
Πρόσθετες
ελαφρύνσεις
1 δισ. το 2022
στην Ελλάδα
Φοροελαφρύνσεις 1,6 δισ.
ευρώ έχουν κλειδώσει για το
2022, αλλά το οικονομικό ε-
πιτελείο αναζητεί δημοσιο-
νομικό χώρο για να επεκταθεί
το «πάγωμα» της εισφοράς
αλληλεγγύης στους δημοσί-
ους υπαλλήλους και στους
συνταξιούχους και η περαι-
τέρω μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών ύψους 1 δισ.
ευρώ. Η υλοποίησή τους θα
εξαρτηθεί από την πορεία
της πανδημίας το φθινόπω-
ρο. Σελ. 18

Οι ελληνικές 
τράπεζες 
ενισχύονται
Σημαντική μείωση των ανη-
συχιών των επενδυτών γύρω
από τις ελληνικές τράπεζες
βλέπουν διεθνείς οίκοι και εγ-
χώριοι αναλυτές, εκτιμώντας
πως οι αποτιμήσεις τους θα
κινηθούν υψηλότερα το επό-
μενο διάστημα και θα «ισο-
φαρίσουν» αυτές των ευρω-
παϊκών τραπεζών. Αρκεί να
μην υπάρξει διατάραξη του
θετικού story της ελληνικής
οικονομίας. Σελ. 24

Στο κόκκινο
οι κρατήσεις
για το Πάσχα
του καλοκαιριού
Λίγοι ταξιδεύουν εκτός

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου
κτύπησε κόκκινο, όσον αφορά τις κρα-
τήσεις των Κυπρίων στα ξενοδοχεία,
κυρίως στα παραλιακά της ελεύθερης
Αμμοχώστου. Μικρή διαθεσιμότητα
ενδεχομένως να προκύπτει μετά τις 20
Αυγούστου για κρατήσεις τελευταίας
στιγμής. Πέραν των 180 χιλ. διανυκτε-
ρεύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος
επιχορηγημένων διακοπών. Λίγοι τα-
ξιδεύουν εκτός. Μύκονος και Σαντορίνη
οι αγαπημένοι προορισμοί. Σελ. 5

Οι ιδιωτικές
πτήσεις θα
απογειώσουν
τους Κύπριους
Συνέντευξη Α. Χριστοδουλίδη

Αύξηση της τάσης προς τις ιδιωτικές
πτήσεις, βλέπει μετά το τέλος της παν-
δημίας ο πρόεδρος της εταιρείας ιδιω-
τικών πτήσεων Zela Jet και της Zela
Aviation, Ανδρέας Χριστοδουλίδης. Σε
συνέντευξη στην «Κ», ένα μήνα μετά
την έναρξη ιδιωτικών πτήσεων σε ελ-
ληνικά νησιά, ξεδιπλώνει τα πλάνα της
εταιρείας για ιδιωτικές πτήσεις και α-
νταγωνιστικές τιμές. Σελ. 4
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ΣΑΤΟΣΙ ΝΑΚΑΜΟΤΟ

Το μυστήριο με τον  Mr bitcoin
Παρότι έχουν περάσει περίπου 12 χρόνια από την ημέρα που το
πρώτο bitcoin διοχετεύτηκε στο Διαδίκτυο, υπάρχουν ακόμη
πολλά ερωτήματα ως προς τη λειτουργία του, τον σκοπό του και
το κατά πόσον αποτελεί «φούσκα». Υπάρχουν όμως και πολλά
ερωτήματα και σχετικά με τον εμπνευστή του, για τον οποίο μό-
νο ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά. Σελ. 9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οπλα κατά του μαύρου χρήματος
Η σοβαρότητα των υποθέσεων βρώμικου χρήματος για την Ε.Ε.
φαίνεται από την τελευταία δήλωση του αντιπροέδρου της Κομι-
σιόν. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, «η
νομοθεσία μας για την καταπολέμηση των περιπτώσεων βρώμι-
κου χρήματος είναι η πιο αυστηρή στον κόσμο, αλλά οφείλουμε
κιόλας να την εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια». Σελ. 11

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Υπερδιπλασίασαν τα κέρδη τους 
Σε απρόσμενα ύψη εκτινάχθηκαν τα κέρδη των τεχνολογικών
κολοσσών των ΗΠΑ από τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial
Times, τα αποτελέσματα των Apple, Alphabet και Microsoft έδει-
ξαν πως η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες και συσκευές υψη-
λής τεχνολογίας συνεχίζει να αυξάνεται. Σελ.12

ΗΠΑ

Η αϋπνία κοστίζει 
400 δισ. δολ. ετησίως 
Η αϋπνία έχει εξελιχθεί σε μείζον
πρόβλημα, προκαλώντας ευρείες ε-
πιπτώσεις στην υγεία– και αυτό απο-
τυπώνεται και στην καθημερινή εργα-
σία και παραγωγικότητα. Μεταφράζε-
ται επίσης και σε υψηλότατο οικονο-
μικό κόστος, το οποίο ανέρχεται στα
680 δισ. δολάρια ετησίως σε πέντε α-
πό τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Για τις
ΗΠΑ φθάνει στα 400 δισ. δολ. Σελ. 8

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ MOODY’S

Κίνδυνοι για τράπεζες
από τα δάνεια της ΕΚΤ
Η αύξηση δανεισμού των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών από την ΕΚΤ μέσω του
συστήματος των TLTRO φέρνει βραχυ-
πρόθεσμη ώθηση στην κερδοφορία
τους, αλλά ενέχει και κινδύνους σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προειδο-
ποιεί ο οίκος Moody’s. Επισημαίνει
πως ο δανεισμός των τραπεζών της
Ευρωζώνης τετραπλασιάστηκε από το
2019 έως τον Ιούνιο του 2021. Σελ. 9

ΤΖΙΡΟΣ 140,6 ΕΚΑΤ.

Εκτίναξη ηλεκτρονικών 
πωλήσεων στην Ελλάδα
Με υπερδιπλάσιο τζίρο σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021 για
τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ της
Ελλάδας, καθώς πολλοί καταναλω-
τές, οι οποίοι για πρώτη φορά στρά-
φηκαν στο κανάλι αυτό την περυσινή
άνοιξη, διατήρησαν την εν λόγω συ-
νήθεια. Ο τζίρος τους ανήλθε στα
140,6 εκατ. ευρώ. Σελ. 14

Σε νέο hotspot των επενδύσεων μετα-
τρέπεται η Λάρνακα σταδιακά και αθό-
ρυβα. Η «Κ» μίλησε με τον γενικό διευ-
θυντή της καναδικής εταιρείας Solaar
Hospitality, Ανδρέα Σοφοκλέους, ο οποίος
περιέγραψε τις επενδύσεις ύψους 30 ε-

κατομμυρίων που ετοιμάζονται στην πε-
ριοχή. Δύο ξενοδοχεία και ένα συγκρό-
τημα διαμερισμάτων για μακροχρόνια
ενοικίαση. Την 1η Απριλίου του 2022 α-
ναμένεται να ανοίξει το Solaar boutique
hotel στον δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας.

Στην περιοχή της Φανερωμένης λειτουρ-
γεί τους τελευταίους έξι μήνες το Solaar
city apartments, τα διαμερίσματα του
οποίου διατίθενται στην πλατφόρμα βρα-
χύβιας ενοικίασης Airbnb. Πρόκειται για
πέντε διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων.

Στα σκαριά βρίσκεται και το Solaar Palace
Hotel επί της οδού Ζήνωνος Κιτιέως,
πίσω από την λεωφόρο Φοινικούδων. Ι-
κανοποίηση εκφράζει ο Ανδρέας Βύρας,
δήμαρχος της πόλης, ο οποίος αναφέρει
ότι πλέον ανοίγεται μια μεγάλη προοπτική

για την Λάρνακα. «Καθημερινά επισκέ-
πτονται τον δήμο επενδυτές από διάφορες
χώρες και για ξενοδοχεία αλλά και για
άλλου είδους επενδύσεις και αυτό μας
χαροποιεί διότι δείχνει την δυναμική
που έχει η πόλη μας». Σελ. 3

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ στη Λάρνακα
Σχέδια για δύο ξενοδοχεία και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων από την καναδική εταιρεία Solaar Hospitality
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Χρηματοοικονομική σταθερότητα
«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εύρωστες
και ανθεκτικές». Με αυτή την δήλωση
η ΕΚΤ, διά μέσου του αντιπροέδρου
της, επιθυμεί να αποδώσει το αποτέλε-
σμα των τελευταίων ασκήσεων προσο-
μοίωσης ακραίων σεναρίων που ανα-
κοινώθηκαν την προηγούμενή εβδο-
μάδα. Και αυτό γιατί τα σενάρια που
χρησιμοποιήθηκαν αυτήν τη φορά είναι
περισσότερο αυστηρά από τα αντίστοιχα
του 2018, οπότε έγινε η τελευταία ανά-
λογη αξιολόγηση του ευρωπαϊκού τρα-
πεζικού τομέα. Επιπλέον, σημειώνεται
ότι η αξιολόγηση αυτήν την φορά έγινε
σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Σύμ-
φωνα με τον αντιπρόεδρο Luis de
Guindos, καμία τράπεζα από αυτές που
έχουν ελεγχθεί δεν παρουσιάζει σημα-
ντική υστέρηση από τον μέσο όρο σε
σημείο που να προκαλεί ανησυχία. 

