεται και θα παρακολου-
θείται από τις αρχές συνεχώς με βάση
συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (key
performance indicators).

Προς οικονομικό μοντέλο με ματιά στο 2035 η Κύπρος
Η νέα Στρατηγική εμπεριέχει πέραν των 200 πρακτικών εισηγήσεων, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων

Ο οικονομικός κύκλος θα εξαρτάται πολύ λιγότερο στους φυσικούς πόρους και θα υποστηρίζεται από τις αρχές της ψηφιοποίησης και της
πράσινης οικονομίας.

<<<<<<

Η απόδοση της Κύπρου συ-
γκρίνεται με  «αντίστοιχων»
χωρών όπως η Ιρλανδία, 
Εσθονία, Σλοβενία, Μάλτα,
Ισραήλ και οι χώρες πρότυπα
για το νέο μοντέλο, Σιγκα-
πούρη, Φινλανδία, Ολλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία.

Αυξήσεις στις τιμές επηρεάζουν την οικονομία
Οι πιέσεις στην αγορά, οι νέες τάσεις και οι επενδύσεις - Τι δηλώνει ο CEO των υπεραγορών Αλφαμέγα, Γιώργος Θεοδότου στην «Κ»

Επενδύσεις στο online
-Έχετε ήδη προχωρήσει σε αρκετά
ανοίγματα στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, κυρίως με τις online αγορές.
Τι επενδύσεις έχουν γίνει σε αυτό
τον τομέα; 
-Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπε-
ραγορών Αλφαμέγα καταρτίστηκε
πολύ πριν από την έλευση της πανδη-
μίας, με στόχο την ικανοποίηση των
συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών
της κοινωνίας. Το πλάνο μας για τε-
χνολογική εξέλιξη αφορούσε όλα
σχεδόν τα κομμάτια της επιχειρησια-
κής μας λειτουργίας, μεταξύ άλλων,
και την εμπειρία ψωνίσματος που
προσφέρουμε. Επενδύοντας παράλ-
ληλα στον παραδοσιακό τρόπο ψωνί-
σματος και υιοθετώντας έξυπνες τε-
χνολογικές λύσεις στα καταστήματά
μας, όπως τα ταμεία self-checkouts
που προσφέρουν μεγάλη διευκόλυν-
ση στους πελάτες μας, ξεκινήσαμε,
προ κορωνοϊού, την υλοποίηση του
πρότζεκτ που αφορούσε τη μετάβασή
μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, επενδύσαμε στην ανα-
βάθμιση της υφιστάμενης ιστοσελί-
δας μας, ώστε να μετατραπεί σε ηλε-
κτρονικό κατάστημα, δημιουργήσαμε
ένα υπερσύγχρονο κέντρο εκπλήρω-
σης παραγγελιών και έναν στόλο από
φορτηγά προηγμένης τεχνολογίας
για την παράδοση των προϊόντων, ε-
νώ ήδη έχουμε προχωρήσει στη δεύ-
τερη φάση υλοποίησης του πρότζεκτ
για ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη δημι-
ουργία δεύτερου κέντρου διανομής
και την προσθήκη επιπλέον φορτη-
γών στον στόλο μας. «Η εκτόξευση των τιμών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς σε πολλά αγαθά έχει δεκαπλασιαστεί, ενώ αύξηση πα-

ρουσιάζει και ο χρόνος παράδοσής τους», αναφέρει ο Γιώργος Θεοδότου. 

<<<<<<

Η επιστροφή του τομέα 
στην ανάκαμψη θα εξαρτη-
θεί, από την ευελιξία των επι-
χειρήσεων, την κρατική στή-
ριξη και την ανταπόκριση των
τραπεζών στην ανάγκη για
παροχή ρευστότητας.

-Ποια τα επόμενα βήματα μετά την
πανδημία; Θα συνεχίσετε να επεν-
δύετε στη φυσική παρουσία της υ-
περαγοράς;

-Την περίοδο αυτή επικεντρωνόμαστε
στο άνοιγμα των νέων μας καταστημά-
των εντός του Metropolis Mall στη Λάρ-
νακα, αλλά και στη Μαρίνα Αγίας Νάπας.
Θεωρούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο
δεν θα υποκαταστήσει τον παραδοσιακό
τρόπο ψωνίσματος. Οπωσδήποτε έχει
ανοίξει τους ορίζοντες των καταναλωτών
και τους έχει προσφέρει νέες δυνατό-
τητες και μια νέα εμπειρία ψωνίσματος,
αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά
με τον παραδοσιακό τρόπο ψωνίσματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, από τη δική μας
πλευρά, θα συνεχίσουμε να διερευνούμε
την εφαρμογή νέων και καινοτόμων τε-
χνολογικών λύσεων στα καταστήματά
μας, με στόχο την απλοποίηση των ε-
σωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών

μας και τη βελτίωση της εμπειρίας ψω-
νίσματος που προσφέρουμε. Σε ό,τι α-
φορά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα,
βρίσκεται ήδη στα σκαριά η υλοποίηση
της β΄ φάσης, η οποία, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει τη δημιουργία δεύτερου
κέντρου διανομής και την προσθήκη
επιπλέον φορτηγών στον στόλο μας. Ε-
πιπρόσθετα, στους στόχους μας βρί-
σκεται η προσφορά προσωποποιημένων
υπηρεσιών στο πλαίσιο της digital ε-
πικοινωνίας με τους πελάτες μας, βάσει
της διαδικτυακής συμπεριφοράς τους.
Κινητήρια δύναμη της συνεχούς ανα-
βάθμισης και εξέλιξής μας, αποτελεί ο
αμετάκλητος στόχος μας για παροχή
καλύτερης και πιο ποιοτικής εξυπηρέ-
τησης στους πελάτες μας.
-Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε τον
ανταγωνισμό στον τομέα των υπε-
ραγορών να αυξάνεται στο κομμάτι
της φυσικής παρουσίας καταστη-

μάτων. Η αυξημένη παρουσία κα-
ταστημάτων επηρέασε θετικά τον
κύκλο εργασιών του κλάδου; 

-Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου
τροφίμων είναι απόλυτα υγιής, κατα-
γράφοντας σταθερά βήματα ανάπτυξης
τα τελευταία χρόνια, ενώ εν μέσω πε-
ριοριστικών μέτρων συνέχισε να ανα-
πτύσσεται, σε αντίθεση με τους υπό-
λοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου
που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο
εργασιών τους, ειδικά τους πρώτους
μήνες του 2020. Ο ανταγωνισμός στον
τομέα, οπωσδήποτε είναι ωφέλιμος και
αποτελεί κίνητρο για ολοένα και περισ-
σότερη εξέλιξη και βελτίωση της προ-
σφερόμενης εμπειρίας στον κατανα-
λωτή, οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε
θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Μο-
χλός ανάπτυξης των Υπεραγορών Αλ-
φαμέγα είναι η συνεχής εξέλιξη και α-
ναβάθμιση. 

Aνοιγμα σε Λάρνακα και Αγία Νάπα



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε περιβάλλον που επικρατούσε πριν από το Πάσχα
και που οδήγησε άρον-άρον στο τρίτο Lockdown,
έχει επιστρέψει το σύστημα υγείας το οποίο με
βάση την επιδημιολογική αξιολόγηση άρχισε να
δέχεται και πάλι πιέσεις. Η σταθερή ανοδική
πορεία που καταγράφουν από τις 7 Ιουλίου 2021,
οι ασθενείς COVID-19 που χρήζουν νοσηλείας,
εν πολλοίς αποκαλύπτουν τους λόγους ανησυχίας
σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο που οδή-
γησαν στην εσπευσμένη λήψη περιοριστικών
μέτρων. 

Μέσα σε 13 μέρες οι νοσηλείες από 93 ανήλθαν
στις 228 και με τα σημερινά δεδομένα ουδείς
είναι σε θέση να προσδιορίσει την οροφή της η-
μερήσιας πορείας των νοσηλειών. Αυτό το οποίο
λέγεται με βεβαιότητα, από την ομάδα που αξιο-
λογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι πως οι
ημερήσιες καταγραφές των τελευταίων ημερών
στην ουσία έχουν φέρει το σύστημα υγείας στα
όριά του. Οποιαδήποτε αύξηση των ημερήσιων
κρουσμάτων πάνω από τα 1000 θα προκαλέσει
νέο συναγερμό, περισσότερο λόγω των ελλείψεων

σε ανθρώπινο δυναμικό και λιγότερο σε υποδομές
νοσηλείας που φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια.
Τα σημάδια σταθεροποίησης των ημερήσιων
κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες κοντά στα 1000,
αποτελούν την κόκκινη γραμμή με τους ειδικούς
να ελπίζουν πως τις επόμενες μέρες θα επέλθει
εξισορρόπηση στις εισαγωγές ασθενών με τα ε-
ξιτήρια, κάτι που αναμένεται να φανεί μέχρι τέλος
του μήνα. Μοναδική προϋπόθεση τα ημερήσια
κρούσματα να σταθεροποιηθούν στα σημερινά
επίπεδα.

Οι νοσηλείες
Με βάση τις νοσηλείες της περασμένης Δευ-

τέρας (228), το σύστημα υγείας εκτιμάται πως
βρίσκεται στα όριά του. Η ομάδα των λοιμωξιο-
λόγων που αξιολογούν τα ημερήσια δεδομένα
παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις κατα-
γραφές, που στην παρούσα φάση αντιστοιχούν
σε δέκα περιστατικά εισαγωγών περισσότερα,
σε σχέση με αυτά που ολοκληρώνουν τη νοσηλεία
τους. Σε απόλυτους αριθμούς τα όρια σταθερο-
ποίησης προσδιορίζονται μεταξύ 210 και 250 πε-
ριστατικών νοσηλείας, κάτι που αναμένεται να
εμφανιστεί τις επόμενες μέρες εάν και εφόσον
τα ημερήσια κρούσματα δεν ξεπεράσουν τα 1000.
Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως εκτιμάται, οι υ-
φιστάμενες υποδομές θα μπορούν να καλύψουν
τις περιπτώσεις που χρήζουν κοινές κλίνες νο-
σηλείας, χωρίς ωστόσο να υπολογίζονται οι παι-
διατρικές ανάγκες και τα περιστατικά που χρήζουν
νοσηλείας σε εντατικές. 

Η εξίσωση
Στο πλάνο παρακολούθησης των νοσηλειών

κυριαρχεί το 3% που είναι το ποσοστό των κρου-
σμάτων που θα χρειασθούν νοσηλεία για χρονικό
διάστημα από 7 μέχρι 10 ημέρες. Στο καλό σενάριο
που τα ημερήσια κρούσματα παραμείνουν στα
σημερινά επίπεδα (κάτω από 1000), οι ειδικοί υ-
ποστηρίζουν πως το σύστημα υγείας, το διάστημα
από 7 μέχρι 10 μέρες, δέχεται μόνο εισαγωγές σε
ποσοστό 3% των ημερήσιων κρουσμάτων, με α-
ποτέλεσμα μετά την 5η μέρα να επιβαρύνεται α-
νησυχητικά. Χωρίς εξιτήρια οι ειδικοί λένε πως
οι νοσηλείες θα πρέπει να φθάσουν στις 210 προ-
κειμένου να ξεκινήσουν τα εξιτήρια και κατά συ-
νέπεια να απελευθερωθούν κλίνες. Για την ώρα
η ισορροπία του συστήματος νοσηλειών παραμένει
μόνο στόχος. Μια ένδειξη για εξισορρόπηση του
συστήματος αποτελούν τα ημερήσια κρούσματα,

τάση που με βάση την εξίσωση που ακολουθούν
οι ειδικοί, θα μετακυλιστεί, θετικά ή αρνητικά,
στις νοσηλείες μετά από δυο εβδομάδες.

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν δίνεται

μια πειστική εξήγηση και για τη στόχευση που
γίνεται στις ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν
εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει την δια-
δικασία. Με ένα σημαντικό ποσοστό εμβολιαστικής

του πληθυσμού, ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων
που χρήζουν νοσηλείας έχει υποχωρήσει στα 53
έτη. Από τους νοσούντες 9 στους 10 είναι ανεμ-
βολίαστοι και με βάση το ιστορικό νοσηλείας
τους, αποτελούν επαφή κυρίως συγγενικού τους
προσώπου, νεαρότερης ηλικίας που δεν χρήζει
νοσηλείας. Όπως μας εξήγησε ειδικός που συμ-
μετέχει στην αξιολόγηση των επιδημιολογικών
δεδομένων, στην παρούσα φάση της πανδημίας
φαίνεται η αξία του εμβολιαστικού προγράμματος.
«Εάν αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πανδημία
το είχαμε ένα χρόνο πριν που το ποσοστό εμβο-
λιασμών ήταν μικρό, τότε θα είχαμε γίνει βόρεια
Ιταλία». 
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Παρόλο ότι νιώθω έντονα την ανάγκη να
τοποθετηθώ για την άνανδρη και ανόητη
εισβολή του αμαλγάματος των αντιεξου-
σιαστών – αντιεμβολιαστών – αντι-οτι-
δήποτε κατά του Συγκροτήματος Δίας,
θα περιοριστώ στο να καταδικάσω απε-
ρίφραστα αυτή τους την ενέργεια, επειδή
η ελευθερία της έκφρασης του λόγου
είναι εκ των ων ουκ άνευ και οποιαδήποτε
ενέργεια φίμωσής του είναι άκρως κα-
ταδικαστέα.

Είχαν και αυτοί την ευκαιρία τους να
την εκφράσουν ειρηνικά αλλά από μόνοι
τους έβγαλαν τα μάτια τους.  Σε κάθε πε-
ρίπτωση το μόνο που κατάφεραν ήταν
να κηλιδώσουν άλλη μια μέρα του Ιούλη
σε αυτό τον τόπο.  Από τη στιγμή που
δεν σεβάστηκαν τίποτα, ούτε ανθρώπινες
ζωές, ούτε περιουσίες, έχουν χάσει κάθε
σταγόνα σεβασμού είχα προς τη δική
τους – αντίθετη προς τη δική μου – άποψη.
Ευθαρσώς λοιπόν λέω, μαζί με την υπό-
λοιπη πλειοψηφία, πως τέρμα ο καθορι-
σμός της τύχης μας από την όποια μειο-
ψηφία.  Δεν αξίζετε περισσότερης ενα-
σχόλησης.

Το 1974 υπήρξε άλλη μια ετερογενής
μειοψηφία οι ενέργειες της οποίας οδή-
γησαν στην εισβολή του Αττίλα και στην
κατοχή του ενός τρίτου της γης μας.  Επί
47 χρόνια οι Αττίλες εδραιώνουν τα τε-

τελεσμένα τους κινούμενοι σε ένα φαύλο
κύκλο παρανομιών, έκνομων ενεργειών,
που δεν έχουν καμία σχέση με διεθνές
δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, επε-
λαύνοντας και μετά ανακοινώνοντας τις
ενέργειές τους.  

Σε αντίθεση εμείς, για 47 χρόνια, προ-
σπαθούμε να κάνουμε πολιτική από τα
ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις αναλύο-
ντας την κάθε πιθανή ενέργεια των ει-
σβολέων και πώς εμείς θα πρέπει να α-
ντιδράσουμε σε κάθε παρακλάδι αυτών
των πιθανών ενεργειών.  Έχουμε βλέπετε
έντονη ανάγκη να δείξουμε πόσο έξυπνοι
είμαστε, πόσο αναλυτικοί μπορούμε να
γίνουμε και με πόση διορατικότητα μας
έχει προικίσει ο Θεός.  Αυτή η έντονη
δόση ναρκισσισμού που μας διακατέχει
πρέπει να τύχει της κατάλληλης ψυχο-
θεραπείας. Επειδή αντί να στοχεύουν
στην κατάργηση της κατοχής, πλείστα
τόσα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση

· για τη στιγμή που μέσω της όποιας ε-
κλογικής διαδικασίας θα υφαρπάξουμε
την ψήφο αυτών που πείσαμε για το πόσο
προικισμένοι είμαστε.

Άκουσε ποτέ κάποιος από εσάς, είτε
τους μπούλιδες – ψευτόμαγκες της Ά-
γκυρας ή τους εγκάθετους puppets τους

στα κατεχόμενα, να αναλύουν από τη-
λεοράσεως τις στρατηγικές τους για την
Κύπρο   Εγώ ποτέ.  Κατ’ αρχήν, δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για «στρατηγικές», καθώς
η στρατηγική τους είναι μία και υλοποι-
είται σε βάθος χρόνου ανεξάρτητα από
το ποιος κυβερνά.  Απλά ανακοινώνουν

τετελεσμένα.  Και επειδή μας μυρίστηκαν
πολύ νωρίς, μπορεί κατά καιρούς να πε-
τάξουν κάτι δημοσίως για να αρχίσουμε
εμείς εδώ κάτω νέες «αναλύσεις». Μη
σας πω πως τους δίνουμε και ιδέες στην
πορεία... 

Σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς, οι οποίοι
οργανώνουν και υλοποιούν την διαχρο-
νική στρατηγική τους πίσω από κλειστές
πόρτες, οι ίδιοι κάνουν και ζάπινγκ στα
κανάλια μας για να ξέρουν τι θα βρουν
μπροστά τους από εμάς.

Έτσι μέσα σε πέντε δεκαετίες χάσαμε
ευκαιρίες να κλείναμε το Κυπριακό.  Μπο-
ρεί να μην ήταν οι τέλειες ευκαιρίες, αλλά
είναι ουτοπιστικό να πιστεύουμε πως θα
υπάρξουν ποτέ τέλειες ευκαιρίες.  Από
την άλλη, σαν λαός που ζει ψέλνοντας
παροιμίες, θα έπρεπε να γνωρίζαμε ότι
όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.
Εμείς είμαστε οι τύποι που θέλουμε με
το πάτημα ενός κουμπιού να επανέλθει
μια πλήρης ομαλότητα (όπως την κατα-
λαβαίνει ο κάθε ένας), να πάρουμε όλες
τις περιουσίες μας πίσω, να εξαφανιστούν
όλα τα παράνομα κτίσματα από πάνω
στα χωράφια μας, να διακτινιστούν όλες
οι κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις και
όλοι οι έποικοι πίσω στην Μικρά Ασία
και να διασκορπιστούν οι τουρκοκύπριοι
στο Μούτταλο, στο Ζακάκι, στην Κοφίνου

και στον κάθε τουρκομαχαλά της προ
1963 Κύπρου. Η πολιτική του «όλα ή τί-
ποτα», η οποία πάντα πλασάρεται σαν
πολιτική του «όλα όπως πρέπει να είναι»
συνοδευόμενη από εύηχα συνθήματα
κενών περιεχομένου, κατάντησε τον
Μορφίτη και τον Κερυνιώτη λιγότερο
πρόσφυγα από τον Αμμοχωστιανό, μας
έχασε την Αμμόχωστο, που θα μπορού-
σαμε να την έχουμε εδώ και 45 χρόνια
και η σαλαμοποίηση της οποίας είναι η
σημερινή κατάληξη σε αυτό που ονομά-
ζουμε Κυπριακό Πρόβλημα.

Δώσαμε το δικαίωμα σε έναν ανισόρ-
ροπο σουλτάνο να έρχεται σπίτι μας και
να μας υπαγορεύει πώς θα μας δίνει φέτες
από ένα δικό μας σαλάμι, καθώς θα του
αναγνωρίζουμε τα εκτρώματα και τις φρι-
καλεότητες της εισβολής του.

Φταίμε, επειδή διαχειριζόμαστε ένα
πολύπλοκο πρόβλημα σαν μια απλή γραμ-
μική εξίσωση που είναι λυμένη, αγνοώ-
ντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο σύ-
στημα εξισώσεων με πολλούς αγνώστους,
και ο άλλος στο μεταξύ αφήνεται να αλ-
λάζει τις παραμέτρους χωρίς να παίρνουμε
είδηση.

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

Οι εισβολείς των Ιουλίων και ο χαβάς μας
<<<<<<<

Αυτή η έντονη δόση ναρκισ-
σισμού που μας διακατέχει
πρέπει να τύχει της κατάλλη-
λης ψυχοθεραπείας.

Χάνουμε και την Αμμόχωστο, που θα μπορούσαμε να την έχουμε εδώ και 45 χρόνια. Δώ-
σαμε το δικαίωμα σε έναν ανισόρροπο σουλτάνο να έρχεται σπίτι μας και να μας υπαγορεύ-
ει πώς θα μας δίνει φέτες από ένα δικό μας σαλάμι.

Κρίσιμο δεκαήμερο 
για τις αντοχές
συστήματος υγείας
Προβληματισμός για την αυξητική τάση 
των κρουσμάτων που χρήζουν νοσηλείας 

<<<<<<<

Από τις θετικές παρενέργειες 
του εμβολιαστικού προγράμματος,
η σημαντική υποχώρηση του 
ποσοστού νοσηλείας, το οποίο 
από 10% που ανερχόταν στην 
αρχή της πανδημίας έχει υποχωρή-
σει στο 3%.

Με τις νοσηλείες να συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο για 13η ημέρα, το σκηνικό εξισορρόπησης του συστήματος υγείας θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες όταν θα
ξεκινήσουν τα εξιτήρια. Ως προϋπόθεση τίθεται η σταθεροποίηση των ημερήσιων κρουσμάτων, κάτω από τα 1000. 

Οι νοσηλείες Ιουλίου
Aσθενείς Σε σοβαρή

κατάσταση
07/07/2021 93 27 
08/07/2021 107 28 
09/07/2021 117 30 
10/07/2021 125 32 
11/07/2021 139 34 
12/07/2021 153 40 
13/07/2021 159 41 
14/07/2021 165 40 
15/07/2021 181 48 
16/07/2021 190 44 
17/07/2021 203 54 
18/07/2021 218 55 
19/07/2021 228 56 

«Μεγάλος ο αριθμός 
αυτών που μολύνουν»
Η αξία του εμβολιαστικού προγράμματος απο-
καλύπτεται και από τα ποσοστά και τη χρονική
διάρκεια νοσηλείας, τα οποία από την αρχή της
πανδημίας έχουν υποχωρήσει αισθητά δίνο-
ντας ανάσα στα συστήματα υγείας σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, στις αρ-
χές της πανδημίας το ποσοστό που έχρηζε νο-
σηλείας ήταν στο 10% ενώ σήμερα έχει υπο-
χωρήσει στο 3%. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα πο-
σοστά εμβολιασμού στις ομάδες του πληθυ-
σμού άνω των 80 ετών, εξέλιξη που συνέβαλε
στην εκτόνωση των πιέσεων στο σύστημα υγεί-
ας. Λαμβάνοντας υπόψη το νέο στέλεχος του ι-
ού που είναι κατά 120% πιο μεταδοτικό από το
αρχικό στέλεχος, οι ειδικοί θεωρούν πως υπό
τις περιστάσεις η ολοκλήρωση της εμβολιαστι-
κής διαδικασίας είναι μονόδρομος, αυξάνει τα
ποσοστά ανοσίας, κάτι που φαίνεται και στα
στοιχεία όσων έχουν νοσήσει και δεν έχουν ο-
λοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και με τις
δυο δόσεις. 
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Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ψεκασμένοι no 2
Ζήσαμε τελικά και στην Κύπρο Τραμπικές
στιγμές. Ό,τι έγινε στην Αμερική και συ-
γκεκριμένα στο Λευκό Οίκο έγινε και στην
Κύπρο στο συγκρότημα του ΔΙΑ στη Λευ-
κωσία. Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν έξω
από το Προεδρικό Μέγαρο διαδηλώνοντας
κατά του εμβολιασμού, γιατί πιστεύουν σε
γελοίες συνωμοσίες για παγκόσμια πλε-
κτάνη και έλεγχο μέσω 5G, Bluetooth, wifi
και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και μετά κα-
τευθύνθηκαν στο κανάλι με σκοπό την ι-
σοπέδωσή του, γιατί διαφωνούν με την
προσέγγισή του στο θέμα της πανδημίας.
Μαζί με τους σταυρούς της Ορθοδοξίας
κρατούσαν και μολότωφ τις οποίες πέταξαν
σε εργαζόμενους με σκοπό να τους σκο-
τώσουν. Μεγαλύτερος φασισμός από αυτόν
που ζήσαμε προχθές δεν υπάρχει και οι υ-
πεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγ-
ματικά. Δεν αρκούν τα ωραία λόγια από
την πολιτεία. Ζητούνται πράξεις ώστε να
ξαναγυρίσει η ελπίδα στους πολλούς που
στεκόμαστε και παρακολουθούμε σιωπηλοί.
Δεν γίνεται μια χούφτα ψεκασμένων να
καταλύουν τη δημοκρατία και να επιβάλ-
λουν στους πολλούς τις μεσαιωνικές αντι-
λήψεις τους. Αρκετά με την παραπληρο-
φόρηση και την πλάκα γιατί όλοι γίναμε
μάρτυρες στο πού κατέληξε. Πλέον, πρέπει
η πολιτεία να πάρει δραστικά μέτρα ενα-
ντίον όσων εκμεταλλεύονται την πανδημία
στρατολογώντας ευκολόπιστους. Γι’ αυτό
λοιπόν πρέπει να εντοπιστούν και να τι-
μωρηθούν παραδειγματικά εκτός από τους
ταραξίες και οι ηθικοί αυτουργοί της εν
λόγω εκδήλωσης. Το κράτος οφείλει να
βρει τρόπους να ενημερώσει τους πολίτες
εξηγώντας ίσως με πιο απλή γλώσσα τα ο-
φέλη του εμβολιασμού. Η αστυνόμευση
και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνουν πιο ε-
ντατικά ώστε οι εμβολιασμένοι να κατα-
λαβαίνουν γιατί εμβολιάστηκαν, όπως ε-
πίσης θα πρέπει να δοθούν διευκολύνσεις
ως επιβράβευση αφού προσφέρουν στην
προσπάθεια θωράκισης της υγείας στη χώ-
ρα. Τα lockdown και οι περιορισμοί από
εδώ και πέρα θα πρέπει να αφορούν μόνο
τους ανεμβολίαστους. Ίσως θα πρέπει να
απαγορευτεί η είσοδός τους σε όλο το λια-
νεμπόριο αλλά και στην εστίαση, όπως ε-
πίσης μπορεί να επιστρέψει το SMS και ο
περιορισμός στην ώρα μόνο γι’ αυτούς.
Τέλος, ένας έκτακτος φόρος υγείας θα πρέ-
πει να θεσπιστεί στους ανεμβολίαστους
ώστε να μπορεί το σύστημα υγείας να τους
στηρίξει όταν το χρειαστούν. Αρκετά λοιπόν
με την τρομοκρατία των λίγων στους πολ-
λούς. Το κράτος έχει ευθύνη και θα πρέπει
να δείξει την εκτίμησή του σε όσους το
προφυλάσσουν με τη στάση τους. 

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

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

«Η επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας
ήταν γεμάτη με εκπλήξεις. Την από-
γευμα της Δευτέρας, ο Ταγίπ Ερντογάν
μας εξέπληξε με το «καλό νέο» που μοι-
ράστηκε με τον τ/κ λαό. Την δε, Τρίτη
ήρθε η σειρά της κλειστής πόλης της
Αμμοχώστου. 

Με την υποστήριξη της Άγκυρας
πλέον το σχέδιο για το άνοιγμα της πε-
ριοχής υπό τ/κ διοίκηση άρχισε να λαμ-
βάνει σάρκα και οστά». Η παραπάνω
τοποθέτηση έρχεται από τουρκοκυ-
πριακή πηγή, η οποία καταθέτοντας
τις απόψεις της για την επίσκεψη του
Προέδρου της Τουρκίας στα κατεχό-
μενα, επεσήμανε το γεγονός, η τουρκική
κυβέρνηση δεν εγκαινίασε την νέα
στρατιωτική βάση στο Λευκόνοικο και
δεν παρείχε στους Τ/κ συγκεκριμένο
οδικό χάρτη για την αναβάθμιση της
«ΤΔΒΚ». «Παρόλα αυτά, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν έστειλε το μήνυμα της λύσης των
δυο κρατών και έκλεισε το κεφάλαιο
της επιστροφής του Βαρωσιού. Όπως
και να το δούμε, από την Τρίτη, ως Τ/κ
μετρούμε κέρδη στο Κυπριακό», κατέ-
ληξε, υπογραμμίζοντας τη σημασία και
των έργων που εγκαινίασε ο Τούρκος
Πρόεδρος στα κατεχόμενα. 

Το Βαρώσι
Σε γενικές γραμμές, οι επισημάνσεις

αυτές αντικατοπτρίζουν την πολιτική
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα κα-
τεχόμενα τις ώρες που ο Ερντογάν ε-
τοιμαζόταν να αποχωρήσει από τα κα-
τεχόμενα. Ο Ερντογάν έφτασε στο νησί
το μεσημέρι της Δευτέρας, συνοδευό-
μενος από μεγάλη ομάδα στενών συ-
νεργατών και πολιτικών συμμάχων.
Μαζί με τον Ερντογάν στα κατεχόμενα
το δικό τους, ξεχωριστό «παρών» έδω-
σαν συντηρητικοί και εθνικιστικοί πο-
λιτικοί σχηματισμοί της Τουρκίας που
υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Κόμ-

ματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).
Ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων και του
Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΚΕΔ),
Ντεβλέτ Μπαχτσελί συνόδευσε τον
Τούρκο Πρόεδρο σε όλες τις σημαντικές
επαφές του στα κατεχόμενα. 

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Πρό-
εδρος της Τουρκίας απευθύνθηκε πρώτα
στην «Βουλή» με μια ομιλία που αφο-
ρούσε κυρίως το Κυπριακό Πρόβλημα.
Την ομιλία του Ερντογάν μποϊκόταραν
τα κόμματα της τ/κ Αριστεράς που δεν
εκπροσωπούνται στο «κοινοβούλιο»
ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους τε-
λευταίους χειρισμούς της Άγκυρας τόσο
στο Κυπριακό όσο και στον άξονα Τουρ-
κίας-Τ/κ. Ο Ερντογάν, από το βήμα της
«βουλής», ανακοίνωσε το «καλό νέο»
που «φύλαγε» για την επέτειο της τουρ-
κικής εισβολής. Υποσχέθηκε στους Τ/κ
την ανέγερση νέου «προεδρικού» με-
γάρου, νέου «κοινοβουλίου» και ενός
«κήπου του λαού». Ο Ερντογάν ανα-
φέρθηκε στο σημερινό «προεδρικό»
που στεγάζει την τ/κ ηγεσία με τον χα-
ρακτηριστικό όρο «παράγκα». Αυτή η
κίνησή του καθώς και το περιεχόμενο
της εξαγγελίας προκάλεσε θύελλα α-
ντιδράσεων τόσο στην τ/κ κοινότητα
όσο και στην Τουρκία. Η τ/κ και τουρ-
κική αντιπολίτευση υπενθύμισαν στον
Τούρκο Πρόεδρο ότι την παρούσα στιγ-
μή οι προτεραιότητες των Τ/κ είναι δια-
φορετικές. 

Η κορύφωση της επίσκεψης Ερντο-
γάν στα κατεχόμενα ήρθε το πρωί της
Τρίτης. Στα πλαίσια της στρατιωτικής
παρέλασης που έλαβε χώρα στην κα-
τεχόμενη Λευκωσία, ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν
Τατάρ ανακοίνωσε την αλλαγή του κα-
θεστώτος διοίκησης ενός κομματιού
της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου.
Πρόκειται για το 3,5% του Βαρωσιού,
το οποίο πλέον αποκτά «αστικό» καθε-
στώς. Με την κατάργηση του στρατιω-
τικού καθεστώτος και την αφαίρεση
των συρματοπλεγμάτων, στην περιοχή

πιάνει δουλειά η «Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας». Σύμφωνα με την «Κίμπρις
Ποστασί» στην περιοχή υπάρχουν 36
ε/κ ακίνητες περιουσίες, οι ιδιοκτήτες
των οποίων προσφεύγοντας στην «ε-
πιτροπή» πλέον έχουν τρεις επιλογές:
Επιστροφή, αποζημίωση ή ανταλλαγή. 

Η νέα απόφαση της τ/κ ηγεσίας λή-
φθηκε στις 16 Ιουλίου και κρατήθηκε
μυστική μέχρι την επίσκεψη Ερντογάν
στα κατεχόμενα. 

Ο «Πρωθυπουργός» Ερσάν Σανέρ α-
νέφερε ότι θα ακολουθήσουν νέες πρω-
τοβουλίες της τ/κ πλευράς σε βάθος
χρόνου. Ο δε στενός συνεργάτης του
Τατάρ, ο Ογουζχάν Χασίπογλου, δια-
τύπωσε την άποψη ότι με την νέα α-
πόφασή της, η τ/κ πλευρά κλείνει την

πόρτα στο ενδεχόμενο της επιστροφής
του Βαρωσιού στην ε/κ πλευρά υπό την
διοίκηση του ΟΗΕ. 

Τσιμεντώνει τη διχοτόμηση
«Ο Ερντογάν τσιμέντωσε, όπως συ-

νηθίζετε να λέτε εσείς οι Έλληνες, τη
λύση των δυο κρατών στο Κυπριακό.
Μπορεί αυτή την ώρα όλα τα βλέμματα
να είναι στραμμένα στο Βαρώσι, ωστόσο
αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε
λανθασμένα συμπεράσματα. Το εγχεί-
ρημα της κλειστής πόλης δεν έχει αυ-
τόνομο χαρακτήρα, αφορά ολόκληρο
το Κυπριακό και τις ισορροπίες στις
σχέσεις των δυο κοινοτήτων. Το Βαρώσι
ανοίγει υπό τ/κ διοίκηση και ο Ερντογάν
έσπευσε στην ΤΔΒΚ για να ξεκαθαρίσει
ότι από τώρα και στο εξής η λύση των
δυο κρατών αποτελεί μονόδρομο για
όλες τις πλευρές στο Κυπριακό». 

Η παραπάνω άποψη ανήκει σε τουρ-
κική, πρώην διπλωματική πηγή που
για πολλές δεκαετίες παρακολουθεί τις
εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα και
την ε/κ πλευρά. Μιλώντας για πρώτη
φορά στην «Κ», η τουρκική πηγή έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στα μηνύματα που
έστειλε ο Πρόεδρος της Τουρκίας κατά
την παραμονή του στα κατεχόμενα.

«Από τον Πρόεδρο της περιόδου του
Σχεδίου Ανάν φτάσαμε στον Ερντογάν
που το 2021 επιστράτευσε το ύφος και
το λεξιλόγιο του Τ/κ ηγέτη, Ραούφ Ντεν-
κτάς. Αναφερόμενος στους Τ/κ ως «Τούρ-
κοι της Κύπρου», ο Ερντογάν υπογράμ-
μισε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δυο ξε-
χωριστοί κυρίαρχοι λαοί. Αυτή είναι
μια πολύ σημαντική εξέλιξη», τονίζει
η τουρκική πηγή. 

Με την άποψη αυτή συμφωνούν και
άλλες τουρκικές και τ/κ πηγές, οι οποίες
εκτιμούν ότι η Τουρκία γυρίζει μια για
πάντα σελίδα στο Κυπριακό. Ορισμένοι
Τούρκοι αναλυτές σχετίζουν αυτήν την
εξέλιξη με την διαιώνιση της συνεργα-
σίας της κυβέρνησης Ερντογάν με τους
εθνικιστικούς συμμάχους του και την
εντατικοποίηση της εν λόγω συνεργα-
σίας, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης
στην Τουρκία, για τις προεδρικές και
βουλευτικές εκλογές. 

Σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα, ο
Πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε
στη λύση των δυο κρατών ως μοναδική
και βιώσιμη. Ταυτόχρονα άφησε να εν-
νοηθεί ότι η διζωνική, δικοινοτική ο-
μοσπονδιακή λύση δεν είναι πλέον τί-
ποτα άλλο παρά χάσιμο πολύτιμου χρό-
νου στις διαπραγματεύσεις. 

Εμμένουν 
στα δύο κράτη και
πιάνουν δουλειά
στο Βαρώσι
Τι άφησε πίσω της η πολυσυζητημένη
επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κάθε άλλο από έκπληξη προκάλεσαν στη
Λευκωσία οι εξαγγελίες του Τούρκου
Προέδρου για το πιλοτικό άνοιγμα του
3,5% της περίκλειστης πόλης της Αμ-
μοχώστου, καθώς εδώ και καιρό ήταν
γνωστοί οι σχεδιασμοί της Άγκυρας. Ο
δημοτικός κήπος μπροστά από το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου εξωραϊ-
ζόταν την περασμένη βδομάδα από δε-
κάδες δημοτικούς υπάλληλους, όπως ε-
πίσης και το τζαμί Μπιλάλ Αγά που βρί-
σκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
Κινήσεις που καταδείκνυαν πως νέα τε-
τελεσμένα διαγράφονται. Πλέον, ως
πρώτη ενέργεια της Λευκωσίας, μελε-
τάται η άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο
Ασφαλείας ζητώντας καταδικαστικό ψή-
φισμα ή δήλωση στη βάση των ψηφι-
σμάτων που αφορούν το Βαρώσι 550
και 789. 

Πώς ξεκίνησε το άνοιγμα
Η «Κ» είχε αποκαλύψει από τις 3 Ιου-

λίου το σχέδιο της Άγκυρας για πιλοτικό
άνοιγμα μέρους της περίκλειστης πόλης
με κύριο στόχο να λειτουργήσει ως μο-
ντέλο για το άνοιγμα όλης της περίκλει-
στης πόλης. Ο σχεδιασμός, όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Κ», περιλαμβάνει
την επιδιόρθωση κτηρίων και τη δημι-
ουργία των αναγκαίων υποδομών που

θα μπορούν να στηρίξουν με συγκεκρι-
μένο τρόπο την κατοίκηση της πόλης
από πολίτες. Τις τελευταίες βεβαίως
μέρες, υπήρξε η εκτίμηση από πολιτικούς
κύκλους πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν
θα προχωρήσει σε αυτές τις εξαγγελίες,
κάτω από τις πιέσεις της διεθνούς κοι-

νότητας. Καθόλου τυχαία και η αναφορά
του Τούρκου Προέδρου σε συγκεκριμέ-
νους αμερικάνικους κύκλους που πίεσαν
για να αποτρέψουν τις εν λόγω εξαγγελίες.
Οι όποιες βεβαίως εκτιμήσεις για ανα-
δίπλωση διαψεύστηκαν το πρωί της Τρί-
της με τις δηλώσεις Τατάρ Ερντογάν. 

Η δράση της Λευκωσίας 
Ήδη η Λευκωσία βρέθηκε την Τρίτη

σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο, με τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδου-
λίδη να προχωρά σε ενημέρωση του ύ-
πατου εκπροσώπου εξωτερικών υποθέ-
σεων της Ε.Ε. για τις νέες εξελίξεις. Ο

Ζοζέπ Μπορέλ, με γραπτή δήλωσή του,
εξέφρασε ανησυχία για τις εξαγγελίες
και τις χαρακτήρισε απαράδεκτες μο-
νομερείς αποφάσεις που αλλάζουν το
καθεστώς της περίκλειστης πόλης. 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη

του Συμβουλίου ασφαλείας ενόψει και
της συζήτησης που πραγματοποιείται
την Τετάρτη με τις πρόσφατες εκθέσεις
του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών. Ενημέ-
ρωσε παράλληλα τους πρέσβεις των πέ-
ντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Α-
σφαλείας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία

με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λα-
βρόφ και ενημέρωσε τους πρέσβεις των
26 κρατών μελών. 

Στο Εθνικό Συμβούλιο
Το πρωί της Τετάρτης, θα γίνει το Ε-

θνικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Νίκος
Αναστασιάδης μετά τις δηλώσεις του
Τούρκου Προέδρου και εκεί αναμένεται
να ληφθεί και επίσημα η απόφαση για
άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας ζητώντας καταδικαστικό ψήφισμα
ή δήλωση. Προσφυγή στο Συμβούλιο Α-
σφαλείας έγινε και όταν ξεκίνησαν οι
απειλές της Τουρκίας για το Βαρώσι με
το Συμβούλιο Ασφαλείας να επαναβε-
βαιώνει τα ψηφίσματα 550 και 789. Η
Λευκωσία και το Εθνικό Συμβούλιο α-
ναμένεται να έχει και ξεκάθαρη θέση
απέναντι στους Βαρωσιώτες που θα κλη-
θούν να αποφασίσουν αν θα επιστρέ-
ψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Η
επιστροφή υπό τουρκοκυπριακή διοί-
κηση θα σημαίνει ενδεχομένως έμμεση
αποδοχή των τετελεσμένων. Θέση της
Λευκωσίας είναι πως δεν πρέπει να υ-
πάρξει συνεργασία με το κατοχικό κα-
θεστώς. 