Σε σχέση με την χρηματοοικονομική
σταθερότητα, που πλέον αποτελεί βα-
σικό παράγοντα χάραξης πολιτικής από
την εποπτική αρχή, σημειώνεται με ι-
διαίτερη ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν
τόσες αθετήσεις στα δάνεια όσες θα α-
νέμενε κάποιος, ως αποτέλεσμα της
πρωτόγνωρης κατάστασης που περιε-
λάμβανε εθνικά «κλεισίματα» και μια
άνευ προηγουμένου εξάπλωση του ιού
σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλώντας για
χρηματοοικονομική σταθερότητα, οι
αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν παραλείπουν
με κάθε ευκαιρία να τονίσουν ότι η νέα
στρατηγική ενσωματώνει αυτές τις έν-
νοιες στις νομισματικές αποφάσεις και
κατ’ ακολουθία θα δούμε στο μέλλον
να δίδεται περισσότερη έμφαση σε μια
κατάσταση πραγμάτων που στο παρελ-
θόν είχε υποτιμηθεί, μετατρέποντας

μια οικονομική κρίση σε κοινωνική. 
Είναι, λοιπόν, ευνόητο ότι για την

ΕΚΤ η σταθερότητα και η ανάκαμψη
αποτελούν πλέον βασικές προτεραιό-
τητες, στις οποίες μάλλον δεν περιλαμ-
βάνεται η προσήλωση σε συγκεκριμέ-
νους αριθμητικούς στόχους. Υπάρχει,
βέβαια, η παραδοχή ότι κατά μέσο όρο
οι χώρες του ευρώ θα παρουσιάσουν
περισσότερο χρέος κατά 20% του ΑΕΠ
σε σχέση με πριν και αυτό είναι κάτι
που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, όμως,
σήμερα προέχει η σταθεροποίηση της
ανάκαμψης. Είναι αναμενόμενο ότι το
πρόβλημα θα είναι βαθύτερο για τις χώ-
ρες που «μπήκαν» στην κρίση με υψηλά
επίπεδα χρέους. Αυτό, όμως, ίσως να
αποτελέσει και ευκαιρία για τη δημι-
ουργία των πρώτων δημοσιονομικών
θεσμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα

έχουν την ευθύνη να επιχειρήσουν την
πραγματική σύγκλιση, εγκαινιάζοντας
την μετά Μάαστριχτ εποχή. 

Για το επόμενο διάστημα, η πορεία
των επιτοκίων δεν αναμένεται πως θα
μεταβληθεί, διατηρώντας για ακόμα
μεγαλύτερη περίοδο το καθεστώς των
χαμηλών επιτοκίων, μια συνθήκη ιδι-
αίτερα ευνοϊκή για χώρες με υψηλά ε-
πίπεδα χρέους, όπως είναι η περίπτωση
των «κάτω» χωρών. Η παροδική άνοδος
των τιμών θα πρέπει να ελεγχθεί για
να μην επιτραπεί να μεταλλαχθεί απο-
κτώντας δομικά χαρακτηριστικά. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η επίδειξη αυτο-
συγκράτησης από όλες τις συνιστώσες
της παραγωγής μπορεί να αποτελέσει
κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για τη
συγκράτηση του πληθωρισμού. Οι χώ-
ρες που θα πετύχουν αυτήν την περίοδο

διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επί-
πεδα, θα κερδίσουν πόντους ανταγω-
νιστικότητας εις βάρος εκείνων που
δεν θα τα καταφέρουν. 

Το περιβάλλον είναι ευνοϊκό και μάλ-
λον θα παραμείνει έτσι για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Έχει ανοίξει, συνεπώς,
ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διορ-
θωθούν οι δομικές αδυναμίες τους πα-
ρελθόντος και να δημιουργηθούν δομές
για διεκδίκηση της θέσης μας στην ε-
πόμενη μέρα της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή
μας ιδιότητα προσφέρει αυτήν την πε-
ρίοδο σημαντικά εργαλεία. Το ταμείο
ανάκαμψης είναι προφανώς το πρώτο
που μας έρχεται στο μυαλό, όμως δεν
πρέπει να υποτιμούμε την προσήλωση
των θεσμών στη διατήρηση της χρη-
ματοοικονομικής σταθερότητας που
ενδεχομένως να είναι σημαντικότερη.  
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Σε καμίνι 44 βαθμών «ψήνεται» σήμερα η Κύπρος

Παρατεταμένος καύσωνας, συνεχείς πορτοκαλί προειδοποιήσεις, και ο υδράργυρος σημειώνει καθημερινά και νέο ρεκόρ...ύψους. Σήμερα
θα φθάσει στους 44 βαθμούς. Τα κλιματιστικά εργάζονται ασταμάτητα και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος όλο και ανεβαίνει. Η ζήτηση
τη Δευτέρα ήταν 1178 μεγαβάτ, ενώ σήμερα αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ για φέτος. Σε αναζήτηση δροσιάς οι Κύπριοι, σε παραλίες
και πισίνες. Σελ. 6



Αν και η πανδημία προκάλεσε πολλά εμπόδια
στην οικογενειακή ζωή στις ΗΠΑ από την
άνοιξη του 2020, που έκανε την εμφάνισή
της στη χώρα, ορισμένοι γονείς επιλέγουν
να εκπαιδεύουν πλέον κατ’ οίκον τα παιδιά
τους, ανεξαρτήτως αν θα ξαναρχίσουν τα
μαθήματα στις σχολικές αίθουσες. Οι λόγοι
για τους οποίους γονείς επιλέγουν την
κατ’ οίκον εκπαίδευση είναι ποικίλοι.

Ορισμένες από τις οικογένειες που μί-
λησαν στο Associated Press έχουν παιδιά
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, άλλοι
αναζητούν ένα πρόγραμμα σπουδών βα-
σισμένο στη θρησκεία τους ή θεωρούν
ότι τα σχολεία στις γειτονιές τους είναι ε-
λαττωματικά. Το κοινό στοιχείο για όλους
ήταν ότι δοκίμασαν την κατ’ οίκον εκπαί-
δευση ως προσωρινή στη διάρκεια των
lockdowns και ανακάλυψαν ότι ήταν ευ-
εργετική για τα παιδιά τους. 

«Ηταν μία από τις χρυσές τομές της
πανδημίας – σε άλλη περίπτωση δεν νομίζω
ότι θα είχαμε επιλέξει την κατ’ οίκον εκ-

παίδευση», δήλωσε η Ντανιέλ Κινγκ από
το Βερμόντ, της οποίας η επτάχρονη κόρη
διέπρεψε με τα ευέλικτα ιδιαίτερα μαθή-
ματα. Το πρόγραμμα σπουδών της περι-
λαμβάνει τη λογοτεχνία, την ανατομία, α-
κόμη και την αρχαιολογία – συμμετέχει
σε υπαίθριες εκδρομές για αναζήτηση α-
πολιθωμάτων.

Η αύξηση των οικογενειών που επέλεξαν
κατ’ οίκον εκπαίδευση επιβεβαιώθηκε από
το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ, το οποίο

τον Μάρτιο ανέφερε ότι το ποσοστό των
νοικοκυριών που εκπαιδεύουν τα παιδιά
τους στο σπίτι άγγιξε το 11% έως τον Σε-
πτέμβριο του 2020, δηλαδή πάνω από το
διπλάσιο του 5,4% που είχε καταγραφεί
μόλις έξι μήνες νωρίτερα. Το μεγαλύτερο
άλμα έκαναν τα νοικοκυριά Αφροαμερι-
κανών, με το ποσοστό εκπαίδευσης κατ’
οίκον να αυξάνεται από 3,3% την άνοιξη
του 2020 σε 16,1% το φθινόπωρο.  Η συ-
νιδρύτρια και διευθύντρια του προγράμ-
ματος «National Black Home Educators»
Τζόις Μπέρτζες δηλώνει ότι ο οργανισμός,
που λειτουργεί εδώ και 21 χρόνια, είχε πε-
ρίπου 5.000 μέλη πριν από την πανδημία
και τώρα έχει πάνω από 35.000. Πολλά
νοικοκυριά Αφροαμερικανών αντιμετώ-
πισαν δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης
της έλλειψης πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
που περιόριζαν την ικανότητα των παιδιών
τους να επωφεληθούν από την εξ αποστά-
σεως μάθηση κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, τονίζει η Μπέρτζες. «Τα πράγματα

ήρθαν έτσι ώστε να μην μπορούν να ε-
μπιστευθούν τίποτα εκτός από τα σπίτια
τους και ήθελαν τα παιδιά τους να βρί-
σκονται μαζί τους. Τώρα βλέπουν το μέλλον,
βλέπουν τι μπορούν να καταφέρουν τα
παιδιά τους».

Για ορισμένες οικογένειες, η μετάβαση
στην κατ’ οίκον εκπαίδευση επηρεάστηκε
από τις ειδικές ανάγκες των παιδιών τους.
Μια τέτοια πραγματικότητα ζει η Τζένιφερ
Οσγκουντ από το Φέρφαξ του Βερμόντ,
της οποίας η επτάχρονη κόρη Λίλι πάσχει
από σύνδρομο Down. Παρατηρώντας την
πρόοδο της Λίλι στην ανάγνωση και στην
αριθμητική κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, η Οσγκουντ πείσθηκε ότι η κατ’ οίκον
εκπαίδευση ήταν η καλύτερη επιλογή. Ε-
λαβε δε ανάλογη απόφαση και για τον δω-
δεκάχρονο γιο της, Νώε, στον οποίο δεν
άρεσαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως που
προσέφερε το δημόσιο σχολείο του και
ξεκίνησε κατ’ οίκον εκπαίδευση κατά το
σχολικό έτος 2020-2021. 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο
Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν για τον
πολιτισμό μία δύσκολη χρονιά, όπως και
όλους τους τομείς της κοινωνικής και οι-
κονομικής ζωής σε κάθε γωνιά του πλα-
νήτη. Ωστόσο, παρά τα πολλά προβλήματα
που επέφερε η πανδημία σε ολόκληρο
τον πολιτιστικό τομέα, τις τόσες αναστολές
και προκλήσεις, το Θέατρο Ριάλτο συνέχισε
την αποστολή του, υλοποιώντας δράσεις
και συνεχίζοντας την επικοινωνία του με
καλλιτέχνες και κοινό, σημειώνουν οι άν-
θρωποι του δραστήριου θεάτρου της Λε-
μεσού, σε ανακοίνωσή τους. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Θέ-
ατρο Ριάλτο για δύο συνεχόμενα χρόνια
στήριξε τους καλλιτέχνες από την Κύπρο
με ενδιαφέρουσες και παραγωγικές δρά-
σεις, όπως τη συνέχεια του προγράμματος
FlashArt@Rialto, στο οποίο παρουσιά-
στηκαν συνολικά 26 παραγωγές με τη
συμμετοχή 250 καλλιτεχνών. Συγκεκρι-
μένα, έντεκα από τις παραγωγές υλοποι-
ήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 2020,
στο πλαίσιο της 1ης φάσης του FlashArt
και δεκαπέντε παραγωγές υλοποιήθηκαν
ή συνεχίζουν να υλοποιούνται κατά το
2021. 

Οι δυσκολίες πολλές για τα θέατρα,
αλλά και το πείσμα του Θεάτρου Ριάλτο
φάνηκε ότι ήταν μεγαλύτερο και έτσι,
όταν τους πρώτους μήνες του 2021, τα
περισσότερα θέατρα παρέμειναν κλειστά,
το Ριάλτο επέλεξε να λειτουργεί με τη φυ-
σική παρουσία, έστω 50 θεατών, επεν-
δύοντας επιπλέον στην ταυτόχρονη α-
πευθείας μετάδοση (Live Stream), επεν-

δύοντας στον θεσμό του Rialto Theatre
Live.

Σημαντικό γεγονός για το Θέατρο Ριάλ-
το, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του
είναι ότι το Φεστιβάλ Κινηματογραφικές
Μέρες – Κύπρος 2021, που το Θέατρο
Ριάλτο συνδιοργανώνει με τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ δεν ακυρώθηκε
ούτε το 2020, ούτε και το 2021, έτσι το
μεν Φεστιβάλ κατάφερε να συναντήσει

ζωντανά το κοινό του, αλλά και να πραγ-
ματοποιήσει διαδικτυακά τις προβολές
του κυρίως προγράμματος του, όσο και
του Παιδικού του τμήματος, αλλά και το
Θέατρο να μη σταματήσει να εκπέμπει
το σήμα του ως πολιτιστικής φωλιάς και
φυτωρίου της πόλης. Η νέα δράση του
Φεστιβάλ, το dot.on the map υποδέχτηκε
επίσης διαδικτυακά δεκάδες συμμετέχο-
ντες και προσκεκλημένους.

Δράσεις, θεσμοί, συνεργασίες
Στην ανακοίνωσή του το Θέατρο Ριάλτο

τονίζει ότι όλο αυτό το διάστημα δεν στα-
μάτησε να συνεργάζεται και να φιλοξενεί
παραστάσεις άλλων διοργανωτών, από
όλο το φάσμα των τεχνών, δίνοντας την
ευκαιρία σε φορείς και μεμονωμένους
καλλιτέχνες να παρουσιάσουν δουλειές
τους σε οργανωμένες και ευνοϊκές συν-
θήκες. Από τις αρχές του 2021 τρέχει το
φετινό πρόγραμμα του Φιλοξενούμενου
Καλλιτέχνη (Associate Artist Residence
Scheme) με τη δράση «Περιπατώ» των
Μαρία Βαρνακκίδου και Κωνσταντίνας
Ανδρέου, το οποίο αναπτύσσει μια δρά-
ση-παράσταση ξενάγησης με επίκεντρο
το Ριάλτο, μέσα από τεχνολογικά καινο-
τόμες και σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής
έκφρασης. 

Επίσης, το Θέατρο Ριάλτο κατάφερε
να υλοποιήσει και φέτος το θερινό ανοιχτό
πρόγραμμα του (Ριάλτο Open Air), με τις
συναυλίες του Cyprus Rialto World Music
Festival και το Θερινό Σινεμά και για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε το Φε-
στιβάλ με Moυσικές του Κόσμου του Θε-
άτρου Ριάλτο, αναδεικνύοντας αποκλει-
στικά μουσικούς και σχήματα που ζουν
στην Κύπρο, φιλοξενώντας στην ανοιχτή
σκηνή του 56 μουσικούς. Ταυτόχρονα,
για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Rialto
Residency οργανώθηκε εργαστήρι κρου-
στών με τη συμμετοχή 50 παιδιών επί
σκηνής του Θεάτρου, με εκπαιδευτές
τον Ρόδο Παναγιώτου και μέλη της ομά-
δας Batukinio. Ιδιαίτερη απήχηση στο
κοινό είχε και φέτος ο θεσμός του Θερινού
Σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα με σύγ-

χρονες βραβευμένες ταινίες από Κύπρο,
Γαλλία, Ιταλία και Αργεντινή. Τρεις ταινίες
προβλήθηκαν σε συνεργασία του Θεάτρου
Ριάλτο με το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Κύ-
προ, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα
και την Alliance Française Λεμεσού, στο
πλαίσιο της Γαλλοφωνίας 2021. 

Θερμή ανταπόκριση
Φυσικά, ό,τι και να διοργάνωνε το Θέ-

ατρο Ριάλτο, αν δεν είχε τη σταθερή στή-
ριξη του κοινού, τα πράγματα θα ήταν
διαφορετικά. Έτσι οι άνθρωποι του Ριάλτο
αναγνωρίζουν και δέχονται με πολλή ευ-
χαρίστηση τη θερμή ανταπόκριση του

κοινού στις παραστάσεις του, οι οποίες
παρά τις συνεχείς αλλαγές και ανατροπές
συνεχίστηκαν με την απαραίτητη προ-
σαρμογή τους στα κάθε φορά νέα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα για αντιμετώπιση της
πανδημίας. Άλλωστε, η τέχνη είναι μια
υπόθεση δούναι και λαβείν, τίποτε δεν
γίνεται ερήμην του κοινού και αυτό στο
Θέατρο Ριάλτο φαίνεται ότι το έχουν κα-
ταλάβει: «Παρά τις αποστάσεις, τη χρήση
μάσκας, τα Safe pass και όλες τις δυσκολίες
πρόσβασης και συνέχειας στα πολιτιστικά
δρώμενα, η ανάγκη των ανθρώπων να
καταφεύγουν στις τέχνες και τον πολιτισμό
για να αντλούν δύναμη και ευχαρίστηση

παραμένει έντονη, αναδεικνύοντας τη
σημασία του πολιτισμού αλλά και της στή-
ριξης της πολιτιστικής μας παραγωγής». 

Το Θέατρο Ριάλτο επιστρέφει ξανά με
πλούσιο πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο και
αρχίζει με την προβολή της κινηματογρα-
φικής εκδοχής του έργου «Πεθαίνω σαν
Χώρα» του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών
Μίτος στις 8 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη
δραστηριότητα του Θεάτρου Ριάλτο και το
πρόγραμμα παραστάσεών του, επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα: www.rialto.com και τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Ριάλτο.

Οι νέες προκλήσεις
στην εργασία

Η πανδημία της COVID-19 ώθησε εκα-
τομμύρια ανθρώπους στην εξ αποστά-
σεως εργασία, με το μέλλον να φαντάζει
άγνωστο ως προς την εξέλιξη της κα-
τάστασης. Πλέον, γνωρίζουμε πολύ
περισσότερα – και πολλά από αυτά έ-
χουν θετικό πρόσημο. Για μεγάλο μέρος
του πληθυσμού, η εξ αποστάσεως ερ-
γασία είναι ευπρόσδεκτη και παραγω-
γική, παρόλο που η ψηφιακή μετάβαση
αποτέλεσε πρόκληση για αρκετές ε-
ταιρείες. Υπήρξαν όμως και αρνητικές
πτυχές καθώς οι οικονομικές συνέπειες
της πανδημίας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα
σκληρές για τις γυναίκες, τις μειοψηφίες,
τους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση
και τις αναδυόμενες οικονομίες.