Η «Κ» είχε αποκαλύψει το στρατηγικό
πλάνο της μπροστά στους σχεδιασμούς
Ερντογάν την βδομάδα που πέρασε. Πέ-
ραν της προσφυγής στο Συμβούλιο Α-
σφαλείας, μελετώνται και οι εξής κινή-
σεις: 

1. Προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο
της Χάγης κατά της Τουρκίας και κατά
προσώπων που εμπλέκονται. Αν βεβαίως
καταφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία να
πάρει μία ισχυρή απόφαση από την γε-
νική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
ίσως να μην χρειαστεί καν η προσφυγή
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

2. Ένας μελετημένος συνδυασμός
της προσφυγής στο διεθνές δικαστήριο
της Χάγης και της προσφυγής στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας. 

3. Πέμπτη διακρατική προσφυγή στο
ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων (ΕΔΑΔ).

5. Ατομικές προσφυγές πολιτών κατά
της Τουρκίας.

Οι σχεδιασμοί της Άγκυρας για το πιλοτικό άνοιγμα μέρους της περίκλειστης πόλης, ήταν εδώ και μέρες γνωστοί.

Αμεση προσφυγή Λευκωσίας στο Συμβ. Ασφαλείας
Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να ζητήσει καταδικαστικό ψήφισμα ή δήλωση στη βάση των υφιστάμενων ψηφισμάτων

<<<<<<<<

Θέση της Λευκωσίας μπρο-
στά στο δίλημμα των Βαρω-
σιωτών θα είναι να μην συ-
νεργαστούν με το κατοχικό
καθεστώς.

<<<<<<<

Το εγχείρημα της κλειστής
πόλης δεν έχει αυτόνομο
χαρακτήρα, αφορά ολόκλη-
ρο το Κυπριακό και τις ισορ-
ροπίες στις σχέσεις των δυο
κοινοτήτων.

Η τ/κ πλευρά επιχειρεί να κλείσει την πόρτα στο ενδεχόμενο της επιστροφής του Βαρωσιού στην ε/κ πλευρά υπό την διοίκηση του
ΟΗΕ. 
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Μόνο με εμβολιασμό η διασκέδαση στα κλαμπ
Το 95% των νυχτερινών κέντρων δέχονται πλέον μόνο εμβολιασμένους και νοσήσαντες, άρχισαν οι αιτήσεις στο Υπουργείο Υγείας

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μία σημείωση όπως αυτή στην φωτογραφία
θα αναρτούν πλέον τα νυχτερινά κέντρα
διασκέδασης κλαμπ και μουσικές σκηνές,
ενημερώνοντας το κοινό τους ότι πλέον
μετατρέπονται σε covid free υποστατικά.
Αυτό σημαίνει ότι θα δέχονται πλέον εμ-
βολιασμένους πολίτες ή όσους έχουν πι-
στοποιητικό νόσησης με κορωνοϊό. Ή
τουλάχιστον μέχρι τις 31 Ιουλίου οπότε
και λήγει το νέο διάταγμα του Υπουργείου
Υγείας. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι ήδη υ-
πάρχουν σκέψεις από μερίδα επιχειρήσεων
διασκέδασης να εφαρμόσουν για περισ-
σότερο διάστημα αυτή την πρακτική, ε-
φόσον αυτή κριθεί ότι με αυτό θα δια-
σφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών. Την
ίδια ώρα ιδιοκτήτες εστιατορίων και κα-
φετεριών έχουν αρχίσει να ρυθμίζουν
τους χώρους τους ούτως ώστε να υπάρχει
καλύτερος έλεγχος της εισόδου και της
εξόδου του υποστατικού και κατ΄ επέκταση
πιο αποτελεσματικός έλεγχος των safepass
των πελατών. Αν και δεν εφησυχάζουν
και επιδιώκουν συνάντηση με τον Υπουρ-
γό Υγείας, ώστε να απαλλαγούν από την
ποινική ευθύνη για την εφαρμογή του
συγκεκριμένου μέτρου. 

Σχεδόν όλα
Τις τελευταίες ώρες αριθμός κέντρων

διασκέδασης άρχισε να συντάσσει ιδιό-
χειρες αιτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας,
με τις οποίες αιτούνται έγκρισης, ώστε οι
επιχειρήσεις τους να μπορούν να δέχονται
μόνο άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί
ή νοσήσει. Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Βα-
σιλείου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κέ-
ντρων Διασκέδασης, το 95% των μελών
του, έχουν αποφασίσει να μετατραπούν
σε covid free υποστατικά ώστε οι πελάτες
να μπορούν να χορεύουν, αφού αυτή είναι
ουσιαστική η μορφή διασκέδασης που
προσφέρουν τα κλαμπ και οι σκηνές με
ζωντανή μουσική στο κοινό. Έτσι από
χθες και για τις επόμενες ημέρες, τα μέλη
του συνδέσμου θα αρχίσουν να ενημε-
ρώνουν είτε στα social media τους, είτε
έξω από το κατάστημά τους, το κοινό ότι
δεν θα δέχονται πελάτες που φέρουν μόνο
τεστ pcr ή rapid.  Ήδη έξι νυχτερινά
κέντρα έκαναν τις σχετικές αιτήσεις προς
το Υπουργείο Υγείας και από χθες σύμφωνα
με τον κ. Βασιλείου λειτουργούν ως κέντρα
διασκέδασης covid free/ vaccinated. Ε-
φόσον δουν ότι το μέτρο λειτουργεί τότε
δεν αποκλείεται σύμφωνα με εκτιμήσεις
του κ. Βασιλείου, κάποιες επιχειρήσεις
να συνεχίσουν να δέχονται μόνο εμβο-
λιασμένους και νοσήσαντες ακόμα και
μετά τις 31 Ιουλίου. Παραδέχεται φυσικά
ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να στερήσει
αριθμό πελατών, ωστόσο πρόκειται για
ένα ρίσκο το οποίο θα ληφθεί, προκειμένου
να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Ση-
μειώνεται ότι την επιλογή αυτή επιλέγουν
κέντρα διασκέδασης τα οποία δεν είναι
μέλη του συνδέσμου, που λειτουργούν
και σε εξωτερικό χώρο, ως εκ τούτου είναι
σημαντικό οι πολίτες να ενημερώνονται
σχετικά πριν την έξοδο τους.

Βαρόμετρο το Σαββατοκύριακο
Εκτός από τα κέντρα διασκέδασης,

στα υποστατικά τα οποία προσφέρουν
υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια/ καφε-
τέριες) προς το παρόν θα συνεχίσουν να
εφαρμόζουν το safepass και θα δέχονται
όλους τους πολίτες, εφόσον επιδείξουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικό αποτέλεσμα pcr/rapid. Από τις
9 Ιουλίου, μέρα εφαρμογής του safepass
η κίνηση στα εστιατόρια και τις καφετέριες
παρέμεινε πολύ περιορισμένη, ενώ σε
παρόμοια επίπεδα ήταν και το προηγού-
μενο Σαββατοκύριακο, ένεκα του προ-

βληματισμού για την αύξηση των κρου-
σμάτων, εξηγεί στην «Κ» ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ανα-
ψυχής Φύτος Θρασυβούλου. Ωστόσο,
αυτό το Σαββατοκύριακο, τα πράγματα
αναμένεται ότι θα είναι αλλιώς, με τα κέ-
ντρα αναψυχής, κυρίως δε αυτά εκτός
Λευκωσίας, να παίρνουν ανάσες από το
σχέδιο επιδοτημένων διακοπών για εμ-
βολιασμένους, του Υφυπουργείου Του-
ρισμού. Ωστόσο η νομική υποχρέωση
των ιδιοκτητών να προβαίνουν σε έλεγχο
του safepass των πελατών τους, παραμένει
αγκάθι για τους ιδίους. Ήδη οι επιχειρη-
ματίες, ξεκίνησαν να ρυθμίζουν  τον χώρο
τους έτσι ώστε η είσοδος στον χώρο να
επιτυγχάνεται από ένα σημείο και ο έ-
λεγχος να γίνεται αποτελεσματικότερα.
Το πρόβλημα ωστόσο έγκειται στην ποι-
νική ευθύνη που επωμίζονται οι ιδιοκτήτες
για την εφαρμογή του μέτρου. Ο κ. Θρα-
συβούλου, τόνισε στην «Κ» ότι υπάρχει

δυσκολία από πλευράς τους στην εφαρ-
μογή του πρωτοκόλλου και αναμένεται
να θέσουν το πρόβλημα σε συνάντηση
που θα επιχειρήσουν με τον Υπουργό Υ-
γείας ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και
να απαλλαγούν από την ποινική ευθύνη
του θέματος. Επιπλέον θέτει ζήτημα για
την εκ των υστέρων ενημέρωση των ε-
πιχειρηματιών για τα μέτρα, κάτι που
όπως υπογραμμίζει, δεν τους επιτρέπει
να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ως εκ
τούτου, επισημαίνει, λαμβάνονται απο-
φάσεις για μέτρα τα οποία θα μπορούσαν
να είναι πιο στοχευμένα και που επηρε-
άζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενη η μείωση
Η απόφαση για covid- free κέντρα σα-

φώς θα επηρεάσει την επισκεψιμότητα
σε αυτές τις επιχειρήσεις και ευρύτερα
στον κλάδο, επισημαίνει ο κ. Θρασυβού-
λου, σχολιάζοντας ότι μερίδα πολιτών
δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψυχαγωγη-
θούν στους ίδιους χώρους. Από την άλλη
ωστόσο ενόσω η Κύπρος παραμένει σε
κατηγορίες που δεν ευνοούν τις αφίξεις
τουριστών, αυτό αποτελεί ακόμα μεγα-
λύτερο πρόβλημα για επιχειρήσεις οι ο-
ποίες εξαρτώνται από τον τουρισμό. Αυτή
η μερίδα είναι και η πλειοψηφία. Ως εκ
τούτου «με τις εξαγγελίες της αγγλικής
κυβέρνησης και την διακίνηση τουρισμού
που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μας
δίνει κάποιες νότες αισιοδοξίας, και δεν
μας δίνει το δικαίωμα να ρισκάρουμε ο-
τιδήποτε» επισημαίνει ο κ. Θρασυβούλου. 

Από πλευράς ΠΑΣΥΚΑ (Παγκύπριος
Σύνδεσμος Κέντρων Αναψυχής) εγείρονται
διάφορα ερωτήματα ως προς τους τελευ-
ταίους περιορισμούς, ένα από τα οποία
είναι και η αντιμετώπιση τουριστών οι
οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Όπως ε-
πισήμανε ο πρόεδρος του συνδέσμου Φά-
νος Λεβέντης, από πλευράς των επιχει-
ρηματιών επιδεικνύεται η μέγιστη υπευ-
θυνότητα, όπως ανέφερε, εκτός από τους
χώρους που όπως ανέφερε αδυνατούν να
ελέγξουν επαρκώς και σωστά το safepass.
Γενικότερα σε σχέση με την εφαρμογή
του safepass ο σύνδεσμος είχε ανακοι-
νώσει τις προηγούμενες μέρες σειρά μέ-
τρων. Ωστόσο αυτά αναβάλλονται μετά

τα έκτροπα της Κυριακής. Ο κ Λεβέντης
υπογράμμισε την έντονη διαφωνία του
συνδέσμου με τα όσα διαδραματίστηκαν
το βράδυ της Κυριακής και εξέφρασε την
έντονη καταδίκη των επεισοδίων. Σημεί-
ωσε ότι ο σύνδεσμος αποσύρει τις προ-
γραμματισμένες κινητοποιήσεις γιατί, ό-
πως ανέφερε, δεν θέλει να παρεισφρύσουν
ανάλογα στοιχεία και να εκμεταλλευτούν
την όποια κατάσταση με σκοπό να προ-
κληθούν προβλήματα. Για τον ίδιο λόγο,
αναφέρει, είχαν και οι ίδιοι κάποιες ανη-
συχίες στην εκδήλωση της Παρασκευής
και έτσι περιόρισαν τον όγκο της. «Κα-
λέσαμε τις επαρχίες να έχουν μικρή εκ-

προσώπηση, ώστε ο αριθμός των αυτο-
κινήτων να είναι ελεγχόμενος και μικρός
και προσδώσαμε τον χαρακτήρα της συμ-
βολικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας και όχι
το ύφος το οποίο αρχικά είχε προγραμ-
ματιστεί».Την ίδια ώρα απέδωσε στην α-
στυνομία κατανόηση στις αντικειμενικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρηματίες κατά τον έλεγχο των safepass.
Τόνισε τέλος ότι από την μέρα της εφαρ-
μογής του ελέγχου των safepass και στους
εξωτερικούς χώρους, δεν καταγράφηκε
μείωση ή σταθεροποίηση των κρουσμά-
των, αλλά πρόσθετη ανησυχητική αύξηση
κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει.

Αλλάζει η πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα
Πρόκειται για το κατεξοχήν σημείο α-
ναφοράς της Αθήνας, στα όρια της αρ-
χαίας πόλης και στο επίκεντρο της σύγ-
χρονης. Αποτελεί την πλατεία-σύμβολο
της χώρας, που απορροφά κρίσεις και
σηματοδοτεί την υπέρβαση και την πρό-
οδο. Εφθασε, λοιπόν, η στιγμή για την
ανάπλαση του κάτω μέρους της πλατείας
Συντάγματος, σύμφωνα με την πρόταση
του διεθνούς φήμης καθηγητή Δημήτρη
Μανίκα, με την οποία είχε κερδίσει το
1ο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού της ΕΑΧΑ το 1999. Τη Δευτέρα
19 Ιουλίου το δημοτικό συμβούλιο ψή-
φισε κατά πλειοψηφία το σχέδιο ανά-
πλασης, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί
στα σημερινά δεδομένα, χωρίς να απο-
κλίνει από την αρχική φιλοσοφία του.
Ετσι, αρχές Αυγούστου ξεκινούν οι ερ-
γασίες. 

Το έργο περιλαμβάνει γενναία δια-
πλάτυνση των πεζοδρομίων μπροστά
στον πεζόδρομο της Ερμού, δημιουργία
νέου δημόσιου χώρου εν είδει πύλης
στον εμπορικό και ιστορικό πυρήνα,
φύτευση συνολικά 28 ψηλών δέντρων,
δημιουργία ορατής διάβασης πεζών,
φροντίδα για ΑμεΑ σε όλο το φάσμα και
τις λεπτομέρειες του έργου, εξοπλισμό
με πέργκολες για πυκνή σκίαση, σύγ-
χρονο φωτισμό κ.ά. 

Οπως διευκρινίζει ο Δήμος Αθηναίων,
«ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψιν την ι-
στορική εξέλιξη της πλατείας και χειρί-
ζεται με αφαιρετικότητα και λειτουργι-
κότητα την αποκατάσταση συνέχειας
της πλατείας Συντάγματος, μέχρι το α-
ντιληπτικό όριο των κτιριακών μετώπων
στην κορυφή του πεζόδρομου της Ερμού·
λαμβάνει υπόψιν [...] την κομβική οδική
σύγκλιση, την εμπορική κινητικότητα,
ενώ φέρνει σε μεγαλύτερη επαφή τις
ροές πεζών με την Ερμού, δημιουργώντας
μια νέα και ενιαία αισθητική γλώσσα».

Η ανάπλαση διατηρεί τη μείωση των
λωρίδων κυκλοφορίας από έξι σε τέσ-
σερις, έτσι όπως ορίσθηκε πέρυσι, στο
πλαίσιο της πιλοτικής παρέμβασης. Σε
ένα χρόνο διαπιστώθηκαν σημαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ότι οι δεί-

κτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θο-
ρύβου μειώθηκαν και ο δείκτης οδικής
ασφάλειας αυξήθηκε. Στο τμήμα μεταξύ
Καραγεώργη Σερβίας και Ερμού, το μέσο
πλάτος επέκτασης του πεζόδρομου α-
νέρχεται σε 7,80 μέτρα, ενώ στο τμήμα
Ερμού - Μητροπόλεως σε 5,20 μ., απε-
λευθερώνοντας περίπου 1.000 τ.μ. νέου,
ζωτικού δημόσιου χώρου.

Η σύγχρονη διάβαση πεζών, πιο φι-
λική πια και στενότερη, δημιουργεί συν-
θήκες πρόσθετης οδικής ασφάλειας.
Φωτιστικά στο δάπεδο της ασφάλτου,
συγχρονισμένα με τους σηματοδότες,
δημιουργούν αίσθηση πρόσθετης ασφά-
λειας, κυρίως τις βραδινές ώρες. Η απο-
κλειστική λεωφορειολωρίδα και η χω-
ροθέτηση πέντε στάσεων του ΟΑΣΑ
προσδίδουν τον χαρακτήρα της βιώσιμης
κινητικότητας με δημόσια μέσα μετα-
φοράς. Ο σχεδιασμός γίνεται με πλήρη
πρόνοια ώστε να εξασφαλίζεται η κα-
θολική πρόσβαση των ΑμεΑ. 

Το έργο συνδέεται άμεσα και θα λει-
τουργήσει συμπληρωματικά με παρό-
μοιες μελλοντικές παρεμβάσεις, όπως
η διαπλάτυνση της Ερμού στο κάτω
τμήμα της, η ανάπλαση της Πανεπιστη-
μίου, οι πεζοδρομήσεις και οδικές ανα-
πλάσεις στο οδικό δίκτυο του εμπορικού
τριγώνου.  Φωτορεαλιστική απεικόνιση τμήματος της νέας πλατείας, σύμφωνη προς την πρόταση του καθηγητή Δ. Μανίκα.

<<<<<<<

Το έργο συνδέεται 
άμεσα με μελλοντικές 
παρεμβάσεις σε Ερμού 
και Πανεπιστημίου, καθώς
και στο οδικό δίκτυο 
του εμπορικού τριγώνου.  

<<<<<<

Ζήτημα η ποινική ευθύνη 
ελέγχου των safepass 
για τα κέντρα αναψυχής
και έπονται επαφές 
επιχειρηματιών και 
Υπ. Υγείας για το θέμα.

Σύμφωνα με το τελευταίο διάταγμα του
Υπουργείου Υγείας, η εξυπηρέτηση των
θαμώνων σε χώρους εστίασης, νυχτερινά
κέντρα, χώρους δεξιώσεων, δισκοθήκες
και άλλους χώρους διασκέδασης, θα γί-
νεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα
και οι θαμώνες πρέπει να είναι καθήμενοι.
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τρα-
πέζι καθορίζεται στα 10 άτομα. Σε κάθε
περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χορός, α-
νεξαρτήτως με το είδος της προσφερό-
μενης μουσικής. Εξαιρούνται από την
απαγόρευση για χορό τα υποστατικά/ε-
πιχειρήσεις που φιλοξενούν μόνο πλήρως
εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που έχουν
πιστοποιητικό ανάρρωσης από την
COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες.
Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του υποστα-
τικού/επιχείρησης οφείλει να ενημερώνει
και να εξασφαλίζει έγκριση από το Υ-
πουργείο Υγείας ότι στο υποστατικό του
θα δέχεται μόνο πλήρως εμβολιασμένα
άτομα ή άτομα που έχουν πιστοποιητικό
ανάρρωσης από την COVID-19 τους τε-
λευταίους έξι μήνες. Η ενημέρωση απο-
στέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
healthservices@mphs.moh.gov.cy. Ο
μέγιστος αριθμός ατόμων σε εσωτερικούς
χώρους των πιο πάνω, καθορίζονται τα
250 άτομα με απαραίτητη την προσκό-
μιση SafePass, είτε450 άτομα, νοουμένου
ότι όλα τα άτομα είναι πλήρως εμβολια-

σμένα ή έχουν νοσήσει με COVID-19
τους τελευταίους 6 μήνες και κατέχουν
πιστοποιητικό ανάρρωσης. Για τους ε-
ξωτερικούς χώρους ο αριθμός αυτός ο-
ρίζεται στα 350 άτομα με απαραίτητη
την προσκόμιση SafePass, είτε500 άτομα,
νοουμένου ότι όλα τα άτομα είναι πλήρως
εμβολιασμένα ή έχουν νοσήσει με COVID-
19 τους τελευταίους 6 μήνες και κατέχουν
πιστοποιητικό ανάρρωσης. Επισημαί-
νεται δε ότι, οι επιχειρήσεις/υποστατικά
που θα επιλέξουν να φιλοξενούν στα υ-
ποστατικά τους μόνο πολίτες που είναι
εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει τους
τελευταίους 6 μήνες, θα πρέπει να με-
ριμνούν ώστε να αναγράφουν σε περίο-
πτο χώρο στην επιχείρηση/υποστατικό
τους, καθώς και να ενημερώνουν τους
πολίτες, για την απόφασή τους.

Τι προνοεί το διάταγμα
<<<<<<<

H εξυπηρέτηση των θαμώ-
νων σε χώρους εστίασης,
νυχτερινά κέντρα, χώρους
δεξιώσεων, δισκοθήκες και
άλλους χώρους διασκέδα-
σης, θα γίνεται αποκλειστι-
κά σε τραπεζοκαθίσματα.

Τα κέντρα αναψυχής ρυθμίζουν τους χώρους τους ώστε να έχουν πλέον μόνο μια είσοδο με σκοπό να γίνεται καλύτερος έλεγχος του safepass.

Μία σημείωση όπως αυτή στην φωτογραφία θα αναρτούν πλέον τα νυχτερινά κέντρα δια-
σκέδασης κλαμπ και μουσικές σκηνές, ενημερώνοντας το κοινό τους ότι πλέον μετατρέπο-
νται σε covid free χώροι.
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Τη φούσκα των εταιρειών υψηλής τεχνο-
λογίας και το 1999 θυμίζει ο καταιγισμός
από νεοφυείς εταιρείες –τις γνωστές πε-
ρισσότερο ως startup– και τα κεφάλαια
που αυτές αντλούν από επενδυτές. 

Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του
CNBC, τον Μάρτιο του περασμένου έτους
μια από τις σημαντικότερες εταιρείες
που επενδύουν σε μη εισηγμένες, η
Sequoia, χαρακτήρισε «μαύρο κύκνο του
2020» την πανδημία του κορωνοϊού. Προ-
έβαινε μάλιστα σε εξαιρετικά δυσοίωνες
προβλέψεις, εκτιμώντας ότι «μπορεί να
μειωθεί σημαντικά η χρηματοδότηση
από τον ιδιωτικό τομέα, όπως ακριβώς
έγινε το 2001 και το 2009». Ηταν η προ-
ειδοποίηση της Sequoia Capital προς
τους διαχειριστές επενδύσεων χαρτοφυ-
λακίου και τους διευθύνοντες συμβούλους,
που πραγματικά θύμιζε ανάλογες εκτι-
μήσεις της από την περίοδο της παγκό-
σμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του
2008.

Περισσότερο από έναν χρόνο αργό-
τερα, οι επενδυτές σε εταιρείες τεχνο-
λογίας επενδύουν πολύ μεγαλύτερα κε-
φάλαια από ποτέ. Σύμφωνα με την CB
Insights, οι νεοφυείς εταιρείες έχουν ήδη
αντλήσει από την αρχή του έτους 292,4
δισ. δολάρια. Εν ολίγοις, ενώ βρισκόμαστε
ακόμη στο μέσον του έτους, πλησιάζουν
ήδη τα 302,6 δισ. δολάρια που άντλησαν
σε όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους.
Εχει, άλλωστε, αυξηθεί σημαντικά ο α-

ριθμός των ιδιαίτερα μεγάλων συμφωνιών,
δηλαδή εκείνων στις οποίες ένα επεν-
δυτικό κεφάλαιο χορηγεί τουλάχιστον
100 εκατ. δολάρια. Τους τελευταίους 12
μήνες έχουν καταγραφεί 751 τέτοιες συμ-
φωνίες, περισσότερες δηλαδή από τις
665 μεγάλες συμφωνίες που έκλεισαν το
περασμένο έτος. «Ολα αυτά μοιάζουν
πάρα πολύ με το 1999», τονίζει ο Χουσεΐν
Καντζί, συνεργάτης της βρετανικής ε-
πενδυτικής Hoxton Ventures, που μιλώ-
ντας στο CNBC επισημαίνει ότι «υπάρχει
τόση προσφορά, τόσος πολύς ενθουσια-
σμός...». Αστειευόμενος υπενθυμίζει τη
φούσκα των εταιρειών υψηλής τεχνολο-
γίας, τονίζοντας πως «εκείνη την εποχή
αν προσέθετες στο όνομά σου την κα-
τάληξη dot.com ανέβαινε αυτομάτως η
χρηματιστηριακή σου αξία». Και όπως
εύστοχα υπογραμμίζει, υπήρχε υπερβο-
λικός ενθουσιασμός και οι επενδυτές α-
ναζητούσαν «το επόμενο μεγάλο πράγμα».
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ευρώπη,
οι νεοφυείς εταιρείες άντλησαν σχεδόν
50 δισ. δολάρια τους πρώτους έξι μήνες
του έτους, σαφώς περισσότερα από τα
38 δισ. δολάρια που άντλησαν οι ομόλογές
τους στη διάρκεια του περασμένου έτους.
Ετσι, ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες
τεχνολογίας είδαν τη χρηματιστηριακή
τους αξία να εκτοξεύεται κατά δεκάδες
δισεκατομμύρια, όπως, για παράδειγμα,
η σουηδική βιομηχανία μπαταριών
Northvolt, η εταιρεία πληρωμών Klarna

και η γερμανική βιομηχανία λογισμικού
Celonis. Στη διάρκεια του περασμένου
έτους, άλλωστε, σημαντικός αριθμός ευ-
ρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων κατέ-
κτησε τη χρηματιστηριακή αξία του μο-
νόκερου. Στα τέλη της δεκαετίας του
1990 οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ή-
ταν η τελευταία λέξη της μόδας στη Wall
Street, καθώς αυξανόταν διαρκώς η συμ-
μετοχή του κόσμου στο Ιντερνετ. Οι ε-
πενδύσεις στον κλάδο οδήγησαν τον δεί-

κτη Nasdaq σε άλμα 400% από το 1995
έως το 2000. Τον Οκτώβριο του 2002, ό-
μως, είχε κάνει βουτιά σχεδόν 80% σε
σχέση με τα προηγούμενα υψηλά επίπεδά
του.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Nasdaq
έχει και πάλι σχεδόν τριπλασιαστεί, καθώς
υπερέβη το όριο του ενός τρισ. δολαρίων
η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών
Amazon, Google και Facebook. Εξάλλου
η Microsoft και η Apple μαζί έχουν χρη-
ματιστηριακή αξία πάνω από 2 τρισ. δο-
λάρια. Ομως χρηματιστηριακή αξία ιδιω-
τικών εταιρειών τεχνολογίας έχει εκτο-
ξευθεί στη στρατόσφαιρα και εμπνέει α-
νησυχία σε ορισμένους επενδυτές. Το
δίκτυο CNBC αναφέρει την περίπτωση
της αμερικανικής εταιρείας επεξεργασίας
πληρωμών Stripe, που αποτιμάτο τον
Μάρτιο σε 95 δισ. δολάρια. Σύμφωνα,
άλλωστε, με την CB Insights, μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2021 κατεγράφη το
ρεκόρ των 249 εταιρειών ανά τον κόσμο

που κατέκτησαν τον τίτλο του μονόκερου,
όπως έχουν χαρακτηριστεί όσες εταιρείες
έχουν χρηματιστηριακή αξία ύψους ενός
δισ. δολαρίων. Ο αριθμός αυτός είναι
σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο
που κατεγράφη στη διάρκεια του περα-
σμένου έτους. Μιλώντας στο CNBC, ο Α-
ντρέι Μπροσοβεάνου, συνεργάτης της
επενδυτικής Accel, τόνισε πως «είναι μια
καταπληκτική εποχή για να αντλεί κανείς
κεφάλαια ως επιχειρηματίας». Οπως δι-
ευκρίνισε ο ίδιος, «η ποιότητα των εται-
ρειών και η ταχύτητα με την οποία ανα-
πτύσσονται δεν έχει προηγούμενο». 

Το Tiger Global, ένα hedge fund που
έχει αποκτήσει φήμη για τα στοιχήματά
του σε εταιρείες τεχνολογίας στο στάδιο
πριν από την αρχική δημόσια εγγραφή
τους, έχει διευρύνει την παρουσία του
τελευταία επενδύοντας σε μη εισηγμένες.
Ο ιαπωνικός όμιλος Softbank έχει προ-
καλέσει σεισμό στον κόσμο των επεν-
δύσεων σε νεοφυείς εταιρείες με τα ιλιγ-

γιώδη κεφάλαια του ταμείου του Vision
Fund. Στο μεταξύ, όμως, ο Καντζί της
Hoxton επισημαίνει ότι οι αποτιμήσεις
μη εισηγμένων εταιρειών τεχνολογίας
γίνονται «όλο και πιο εξωπραγματικές»,
καθώς όλοι φοβούνται «μην τύχει και χά-
σουν το τρένο». Η Ιάνα Ντιμίτροβα, δι-
ευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής
νεοφυούς OpenPayd, σχολιάζει πως η ε-
ταιρεία της βρίσκεται στη διαδικασία
της άντλησης κεφαλαίων και οι επενδυτές
της δηλώνουν ότι ζητάει πολύ μικρά κε-
φάλαια, καθώς «επενδύουν μόνον από
100 εκατ. δολάρια και άνω». 

Οπως υπογραμμίζει η Ντιμίτροβα, «οι
επενδυτές συμπληρώνουν όλο και μεγα-
λύτερες επιταγές», αλλά η ίδια εκτιμά
πως αυτή η τάση θα αποβεί μακροπρό-
θεσμα καταστρεπτική για τη βιωσιμότητα
του κλάδου. Η ίδια τονίζει πως το περι-
βάλλον των χαμηλών επιτοκίων έχει ο-
δηγήσει έναν μεγάλο όγκο κεφαλαίων
σε επισφαλή στοιχήματα.

Χορός δισ. 
για επενδύσεις
σε νεοφυείς
επιχειρήσεις
Μόνο από την αρχή της χρονιάς
έχουν αντλήσει 292,4 δισ. δολάρια

Oσο η πανδημία τίθεται υπό έλεγχο τόσο
η εργασία επιστρέφει σε ένα πιο κα-
νονικό καθεστώς. Ωστόσο, η όποια κα-
νονικότητα απέχει πολύ από την παλαιά.
Τον Απρίλιο σε έρευνα της βρετανικής
τράπεζας HSBC φάνηκε ότι το 82% των
εργαζομένων θα ήθελαν και στο μέλλον
να μπορούν να δουλεύουν εξ αποστά-
σεως, έστω και μία ημέρα την εβδομάδα,
ενώ έρευνα του αμερικανικού πανεπι-
στημίου Στάνφορντ δείχνει ότι η τη-
λεργασία μπορεί να αποδώσει υπό τις
κατάλληλες συνθήκες. Η Leesman, η
οποία ειδικεύεται στη συγκέντρωση
δεδομένων που αφορούν την εργασία,
στην ανάλυσή της αποφαίνεται πως
«πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι στο
σπίτι νιώθουν παραγωγικότεροι, διεκ-
περαιώνοντας τα βασικά τους καθή-
κοντα». Η ένωση των διευθυντών αν-
θρώπινου δυναμικού, CIPD, στη Βρε-
τανία επισημαίνει ότι η τηλεργασία με
τα δεδομένα της πανδημίας συνδέεται
με την ευελιξία, με κριτήριο τον χώρο
εργασίας και όχι απαραίτητα τις ώρες.
Και όπως υπενθυμίζει η σύμβουλος της
CIPD Κλερ Μακάρντνεϊ, «ουσιαστικά

ευελιξία σημαίνει μοίρασμα ωρών ερ-
γασίας, συμπιεσμένες ώρες εργασίας,
διαφοροποίηση στην έναρξη και τη
λήξη της εργασίας κ.ά. Κι ενώ σχεδόν
το 63% των εργοδοτών στο Ηνωμένο
Βασίλειο θα εφαρμόσουν πολιτικές υ-
βριδικής απασχόλησης φέτος, όπως
δείχνουν στοιχεία της CIPD, μόνο το
48% θέλει να επεκτείνει το σχήμα των
ευέλικτων ωρών, το οποίο είναι και το
δημοφιλέστερο.

«Το κύριο μέλημά μας είναι η πραγ-
ματική έλλειψη ευελιξίας και το ότι
πολλές εταιρείες δεν έχουν καταρτίσει
υβριδικά σχέδια απασχόλησης», υπο-
γραμμίζει η Μαργκαρέτε Μακγκράθ,
διευθύντρια στρατηγικών προτάσεων
στην Dell Τechnologies στο Λονδίνο. 

Αν και οι περισσότεροι εργοδότες
είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με το

προσωπικό την προοπτική να εμφανί-
ζονται δύο με τρεις ημέρες στο γραφείο,
δεν είναι σαφές τι απαντήσεις περιμέ-
νουν ή πόσο μόνιμες αλλαγές θα επι-
τρέψουν. Λόγου χάριν, η Τράπεζα της
Αγγλίας αναμένει να υπάρχει φυσική
παρουσία τρεις με τέσσερις ημέρες,
ενώ θα προσαρμόσει τους χώρους της
ώστε να γίνονται τηλεδιασκέψεις με
ορισμένους υπαλλήλους στο γραφείο
και άλλους στο σπίτι. 

O Mαρκ Ζούκερμπεργκ, ο επικεφαλής
και ιδρυτής του Facebook, δίνει τη δυ-
νατότητα σε όλους όσοι η εργασία τους
το επιτρέπει να εργάζονται εξ αποστά-
σεως εις το διηνεκές, ενώ όσοι θέλουν
να συνεχίσουν στο γραφείο μπορούν
να βρίσκονται εκεί το μισό του εργά-
σιμου χρόνου, διατηρώντας την έννοια
της κοινότητας. Βέβαια, δεν είναι όλοι

χαρούμενοι με τις αλλαγές. Μελέτη του
Βασιλικού Κολεγίου και του Πανεπι-
στημίου του Μπρίστολ κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το 97% των επιχειρή-
σεων θέλουν να καταρτίσουν υβριδικά
προγράμματα εργασίας, αλλά μόνο το
36% θα κάνουν ανασχεδιασμό αρμο-
διοτήτων. 

Η διευθύντρια ερευνών της Leesman
Πέγκυ Ρόθι αναφέρει ότι οι εργοδότες
μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατη-
γορίες: α) όσοι ήδη κινητοποιούνται
να κάνουν νέο σχεδιασμό, β) όσοι προ-
τίθενται, αλλά δεν ξεκίνησαν, και γ)
όσοι δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να το
μελετούν. «Το χειρότερο σε αυτήν τη
συγκυρία είναι οι όμιλοι να κλείσουν
τα μάτια και τα αυτιά τους και να φα-
νταστούν πως θα συνεχίσουν με τον
τρόπο που γνώριζαν στο παρελθόν»,

συμπληρώνει η κ. Ρόθι. Οι πιο σκλη-
ροπυρηνικές αμερικανικές τράπεζες
J.P. Morgan Chase και Goldman Sachs
είναι αποφασισμένες να δουν όλο το
προσωπικό τους να επιστρέφει στο
γραφείο, ενώ άλλες όπως οι Nomura
Holdings, Citigroup και κάποιες ευρω-
παϊκές υιοθετούν ευέλικτα προγράμ-
ματα. Και ό,τι δείχνει άκαμπτο για μια
τράπεζα προσφέρει ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα σε μια άλλη, ώστε να μπορέσει
να διατηρήσει το προσωπικό της και
να δελεάσει και άλλους προσοντούχους
εργαζομένους: η βρετανική Standard
Chartered συνάπτει επισήμως συμφω-
νίες υβριδικής εργασίας με τους 85.000
υπαλλήλους της διεθνώς, ενώ το 80%
ήδη έχει συμβάσεις που προβλέπουν
εργασία μεικτή από το σπίτι και το γρα-
φείο.

Παραμένει ακόμα θολό το τοπίο
της υβριδικής απασχόλησης
Πώς αντιμετωπίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι τη νέα «κανονικότητα» στην εργασία

<<<<<<

Τους τελευταίους 12 μήνες 
έχουν καταγραφεί 751 μεγά-
λες συμφωνίες, στις οποίες
ένα επενδυτικό κεφάλαιο 
έχει χορηγήσει τουλάχιστον
100 εκατ. δολάρια.

Οι αμερικανικές τράπεζες J.P. Morgan Chase και Goldman Sachs είναι αποφασισμένες να δουν όλο το προσωπικό τους να επιστρέ-
φει στο γραφείο, ενώ άλλες όπως οι Nomura Holdings, Citigroup υιοθετούν ευέλικτα προγράμματα.

Στην Ευρώπη, οι νεοφυείς εταιρείες άντλησαν σχεδόν 50 δισ. δολάρια τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σαφώς περισσότερα από τα 38 δισ. δολάρια που άντλησαν οι ομόλογές τους
στη διάρκεια του περασμένου έτους.

Μεγάλη αύξηση
θέσεων εργασίας
στο Σίτι του Λονδίνου
Οι ευοίωνες προοπτικές για τη βρετανική
οικονομία σε συνδυασμό με την επικείμενη
άρση όλων των περιορισμών στη χώρα
διευκολύνουν τον κλάδο παροχής χρη-
ματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος βρί-
σκεται σε φάση ανάπτυξης.

Αλλωστε, προβλέπει ότι η οικονομία
θα ακολουθήσει ακόμη πιο δυναμική πο-
ρεία, ευνοώντας τις δραστηριότητες που
σχετίζονται με συναλλαγές και επενδύσεις.
Και αυτό μπορεί να αιτιολογήσει γιατί τον
Ιούνιο οι θέσεις εργασίας στο Σίτι του
Λονδίνου σχεδόν τριπλασιάστηκαν εν
συγκρίσει με τα δεδομένα του Ιουνίου
του 2020.  Οι τράπεζες, οι χρηματιστηριακές
εταιρείες και οι επενδυτικοί όμιλοι γεμίζουν
αισιοδοξία, καθώς προσβλέπουν στο ότι
στις 19 Ιουλίου και οι τελευταίοι περιορι-
σμοί της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
θα αρθούν. 

Στα τέλη του προηγουμένου μήνα ήταν
διαθέσιμες 3.330 θέσεις εργασίας, δηλαδή
είχαν φθάσει τα υψηλότερα επίπεδά τους
από τον Ιανουάριο του 2019. Συγκρινόμενες
δε με τις αντίστοιχες του περυσινού Ιου-
νίου, κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση
της τάξεως του 192%, σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας προσλήψεων Morgan
McKinley, τα οποία δημοσιεύθηκαν χθες.

Επιπλέον, το διάστημα των τελευταίων
τριών μηνών άνοιξαν οι περισσότερες θέ-
σεις εργασίας από το τρίτο τρίμηνο του
2019. Παρά την αύξηση των θέσεων ερ-
γασίας στον συγκεκριμένο κλάδο, όμως,
θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός. Οπως
καταγράφεται στα στοιχεία της Morgan
McKinley, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους εισήλθαν στην εν λόγω
αγορά περίπου 14.000 άνθρωποι. 

Επιπλέον, σε ετήσια βάση οι αναζη-
τούντες εργασία αυξήθηκαν κατά 49%,

ενόσω η αγορά αρχίζει πλέον να ανακτά
δυνάμεις και ταχύτητα μετά τη δραματική
διακοπή λόγω κορωνοϊού. Πρόσφατα δη-
μοσιεύθηκε δημοσκόπηση της συνομο-
σπονδίας βρετανικών βιομηχανιών και
της PwC, η οποία αφορά τράπεζες, ασφα-
λιστικές εταιρείες και ομίλους διαχείρισης
κεφαλαίων, η οποία έδειξε ότι επικρατεί
κλίμα αισιοδοξίας για τέταρτο τρίμηνο
στη σειρά.

Πάντως, αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο
αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
στα τέλη του 2020, το Σίτι έχασε τη θέση
του ως κορυφαίο χρηματοπιστωτικό και

χρηματιστηριακό κέντρο, ενώ οι Βρυξέλλες
πιέζουν τις εταιρείες του κλάδου να με-
τακινήσουν τις δραστηριότητες των συ-
ναλλαγών και των επιχειρηματικών συμ-
φωνιών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Πολύ πρόσφατα ωστόσο ο υπουργός Οι-
κονομικών της Βρετανίας, Ρίσι Σουνάκ,
παρουσίασε το σχέδιό του για την ανα-
ζωογόνηση του Λονδίνου στη νέα εποχή.
Στόχος του είναι να συναφθούν νέες συμ-
φωνίες στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών με την Κίνα, την Ινδία και τη
Βραζιλία, προσβλέποντας στο να προσελ-
κύσει επενδύσεις και το Σίτι να ξαναγίνει
ένα ανοιχτό και παγκόσμιο κέντρο.