Η κρίση ανέδειξε τον σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρή-
σεις για τη διατήρηση της συνοχής
του κοινωνικού ιστού. Η πρόκληση
για τους CEOs ποτέ δεν υπήρξε σαφέ-

στερη. Αν και οι κοινωνικές ανάγκες
ποικίλλουν, ο τομέας της εργασίας
χρειάζεται να βελτιωθεί για όλους. Τα
ηγετικά στελέχη είναι απαραίτητο να
επανασχεδιάσουν τον χώρο εργασίας
έτσι ώστε να συνάδει με τη νέα πραγ-
ματικότητα της πανδημίας, καθώς και
να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία
για τη δημιουργία εργασιακών χώρων
όπου διασφαλίζεται η ίση μεταχείρι-
ση.

Πολλές εταιρείες επανεξετάζουν
τον τρόπο εργασίας και υιοθετούν ευ-
έλικτα μοντέλα εργασίας που ίσως να
γίνουν μόνιμα για πολλούς ρόλους και
σε πολλούς κλάδους. 

Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί ση-
μαντική αναδιοργάνωση. Ακόμα πιο
δύσκολη είναι η πρόκληση που αντι-
μετωπίζουν εταιρείες σε κλάδους όπως
η φιλοξενία και το λιανικό εμπόριο,
όπου αμετάκλητες αλλαγές στο επι-
χειρηματικό μοντέλο πιθανόν να α-
παιτήσουν ακόμα μεγαλύτερες μετα-
βολές σε βαθιά ριζωμένες συμπεριφορές
των πελατών, και στους τρόπους ερ-
γασίας των εργαζομένων.

Επιπλέον, αναπόφευκτο είναι στο
εξής το γεγονός της μείωσης της ση-
μασίας της γεωγραφικής θέσης. Η εξ

αποστάσεως εργασία, σε μαζική κλί-
μακα, έχει δείξει δυνατότητες εξοικο-
νόμησης κόστους, καθώς παρέχει πρό-
σβαση σε μια τεράστια δεξαμενή τα-
λαντούχου ανθρώπινου δυναμικού α-
νεξαρτήτως τοποθεσίας.

Η επίδραση της COVID-19 θα πρέπει
να σηματοδοτήσει μια διεύρυνση των
οριζόντων, και όχι τη συρρίκνωσή
τους. Στο επίκεντρο της ανάκαμψης
θα πρέπει να βρεθούν όσοι έχουν πληγεί
περισσότερο, γεγονός που θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως έναυσμα για την
αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων προ-
βλημάτων σχετικά με τη φύση της ερ-
γασίας.

Ενα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων α-
νακάλυψε ότι δεν διαθέτει τις απαραί-
τητες δεξιότητες για τη σημερινή ε-
ποχή. Η COVID-19 έχει επιδεινώσει
την κατάσταση, καθώς συμβάλλει στη
συνεχιζόμενη απώλεια θέσεων εργασίας
στα χαμηλά και μέσα εισοδήματα σε
πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες.

Οι λύσεις –όπως η δημιουργία θέ-
σεων εργασίας που αντιστοιχίζουν κα-
λύτερα τις δεξιότητες στην αλυσίδα
αξίας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των εργαζομένων– είναι ξεκάθαρες,
αλλά δύσκολα υλοποιήσιμες. Καθώς
οι καταναλωτές και οι επενδυτές απο-
δίδουν αξία σε επιχειρηματικά μοντέλα
που στοχεύουν στο γενικότερο κοινω-
νικό όφελος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει
σε κάθε περίπτωση να συνεχίζουν να
είναι κερδοφόρες ώστε να μπορούν
να δημιουργούν αξιόλογες θέσεις ερ-
γασίας.

Οι επικεφαλής βρίσκονται πλέον
σε μια κρίσιμη καμπή εξαιτίας της
COVID-19. Οι CEOs, μετά την αντίδραση
στην κρίση, θα πρέπει να στραφούν
στην αξιοποίηση των γνώσεων που α-
ποκτήθηκαν με στόχο την αναδιορ-
γάνωση των επιχειρήσεών τους. Θα
πρέπει επίσης να αρχίζουν να προβλέ-
πουν τις αλλαγές που έρχονται, καθώς
η μετάβαση προς μια πιο ανθρωποκε-
ντρική εκδοχή του καπιταλισμού των
ενδιαφερομένων μερών είναι πλέον
πραγματικότητα.

Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες θα είναι
αυτοί που το 2021 και στο εξής, θα δε-
σμευτούν για έναν εργασιακό χώρο
χωρίς αποκλεισμούς και θα επενδύσουν
στους ανθρώπους, όχι μόνο στα λόγια
αλλά και στην πράξη.

* Ο κ. Bhushan Sethi είναι Joint Global
Leader, People & Organisation, PwC USA και
ο κ. Deniz Caglar Organization and
Workforce Strategy, PwC Strategy &
Principal, PwC USA.

<<<<<<<

Το Φεστιβάλ Μουσικές του
Κόσμου ανέδειξε αποκλει-
στικά μουσικούς και σχήμα-
τα που ζουν στην Κύπρο, φι-
λοξενώντας στην ανοιχτή
σκηνή του 56 μουσικούς.

<<<<<<<

Η εξ αποστάσεως 
εργασία, σε μαζική 
κλίμακα, έχει δείξει 
δυνατότητες
εξοικονόμησης κόστους.

Πολλές αμερικανικές οικογένειες που δοκίμασαν την κατ’ οίκον εκπαίδευση ως προσωρινή λύση τελικά τη βρήκαν ευεργετική για τα παιδιά τους.

Κερδίζει έδαφος η εκπαίδευση κατ’ οίκον
<<<<<<<

Το μεγαλύτερο άλμα 
έκαναν τα νοικοκυριά
Αφροαμερικανών, με το 
ποσοστό να αυξάνεται από
3,3% την άνοιξη του 2020 
σε 16,1% το φθινόπωρο.

Θέατρο Ριάλτο: Πολιτισμός 
μετ’ εμποδίων σε δημιουργικό τερέν

Το Θέατρο Ριάλτο για δύο συνεχόμενα χρόνια στήριξε τους καλλιτέχνες από την Κύπρο με ενδιαφέρουσες και παραγωγικές δράσεις, όπως
τη συνέχεια του προγράμματος FlashArt@Rialto, στο οποίο παρουσιάστηκαν συνολικά 26 παραγωγές με τη συμμετοχή 250 καλλιτεχνών
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σε νέο hotspot των επενδύσεων μετα-
τρέπεται η Λάρνακα σταδιακά και αθό-
ρυβα. Εξάλλου το τελευταίο διάστημα το
ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους επεν-
δυτές όσο και ξένους αυξάνεται σημαντικά
και δίνει το στίγμα για το προς τα πού
θα κινηθεί η περιοχή το επόμενο διά-
στημα. Η «Κ» εντόπισε και μίλησε με τον
γενικό διευθυντή της καναδέζικης εται-
ρείας Solaar Hospitality, Ανδρέα Σοφο-
κλέους, ο οποίος περιέγραψε τις επεν-
δύσεις ύψους 30 εκατομμυρίων που ε-
τοιμάζονται στην περιοχή. Δύο ξενοδοχεία
και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων για
μακροχρόνια ενοικίαση. Η εταιρεία ήδη
δραστηριοποιείται στην Λάρνακα το τε-
λευταίο διάστημα με συγκρότημα δια-
μερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί και πάλι
τουριστικά, στην πλατφόρμα Airbnb,
ενώ υπάρχουν στόχοι για νέες επενδύσεις
στην περιοχή στα μακροπρόθεσμα πλάνα
της, μετά την λειτουργία των υφιστάμενων
της projects.

Σε οκτώ μήνες
1η Απριλίου του 2022 αναμένεται ότι

θα ανοίξει το Solaar boutique hotel στον
δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας, μετά από
μια πολύμηνη καθυστέρηση ως απότοκο
της πανδημίας. Θεωρούν ωστόσο ότι πλέ-
ον οι συγκυρίες ευνοούν την συνέχιση
και την ολοκλήρωση των εργασιών. Η
νέα πενταώροφη πολυτελής μονάδα θα
διαθέτει 62 δωμάτια (και μικρό αριθμός
σουιτών) και τρεις επαύλεις επίσης στον
ίδιο χώρο.  Τα περισσότερα δωμάτια,
όπως και οι επαύλεις, θα έχουν θέα τη
θάλασσα. Στο ισόγειο χώρου του ξενο-
δοχείου θα υπάρχει επίσης χώρος για υ-
πηρεσίες σπα (τζακούζι και σάουνα) και
γυμναστήριο. Θα υπάρχει επίσης εστια-
τόριο το οποίο θα προσφέρει φαγητό
Mediterranean fusion. Στην οροφή του
ξενοδοχείου θα λειτουργεί υπαίθριο μπαρ
το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανοίξει 1η
Μαΐου. Το target group του ξενοδοχείου
θα είναι κυρίως οικογένειες εγχώριας και
ξένης αγοράς και οι διανυκτερεύσεις θα
προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές.
Όπως αναφέρει ο κ. Σοφοκλέους, θα προ-

σφέρεται και η δυνατότητα διεξαγωγής
γάμων στις εγκαταστάσεις του ξενοδο-
χείου, επιδιώκοντας να κερδίσουν μερίδια
και από τον γαμήλιο τουρισμό της πόλης,
καθώς επίσης και του επιχειρηματικού
τουρισμού καθώς θα διαθέτει conference
room χωρητικότητας πενήντα ατόμων.