BLOOMBERG

<<<<<<

Μόνο το 48% των εργοδο-
τών στη Βρετανία θέλει να
επεκτείνει το σχήμα των
ευέλικτων ωρών.

<<<<<<

Το δεύτερο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους, οι προσλή-
ψεις σε χρηματοοικονομικές
εταιρείες και τράπεζες έ-
φθασαν τις 14.000.

Tον Ιούνιο οι θέσεις εργασίας στο Σίτι του Λονδίνου σχεδόν τριπλασιάστηκαν εν συγκρίσει
με τα δεδομένα του Ιουνίου του 2020.
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Ενας παλιός όσο και αόρατος εχθρός ε-
πιστρέφει. Το παράδοξο είναι ότι η ε-
πιστροφή του πληθωρισμού εμφανίζεται
στην περίοδο του κορωνοϊού επειδή
πολλές δραστηριότητες σταμάτησαν,
ενώ η αναστάτωση της παγκόσμιας α-
γοράς αντιμετωπίστηκε με τεράστια
κεφάλαια. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός
βρέθηκε έπειτα από πολλά χρόνια σε
σημείο-ρεκόρ 5,4% σε ετήσια βάση,
ενώ στη Γερμανία είχαμε τον Μάιο
ρεκόρ δεκαετίας, αφού έφθασε το 2,5%
και σχετίζεται με την αύξηση των τιμών
πετρελαίου, φυσικού αερίου, αγαθών
όπως τα μέταλλα, αλλά και παροχής υ-
πηρεσιών. Στην Ελλάδα, ο δείκτης τιμών
καταναλωτή τον Ιούνιο παρέμεινε συ-
γκρατημένος. Σημείωσε αύξηση 0,9%
έναντι μηδενικής μεταβολής τον αντί-
στοιχο μήνα πέρυσι. Ωστόσο η διεθνής
τάση ήδη «δουλεύει» υπόγεια. Τον Μάιο,
ο γενικός δείκτης τιμών εισροών και ε-
κροών στη γεωργία - κτηνοτροφία πα-
ρουσίασε αύξηση 6,7% έναντι μείωσης
5,4% πέρυσι. Τον ίδιο μήνα, ο δείκτης
τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία ση-
μείωσε αύξηση 22,8% έναντι μείωσης
15,1% πέρυσι και αύξηση μόλις 1,9%
πρόπερσι τους αντίστοιχους μήνες. Η
άνοδος των τιμών μπορεί να μην είναι
ακόμα αισθητή στους καταναλωτές
αλλά έρχεται, καθώς οι πρώτες ύλες και
τα εξαρτήματα που αγοράζουν οι βιο-
μηχανίες, όπως και τα αγροτικά προϊ-
όντα, είναι ακριβότερα. Μάλιστα, η ε-
πανεμφάνιση του εισαγόμενου πληθω-
ρισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση
του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες
εκτός Ευρωζώνης κατά 37,3%, και στην
αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών
από χώρες Ευρωζώνης κατά 3,4%. Πα-
ρατηρητές, αρμόδιοι όπως και οι κε-
ντρικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι το
φαινόμενο είναι προσωρινό και απο-
δίδεται στην αναστάτωση που προκά-
λεσε η πανδημία σε συνδυασμό με την
παροχή ρευστότητας στις οικονομίες
και τα μηδενικά επιτόκια.

Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που ε-
νισχύουν το επιχείρημα. Κατ’ αρχάς η
εμφάνιση της παραλλαγής «Δέλτα» πι-
θανότατα θα κάνει την ανάκαμψη ήπια,

λιγότερο έντονη. Δεύτερον, το μεγάλο
πακέτο ανάκαμψης στις ΗΠΑ που είχε
εξαγγείλει ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα
είναι μικρότερο. Από 2,2 τρισ. δολάρια
περιορίζεται σε λιγότερα από 1,2 τρισ.
και θα αφορά μεγαλύτερη περίοδο. Τρί-
τον και επίσης σημαντικό είναι ότι η
Κίνα αποφάσισε να ελέγξει τις πληθω-
ριστικές πιέσεις. Πράγματι, οι τιμές
χονδρικής σε βιομηχανικά προϊόντα ε-
κτοξεύτηκαν αλλά ο τιμάριθμος κατα-
ναλωτή κρατιέται χαμηλά και φαίνεται
ότι θα ληφθούν αθόρυβα –όπως πά-
ντα– και αυταρχικά –όπως συνήθως–
μέτρα ελέγχου τιμών...

Βεβαίως, η τιμή του πετρελαίου διέ-
γραψε μεγάλο κύκλο, καθώς μειώθηκε
από 70 δολάρια στην αρχή του 2020
κάτω από 20 δολάρια στα τέλη Απριλίου
του 2020 και τώρα βρίσκεται λίγο πάνω
από τα 73 δολάρια. Η θέσπιση προσαύ-
ξησης άνθρακα στις τιμές υγρών καυ-
σίμων και φυσικού αερίου σε κάποιες
χώρες (όπως και η Γερμανία) ενισχύει
τις τιμές ενέργειας.

Επίσης, μετατέθηκαν οι περίοδοι
εκπτώσεων για είδη ένδυσης και υπό-
δησης από τον Ιανουάριο στον Δεκέμ-
βριο στη Γερμανία και αναβλήθηκαν
στην Ιταλία και στη Γαλλία. Τίποτα
όμως από όλα αυτά δεν δικαιολογεί τον
φόβο για τον πληθωρισμό. Φυσικά πα-
ραμένει ανοικτό θέμα εάν θα ακολου-
θήσουν αυξήσεις μισθών και αν θα ε-
νισχυθεί η κατανάλωση ώστε να επι-
ταχυνθεί η ανάπτυξη. Και ασφαλώς το
μεγάλο θέμα είναι με ποιο τρόπο θα
είναι βιώσιμη η παροχή ρευστότητας
στις οικονομίες, η χρηματοδότησή τους
με μηδενικά επιτόκια.Η αναζωπύρωση
του πληθωρισμού δείχνει να είναι πα-
ροδική, αλλά είναι σαν να επανεμφα-
νίστηκε μια ασθένεια που νομίζαμε ότι
εξαλείφθηκε αρχές της δεκαετίας του
’90. Η θεραπεία με άνοδο επιτοκίων
μπορεί να εφαρμοστεί σε δόσεις, αλλά
κάτι αλλάζει άμεσα στη νοοτροπία των
αγορών. Η γενιά που σήμερα διοικεί
τις οικονομίες συνηθίζει στην ιδέα ότι
κάτι που γνώριζε μόνον από πανεπι-
στημιακά συγγράμματα υπάρχει, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Συνέπειες από την προσωρινή
επιτάχυνση του πληθωρισμού

Ενα νέο «σχέδιο Μάρσαλ» ενάντια 
στον κινεζικό Δρόμο του Μεταξιού
Ο ρόλος της αμερικανικής υπηρεσίας για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση

H τελευταία μετενσάρκωση του σχεδίου
Μάρσαλ, η υπηρεσία για τη Διεθνή Ανα-
πτυξιακή Χρηματοδότηση (DFC), αποτελεί
προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ανταγω-
νιστεί το Πεκίνο που εξαγοράζει φίλους
επενδύοντας σε λιμάνια, οδικές αρτηρίες
και άλλα έργα υποδομής. Ετσι ερμηνεύει
η αμερικανική εφημερίδα Wall Street
Journal την εν λόγω υπηρεσία που ανα-
διάρθρωσε και ενεργοποίησε η Ουάσιγκτον
από το 2019 και τη χρησιμοποιεί για να
επενδύσει έτσι ώστε να προωθεί όχι μόνο
το εμπόριο αλλά και την εθνική ασφάλεια
της υπερδύναμης. 

Σύμφωνα με τη ναυαρχίδα του αμερι-
κανικού Τύπου, η κυβέρνηση Τραμπ έ-
σπευσε πρώτη να χρησιμοποιήσει την
DFC συζητώντας με Ελληνες αξιωματού-

χους την εξαγορά ελληνικών ναυπηγείων
και προσφέροντας στην Αιθιοπία δάνεια
για να διασφαλίσει τον εξοπλισμό των δι-
κτύων, αποφεύγοντας, όμως, τα δίκτυα
της Huawei. Οπως τονίζει η WSJ, η κυ-
βέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει τώρα να α-
ξιοποιήσει περαιτέρω την DFC για να ε-
ξουδετερώσει τη διπλωματία των εμβο-
λιασμών και διάφορες άλλες στρατηγικές
του Πεκίνου. Τον περασμένο μήνα, άλ-
λωστε, οι πλούσιες δημοκρατίες του G7
ανακοίνωσαν νέα πρωτοβουλία με τον
αρκετά αποκαλυπτικό τίτλο «Χτίζουμε
ξανά έναν καλύτερο κόσμο» και υποσχέ-
θηκαν να διαθέσουν εκατοντάδες δισ.
δολάρια για επενδύσεις σε χώρες που τις
χρειάζονται. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει
σχεδιασθεί για να προσφέρει προφανή
εναλλακτική στις υποδομές που αναλαμ-
βάνει να κατασκευάσει η Κίνα. Μιλώντας
στην αμερικανική εφημερίδα, αξιωμα-

τούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν
πως η DFC αποτελεί το ισχυρότερο εργα-
λείο αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς δια-
θέτει κεφάλαια ύψους 50 δισ. δολαρίων
που υπερβαίνουν το άθροισμα των πόρων
των άλλων έξι χωρών. Οι εν λόγω Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως
η DFC προσφέρει χρηματοδότηση με λι-
γότερους και καλύτερους όρους από το
Πεκίνο, του οποίου οι πιστώσεις συνο-
δεύονται από υψηλούς τόκους, ακριβά ε-
νέχυρα όπως τα λιμάνια μιας χώρας, την
οποία δεσμεύουν παράλληλα να χρησι-
μοποιεί προμηθευτές από την Κίνα. Μι-
λώντας στη WSJ ο Νταλέεπ Σινγκ, σύμ-
βουλος του Λευκού Οίκου, τόνισε πως η
DFC έχει στόχο «να προσφέρει ένα κα-
λύτερο προϊόν από τους εξαναγκαστικούς
και σκοτεινούς όρους» που συνοδεύουν
τις κινεζικές επενδύσεις.

Οπως τονίζει η αμερικανική εφημερίδα,
η διάθεση της Κίνας να ενισχύσει τη

διεθνή παρουσία της έχει υπαγορεύσει
στην Ουάσιγκτον μια πλήρη αναδιάταξη
της πολιτικής εξωτερικής βοήθειας. Και
η DFC είναι απότοκος μιας σπάνιας στις
ημέρες μας διακομματικής συναίνεσης
στο Κογκρέσο τόσο επί κυβέρνησης Τραμπ
όσο και επί Μπάιντεν. Η παροχή βοήθειας
στις αναπτυσσόμενες χώρες εμπεριέχει
εγγενείς κινδύνους και η DFC ενδέχεται
να υπαναχωρήσει από τις προσφορές της
προς Ελλάδα και Αιθιοπία αν υπάρξουν
προβλήματα. Η Ουάσιγκτον έχει την ε-
μπειρία του σχεδίου Μάρσαλ που προσέ-
φερε βοήθεια για την ανοικοδόμηση της
Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
με σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς των
ΗΠΑ με τους συμμάχους της, να ανακόψει
την εξάπλωση του κομμουνισμού και να
ανοίξει νέες αγορές για τις αμερικανικές
επιχειρήσεις.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ενωσης, η οικονομική ενίσχυση διευ-

ρύνθηκε με πρωτοβουλίες όπως εκείνη
για την αντιμετώπιση του AIDS το 2003
και τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική.
Ενισχύθηκε περαιτέρω όταν το Πεκίνο
εγκαινίασε τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού,
μια σύγχρονη εκδοχή του αρχαίου Δρόμου
του Μεταξιού αποτελούμενη από ένα
παγκόσμιο δίκτυο λιμένων, σιδηροδρο-
μικών συνδέσεων και πολλών άλλων υ-
ποδομών που θα οικοδομήσουν οι κινε-
ζικές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση
τουλάχιστον 400 δισ. δολαρίων από κι-
νεζικές κρατικές τράπεζες. Οπως τονίζει
η αμερικανική εφημερίδα, Αμερικανοί
πολιτικοί επισκέφθηκαν νοσοκομείο στο
Μπενίν που χρηματοδοτούνταν από την
Ουάσιγκτον για τα προγράμματα κατάρ-
τισης και την κάλυψη σε φαρμακευτικό
υλικό. Διαπίστωσε, όμως, πως έξω από
το νοσοκομείο υπήρχε επιγραφή στα κι-
νεζικά που καθιστούσε σαφές ότι η α-
νακαίνιση του νοσοκομείου ήταν έργο
κινεζικής επιχείρησης. Η εμπειρία αυτή
σε συνδυασμό με όσα τους είπαν Αφρι-
κανοί πολιτικοί για τις ιδιαιτερότητες
των κινεζικών υποδομών τούς έπεισαν
πως η Ουάσιγκτον πρέπει να προσφέρει
εναλλακτική στον κινεζικό Δρόμο του
Μεταξιού. Μία από τις πρώτες πρωτο-
βουλίες της DFC ήταν στα τέλη του 2019
η απόφαση να χορηγήσει δάνειο ύψους
190 εκατ. δολαρίων σε επιχείρηση της
Νεβάδα με στόχο τη δημιουργία της με-
γαλύτερης στον κόσμο υποθαλάσσιας
καλωδίωσης οπτικών ινών που θα συνδέει
τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία
και το Παλάου, προσφέροντας εναλλα-
κτική έναντι των υποθαλάσσιων δικτύων
της Huawei. To υπουργείο Εξωτερικών
της Κίνας απέφυγε να απαντήσει σε ε-
ρωτήσεις δημοσιογράφων της WSJ που
συνέταξαν το παρόν άρθρο. Ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Λε Γιουτσένγκ αρκέστηκε
μόνο να δηλώσει προ ημερών ότι η προ-
σπάθεια της Ουάσιγκτον να χρηματο-
δοτήσει έργα υποδομής απλώς αποδει-
κνύει ότι η πρωτοβουλία Νέος Δρόμος
του Μεταξιού «είναι ο σωστός δρόμος
και ο δρόμος προς το μέλλον».

<<<<<<

Στόχος, «να προσφέρει ένα
καλύτερο προϊόν από τους 
εξαναγκαστικούς όρους» 
που συνοδεύουν τις κινεζι-
κές επενδύσεις.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει να αξιοποιήσει περαιτέρω την υπηρεσία DFC για να εξου-
δετερώσει τη διπλωματία των εμβολιασμών και διάφορες άλλες στρατηγικές του Πεκίνου.
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Ο πληθωρισμός, νέα απειλή για την ανάκαμψη 
Εμπόδια στην οικονομία και επιπτώσεις στους καταναλωτές από την αύξηση του δείκτη

Οι πρωταθλητές

Η εισαγόμενη ακρίβεια θα ψαλιδίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μία νέα απειλή για την ελληνική οικονομία
δημιουργεί η άνοδος του πληθωρισμού και
το νέο κύμα ακρίβειας που «καίει» τα εισο-
δήματα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις
θέτουν εμπόδια στον δρόμο της ανάκαμψης.
Αν και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το
φαινόμενο είναι προσωρινό, ωστόσο τονί-
ζουν επίσης πως η σταθεροποίηση των
τιμών θα έλθει σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με τα προ COVID. 

Το φάντασμα του πληθωρισμού έχει
στοιχειώσει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και
απασχολεί έντονα τις κεντρικές τράπεζες
και τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν πολλοί κοινοί
παράγοντες για την αύξηση του πληθωρι-
σμού που παρατηρείται σε όλες τις οικο-

νομίες, ειδικά της Ευρωζώνης. Τα αποτε-
λέσματα βάσης (base effects) των τιμών
της ενέργειας από το προηγούμενο έτος
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, οι περιο-
ρισμοί της προσφοράς σε παγκόσμιο επί-
πεδο, το άνοιγμα της οικονομίας και η ε-
πακόλουθη ανάκαμψη της ζήτησης οδή-
γησαν σε πιέσεις στις τιμές. Στην ερώτηση
«αν ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει»
προς το παρόν ειδικοί και θεσμοί εμφανί-
ζονται ψύχραιμοι. Παρά την έκρηξη του
πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο υψηλότερο ε-
πίπεδο από το 2008 και στο 5,4% τον Ιούνιο,
η Fed επιμένει ότι η άνοδος είναι προσωρινή
και θα υποχωρήσει πιο κοντά στον στόχο
του 2% μέχρι το επόμενο έτος. Από την
πλευρά της και η ΕΚΤ καθησυχάζει επίσης
για την αύξηση του πληθωρισμού στην Ευ-

ρωζώνη (στο 1,9% τον Ιούνιο), ωστόσο δεν
είναι τυχαίο πως ύστερα από δύο δεκαετίες
αναθεώρησε τη στρατηγική της, αλλάζοντας
μεταξύ άλλων τον στόχο για τον πληθωρισμό
από «χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%» στο
2% το οποίο, όπως είπε, δεν αποτελεί «τα-
βάνι». Αν και η Ελλάδα εμφανίζει από τα
μικρότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, οι αυξήσεις των διεθνών
τιμών έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα,
με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξά-
νεται το πρώτο εξάμηνο κατά 3%, έχοντας
ξεκινήσει από -2% τον Ιανουάριο και φτά-
νοντας στο 1% τον Ιούνιο, τη στιγμή που
όλο το προηγούμενο 12μηνο κινούνταν σε
αρνητικά επίπεδα. Παράλληλα, η εκρηκτική
αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών
στη βιομηχανία τον Μάιο, η οποία διαμορ-

φώθηκε στο 22,8% ετησίως, αποτελεί ισχυρό
«σήμα» εισαγόμενου πληθωρισμού, προα-
ναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της
ανόδου του πληθωρισμού στη χώρα.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που μίλη-
σαν στην «Κ», αν και η άνοδος του πληθω-
ρισμού διεθνώς αποτελεί προσωρινό φαι-
νόμενο, ωστόσο γεγονός είναι ότι θα στα-
θεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, και
αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Αυτό θα
έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάκαμψη
της οικονομίας αλλά και στους καταναλωτές
και στο διαθέ-σιμο εισόδημα.

Οπως σχολιάζει η Ραφαέλα Τενκόνι, ι-
δρύτρια της Αda Economics και επικεφαλής
οικονομολόγος της Wood & Co, «πλέον υ-
πάρχει άφθονος εισαγόμενος πληθωρισμός:
πληθωρισμός εμπορευμάτων, πληθωρισμός

στην αγορά στέγασης, περιορισμοί στην
προσφορά. Ωστόσο, το ύψος του πληθωρι-
σμού που θα αντιμετωπίσει η χώρα επη-
ρεάζεται από το πόσο ισχυρή είναι η οικο-
νομία της, οπότε στην περίπτωση της Ελ-
λάδας η εκτίμησή μας για τον πληθωρισμό
είναι περίπου 1% σε μέσο όρο τα επόμενα
χρόνια».

Από την πλευρά της η οικονομολόγος
της Oxford Economics, Μανταλένα Μαρτίνι,
σημειώνει μιλώντας στην «Κ» ότι καθώς οι
διαταραχές του εφοδιασμού μειώνονται ο-
δηγώντας σε ομαλοποίηση της παραγωγής
και οι τιμές της ενέργειας σταθεροποιούνται,
οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν
υπό έλεγχο, αλλά οι τιμές θα διαμορφωθούν
πάνω από τα επίπεδα που αναμένονταν
πριν από μερικούς μήνες.

Η αύξηση του πληθωρισμού έπειτα από μια
πανδημία είναι φυσιολογική, για διάφορους
λόγους, όπως αναλύει στην «Κ» o Ζολτ
Ντάρβας, οικονομολόγος, senior fellow
στο think tank Bruegel. Πρώτον, κατά τη
διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας,
ο κόσμος δεν μπορούσε να ξοδέψει όσο
είχε συνηθίσει και, επομένως, υπάρχει
συσσωρευμένη ζήτηση για πολλά αγαθά
και υπηρεσίες. Καθώς αίρονται οι περιο-
ρισμοί, ο κόσμος αρχίζει να αγοράζει και
να ταξιδεύει και αυτή η αυξημένη ζήτηση
οδηγεί φυσικά σε υψηλότερο πληθωρισμό.

Δεύτερον, αρκετές εταιρείες δεν μπο-
ρούσαν να επιβιώσουν από την πανδημία
και ως εκ τούτου η προσφορά ορισμένων

αγαθών και υπηρεσιών είναι περιορισμένη.
Υπάρχουν εταιρείες που επέζησαν, αλλά
μείωσαν την ικανότητά τους και χρειάζεται
χρόνος για την ανοικοδόμησή της. Η πα-
ραγωγή στην Ευρώπη, όπως και αλλού, ε-
ξαρτάται πλέον περισσότερο από ξένες
προμήθειες από όλο τον κόσμο και συνεπώς,

για παράδειγμα, τα προβλήματα εφοδιασμού
στην Ανατολική Ασία περιορίζουν επίσης
την παραγωγή στην Ευρώπη.

Τρίτον, μετά την πτώση των τιμών των
πρώτων υλών το 2020, οι τιμές αυξάνονται
ξανά το 2021.

Τέταρτον, το διεθνές κόστος μεταφορών
αυξήθηκε δραματικά το 2021, λόγω των
περιορισμών εφοδιασμού, κάτι που ενισχύει
περαιτέρω τις τιμές καταναλωτή. Κατά
συνέπεια, οι τιμές καταναλωτή αυξάνονται
σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, το πο-
σοστό πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες είναι πάνω από 5% ετησίως, πράγμα
που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Ω-
στόσο, όπως σημειώνει ο κ. Ντάρβας, οι

παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση
του πληθωρισμού είναι προσωρινοί. Η
συσσωρευμένη ζήτηση θα εξαφανιστεί,
η παραγωγική ικανότητα, και από νέες ε-
ταιρείες, θα αντιμετωπίσει τους τρέχοντες
περιορισμούς προσφοράς και τα έξοδα με-
ταφορών θα επανέλθουν επίσης στην κα-
νονικότητα. Μια μόνιμη αύξηση του πλη-
θωρισμού μπορεί να συμβεί μόνο εάν υ-
πάρχει αύξηση των μακροπρόθεσμων πλη-
θωριστικών προσδοκιών. Οι κεντρικές
τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, έχουν φτάσει σε υψηλό
επίπεδο αξιοπιστίας για τον έλεγχο του
πληθωρισμού.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αντίθετα με
την πλειονότητα, ο κ. Ντάρβας αναμένει
επιστροφή του πληθωρισμού σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα. Οπως επισημαίνει, ο πλη-
θωρισμός στη χώρα ήταν πολύ χαμηλός
τα τελευταία έτη και τώρα αυξάνεται, κάτι
που διαρκέσει ένα με δύο χρόνια. «Μετά
από αυτό, ο φόβος μου είναι ότι η περίοδος
χαμηλού πληθωρισμού θα επιστρέψει,
διότι η μακροπρόθεσμη αύξηση της πα-
ραγωγικότητας στην Ευρώπη αναμένεται
να είναι χαμηλή, ενώ η δημογραφική πτώ-
ση, δηλαδή η αύξηση του μεριδίου του γε-
ρασμένου πληθυσμού, θα ενθαρρύνει πε-
ρισσότερη αποταμίευση για συνταξιοδό-
τηση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο
της ΙΝG, Κάρστεν Μπρζέσκι, η Ελλάδα ό-
πως και η Ευρωζώνη μπαίνουν σε ένα νέο
περιβάλλον υψηλότερων τιμών, κάτι το
οποίο θολώνει τις προοπτικές ανάκαμψης
της οικονομίας. Οπως σημειώνει μιλώντας
στην «Κ», ο πληθωρισμός αναμένεται να
επιταχυνθεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Τα αποτελέσματα βάσης από τις υψηλό-
τερες τιμές της ενέργειας, την ευρύτερη
αύξηση όλων των ειδών των εμπορευμάτων
(συμπεριλαμβανομένων των τιμών των
τροφίμων) και την άνοδο των τιμών λόγω
του reopening οικονομιών, θα αυξήσουν
αναμφίβολα τον πληθωρισμό. Αυτά τα α-
ποτελέσματα βάσης δεν θα ισχύουν στις
αρχές του 2022, αλλά ο κίνδυνος των δευ-

τερογενών επιπτώσεων είναι υψηλός εάν
κοιτάξει κανείς τις έρευνες που δείχνουν
ότι οι προσδοκίες των τιμών παραγωγού
βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ, τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη. Ετσι, το
γεγονός είναι ότι θα μπούμε σε ένα νέο
περιβάλλον, όπου ο πληθωρισμός θα στα-
θεροποιηθεί μεν αλλά σε υψηλές τιμές.
Και αυτό είναι σημαντικό για τους κατα-
ναλωτές, κάτι που αφορά την Ελλάδα σε
μεγάλο βαθμό.

Ο υψηλότερος εισαγόμενος πληθωρι-
σμός στην Ελλάδα ενέχει τον κίνδυνο υ-
πονόμευσης της ανάκαμψης, καθώς θα
αποδυναμώσει την κατανάλωση και θα
μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα, τονίζει ο
κ. Μπρζέσκι. Εάν αυτό το φαινόμενο είναι

προσωρινό ή ήρθε για να μείνει, κανείς
δεν το ξέρει ακόμη. Από τη μία πλευρά,
οι αναταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού
θα πρέπει να εξαφανιστούν τους επόμενους
έξι έως 12 μήνες, αλλά από την άλλη, το
έδαφος δεν ήταν ποτέ πιο γόνιμο για να
μεταφερθούν οι υψηλότερες τιμές στον
καταναλωτή.

Περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού
στην Ελλάδα και ομαλοποίηση σε υψη-
λότερα επίπεδα τιμών «βλέπει» και η
Berenberg, κάτι το οποίο ενισχύει το ά-
νοιγμα του τουρισμού. Οπως σημειώνει
στην «Κ» ο Σάλομον Φίελντερ, οικονομο-
λόγος της Berenberg, η πρόσφατη σημα-
ντική αύξηση των τιμών εισαγωγών ο-
φείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη
της τιμής του πετρελαίου. Στο απόγειο
της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία,
την άνοιξη του 2020, οι τιμές του πετρε-
λαίου είχαν μειωθεί δραματικά. Από τότε
έχουν ομαλοποιηθεί ξανά, οπότε τώρα
βλέπουμε προσωρινά μεγάλες αυξήσεις
τιμών στον τομέα της ενέργειας. Περαιτέρω
προσωρινές πιέσεις στις τιμές θα μπο-

ρούσαν να αναπτυχθούν ιδιαίτερα στην
Ελλάδα, καθώς έχει μεγάλο τουριστικό
κλάδο, εάν οι καταναλωτές από την Ευ-
ρώπη και πέραν αυτής αποφασίσουν να
ξοδέψουν μέρος της πλεονάζουσας εξοι-
κονόμησης που έχουν συσσωρεύσει κατά
τη διάρκεια του lockdown, όταν ταξιδέψουν
και πάλι.

«Συνολικά, βλέπουμε την τρέχουσα ά-
νοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
και στην Ελλάδα να οφείλεται κυρίως σε
προσωρινούς παράγοντες. Ωστόσο, μετά
την υποχώρηση αυτών των παραγόντων,
εξακολουθούμε να προβλέπουμε μια τάση
προς υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού
σε σχέση με τα επίπεδα προ πανδημίας»,
καταλήγει ο κ. Φίελντερ.

Σταδιακή αύξηση

«Επειδή η ΕΚΤ δεν μπορεί
να προχωρήσει σε αύξηση
του βασικού επιτοκίου στην
Ευρωζώνη χωρίς ταυτόχρο-
να να εκθέσει σε κίνδυνο
χώρες με υπέρογκο χρέος,
θα πρέπει να συνηθίσουμε
στην ιδέα ενός σταδιακά αυ-
ξανόμενου πληθωρισμού»,
εκτιμά ο Γκάμπριελ Φελ-
μπερμάιρ, πρόεδρος του Ιν-
στιτούτου Παγκόσμιας Οικο-
νομίας IfW του Κιέλου.

Προειδοποίηση

Για αύξηση των τιμών κατα-
ναλωτή για αρκετούς ακόμη
μήνες προειδοποίησε η υ-
πουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, αν και ε-
κτιμά ότι o ρυθμός πληθωρι-
σμού θα μειωθεί με την πά-
ροδο του χρόνου. «Θα έχου-
με αρκετούς μήνες ραγδαί-
ου πληθωρισμού», δήλωσε
χαρακτηριστικά. 

<<<<<<

Το έδαφος δεν ήταν ποτέ 
πιο γόνιμο για να μεταφερ-
θούν οι υψηλότερες τιμές
στον καταναλωτή.

<<<<<<

Οι τιμές καταναλωτή θα 
αυξηθούν για ένα με δύο
χρόνια, εκτιμά οικονομολό-
γος  του Bruegel.

  

Οι 4 παράγοντες που μεγεθύνουν τον δείκτη έπειτα από μια πανδημία

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για τον Γενικό Δείκτη
Τιμών Εισαγωγών στη βιο-
μηχανία τον Μάιο, τις μεγα-
λύτερες αυξήσεις σε ετήσια
βάση καταγράφουν οι κλά-
δοι της παραγωγής προϊό-
ντων διύλισης πετρελαίου
(+100,3%), άντλησης αργού
πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου (+77,1%), παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου και κλιματισμού
(+20,9%).

Περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού στην
Ελλάδα και ομαλοποίηση σε πιο ψηλά επί-
πεδα τιμών «βλέπει» η Berenberg, κάτι το
οποίο ενισχύει το άνοιγμα του τουρισμού.



Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l     11Δ Ι Ε Θ Ν Η

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας μόλις που είχε
αρχίσει να παρουσιάζει τη νέα
στρατηγική νομισματικής πολι-
τικής προ ημερών, όταν άφησε
να εννοηθεί ότι έχει τη συναίνεση
των Γερμανών. Αναφέρθηκε εν
τάχει στη γενική συναίνεση α-
ποκαλύπτοντας πως έχει τη στή-
ριξη του επικεφαλής της
Bundesbank Γενς Βάιντμαν, κα-
θιστώντας σαφές πως η συντη-
ρητική κεντρική τράπεζα της ο-
ποίας ηγείται επέλεξε να συνερ-
γαστεί αντί να αντιπαρατεθεί και
συμφωνεί με τη νέα στάση.

Αν συγκρίνουμε αυτή τη στάση
με τις συνήθεις συγκρούσεις της
Bundesbank με την ΕΚΤ, γίνεται
εμφανές ότι πράγματι η αναθε-
ώρηση της στρατηγικής της τρά-
πεζας έχει οδηγήσει σε μια νέα
προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τον Γκούντραμ
Βολφ, διευθυντή του Ινστιτούτου
Bruegel στις Βρυξέλλες, «έχει ε-
πέλθει ειρήνη στις σχέσεις τους,
καλύτερη συνεργασία αλλά και
η συνειδητοποίηση πως πρέπει
να συμπορευτούν». Η ανάληψη
της προεδρίας της ΕΚΤ από τη
Λαγκάρντ και το διαφορετικό
στυλ της από τον προκάτοχό της,
Μάριο Ντράγκι, στάθηκε καθο-
ριστική για την επανεκκίνηση
των σχέσεων με την Bundesbank.
Δεδομένου δε ότι επίκεινται ε-
κλογές στη Γερμανία, η κ. Λα-
γκάρντ αναγνωρίζει την ανάγκη
να υπογραμμίσει τη στήριξή της
στο ευρώ εν μέσω εντεινόμενου
σκεπτικισμού για πολλές πολιτικές
της Τράπεζας, όπως τα αρνητικά
επιτόκια.

Η πρώτη δοκιμασία της νέας
στρατηγικής και της νεοπαγούς
συναίνεσης θα λάβει χώρα την
Πέμπτη στη συνεδρίαση του Δ.Σ.,
από την οποία θα προκύψει η νέα
καθοδήγηση προς τις αγορές. 

Στις 8 Ιουλίου η κ. Λαγκάρντ
ανακοίνωσε ότι τίθεται στόχος
για τον πληθωρισμό το 2%, ενώ

τα στελέχη της θα στηρίξουν την
ανάπτυξη και θα υπάρξει ανοχή
αν ο δείκτης υπερβεί τον στόχο.
Η αμερικανική Fed, αντιθέτως,
έχει ανακοινώσει από το περα-
σμένο έτος ότι υιοθετεί έναν μέσο
όρο πληθωρισμού 2% σε ένα κά-
ποιο βάθος χρόνου. «Δεν αγωνι-
ούμε ούτε για χαμηλότερα ούτε
για υψηλότερα επιτόκια», σχο-
λίασε ο κ. Βάιντμαν μετά τις α-
νακοινώσεις της κ. Λαγκάρντ. Η
Bundesbank έδωσε, άλλωστε,
κατευθυντήριες γραμμές σχετικές
με την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής αντί για τις τολ-
μηρές προσεγγίσεις που χειρίζο-
νται καλύτερα οι κυβερνήσεις.
Το αποτέλεσμα αυτής της συναί-
νεσης είναι μια νομισματική πο-
λιτική που, σύμφωνα με τους πα-
ρατηρητές, κινείται σε μια πιο
αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά
λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες
ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύ-
ματος με ιδιαίτερο ρόλο στη νο-
μισματική ένωση, δεδομένου ότι
υπήρξε το πρότυπο της ΕΚΤ όταν
αυτή δημιουργήθηκε, το 1998.
Ετσι, ο Οτμαρ Ισινγκ, που διετέ-
λεσε στέλεχος της Bundesbank
και πρώτος κορυφαίος οικονο-
μολόγος της ΕΚΤ, δήλωσε ικα-
νοποιημένος «που η ΕΚΤ αντι-
στάθηκε στον πειρασμό να πε-
τάξει όλη τη στρατηγική της». Ο
ίδιος χαρακτήρισε «ορθή πολι-
τική, που άργησε να γίνει, την
αλλαγή του στόχου του πληθω-
ρισμού στο 2%». 

Είναι, αντιθέτως, πιο επικρι-
τικός ο Γιούργκεν Σταρκ, πρώην
πρόεδρος της Bundesbank, που
διαδέχθηκε τον Ισινγκ το 2006,
ο οποίος εξέφρασε αμφιβολία για
το κατά πόσον η νέα στρατηγική
θα παρέχει σαφήνεια και ευελιξία.
Ολα αυτά προδίδουν τις δυσκολίες
που θα είχε αντιμετωπίσει η Λα-
γκάρντ αν δεν είχαν συναινέσει
οι Γερμανοί.

Οι αντιπαραθέσεις που έχουν
κατά καιρούς εκδηλωθεί ανάμεσα
στην ΕΚΤ και στην Bundesbank
εξέθρεψαν το στερεότυπο της
γερμανικής κεντρικής τράπεζας
ως ενός υπερορθόδοξου κολοσ-
σού, που περιστασιακά έχει και
στιγμές πραγματισμού. Η κ. Λα-
γκάρντ γνωρίζει πως η συναίνεση
για τη στρατηγική της Τράπεζας
δεν διασφαλίζει υποστήριξη κατά
την εφαρμογή του σχεδίου της.
Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε
στους Financial Times πως δεν
έχει ψευδαισθήσεις ότι οι απο-
φάσεις ήταν όντως ομόφωνες.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Των JANA RANDOW ΚΑΙ ALEXANDER WEBER / BLOOMBERG

Η νέα στρατηγική Λαγκάρντ
και η γερμανική συναίνεση

Βρετανικό «όχι» στην παράδοση
χρυσού αξίας 1 δισ. στον Μαδούρο
Η κυβέρνηση του Λονδίνου αναγνωρίζει τον Γκουαϊντό πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον επα-
ναπατρισμό μεγάλης ποσότητας χρυσού
της Βενεζουέλας, αξίας ενός δισ. δολαρίων,
που φυλάσσεται στο Λονδίνο, η κυβέρνηση
της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι αναγνωρίζει
νόμιμο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής
Αμερικής τον Χουάν Γκουαϊντό, ηγετικό
στέλεχος της αντιπολίτευσης. Ανάμεσα
στον Νικολάς Μαδούρο, αμφισβητούμενο
από τη διεθνή κοινότητα πρόεδρο της Βε-
νεζουέλας, και τον Χουάν Γκουαϊντό, ηγέτη
της αντιπολίτευσης, είναι σε εξέλιξη μα-
κροχρόνια διελκυστίνδα για τον χρυσό,
που αποτελεί περί το 15% των αποθεμάτων
συναλλάγματος της χώρας της Λατινικής
Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης,
δικηγόροι που εκπροσωπούν τους δύο πο-
λιτικούς προσήλθαν στο ανώτατο δικα-
στήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δικη-
γόροι που εκπροσωπούν την κεντρική τρά-
πεζα της Βενεζουέλας υποστηρίζουν ότι
η πώληση του χρυσού θα επιτρέψει να
χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια των αρχών
να αντιμετωπίσουν την πανδημία  και να
τονωθεί το σύστημα υγείας που έχει υποστεί
πλήγματα από την εξαετή βαθύτατη οι-
κονομική κρίση στη χώρα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, στα θησαυρο-
φυλάκια της οποίας φυλάσσεται ο χρυσός,
αρνείται να τον παραδώσει, καθώς η βρε-
τανική κυβέρνηση έχει από τις αρχές του
2019 συνταχθεί με την κυβέρνηση των
ΗΠΑ και αρκετών δεκάδων χωρών και έχει
αναγνωρίσει τον κ. Γκουαϊντό νόμιμο με-
ταβατικό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας την
εκλογική νίκη του Νικολάς Μαδούρο κατά
την αμέσως προηγούμενη χρονιά προϊόν
νοθείας.

«Η κυβέρνηση της Βρετανίας λέει με
σαφήνεια πως ο Χουάν Γκουαϊντό έχει α-
ναγνωριστεί από την κυβέρνηση της Αυτής
Μεγαλειότητος από τον Φεβρουάριο του
2019 ο μοναδικός νόμιμος πρόεδρος της
Βενεζουέλας», ανέφερε σχετικά το υπουρ-
γείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, αφού
προσκλήθηκε από το δικαστήριο να απο-
σαφηνίσει τη θέση του Λονδίνου ενόψει
της ακροαματικής διαδικασίας. Ο κ. Γκου-
αϊντό «είναι το μόνο πρόσωπο που ανα-
γνωρίζεται πως έχει την εξουσία να ενεργεί
εξ ονόματος της Βενεζουέλας ως αρχηγός
του κράτους», πρόσθεσε εκπρόσωπος του
βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, υπο-
στηρίζοντας πως στη χώρα της Νότιας Α-
μερικής απαιτείται «ειρηνική μετάβαση
στη δημοκρατία».

Η διένεξη για τον χρυσό ξεκίνησε τον

Μάιο του 2018, όταν ο Μαδούρο επανε-
ξελέγη στην προεδρία με μια διαδικασία
από την οποία το μεγαλύτερο μέρος της
αντιπολίτευσης απείχε, καταγγέλλοντας
νοθεία. Ο σημερινός πρωθυπουργός, Μπό-
ρις Τζόνσον, τότε υπουργός Εξωτερικών,
διεμήνυε λίγο καιρό αργότερα πως θα χρει-
αζόταν «να πιέσουμε οικονομικά τη Βε-
νεζουέλα». Αντιμέτωπη με σειρά ολοένα
επεκτεινόμενων κυρώσεων εις βάρος της
κυβέρνησης του σοσιαλιστή προέδρου
Μαδούρο, η κεντρική τράπεζα της Βενε-
ζουέλας ενημέρωσε την Τράπεζα της Αγ-
γλίας πως ήθελε να επαναπατρίσει 14 τό-
νους χρυσού που διατηρούσε αποθηκευ-
μένους στα θησαυροφυλάκια της τελευ-
ταίας.

Στα τέλη του 2018 ο Καλίστο Ορτέγκα,
πρόεδρος της Τράπεζας της Βενεζουέλας,
ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συζητήσει
το ζήτημα με τον Βρετανό ομόλογό του,
σύμφωνα με τον Σάρος Ζαϊουάλα, δικηγόρο

του Λονδίνου που εκπροσωπεί το κεντρικό
πιστωτικό ίδρυμα της Βενεζουέλας. Ομως
τα στελέχη της Τράπεζας της Αγγλίας είπαν
στον κ. Ορτέγκα πως υπήρχε πρόβλημα
με τη δικαιοδοσία του. Η κυβέρνηση των
ΗΠΑ έχει από το 2019 επιβάλλει κυρώσεις
στην Τράπεζα της Βενεζουέλας, υποστη-
ρίζοντας πως η κυβέρνηση Μαδούρο τη
χρησιμοποιούσε για να «λεηλατήσει» πό-
ρους της χώρας, ώστε να «πλουτίσουν διε-
φθαρμένοι άνθρωποι του καθεστώτος».