Στην Λάρνακα και συγκεκριμένα στην
περιοχή της Φανερωμένης λειτουργεί
τους τελευταίους έξι μήνες το Solaar
city apartments, τα διαμερίσματα του
οποίου διατίθενται στην πλατφόρμα
βραχύβιας ενοικίασης Airbnb. Πρόκειται
για πέντε διαμερίσματα δύο υπνοδωμα-
τίων. 

Στα σκαριά βρίσκεται και το Solaar
Palace Hotel επί της οδού Ζήνωνος Κιτιέως,
πίσω από την λεωφόρο Φοινικούδων, το
οποίο βάσει του μέχρι στιγμής προγραμ-
ματισμού, θα διαθέτει οκτώ υπερπολυτελή
δωμάτια.  Σε όλο τον ισόγειο χώρο του
ξενοδοχείου θα λειτουργεί εστιατόριο
που θα ειδικεύεται και πάλι στη μεσογει-
ακή κουζίνα και θα είναι ανοικτό στο κοι-
νό.Το ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουρ-
γήσει τέλος του 2022.  Και για τα δύο ξε-

νοδοχεία αναμένεται να χρειαστούν συ-
νολικά 100 θέσεις εργασίας. 

Γιατί στην Κύπρο
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επεν-

δυτής επιλέγει την κυπριακή αγορά, αφού
βλέπει σε αυτή μεγάλες προοπτικές α-
νάπτυξης ενώ βοήθησε η φυσική ομορφιά
του νησιού. Επιπλέον ο επενδυτής θεωρεί
ότι η αγορά της Λάρνακας δεν έχει ακόμη
κορεστεί και έχει μεγάλες προοπτικές α-
νάπτυξης. Θετικά λειτούργησε το γεγονός
ότι πήρε μπρος η μεγάλη ανάπτυξη του
λιμανιού και της μαρίνας της πόλης και
η απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών
στον δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας. Επι-
πλέον, όπως αναφέρει ο κ. Σοφοκλέους,
η Λάρνακα θεωρείται ένας από τους πιο
αξιόλογους καταδυτικούς προορισμούς,

αφού μετά το Ζηνοβία στην περιοχή Μα-
κένζι, ακολούθησε η πόντιση του εμπο-
ρικού πλοίου Ελπίδα, σε απόσταση 2 χλμ
από την ακτή της Ορόκλινης. Δημιουρ-
γήθηκε έτσι νέος τεχνητός ύφαλος και
νέο σημείο κατάδυσης που μπορεί να
προσελκύσει καταδυτικό τουρισμό, κοντά
στο σημείο ανέγερσης του ξενοδοχείου.

Κι άλλες επενδύσεις
Ικανοποίηση εκφράζει ο Ανδρέας Βύ-

ρας, δήμαρχος της πόλης, ο οποίος ανα-
φέρει ότι πλέον ανοίγεται μια μεγάλη
προοπτική για την Λάρνακα. «Καθημερινά
επισκέπτονται τον δήμο επενδυτές από
διάφορες χώρες και για ξενοδοχεία αλλά
και για άλλου είδους επενδύσεις και αυτό
μας χαροποιεί, διότι δείχνει την δυναμική
που έχει η πόλη μας». Όπως αναφέρει,

υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον και για
τον χώρο του παλιού νοσοκομείου καθώς
και για δημιουργία high tech κόμβου σε
σημείο του δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας,
για να στεγαστούν τεχνολογικές εταιρείες.
Αποδίδει το ενδιαφέρον σε διάφορες θε-
τικές συγκυρίες, όπως στη μετακίνηση
των δεξαμενών, στο μεγάλο έργο του λι-
μανιού- μαρίνας, καθώς και στις τιμές α-
γοράς ακινήτων στην πόλη, σε σχέση με
άλλες περιοχές. Ως εκ τούτου, ανοίγεται
μια μεγάλη προοπτική για την Λάρνακα.
Επιπλέον, οι τιμές της γης είναι χαμηλό-
τερες σε σχέση με άλλες πόλεις. Όσον
αφορά τις δεξαμενές πετρελαίου, ανα-
μένεται ότι ως το τέλος του χρόνου θα
κατεδαφιστούν στο σύνολο τους και θα
μετακινηθούν και οι εγκαταστάσεις υ-
γραερίου. 

Ερχονται επενδύσεις εκατομμυρίων στη Λάρνακα
1η Απριλίου του 2022 αναμένεται να ανοίξει το πρώτο της ξενοδοχείο η Solaar Hospitality, έρχεται δεύτερο στο κέντρο της πόλης

<<<<<<<

Η μετακίνηση των 
δεξαμενών πετρελαίου 
και η ανάπτυξη του 
λιμανιού και της μαρίνας, 
άνοιξαν τον δρόμο των 
επενδύσεων στη Λάρνακα.

Το ξενοδοχείο Solaar boutique hotel στην περιοχή της Ορόκλινης και αναμένεται να ανοίξει τον Απρίλιο του 2022.

Στο κέντρο της Λάρνακας, στην αρχή της Ζήνωνος Κιτιέως, ετοιμάζεται το Solaar Palace
hotel (αριστερά). Στην Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φανερωμένης λειτουρ-
γεί τους τελευταίους έξι μήνες το Solaar city apartments (δεξιά), τα διαμερίσματα του οποί-
ου διατίθενται στην πλατφόρμα βραχύβιας ενοικίασης Airbnb.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡIΑ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Ουσιαστικές ανατροπές στην αεροπορική
βιομηχανία οι οποίες θα ευνοήσουν την
τάση προς τις ιδιωτικές πτήσεις, βλέπει
μετά το τέλος της πανδημίας ο πρόεδρος
της εταιρείας ιδιωτικών πτήσεων Zela Jet
και της Zela Aviation, Ανδρέας Χριστο-
δουλίδης. Ήδη οι ιδιωτικές πτήσεις έχουν
κερδίσει έδαφος εν μέσω πανδημίας, κάτι
που ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, αφού,
όπως εξηγεί, παρά το μικρό ποσοστό, η
κατά κεφαλή δαπάνη είναι πολύ μεγαλύ-
τερη σε σχέση με τους επιβάτες εμπορικών
πτήσεων. Σε συνέντευξή του στην «Κ»,
ένα μήνα μετά την έναρξη ιδιωτικών πτή-
σεων σε ελληνικά νησιά, ο κ Χριστοδου-
λίδης ξεδιπλώνει τα πλάνα της εταιρείας
για διενέργεια πτήσεων με ιδία πτητικά
μέσα και ανταγωνιστικές τιμές. 
-Αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για
τις αερομεταφορές. Ποια δεδομένα
σας έπεισαν για αυτή σας την κίνη-
ση;

-Η πανδημία του Covid-19 επέφερε ση-
μαντικές αλλαγές στον τρόπο που ταξι-
δεύουμε. Καθώς παρατηρούσαμε τη δρα-
ματική μείωση στη ζήτηση αεροπορικών
εισιτήριων και την παράλληλη αναστολή
δρομολογημένων πτήσεων, γεννήθηκε η
ανάγκη για εξυπηρέτηση μιας σημαντικής
μερίδας επιβατικού κοινού, που είχε ανάγκη
ή επιβαλλόταν για προσωπικούς ή επαγ-
γελματικούς λόγους να συνεχίσει να τα-
ξιδεύει, αλλά δεν είχε επιλογές για να δι-
ευθετήσει το ταξίδι του. Έτσι, λοιπόν, για
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
μας και ευρύτερα του ταξιδιωτικού κοινού,
λάβαμε τη στρατηγικής σημασίας απόφαση
να ιδρύσουμε την εταιρεία Zela Jet, μια
εταιρεία παροχής εξατομικευμένων με-
σιτικών υπηρεσιών για τη ναύλωση ιδιω-
τικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Βα-
σικός παράγοντας της επιτυχίας του νέου
αυτού εγχειρήματος ήταν η υποστήριξη
που είχε η Zela Jet, από τον όμιλο εταιρειών
της Zela Aviation στον οποίο ανήκει. 
-Πώς έχει επηρεάσει τις ιδιωτικές πτή-
σεις η περίοδος της πανδημίας; Αυ-
ξήθηκε η τάση για ιδιωτικές πτήσεις;

-Η πανδημία άλλαξε εντελώς τις ισορ-
ροπίες στην αεροπορική βιομηχανία και
ώθησε ένα σημαντικό κομμάτι του ταξι-
διωτικού κοινού να επιλέξει τις ιδιωτικές
πτήσεις. Αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο
της μεγάλης μείωσης των προσφερόμενων
δρομολογημένων πτήσεων και της ανα-
σφάλειας που πιθανόν ένιωθαν οι ταξι-
διώτες κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
επιβίβασης, των ελέγχων διαβατηρίων
και της παράδοσης των αποσκευών. Η α-
ποφυγή του συνωστισμού στο αεροδρόμιο,
σε συνδυασμό με την ανάγκη όλων για

ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες,
αποτέλεσαν τους σημαντικότερους ίσως
παράγοντες, που οδήγησαν στην αύξηση
της ζήτησης των ιδιωτικών πτήσεων. 
-Ένας αποτρεπτικός παράγοντας για
να επιλέξει κάποιος την ιδιωτική πτή-
ση είναι ωστόσο το κόστος της. Ποια
η τάση στις τιμές για μια ιδιωτική
πτήση;

-Μια ιδιωτική πτήση κοστίζει σαφώς
περισσότερο από ένα απλό αεροπορικό
εισιτήριο, σε μια συνηθισμένη πτήση. Οι
παρεχόμενες όμως υπηρεσίες στις ιδιωτικές
πτήσεις είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες,
θέτουν υψηλά πρότυπα ασφαλείας και δί-
δουν έμφαση στην ευελιξία, την άνεση
και τη διακριτικότητα. Το κόστος μετα-
βάλλεται ανάλογα με τη διάρκεια της πτή-
σης, το μέγεθος του αεροπλάνου, τον α-
ριθμό των επιβατών, τις προσφερόμενες
υπηρεσίες που επιλέγει ο ταξιδιώτης και
την ημερομηνία που επιλέγει να ταξιδέψει.
Οι τιμές επηρεάζονται επίσης από το κό-
στος των καυσίμων τη δεδομένη στιγμή

και την επιχειρησιακή βάση του αερο-
σκάφους που θα εκτελέσει την πτήση. Ό-
μως, αν μια ομάδα ταξιδιωτών, φίλων, συ-
νεργατών ή επιχειρηματιών, επιλέξουν
να ταξιδέψουν μαζί, το κόστος της πτήσης
μοιράζεται ισόποσα και καθίσταται εξίσου
ανταγωνιστικό με το κόστος ενός αερο-
πορικού εισιτηρίου, διακεκριμένης θέσης,
σε ανάλογη εμπορική πτήση.  
-Ποιος ο στόλος και το δίκτυο δρομο-
λογίων της εταιρείας;

-Η Zela Jet παρέχει υπηρεσίες για τη
ναύλωση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
Το δίκτυο των συνεργατών μας αποτελείται
από προσεκτικά επιλεγμένες, ευρωπαϊκές
κυρίως, αεροπορικές εταιρείες ιδιωτικών
πτήσεων, που μπορούν να προσφέρουν
ένα παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων. Αυτό
επιτρέπει στους ταξιδιώτες να επιλέξουν
ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα αεροσκα-
φών, από μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη μέχρι
μεγάλα τζετ, καθώς και όλους τους τύπους
ελικοπτέρων. Κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες προωθούμε δρομολόγια που ενι-
σχύουν τον ελληνικό τουρισμό, με τη ναύ-
λωση ελικοπτέρων από συμβαλλόμενες

εταιρείες, για μεταφορά επιβατών σε κάθε
γωνία της Ελλάδας. 
-Σε ποιο κοινό απευθύνονται οι υπη-
ρεσίες σας;

-Οι ιδιωτικές πτήσεις έχουν ταυτιστεί
και είναι συνυφασμένες με τα επαγγελ-
ματικά ταξίδια διακεκριμένων στελεχών
μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και με τα-
ξίδια αναψυχής διασημοτήτων. Αυτοί α-
ποτελούν και το βασικό πυλώνα βιωσιμό-
τητας αυτής της βιομηχανίας. Ωστόσο, η
Zela Jet δεν απευθύνεται αποκλειστικά
και μόνο σε αυτό το κοινό. Εφαρμόζοντας

μια ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική,
μια πελατοκεντρική προσέγγιση και κα-
ταβάλλοντας μια συνεχή προσπάθεια για
την εξεύρεση των ιδανικότερων επιλογών
για την εκτέλεση μιας πτήσης, καταφέραμε
να απευθυνόμαστε στο ευρύτερο κοινό,
που πιθανόν να αναζητά ένα πιο αναβαθ-
μισμένο επίπεδο άνεσης και ευελιξίας,
τόσο για τις διακοπές του, όσο και για τα
επαγγελματικά του ταξίδια. 
-Υπάρχει εικόνα για το μερίδιο μετα-
φοράς τουρισμού μέσω των ιδιωτικών
αεροσκαφών; Ποιες οι προοπτικές;

-Η μεταφορά τουριστών μέσω ιδιωτικών
πτήσεων είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα
για τον τουρισμό μιας χώρας. Παρόλο που
το ποσοστό των τουριστών που επιλέγει,
υπό συνθήκες ομαλότητας, να ταξιδέψει
με ιδιωτικές πτήσεις είναι πολύ μικρότερο
σε σχέση με τις εμπορικές πτήσεις, η κατά
κεφαλή δαπάνη κάθε επιβάτη ιδιωτικής
πτήσης είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή
ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα από
τους επιβάτες εμπορικών πτήσεων. Οι το-
πικές οικονομίες που έχουν τη δυνατότητα
να προσελκύσουν επιβάτες ιδιωτικών πτή-
σεων σε τακτική βάση, όπως η Μύκονος
και η Σαντορίνη, έχουν επωφεληθεί ση-
μαντικά. Για προσέλκυση όμως περισσό-
τερων πτήσεων και σε άλλους προορι-
σμούς, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί
ένα στρατηγικό σχέδιο για ανάπτυξη των
υποδομών και του τουριστικού προϊόντος. 
-Γενικότερα, ποιο κατά την εκτίμησή
σας είναι το μέλλον των ιδιωτικών
πτήσεων; Θα κερδίσουν έδαφος στην
καταναλωτική πίτα;

-Με το πέρας της πανδημίας αναμένεται
ότι θα επέλθουν ουσιαστικές ανατροπές
και αλλαγές στην αεροπορική βιομηχανία.
Πολλές αεροπορικές εταιρείες, θα ανα-
γκαστούν να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και
φυσικά να επικεντρωθούν στον περιορισμό

των λειτουργικών τους εξόδων. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της
πρώτης και διακεκριμένης θέσης από αρ-
κετούς προορισμούς, δημιουργώντας ένα
κενό στις αερομεταφορές, το οποίο θα
συμπληρωθεί με τις ιδιωτικές πτήσεις. Η
αναστολή τακτικών δρομολογίων σε αρ-
κετούς προορισμούς, δεν αναμένεται να
καλυφθεί πλήρως από εταιρείες χαμηλού
κόστους, αφού οι εταιρείες αυτές δεν συ-
νηθίζουν να προσφέρουν τακτικές πτήσεις
σε όλους τους προορισμούς τους. Κατά
συνέπεια, οι αλλαγές αυτές στο χάρτη των
αερομεταφορών, εξυπηρετούν και την α-
νάπτυξη των ιδιωτικών πτήσεων. 
-Ποια τα πλάνα της εταιρείας για το
επόμενο διάστημα; Είναι οι προγραμ-
ματισμένες πτήσεις μέσα σε αυτά; 

-Όραμα της Zela Jet είναι η διενέργεια
πτήσεων με ιδία πτητικά μέσα, στο εγγύς
μέλλον. Ως μια εταιρεία ελληνοκυπριακών
συμφερόντων, ευελπιστούμε πως οι πτή-
σεις μας θα εξυπηρετούν την εγχώρια α-
γορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε
καινοτόμες υπηρεσίες, με υπερσύγχρονα
αεροσκάφη σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Οι τακτικές, όμως, δρομολογημένες πτή-
σεις, δεν εντάσσονται για την ώρα στα
πλάνα της εταιρείας, αφού σκοπός μας,
είναι να παρέχουμε σε κάθε πελάτη μέγιστη
ευελιξία και να προσφέρουμε όλο το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο, τη δυνατότητα ε-
πιλογής για την εκτέλεση της πτήσης που
επιθυμεί. Παράλληλα θα εστιάσουμε στην
ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με διε-
θνείς εταιρείες ιδιωτικών πτήσεων, ώστε
να συνεχίσουμε να παρέχουμε και μεσι-
τικές υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών
και ελικοπτέρων, υψηλών προδιαγραφών. 

Η πανδημία 
ενθάρρυνε 
τις ιδιωτικές
πτήσεις
Οι αλλαγές στην αεροπορική βιομηχανία, 
οι στόχοι και τα πλάνα της εταιρείας Zela Jet

<<<<<<<

Το κόστος για μια θέση σε 
ιδιωτική πτήση σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να είναι
εξίσου ανταγωνιστικό με 
το κόστος ενός αεροπορικού 
εισιτηρίου, διακεκριμένης
θέσης, σε εμπορική πτήση.  

Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

H τεχνολογία και η καινοτομία βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού,
αναδεικνύοντας ακόμα περαιτέρω την α-
νάγκη δημιουργίας οικοσυστημάτων τα
οποία προάγουν την έρευνα, τις νεοφυείς
επιχειρήσεις και τις νέες ιδέες. Η Τράπεζα
Κύπρου διέγνωσε εδώ και χρόνια αυτήν
την ανάγκη, δημιουργώντας το κέντρο
καινοτομίας IDEA, το οποίο αναπτύχθηκε
στο μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό εκκο-
λαπτήριο-επιταχυντήριο για νεοφυείς ε-
πιχειρήσεις στο νησί. Ταυτόχρονα, απο-
τελεί πλέον σημείο αναφορά για ανερχό-
μενους και εξελισσόμενους Κύπριους ε-
πιχειρηματίες, αφού παρέχει κατάρτιση
και υποστήριξη σε νεοσύστατες επιχει-
ρήσεις και πρωτοποριακές επιχειρηματικές
ιδέες οι οποίες χρειάζονται ορθή καθο-
δήγηση στα πρώτα τους βήματα.  