Πριν επιβληθούν οι κυρώσεις, η Τράπεζα
της Βενεζουέλας είχε αποπληρώσει διά-
φορες υποχρεώσεις της προς την Deutsche
Bank, σύμφωνα με πρόσωπα ενημερωμένα
σχετικά με τις συναλλαγές των δύο πλευ-
ρών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιστρα-
φούν 17 τόνοι χρυσού στον έλεγχο της κε-
ντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας, αυξά-
νοντας την ποσότητα που διακρατούσε
στους 31 τόνους, περίπου το ένα τέταρτο

του συνόλου των αποθεμάτων της χώρας
σε χρυσό.  Οι κυρώσεις κατόπιν πυροδό-
τησαν τον πρόωρο τερματισμό άλλων συμ-
φωνιών πιστωτικών διευκολύνσεων μεταξύ
της Τράπεζας της Βενεζουέλας και της
Deutsche Bank, με αποτέλεσμα να περιέλθει
μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού στην κατοχή
του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της
Βενεζουέλας.

Η ομάδα του κ. Γκουαϊντό καλεί τα δι-
καστήρια της Βρετανίας να αποφανθούν
ποιος έχει τη δικαιοδοσία να εκπροσωπήσει
την Τράπεζα της Βενεζουέλας και να πα-
ραλάβει τον χρυσό. Στο μεταξύ, η Ευρω-
παϊκή Ενωση  ανακοίνωσε τον Ιανουάριο
ότι αδυνατεί πλέον να αναγνωρίζει νομικά
τον κ. Γκουαϊντό νόμιμο πρόεδρο της Βε-
νεζουέλας, καθώς απώλεσε το αξίωμα του
προέδρου της Βουλής μετά τις εκλογές του
Δεκεμβρίου – μολονότι οι Βρυξέλλες δεν
αναγνώρισαν έγκυρη ούτε αυτή τη διαδι-
κασία.

<<<<<<

Τα αποθέματα φυλάσσονται
στα θησαυροφυλάκια της
Τράπεζας της Αγγλίας.

<<<<<<

Το αποτέλεσμα αυτής
της συναίνεσης είναι
μια νομισματική πολι-
τική που, σύμφωνα με
τους παρατηρητές, κι-
νείται σε μια πιο ανα-
πτυξιακή κατεύθυνση.

Το σημαντικότερο εργαλείο για τη θωρά-
κιση των επιχειρήσεων έναντι των επο-
μένων μεγάλων κρίσεων δεν είναι άλλο
από το να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο
ασφάλειας και ανθεκτικότητας, όπως
προκύπτει από τα ευρήματα της δεύτερης
στη σειρά έρευνας που διεξήγαγε η PwC
με τίτλο «Ερευνα για την παγκόσμια κρί-
ση». Σε αυτή συμμετείχαν πάνω από
2.800 επιχειρηματικά στελέχη και μοι-
ράστηκαν στοιχεία και συμπεράσματα
ως εκπρόσωποι διεθνών ομίλων σε 29
κλάδους και 73 χώρες. Η πρώτη έρευνα,
που δημοσιεύθηκε το 2019, αποκάλυψε
ότι 95% των ερωτηθέντων ανέμεναν μια
κρίση στα επόμενα δύο χρόνια. Σίγουρα
η πανδημία δεν αποτέλεσε μέρος των

προβλέψεών τους και γι’ αυτό δεν είχε
συμπεριληφθεί στις απειλές που διέβλε-
παν τότε οι επικεφαλής των επιχειρήσεων.
Η χρονιά που πέρασε κατέδειξε ότι η δυ-
σκολία στη διαχείριση κρίσεων δεν αφορά
την πρόβλεψη του μέλλοντος αλλά την
αντιμετώπιση του απρόβλεπτου. Οι επι-
χειρήσεις χρειάζεται να εστιάσουν στη
δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου
για τη διαμόρφωση ισχυρής ανθεκτικό-
τητας, ώστε να δύνανται να αντεπεξέλ-
θουν στην οποιασδήποτε μελλοντική α-
πειλή. 

Φέτος, περισσότεροι από 70% των ε-
ρωτηθέντων αναφέρουν ότι η επιχείρησή
τους επηρεάστηκε αρνητικά από την
πανδημία, ενώ μόλις 20% ότι η κρίση
είχε θετικό αντίκτυπο. Οι όμιλοι στον
κλάδο της τεχνολογίας και της υγείας

φαίνεται να έχουν επηρεαστεί θετικά,
ενώ η αγορά των ταξιδιών και της φιλο-
ξενίας υπέστησαν τα σοβαρότερα πλήγ-
ματα. Οι επιχειρήσεις που ανταποκρί-
θηκαν αποτελεσματικά στην κρίση φαί-
νεται να βασίστηκαν στην αντιμετώπισή
της από εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης
κινδύνων. «Ενόσω σε παγκόσμια κλίμακα
οι επιχειρήσεις αξιολογούν την ανταπό-
κρισή τους στην πανδημία, τα στοιχεία
της έρευνας παρέχουν ενδιαφέροντα
συμπεράσματα, που οδηγούν στην επα-
νεξέταση και ενίσχυση των δυνατοτήτων
ανθεκτικότητας της κάθε μονάδας», σχο-
λιάζει η Κριστίν Ριβέρα, υπεύθυνη της
έρευνας της  PwC για την παγκόσμια
κρίση στις ΗΠΑ. «Ολα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στο μέλλον. Η απόκτηση
γνώσης από τον τρόπο ανταπόκρισης

των επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημα-
ντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία του
κατάλληλου υπόβαθρου σχετικά με τη
διαχείριση του μέλλοντος. Ο σχεδιασμός
αναφορικά με την αντιμετώπιση κρίσεων,
τα προγράμματα ανθεκτικότητας, η α-
σφάλεια και η αξιολόγηση των φυσικών
και συναισθηματικών αναγκών του αν-
θρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
προετοιμασίας για το αναπόφευκτο».

Συν τοις άλλοις, ένα από τα συμπερά-
σματα της έρευνας είναι πως, πέραν μιας
άρτιας δομημένης ομάδας διαχείρισης
κρίσεων, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα
ευέλικτο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει
τη δυνατότητα αντιμετώπισης διαφορε-
τικών ειδών κρίσεων και προσαρμογής
σε αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις

35% των επιχειρήσεων διέθεταν σχέδιο
αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό καταδει-
κνύει πως οι περισσότεροι όμιλοι δεν
έχουν σχεδιάσει προγράμματα διαχείρισης
κρίσεων, με τρόπο που διασφαλίζει την
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως του
είδους της κρίσης, σε αντίθεση με τις ε-
πιχειρήσεις που επιδεικνύουν ανθεκτι-
κότητα. Τρεις είναι οι τρόποι με τους ο-
ποίους μπορούν οι εταιρείες να προετοι-
μαστούν καλύτερα:

α) Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου
αντιμετώπισης κρίσης.

β) Κατάργηση των στεγανών.
γ) Οργανωτική ανθεκτικότητα. Ιεράρ-

χηση της ενίσχυσης της οργανωτικής
ανθεκτικότητας όχι μόνο με στόχο την
επιτυχία αλλά και την επιβίωση των ε-
πιχειρήσεων.

«Κλειδί» η ανθεκτικότητα, εκτιμά η PwC

O Αζούμα Ιέιρι έπεσε θύμα εκφοβισμού στο
σχολείο, ήταν πολύ φτωχός για να πάει
στο πανεπιστήμιο και πέρασε χρόνια κλει-
σμένος στην κρεβατοκάμαρά του ως άν-
θρωπος αντικοινωνικός. Σήμερα, δηλαδή
20 χρόνια μετά, έχει στόχο να εισαγάγει
στο χρηματιστήριο την εταιρεία του με
την επωνυμία Campfire, η οποία βοηθά ά-
τομα και μικρές ομάδες να συγκεντρώσουν
κεφάλαια στο Διαδίκτυο – πρόκειται για
τη λεγόμενη χρηματοδότηση πλήθους. Η
εταιρεία του αποτιμάται άνω του 1 δισε-
κατομμυρίου δολαρίων. Οι μετοχές, τις ο-
ποίες σκοπεύει να εισαγάγει φέτος, απο-
τιμώνται σε 1,8 δισ. δολάρια ή 200 δισ.
γιεν. Να σημειωθεί, επίσης, πως η  Campfire
είναι και η μεγαλύτερη του είδους της στην
Ιαπωνία. Ο Αζούμα Ιέιρι, όπως και πολλοί
άλλοι στην Ιαπωνία, δεν ακολούθησε την
τυπική σταδιοδρομία προς την επιτυχία.
Τώρα, όμως, θριαμβεύει χάρις στην έκρηξη
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 0
42χρονος, o oποίος είναι και βουδιστής
μοναχός, είχε ήδη ιδρύσει δύο εταιρείες,
προτού καταπιαστεί με την Campfire, ενώ
στο παρελθόν είχε θέσει υποψηφιότητα
για κυβερνήτης του Τόκιο. Από το 2011,
που ξεκίνησε, και μέχρι σήμερα, έχει χρη-
ματοδοτήσει περισσότερα από 50.000 ε-
πιχειρηματικά έργα. Πέραν τούτου, η παν-
δημία αύξησε την ανάγκη για ιστότοπους
όπως το Campfire, μιας και μικρές επιχει-
ρήσεις, όπως καφετέριες, εστιατόρια και
άλλες, που αντιμετώπιζαν μειωμένη προ-
σέλευση πελατών, το χρησιμοποίησαν ως
τρόπο συμπλήρωσης εσόδων. Ανθρωποι
που έχασαν τη δουλειά τους, από την άλλη,
προσέφυγαν στην εταιρεία του Ιέιρι για
να δημιουργήσουν νέες εταιρείες. Ο ακα-
θάριστος όγκος εμπορευμάτων το 2020 έ-
δειξε υπερδιπλασιασμό στα 20 δισ. γιεν,
δηλαδή 180 εκατ. δολάρια, όπως δήλωσε
η Campfire. Συν τοις άλλοις, ο Ιέιρι βοήθησε
στη δημιουργία της Base, της πλατφόρμας
ηλεκτρονικού εμπορίου που ιδρύθηκε από

έναν από τους πρώην εκπαιδευόμενούς
του. Εισήλθε λίγο πριν από την πανδημία
στο χρηματιστήριο και έκτοτε η τιμή με-
τοχής της ενισχύθηκε άνω του 500%.

Λόγω σχολικού εκφοβισμού ο Ιέιρι ε-
γκατέλειψε το σχολείο, αποσύρθηκε στο
δωμάτιό του και κατέστη ένας «χικικομόρι»,
ένας νέος που αποφεύγει την κοινωνία.
Εκεί βρήκε παρηγοριά μέσω του Διαδικτύου.
Πήρε απολυτήριο γυμνασίου εξ αποστά-
σεως, μοίραζε εφημερίδες για να βγάλει
κάποια χρήματα και προετοιμάστηκε για

να μπει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει
τέχνη, αλλά δεν πέτυχε. Συν τοις άλλοις,
λόγω ασθένειας στην οικογένειά του, α-
ναγκάστηκε να αναλάβει εκείνος τη στήριξή
της. Εκανε διάφορες δουλειές. Σύντομα α-
ντιλήφθηκε πως η υπαλληλική ζωή δεν
του ταίριαζε και τελικά αποφάσισε να ξε-
κινήσει τη δική του επιχείρηση, η οποία
δεν απαιτούσε να έχει διαπροσωπική επαφή
με άλλους, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο.
Η πρώτη του, λοιπόν, νεοφυής εταιρεία,
ονόματι Paperboy, ξεκίνησε το 2001 και
ενοικίαζε διακομιστές Διαδικτύου σε τρίτους.
Το 2004 την πούλησε στην GMO Internet,
την εταιρεία με έδρα το Τόκιο που ιδρύθηκε
από τον επιχειρηματία Μασατόσι Κουμα-
γκάι. Με τα έσοδα επένδυσε σε κάποιες
νεοσύστατες επιχειρήσεις και βοήθησε
άλλους να συγκεντρώσουν κεφάλαια – και
αυτό διότι θυμόταν πολύ καλά τις ημέρες
που πέρασε μόνος και χωρίς χρήματα. Και
αργότερα κατέληξε στην Campfire.

BLOOMBERG

Ο βουδιστής μοναχός με 
τη startup του 1 δισ. δολαρίων

<<<<<<

Πώς αποτίμησαν  την αντί-
δραση των επιχειρήσεών
τους στην πανδημία 2.800
στελέχη που συμμετείχαν
σε πανευρωπαϊκή  έρευνα. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εστιάσουν στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη διαμόρφωση ισχυρής ανθεκτικότητας, ώστε

να δύνανται να αντεπεξέλθουν στην οποιαδήποτε μελλοντική απειλή. 

<<<<<<

Η Campfire είναι η τρίτη 
εταιρεία που ιδρύει και έχει
στόχο να την εισαγάγει στο
χρηματιστήριο.

H βρετανική κυβέρνηση έχει από τις αρχές του 2019 συνταχθεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και αρκετών δεκάδων χωρών ακόμη και έχει ανα-
γνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊντό ως νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας την εκλογική νίκη του Νικολάς Μαδούρο την αμέσως προηγού-
μενη χρονιά προϊόν νοθείας.



12 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021Δ Ι Ε Θ Ν Η

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.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛH

Η μετάλλαξη «Δέλτα» κυριαρχεί πλέον
στην Ευρώπη, τα κρούσματα αυξάνονται
με γρήγορους ρυθμούς, ειδικά μεταξύ των
νεότερων ηλικιών, ενώ και οι νοσηλείες
σημειώνουν αύξηση. Και αυτό τη στιγμή
που η οικονομία της περιοχής μόλις είχε
ξεκινήσει να ανακάμπτει, «ποντάροντας»
στο reopening και κυρίως στον τουρισμό,
ο οποίος θα είναι καθοριστικός για τις ε-
πιδόσεις του τρέχοντος τριμήνου. Σύμφωνα
με τους αναλυτές, αν και το «χτύπημα»
στην οικονομία δεν αναμένεται να είναι
το ίδιο έντονο όπως κατά τα προηγούμενα
κύματα της πανδημίας, δηλαδή δεν ανα-
μένεται συρρίκνωση, ωστόσο οι κίνδυνοι
αυξάνονται, με τη «Δέλτα» να αποτελεί
πλέον το νούμερο ένα ρίσκο στις προβλέ-
ψεις για την πορεία των οικονομιών, τη
στιγμή που όλα δείχνουν πως το αναγκαίο
τείχος ανοσίας «ανεβαίνει» από το 70%
του εμβολιασμένου πληθυσμού στο 85%
τουλάχιστον, λόγω της υψηλής μεταδοτι-
κότητας που έχει.

«Αναμένουμε ότι η πιο μεταδοτική με-
τάλλαξη “Δέλτα‘‘ θα έχει πολύ μικρότερο
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες
από τα προηγούμενα κύματα, αν και κά-
ποιες θα επηρεαστούν περισσότερο από
άλλες», σημειώνει η Oxford Economics,

προσθέτοντας πως τα εμβόλια έχουν α-
ποδυναμώσει σημαντικά τη σχέση μεταξύ
κρουσμάτων και νοσηλείας, μειώνοντας
την πιθανότητα νέων lockdowns. Ωστόσο,
όπως τονίζει, η εκ νέου επιβολή περιορι-
σμών ή εθελοντικών αλλαγών στη συμπε-
ριφορά των πολιτών θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν κινδύνους για την οικονομία.
Ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει τον
πιο άμεσο αντίκτυπο, με πολλές κυβερνή-
σεις να έχουν ήδη αυστηροποιήσει τους
περιορισμούς στα ταξίδια και τη φιλοξε-
νία.

Ενώ οι οικονομικοί δείκτες συνεχίζουν
να δείχνουν ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι
σημαντικά καλύτερο από το 2020, μια α-
πότομη αύξηση των νοσηλειών θα επη-
ρέαζε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη
σε πολλές χώρες φέτος, όπως προειδοποιεί
η Oxford Economics, ειδικά στις χώρες
της Νότιας Ευρώπης οι οποίες είναι και
πιο ευάλωτες αλλά και εξαρτώνται σε ση-

μαντικό βαθμό από τον τουρισμό. Και εάν
η Ευρώπη πληγεί από ένα νέο μεγάλο κύμα
τον χειμώνα, που θα απαιτήσει νέους πε-
ριορισμούς για τη διαφύλαξη των συστη-
μάτων υγείας, ο οίκος εκτιμά ότι ο αντί-
κτυπος θα ήταν πιο έντονος για τις οικο-
νομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών
εμβολιασμού μεταξύ ευάλωτων ομάδων.

Η απάντηση των κυβερνήσεων στην
αύξηση των κρουσμάτων θα είναι πάντως
διαφορετική αυτή τη φορά και θα απο-
σκοπεί περισσότερο στον περιορισμό της
οικονομικής ζημίας. Οι κυβερνήσεις βα-
σίζονται πλέον στην προστασία που προ-
σφέρει ο εμβολιασμός και στρέφουν την
προσοχή τους στις ανησυχίες για τα δη-

μόσια οικονομικά. Συνολικά, η Oxford
Economics θεωρεί ότι η απειλή που θέτει
η μετάλλαξη «Δέλτα» είναι υπαρκτή, αλλά
προς το παρόν δεν αλλάζει τις εκτιμήσεις
για την πορεία του ΑΕΠ. Εάν ωστόσο η
κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, πράγμα
πολύ πιθανό, τότε η ανάκαμψη θα καθυ-
στερήσει για τις περισσότερες χώρες,
ειδικά της περιφέρειας.

Η Citigroup σημειώνει άλλωστε πως
το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ απο-
τελούν παράδειγμα του πώς η «Δέλτα»
μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές ανά-
πτυξης για άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Αν
και το 60% του πληθυσμού του Ισραήλ
είχε εμβολιαστεί πλήρως και έτσι άνοιξε
την οικονομία, η νέα μετάλλαξη οδήγησε

σε αύξηση των κρουσμάτων, ακόμα και
σε εμβολιασμένους. Ετσι, η Τράπεζα του
Ισραήλ μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης
του 2021 από 6,3% σε 5,5% και αναγνώρισε
ότι η εξάπλωση της «Δέλτα» αποτελεί κίν-
δυνο για τη συνέχιση της ανάκαμψης. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειονότητα των ε-
νηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως, αλλά
η «Δέλτα» έχει οδηγήσει σε ένα νέο κύμα
της πανδημίας. Η ανάκαμψη των δαπανών
είχε σταματήσει, ενώ το ΑΕΠ απογοήτευσε
τον Μάιο, αυξάνοντας μόλις 0,8% μηνιαίως
– και τα δεδομένα δείχνουν τώρα αυξη-
μένους κινδύνους στην κλίμακα της ανά-
καμψης. Αλλωστε ήδη, σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Bank of America, η πρό-
κληση για την οικονομία πλέον σε σχέση

με τη μετάλλαξη «Δέλτα» είναι υπαρκτή,
καθώς τα πράγματα έχουν  αλλάξει σημα-
ντικά σε ό,τι αφορά το τείχος ανοσίας που
πρέπει να επιτευχθεί ώστε να είναι προ-
στατευμένη η Ευρώπη από νέα lockdowns
και νέες δραματικές επιπτώσεις. Οπως ση-
μειώνει, αν και ο εμβολιασμός αναμένεται
να επιτύχει τον στόχο που υπήρξε έως σή-
μερα, δηλαδή το 70% έως τον Σεπτέμβριο,
η μετάλλαξη «Δέλτα» αμφισβητεί το όριο
της ασυλίας της αγέλης. Η εμβολιαστική
κάλυψη του 75% μπορεί να ήταν αρκετή
με την παραλλαγή «Αλφα», αλλά η «Δέλτα»
θα απαιτούσε συνολική κάλυψη 85% και
ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη η
μείωση της προστασίας από τα εμβόλια,
τονίζει.

Η μετάλλαξη
«Δέλτα» απειλεί 
την ανάπτυξη
στην Ευρώπη
Ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει
τον πιο άμεσο αντίκτυπο

Η οικονομική ανάπτυξη θα «παγώσει» μέσα
σε μία δεκαετία, τα τρόφιμα θα γίνουν
δυσεύρετα και ο ανθρώπιονος πληθυσμός
θα συρρικνωθεί. Στα συμπεράσματα αυτά
καταλήγει νέα μελέτη της KPMG που ε-
πιβεβαιώνει πολύ παλαιότερη έρευνα του
ΜΙΤ.

Το 1972, μια ομάδα στο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) προ-
έβλεψε ότι η –με κάθε κόστος– οικονομική
ανάπτυξη, την οποία έχουν θέσει ως πρω-
ταρχικό στόχο οι σύγχρονοι άνθρωποι
που «δεν δίνουν δεκάρα» πλέον για τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της ακατάπαυστης εκβιομηχάνισης, θα
οδηγήσει σε κατάρρευση της παγκόσμιας
κοινότητας μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. 

Μια νέα μελέτη που ήρθε πρόσφατα
στο φως της δημοσιότητας από την KPMG
διαπίστωσε πως το ενδεχόμενο αυτό πι-
θανώς αργά ή γρήγορα να γίνει πραγμα-
τικότητα. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα
της DailyMail, ο Γκάια Χέριγκτον, στέλεχος
KPMG και αναλυτής για θέματα βιωσιμό-
τητας, θέλησε να ελέγξει κατά πόσον είναι
βάσιμοι οι ισχυρισμοί της ομάδας του ΜΙΤ.
Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησε ένα

παγκόσμιο μοντέλο προσομοίωσης, το ο-
ποίο αναλύει πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί
ο κόσμος σε όλους τους τομείς από το
1972 μέχρι και σήμερα.

Ο Χέριγκτον εξέτασε 10 βασικές μετα-
βλητές, όπως τον πληθυσμό, τη βιομηχα-
νική παραγωγή και τη συνεχή ρύπανση,
και διαπίστωσε πως η επιχειρηματική μας
νοοτροπία θα προκαλέσει μείωση της οι-
κονομικής ανάπτυξης μέσα στην επόμενη
δεκαετία. Τα δεδομένα έδειξαν και κάτι
ακόμη, ίσως πιο τρομακτικό. Ο κόσμος
μας θα μπορούσε να βιώσει μια πλήρη
κοινωνική κατάρρευση έως το 2040. Η
συνολική κατάρρευση της κοινωνίας θα
σήμαινε απότομη μείωση της ποιότητας
ζωής, της παραγωγής τροφίμων, της βιο-
μηχανικής παραγωγής και, τελικά, ολό-

κληρου του ανθρώπινου πληθυσμού.
Η ομάδα του MIT οδηγήθηκε στο συ-

γκεκριμένο συμπέρασμα χρησιμοποιώντας
ένα πρόγραμμα υπολογιστή που ονομά-
ζεται World1 και ανέλυσε δεδομένα από
το 1900 μέχρι το 2060. Σε ένα βίντεο των
ευρημάτων του 1972, ο Τζέρι Φόστερ του
MIT, ο οποίος ανέπτυξε το πρόγραμμα
αυτό, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο
οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα. Ενα
άλλο παράδειγμα που χρησιμοποίησε
ήταν η ποιότητα ζωής, η οποία αυξήθηκε
ταχύτατα μέχρι τη δεκαετία του 1940 και
στη συνέχεια μειώθηκε μέχρι το 2020, ο-
πότε βλέπει μια άλλη ανοδική πορεία.

Ωστόσο, το μοντέλο αναγνώρισε επίσης
το 2020 ως σημείο αιχμής για τον πολιτισμό.
«Γύρω στο 2020 η κατάσταση του πλανήτη
γίνεται εξαιρετικά κρίσιμη», είχε δηλώσει
τότε ο Φόστερ, ο οποίος διευκρίνιζε πως
αν δεν κάνουμε τίποτα γι’ αυτό, η ποιότητα
ζωής μας μπορεί να κάνει στροφή 180
μοιρών». Προειδοποιούσε μάλιστα πως
«Η ρύπανση έχει αυξηθεί τόσο που θα αρ-
χίσει να σκοτώνει ανθρώπους, κάτι που
με τη σειρά του θα κάνει τον πληθυσμό
να μειωθεί. Με αυτά τα δεδομένα, περίπου

το 2040 έως το 2050 η ζωή όπως τη γνω-
ρίζουμε σήμερα θα σταματήσει να υπάρ-
χει». Ο Χέριγκτον χρησιμοποίησε το ίδιο
μοντέλο, αλλά την τρίτη έκδοση της προ-
σομοίωσης που ονομάζεται World3 και
εξέτασε 10 βασικές μεταβλητές: πληθυ-
σμός, ποσοστά γονιμότητας, ποσοστά
θνησιμότητας, βιομηχανική παραγωγή,
παραγωγή τροφίμων, υπηρεσίες, μη ανα-
νεώσιμοι πόροι, συνεχής ρύπανση, αν-
θρώπινη ευημερία και οικολογικό αποτύ-
πωμα, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά
από το VICE.

Και τα δύο σενάρια δείχνουν ότι η συ-
νεχής ανάπτυξη και η αδιάκοπη οικονομική
δραστηριότητα δεν μπορούν να συνεχι-
στούν επ’ άπειρον. Αν και η προσομοίωση
του 1972 δείχνει ότι η κοινωνία είναι κα-
ταδικασμένη, η μελέτη του Χέριγκτον
προσθέτει ότι η τεχνολογική πρόοδος και
η επένδυση περισσότερων σε δημόσιες
υπηρεσίες θα μπορούσαν να μας γλιτώσουν
από μια επικείμενη καταστροφή. Ωστόσο,
η ανθρωπότητα θα πρέπει να καταβάλει
μεγάλες προσπάθειες την επόμενη δεκα-
ετία για να προλάβει τις εξελίξεις αυτές
και να αποτρέψει ένα ζοφερό μέλλον.

Μείωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην επόμενη δεκαετία προβλέπει η KPMG

Αντιμέτωπες με λουκέτο κινδυνεύουν να
έρθουν αρκετές βρετανικές επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε κεντρικούς εμπορικούς
δρόμους, καθώς το χρέος τους αυξήθηκε
πέντε φορές σε σύγκριση με τα επίπεδα
στα οποία κινούνταν πριν από την επέλαση
της πανδημικής κρίσης. Η έλευση του κο-
ρωνοϊού υποχρέωσε καταστήματα λιανε-
μπορίου, κομμωτήρια, μπαρ και εστιατόρια
να αναστείλουν τη λειτουργία τους, μαχό-
μενα για την επιβίωσή τους. Σύμφωνα με
έκθεση του Μπιλ Γκρίμσεϊ, πρώην επικε-
φαλής της Wickes, που επικαλείται ο

Guardian, περίπου 150.000 μικρές επιχει-
ρήσεις έχουν συσσωρεύσει 2,3 δισ. στερλίνες
σε χρέος, ποσό υψηλότερο από τα 500 εκατ.
που κινούνταν πριν από το ξέσπασμα της
πανδημίας. Την ίδια στιγμή, μικρές επιχει-
ρήσεις, όπως κομμωτήρια, ινστιτούτα ο-
μορφιάς και περιποίησης, ήταν ανάμεσα
σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο
από την πανδημία, με τα χρέη τους να έχουν
αυξηθεί στις 300 εκατ. στερλίνες, δηλαδή
έξι φορές σε σχέση με την περίοδο πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ο κ. Γκρίμσεϊ, ο οποίος ως πρώην επι-

χειρηματίας μεγάλων αλυσίδων έχει απο-
τυπώσει αρκετές φορές σε έρευνές του την
οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων
που βρίσκονται σε κεντρικούς εμπορικούς

δρόμους της χώρας, επεσήμανε πως, κατά
τη γνώμη του, τουλάχιστον το ένα τρίτο
των μικρών επιχειρήσεων κινδυνεύουν με
πτώχευση, γεγονός που θα επηρεάσει το
γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Αρκετές συσσώρευσαν χρέη που ανήλ-
θαν σε μη βιώσιμα επίπεδα, λίγους μήνες
μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων.
Αλλες επιχειρήσεις, όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η έκθεση, «βρίσκονται υπό κα-
τάρρευση, ως αποτέλεσμα αυτών των πε-
ριοριστικών μέτρων». «Απαιτείται άμεση
στήριξη ώστε να σταματήσει το τσουνάμι

των πτωχεύσεων», επισημαίνει. «Aυτές οι
επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά των το-
πικών μας κοινοτήτων, οι οποίες συνήθως
θέτουν ως προτεραιότητα όχι το κέρδος,
αλλά τους τοπικούς καταναλωτές», αναφέρει
ο κ. Γκρίμσεϊ. Ο ίδιος κάλεσε τη βρετανική
κυβέρνηση να προχωρήσει σε «κούρεμα»
των χρεών, ενώ επισήμανε πως «η γαλλική
κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα σχήμα
που θα αφορά τη διάσωση των μικρών ε-
πιχειρήσεων από τα χρέη, γι’ αυτό και
πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για να
σώσουμε εκατοντάδες». Παρά τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν πολλές τέτοιες επιχει-
ρήσεις, οι πρώτες αποπληρωμές χρεών από
δάνεια που έλαβαν μέσω της στήριξης του
κράτους ξεκίνησαν ήδη τον προηγούμενο
μήνα, καθώς οι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί
σε αναστολή άρχισαν να μειώνονται σε α-
ριθμό. Η έρευνα επίσης εστιάζει και στην
ανάγκη να αναδιαμορφωθεί το πλέγμα χρη-
ματοδότησης για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων σε κεντρικούς δρόμους προκει-
μένου να γίνει πιο «δίκαιο και ίσο» και να
στηρίζεται περισσότερο στις ανάγκες της
τοπικής κοινότητας.

Φόβοι για «τσουνάμι» πτωχεύσεων στη Βρετανία λόγω της πανδημίας

<<<<<<

Μια απότομη αύξηση 
των νοσηλειών θα επηρέαζε
τις οικονομικές προβλέψεις,
ιδίως στις χώρες του Νότου. 

<<<<<<

Ο κόσμος θα μπορούσε να
βιώσει μια πλήρη κοινωνική
κατάρρευση έως το 2040,
σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

<<<<<<

Μεγάλη αύξηση χρεών για
τις μικρές επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους.

Tο αναγκαίο τείχος ανοσίας «ανεβαίνει» από το 70% του εμβολιασμένου πληθυσμού τουλάχιστον στο 85%, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της μετάλλαξης. Η απάντηση των κυβερνή-
σεων στην αύξηση των κρουσμάτων αναμένεται να είναι διαφορετική αυτή τη φορά και θα αποσκοπεί περισσότερο στον περιορισμό της οικονομικής ζημίας. 

Ο Γκάια Χέριγκτον, στέλεχος της KPMG, εξέτασε 10 βασικές μεταβλητές, όπως ο πληθυ-
σμός, η βιομηχανική παραγωγή και η συνεχής ρύπανση.
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε χθες
το μεσημέρι τη δική του βόλτα μέχρι
τα όρια του Διαστήματος ο Τζεφ Μπέζος,
ιδρυτής της Amazon και πλουσιότερος
άνθρωπος του κόσμου. Στο πρώτο του
διαστημικό ταξίδι, ένα όνειρο που, όπως
αποκάλυψε, διατηρούσε από τα πέντε
του χρόνια, τον συνόδεψαν μία 82χρονη
πρωτοπόρος της αεροπορίας, ένας
18χρονος φοιτητής και ο αδελφός του
Μαρκ. Στις 4 το απόγευμα της χθεσινής
ημέρας η συντροφιά εκτοξεύθηκε από
το Τέξας, με τον προωθητικό πύραυλο
New Shepard της Blue Origin, ιδιοκτη-
σίας Μπέζος, και πραγματοποίησε υ-
ποτροχιακή πτήση, διάρκειας περίπου

10 λεπτών, κατά την οποία οι επιβάτες
απήλαυσαν την έλλειψη βαρύτητας.

Η διαστημική βολίδα έφτασε σε ύψος
107 χλμ. από την επιφάνεια της Γης,
αρκετά ψηλότερα από τη γραμμή Κάρ-
μαν, τα όρια του Διαστήματος, σε ύψος
100 χλμ. Μετά την επιστροφή στη Γη,
όπου η άτρακτος των επιβατών ακού-
μπησε μαλακά στην έρημο του Τέξας

με τη βοήθεια αλεξιπτώτου, ο Μπέζος
εμφανίστηκε χαμογελαστός φορώντας
τη γαλάζια στολή του και καουμπόικο
καπέλο. Αγκάλιασε τη Φανκ λέγοντας
ότι «είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής
του» και χαιρέτησε το προσωπικό της
Blue Origin. 

Επέτειος
Η χθεσινή πτήση, εκτός από αναμ-

φίβολο επίτευγμα για τον νέο τομέα
του διαστημικού τουρισμού, ήταν πλή-
ρης συμβολισμών. Ο προωθητικός πύ-
ραυλος που μετέφερε τον Μπέζος και
τη συντροφιά του στο Διάστημα έλαβε
το όνομά του από τον Αλαν Σέπαρντ,
τον πρώτο Αμερικανό που βρέθηκε στο
Διάστημα το 1961. 

Επίσης συνέπεσε με την 52η επέτειο
της ημέρας που τα μέλη της αποστολής
«Απόλλων 11» της NASA άφησαν τα α-
ποτυπώματα των βημάτων τους στη
σεληνιακή επιφάνεια. 

Ταυτόχρονα χθες έφτασαν στο Διά-
στημα ο πιο ηλικιωμένος και ο νεότερος
αστροναύτης της Ιστορίας. Η Ουάλι
Φανκ, 82 ετών, η οποία παρότι εκπαι-
δεύτηκε ως αστροναύτης δεν κατάφερε
να υλοποιήσει το όνειρό της τη δεκαετία
του 1960, επειδή κατά τη NASA αστρο-
ναύτες ήταν αποκλειστικά άνδρες, έγινε
χθες η «γιαγιά» των διαστημικών τα-
ξιδιών. Στο άλλο άκρο του ηλικιακού
φάσματος o 18χρονος Ολλανδός Ολιβερ
Ντέμεν έγινε ο νεότερος αστροναύτης
της Ιστορίας. Στη χθεσινή πτήση τα-
ξίδεψε και ο αδελφός του Τζεφ, Μαρκ
Μπέζος, επενδυτής. 

Η Blue Origin αναμένεται να πραγ-
ματοποιήσει ακόμα δύο υποτροχιακές
πτήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η
επόμενη πρόκειται να γίνει τον Σεπτέμ-
βριο. 

Ο Τζεφ Μπέζος, όπως και ο Ελον
Μασκ και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, δέ-

χθηκε σκληρή κριτική για τη συμμετοχή
του στην «κούρσα του Διαστήματος των
δισεκατομμυριούχων», που για κάποιους
δεν είναι παρά ο ανταγωνισμός «υπερ-
τροφικών εγώ» με στόχο τη μετατροπή
του τελευταίου συνόρου σε «παιδική
χαρά» των υπερπλουσίων.

Ταξιδιώτης
του Διαστήματος
ο Τζεφ Μπέζος
Απόλυτη επιτυχία για την άκρως
συμβολική υποτροχιακή πτήση 

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν ζωντανά από γιγαντοοθόνη στην Times
Square την «καλύτερη ημέρα της ζωής» του Τζεφ Μπέζος.

<<<<<<

Σκληρή κριτική δέχθηκε,
παρ’ όλα αυτά, ο Μπέζος
για τη συμμετοχή του στην
«κούρσα του Διαστήματος
των δισεκατομμυριού-
χων».

Ο αντισυμβατικός Μπιλ Κλίντον 
Ακρως αντισυμβατικός ήταν ο πρώην
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον,
όπως φαίνεται από διαβαθμισμένα έγ-
γραφα των βρετανικών εθνικών αρ-
χείων, που αποχαρακτηρίστηκαν πρό-
σφατα.

Ο πρόεδρος Κλίντον και η σύζυγός
του, Χίλαρι, στην πρώτη τους επίσημη
επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον
Μάιο του 1997, απέρριψαν την πρό-
σκληση σε απογευματινό τσάι, επιτομή
της «βρετανικότητας», με τη βασίλισσα
Ελισάβετ, όπως και το δείπνο στο Τσέ-
κερς, τη θερινή κατοικία του Βρετανού
πρωθυπουργού, καθώς ο Αμερικανός
πρόεδρος προτιμούσε να απολαύσει
τη βρετανική πρωτεύουσα «σαν του-
ρίστας» και να δοκιμάσει τα εδέσματα
ενός ινδικού εστιατορίου.

Η βρετανική κυβέρνηση ήθελε να
φιλοξενήσει κατά τον πιο αρμόζοντα
τρόπο τον πλανητάρχη, προκειμένου
να οικοδομηθεί μια καλή σχέση μεταξύ
ΗΠΑ και Βρετανίας. Για αυτό τα ανά-
κτορα του Μπάκιγχαμ, μέσω του πρω-

θυπουργού, προσκάλεσαν τους Κλίντον
σε απογευματινό τσάι με τη βασίλισσα.
Ομως οι Κλίντον αρνήθηκαν ευγενικά
τονίζοντας ότι «είναι ευγνώμονες για
τη βασιλική πρόσκληση», σημείωνε
τότε ο προσωπικός γραμματέας τού
τότε πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, Φίλιπ
Μπάρτον, προσθέτοντας ότι ούτε η
πρόσκληση στην πρωθυπουργική θε-
ρινή κατοικία Τσέκερς κατάφερε να
σαγηνεύσει το προεδρικό ζευγάρι.

Οι επιθυμίες του Μπιλ και της Χίλαρι
Κλίντον, αναφέρει το σημείωμα του
πρωθυπουργικού γραφείου, ήταν πιο
πεζές. «Ηθελε να κάνει τον τουρίστα,

να πάει για ψώνια στο Λονδίνο και να
δοκιμάσει την ινδική μαγειρική», ση-
μειώνεται. Στόχος Βρετανών και Αμε-
ρικανών αξιωματούχων ήταν να δεί-
ξουν στην παγκόσμια κοινότητα «δύο
νέους, σοβαρούς και δυναμικούς ηγέ-
τες».  Οι Αμερικανοί προτιμούσαν τη
διοργάνωση κάποιας δραστηριότητας
σε εξωτερικό χώρο, που θα έδινε την
ευκαιρία για πολλές φωτογραφίες. Με-
ταξύ των προτάσεων του Φόρεϊν Οφις
–καμία από τις οποίες δεν ευοδώθη-
κε– ήταν οι δύο ηγέτες να εμφανιστούν
παίζοντας μουσική (σαξόφωνο ο Κλί-
ντον και κιθάρα ο Μπλερ) ή να κάνουν
τη βόλτα τους στην πλατεία Τραφάλ-
γκαρ και μετά να επισκεφθούν το
Spοrts Cafe και να παίξουν ηλεκτρονικά
παιχνίδια με τα παιδιά. 

Τελικά, τα δύο ζευγάρια δείπνησαν
στο γαλλικό εστιατόριο Le Pont de la
Tour, όπου, όπως φαίνεται από τον
λογαριασμό των 298,86 στερλινών, α-
πόλαυσαν ψητή γλώσσα, ιππόγλωσσα,
άγριο σολομό και κουνέλι.

<<<<<<

Προτίμησε να δει το 
Λονδίνο σαν τουρίστας
και να φάει ινδικό φαγητό
παρά να πιει τσάι με τη 
βασίλισσα. 

Ο Μπιλ Κλίντον σε επίσκεψή του στην
πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο το
2017.

Αλλάζει τον καιρό η πυρκαγιά στο Ορεγκον 
ΠΟΡΤΛΑΝΤ. Η μεγάλη πυρκαγιά στο Ο-
ρεγκον των βορειοδυτικών ΗΠΑ συνεχίζει
να μαίνεται ανεξέλεγκτη, καίγοντας
δάση που έχουν «στεγνώσει» εξαιτίας
της παρατεταμένης ξηρασίας και του
πρόσφατου καύσωνα-ρεκόρ. Οι πυρο-
σβέστες περιγράφουν μια φωτιά με «α-
κραία» συμπεριφορά, η οποία υπερπηδά
αντιπυρικές ζώνες και τροποποιεί τον
καιρό.

«Η φωτιά είναι τόσο μεγάλη και πα-
ράγει τόσο πολλή ενέργεια και ακραίες
θερμοκρασίες, που αλλάζει τον καιρό»,
είπε ο εκπρόσωπος της δασικής υπηρε-

σίας της πολιτείας, Μάρκους Κάουφμαν.
«Συνήθως, ο καιρός μάς λέει τι θα γίνει
με την πυρκαγιά. Σε αυτή την περίπτωση,
η πυρκαγιά μάς λέει τι θα γίνει με τον
καιρό». 

H πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει 1.400
τ. χλμ. δασικών εκτάσεων, ενώ δεν υ-
πάρχει άμεση προοπτική να τεθεί υπό
έλεγχο. «Αυτή η πυρκαγιά είναι πραγ-
ματικά μεγάλη πρόκληση, έχουμε μπρο-
στά μας συνεχιζόμενη μάχη για το ορατό
μέλλον», δήλωσε ο διευθυντής διαχεί-
ρισης κρίσεων της δασικής υπηρεσίας,
Τζο Χέσελ. Η πολιτεία ζήτησε βοήθεια

σε πυροσβεστικά μέσα από άλλα σημεία
των ΗΠΑ, καθώς τα δικά της είναι όλα
αφιερωμένα στη μάχη της κατάσβεσης
και δεν έχουν τη δυνατότητα να αντι-
δράσουν σε περίπτωση που ξεσπάσει
άλλη πυρκαγιά. 

H φωτιά δημιουργεί σε καθημερινή
βάση πυροσωρείτες (pyrocumulus), πυ-
κνά σύννεφα που σχηματίζονται από
τον ανερχόμενο θερμό αέρα, ο οποίος
μεταφέρει την υγρασία που εξατμίζεται,
καθώς καίγονται τα χλωρά δάση. Οι πυ-
ροσβέστες διηγούνται ότι είδαν ένα από
τα σύννεφα αυτά να καταρρέει απότομα,

κάτι που μπορεί να συμβεί το σούρουπο,
όταν σταματούν τα ανοδικά ρεύματα.
Η κατάρρευση δεν αποτελεί θετική ε-
ξέλιξη, καθώς δημιουργούνται απότομα
ρεύματα αέρος κοντά στο έδαφος ανα-
ζωπυρώνοντας εστίες πυρκαγιάς. Το Ο-
ρεγκον είναι μια εξαιρετικά αραιοκατοι-
κημένη πολιτεία, για τον λόγο αυτό η
πυρκαγιά έχει καταστρέψει «μόνο» 70
σπίτια και δεν είχε ανθρώπινες απώλειες.
Δεν ισχύει το ίδιο, φυσικά, για τα ζώα,
τα πουλιά και τους άλλους κατοίκους
των αρχέγονων δασών. 

ΝΥΤ, Α.Ρ.

Στο στόχαστρο 
της NSO 14 ηγέτες
ΠΑΡΙΣΙ. Τα κινητά τηλέφωνα δέκα πρωθυ-
πουργών, ενός βασιλιά και τριών προέδρων,
μεταξύ αυτών και του προέδρου της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, έγιναν στόχοι κατα-
σκοπείας με το σύστημα Pegasus της ισ-
ραηλινής εταιρείας NSO. Αυτό αναφέρει η
οργάνωση Forbidden Stories, που συνερ-
γάζεται για τις αποκαλύψεις με 17 διεθνή
μέσα ενημέρωσης. 

«Αν οι πληροφορίες ευσταθούν, το ζή-
τημα είναι πολύ σοβαρό. Η υπόθεση θα
διερευνηθεί εις βάθος», ανέφερε ανακοί-
νωση του Μεγάρου των Ηλυσίων. Σύμφωνα
με το δημοσίευμα, την εντολή για την πα-
ρακολούθηση του κινητού του Γάλλου προ-
έδρου, του τότε πρωθυπουργού Εντουάρ
Φιλίπ και της συζύγου του, καθώς και 15
υπουργών και στελεχών της γαλλικής κυ-
βέρνησης, το 2019, έδωσε η κυβέρνηση
του Μαρόκου. Δεν είναι σαφές σε ποια α-
κριβώς κυβερνητική υπηρεσία του Μαρόκου
αναφέρονται οι πληροφορίες, καθώς μεταξύ
των στόχων της παρακολούθησης ήταν
και ο ίδιος ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός
της χώρας. 

Η έρευνα δεν είναι σε θέση να προσ-
διορίσει κατά πόσον η διείσδυση στα κι-
νητά-στόχους ήταν επιτυχής, εάν δεν εξε-
ταστούν τα ίδια τα κινητά. Για ευνόητους
λόγους, αυτό δεν ήταν εφικτό για τα κινητά
των αρχηγών κρατών. Ωστόσο, εξετάστηκαν
άλλα κινητά που εμφανίζονται ως στόχοι
στη λίστα των 50.000 αριθμών και προσ-
διορίσθηκε ότι όντως μολύνθηκαν με το
κακόβουλο λογισμικό που παραδίδει τον
έλεγχο του τηλεφώνου στην NSO. Σε κάποιες
περιπτώσεις, η διείσδυση του λογισμικού
παρακολούθησης στο τηλέφωνο-στόχο
προσδιορίζεται χρονικά μόλις λίγα δευτε-
ρόλεπτα αφότου το κράτος-πελάτης έδωσε
τη σχετική εντολή στην NSO. 

Oι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις έχουν
προξενήσει πολιτικό σεισμό σε χώρες όπως
η Ινδία, όπου η κυβέρνηση Μόντι φέρεται
να παρακολουθούσε τον επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Ραούλ Γκάντι και μεγάλο
αριθμό ακτιβιστών και δημοσιογράφων.

Στο Μεξικό, ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ
Λόπεζ Ομπραδόρ ανακοίνωσε ότι αν το
συμβόλαιο της NSO με την κυβέρνησή του
παραμένει ενεργό, θα ακυρωθεί αμέσως.
Πενήντα άνθρωποι στο περιβάλλον του Ο-
μπραδόρ έγιναν στόχοι της παρακολού-
θησης από το λογισμικό που προμηθεύ-
θηκαν οι υπηρεσίες του Μεξικού ενόσω ε-
κείνος ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης
της χώρας. 

Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης ο πρω-
θυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν, την
παρακολούθηση του οποίου παρήγγειλε η
κυβέρνηση της Ινδίας, ο πρωθυπουργός
του Βελγίου Σαρλ Μισέλ, κατά παραγγελίαν
του Μαρόκου, ο πρόεδρος του Ιράκ Σαλίμ,
κατά παραγγελίαν της Σαουδικής Αραβίας
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σιρίλ Ρα-
μαφόζα και ο πρωθυπουργός της Ουγκάντας
Ρουχακάνα Ρουγκούντα, κατά παραγγελίαν
της Ρουάντας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου
Σαάντ Χαρίρι, κατά παραγγελίαν των Η-
νωμένων Αραβικών Εμιράτων, και ο πρω-
θυπουργός της Αιγύπτου Μουσταφά Μα-
ντμπούλι, κατά παραγγελίαν της Σαουδικής
Αραβίας.  Επίσης, μεταξύ των αριθμών που
μπήκαν στο στόχαστρο της παρακολού-
θησης ήταν και ενός Αμερικανού διπλωμάτη,
εκ των κορυφαίων διαπραγματευτών της
πυρηνικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν,
καθώς και του επικεφαλής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Γκεμπρε-
γέσους.  Αμερικανός αξιωματούχος που
έχει γνώση της υπόθεσης της NSO υπο-
στήριξε στην εφημερίδα Washington Post
ότι κάποιες από τις πληροφορίες που συ-
γκεντρώνει το λογισμικό παρακολούθησης
βρίσκονται στη διάθεση της κυβέρνησης
του Ισραήλ.  Ο διευθύνων σύμβουλος της
NSO Σαλέβ Χούλιο δήλωσε ότι αμφισβητεί
κατά πόσον οι αναφορές «έχουν κάποια
σχέση με την NSO», αλλά προσέθεσε ότι
όλες οι αναφορές για κατάχρηση του λο-
γισμικού θα ερευνηθούν. 

THE GUARDIAN, LE MONDE, 
WASHINGTON POST, SZ

Διαδήλωση στο Νέο Δελχί κατά του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, μετά τις αποκαλύψεις
ότι η κυβέρνησή του παρακολουθούσε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Ραούλ Γκάντι, και
μεγάλο αριθμό ακτιβιστών και δημοσιογράφων.

KAΜΠΟΥΛ. Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες έ-
πληξαν χθες το προεδρικό μέγαρο στην
Καμπούλ, λίγο πριν ο πρόεδρος του Αφγα-
νιστάν, Ασράφ Γκάνι, εκφωνήσει ομιλία,
την ημέρα της μεγάλης μουσουλμανικής
εορτής Εΐντ αλ Αντχά. Από τις επιθέσεις
δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και οι ρου-
κέτες προσγειώθηκαν έξω από το οχυρω-
μένο μέγαρο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του
υπουργείου Εσωτερικών. Ουδείς ανέλαβε
την ευθύνη για την επίθεση, αλλά η αστυ-
νομία εντόπισε έξω από το συγκρότημα
ένα κατεστραμμένο όχημα, το οποίο προ-
φανώς χρησιμοποιήθηκε ως πεδίο εκτό-
ξευσης των ρουκετών. Οι Ταλιμπάν αρνή-
θηκαν, πάντως, ότι ευθύνονται για τις ε-
πιδρομές.  Στο μεταξύ, μετά τις προχθεσινές
προειδοποιήσεις και απειλές, ο πρόεδρος
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υιοθέτησε
ηπιότερους τόνους απέναντι στους Ταλι-
μπάν. Αναγνώρισε ότι η προθυμία της Α-
γκυρας να διασφαλίσει και να διοικήσει το
αεροδρόμιο της Καμπούλ τους προκαλεί
ενόχληση και εμφανίστηκε ανοικτός στον
διάλογο. Μετά την αποχώρηση των Αμε-
ρικανών, τόσο η Τουρκία όσο και η Ρωσία
φιλοδοξούν να ενισχύσουν τον ρόλο τους

στη χώρα. Χθες, ρωσικά τανκ αναπτύχθηκαν
κοντά στα σύνορα Αφγανιστάν - Τατζικι-
στάν, καθώς η Μόσχα ανακοίνωσε στρα-
τιωτικά γυμνάσια στο γειτονικό Ουζμπε-
κιστάν. Οι περιφερειακές εντάσεις οξύνονται
λόγω των εδαφικών κερδών που έχουν α-
ποκομίσει εσχάτως οι Ταλιμπάν, οι οποίοι
προελαύνουν καθώς οι ΗΠΑ αποχωρούν
έπειτα από 20 χρόνια πολέμου: ένας πο-
νοκέφαλος για τη Ρωσία, που ανησυχεί για
μαζική εισροή προσφύγων στη γειτονιά
της, στην κεντρική Ασία.  Περίπου 700 Αφ-
γανοί διερμηνείς και άλλοι που συνεργά-
στηκαν με τον αμερικανικό στρατό, καθώς
και συγγενείς τους πρώτου βαθμού –συ-
νολικά περίπου 2.500 άνθρωποι– θα μετα-
φερθούν στο Φορτ Λι, βάση του στρατού
ξηράς των ΗΠΑ, περίπου 200 χλμ. νότια
της Ουάσιγκτον, ενημέρωσε τους διαπι-
στευμένους συντάκτες ο εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις. Πρόκειται
για πρόσωπα που έχουν ήδη υποβληθεί σε
ελέγχους ασφαλείας και οι αιτήσεις τους
να τους χορηγηθούν ειδικές βίζες έχουν
προχωρήσει περισσότερο, εξήγησε ο κ.
Πράις.

REUTERS, ΑΠΕ

Ηπιοι τόνοι από Μόσχα -
Αγκυρα προς Ταλιμπάν
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να
κατατεθεί στη Βουλή το πλαίσιο για
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
που θα ισχύσει από τις 16 Αυγούστου
για τους εργαζομένους στους οίκους
ευγηρίας και από 1η Σεπτεμβρίου για
τους εργαζομένους στον κλάδο της υ-
γείας.

Το πρώτο βήμα είναι να υπάρξει τρο-
ποποίηση στον δημοσιοϋπαλληλικό
κώδικα, ώστε να μπορεί κάποιος να
βγει σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να
υπογράψει ο ίδιος, όπως προβλέπεται

σήμερα. Χωρίς αυτή την τροποποίηση
δεν θα μπορεί να τεθεί σε αναστολή
εργασίας κανείς. Τούτο συνεπάγεται
πως δεν θα ισχύσει η παραπομπή στο
πειθαρχικό, όπως είχε ειπωθεί το προη-
γούμενο διάστημα από τον Μάκη Βο-
ρίδη. Η άδεια άνευ αποδοχών θα διαρκεί
«όσο κρατά η πανδημία». Επόμενο βήμα
είναι να προβλεφθεί τι θα γίνει με τα
κενά που θα δημιουργηθούν – εφόσον
θεωρείται απίθανο να φτάσουμε σε πο-
σοστό 100% εμβολιασμένων.

Οι σχετικές προκηρύξεις δεν πρόκειται
να αναρτηθούν αμέσως, αλλά στο τέλος
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, όταν
θα έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια
εμβολιασμού του προσωπικού. Το με-
γαλύτερο πρόβλημα στο οποίο εστιάζει
η κυβέρνηση είναι οι νοσηλευτές και
όχι οι γιατροί, για δύο λόγους: πρώτον,
οι γιατροί έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό
που αγγίζει το 90% και οι νοσηλευτές
σε ποσοστό κοντά στο 70% και, δεύτερον,
γιατί –σύμφωνα με το στοιχεία του Ο-
ΟΣΑ– η χώρα έχει τη μεγαλύτερη ανα-
λογία γιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό

της (6,1 ανά 1.000 κατοίκους έναντι
3,8/1.000 του ευρωπαϊκού μέσου όρου),
ενώ αντίθετα έχει πολύ μικρή αναλογία
νοσηλευτικού προσωπικού (3,4 ανά 1.000
κατοίκους έναντι 8,2/1.000 του μέσου
όρου στην Ε.Ε.).

Από τα δύο παραπάνω στοιχεία προ-
κύπτει αβίαστα πως η Ελλάδα δεν κιν-
δυνεύει από 1η Σεπτεμβρίου από έλλειψη
γιατρών αλλά από έλλειψη νοσηλευτών,
καθώς αν τα ποσοστά παραμείνουν χα-
μηλά ή ακόμα και αν φτάσουν το 80%,
το 20% που δεν θα εμβολιαστεί αποτελεί
μεγάλο πλήγμα, που πρέπει να καλυφθεί
άμεσα.   

Κάλεσμα στους νέους
Την ίδια ώρα και με την τουριστική

σεζόν να οδεύει προς την κορύφωσή
της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης απηύθυνε νέο κάλεσμα προς τη
νεολαία να εμβολιαστεί. Με ανάρτηση
στα social media ο κ. Μητσοτάκης έγρα-
ψε: «Η πλατφόρμα για το #FreedomPass
άνοιξε! Αν είστε 18-25 ετών και έχετε
κάνει έστω την πρώτη δόση του εμβολίου,
μπορείτε από σήμερα να υποβάλετε την
αίτησή σας εύκολα και γρήγορα στο
https://freedompass.gov.gr», αναφέρει
o πρωθυπουργός. Πάντως, τα τελευταία
μηνύματα από τον εμβολιασμό των νέων
ηλικιών είναι ενθαρρυντικά.

Οπως ανακοίνωσε ο Ακης Σκέρτσος,
από τις 28/6 που ανακοινώθηκαν τα
κίνητρα υπέρ του εμβολιασμού για τις
νεότερες ομάδες του πληθυσμού, δη-
λώθηκαν περίπου 270.000 νέα ραντε-
βού στις ηλικίες 18-25 ετών. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα ποσοστά έχουν ως εξής:
στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό
είναι 33,8% και στις ηλικίες 25-29 ετών,
45,4%.

Υπενθυμίζεται πως με την ψηφιακή
κάρτα όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να
αγοράσουν υπηρεσίες πολιτισμού και
τουρισμού αξίας 150 ευρώ, ενώ ήδη με-
γάλες ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Aegean
Air και η Blue Star Ferries, έχουν δι-
πλασιάσει το παρεχόμενο ποσό, προ-
σφέροντας ειδική έκπτωση σε κάθε νέο
και νέα που θα τις επιλέξει για να ταξι-
δέψει αυτό το καλοκαίρι. Δικαιούχοι
του Freedom Pass είναι όλοι οι νέοι 18-
25 ετών που έχουν πραγματοποιήσει
την πρώτη δόση ή έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους από 1.1.2021 έως
31.12.2021. 

Οι νοσηλευτές,
η πιο κρίσιμη
κατηγορία 
Κατατίθεται προς ψήφιση το πλαίσιο για 
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

«Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβόλιο
και οι γιατροί μας απαντούν». Αυτός
είναι ο τίτλος της εγκυκλίου «Προς τον
λαό», που η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ)
έστειλε στις μητροπόλεις για να δια-
βαστεί στους ναούς, ώστε να παρακι-
νηθούν και οι πιστοί –αλλά και οι ιε-
ρείς– να εμβολιαστούν. Ουσιαστικά, η
Εκκλησία εντείνει τη δράση της υπέρ
των εμβολιασμών και με δώδεκα ερω-
τήσεις - απαντήσεις δίνει διευκρινίσεις
για όλες τις κρίσιμες απορίες που μπορεί
να διατυπωθούν από τους πιστούς. Οι
απαντήσεις δόθηκαν από τους αρμο-
δίους, ύστερα από τη συνάντηση που
είχαν την περασμένη εβδομάδα ο υ-
πουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο
καθηγητής της Ιατρικής Αθηνών Σω-
τήρης Τσιόδρας με τα μέλη της ΔΙΣ.
Αλλωστε, στην ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ Εκκλησίας και επιστήμης ανα-
φέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Ιερώνυμος σε τιμητική εκδήλωση προς
το πρόσωπό του από τον Δήμο Λεβα-
δέων. «Οσοι πολεμούν θρησκεία και ε-
πιστήμη είναι σε λανθασμένο δρόμο.
Η θρησκεία και η επιστήμη έχουν τον
χώρο τους και έχουν τη δυνατότητα
να συνεργαστούν. Αλλωστε είναι υπο-
χρεωμένοι σε αυτή τη συνεργασία», εί-
πε.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο δίνονται
εξηγήσεις για το εάν ο εμβολιασμός
προστατεύει από τη μετάλλαξη «Δέλτα»
(«όλα τα εμβόλια προσφέρουν υψηλή
προστασία για την αποφυγή σοβαρής
νόσησης, διασωλήνωσης και θανάτου,
όπως και για την πιθανότητα να νοσήσει
κάποιος και να μπει στο νοσοκομείο.
Η υψηλή αυτή προστασία ισχύει και
για τη μεταλλαγή “Δέλτα”» είναι η α-
πάντηση) και για την περίπτωση να
χρειαστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση εμ-
βολιασμού έπειτα από τον αρχικό (δεν
γνωρίζουμε ακόμη εάν τα πλήρως εμ-
βολιασμένα άτομα θα χρειαστούν επι-
πλέον αναμνηστικές δόσεις επειδή α-

κόμη μαθαίνουμε πόσο διαρκεί η ανοσία
μετά τη νόσηση). 

«Δεν περιέχουν μικροτσίπ»
Επίσης, η εγκύκλιος απαντά στο ε-

πιχείρημα ορισμένων ότι το εμβόλιο
περιέχει εμβρυικά κύτταρα. «Κανένα
από τα εμβόλια COVID-19 που χρησι-
μοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει
εμβρυικά κύτταρα» είναι η απάντηση,
ενώ επισημαίνεται πως «το εμβόλιο δεν
επιδρά στην προσωπικότητα του εμβο-
λιαζόμενου ατόμου».

«Τα εμβόλια έναντι της COVID-19
δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι ε-
ξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βα-
σίζονται σε μία λανθασμένη εκστρατεία
παραπληροφόρησης που πραγματοποι-
είται στο Διαδίκτυο», τονίζεται σε άλλη
απάντηση, ενώ η ΔΙΣ προσθέτει ότι «τα
σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμ-
βόλια που χρησιμοποιούνται κατά του
κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή».

Η ΔΙΣ στην εγκύκλιό της απαντά στις
ανησυχίες ότι ο εμβολιασμός μπορεί να
στερήσει τη δυνατότητα στους εμβο-
λιασμένους να τεκνοποιήσουν. «Δεν υ-
πάρχει κίνδυνος για την τεκνοποίηση
από τον εμβολιασμό. Δεν έχει διαπι-
στωθεί βλαπτική επίδραση από το εμ-
βόλιο στη γονιμότητα ανδρών και γυ-
ναικών», λέει η εγκύκλιος. 

Και η ΔΙΣ καταλήγει: «Ο εμβολιασμός
αποτελεί μέγιστη πράξη ευθύνης απέ-
ναντι στον συνάνθρωπο, ενώ το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού δεν έρχεται σε
καμία αντίθεση με την αγιογραφική,
πατερική και κανονική διδασκαλία της
αγίας μας Εκκλησίας. Κατά συνέπεια
τα μέλη της εκκλησίας μπορούν ελεύ-
θερα, σύμφωνα με την υπόδειξη του
ιατρού τους, να επιλέξουν την πράξη
του εμβολιασμού, δίχως τον οποιον-
δήποτε φόβο ότι αυτή η επιλογή θα
έχει επίπτωση στη σχέση τους με τον
Θεό και την Εκκλησία ή και σε αυτήν
τη σωτηρία τους».

<<<<<<<

Περί τα τέλη Αυγούστου
αναμένονται οι προκηρύ-
ξεις για την πρόσληψη 
προσωπικού που θα 
αντικαταστήσει όσους 
επιλέξουν να μην εμβολια-
στούν και να οδηγηθούν 
σε άδεια άνευ αποδοχών.

Εως τις 14 Ιουλίου το 73% του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ είχε εμβολιαστεί.

Η θωράκιση του υγειονομικού προσωπικού
Τουλάχιστον επτά στους δέκα εργαζό-
μενους στο ΕΣΥ έχουν εμβολιαστεί έναντι
της COVID-19. Οι πιο συνεπείς στο ρα-
ντεβού τους με το μόνο όπλο που έχουμε
έναντι της πανδημίας ήταν μέχρι τώρα
οι γιατροί και είναι ενδεικτικό ότι στο
νοσοκομείο Σωτηρία, νοσοκομείο ανα-
φοράς για την COVID-19, το σύνολο του
ιατρικού προσωπικού έχει θωρακιστεί
έναντι της νόσου μέσω των εμβολίων.

Παράλληλα σφίγγει ο κλοιός για τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς, καθώς
εντός των ημερών αναμένεται να ψηφι-
στεί τροπολογία για την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας τις
τελευταίες ημέρες έχει απευθύνει εκ-
κλήσεις προς τους υγειονομικούς να
σπεύσουν να εμβολιαστούν πριν από
την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται
να ξεκινήσει η επιβολή άδειας άνευ α-
ποδοχών σε όσους επιμείνουν στην α-
πόφασή τους να μην κάνουν το εμβό-
λιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα
που έχει συλλέξει το υπουργείο Υγείας
από τις μονάδες του ΕΣΥ, έως τις 14 Ι-
ουλίου το 73% του προσωπικού των νο-

σοκομείων (69.048 άτομα έναντι 95.129
που είναι το σύνολο) και το 78% του προ-
σωπικού των δομών Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (12.864 από τους 16.466)
είχαν εμβολιαστεί έναντι της COVID-19,
με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγρά-
φονται μεταξύ του ιατρικού προσωπικού
και τα χαμηλότερα στο νοσηλευτικό προ-
σωπικό.

Ειδικότερα, από τους 22.273 γιατρούς
των νοσοκομείων εμβολιασμένοι είναι
οι 19.625 (88%), από τα 40.781 άτομα
του νοσηλευτικού προσωπικού έχουν
εμβολιαστεί τα 27.410 (67%), όπως άλ-
λωστε έχει πράξει και το 70% του διοι-
κητικού προσωπικού (7.878 από τους

11.179 εργαζομένους) και το 68% του
λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων
(14.135 από τους 20.896). Αντίστοιχα,
τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στις
μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ) είναι ανά κατηγορία προσωπικού
87% για τους γιατρούς, 73% για τους νο-
σηλευτές, 75% για τους διοικητικούς και
74% για το λοιπό προσωπικό.

Τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής
κάλυψης του προσωπικού του ΕΣΥ κα-
ταγράφονται στην Κρήτη, όπου το 82%
των εργαζομένων στα νοσοκομεία και
το 85% των εργαζομένων στην ΠΦΥ έχει
εμβολιαστεί. Στον αντίποδα, στα νοσο-
κομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας έχει θωρακιστεί έ-
ναντι της COVID-19 μέσω του εμβολια-
σμού το 67% των εργαζομένων.

Στα νοσοκομεία της Αθήνας (1η ΥΠΕ
Αττικής) εμβολιασμένοι είναι το 76%,
με το ποσοστό στους γιατρούς να φτάνει
στο 89%, στους νοσηλευτές στο 71%,
στο διοικητικό προσωπικό στο 76% και
στους λοιπούς εργαζόμενους στο 70%,
με τις καλύτερες επιδόσεις να έχουν τα
νοσοκομεία Σισμανόγλειο, Ελπίς, Ευαγ-

γελισμός και Λαϊκό (ποσοστά 85% έως
83%).

Αναλύοντας τα δεδομένα ανά νοσο-
κομείο και κλάδο εργαζομένων προκύ-
πτουν τα εξής: Στο νοσοκομείο Σωτηρία
έχει εμβολιαστεί το σύνολο των γιατρών
(ποσοστό κάλυψης 100%), ενώ σχεδόν
καθολική είναι η εμβολιαστική κάλυψη
στο ιατρικό προσωπικό στο Λαϊκό (97%),
στο Αμαλία Φλέμιγκ και στην Παμμακά-
ριστο (96%). Πάνω από 90% είναι το σχε-
τικό ποσοστό και στα νοσοκομεία Ευ-
αγγελισμός, Ελπίς, Πολυκλινική, Σισμα-
νόγλειο και Εθνικό Κέντρο Αποκατάστα-
σης.

Για το νοσηλευτικό προσωπικό το υ-
ψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού εντο-
πίζεται στο Σισμανόγλειο (88%) και για
το διοικητικό στον Ευαγγελισμό (93%).
Εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά εμ-
βολιασμού του μη ιατρικού προσωπικού
στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο
- Ερυθρός Σταυρός, όπου μόλις ένας
στους δύο εργαζομένους του νοσηλευ-
τικού και του διοικητικού προσωπικού
έχουν κάνει το εμβόλιο (48% και 52% α-
ντίστοιχα).

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

<<<<<<<

Στην Κρήτη τα υψηλότερα
ποσοστά εμβολιαστικής 
κάλυψης του προσωπικού
του ΕΣΥ – Στο νοσοκομείο
Σωτηρία έχει εμβολιαστεί
το σύνολο των γιατρών.

Η Ιερά Σύνοδος 
μιλάει «προς τον λαό»

Τριπλή ανησυχία από το ρεκόρ κρουσμάτων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ο υψηλότερος αριθμός ημερήσιων κρου-
σμάτων των τελευταίων τριών μηνών
καταγράφηκε χθες στη χώρα μας, με τους
νησιωτικούς τουριστικούς προορισμούς
να συνεχίζουν να προβληματίζουν υγει-
ονομικές αρχές και επιστήμονες. Την
ίδια στιγμή, συνεχή και ραγδαία αύξηση
του ιικού φορτίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη
αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας απο-
τυπώνουν τα αποτελέσματα των εργα-
στηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου
Επιδημιολογίας Λυμάτων. Σύμφωνα με
τη χθεσινή έκθεση του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας, τα νέα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
COVID-19 που δηλώθηκαν τις τελευταίες
24 ώρες της καταγραφής ήταν 3.565, ο
υψηλότερος αριθμός που ανακοινώνεται
σε αυτό το τέταρτο κύμα, αλλά και το τε-
λευταίο τρίμηνο και συγκεκριμένα από
τις 20 Απριλίου 2021, όταν είχαν κατα-
γραφεί 3.789 μολύνσεις. Από τα νέα κρού-
σματα, 1.607 εντοπίστηκαν στην Αττική,
256 στη Θεσσαλονίκη, 153 στο Ηράκλειο
και 94 στο Ρέθυμνο. Στη Μύκονο δια-
γνώσθηκαν 37 νέα κρούσματα, στην
Πάρο 34, στη Θήρα 58 και στη Ρόδο 48.
Σύμφωνα με τους επικεφαλής του Εθνικού
Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, την
τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν αυ-
ξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο του SARS-
CoV-2 στα αστικά λύματα των εννέα από
τις δώδεκα περιοχές που ελέγχονται. Ει-
δικότερα, στη Θεσσαλονίκη το ιικό φορτίο
αυξήθηκε κατά 260% σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα. Η αυξητική
τάση ήταν έντονη στις αρχές της εβδο-
μάδας και στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε.
Στην Αττική καταγράφηκε αύξηση της
τάξης του 219%, με το ιικό φορτίο στα
λύματα, όπως αναφέρεται στην έκθεση,
να είναι πλέον σε υψηλά επίπεδα. Αντί-
θετα, από πολύ χαμηλή βάση ξεκίνησε
το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Α-
λεξανδρούπολης και αυξήθηκε κατά
255%. Αναφορικά με την Κρήτη, αύξηση
της τάξης του 176% καταγράφηκε στα
Χανιά, κατά 110% στον Αγιο Νικόλαο

και κατά 24% στο Ρέθυμνο, ενώ μείωση
(-74%) παρατηρήθηκε στην πόλη του Η-
ρακλείου, όπου ωστόσο η συγκέντρωση
του ιικού φορτίου χαρακτηρίζεται μέτρια
προς σχετικά υψηλή.  

9 νεκροί - 121 σε ΜΕΘ
Μονοψήφιος παραμένει ο αριθμός

των θανάτων που καταγράφονται ημε-
ρησίως (9 χθες). Διασωληνωμένοι νοση-
λεύονταν χθες 121 ασθενείς με COVID-
19. Oι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία
της επικράτειας ήταν προχθές 136. Οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κάνουν
λόγο για επικίνδυνη αύξηση των προσε-
λεύσεων και των νέων νοσηλειών περι-

στατικών COVID-19. Οπως αναφέρει εν-
δεικτικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, κατά
την προχθεσινή εφημερία του Αττικόν
απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο 137 ύ-
ποπτα περιστατικά και εισήχθησαν 31
ασθενείς θετικοί στη νόσο. Χθες νοση-
λεύονταν στο Αττικόν σε απλές κλίνες
COVID 43 ασθενείς και στη ΜΕΘ δύο α-
σθενείς. 

Πριν από 15 ημέρες οι προσελεύσεις
ύποπτων περιστατικών στην εφημερία
του Αττικόν ήταν 25, στις κλινικές νο-
σηλεύονταν 8 ασθενείς και στη ΜΕΘ
ένας ασθενής με COVID-19.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι προ-
σπάθειες των αρμοδίων να πείσουν τους
διστακτικούς να εμβολιαστούν. Χθες ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επι-
σκέφθηκε τον καταυλισμό Ρομά στην
περιοχή Κλιάφα στα Σπάτα Αττικής, πα-
ροτρύνοντας τους κατοίκους να εμβο-
λιαστούν. 

«Συνομίλησα εδώ με νέα παιδιά, με
τις οικογένειές τους. Με πολύ μεγάλη

συναίσθηση του καθήκοντος, αγάπη και
σεβασμό, θέλουμε να πείσουμε όσους
πολλούς συμπολίτες μας γίνεται για τις
ευεργετικές συνέπειες του εμβολιασμού»,
σημείωσε.

Η ΚΕΔΕ 
Εκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώ-

πιση της μετάλλαξης «Δέλτα» ζητεί η Κε-
ντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας από τους
υπουργούς Υγείας Βασίλη Κικίλια και
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, τον αναπλη-
ρωτή υπ. Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και
τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Νίκο Χαρδαλιά. Με επιστολή του ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
καλεί τους ανωτέρω σε τηλεδιάσκεψη
με τη συμμετοχή του προεδρείου της ΚΕ-
ΔΕ, με θέμα την αξιολόγηση της κατά-
στασης και τη λήψη δέσμης μέτρων για
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
μετάλλαξης και την προστασία του του-
ριστικού προϊόντος.

Ακόμα, ζητεί να αξιολογηθεί η επιδη-
μιολογική κατάσταση με βάση τα νέα
δεδομένα του ΕΟΔΥ σε διάφορες τουρι-
στικές περιοχές της χώρας, ώστε να ε-
ξεταστούν μέτρα που τυχόν πρέπει να
ληφθούν και σε άλλους τουριστικούς
προορισμούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση
είναι έτοιμη να συμβάλει με υπεύθυνο
και εποικοδομητικό τρόπο στην εθνική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας, τονίζει μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα
δικαιολογημένα μέτρα που λήφθηκαν
στη Μύκονο θα πρέπει να λαμβάνουν υ-
πόψη τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν
στην οικονομία και στον τουρισμό. 

Η ΚΕΔΕ ζητεί να της δοθεί η δυνατό-
τητα κατάθεσης προτάσεων για την κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί και α-
πειλεί να τινάξει στον αέρα την προσπά-
θεια που έχουν καταβάλει οι δήμοι για
το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Τέλος,
προτείνει να ληφθούν πολιτικές στήριξης
των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και
των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται
από τα περιοριστικά μέτρα.

<<<<<<<

Προβληματίζουν το ρεκόρ
κρουσμάτων, η αύξηση νέων
νοσηλειών και η πορεία 
της πανδημίας στα νησιά.

Από τα χθεσινά κρούσματα, 1.607 εντοπίστηκαν στην Αττική και 256 στη Θεσσαλονίκη, ενώ
στη Μύκονο διαγνώσθηκαν 37 νέα κρούσματα, στην Πάρο 34, στη Θήρα 58 και στη Ρόδο 48.
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Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Απελευθερωμένοι από την Τρίτη 29 Ιουνίου
είναι οι Ελληνες φορολογούμενοι (πολίτες
και επιχειρήσεις) έχοντας καλύψει τους
φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές
που πρέπει να αποδώσουν στο κράτος
το 2021. 

Εκατόν εβδομήντα εννέα ημέρες ερ-
γαστήκαμε για να πληρώσουμε 71,9 δισ.
ευρώ, ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο
από αυτό που καταβάλλουν τα νοικοκυριά
για την κάλυψη των βασικών αναγκών
τους. Αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της
Γενικής Κυβέρνησης για το 2021, το οποίο
αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους,
τότε η ημέρα φορολογικής ελευθερίας
για το 2021 θα έρθει σε 42 ημέρες και
συγκεκριμένα τη 10η Αυγούστου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου
Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δρα-
γούμης (ΚΕΦίΜ), σχεδόν τον μισό χρόνο
οι Ελληνες δουλεύουν για να συντηρούν
το κράτος. Και δυστυχώς, όπως προκύπτει
από την έρευνα, η έλλειψη εμπιστοσύνης

σε συνδυασμό με τις φορολογικές επι-
βαρύνσεις κατατάσσουν την Ελλάδα στις
τελευταίες θέσεις μεταξύ των 26 χώρων
του δείγματος. Και αν η φορολογική ε-
πιβάρυνση των Ελλήνων είναι αντίστοιχη
με αυτή των Γερμανών και μεγαλύτερη
από αυτή των Σουηδών, των Φινλανδών
και των Ιταλών, ωστόσο η ικανοποίηση
των Ελλήνων από τις κρατικά παρεχό-
μενες υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας,
καθώς και από τη Δικαιοσύνη, είναι από
τις χαμηλότερες μεταξύ των κρατών-με-
λών του ΟΟΣΑ. Δηλαδή στις παροχές εί-
μαστε μια βαλκανική χώρα.

Μαζί με την Ελλάδα στην ομάδα με
τον χαμηλότερο βαθμό αποτελεσματι-
κότητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων

και τις περισσότερες ημέρες εργασίας
για το κράτος βρίσκονται η Γερμανία, η
Ολλανδία, η Τσεχία και η Ιταλία. Στις χώ-
ρες με τον υψηλότερο βαθμό αποτελε-
σματικότητας των κοινωνικών μεταβι-
βάσεων και τις λιγότερες ημέρες εργασίας
για το κράτος βρίσκονται η Ιρλανδία και
η Λιθουανία.

Πάντως την τελευταία τριετία κάτι
φαίνεται να αλλάζει. Από τις 186 ημέρες
εργασίας που χρειάζονταν πολίτες και
επιχειρήσεις για να πληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους, το 2019 περιορίσθηκαν
στις 181, το 2020 στις 175 και το τρέχον
έτος στις 179. Βέβαια, οι ημέρες εργασίας
αυξήθηκαν ραγδαία τα χρόνια των μνη-
μονίων και συγκεκριμένα από τις 147 η-

μέρες εργασίας το 2009 έφθασαν όπως
προαναφέρθηκε στις 186 ημέρες το 2018.

Αντιστοιχίζοντας την εξέλιξη της η-
μέρας φορολογικής ελευθερίας με τις ε-
ναλλαγές των κυβερνήσεων τα τελευταία
δέκα χρόνια στη χώρα, η μελέτη κατα-
γράφει επιβάρυνση περίπου 22 ημερών
την περίοδο 2009-12 (ΠΑΣΟΚ). Την πε-
ρίοδο 2012-15 (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) κα-
ταγράφεται επιβάρυνση μίας ημέρας,
ενώ τα έτη  2015-18 (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) η η-
μέρα φορολογικής ελευθερίας έφτασε
τις 186 ημέρες, οι οποίες είναι το μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστη-
καν οι Ελληνες για να πληρώσουν τις υ-
ποχρεώσεις τους.

Από την ανάλυση της έκθεσης προ-

κύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Το 2021 δουλέψαμε 75 ημέρες για

την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέρες
για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών,
43 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φό-
ρων και 1 ημέρα για την πληρωμή των
φόρων κεφαλαίου.

2. Η συνολική επιβάρυνση πολιτών και
επιχειρήσεων από φόρους και ασφαλιστι-
κές εισφορές το 2021 ανέρχεται σε 71,9
δισ. και είναι σχεδόν διπλάσια από το
ποσό που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για
την κάλυψη των βασικών τους αναγκών
(ενδεικτικά: 44,4 δισ. το 2019 για διατροφή,
ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μετα-
φορές και επικοινωνίες, σύμφωνα με την
πρόσφατη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

3. Την εικοσαετία από το 1999 έως το
2018 προστέθηκαν 47 παραπάνω ημέρες
εργασίας για το κράτος. Συγκεκριμένα
το 1999 εργαστήκαμε 139 ημέρες, το
2012 περί τις 174 ημέρες, ενώ το 2018
φτάσαμε τις 186 ημέρες εργασίας για να
πληρωθούν οι φόροι και οι εισφορές.

4. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις
επτά υψηλότερες επιβαρύνσεις από φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές για το
2019 (12 ημέρες πάνω από τον μέσο όρο)
και χαμηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση σε σχέση με τον μέσο
όρο για το 2020 (11 ποσοστιαίες μονάδες
κάτω από τον μέσο όρο) ανάμεσα στις
23 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υ-
πάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τους
δύο δείκτες.

5. Η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο
βαθμό αποτελεσματικότητας της κοινω-
νικής πολιτικής, σε σχέση με τον μέσο
όρο για το 2019, και είναι 24η ανάμεσα
στις 26 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ενώ πα-
ράλληλα σημειώνει την 8η υψηλότερη
επιβάρυνση από φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές (14 ημέρες πάνω από τον μέσο
όρο) στις 26 χώρες του δείγματος, για το
ίδιο έτος. 

Τα βάρη των μνημονίων
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΦίΜ,

Αλέξανδρο Σκούρα, «τα διαχρονικά δε-
δομένα της ημέρας φορολογικής ελευ-
θερίας αναδεικνύουν δύο σημαντικά συ-
μπεράσματα: αφενός την εκτίναξη του
φορολογικού βάρους που επωμίστηκαν
πολίτες και επιχειρήσεις κατά την οικο-
νομική κρίση της προηγούμενης δεκα-
ετίας εξαιτίας των συγκεκριμένων πολι-
τικών επιλογών εκείνης της περιόδου,
και αφετέρου τη συγκράτηση αυτής της
επικίνδυνης τάσης τα τελευταία δύο χρό-
νια. 

Βεβαίως, όπως καταδεικνύει ο συνυ-
πολογισμός των ελλειμμάτων, που φέτος
για πρώτη φορά εντάσσεται στη μεθο-
δολογία της ημέρας φορολογικής ελευ-
θερίας, οι έκτακτες δαπάνες για την α-
ντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη-
μίας είναι ένα δεδομένο που πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη της
οικονομικής πολιτικής των επόμενων ε-
τών. Αλλωστε, όπως επανειλημμένα και
οδυνηρά έχει αποδειχθεί στην πράξη, ό-
ταν τα ελλείμματα δεν αντιμετωπίζονται
με τη δέουσα προσοχή, το κόστος που
εντέλει θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
οι πολίτες θα είναι δυσβάσταχτο».

Γερμανοί στους φόρους, Βαλκάνιοι στις παροχές
Το 2021 οι Ελληνες φορολογούμενοι εργάστηκαν 179 ημέρες για να πληρώσουν φόρους και εισφορές 71,9 δισ. ευρώ

<<<<<<<

Το ποσό είναι σχεδόν διπλά-
σιο από αυτό που καταβάλ-
λουν τα νοικοκυριά για 
την κάλυψη των βασικών 
αναγκών τους.

Oπως προκύπτει από την έρευνα, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με τις φορολογι-
κές επιβαρύνσεις κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 26 χώρων
του δείγματος. 
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Μεγάλο ερώτημα για την ικανότητα των ε-
πιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων (ΜμΕ)
να απορροφήσουν τις χρηματοδοτήσεις α-
ποτελεί η δανειακή τους κατάσταση, αλλά
και η σημαντική έκθεση που έχουν σε προ-
γράμματα κρατικής στήριξης. Με δεδομένους
τους κοινοτικούς κανόνες για τη συσσώρευση
κρατικών ενισχύσεων, είναι πολύ πιθανό μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει
το όριο των 200.000 ευρώ, που είναι το ανώ-
τατο και το οποίο «μηδενίζεται» ανά τριετία. 

Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η δα-
νειακή τους κατάσταση και η πιστοληπτική
τους ικανότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται
στα στοιχεία της τελευταίας 3ετίας, που σε
μεγάλο βαθμό στηρίζεται στα δυσμενή στοι-
χεία της COVID εποχής. Εκπρόσωποι των πα-
ραγωγικών φορέων που συμμετείχαν στη σύ-
σκεψη της προηγούμενης εβδομάδας αξίωσαν
την παροχή εγγυήσεων από την πλευρά του

Δημοσίου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος
στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι ωστόσο
που απαγορεύεται από τον κανονισμό του
Ταμείου. 

Προκειμένου να υπερκεραστεί αυτό το ε-
μπόδιο, το υπουργείο Ανάπτυξης στοχεύει
στη δημιουργία εργαλείων επιμερισμού του
ρίσκου μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, όπως συνέβη με τα χρηματοδοτικά
εργαλεία ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείο Εγγυοδοσίας,
αλλά η χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων θα
γίνει αυστηρά μέσω του ΕΣΠΑ. Εχοντας προσ-
διορίσει ως πηγή υστέρησης για τις μικρές
ελληνικές επιχειρήσεις στο τρίπτυχο εξω-
στρέφεια - ψηφιοποίηση - καινοτομία, ανάλυση
της Εθνικής Τράπεζας επισημαίνει πάντως
ότι η έμφαση που δίνεται ακριβώς σε αυτούς
τους τομείς από το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά
μια μοναδική ευκαιρία για τις ΜμΕ. Ειδικότερα,

οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να ωφεληθούν
από την πρόσβαση σε ευνοϊκή δανειοδότηση
και επιδοτήσεις για επενδύσεις στους παρα-
πάνω τρεις κρίσιμους στρατηγικούς τομείς,
ενώ ειδική έμφαση δίνεται στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας επιλεγμένων κλάδων
(ειδικές δράσεις για τουρισμό, αγροδιατροφή,
μεταποίηση) και δραστηριοτήτων (πράσινη
ανάπτυξη). 

Παράλληλα οι ΜμΕ αναμένεται να ενισχυ-
θούν επιπλέον από τις ευρύτερες πρωτοβουλίες
και μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, κυρίως από
τα προωθούμενα φορολογικά και λοιπά κί-
νητρα για μεγέθυνση επιχειρήσεων (είτε
μέσω συγχωνεύσεων είτε μέσω συνεργατικών
σχημάτων που ευνοούν οικονομίες κλίμακας).
Να σημειωθεί ότι η  Ελλαδα κατατασσεται
τελευταια μεταξυ των χωρων του ΟΟΣΑ οσον
αφορα τη συμμετοχη επιχειρησεων σε clusters.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών σε
σχέση με την κεφαλαιακή τους επάρκεια ανα-
μένεται να επιβεβαιώσουν τα στρες τεστ, τα
αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο τέλος Ιουλίου. 

Στην άποψη αυτή συμφωνεί το σύνολο των
αναλυτών, αίροντας τις ανησυχίες σε σχέση
με τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία στους
ισολογισμούς των τραπεζών, αν και όπως όλοι
τονίζουν οι επιπτώσεις αυτές δεν έχουν απο-
τυπωθεί ακόμη με ακρίβεια, κυρίως λόγω των
εκτεταμένων προγραμμάτων δημοσιονομικής
στήριξης που έχουν εφαρμόσει οι εθνικές κυ-
βερνήσεις με την υποστήριξη της ΕΚΤ. Οι συ-
νέπειες της πανδημίας ενσωματώνονται ου-
σιαστικά στο δυσμενές σενάριο που προβλέπεται
με βάση τη μεθοδολογία της European Banking
Authority (EBA), σύμφωνα με το οποίο για την
Ελλάδα εκτιμάται ύφεση 1,8% το 2021, 2,5%
το 2022 και ασθενική ανάπτυξη 0,7% το 2023.
Αντίθετα, το βασικό σενάριο, που είναι ευθυ-
γραμμισμένο και με τις εκτιμήσεις των ευρω-
παϊκών θεσμών, προβλέπει ανάπτυξη 4,2% το
2021, 4,8% το 2022 και 3,7% το 2023. 

Οπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, τα στρες
τεστ αποτελούν «φωτογραφία του ισολογισμού
των τραπεζών του 2020» και αξιολογούν την
κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών με βάση
«τη στατική εικόνα της προηγούμενης οικο-

νομικής χρήσης». Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν
υπόψη τους τις εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου,
που «συνιστούν κοσμογονία» για τις ελληνικές
τράπεζες, μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
στις οποίες προχώρησαν η Alpha Bank και η
Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 800 εκατ. ευρώ και
1,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενισχύοντας σημαντικά
την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Πέραν των δύο
ΑΜΚ, οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει

και σε ομολογιακές εκδόσεις –Tier II 14% και
ΑΤ1– ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαιά τους,
αλλά και σε συμπληρωματικές ενέργειες για
την αποδέσμευση κεφαλαίων. Λαμβάνοντας
υπόψη τις ενέργειες αυτές, οι κεφαλαιακοί
δείκτες σε επίπεδο βασικών εποπτικών κεφα-
λαίων (Core Tier 1) έχουν ενισχυθεί σημαντικά
σε σχέση με τα στοιχεία του τέλους 2020, βάσει
των οποίων ο κεφαλαιακός δείκτης της Alpha

Bank βρισκόταν στο 17,3%, της Εθνικής στο
15,7%, της Eurobank στο 13,9% και της Τράπεζας
Πειραιώς στο 13,8%. Στατική με βάση τα στοιχεία
του 2020 είναι επίσης η εικόνα συγκριτικά με
την πορεία των κόκκινων δανείων, που σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2020 βρίσκονταν στο 27%
για την Alpha, στο 14% για την Εθνική και για
την Eurobank και στο 45% για την Πειραιώς,
εικόνα που έχει διαφοροποιηθεί άρδην τους
τελευταίους μήνες μετά τις εκτεταμένες τιτλο-
ποιήσεις που υλοποιούν οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μακρο-
οικονομικές παραδοχές βάσει των οποίων στρε-
σάρονται οι ελληνικές τράπεζες, για την ανεργία,
το βασικό σενάριο της ΕΒΑ προβλέπει ποσοστό
16,6% το 2021, 15,6% το 2022 και 13,9% το
2023, ενώ το δυσμενές 18,9% το 2021, 22,1%
το 2022 και 22,2% το 2023. Για τον πληθωρισμό,
η πρόβλεψη του βασικού σεναρίου είναι -0,1%
το 2021, 0,6% το 2022 και 0,9% το 2023 και η
πρόβλεψη του δυσμενούς σεναρίου -0,3% το
2021, 0,1% το 2022 και – 0,1% το 2023. 

Τέλος, για τα οικιστικά ακίνητα, το βασικό
σενάριο προβλέπει υποχώρηση των τιμών κατά
1,5% για το 2021, ενίσχυση κατά 5,1% το 2022
και 4,3% για το 2023 και το δυσμενές -5,8%, -
3,1% και -1,3% αντίστοιχα. Για τα εμπορικά α-
κίνητα, το βασικό σενάριο ήταν 0,3% αύξηση
τιμών και για τα τρία έτη και το δυσμενές -
13,4% για το 2021, -9,3% για το 2022 και -3,4%
για το 2023.

Κρίσιμη η πιστοληπτική ικανότητα των ΜμΕ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Εως τα τέλη του χρόνου αναμένεται η εκτα-
μίευση των πρώτων δανείων του Ταμείου Α-
νάκαμψης (RRF) για τη χρηματοδότηση ιδιω-
τικών επενδύσεων, με τις μεγάλες επιχειρήσεις
της χώρας να βρίσκονται επί ποδός προετοι-
μασίας για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα 200
εκατ. ευρώ θα δοθούν πριν από τα τέλη του
χρόνου, ενώ οι ρυθμοί θα πρέπει να επιταχυν-
θούν από το 2022, ανεβάζοντας τον στόχο στα
5 δισ. ευρώ ετησίως προκειμένου να καλυφθεί
η αυστηρή διάρκεια του προγράμματος έως
και το 2026.

Προϋπόθεση για την προώθηση των επεν-
δυτικών σχεδίων και την εκταμίευση των δα-
νείων είναι η υπογραφή του πλαισίου συνερ-
γασίας μεταξύ του Ταμείου και των εμπορικών
τραπεζών, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό
θα γίνει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το πλαίσιο
συνεργασίας θα είναι ουσιαστικά μια ανοιχτή
πρόσκληση προς όλες τις εμπορικές τράπεζες
για την υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας,
που θα ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση
των δανείων κάθε φορά που οι τράπεζες θα
συμβασιοποιούν έργα. 

Οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι μεγάλα ι-
διωτικά έργα πρόκειται να ενταχθούν άμεσα,
χωρίς ωστόσο να κρύβουν την αγωνία τους
για την ικανότητα της οικονομίας να απορ-
ροφήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια στο προβλε-
πόμενο χρονικό διάστημα. 

Πρόκειται για 32 δισ. ευρώ, από τα οποία
τα 12,7 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια του Ταμείου
που θα δοθούν αμιγώς για ιδιωτικές επενδύσεις
και όχι κεφάλαια κίνησης. Αυτά απαιτούν άλλα
12,7 δισ. ευρώ δανείων ως τραπεζική χρημα-
τοδότηση, αλλά και 6,6 δισ. ευρώ ίδια συμμε-
τοχή από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

Στα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στη χώρα
προστίθενται και άλλα 26,7 δισ. ευρώ μέσω
ΕΣΠΑ, καθώς με παράλληλες διαδικασίες με
αυτές του υπουργείου Οικονομικών για την
ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το υ-
πουργείο Ανάπτυξης προωθεί την υπογραφή
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πλαισίου συ-
νεργασίας για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ (2021
- 2027) εντός του Σεπτεμβρίου. 

Μπροστά στον πακτωλό των χρημάτων
των 58 δισ. ευρώ περίπου, διάχυτη είναι και
η αγωνία από την πλευρά της κυβέρνησης,
όπως φάνηκε και στη σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη
συμμετοχή σύσσωμης της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονομικών και στην οποία αποφασί-
στηκε η συγκρότηση επιτροπής με στόχο να
παρακολουθεί την πορεία των χρηματοδοτή-

σεων, να καταγράφει τα προβλήματα και να
βρίσκει άμεσες λύσεις. 

Ενόψει του γιγάντιου αναπτυξιακού προ-
γράμματος που προοιωνίζεται η ενεργοποίηση
του Ταμείου, δεν είναι τυχαία η κόπωση που
παρατηρείται στις χρηματοδοτήσεις τους τε-
λευταίους μήνες, καθώς σημαντικοί επιχει-
ρηματικοί όμιλοι επιδίδονται σε κινήσεις ε-
ξόφλησης των δανειακών υπολοίπων προς

τις τράπεζες. Στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης
του δανεισμού αποδίδονται και οι ομολογιακές
εκδόσεις στις οποίες προχωρούν μεγάλες ε-
πιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μειώσουν
το κόστος δανεισμού. Στόχος είναι να απε-
λευθερωθούν πιστοδοτικές γραμμές προς ό-
φελος των νέων δανείων που θα δοθούν μέσω
του RRF, και το οποίο λόγω του επιμερισμού
του κόστους θα εξασφαλίσει χαμηλότοκα δά-
νεια για επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς
ενδιαφέροντος. 

Ανταγωνισμός
Οι τράπεζες δεσμεύονται ότι είναι έτοιμες

να ανοίξουν την κάνουλα των χρηματοδο-
τήσεων για νέες επενδύσεις, αφήνοντας μά-
λιστα να εννοηθεί ότι ο ανταγωνισμός που
θα αναπτυχθεί θα είναι ισχυρός για τις καλές
επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός δεν θα προέλθει
μόνο από το εσωτερικό, αλλά και από τους
μεγάλους θεσμικούς χρηματοδότες, όπως
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη Ιουνίου
η ΕΤΕπ υπέγραψε με το υπουργείο Οικονομίας
συμφωνία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων
5 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
και όπως εξήγησε ο πρόεδρος Βέρνερ Χόγιερ
κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η Τράπεζα
αποσκοπεί στη στήριξη του τελικού αποδέκτη,
των επιχειρήσεων και όχι των τραπεζών,
μέσω των οποίων διοχετεύονται οι πόροι της.
Την ενεργή συμμετοχή της στο Ταμείο Ανά-
καμψης έχει επιλέξει και η EBRD μέσω συμ-
φωνίας ύψους 1 δισ. ευρώ, προοιωνίζοντας
ισχυρό ανταγωνισμό για τα καλά επενδυτικά
σχέδια.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης
ρητά προβλέπει ότι τα κεφάλαια που διαθέτει
δεν μπορούν να συνδυαστούν με κρατικές
εγγυήσεις, ενώ από την πλευρά των τραπεζών
επισημαίνεται σε όλους τους τόνους ότι τα
τραπεζικά κριτήρια θα τηρηθούν απαρέγκλιτα
και ότι δεν θα δοθούν θνησιγενή δάνεια.
Παρά το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός
μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων εμφανί-
ζεται με βάση τα στοιχεία προηγούμενων
ετών ότι δεν πληροί τα κριτήρια προκειμένου
να δανειοδοτηθεί, από την πλευρά των τρα-
πεζών εκφράζεται αισιοδοξία ότι η δυναμική
που θα υπάρξει στην οικονομία μέσω και των
κεφαλαίων του Ταμείου, θα δημιουργήσει α-
ναπτυξιακές συνθήκες και τις προϋποθέσεις
για να βελτιωθούν οι προοπτικές των επιχει-
ρήσεων, που λόγω και της πανδημίας εμφα-
νίζουν οριακή χρηματοοικονομική εικόνα. 

Ερχονται τα πρώτα δάνεια για ιδιωτικές
επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης
Εως τέλος του έτους οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα χορηγήσουν 200 εκατ. ευρώ

Δεν ανησυχούν τις ελληνικές τράπεζες τα στρες τεστ

Προϋπόθεση για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων και την εκταμίευση των δανείων είναι η
υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου και των εμπορικών τραπεζών, που σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό θα γίνει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

<<<<<<

Ο πήχυς χρηματοδότησης 
ανεβαίνει το 2022 στα 5 δισ. 
ευρώ ετησίως έως και το 2026. 

Εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων ζητούν
την παροχή εγγυήσεων από την πλευρά του Δη-
μοσίου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος στα
κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προβλέψεις 
για ανάπτυξη 8%
της ελληνικής
οικονομίας

Ισχυρές ενδείξεις
ανάκαμψης
στις αερομεταφορές

Ενα πολύ ευχάριστο «νέο» έ-
κρυβε η έκθεση της Capital
Economics για την Ελλάδα το
μεσημέρι της Παρασκευής,
καθώς ο οίκος έδωσε την υ-
ψηλότερη πρόβλεψη που έ-
χουμε δει έως τώρα στο περι-
βάλλον των αναλυτών και των
διεθνών οίκων φέτος, για την
πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας. Συγκεκριμένα εκτιμά πως
φέτος η ανάπτυξη θα κινηθεί
στο εκρηκτικό 8%, πριν μει-
ώσει ρυθμούς στο 2% το 2022.
Κατά τον οίκο, η ελληνική οι-
κονομία είναι απίθανο να α-
νακτήσει τα προ πανδημίας
επίπεδα φέτος, ωστόσο επειδή
η τουριστική περίοδος θα είναι

πολύ αδύναμη, προβλέπει την
πλήρη ανάκαμψη του τουρι-
σμού στην Ελλάδα το επόμενο
έτος, με βάση την υπόθεση
ότι η πανδημία θα έχει τεθεί
υπό έλεγχο. Επίσης τονίζει ότι
η συνεχής στήριξη της ΕΚΤ
θα διατηρήσει χαμηλές τις α-
ποδόσεις των ελληνικών κρα-
τικών ομολόγων και συνεπώς
την πορεία της οικονομίας. Ο-
πως εκτιμά, όταν λήξει το έ-
κτακτο πρόγραμμα PEPP, η Ε-
ΚΤ θα δώσει νέο waiver στην
Ελλάδα και θα συνεχίσει να
αγοράζει ελληνικά ομόλογα
μέσω του «κανονικού» προ-
γράμματος αγοράς περιουσια-
κών στοιχείων.

Γρηγορότερη, σε σχέση με την
αρχικά αναμενόμενη είναι η
ανάκαμψη του κλάδου των α-
ερομεταφορών στην Ευρώπη,
ενώ μένει να φανεί εάν οι με-
ταλλάξεις του κορωνοϊού θα
μπορέσουν να ανακόψουν τη
σταδιακή επιστροφή προς την
κανονικότητα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Eurocontrol, το καλοκαίρι
η κίνηση των αεροσκαφών ε-
νισχύεται με ταχύτερους ρυθ-
μούς σε σχέση με πέρυσι. Μέ-
χρι τις 12 Ιουλίου ο αριθμός
των ημερήσιων πτήσεων α-
νήλθε σε περίπου 22.260, όταν

ξεπερνούσε ελαφρώς τις
17.300 τον Ιούνιο. 

Οι επιδόσεις, όμως, δεν έ-
χουν βελτιωθεί μόνο τον Ιούλιο
έναντι του προηγούμενου μή-
να, καθώς είναι κατά 75% κα-
λύτερες συγκριτικά με το πρώ-
το δεκαήμερο του Ιουλίου του
2020. Πού βρισκόμαστε όμως,
πάντα σε επίπεδο Ευρώπης,
σε σχέση με το 2019; Οι ημε-
ρήσιες πτήσεις του πρώτου
δεκαημέρου του Ιουλίου αντι-
στοιχούν στο 62% της κίνησης
της προπερασμένης χρονιάς,
οπότε η πανδημία δεν είχε εκ-
δηλωθεί.  

Tραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι τα στρες τεστ αποτελούν «φωτογραφία του ισολογισμού των
τραπεζών του 2020» και αξιολογούν την κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών με βάση την προη-
γούμενη χρήση.

Η εταιρεία DINGLIS IVESTMENTS LTD

πρόκειται να αναγείρει τετραώροφη πολυκατοικία

στην οδό Νίκου Δημητρίου 12 στη Λάρνακα στο

τεμάχιο 247, Φύλλο/Σχέδιο 40/64ε2,τμημα 8, στο

Δήμο Λάρνακας. Οποιοσδήποτε φέρει ένσταση να

απευθυνθεί στο Τεχνικό Τμήμα Δήμου Λάρνακας.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Εμπρός για ακόμα θερμότερες νύχτες! Δεν
αποτελεί παραλλαγή συνθήματος από πα-
λιές προεκλογικές εκστρατείες, αλλά υ-
παρκτή όσο και ανεπιθύμητη τάση που
επιδρά στη ζωή των κατοίκων της Αθήνας
αλλά και γενικότερα των μεγαλουπόλεων,
επιδεινώνοντας τις συνθήκες ζωής και κά-
νοντας αφόρητα πολλά από τα καλοκαιρινά
βράδια. Oπως δείχνουν έρευνες Eλλήνων
επιστημόνων, διευρύνεται πολύ το χρονικό
διάστημα όπου εμφανίζονται νυχτερινές
θερμοκρασίες στην Αθήνα άνω των 26
βαθμών Κελσίου (ακόμα μία έκφραση της
κλιματικής αλλαγής), τάση που επιτείνεται
από την ύπαρξη των αστικών θερμικών
νησίδων και τη συνέργειά τους με εκδη-
λώσεις καύσωνα.

Oταν έχουμε φαινόμενα καύσωνα, με-
γάλη σημασία δεν έχουν μόνον οι ανώτερες
θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες,
εάν δηλαδή το θερμόμετρο θα πιάσει σα-
ραντάρια, αλλά και πόσο θα πέσει η θερ-
μοκρασία το βράδυ, έτσι ώστε να μπορέ-
σουν οι οργανισμοί να ανακάμψουν. «Η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θεωρεί
πως έχουμε καύσωνα όταν η υψηλότερη
θερμοκρασία είναι άνω των 39 βαθμών
Κελσίου και η ελάχιστη δεν πέσει τη νύχτα
κάτω από τους 26 βαθμούς. Δυστυχώς, σε
περιπτώσεις θερμών κυμάτων οι μεγάλες
πόλεις, όπως η Αθήνα, υποφέρουν από υ-
ψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, οι οποίες
μπορεί να φτάνουν και τους 30° C», λέει
στην «Κ» η δρ Δήμητρα Φουντά, κύρια ε-
ρευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών Περι-
βάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. «Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην
μπορεί να αποβάλει το ημερήσιο θερμικό
στρες, να καταπονείται και δημιουργούνται
απειλές για την υγεία του», συμπληρώνει.

Τις τελευταίες δεκαετίες όμως διευρύν-
θηκε πολύ στην Αθήνα η χρονική περίοδος
που εμφανίζονται νύχτες στις οποίες η
θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω των 26° C.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη των
στοιχείων των ετών 1975-2015 από Ελληνες
ερευνητές (Δ. Φουντά, Κ. Βαρώτσος, Φ.
Πιέρρος, Χρ. Γιαννακόπουλος), σε κάθε
δεκαετία προστίθενται 15 μέρες στο συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα;
Σήμερα έχουν προστεθεί δύο μήνες στη

θερινή περίοδο που μπορεί να εμφανίζονται
«καυτές» και ανυπόφορες νύχτες!

Η θερμή αυτή «κατάληψη» των βραδι-
νών ωρών ενισχύεται και από το φαινόμενο
της αστικής θερμικής νησίδας (ΑΣΘ), που
εμφανίζεται στην Αθήνα. «Οι αστικές θερ-
μικές νησίδες προκαλούν σοβαρή επιδεί-
νωση στο ήδη μεγάλο πρόβλημα των υ-
ψηλών θερμοκρασιών και της συχνότερης
εμφάνισης κυμάτων καύσωνα, που επιτείνει
η κλιματική αλλαγή. Ως αστική θερμική
νησίδα αναφέρουμε το φαινόμενο κατά
το οποίο η θερμοκρασία σε μια πυκνοδο-
μημένη περιοχή είναι μεγαλύτερη από
γειτονικές περιοχές. Η ένταση της ΑΣΘ

είναι η διαφορά αυτών των δύο θερμο-
κρασιών», εξηγεί η δρ Φουντά. Στην Αθήνα
ειδικά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά,
καθώς τσιμεντοποιημένες γειτονιές του
κέντρου μπορεί να έχουν από 7-8° C έως
και πάνω από 10° C υψηλότερη θερμοκρα-
σία από περιοχές κοντά σε πράσινο ή στη
θάλασσα. Η επιπλέον θερμική επιβάρυνση
όχι μόνο πλήττει την ποιότητα ζωής, αλλά
υποσκάπτει την υγεία και αυξάνει τον κίν-
δυνο θερμοπληξίας.

Πού οφείλονται οι αστικές θερμικές νη-
σίδες; «Το δομημένο περιβάλλον απορροφά
την ηλιακή ακτινοβολία αναπτύσσοντας
πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δεν

λειτουργεί το φαινόμενο της εξατμισοδια-
πνοής λόγω πρασίνου και βλάστησης, άρα
δεν υπάρχει δροσισμός. Επιπλέον, οι αν-
θρωπογενείς δραστηριότητες, όπως τα
αυτοκίνητα, ο κλιματισμός κ.λπ., εκπέμπουν
κι αυτές θερμότητα, αυξάνοντας το πρό-
βλημα», απαντά η ερευνήτρια του Αστε-
ροσκοπείου.

Μια παλαιότερη έρευνα
Η μεγάλη διαφορά των θερμοκρασιών

που αναπτύσσονται στις αστικές θερμικές
νησίδες σε σχέση με παραθαλάσσιες πε-
ριοχές αποτυπώθηκε σε έρευνα που πραγ-
ματοποίησε παλαιότερα η δρ Φουντά σε

συνεργασία με τον καθηγητή Ματθαίο
Σανταμούρη. «Μελετήσαμε ειδικά τη συ-
νέργεια των φαινομένων της αστικής θερ-
μικής νησίδας με αυτή του καύσωνα και
είδαμε “απογείωση” της έντασής της, δη-
λαδή μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας των
θερμοκρασιών. Συγκρίναμε τις θερμοκρα-
σίες που καταγράφονταν στον μετεωρο-
λογικό σταθμό του Αστεροσκοπείου στο
Θησείο με αυτές τεσσάρων παραλιακών
σταθμών, σε Φάληρο, Ανάβυσσο, Λαύριο
και Νέα Μάκρη», σημειώνει στην «Κ» η
δρ Φουντά. Σύμφωνα με τη δημοσίευση,
όταν υπάρχει καύσωνας και ειδικά με νό-
τιους ανέμους, τότε η θερμοκρασία στο

Θησείο είναι υψηλότερη έως και 5,5° C
από το Φάληρο (από περίπου 4,3° C σε κα-
νονικές για την εποχή συνθήκες), έως 6,5°
C από την Ανάβυσσο (από περίπου 4,8°
C), έως 5° C από τη Νέα Μάκρη (από περίπου
4,9° C) και έως 7,5° C από το Λαύριο (από
περίπου 4,2° C).

Σε ανάλογη μελέτη-σύγκριση των θερ-
μοκρασιών στον σταθμό του Θησείου με
σταθμό στην ύπαιθρο και στην ενδοχώρα
καταγράφηκε ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα.
«Οταν έχουμε καύσωνα, η διαφορά θερ-
μοκρασίας μεταξύ πόλης και υπαίθρου
σχεδόν εκμηδενίζεται την ημέρα, αφού
και οι δύο περιοχές πιάνουν πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Τη νύχτα όμως στην ύπαιθρο
υπάρχει δροσισμός, ενώ στην πόλη όχι.
Η διαφορά θερμοκρασίας το βράδυ γίνεται
πολύ μεγάλη, μπορεί και να διπλασιαστεί
ή και περισσότερο. Σε ανάλογα συμπερά-
σματα καταλήξαμε σε έρευνα στην οποία
δεν χρησιμοποιήσαμε μόνο τις θερμοκρα-
σίες, αλλά βιοκλιματικούς δείκτες για το
θερμικό στρες στην πόλη. Αυτό σημαίνει
πως οι κάτοικοι της υπαίθρου μπορούν να
ανακάμψουν, ενώ της πόλης όχι».

Βεβαίως, όπως σημειώνει η δρ Φουντά,
σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα υπάρ-
χουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, ανάλογα
τόσο με τα καιρικά φαινόμενα όσο και με
τη διαμόρφωση του χώρου. «Εάν φυσάει,
για παράδειγμα, υπάρχει τάση να εξομοι-
ώνονται οι θερμοκρασίες, ενώ στην περί-
πτωση της άπνοιας η ένταση της αστικής
θερμικής νησίδας μεγαλώνει. Από κει και
πέρα στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μικρο-
κλίματα. Υπάρχουν πιο δροσερά κομμάτια,
δίπλα σε πάρκα, σε δέντρα, στα όρια της
πόλης και βέβαια κοντά στη θάλασσα.
Μοιάζει με παζλ».

Η εικόνα αυτή μας δίνει και τις αναγκαίες
απαντήσεις για να βελτιώσουμε την κα-
τάσταση στην πόλη: δενδροφύτευση πα-
ντού, διατήρηση, ανάκτηση και αξιοποίηση
ως πράσινου «πνεύμονα» κάθε αδόμητου
χώρου, πράσινες ταράτσες, χώμα και νερό
όσο περισσότερο μπορούμε, χρήση «ψυ-
χρών υλικών» στις κατασκευές, σε δρόμους
και πεζοδρόμια, βιοκλιματικός δροσισμός
των κατοικιών και όχι υπερβολική χρήση
κλιματιστικών, μείωση των Ι.Χ. και αύξηση
των ηλεκτροκίνητων μέσων σταθερής
τροχιάς και γενικά των μέσων μαζικής με-
ταφοράς.

Το καμίνι των θερμικών νησίδων 
Γιατί πολλές καλοκαιρινές νύχτες η ζέστη στην Αθήνα είναι ανυπόφορη – Το φαινόμενο και οι αιτίες του 

Οικογενειακή ευημερία: η σημασία των εταιρικών 
και των κρατικών πρωτοβουλιών
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EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Insurance Public Limited (η “Εταιρεία”) 
υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί 
αναφέρονται ως το «Συγκρότημα») για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών Gamut 
Consultants Ltd, Ancoria Realty EOOD και Atlas Real Estate EOOD.

Σύσταση

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Ιουνίου 1987 σαν ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης. Στις 23 Νοεμβρίου 1998 η Εταιρεία έκδωσε δήλωση 
αντί πρόσκλησης για εγγραφή και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία. Το 
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Λαοδικείας 36, Στρόβολος, 2028 
Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες

Το Συγκρότημα παρέχει αποταμιευτικά προϊόντα  μέσω ασφαλιστήριων 
συμβολαίων ζωής και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προωθεί 
τα προϊόντα του σε Κύπρο και Σουηδία. Οι ασφαλιστικές εργασίες ζωής, 
περιλαμβάνουν την πώληση ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής που περιέχουν 
σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο και επενδυτικών συμβολαίων που περιέχουν 
ασήμαντο ασφαλιστικό κίνδυνο.

Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος  
και προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις

Η κύρια αγορά του Συγκροτήματος όσο αφορά τα υπό διαχείριση κεφάλαια 
εξακολουθεί να είναι η Σουηδία ενώ από το 2013 το Συγκρότημα έχει αυξήσει 
την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Κυπριακή αγορά. Μετά την 
αξιολόγηση των προοπτικών και της στρατηγικής του θέσης, το Συγκρότημα 
έχει προετοιμάσει το πλαίσιο από πλευράς διαδικασιών και προσωπικού 
ούτως ώστε να ενισχύσει την παρουσία του στην Κυπριακή αγορά. Από το 
2016, τα ασφάλιστρα και οι καταθέσεις επενδυτικών συμβολαίων από την 
Κύπρο υπερβαίνουν αυτών από τη Σουηδία. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση του 
Συγκροτήματος στη Κυπριακής αγορά αυξάνονται με πολύ υψηλότερο ρυθμό 
σε σύγκριση με τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Σουηδικής αγοράς. Η ισχυρή 
διείσδυση στην Κυπριακή αγορά σχετίζεται κυρίως με την επιτυχία του Ancoria 
Pension Plan (πρόγραμμα συνταξιοδοτήσεως της Ancoria), το οποίο διέπεται 
από τον κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016: Κλάδος Διαχείρισης Ταμείων 
Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.  

Ως αποτέλεσμα της πρόσφατης και ταχείας εξέλιξης της νόσου του Κορωνοϊού 
(COVID-19), η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανής 
κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει 

σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και 
στην καθημερινή ζωή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις δυσκολίες 
στην πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής επίπτωσης της τρέχουσας κρίσης στην 
παγκόσμια, τη Σουηδική καθώς επίσης και την Κυπριακή οικονομία και κατά 
συνέπεια την επίπτωση στη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές 
και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος με εύλογη βεβαιότητα. 
Το Συγκρότημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί 
και να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου 
ενώ ταυτόχρονα έχει διασφαλίσει ότι διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα και τις 
λειτουργικές δυνατότητες για να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους 
του απρόσκοπτα. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς 
την κατάσταση και ενεργεί ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των 
ασφαλισμένων και των μετόχων του Συγκροτήματος.

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Τα συνολικά εισοδήματα μειώθηκαν σε ΣΕΚ 96.962 χιλιάδες το 2020 από ΣΕΚ 
398.326 χιλιάδες το 2019, κυρίως λόγω των μειωμένων εισοδημάτων από 
επενδύσεις τα οποία επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία της νόσου του 
Κορωνοϊού (COVID-19). Οι συνολικές απαιτήσεις και τα άλλα έξοδα ανήλθαν 
σε ΣΕΚ 97.395 χιλιάδες το 2020 σε σύγκριση με ΣΕΚ 367.041 χιλιάδες το 
2019. Η μείωση από το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στην μείωση της 
καθαρής αλλαγής στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων και επενδυτικών συμβολαίων 
που προκύπτουν από τα μειωμένα εισοδήματα των επενδύσεων που αποδίδονται 
στους κάτοχους συμβολαίων του Συγκροτήματος. Η συνολική ζημιά για το έτος 
ανήλθε σε ΣΕΚ 3.241 χιλιάδες (2019: ΣΕΚ 30.260 χιλιάδες κέρδος) και τα 
συνολικά έξοδα για το έτος ανήλθαν στις ΣΕΚ 4.947 χιλιάδες (2019: ΣΕΚ 
32.175 χιλιάδες εισόδημα). Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος 
παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 το Συγκρότημα συνέχιζε να είναι σε πολύ ισχυρή 
χρηματοοικονομική θέση και διατηρούσε συντελεστή φερεγγυότητας ο οποίος 
υπερέβαινε κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις βάσει της Φερεγγυότητας ΙΙ. Η 
χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος παρουσιάζεται στην ενοποιημένη 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Μερίσματα

Στις 9 Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πληρωμή 
ενδιάμεσων μερισμάτων ύψους ΣΕΚ 0,367 ανά μετοχή (2019: ΣΕΚ 1,36365 
ανά μετοχή), συνολικού ύψους ΣΕΚ 4.000 χιλιάδων (2019: ΣΕΚ 15.000 
χιλιάδων).

Υποκαταστήματα

Το Συγκρότημα δεν διεξάγει εργασίες μέσω υποκαταστήματος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτής της 

έκθεσης και κατά το έτος 2020 παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 84 του Καταστατικού της Εταιρείας, η κ. 
Μαρία Κονόμου Τζιρτζιπή και ο κ.  Ιωάννης Λοΐζου αφυπηρέτησαν και καθώς 
είναι επανεκλέξιμοι, προσφέρουν τον εαυτό τους για επανεκλογή.

Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση 
ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  Η αμοιβή 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στις σημειώσεις των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας.

Διαχείριση κινδύνων και χρήση χρηματοοικονομικών μέσων

Το Συγκρότημα εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων 
είναι ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο 
κίνδυνος ρευστότητας. Το Συγκρότημα θεωρεί την διαχείριση κινδύνων ως ένα 
σημαντικό μέρος του πλαισίου διακυβέρνησης και ως ένα σημαντικό παράγοντα 
για την επίτευξη των στόχων του. Σε σχέση με τον ασφαλιστικό κίνδυνο, το 
Συγκρότημα διατηρεί επαρκή αποθεματικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων 
του από ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τις συμβουλές του εντεταλμένου 
αναλογιστή. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων 
και χρήση χρηματοοικονομικών μέσων περιγράφονται στις σημειώσεις των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία 
αναφοράς περιγράφονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

Οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές του Συγκροτήματος για τις λογιστικές 
περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2021 θα διοριστούν κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τάσος Αναστάση
Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής

Λευκωσία, 5 Απριλίου 2021

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Προς τα Μέλη της Ancoria Insurance Public Limited 

Έκθεση επί του ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων 

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Αncoria Insurance 
Public Limited και των θυγατρικών της (μαζί με την Εταιρεία το «Συγκρότημα»), 
οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, 
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του 
Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής 
του επίδοσης και των ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

Βάση γνώμης

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
(ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω 
στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το 
Συγκρότημα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων 
Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας 
για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, 
που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν 
από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων 
κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους 
κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη

Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας 
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο 
πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για 
τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη 
σχετικά με αυτά τα θέματα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 31 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2019

1) Υποχρεώσεις 
ασφαλιστηρίων και 
επενδυτικών συμβολαίων

Οι υποχρεώσεις ασφαλιστικών 
και επενδυτικών συμβολαίων 
του Συγκροτήματος οι 
οποίες ανέρχονται σε 
ΣΕΚ1.321.001 χιλιάδες 
και ΣΕΚ1.294.945 χιλιάδες 
αντίστοιχα, περιλαμβάνουν 
αναλογιστικά αποθεματικά 
ύψους ΣΕΚ44.974 χιλιάδες.

Η αποτίμηση αυτών των 
αποθεματικών είναι ένα κύριο 
θέμα ελέγχου λόγω της αξίας 
τους, της πολυπλοκότητας 
των αναλογιστικών μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν 
για την αποτίμησή τους, 
της αβεβαιότητας που 
εμπεριέχεται στις υποθέσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν και 
του υψηλού βαθμού κρίσης 
που ασκείται κατά τον 
προσδιορισμό των υποθέσεων 
αυτών.

Οι υποθέσεις που έγιναν 
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις 
για τις μελλοντικές 
αποδόσεις επενδύσεων, 
τα ποσοστά θνησιμότητας 
των ασφαλισμένων, 
το προβλεπόμενο 
κόστος διατήρησης 
και εξυπηρέτησης των 
συμβολαίων σε ισχύ και τον 
αναμενόμενο πληθωρισμό 
και οποιεσδήποτε αλλαγές 
στις υποθέσεις μπορεί να 
επηρεάσουν σημαντικά 
την αποτίμηση αυτών των 
υποχρεώσεων.

Στις σημειώσεις των 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται 
οι σχετικές γνωστοποιήσεις 
για τις υποχρεώσεις 
ασφαλιστικών και 
επενδυτικών συμβολαίων.

2) Επενδύσεις σε 
δομημένα προϊόντα 
τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε 
ενεργή αγορά

Το Συγκρότημα κατέχει 
επενδύσεις σε δομημένα 
προϊόντα ύψους ΣΕΚ 
247.482 χιλιάδων στις 
31 Δεκεμβρίου 2020, τα 
οποία ταξινομούνται ως 
επενδύσεις που αποτιμούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.

Οι επενδύσεις αυτές 
κατηγοριοποιήθηκαν στο 
Επίπεδο 2 της ιεραρχίας 
εύλογης αξίας, καθώς 
η εύλογη τους αξία 
υπολογίζεται βάσει  
τεχνικών αποτίμησης 
που χρησιμοποιούν 
δημοσιευμένα δεδομένα 
της αγοράς. Η αποτίμηση 
αυτών των επενδύσεων 
αποτελεί κύριο θέμα 
ελέγχου λόγω του εγγενή 
κινδύνου που εμπεριέχουν 
και της σημαντικής κρίσης 
και των υποθέσεων που 
χρησιμοποιούνται κατά την 
εκτίμηση των εύλογων αξιών 
τους.

Στις σημειώσεις των 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων παρατίθενται οι 
σχετικές γνωστοποιήσεις για 
τις επενδύσεις σε δομημένα 
προϊόντα τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργή 
αγορά.

Πώς εξετάστηκαν τα θέματα  
κατά τον έλεγχο μας

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που έχουμε 
διενεργήσει, με την υποστήριξη της 
αναλογιστικής μας ομάδας, σε σχέση με την 
αποτίμηση των υποχρεώσεων  ασφαλιστικών και 
επενδυτικών συμβολαίων είναι οι ακόλουθες:

•Αξιολόγηση των διαδικασιών και εσωτερικών 
δικλίδων ελέγχου σχετικά με την αποτίμηση των 
υποχρεώσεων αυτών.

•Αξιολόγηση των προσόντων, της 
αντικειμενικότητας και της εμπειρίας των 
εξειδικευμένων αναλογιστών που χρησιμοποίησε 
το Συγκρότημα για την διενέργεια της 
αποτίμησης των υποχρεώσεων  ασφαλιστικών και 
επενδυτικών συμβολαίων.