Το IDEA συνέχισε ακάθεκτο την πορεία
του και κατά το 2020, όπως προκύπτει
από την «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2020» της Τράπεζας Κύπρου, στην οποία
αναφέρεται πως συνέχισε να προωθεί
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να υλοποιεί
συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιω-

τικού τομέα και να διευκολύνει λύσεις
fintech. Μάλιστα, το γεγονός ότι λειτουρ-
γούσε με ένα υβριδικό τρόπο πολύ πριν
το ξέσπασμα της πανδημίας, βοήθησε
το Κέντρο να προσαρμοστεί εύκολα στα
νέα δεδομένα και οι επιχειρηματίες με
τους οποίους συνεργαζόταν, συνέχισαν
απρόσκοπτα να αποκομίζουν τα οφέλη
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οφέλη
που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπη-
ρεσίες καθοδήγησης για τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις. 

Στήριξη που φαίνεται
Το γεγονός ότι το IDEA συνέχισε να

στηρίζει τις επιχειρήσεις και το 2020
παρά την πανδημία, φανερώνουν τα ίδια
τα στοιχεία: 11 νεοφυείς επιχειρήσεις ε-

ντάχθηκαν το 2020, 17 επιχειρηματίες
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Business
Creation Training στο οποίο συμμετείχαν
82 μέντορες και 35 εκπαιδευτές, παρα-
χωρήθηκαν δωρεάν υπηρεσίες αξίας
528.000 ευρώ (48.000. σε 11 εταιρείες).
Παράλληλα, ιδρύθηκαν εφτά νέες εταιρείες
στις οποίες προσφέρθηκε συνολική οι-
κονομική βοήθεια 84.000 ευρώ. Συνολικά,
μέσω του IDEA στηρίχθηκαν μέχρι σήμερα
130 επιχειρηματίες. 

Σε ένα τομέα που η Κύπρος υστερεί
ακόμα, αυτόν που σχετίζεται με το οικο-
σύστημα για νεοφυείς και καινοτόμες ε-
ταιρείες, η Τράπεζα Κύπρου αποδεικνύει
στην πράξη πως είναι παρούσα στην κάθε
επόμενη κίνηση των μελλοντικών Κυ-
πρίων επιχειρηματιών, στηρίζοντας τους
πρακτικά και δίδοντας τους τα εχέγγυα
για να μπορέσουν να φτάσουν το προϊόν
ή την υπηρεσία τους στο στάδιο της ε-
μπορικοποίησης. Ενδεικτικά, σε μία δύ-
σκολη χρονιά όπως το 2020, το IDEA συμ-
μετείχε σε πάρα πολλές διοργανώσεις ό-
πως:

l Το 1ο Cyber security-Cyber defence
Hackathon το οποίο διοργανώθηκε σε
συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ
στην Κύπρο, το υπουργείο Άμυνας , το

υπουργείο Παιδείας και την πρεσβεία του
Ισραήλ στην Κύπρο 

lΤον διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας
Κύπρου ο οποίος διοργανώνεται από το
Κέντρο Επιχειρηματικότητας C4E και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

l Ως κριτής στον διαγωνισμό Virtual
Pitch Κύπρου.

l Στο φεστιβάλ καινοτομίας DLD στο
Τελ Αβίβ του Ισραήλ για 4η χρονιά.

l Στην 5η σύμπραξη Καινοτομίας ΕΕ-
Ινδίας εκπροσωπώντας το κυπριακό οι-
κοσύστημα. 

l Στη Σύμπραξη Καινοτομίας ΕΕ-Σρι
Λάνκα (EU-SLIP).

l Ως εταίρος στο Tech Hub Network
στη Σύμπραξη Καινοτομίας Αφρικής-Ευ-
ρώπης (ΑΕΙΡ). 

Μέσα από την πορεία και την αυτα-
πόδεικτη δράση του, το IDEA έχει εξε-
λιχθεί στο πιο ολοκληρωμένο και υπο-
βοηθητικό Κέντρο Καινοτομίας στην
Κύπρο, φροντίζοντας να δίδει σε νέες
επιχειρήσεις τα απαραίτητα εχέγγυα για
να εξελιχθούν με συνετό και βιώσιμο
τρόπο. Κάτι που είναι απαραίτητο αν
θέλουν να επιβιώσουν αλλά και να ξε-
χωρίσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα “Keep Our Sand and Sea
Plastic Free” επανέρχεται με τη δημι-
ουργία του εικαστικού έργου «Καλυψώ»,
που φτιάχτηκε από πλαστικά απορρίμ-
ματα. Η «Καλυψώ» στοχεύει στην ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για το φλέγον
ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης των
θαλασσών μας. Σύμφωνα με τη μυθολογία,
η «Καλυψώ» ήταν κόρη του Ωκεανού,
έτσι και το εικαστικό έργο αναδεικνύει
την σημασία της προστασίας των ωκε-
ανών μας, κυρίως από τα πλαστικά α-
πορρίμματα που είναι η αιτία για τον θά-
νατο χιλιάδων θαλάσσιων οργανισμών
κάθε χρόνο.

Η χελώνα «Καλυψώ» δημιουργήθηκε
από πλαστικά απορρίμματα που συλλέ-
χθηκαν από εκστρατείες καθαριότητας
της παραλίας και του βυθού. Όλες οι εκ-
στρατείες καθαριότητας των παραλιών
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του
προγράμματος “Keep our Sand and Sea
Plastic Free” σε συνεργασία με οργανω-
μένα σύνολα, τοπικές αρχές και επιχει-
ρήσεις. Οι εκστρατείες καθαριότητας
του βυθού πραγματοποιήθηκαν με πρω-
τοβουλία του DIXAN στο πλαίσιο του πε-
ριβαλλοντικού προγράμματος «Καθάρισε
Σε Βάθος» της GPM-Henkel, όπου δύτες
ανασύρουν απορρίμματα από τον βυθό
των κυπριακών θαλασσών. 

Ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Ευαγγέλου
χρησιμοποίησε τα πλαστικά  απορρίμματα
που είχε στη διάθεση του, στοχεύοντας
να αναδείξει την μακροβιότητα του πλα-

στικού σαν υλικό, μιας και τα πλαστικά
παραμένουν στο περιβάλλον για εκατο-
ντάδες χρόνια. Το έργο φιλοξενείται από
το Δήμο Παραλιμνίου και η δημιουργία
του έργου «ΚΑΛΥΨΩ» συγχρηματοδο-
τήθηκε από το Πρόγραμμα “Keep our
Sand and Sea Plastic Free” και το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού.

Η  «Καλυψώ» ετοιμάστηκε στα πλαίσια
του “Keep our Sand and Sea Plastic Free”
το οποίο ενθαρρύνει την μείωση της κα-

τανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης στην
επαρχία Αμμοχώστου και είναι μια πρω-
τοβουλία του TUI Care Foundation, σε
συνεργασία με το Travel Foundation και
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Του-
ρισμού (CSTI). Την εκδήλωση εγκατά-
στασης του έργου «Καλυψώ» θα τιμήσουν
με τη παρουσία τους ο υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος και ο Δήμαρχος
Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης. Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 4
Αυγούστου, 2021 στις 18.30 στην παραλία
Αγίας Τριάδας.

Εγκατάσταση της χελώνας
«Καλυψώ» με πολλά μηνύματα

<<<<<<<

H θαλάσσια χελώνα που δη-
μιουργήθηκε από πλαστικά
απορρίμματα  στέλνοντας
το δικό της μήνυμα για την
προστασία των θαλασσών.

IDEA: Καινοτόμος στήριξη 
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
Το 2020, 11 νεοφυείς επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο Κέντρο Καινοτομίας

<<<<<<<

Ο υβριδικός τρόπος λει-
τουργίας του Κέντρου, εδώ 
και χρόνια, βοήθησε στην
εύκολη προσαρμογή στις
πρωτόγνωρες συνθήκες. 