•Αξιολόγηση της μεθοδολογίας, των 
αναλογιστικών μοντέλων και υποθέσεων τα οποία 
εφαρμόστηκαν από το Συγκρότημα, σε σχέση με 
γενικώς αποδεκτές αναλογιστικές μεθόδους.

•Αξιολόγηση της λογικότητας των υποθέσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν με αναφορά προς το 
τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον και 
λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εμπειρία και 
τις επιχειρηματικές προβλέψεις.

•Αξιολόγηση της καταλληλόλητας της 
μεθοδολογίας και υποθέσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν από το Συγκρότημα κατά την 
διενέργεια του ελέγχου επάρκειας ασφαλιστικών 
αποθεμάτων (Liability Adequacy Test) σύμφωνα 
με το ΔΠΧΑ 4 - Ασφαλιστικά Συμβόλαια, για τις 
υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων του 
Συγκροτήματος.

•Για ένα δείγμα ασφαλιστικών και επενδυτικών 
συμβολαίων, αξιολογήσαμε το αποτέλεσμα του 
αναλογιστικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε 
για την εκτίμηση των υποχρεώσεων.

•Τεκμηρίωση της πηγής των δεδομένων σε 
δειγματοληπτική βάση.

•Αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας  
των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι ανωτέρω διαδικασίες ολοκληρώθηκαν 
ικανοποιητικά.

Πώς εξετάστηκαν τα θέματα  
κατά τον έλεγχο μας

Οι ελεγκτικές διαδικασίες που 
έχουμε διενεργήσει σε σχέση με 
την αποτίμηση των επενδύσεων 
σε δομημένα προϊόντα είναι οι 
ακόλουθες:

•Κατανόηση των διαδικασιών και 
εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του 
Συγκροτήματος σχετικά με την 
αξιολόγηση της εύλογης αξίας των 
επενδύσεων σε δομημένα προϊόντα.

•Με την υποστήριξη της 
εσωτερικής εξειδικευμένης ομάδας 
μας, διενέργεια ανεξάρτητου 
επανυπολογισμού της εύλογης αξίας 
ενός δείγματος δομημένων προϊόντων 
χρησιμοποιώντας ηγετικά μοντέλα 
αποτίμησης. Σύγκριση των τιμών που 
χρησιμοποιήθηκαν από το Συγκρότημα 
(οι οποίες προέρχονται από εκθέσεις 
θεματοφυλάκων) με τις τιμές που 
υπολογίστηκαν από την εξειδικευμένη 
ομάδα μας και αξιολόγηση τυχόν 
διαφορών.

•Αξιολόγηση της πληρότητας και 
της ακρίβειας  των γνωστοποιήσεων 
στις οικονομικές καταστάσεις με 
βάση τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι ανωτέρω διαδικασίες 
ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Αναφορά σε άλλες πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες 
πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση 
διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις 
άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί 
αυτών.

Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη 
μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, 
έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. 
Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες 
πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του 
ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις 
άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα 
διακυβέρνησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 
113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συγκροτήματος 
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν 
το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Συγκρότημα ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της 
διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων  
Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον 
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση 
έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση 
συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη, είτε από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών 
που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα 

οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. 
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη 
μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον 
έλεγχο, προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι 
κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 
Συγκροτήματος.  

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των 
σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία 
ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν 
τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. 
Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται 
η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

• Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
εντός του Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη 
και εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα 
διακυβέρνησης θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι 
έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν 
στην ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα 
θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας 
και, όπου είναι εφαρμόσιμο, ενέργειες που λαμβάνονται για την εξάλειψη των 
απειλών ή των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται.

Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα 
διακυβέρνησης, καθορίζουμε τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία 
στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 
περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις 
απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Συγκροτήματος στις 8 Νοεμβρίου 
2010 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με 
ψήφισμα των μετόχων και αντιπροσωπεύει μια συνολική περίοδο αδιάκοπου 
διορισμού 11 ετών.

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
η οποία εκφέρεται σε αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που έχει εκδοθεί στις 31 Μαρτίου 2021 σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 
537/2014 και το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Επίσης δεν 
υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από εμάς προς το 
Συγκρότημα, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ή στην Έκθεση Διαχείρισης.

Προς τα Μέλη της Ancoria Insurance Public Limited

Άλλα Νομικά Θέματα 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, 
αναφέρουμε τα πιο κάτω:

• Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες 
που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

• Με βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του 
περιβάλλοντος του Συγκροτήματος  που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε 
εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης. Δεν 
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της 
Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών 
Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν 
αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή 
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να 
περιέλθει. 

Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο κ. 
Ανδρέας Ανδρέου.

Ανδρέας Ανδρέου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

εκ μέρους και για λογαριασμό της

Deloitte Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 5 Απριλίου 2021

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 2020 2019
 ΣΕΚ000 ΣΕΚ000
  
Μεικτά ασφάλιστρα 10.726 17.838 

Καθαρά ασφάλιστρα 10.726 17.838

Δικαιώματα εισπρακτέα επενδυτικών συμβολαίων 17.091 17.319
Εισόδημα από επενδύσεις 63.561 350.508
Συναλλαγματικό κέρδος - 6.569
Άλλα έσοδα 5.584 6.092

Άλλα εισοδήματα  86.236 380.488

Συνολικά εισοδήματα  96.962  398.326

Ωφελήματα από εξαγορές, ακυρώσεις και αποσύρσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων (145.693) (98.450) 
Απαιτήσεις λόγω θανάτου (15.385) (10.626) 
Έξοδα λόγω θανάτου (301) (198) 
Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 156.546 (113.824)

Καθαρές ασφαλιστήριες απαιτήσεις  (4.833) (223.098) 

Καθαρή μεταβολή στις υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων (35.380) (100.339) 
Τόκοι, τραπεζικά έξοδα και παρακρατούμενοι φόροι (607) (940) 
Δικαιώματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (2.374) (2.146) 
Συναλλαγματική ζημιά (20.478) -
Μερίδιο ζημιάς συνδεδεμένων εταιρειών (2.528) (7.939)
Άλλα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα (31.195) (32.579) 

Άλλα έξοδα  (92.562) (143.943) 

Συνολικές  απαιτήσεις και άλλα έξοδα – καθαρά (97.395) (367.041)

(Ζημιά) / Κέρδος πριν τη φορολογία (433) 31.285

Φόρος εισοδήματος (2.808) (1.025)

Καθαρή (ζημιά) / κέρδος για το έτος (3.241) 30.260

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 2020 2019
 ΣΕΚ000 ΣΕΚ000

Καθαρή (ζημιά) / κέρδος για το έτος (3.241) 30.260

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  

Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:   
Επανεκτίμηση ακινήτων  

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία γης και κτιρίων (404) 1.152
Αναβαλλόμενη φορολογία  117 (110)

 (287) 1.042

Ποσά που μπορεί να αναταξινομηθούν στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους

Συναλλαγματική διαφορά από τη μετάφραση δραστηριοτήτων σε ξένο νόμισμα (1.419) 873

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / εισοδήματα για το έτος (1.706) 1.915

Συνολικά  (έξοδα) / εισοδήματα για το έτος  (4.947) 32.175

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 2020 2019
 ΣΕΚ000 ΣΕΚ000

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 96 27
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 26.570 27.761
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 50.844 55.458
Επενδύσεις σε ακίνητα 23.415 27.171
Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  2.217.937 2.299.584
Άλλα εισπρακτέα ποσά 2.026 2.415
Επιστρεπτέοι φόροι    - 951
Τραπεζικές καταθέσεις 175.337 180.502
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 398.608 422.270

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.894.833 3.016.139

  
 

 
Εκδομένο κεφάλαιο 15.542 15.542
Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 88.409 88.409
Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων  20.441 20.728
Συσσωρευμένα κέρδη 125.519 132.760
Αποθεματικό μετατροπής ξένων νομισμάτων  5.123 6.542

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 255.034 263.981

 
Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων 1.321.001 1.477.547
Ποσά πληρωτέα σε κατόχους συμβολαίων 18.036 19.216
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 3.225 3.339
Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων 1.294.945 1.250.459
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 1.741 1.597
Φορολογικές υποχρεώσεις 408 -
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 443 -

Σύνολο υποχρεώσεων 2.639.799 2.752.158

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.894.833 3.016.139

Στις 5 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ancoria Insurance Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
Ιωάννης Λοΐζου – Πρόεδρος             Τάσος Αναστάση – Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής  

Όλες οι σημειώσεις μπορούν να επιθεωρηθούν στην υπηρεσία ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών.

Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρείας €1.870.000. Ancoria Insurance Public Ltd: Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:  Ancoria 
Insurance Public Ltd, Λαοδικείας 36, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ: +357 22 551300, φαξ: +357 22 318925, info@
ancoria.com,  www.ancoria.com  A.E. 29805

Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα αποσπασμάτων της έκθεσης διαχείρισης και των οικονομικών 
καταστάσεων της Ancoria Insurance Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και της σχετικής έκθεσης 
ανεξάρτητου ελεγκτή για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας. Η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση 
ανεξάρτητου ελεγκτή θα πρέπει να διαβάζονται με το πλήρες κείμενο των οικονομικών καταστάσεων για την ολοκληρωμένη 
κατανόηση τους. Διευκρινίζεται ότι όπου υπάρχει αναφορά στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων έχει απαλειφθεί ο αριθμός 
της σημείωσης στην οποία έχει γίνει η αναφορά.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 201.58 2.0348

ALCOA CORP/d 34.62 9.4877

ALLEGHANY CRP/d 670.51 3.2889

ALTRIA GROUP/d 47.1 0.6625

AMAZON COM/d 3573.42 0.6713

AMER EXPRESS C/d 169.3 3.9862

AMER INTL GROU/d 47.405 5.5086

AMGEN/d 247.62 0.3607

APPLE INC/d 146.5201 2.8572

BANK OF AMERIC/d 38.015 2.938

BAXTER INTL IN/d 81.19 1.1461

BOEING CO/d 214.31 3.5364

BRISTOL MYERS /d 66.79 0.648

CAMPBELL SOUP /d 45.675 -0.5119

CATERPILLAR IN/d 207.69 2.27

CIGNA CORP/d 232.51 2.1438

CHEVRON/d 97.07 1.1567

CISCO SYSTEMS/d 53.72 1.2439

CITIGROUP/d 66.57 2.2895

CERVECERIAS/d 20.76 2.4174

COCA-COLA CO/d 55.91 0.323

COLGATE PALMOL/d 83.355 -0.1976

DANAOS CORP/d 64.73 2.4209

DIANA SHIPPING/d 4.05 1.25

DOW INC/d 58.74 1.6439

DUPONT DE NMOU/d 73.985 1.6138

ENTERGY CP/d 102.66 1.0334

EXXON MOBIL/d 56.26 1.6441

FEDEX CORP/d 298.87 1.3737

FORD MOTOR CO/d 13.8037 3.9435

INTL BUS MACHI/d 140.34 1.7546

GENERAL DYNAMI/d 190.16 3.2973

GENERAL ELEC C/d 12.5 4.1667

GOLDM SACHS GR/d 366.78 3.3999

HALLIBURTON CO/d 20.2 4.3388

HARTFORD FINL/d 63.0299 2.688

HP INC/d 28.39 2.8996

HOME DEPOT INC/d 325.34 2.029

INTEL CORP/d 55.42 1.4275

JOHNSON JOHNSO/d 168.75 1.1206

JPMORGAN CHASE/d 150.81 2.6128

LAZARD/d 44.67 3.739

MCDONALD’S COR/d 234.11 2.1155

MERCK & CO/d 76.54 -0.6619

MICROSOFT CP/d 280 1.0794

3M COMPANY/d 201.66 2.0753

MORGAN STANLEY/d 93.47 4.6111

NIKE INC CL B/d 159.57 1.0768

NORFOLK SOUTHE/d 257.925 1.6173

PFIZER INC/d 41.385 3.076

PROCTER & GAMB/d 140.19 -0.178

ROCKWELL AUTOM/d 296.89 2.2877

SCHLUMBERGER L/d 27.33 2.5516

SOUTHERN/d 63.21 0.6689

STEALTHGAS/d 2.58 1.9763

TSAKOS ENERGY/d 7.48 2.8886

UNISYS CORP/d 21.755 4.1407

UNITEDHEALTH G/d 415.34 1.5352

US BANCORP/d 56.62 3.8708

VERIZON COMMS/d 55.755 -0.1522

WALT DISNEY CO/d 176.84 2.2492

WELLS FARGO & /d 44.97 4.4599

WALMART INC/d 142.23 0.7081

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 2799.5 0.719

A.B.FOOD/d 1997.5 1.654

ADMIRAL GRP/d 3267 -0.821

ASHTEAD GRP./d 5588 1.564

ANTOFAGASTA/d 1364 1.677

AVIVA/d 380.7 1.035

ASTRAZENECA/d 8415 1.794

BABCOCK INTL/d 286.2 1.095

BAE SYS./d 532.6 1.328

BARCLAYS/d 160.20625 1.469

BR.AMER.TOB./d 2724 -0.801

BARRATT DEVEL./d 679.2 1.343

BERKELEY GP.HL/d 4744 3.153

BR.LAND/d 489.5 1.451

BUNZL/d 2592 0.116

BP/d 280.022 0.611

BURBERRY GRP/d 1949 0.568

BT GROUP/d 179.35 0.674

COCACOLA HBC A/d 2579 0.467

CARNIVAL/d 1332.46802 3.299

CENTRICA/d 49.39 0.162

COMPASS GROUP/d 1412.5 0.355

CAPITA GROUP/d 32.7 1.427

CRH/d 3503 1.95

DIXONS CARPHO/d 117.6 0.771

DCC/d 5846 0.309

DIAGEO/d 3443.5 0.291

DIRECT LINE/d 283.7 0.567

EXPERIAN/d 3042 -0.262

EASYJET/d 777.2 0.935

FRESNILLO/d 769 -3.002

GLENCORE/d 302.15 2.009

GLAXOSMITHKLIN/d 1412.4 -0.113

HIKMA/d 2626 -0.342

HAMMERSON/d 35.42 3.459

HARGREAVES LS/d 1580 -0.754

HSBC HLDGS.UK/d 395.4042 1.021

INTL CONSOL AI/d 160.46 0.918

INTERCON. HOTE/d 4579 0.926

3I GRP./d 1158.5 0.652

IMP.BRANDS/d 1529.5 -1.356

INTERTEK GROUP/d 5376 -1.898

ITV/d 115.9 2.34

JOHNSON MATTHE/d 3017 0.634

KINGFISHER/d 361.1 1.234

LAND SECS./d 662.0974 1.47

LEGAL&GEN./d 253.9 1.556

LLOYDS GRP./d 44.08358 1.345

MARKS & SP./d 2973487 -0.567

MONDI/d 1937 1.175

NATIONAL GRID/d 922 -0.967

NEXT/d 7394 1.818

PROVIDENT FIN./d 253 0.397

PRUDENTIAL/d 1324 0.842

PERSIMMON/d 2939 1.45

PEARSON/d 825.8 0.389

RDS ‘A/d 1347.2 0.612

RDS ‘B/d 1318.2 0.549

RELX/d 2038 0.642

RIO TINTO/d 5836 1.407

ROYAL MAIL/d 530.6 0.836

ROLLS-ROYCE HL/d 90.02 3.471

SAINSBURY(J)/d 278.4 -0.961

SCHRODERS/d 3506 1.008

SAGE GRP./d 683.2 -0.899

ST JAMESS PLAC/d 1484.5 1.296

SMITHS GROUP/d 1508 1.174

SMITH&NEPHEW/d 1491 1.325

SSE/d 1478.18876 -0.439

STAND.CHART./d 422.1 0.525

SEVERN TRENT/d 2703 0.297

TRAVIS PERKINS/d 1671.5 1.66

TESCO/d 229.65 -0.67

TUI AG/d 318.6 3.207

TAYLOR WIMPEY/d 153.35 1.792

UNILEVER/d 4321.5 -0.564

UTD. UTILITIES/d 1037 0.097

VODAFONE GROUP/d 113.34 0.301

WPP/d 927.6 1.956

WHITBREAD/d 2839 0.07

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 31.61 -2.65

RICHEMONT N 107.15 -3.6

GEBERIT N1 716.6 -0.75

NOVARTIS N 83.08 -1.65

ROCHE HOLDING  356.95 -0.6

SGS N 2867 -2.05

SWATCH GROUP I 297.2 -2.88

ADECCO N 59.44 -3.03

JULIUS BAER N 55.94 -2.95

CS GROUP AG 8.8 -2.29

GIVAUDAN N 4456 1.07

NESTLE SA 115.54 -0.17

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 539.6 -0.95

SWISS RE N 79.92 -4.29

UBS GROUP N 13.35 -2.91

ZURICH INSURAN 354.8 -2.61

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 305.4 -0.05

ALLIANZ SE/d 203.35 2.25

BASF SE/d 65.4 0.86

BAY MOT WERKE/d 83 0.56

BEIERSDORF/d 101.05 -0.75

BAYER N AG/d 50.21 0.815

COMMERZBANK/d 5.364 0.057

CONTINENTAL AG/d 113.3 1.38

DAIMLER AG N/d 70.07 0.44

DEUTSCHE BANK /d 10.07 0.19

DEUTSCHE POST /d 57.56 0.43

DT BOERSE N/d 142.6 -0.05

DT LUFTHANSA A/d 9.665 0.223

DT TELEKOM N/d 17.534 -0.008

E.ON  SE NA/d 10.164 -0.02

FRESENIUS MEDI/d 67.72 -0.98

FRESENIUS SE/d 43.895 -0.115

HEIDELBERGCEME/d 71.74 1.5

HENKEL AG&CO V/d 85.76 0.32

INFINEON TECH /d 30.965 0.155

K+S AG NA/d 11.76 0.055

MERCK KGAA/d 168.25 -1.15

MUENCH. RUECK /d 220.45 3.65

RWE AG/d 28.64 -0.41

THYSSENKRUPP A/d 7.78 0.08

VOLKSWAGEN VZ/d 203.7 2

VONOVIA SE/d 57.66 -0.24

SIEMENS N/d 127.04 0.96

SAP SE/d 121.48 -1.28

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 44.22 2.03

AEGON/d 3.43 2.08

ABN AMRO BANK/d 9.227 -0.87

AKZO NOBEL/d 102.65 -2.28

ARCELORMITTAL/d 25.335 3.03

ASML HOLDING/d 580.9 0.62

BOSKALIS WESTM/d 25.44 1.19

GALAPAGOS/d 50.48 1.41

HEINEKEN/d 97.88 0.43

ING GROEP/d 10.26 1.79

KONINKLIJKE DS/d 164.35 0.27

KPN KON/d 2.657 0.11

NN GROUP/d 40.31 1.08

KONINKLIJKE DS/d 164.35 0.27

IMCD/d 140.35 0.79

RANDSTAD/d 62.58 0.9

RELX/d 23.8 0.21

ROYAL DUTCH SH/d 15.75 0.36

UNIBAIL RODAM /d 69.47 3.04

VOPAK/d 37.26 -1.66

WOLTERS KLUWER/d 91.72 0.99

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.67 1.66

ATLANTIA/d 14.43 14.67

AZIMUT HLDG/d 20.60 20.43

ENEL/d 7.61 7.66

EXOR/d 63.50 63.20

ENI/d 9.50 9.45

GENERALI ASS/d 16.39 16.36

GEOX/d 0.95 0.93

INTESA SANPAOL/d 2.179 1.94

MEDIASET/d 2.66 2.71

MEDIOBANCA/d 9.42 9.42

RCS MEDIAGROUP/d 0.66 0.69

PRYSMIAN/d 29.60 29.60

SNAM/d 4.90 4.86

STMICROELEC.N./d 31.10 31.34

TELECOM ITALIA/d 0.37 0.37

TENARIS/d 8.37 8.23

TERNA/d 6.48 6.43

UNICREDIT/d 9.186 1.36

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 2839 0.32

ASAHI GROUP HL/d 4932 -0.16

ASTELLAS PHARM/d 1905 -0.26

BRIDGESTONE CO/d 4665 -0.34

CANON INC/d 2708 9.24

CASIO COMPUTER/d 1765 -1.29

CITIZEN WATCH/d 405 -1.22

CREDIT SAISON/d 1304 -1.06

DAIWA SEC GROU/d 565.9 -0.74

SUBARU/d 2041 -2.27

FUJIFILM HOLDI/d 7878 0.15

FUJITSU LTD/d 19785 -1.86

HINO MOTORS/d 876 -2.77

HITACHI/d 6261 -1.25

HONDA MOTOR/d 3381 -2.2

IHI/d 2433 -2.09

ISUZU MOTORS/d 1371 -2.21

KAWASAKI HVY I/d 2228 -0.98

KAJIMA CORP/d 1429 -1.24

KEIO/d 6240 -0.16

KOBE STEEL/d 677 -2.87

KONICA MINOLTA/d 585 1.04

JTEKT/d 1091 -1

MITSUB UFJ FG/d 568.4 -1.98

MITSUBISHI COR/d 3016 -1.63

MITSUBISHI ELE/d 1460.5 -0.98

MITSUBISHI MOT/d 276 -3.5

NEC CORPORATIO/d 5550 -1.07

NIKKON HLDG/d 2358 -1.3

NIKON CORP/d 1001 2.98

NIPPON SUISAN/d 4932 -1.09

NISSAN MOTOR C/d 545.9 -2.85

NOMURA HOLDING/d 547.4 -1.37

NISSAN CHEMICA/d 5220 -1.32

NIPPON PAPER I/d 1239 

OBAYASHI CORP/d 909 -1.52

ODAKYU ELEC RA/d 2678 0.19

OJI HOLDINGS/d 623 -1.58

OSAKA GAS/d 2030 0.3

RICOH CO LTD/d 1185 1.8

SECOM/d 8387 -0.14

SEVEN & I HLDG/d 5000 -0.1

SHARP CORP/d 1697 -1.11

SHIMIZU CORP/d 887 -0.89

SHISEIDO/d 7596 -0.71

SONY GROUP COR/d 10685 -2.24

SMFG/d 3672 -1.08

SUMITOMO CHEM/d 544 -4.06

SUZUKI/d 910 -1.52

TAISEI CORP/d 3785 -1.69

TDK CORPORATIO/d 12830 -2.06

TOBU RAILWAY/d 2771 -0.75

TOKIO MARINE H/d 5168 -0.46

TORAY INDUSTRI/d 676.4 -1.47

TREND MICRO/d 5790 -0.52

TOPY INDS LTD/d 1251 -0.87

TORAY INDUSTRI/d 676.4 -1.47

TOSHIBA CORP/d 4680 -2.9

TOYOBO/d 1295 -1.97

TOYOTA MOTOR C/d 9612 -1.31

YAMAHA CORP/d 5970 -1.32

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 29.15 0.83

AIR LIQUIDE/d 147.74 0.6

ALSTOM/d 36.04 2.53

AXA/d 21.21 1

BNP PARIBAS/d 48.70 1.89

BOUYGUES/d 31.35 0.42

CAPGEMINI/d 166.75 1.31

CARREFOUR/d 15.68 -0.67

CASINO GUICHAR/d 24.30 0.25

CREDIT AGRICOL/d 11.26 1.5

DANONE/d 58.51 0.09

DASSAULT SYSTE/d 43.18 -1.05

EDF/d 10.34 -1.48

L’OREAL/d 376.70 0.95

L.V.M.H./d 645.10 0.81

LAGARDERE/d 20.50 0.99

MICHELIN/d 133.30 0.53

PERNOD RICARD/d 181.15 0.5

KERING/d 719.20 1.04

PUBLICIS GROUP/d 51.50 1.74

RENAULT/d 30.07 0.8

SAINT-GOBAIN/d 56.11 1.21

SANOFI/d 87.09 0.37

SCHNEIDER ELEC/d 133.34 1.28

SOCIETE GENERA/d 23.37 1.43

SODEXO/d 69.94 -0.31

TF1/d 8.04 0.82

THALES/d 85.80 1.42

VEOLIA ENVIRON/d 25.39 -0.43

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 20.9 0.4325

AENA SME/d 129.8 1.0117

ACERINOX/d 10.295 1.679

ACCIONA/d 125.8 0.64

AMADEUS/d 53.8 1.242

BBVA/d 5.026 2.2792

BANKINTER/d 4.213 2.531

CAIXABANK/d 2.394 0.885

DSTR INT ALIME/d 0.0246 4.2373

ENDESA/d 20.57 0.6853

ENAGAS/d 18.275 0.6056

FERROVIAL/d 23.86 0.4632

FOMENTO DE CON/d 9.1 -0.3286

GRIFOLS/d 20.57 -0.4838

IBERDROLA/d 10.14 0.0987

INT AIRLINES G/d 1.859 0.2967

INDRA SISTEMAS/d 7.375 1.654

INDITEX/d 27.77 0.9818

MAPFRE/d 1.7075 1.2152

MERLIN PROP/d 9.132 2.5376

ARCELORMITTAL/d 25.35 3.0069

RED ELECTR COR/d 15.665 -0.3816

REPSOL/d 8.95 2.1923

BCO DE SABADEL/d 0.5126 1.1844

BANCO SANTANDE/d 2.9545 0.6815

SACYR/d 1.937 0.2588

TELEFONICA/d 3.642 0.2615

MEDIASET ES CO/d 5.06 2.2222

TECNICAS REUN/d 9.01 1.3498

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με έντονη μεταβλητότητα κινήθηκε το
Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και
αντέδρασε μετά το ισχυρό sell off της Δευ-
τέρας, δεν κατάφερε να καλύψει το χαμένο
έδαφος, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει
μόλις στις 838 μονάδες και χωρίς μεγάλο
στήριγμα από τον τζίρο. Η χλιαρή αντί-
δραση των ευρωπαϊκών αγορών στη μεγάλη
πτώση της Δευτέρας, αντίθετα με το ισχυρό
άνοιγμα της Wall Street, αποτέλεσε «δείκτη«
για το Χ.Α., καθώς σηματοδότησε την πιο
επιφυλακτική στάση των επενδυτών, λόγω
και των εξελίξεων με τη μετάλλαξη «Δέλτα».
Αν και ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε
τελικά κέρδη, ωστόσο έκλεισε μακριά από
τα υψηλά ημέρας, ενώ ενδοσυνεδριακά
βρέθηκε να καταγράφει και απώλειες, ε-
μποδίζοντας έτσι τον Γενικό Δείκτη να κα-
ταφέρει κάτι καλύτερο.

Εγχώριοι αναλυτές εμφανίζονται αισιό-
δοξοι, πάντως, ότι η διόρθωση που προη-
γήθηκε ήταν υπερβολική, αν και δεν απο-
κλείουν νέες πιέσεις. Οπως σημειώνουν,
οι 820 μονάδες συνιστούν ιδιαίτερα ισχυρό
οχυρό στήριξης για τον Γενικό Δείκτη,
σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, στον
βαθμό που επανέλθει η διάθεση επανα-
προσέγγισής τους, καθώς το εξωτερικό πε-
ριβάλλον μπορεί να τροφοδοτήσει και πάλι
με φοβικά σύνδρομα τις αγορές. Σημαντικό
σημείο αντίστασης αποτελούν πλέον οι
850 μονάδες.

Στα στατιστικά της χθεσινής συνεδρία-
σης, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,68% στις 838,83 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 48,61 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κα-
τέγραψε άνοδο 0,62% στις 2.008,42 μονάδες,
ενώ κατά 0,95% ενισχύθηκε ο δείκτης με-
σαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας στις
1.367,98 μονάδες.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά
ξεχώρισε η Lamda Development με κέρδη

3,12% και ακολούθησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
με άνοδο 2%, ενώ κέρδη άνω του 1% ση-
μείωσαν οι Coca-Cola, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ΟΠΑΠ και ΟΤΕ. Στον αντίποδα, πέντε τίτλοι
έκλεισαν στα αρνητικά, με τις μεγαλύτερες
απώλειες να σημειώνουν οι Jumbo (-2,69%)
και ΕΛΠΕ (-1,60%).

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά
0,60% στις 506,14 μονάδες, με την Alpha
Bank να κλείνει στο +0,69%, τη Eurobank
στο -0,50%, την Εθνική Τράπεζα στο
+2,62% και την Τράπεζα Πειραιώς αμε-
τάβλητη στα 1,321 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η μετάλλαξη «Δέλ-
τα» προκαλεί αναταράξεις σε όλες τις διε-
θνείς αγορές, καθώς μεταφέρει χρονικά
τα σενάρια υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης
στην παγκόσμια οικονομία, το βραχύβιο
lockdown ενός ελληνικού νησιού (βλ. Μύ-
κονος) δεν διαταράσσει το θετικό αφήγημα
της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζει ο
Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων
της Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Οπως τονίζει ο κ. Τζάνας, οι θετικές ε-
ξελίξεις για την ελληνική οικονομία συνε-
χίζουν να «τρέχουν»: η Fitch αποδέχεται
πλέον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ύψους
4,3% για το 2021 και 5,3% για το 2022,
οπότε θα υλοποιούνται τα πρώτα έργα του
Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα ύψους
26,2 δισ. ευρώ έργα του ΕΣΠΑ για την πε-
ρίοδο 2021-27, ενώ οι πωλήσεις από τα
σχέδια που πετυχαίνει η Lamda στο Ελ-
ληνικό επιβεβαιώνουν τη θετική ψήφο ε-
μπιστοσύνης για τις προοπτικές του έρ-
γου.

Η Εγνατία Οδός κατακυρώνεται στη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τίμημα ρεκόρ, ο Προκοπίου
αναφέρεται σε κατασκευή πλοίων υψηλής
προστιθέμενης αξίας στον Σκαραμαγκά,
η Prodea άντλησε 300 εκατ. ευρώ για την
υλοποίηση πράσινων επενδύσεων, η Hines
πλειοδότησε για το Capsis Resort στην
Κρήτη και ο Θεοδωρόπουλος απέκτησε
ποσοστό στη ΜΕΒΓΑΛ, προσβλέποντας
στην εξωστρέφειά της, ενώ από το φθινό-
πωρο 4 νέες εταιρείες θα εισαχθούν στην
Κύρια και στην Εναλλακτική Αγορά του
Χ.Α.

Η απότομη οπισθοδρόμηση του Γενικού
Δείκτη λοιπόν, σε συνέχεια μιας παρατε-
ταμένης συσσώρευσης με συναλλακτική
καχεξία και απωλειών δύο συνεχόμενων
εβδομάδων, είναι πιθανό να αποτελεί μια
αρνητική υπερβολή.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρά-
τησαν χθες στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές, καθώς μετά την προχθεσινή
χειρότερη συνεδρίαση του έτους
οι δείκτες πήραν ανοδική ώθηση
από ορισμένα ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα επιχειρήσεων. Ο πα-
νευρωπαϊκός δείκτης EuroStoxx
600 σημείωσε άνοδο 0,5%, μετά
την πτώση κατά 2,3% με την οποία
είχε κλείσει τη συνεδρίαση της
Δευτέρας, εν μέσω παγκόσμιας α-
νησυχίας για τη μετάδοση της με-
τάλλαξης «Δέλτα». Σημειωτέον ότι
μόλις μέχρι πριν από μια εβδομάδα
ο εν λόγω δείκτης βρισκόταν σε
ιστορικό υψηλό, αλλά στις ημέρες
που μεσολάβησαν έχει υποχωρήσει
συνολικά πάνω από 3% εξαιτίας
της μετάλλαξης. Με άνοδο 0,54%
και 0,55% αντιστοίχως έκλεισαν,
άλλωστε, χθες οι δείκτες FTSE 100
του Λονδίνου και Xetra DAX της
Φρανκφούρτης.

Οι εταιρείες ορυχείων, που είχαν
σημειώσει μεγάλες απώλειες στη
συνεδρίαση της Δευτέρας, ανέ-
καμψαν χθες, με τον κλαδικό δεί-
κτη τους να σημειώνει άνοδο 1,5%.
Είχαν προηγηθεί ευοίωνες ανα-
κοινώσεις των BHP Group και
Anglo American για τη σημαντική
αύξηση της παραγωγής τους. Πα-
ράλληλα, η ελβετική τράπεζα UBS
σημείωσε άνοδο 5,3%, καθώς είχε
ανακοινώσει νωρίτερα άλμα 63%
στα κέρδη της από το δεύτερο τρί-
μηνο, χάρη στον επενδυτικό της
βραχίονα. Ανοδικά κινήθηκαν, άλ-
λωστε, οι επίσης ελβετικές τρά-
πεζες Credit Suisse και Julius Baer.
Ανοδο 0,9% σημείωσε, άλλωστε,
η μετοχή του αερομεταφορέα χα-
μηλού κόστους easyJet, μετά την
ανακοίνωσή του ότι θα κινεί το
60% της προ της πανδημίας πα-
ραγωγικής δυνατότητάς του την
περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Ο-
μοίως η εταιρεία κρουαζιέρας
Carnival σημείωσε άνοδο 3,3%,
καθώς προέβλεψε ανάκαμψη του
κλάδου της, με το 65% του στόλου
της να δραστηριοποιείται μέχρι
το τέλος του έτους. Στους χαμένους
της χθεσινής συνεδρίασης, αντι-

θέτως, συγκαταλέγεται η βιομη-
χανία ηλεκτρικών οικιακών συ-
σκευών Electrolux, η μετοχή της
οποίας υποχώρησε κατά 6,4%, κα-
θώς νωρίτερα είχε ανακοινώσει
πως προβλέπει μείωση κερδών το
δεύτερο τρίμηνο, ενώ είχε προει-
δοποιήσει ότι θα επιδεινωθούν
περαιτέρω τους επόμενους μήνες
τα προβλήματα στην εφοδιαστική
αλυσίδα, παρεπόμενα της πανδη-
μίας και των lockdowns.

Σχολιάζοντας σχετικά, πάντως,
αναλυτές της BCA Research τόνι-
σαν μιλώντας στο Reuters ότι προ-
βλέπουν «κορύφωση της οικονο-
μικής ανάπτυξης μέσα στο καλο-
καίρι», αλλά εξακολουθούν να υ-
ποστηρίζουν «τίτλους με ρίσκο
για χρονικό ορίζοντα 12 μηνών».

BLOOMBERG, REUTERS

Χλιαρή ανάκαμψη με χαμηλό
τζίρο στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Επιφυλακτικοί οι επενδυτές μετά τη διόρθωση, στις 838,83 μονάδες ο Γ.Δ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε χθες άνοδο 0,62% στις 2.008,42 μονάδες, ε-
νώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 506,14 μονάδες.

Με άνοδο έκλεισαν
οι ευρωπαϊκοί δείκτες

<<<<<<

Η απότομη οπισθοδρόμηση
της Δευτέρας είναι πιθανό 
να αποτελεί μια αρνητική 
υπερβολή.

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των
ελβετικών τραπεζών UBS, Credit
Suisse και Julius Baer. 

<<<<<

Αναλυτές της BCA Re-
search προβλέπουν 
κορύφωση της οικονο-
μικής ανάπτυξης μέσα
στο καλοκαίρι.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,7200               0,7440                 0,7201             -0,2750              107.595                0,7200                0,7440                0,7440                3,33
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,0350               1,0750                 1,0559               0,8860                  5.737                1,0350                1,0550                1,0400              -0,48
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,3840               0,3920                 0,3857             -0,7920                56.452                0,3800                0,3840                0,3840              -2,04
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                          0,0110               0,0110                 0,0110               0,0390                     342                0,0100                0,0120                0,0110                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0,0810                0,0845                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,5900               1,6000                 1,5901             -0,0370                  7.302                1,5800                1,5900                1,5900                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1,5200                1,5600                                                 
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0650                0,0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0,0170                0,0190                                                 
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                                                                                                                                                                                               0,0000                0,0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0000                0,1150                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,1160                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0020                0,0035                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                        0,0095               0,0095                 0,0093             -0,2170                       15                0,0000                0,0095                0,0095            -17,39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1,0400                0,0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,1170                0,1350                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,0150                0,0160                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0,0800                0,0860                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,0450                0,0520                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0,6300                0,7400                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1,3400               1,4000                 1,3625               1,4210                  2.000                1,2200                1,3500                1,4000                4,48
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0,1360               0,1370                 0,1361             -0,3900                33.500                0,1360                0,1380                0,1360              -2,86
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0565                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,0475                                                 
ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0295                                                 
ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0,0000                0,6700                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0,5350               0,5350                 0,5350               1,4660                  5.300                0,5150                0,5350                0,5350                2,88
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1200                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                2,4200                2,4600                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0080                0,0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1,3100                0,0000                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,0000                0,2400                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,6200                0,7100                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0,2820               0,2820                 0,2820               0,0000                  1.000                0,2800                0,2820                0,2820                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0,0000                1,2500                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0,2400               0,2420                 0,2412               0,1230                  6.176                0,2420                0,2600                0,2400                0,00
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0,0480               0,0480                 0,0480               0,1000                  2.000                0,0430                0,0480                0,0480                2,13
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,3100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1,0300                1,0600                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                0,0250                                                 
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                            0,2040               0,2180                 0,2173               0,1810                  2.100                0,2060                0,2180                0,2180                0,93
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0000                0,0315                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0,0900                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                0,1570                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                   0,0920               0,0920                 0,0920             -1,0000                  3.885                0,0820                0,0920                0,0920              -9,80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              59,0000              59,9990                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ    Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                             0,0000                0,0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ2  Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                                  0,0000                0,0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0,0000                0,0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Του ΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY

Ηταν φθινόπωρο του 2010 όταν η Nova
πρόσφερε 175 εκατ. ευρώ αποκτώντας
τα δικαιώματα 14 ομάδων της Σούπερ
Λιγκ για μία τετραετία. Αυτό ήταν το με-
γαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ σε
ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες, χωρίς
μάλιστα σε αυτή τη συμφωνία να συμπε-
ριλαμβάνονται Ολυμπιακός και Ξάνθη,
που δεσμεύονταν με την ΕΡΤ. Από τότε
μέχρι και σήμερα, κι ενώ συμπληρώνονται
11 χρόνια, κάθε χρόνο παίζεται η ίδια
«πονεμένη» ιστορία, με τους ίδιους σχεδόν
πρωταγωνιστές.

«Πονεμένη» γιατί αναδεικνύει την α-
πόλυτη εξάρτηση που έχουν οι ποδοσφαι-
ρικές ανώνυμες εταιρείες από την τηλε-
όραση ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Μόνο τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν,
ακολουθώντας τη γενική τάση, ωστόσο
τα έσοδα παραμένουν αρκετά, δίνοντας
τη δυνατότητα σε «μεγάλες» και «μικρές»
ΠΑΕ να σχεδιάσουν τον ετήσιο προϋπο-
λογισμό τους και σχεδόν πάντα να έχουν
θετικό πρόσημο στον ισολογισμό τους.

Η οικονομική κρίση που επακολούθησε,
εξορθολόγισε τα ποσά, που και πάλι όμως
ήταν πάνω σε σχέση με την εμπορικότητα
του πρωταθλήματος και το θέαμα που
προσφέρεται στα ελληνικά γήπεδα.  

Χωρίς το τοπίο στην εγχώρια τηλεο-
πτική αγορά να έχει διαφοροποιηθεί, ο
συνεταιρισμός επιχείρησε φέτος να στρα-
φεί, ύστερα από τρία χρόνια, ξανά στο
εγχείρημα της κεντρικής διαχείρισης των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κάτι που εν-
θάρρυνε και η ολιστική μελέτη των FIFA-
UEFA στις προτάσεις της. Ενα εγχείρημα
που απέτυχε εν τη γενέσει του από τη
στιγμή που η συνδρομητική πλατφόρμα
της Nova, που έχει συνδέσει το όνομά
της με τα δικαιώματα των αγώνων της
Σούπερ Λιγκ, αποφάσισε, όχι να αποσυρθεί,
αλλά να μειώσει το κόστος των 52 εκατ.
ευρώ της σεζόν 2020-2021, θεωρώντας
πως η συγκεκριμένη επένδυση δεν αύξησε
τους συνδρομητές της.   Το μέτωπο των
ΠΑΕ δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αρραγές
για να γίνει πράξη η ιδέα της κεντρικής
διαχείρισης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που
στη διεκδίκηση μπήκε ένας νέος «παίκτης»,
η Cosmote TV.

Πλέον, κι ενώ βρισκόμαστε σχεδόν
ένα μήνα πριν από την έναρξη του νέου

πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός (8 εκατ.),
ΑΕΚ (7 εκατ.) και ΟΦΗ (1,7 εκατ.), με ξε-
χωριστές διαπραγματεύσεις που έκαναν,
είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την αλλαγή
τηλεοπτικής στέγης, καταφέρνοντας να
αυξήσουν τα συμβόλαιά τους σε σχέση
με πέρυσι. Ιωνικός, Λαμία, Βόλος, Απόλλων
Σμύρνης και Παναιτωλικός συμπαρασύρ-
θηκαν σε μια συμφωνία «πακέτο», πετυ-
χαίνοντας τουλάχιστον να παραμείνουν
στα περυσινά στάνταρ τους (από 1,3 εκατ.).
Κερδισμένοι θα είναι και όσοι παραμείνουν

στη Nova. Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως τα 11 εκατ. που εισέπραξε ο Ολυ-
μπιακός θα γίνουν τουλάχιστον 13 εκατ.,
ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται στα 9 εκατ.
(από 8 εκατ. πέρυσι), ο Αστέρας Τρίπολης,
που «μιλάει» και με την Cosmote TV, ε-
πιδιώκει να πετύχει μια αύξηση από το
περυσινό 1,7 εκατ. ευρώ, επωφελούμενος
από την πολύ καλή αγωνιστική πορεία
του, ενώ Αρης (4,5 εκατ.), Ατρόμητος (1,8
εκατ.) και ΠΑΣ Γιάννινα (1,4 εκατ.) έχουν
ενεργά συμβόλαια με τη Nova και δεν

μπήκαν καν σε διαδικασία νέας αναζή-
τησης.  Αν σε αυτά τα χρήματα συνυπο-
λογιστούν και τα έσοδα των ΠΑΕ (1,5
εκατ. η καθεμία) από τη φορολόγηση των
εταιρειών στοιχηματισμού, γίνεται εύκολα
αντιληπτό γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελ-
λάδα παραμένει ακόμα μια επικερδής ε-
πιχείρηση...

• Τη Δευτέρα 26/7 θα πραγματοποιηθεί
τελικά η κλήρωση του της Σούπερ Λιγκ
1, λόγω της ρευστότητας στο τηλεοπτικό
πεδίο.

Μια σχέση εξάρτησης...
Ποδόσφαιρο και τηλεόραση, και το μεγάλο παζάρι για τα δικαιώματα των αγώνων

                              

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Στα δίχτυα του κορωνοϊού έχουν εγκλω-
βιστεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο.
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την τε-
λετή έναρξης, τα θετικά κρούσματα που
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη
διοργάνωση αυξάνονται μέρα με την
ημέρα. Αρκετοί αθλητές δεν θα κατα-
φέρουν να μπουν στο αεροπλάνο για
την Ιαπωνία και, στο ολυμπιακό χωριό,
ήδη μέλη εθνικών αποστολών βρίσκο-
νται σε καραντίνα. Στη Χώρα του Ανα-
τέλλοντος Ηλίου έχουν φθάσει πολλοί
από τους πρωταθλητές μας, οι οποίοι
έκαναν την πρώτη «γνωριμία» με τους
αγωνιστικούς χώρους.  

Στο ολυμπιακό χωριό της αποβάθρας
Χαρούμι έχει αρχίσει να επικρατεί ο
τρόμος. Καθημερινά στο... ημερολόγιο
νοσούντων προστίθενται νέα ονόματα
αθλητών, αθλητριών και συνοδών. Οι
πρώτοι αθλητές που βρέθηκαν θετικοί
ήταν δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα
της Ν. Αφρικής και ακολούθησε ο α-
θλητής της ομάδας μπιτς βόλεϊ της Τσε-
χίας Οντ Πέρουσιτς. Οι Τσέχοι ζήτησαν
να αναβληθεί το εναρκτήριο παιχνίδι
τους μέχρι να αναρρώσει ο αθλητής
τους. Από κορωνοϊό έχει προσβληθεί
και μέλος της τσεχικής αποστολής. Συ-
νολικά 21 άτομα αναγνωρίστηκαν ως
στενές επαφές των κρουσμάτων και έ-
χουν τεθεί σε καραντίνα.

Θετική βρέθηκε και η αθλήτρια της
ενόργανης γυμναστικής της αμερικα-
νικής ομάδας Κάρα Ιακερ. Η Αμερικα-
νίδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ο-
μαδικό το 2018 και το 2019, είναι ανα-
πληρωματική στην ομάδα των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπον-
δία γυμναστικής, οι αναπληρωματικές
δεν κάνουν προπόνηση με τη βασική
ομάδα, μέλος της οποίας είναι το αστέρι
της παγκόσμιας γυμναστικής, η «χρυσή»
ολυμπιονίκης Σίμον Μπάιλς.

Οσον αφορά τους δύο Ελληνες αθλη-
τές που είχαν νοσήσει από την COVID-
19, τα τελευταία τεστ ήταν αρνητικά
και, όπως όλα δείχνουν, θα πάρουν
μέρος στους Αγώνες. Μάλιστα, ο πρω-
ταθλητής της ιστιοπλοΐας βρίσκεται
ήδη στην Ενοσίμα. 

Στο ολυμπιακό χωριό του Τόκιο ήδη
μένουν και τα πρώτα μέλη από την ελ-
ληνική αποστολή. Σύμφωνα με τους

πρωταθλητές μας, είναι ένα από τα πιο
όμορφα χωριά στην ιστορία του θεσμού.
Το φαγητό, ο περιβάλλων χώρος και τα
δωμάτια είναι εξαιρετικά, αλλά οι πε-
ριορισμοί πολλοί. «Εάν κάποιος αρνηθεί
να κάνει τεστ, θα τον διώξουν», δήλωσε
στην «Κ» ο πρωταθλητής κωπηλασίας
Στέφανος Ντούσκος.

Πολλά είναι και τα προβλήματα που
συναντούν οι αποστολές κατά την άφιξή
τους στην Ιαπωνία. Ο Λευτέρης Πετρού-
νιας και ο προπονητής του, Δημήτρης
Ράφτης, περίμεναν περισσότερες από
επτά ώρες μέχρι να ολοκληρωθούν τα
τεστ. Σε κάποιες περιπτώσεις η αναμονή
έφτασε ακόμη και τις έντεκα ώρες. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, όμως, χθες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες γίνονταν
γρηγορότερα. 

Η ζωή των αθλητών, προπονητών
και κριτών που βρίσκονται στη Χώρα
του Ανατέλλοντος Ηλίου κυλάει μέσα
σε μια «φούσκα». Καθημερινά πρέπει
να κάνουν τεστ και να ενημερώνουν
τις εφαρμογές για την κατάσταση της
υγείας τους. Οι επαφές ανάμεσα στις
ομάδες απαγορεύονται και οι κοινωνικές
αποστάσεις είναι επιβεβλημένες. Ακόμα
και τα προφυλακτικά, που είθισται να
μοιράζονται σε κάθε ολυμπιακή διορ-
γάνωση, έχουν μειωθεί. Στο Τόκιο οι α-
θλητές θα μοιραστούν 160.000 προφυ-
λακτικά, ενώ στο Ρίο ήταν 450.000.

Εντείνεται η ανησυχία 
στο Τόκιο για τα κρούσματα

Οι Ιάπωνες προσπαθούν να απολαύσουν
τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων,
αλλά τα προβλήματα είναι αρκετά και πολ-
λές φορές αξεπέραστα. 
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ΦΛΟΡΙΝΤΑ. Ενας 18χρονος Ολλανδός,
γιος πλειοδότη, θα συμμετάσχει την άλλη
εβδομάδα στη διαστημική πτήση με τον
ιδρυτή της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος,
στη θέση του νικητή της δημοπρασίας
ύψους 28 εκατομμυρίων δολαρίων, ο ο-
ποίος αποσύρθηκε. Η εταιρεία είπε ότι
ο Ολιβερ Ντέμεν θα είναι ο πρώτος πε-
λάτης που πλήρωσε το εισιτήριό του για
τη διαστημική πτήση την Τρίτη, αλλά
δεν αποκάλυψε την τιμή του εισιτηρίου
του. Ο Ντέμεν έπιασε το τέταρτο και τε-
λευταίο κάθισμα στη διαστημική κάψουλα,
αφού ο νικητής της δημοπρασίας απο-
χώρησε λόγω άλλων υποχρεώσεων. Η
προσφορά για το εισιτήριο ήρθε σε μια
τηλεφωνική κλήση-έκπληξη από την Blue
Origin την περασμένη εβδομάδα. «Είναι
απίστευτο!» δήλωσε ο Ντέμεν. «Η πτήση
προς το Διάστημα διαρκεί μόνο 10 λεπτά,
αλλά ξέρω ήδη ότι αυτά θα είναι τα πιο
ξεχωριστά 10 λεπτά της ζωής μου».

Η Ουάλι Φανκ
Στο ίδιο διαστημικό ταξίδι θα βρεθούν

επίσης ο αδελφός του Τζεφ Μπέζος και
η 82χρονη Ουάλι Φανκ, μία από τις 13
γυναίκες πιλότους που πέρασαν τις ίδιες
δοκιμές στις αρχές της δεκαετίας του
1960 με τους αστροναύτες του Mercury
7 της NASA, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ
να φτάσουν στο Διάστημα επειδή τότε
επιτρέπονταν μόνο άνδρες. Οι τέσσερις
επιβάτες θα εκτοξευθούν από το δυτικό

Τέξας πάνω σε έναν πύραυλο New
Shepard για μια πτήση 10 λεπτών. Ο ι-
δρυτής της Amazon θα γίνει ο δεύτερος

άνθρωπος που θα οδηγήσει τον δικό του
πύραυλο στο Διάστημα, μετά τον δισε-
κατομμυριούχο Ρίσταρντ Μπράνσον της

Virgin Galactic που εκτοξεύθηκε στην
άκρη του Διαστήματος πριν από εννέα
ημέρες.

Ο 18χρονος Ντέμεν επρόκειτο να είναι
στη δεύτερη εμπορική πτήση της Blue
Origin, αλλά όταν ο νικητής της δημο-
πρασίας αποσύρθηκε, η εταιρεία αποφά-
σισε να του προτείνει να επιβιβαστεί
στην πρώτη πτήση καθιστώντας τον τον
νεότερο επιβάτη, δήλωσε εκπρόσωπος
της οικογένειας. Ο Ντέμεν αποφοίτησε
από το λύκειο πέρυσι, απέκτησε την άδεια
χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών και σκο-
πεύει να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της
Ουτρέχτης στην Ολλανδία τον Σεπτέμβριο.
Ο πατέρας του είναι ο Τζος Ντέμεν, ιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής
ιδιωτικής εταιρείας μετοχών Somerset
Capital Partners. Το κόστος του εισιτηρίου
του Ολιβερ θα διατεθεί για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς, όπως και τα περισσότερα
χρήματα από το έπαθλο της δημοπρασίας
των 28 εκατομμυρίων δολαρίων που δια-
νεμήθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε μια
σειρά διαστημικών εκπαιδευτικών ορ-
γανισμών. «Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη
εμπορικών δραστηριοτήτων για το New
Shepard και ο Ολιβερ εκπροσωπεί μια
νέα γενιά ανθρώπων που θα μας βοηθή-
σουν να χτίσουμε έναν δρόμο προς το
Διάστημα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του
ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin,
Μπομπ Σμιθ.

ASSOCIATED PRESS

Ο νεότερος άνθρωπος στο Διάστημα
Ο 18χρονος Oλιβερ Ντέμεν, επιβάτης της πρώτης εμπορικής πτήσης της Blue Origin

Η ντετέκτιβ τέχνης 
στο Λούβρο αναζητεί
κλεμμένα έργα
Της ELAINE SCIOLINO

ΠΑΡΙΣΙ. Σε μια φρενήρη 4ήμερη δημο-
πρασία στη μεγάλη αίθουσα του ξενο-
δοχείου Σαβόι στη Νίκαια, τον Ιούνιο
του 1942, αγοραστές «χτυπούν» έργα
τέχνης, γλυπτά και σκίτσα από το «σαλόνι
ενός Παριζιάνου φιλότεχνου». Μεταξύ
των 445 έργων προς πώληση συγκατα-
λέγονται έργα των Ντεγκά, Ντελακρουά,
Ρενουάρ και Ροντέν. Ο υπεύθυνος της
δημοπρασίας έχει διοριστεί από το κα-
θεστώς του Βισί, που συνεργάζεται με
τους ναζί. Οπως και ο επιμελητής των
έργων στο Λούβρο, Ρενέ Χιγκ, ξέρει την
αληθινή ταυτότητα του φιλότεχνου Αρ-
μάν Ισαάκ Ντορβίλ. Πρόκειται για έναν
επιτυχημένο δικηγόρο του Παρισιού, ο
οποίος είναι Εβραίος. Αφότου ο στρατός
του Χίτλερ εισέβαλε και κατέλαβε το
Παρίσι το 1940, η κυβέρνηση του Βισί
άρχισε να καταδιώκει Εβραίους. Απο-
κλεισμένος πλέον από την άσκηση του
επαγγέλματός του, ο Ντορβίλ κατορθώνει
να φύγει από το Παρίσι με προορισμό
την ελεύθερη ζώνη, στη νότια Γαλλία.
Τελικά πεθαίνει το 1941 από φυσικά
αίτια. 

Ο Χιγκ εκ μέρους του Λούβρου αγο-
ράζει 12 έργα από τη συλλογή του Ντορ-
βίλ, χρησιμοποιώντας κυβερνητικά κον-
δύλια, ενώ οι Αρχές του Βισί κατάσχουν
το σύνολο των εσόδων από τη δημο-
πρασία στο πλαίσιο των νόμων περί «α-
ριοποίησης», που επέτρεπε την ανάληψη
περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων.
Δύο χρόνια αργότερα, πέντε μέλη της
οικογένειας του Ντορβίλ μεταφέρονται
και πεθαίνουν στο Αουσβιτς. 

Η δημοπρασία Ντορβίλ
Η ιστορία της δημοπρασίας Ντορβίλ

θα μπορούσε να είχε παραμείνει μυστική
εάν δεν υπήρχε η Εμανουέλ Πολάκ, η
56χρονη ιστορικός τέχνης και ειδική
στην αρχειακή έρευνα. Το «κλειδί» για
την επιτυχία της είναι η οδός του χρή-
ματος, που διευκολύνει τον εντοπισμό
της προέλευσης των έργων που άλλαξαν
χέρια με ύποπτο τρόπο στη διάρκεια
της ναζιστικής κατοχής. Η Γαλλία έχει
δεχθεί επικρίσεις ότι υπολείπεται άλλων

χωρών, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ,
για την αναγνώριση και την επιστροφή
έργων τέχνης που κατασχέθηκαν στη
διάρκεια του πολέμου. Πρόσφατα, το
Λούβρο επιχείρησε να ανασκευάσει αυ-
τήν την εικόνα. Στόχος του μουσείου
είναι να βρει και να ενθαρρύνει τους α-
πογόνους των αρχικών ιδιοκτητών έργων
τέχνης να διεκδικήσουν την κυριότητά
τους. «Επί χρόνια καλλιέργησα έναν μυ-
στικό κήπο για την αγορά τέχνης στη
διάρκεια της κατοχής», λέει η Πολάκ σε
συνέντευξή της. «Και τελικά αναγνωρί-
ζεται σαν ένα κρίσιμο πεδίο για την έ-
ρευνα». «Η αλήθεια μάς απελευθερώνει»,
τονίζει από την πλευρά του ο Ζαν Λικ
Μαρτινές, διευθυντής του Λούβρου. Το
2020 προσέλαβε την Πολάκ ως ντε φάκτο
δημόσια εικόνα της προσπάθειας του
μουσείου να εντοπίσει την προέλευση
των έργων. «Οταν μου πρόσφεραν δου-
λειά, σκέφτηκα μέσα μου “δεν είναι δυ-
νατόν”. Και ξαφνικά βρέθηκα να εργά-
ζομαι στην καρδιά των συλλογών του
Λούβρου. Είναι πραγματική τιμή», λέει
η ίδια. 

THE NEW YORK TIMES 

Το 2020 το Λούβρο προσέλαβε την ιστορι-
κό τέχνης Εμανουέλ Πολάκ για να εντοπί-
σει την προέλευση των έργων.

Οι τέσσερις επιβάτες θα εκτοξευθούν από το δυτικό Τέξας πάνω σε έναν πύραυλο New
Shepard για μια πτήση 10 λεπτών.

Eνας άνδρας έγκυος, μια χειραψία με δια-
φορετικά χρώματα δέρματος και ένα πρό-
σωπο που διστάζει να κοιτάξει, είναι με-
ρικά από τα νέα emojis που θα διατεθούν
στις συσκευές μας το επόμενο έτος, σύμ-
φωνα με μια λίστα που δημοσιεύθηκε
από την Unicode Consortium. Τα νέα
emojis, που εικονογραφήθηκαν από την
Emojipedia για τον σημερινό εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Emoji, ολοκλη-
ρώνουν την προσπάθεια συμπεριληπτικής
ψηφιακής απεικόνισης: Ετσι οι φιγούρες
είναι αρσενικές, γυναικείες και μη δυα-

δικές, ενώ υπάρχει μια ευρεία επιλογή α-
ποχρώσεων του δέρματος. Οι τρανς και
οι μη δυαδικές εγκυμοσύνες θα εκπρο-
σωπούνται πλέον στη νέα συλλογή των
emojis, χάρη σε δύο νέες επιλογές φύλου
για το emoji «έγκυος».

Οι προσθήκες ακολουθούν μια παρό-
μοια ενημέρωση με το emoji «γενειοφόρος
άνθρωπος» που επέτρεψε στους χρήστες
να επιλέξουν μεταξύ ενός αρσενικού και
θηλυκού γενειοφόρου προσώπου. Ετσι
θα αποδειχθεί ότι σχεδόν όλα τα emojis
μπορούν να έχουν μια ουδέτερη ως προς

το φύλο επιλογή, εξήγησε ο επικεφαλής
της ιστοσελίδας Emojipedia Τζέρεμι Μπερ-
τζ.  Στη λίστα περιέχονται επίσης επιλογές
για χειραψίες μεταξύ δύο χεριών με δια-
φορετικές αποχρώσεις δέρματος, χέρια
που σχηματίζουν σχήμα καρδιάς και ε-
πιπλέον πρόσωπα, όπως ένα που κρυφο-
κοιτάζει και ένα που συγκρατεί τα δάκρυά
του. Υπάρχουν επίσης 20 νέα εικονίδια,
όπως κοράλλια, μια τσουλήθρα παιδικής
χαράς, μια ακτινογραφία και μια άδεια
μπαταρία. Η διαδικασία της Unicode πε-
ριλαμβάνει την ανοικτή δημοσίευση των

πρόχειρων σχεδίων των εικονιδίων για
σχολιασμό πριν εγκριθούν για χρήση τον
Σεπτέμβριο κάθε έτους. Από εκεί, ενα-
πόκειται στους κατασκευαστές συσκευών
να αποφασίσουν πότε θα κάνουν τα emojis
διαθέσιμα στους χρήστες. Η Apple, για
παράδειγμα, παρουσίασε τα πιο πρόσφατα
emojis σε μια ενημέρωση λογισμικού τον
Φεβρουάριο, τροποποιώντας το emoji
«σύριγγα», σχεδιάζοντάς το να αφαιρεί
αίμα για τον εορτασμό της διάθεσης του
εμβολίου για τον κορωνοϊό.

The Guardian

Νέα συμπεριληπτικά emojis από την Emojipedia
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Μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης πετρελαίου
αναμένει ο ΟΠΕΚ
Στα προ πανδημίας επίπεδα
αναμένεται να επιστρέψει η
ζήτηση πετρελαίου το 2022,
χάρη στη μεγάλη αύξηση από
ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία, όπως
προβλέπει ο ΟΠΕΚ (Οργανι-
σμός Πετρελαιοπαραγωγών
Χωρών).

Η παγκόσμια ζήτηση πε-
τρελαίου θα αυξηθεί κατά 6
εκατ. βαρέλια ημερησίως το
2021, αναφέρει στη μηνιαία
έκθεσή του ο ΟΠΕΚ διατη-
ρώντας αμετάβλητη την
προηγούμενη πρόβλεψή του.
Οπως επισημαίνει ο οργανι-
σμός, η συνολική ζήτηση α-
ναμένεται να ανέλθει κατά

μέσον όρο σε 96,6 εκατ. βα-
ρέλια ημερησίως.

Για το 2022, η παγκόσμια
ζήτηση πετρελαίου αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 3,3 εκατ.
βαρέλια ημερησίως σε ετήσια
βάση, φτάνοντας στα 99,86
εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η
ζήτηση προβλέπεται να ξε-
περάσει το όριο των 100 εκατ.
βαρελιών ημερησίως στο β΄
εξάμηνο του 2022, κινούμενη
στα προ COVID-19 επίπεδα.

Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς
τα κάτω την πρόβλεψή του
για την προσφορά υγρών καυ-
σίμων εκτός των χωρών του
καρτέλ για το 2021 κατά
30.000 βαρέλια ημερησίως,
παρά τις ανοδικές αναθεω-
ρήσεις για τις ΗΠΑ και τον
Καναδά, ενώ παράλληλα «βλέ-
πει» αύξηση κατά 81.000 βα-
ρέλια ημερησίως για μέσο
όρο 63,8 εκατ. βαρέλια ημε-

ρησίως.
Επιπλέον, στην έκθεσή

του ο ΟΠΕΚ σημειώνει πως
υπάρχουν σταθερές προσδο-
κίες για την παγκόσμια οικο-
νομική ανάπτυξη το 2022, οι
οποίες καθοδηγούνται από
τον καλύτερο έλεγχο της παν-
δημίας ιδίως σε αναδυόμενες
και αναπτυσσόμενες χώρες,
οι οποίες προβλέπεται ότι θα
οδηγήσουν τη ζήτηση πετρε-
λαίου στα προ πανδημίας ε-
πίπεδα.

Ο ΟΠΕΚ προβλέπει ότι η
παγκόσμια οικονομία θα α-
ναπτυχθεί με ρυθμό 5,5% το
2021 και 4,1% το 2022.

Προς το παρόν η τιμή του
«μαύρου χρυσού» υποχώρησε
αυτή την εβδομάδα, εξαιτίας
της ανησυχίας για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει στην οικο-
νομική δραστηριότητα η ε-
πιθετική μετάλλαξη «Δέλτα»
του κορωνοϊού. Επιπλέον, η
διεθνής αγορά επηρεάζεται
από την προοπτική μιας συμ-
φωνίας μεταξύ της Σαουδικής
Αραβίας και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων για αύ-
ξηση της παραγωγής. Την Τε-
τάρτη το πρακτορείο Reuters
μετέδωσε ότι τα δύο μέρη κα-
τέληξαν σε έναν συμβιβασμό.
Λίγο αργότερα, το υπουργείο
Ενέργειας του Αμπου Ντάμπι
ανακοίνωσε ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη.

«Εξακολουθεί να επικρατεί
αβεβαιότητα ως προς τη συμ-
φωνία του ΟΠΕΚ», αναφέρουν
αναλυτές. Ωστόσο, Goldman
Sachs, Citi και UBS εξακολου-
θούν να εκτιμούν ότι η προ-
σφορά θα παραμείνει περιο-
ρισμένη τους επόμενους μή-
νες, ακόμη και εάν ο ΟΠΕΚ+
καταλήξει σε συμφωνία για
αύξηση της παραγωγής του.

Ανοδο του ελληνικού ΑΕΠ στο 5,4% το 2022 «βλέπει» το ΔΝΤ
Η Ελλάδα εισήλθε στην πανδημία με
ατελή ανάκαμψη, ωστόσο επέδειξε
ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση
της COVID-19, υπογραμμίζει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση για
τη χώρα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης
του άρθρου 4. Οι επενδύσεις μέσω του
Next Generation EU, η αναμενόμενη

αύξηση της κατανάλωσης λόγω και
των αυξημένων καταθέσεων, αλλά και
τα ενισχυμένα έσοδα από τον τουρισμό
αναμένεται να αποτελέσουν τους ο-
δηγούς της ανάκαμψης φέτος, με την
άνοδο του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 3,3%
το 2021 και να επιταχύνει στο 5,4%
το 2022 καθώς ανακάμπτει σταδιακά

ο τουρισμός. Σε ό,τι αφορά το χρέος,
εκτιμά ότι είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα,
υποβοηθούμενο και από τη σταδιακή
επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσμα-
τα. Το μεγάλο «μαξιλάρι» ρευστότητας
και η ενεργή διαχείριση του χρέους
μετριάζουν τα ρίσκα αναχρηματοδό-
τησης. Ωστόσο η αβεβαιότητα είναι

πολύ μεγάλη ώστε να υπάρξει ξεκάθαρο
συμπέρασμα για τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του χρέους.

Οι τιτλοποιήσεις των τραπεζικών
NPEs μέσω του «Ηρακλή» μπορούν
να πετύχουν σημαντική μείωση των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι είναι επιτυχείς

οι προσπάθειες αύξησης κεφαλαίων.
Η πανδημία ίσως καθυστερήσει την
επιστροφή των τραπεζικών ισολογι-
σμών στην ομαλότητα, απαιτώντας
μια προληπτική δράση από την κυ-
βέρνηση, με υποστήριξη από μια α-
νάλυση κόστους - οφέλους σε όλες τις
διαθέσιμες επιλογές.

Δ Ε Κ Α στα Δ Ε Κ Α

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Με τη σωστή στρατηγική, ακόμη και
τα αρνητικά συμβάντα, μπορούν να
οδηγήσουν σε επικοινωνία που να
προσθέτει «αξία» στο διαφημιζόμενο,
τονίζει στο ΔΕΚΑ στα ΔΕΚΑ η Βαρβάρα
Πετροπούλου Λιλλήκα, της Marketway
Ltd. Επισημαίνει ότι η πανδημία είναι
μια ξεχωριστή κατάσταση που, εάν
οι διαφημιζόμενοι τη χειριστούν στρα-
τηγικά, μπορεί να διαμορφώσει συν-
θήκες νέων ευκαιριών. Αναφέρει ότι
η εταιρεία της χρησιμοποιεί τις νέες
μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει η
«μαμά» Publicis, για να βοηθήσει στην
άμεση ανάκαμψη των πελατών της,
ανεξαρτήτως χώρας στην οποία βρί-
σκονται. Αναφέρεται ακόμα στη στή-
ριξη των επιχειρήσεων από το κράτος,
τις νέες συνήθειες που φέρνει η παν-
δημία, στους «τυχερούς» από την κρί-
ση, στο φαινόμενο Netflix και στις ε-
πιδράσεις που θα έχει στη διαφημι-
στική αγορά.

1. Πόσο δύσκολο είναι να κρατή-
σεις «ζεστούς» τους διαφημιζό-
μενους στην πανδημία για να
συνεχίσουν να επικοινωνούν τα
μηνύματά τους;

Η επικοινωνία δεν είναι μια μονο-
διάστατη έννοια που στόχο έχει μόνο
τις πωλήσεις. Η επικοινωνία μπορεί
να εξυπηρετεί διάφορους άμεσους ή
έμμεσους στόχους. Ανάλογα με τα
δεδομένα, καθορίζεται η στρατηγική
που την διέπει.

Το κάθε συμβάν απαιτεί διαφορε-
τική επικοινωνία με διαφοροποιημένα
μηνύματα και ενέργειες που, σε με-
γάλο βαθμό, επηρεάζονται από τα γε-
γονότα. Με τη σωστή στρατηγική,
ακόμη και τα αρνητικά συμβάντα,
μπορούν να οδηγήσουν σε επικοι-
νωνία που να προσθέτει «αξία» στον
διαφημιζόμενο.

Η πανδημία είναι μια ξεχωριστή
κατάσταση που, εάν οι διαφημιζόμενοι
την χειριστούν στρατηγικά, μπορεί
να διαμορφώσει συνθήκες νέων ευ-
καιριών.

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

Σε μια περίοδο όπου η οικονομία
σταματά να «λειτουργεί» και να α-
κολουθεί τους συνήθεις κανόνες, το
κράτος καλείται να στηρίξει, έτσι
που να γίνει εφικτή η άμεση ανά-
καμψη με το τέλος της κρίσης. Προ-
σωπικά θεωρώ πως το κράτος έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην πρώτη φάση
της πανδημίας, όταν «έκλεισε» η οι-
κονομία για τρεις περίπου μήνες με
το πρώτο lockdown. Ήταν ατυχές
το γεγονός ότι η κρίση συνεχίστηκε
και το ’21, όπου πια το κράτος αδυ-
νατούσε να στηρίξει όσο αρχικά, με
αποτέλεσμα να υπάρχει στην αγορά
παρατεταμένη αγωνία και ανασφά-
λεια. Πρέπει όμως να δώσουμε τα

εύσημα στην πολιτική στήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που
συγκράτησε τους δείκτες ανεργίας,
διαφυλάσσοντας έτσι και τις συν-
θήκες για πιο άμεση οικονομική α-
νάκαμψη. Θα ήταν, ωστόσο, εξίσου
χρήσιμο να στηριχθούν και οι επι-
χειρήσεις με πολιτικές και μέτρα για
διαφύλαξη της ρευστότητας, αντα-
γωνιστικότητας και αναπτυξιακής
κατεύθυνσης. 

3. Υπάρχει καταναλωτικό απόθε-
μα λόγω της πανδημίας;

Η μείωση ευκαιριών ουσιαστικής
κατανάλωσης στα lockdowns, οδή-
γησε, όπως φάνηκε, σε κάποια οικο-
νομικά αποθέματα που βοήθησαν
στην ενδυνάμωση της κατανάλωσης
με την «απελευθέρωση του κοινού».
Είναι όμως αβέβαιο κατά πόσο η τάση
αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται, ιδι-
αίτερα με το ψηλό επίπεδο αβεβαιό-
τητας που φαίνεται να υπάρχει στο
κοινό και στην οικονομία.  

Το θέμα της αβεβαιότητας είναι
καθοριστικό για την ψυχολογία του
καταναλωτή και την ανάκαμψη της
οικονομίας. Ίσως, γι’ αυτό θα πρέπει
το κράτος να χρησιμοποιήσει την
κατάλληλη επικοινωνία έτσι που να
ανεβάσει το ηθικό του κοινού. Μέχρι
τώρα γίναμε δέκτες μηνυμάτων που
εστιάζονται μόνο σε θέματα υγείας
(εμβολιασμών, πανδημίας, κ.λπ.) και
που χαρακτηρίζονται από ένα φίλτρο
συντηρητισμού, κάτι που προκαλεί
προβληματισμό ως προς την διεισ-
δυτική τους δύναμη και την ικανό-
τητα να ενεργοποιήσουν τον κατα-
ναλωτή.

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

Μου φαίνεται πως ο κόσμος θα
προσπαθήσει να «χαρεί» αυτά που
έχει στερηθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Τα-
ξίδια, ψυχαγωγία σε διάφορες μορφές,
lifestyle αγορές... Σημασία βεβαίως
έχει να υπάρχει καταναλωτική δρα-
στηριότητα έτσι που να κινηθεί η οι-
κονομία.  

Είδαμε επίσης τον καταναλωτή
της Covid εποχής να διαμορφώνει
καινούργιες συνήθειες, όπως ενα-
σχόληση με το σπίτι, τον κήπο, με
γυμναστική, κ.λπ. Ίσως τα νέα αυτά
«ενδιαφέροντα» να συνεχίσουν και
με την «απελευθέρωση», οδηγώντας
ίσως έτσι σε κάποια ανακατανομή
του προσωπικού προϋπολογισμού.

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

Η «μαμά» Publicis, το δίκτυο στο
οποίο ανήκουμε και που συγκαταλέ-
γεται στα πρώτα παγκοσμίως, έχει
ήδη αναπτύξει διάφορες στρατηγικές
και εργαλεία για να βοηθήσει στην
άμεση ανάκαμψη των πελατών της,

ανεξαρτήτως χώρας στην οποία βρί-
σκονται. Αυτές τις νέες μεθοδολογίες
χρησιμοποιούμε και εμείς για τους
δικούς μας πελάτες στην Κύπρο, προ-
σθέτοντας βεβαίως και την εμπειρο-
γνωμοσύνη μας στις κυπριακές ιδιο-
μορφίες, συνθήκες και ζητούμενα. 

Όσον αφορά τους πολυεθνικούς
μας πελάτες, είναι όλοι της ίδιας, σω-
στής θεωρίας πως «επικοινωνείς όταν
τα πράγματα πάνε καλά και επικοι-
νωνείς ακόμη περισσότερο όταν τα
πράγματα είναι δύσκολα».

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

Τα Super markets και τα κατα-
στήματα τροφίμων όπως επίσης και
οι εταιρείες delivery ή και eshops
ήταν βεβαίως οι «τυχεροί» της εποχής.
Οι ανάγκες των lockdowns δημιούρ-
γησαν νέες αγοραστικές συνήθειες.
Όσοι διασφάλισαν την ικανοποίηση
του καταναλωτή σε όλα τα επίπεδα,
τότε έχουν τις πιο πολλές πιθανότητες
να εδραιώσουν μια σχέση πιστότητας
με τον πελάτη τους. Το μήνυμα που
μεταφέρθηκε σε όλους, κερδισμένους
ή μη, είναι ότι ο καταναλωτής έγινε
ακόμη πιο απαιτητικός, ψάχνει τα
θέματα περισσότερο, είναι πιο ενη-
μερωμένος, κάνει συγκρίσεις και στη

κάθε απόφασή του περιλαμβάνονται
πάρα πολλές παράμετροι. Το γεγονός
ότι είμαστε στην digital εποχή, επι-
τρέπει στον καταναλωτή να έχει ά-
μεση πληροφόρηση και πολύπλευρη
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο,
δεδομένα που καθορίζουν την κα-
ταναλωτική συμπεριφορά και αντι-
δράσεις. 

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

Να αρχίσω από τους πολίτες, οι
οποίοι δικαίως έχουν κουραστεί από
μια κατάσταση πρωτόγνωρη που εν-
θαρρύνει την έντονη ανασφάλεια
και ανησυχία. Όταν τους κατηγο-
ρούμε πως παραβιάζουν τα μέτρα ή
δεν είναι συνεπείς, πρέπει νομίζω
να θυμόμαστε ότι όλοι μας έχουμε
να χειριστούμε μια πρωτόγνωρη ε-
μπειρία, η οποία έρχεται σε αντιπα-
ράθεση με την φύση μας σαν άνθρω-
ποι μεσογειακοί, κοινωνικοί και εκ-
δηλωτικοί. Θεωρώ πως όταν το κράτος
καθορίζει μέτρα υγείας, πρέπει να
διασφαλίζει πως έχουν μια λογική ε-
ξήγηση και συνέπεια, έτσι που να
πείθουν για την αναγκαιότητα και
την αποτελεσματικότητά τους. Ίσως
τώρα δόθηκε μια ευκαιρία στο κράτος
να έρθει πιο κοντά στον πολίτη, τόσο
οικονομικά όσο και επικοινωνιακά,
έτσι που να μειώσει την όποια δυ-
σπιστία της κοινωνίας απέναντί του,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ε-
μπιστοσύνη και σεβασμό του πολίτη.
Είναι κατά την γνώμη μου δύσκολες
εποχές για κάθε κράτος μιας και κα-
λείται να αναλάβει ρόλους που, σε

κανονικές συνθήκες, ίσως κατακρί-
νονταν σαν επεμβατικοί και δικτα-
τορικοί. Το κράτος πρέπει να δια-
σφαλίσει με όλα τα δυνατά μέσα την
δημόσια υγεία και τους πολίτες του.
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δια-
χειριστεί με επικοινωνιακά ορθολο-
γιστικό τρόπο την τοποθέτηση ακόμη
και κάθετων μέτρων και πολιτικών
που μπορεί να προκαλέσουν αντι-
δράσεις. 

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

Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, οι συ-
νήθειες όμως εξελίσσονται. Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση διερωτώμαι
κι εγώ πώς αυτή η εποχή-shock θα
αλλάξει τις συνήθειες για πάντα. Ένα
πράγμα ελπίζω να μην ήρθε για να
μείνει, είναι η μάσκα που δεν μας ε-
πιτρέπει να δούμε εκφράσεις και χα-
μόγελα καθώς και ο φόβος για μια α-
γκαλιά ή ακόμη μια χειραψία. 

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

Το Netflixείναι το σύγχρονο σινεμά
ή η μετεξέλιξη, σε μεγάλο βαθμό, των
DVDs ή των ταινιών “on demand”
που συνηθίζαμε να αγοράζουμε. Αν
καταφέρει το Netflix να εξελίσσεται
σύμφωνα με τις ανάγκες και νέες τά-
σεις της αγοράς, δεν βλέπω τον λόγο
να έχει ημερομηνία λήξης. Η συνε-
χιζόμενη επιτυχία θεωρώ πως εξαρ-
τάται από την ικανότητα να βλέπει
κανείς τις τάσεις των καιρών και να
προβλέπει τι θέλει η αγορά και ο κα-
ταναλωτής για να μπορεί να τον ικα-
νοποιεί.

<<<<<<

«Επικοινωνείς όταν τα
πράγματα πάνε καλά και
επικοινωνείς ακόμη πε-
ρισσότερο όταν τα πράγ-
ματα είναι δύσκολα».

Με στρατηγικό χειρισμό
η πανδημία μπορεί να
διαμορφώσει ευκαιρίες

10. ΛΑΚΩΝΙΚΑ

1. Digital ή Τηλεόραση;
Digital και τηλεόραση, και τα
δύο είναι απαραίτητα.

2.Netflix ή AppleTv;
Νetflix

3.Ραδιόφωνο ή Spotify;
Ραδιόφωνο και Spotify, ανάλο-
γα με την «περίσταση». 

4. Ανάλυση ή είδηση;
Ανάλυση και είδηση: Δεν γίνεται
το ένα χωρίς το άλλο, δε μπο-
ρείς να καταλάβεις την ανάλυση
χωρίς να ξέρεις την είδηση.

5. Desktop ή mobile
Desktop και Mobile, ανάλογα με
τη στιγμή.

6.Twitter ή Instragram;
Twitter, γιατί το profile του συ-
νάδει περισσότερο με τις δικές
μου ανάγκες.

7. Facebook ή Youtube;
Youtube. Από το Facebook απέ-
χω, όσο παλαιομοδίτικο και να
φαίνεται.

8. Notifications ή email;
Notifications και Email, δύο δια-
φορετικά πράγματα, το ίδιο ό-
μως σημαντικά.

9. Zoom ή Teams;
Ζoom και Teams, και τα δύο.
Προσωπικά χρησιμοποιώ πιο
πολύ το Zoom, έστω και αν είναι
«λιγότερο ασφαλές», όπως δια-
βάζαμε επανειλημμένως.   

Βαρβάρα Πετροπούλου Λιλλήκα
MARKETWAY LTD

Ένα πράγμα ελπίζω να μην ήρθε για να μείνει, είναι η μάσκα που δεν μας επι-
τρέπει να δούμε εκφράσεις και χαμόγελα καθώς και ο φόβος για μια αγκαλιά ή
ακόμη μια χειραψία, αναφέρει η Βαρβάρα Πετροπούλου Λιλλήκα. 

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

Μικρά κέρδη κατέγραψε
την Τρίτη το ΧΑΚ
Μικρά κέρδη κατέγραψε στη
σημερινή συνάντηση το Χρη-
ματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
την Τρίτη στις 64,77 μονάδες,
σημειώνοντας αύξηση της
τάξης του 0,37%. Η αξία των

συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα €129.721,09. Ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
38,68 μονάδες, καταγράφο-
ντας κέρδη σε ποσοστό
0,39%. Όσον αφορά τους ε-
πιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, αύξηση σημείωσαν
ο δείκτης της Εναλλακτικής

Αγοράς σε ποσοστό 0,58%
και της Κύριας Αγοράς 0,42%,
ενώ ζημιές κατέγραψαν ο δεί-
κτης των Επενδυτικών σε πο-
σοστό 1,85% και των Ξενο-
δοχείων 0,56%. Το μεγαλύτε-
ρο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Ελληνικής Τράπεζας με
€77,476.9300 (τιμή κλεισίμα-
τος €0.7440 – άνοδος 3,33%),
της Demetra Holdings με
€21,770.5400 (τιμή κλεισίμα-
τος €0.3840 – πτώση 2,04%),
της Logicom με €11,610.5800
(τιμή κλεισίματος €1.5900 –
χωρίς μεταβολή), της Τράπε-
ζας Κύπρου με €6,057.4800
(τιμή κλεισίματος €1.0400 –
πτώση 0,48%) και της C.C.C.
Tourist Enterprises με
€4,559.5000 (τιμή κλεισίματος
€0.1360 – πτώση 2,86%). Από
τις μετοχές που έτυχαν δια-
πραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν
ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 πα-
ρέμειναν αμετάβλητες. Ο α-
ριθμός των συναλλαγών α-
νήλθε στις 87.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε την Τρίτη
στις 64,77 μονάδες,
σημειώνοντας αύ-
ξηση της τάξης του
0,37%.

<<<<<<

Θα φτάσει στα προ
πανδημίας επίπεδα
το 2022.
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