Οι σχεδιασμοί για το αύριο
-Γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον στον τομέα των αερομεταφορών είναι ιδιαίτερα α-
νταγωνιστικό. Ισχύει το ίδιο και για τις ιδιωτικές πτήσεις; Ποια η εικόνα σε Κύπρο
και Ευρώπη;
-Όντως, ο τομέας των αερομεταφορών είναι πολύ ανταγωνιστικός. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο μεγάλο λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών, στην πληθώ-
ρα των επιλογών, στις χαμηλές τιμές και ειδικά αυτή την περίοδο, στη μειωμένη ε-
πιβατική κίνηση λόγω της πανδημίας. Ο τομέας των ιδιωτικών πτήσεων δεν εξαι-
ρείται βέβαια από αυτό. Παρόλο που η πανδημία ευνόησε ουσιαστικά τις ιδιωτικές
πτήσεις, ο ανταγωνισμός έδωσε ώθηση στις αεροπορικές εταιρείες για να βελτιώ-
σουν το προσφερόμενο προϊόν και να παραμείνουν ψηλά στις προτιμήσεις των επι-
βατών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση, την αυστηρή τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τον ενδελεχή καθαρισμό των αεροσκαφών έ-
πειτα από κάθε πτήση. Όσον αφορά στην εικόνα, να αναφέρω ότι είναι ελάχιστα τα
ιδιωτικά αεροσκάφη που έχουν ως μόνιμη βάση την Κύπρο. Αυτό περιορίζει τις πι-
θανές επιλογές του ταξιδιωτικού κοινού, αφού σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανα-
γκαία η εκτέλεση πτήσεων χωρίς επιβάτες, από ή προς την Ευρώπη, ώστε να μπο-
ρέσει να διενεργηθεί μια επιβατική πτήση. Όμως, η συλλογική και μεθοδευμένη
προσπάθεια των εξειδικευμένων συμβούλων και της έμπειρης ομάδας της Zela Jet,
έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά πλειάδας επιλογών στον ταξιδιώτη. Αυτή η
προσέγγιση ανταποκρίνεται και στη δέσμευση της εταιρείας μας για εξατομικευ-
μένη παροχή υπηρεσιών, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα.

Οι τοπικές οικονομίες που έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν επιβάτες ιδιωτικών πτήσεων σε τακτική βάση, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, έχουν επωφεληθεί σημαντικά, τονίζει
ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Zela Jet & Zela Aviation.

<<<<<<<

Oραμα της Zela Jet
είναι η διενέργεια πτήσεων
με ίδια πτητικά μέσα,
στο εγγύς μέλλον.



Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Διέξοδο σε καταλύματα εντός Κύπρου φαίνεται
να αναζητεί ο εγχώριος τουρισμός, δίνοντας έτσι
ανάσες στα ξενοδοχεία αλλά και ευρύτερα στην
τουριστική βιομηχανία. Τουλάχιστον σε αυτό συ-
νηγορούν τα στοιχεία από το πρόγραμμα επιδο-
τημένων διακοπών για την περίοδο από 15-31
Αυγούστου, οι εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΞΕ για αύξηση
της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων τον Αύ-
γουστο και οι εκτιμήσεις των ταξιδιωτικών πρα-
κτόρων που βλέπουν τις κρατήσεις αλλά και την
διάθεση για ταξίδια στο εξωτερικό, σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Από τον Ιούνιο, την περίοδο του Κατα-
κλυσμού και μετά, αφότου ξεκίνησαν τα πρώτα
πακέτα διακοπών στο εξωτερικό, διαφάνηκε ότι
η απήχηση στο κοινό ήταν γύρω στο 35-40% σε
σχέση με το 2019. Βάσει εκτιμήσεων των ταξι-
διωτικών πρακτόρων, ότι φέτος την κατ΄εξοχήν
περίοδο των διακοπών, περίπου 100 χιλιάδες
άτομα θα επιλέξουν διακοπές εκτός Κύπρου. Ε-

πισημαίνεται ότι παραδοσιακά, Ιούλιο και Αύγουστο
ταξίδευαν περίπου 300 χιλιάδες Κύπριοι. «Δεν θα
ξεπεράσουμε το 40% φέτος των ταξιδίων σε σχέση
με το 2019», εκτιμά ο επίτιμος Πρόεδρος του Συν-
δέσμου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Άκης Κελ-
λεπέσιης και επισημαίνει τις προεκτάσεις που
κάτι τέτοιο αφήνει για την επιβίωση των ταξι-
διωτικών γραφείων. 

Τι  προτιμούν
Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση των

προτιμήσεων για ολιγοήμερες καλοκαιρινές α-
ποδράσεις των Κυπρίων στο εξωτερικό. Κυρίως
δε προτιμούν ελληνικά νησιά. Τα περισσότερα
εισιτήρια και πακέτα διακοπών αφορούν την Μύ-
κονο, την Σαντορίνη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την
Κεφαλονιά, την Λευκάδα και την Σκιάθο. Όπως
αναφέρει ο κ. Κελεπέσιης, η επιδημιολογική εικόνα
της Μυκόνου και της Κρήτης δεν έδειξε να έχει
επηρεαστεί τις προτιμήσεις των Κυπρίων, κυρίως
δε όσων έχουν εμβολιαστεί. Αριθμός Κυπρίων
ταξιδιωτών διοχετεύεται επίσης και σε μικρότερα
νησιά στα οποία η μετάβαση γίνεται μέσω Πειραιά.
Ακολουθούν σε σειρά προτίμησης και σε σαφώς
μικρότερους αριθμούς, οι κρατήσεις για την Ευ-
ρώπη και προορισμούς όπως Γαλλία και Ιταλία.
Είναι σαφές όμως ότι φέτος, όπως και πέρσι, οι
περισσότεροι επιλέγουν τον εσωτερικό τουρισμό. 

21 χιλ. κρατήσεις
Με βάση τις κρατήσεις που στάλθηκαν από

τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν

στο πρόγραμμα στο Υφυπουργείο Τουρισμού, τις
πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας του προγράμ-
ματος (15-30 Ιουλίου), πραγματοποιήθηκαν πέραν
των 21 χιλιάδων κρατήσεων. Αυτά για την περίοδο
Ιουλίου - Αυγούστου. Θεωρείται βέβαιο ότι ο α-
ριθμός αυτός θα αυξηθεί, αφού οι κρατήσεις συ-
νεχίζονται. Πάντως, ήδη, συγκριτικά με τα προη-
γούμενα προγράμματα, καταγράφεται σημαντικά

μεγαλύτερη ζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι στο προη-
γούμενο σχέδιο στήριξης εγχώριου τουρισμού,
μέχρι τις 11 Ιουνίου έγιναν 16 χιλιάδες κρατήσεις
για 35 χιλιάδες διανυκτερεύσεις για την περίοδο
Μαΐου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Άρα
16 χιλιάδες κρατήσεις για περίοδο τεσσάρων μη-
νών. Οι μέχρι στιγμής 21 χιλιάδες κρατήσεις, α-
φορούν πέραν των 55 χιλιάδων ατόμων με υπο-
λογιζόμενο αριθμό διανυκτερεύσεων πέραν των
180 χιλιάδων. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι το
κάθε άτομο μένει λίγο  περισσότερο από τρεις
διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος
αριθμός διανυκτερεύσεων βάσει του σχεδίου,
είναι τα τρία βράδια.

Ξεπούλησαν τον Δεκαπενταύγουστο
Αν και δεν υπάρχει καταχώρηση για τον αριθμό

των κρατήσεων συγκεκριμένα για την περίοδο
του Δεκαπενταύγουστου, θεωρείται δεδομένο
ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες που παρέ-
χονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την
συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης, αριθμός ξενο-
δοχείων εξαιρείται του προγράμματος για την
περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, έχοντας δε-
δομένη την ζήτηση και την πληρότητα, χωρίς
τα δεκανίκια του σχεδίου. Ανατρέχοντας στον
κατάλογο των ξενοδοχείων, παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων αφορούν
την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Πρόκειται
για κίνηση η οποία αποδίδεται στις συμφωνίες
του ξενοδοχείου με τους ξένους πράκτορες ή
και κρατήσεις οι οποίες προϋπήρχαν του σχεδίου.
Αν υπήρχε ψηλός αριθμός κρατήσεων, ίσως δεν
μπορούσαν να μπουν στο σχέδιο για την συγκε-
κριμένη περίοδο, εξηγά το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού. Παρατηρείται επίσης ότι λόγω του ότι
ειδικά στην περιοχή της Αμμοχώστου, πολλά
ξενοδοχεία εξαιρούνταν κάποια περίοδο Αυγού-
στου, πραγματοποιήθηκαν πολλές διανυκτερεύ-
σεις και τον Ιούλιο. Διαθέσιμες κλίνες υπάρχουν
για την περίοδο μετά τον Δεκαπενταύγουστο
κυρίως για πιο μικρά ξενοδοχεία, μετά τις 20 Αυ-
γούστου - το τελευταίο δεκαήμερο του προγράμ-
ματος. Το πρόγραμμα σαφώς ενισχύει και την
εικόνα στα ξενοδοχεία. Παρά το ότι δεν γεμίζουν,
εντούτοις είναι σαφές ότι οι πληρότητες τους
αυξάνονται κυρίως τον Αύγουστο, τον κατ΄
εξοχήν μήνα διακοπών για τους Κύπριους.  Σύμ-
φωνα με τελευταίες αναφορές του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ξενοδόχων, η μέση πληρότητα Ιουλίου
κινήθηκε στο 25% παγκύπρια, ενώ ως υψηλότερη
πληρότητα κυμαίνεται γύρω στο 60-65%. Τον
Αύγουστο λόγω και της μαζικότητας των διακοπών
των Κυπρίων, οι μέσες πληρότητες εκτιμάται
ότι θα ανέλθουν στο 40-45% και τα Σαββατοκύ-
ριακα γύρω στο 70-75%. 
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Έφυγε και ο Ιούλιος και το ρολόι έδειξε
πως σχεδόν 3 στους 4 ενήλικες έχουν
εμβολιαστεί με την πρώτη δόση εμβολίου
και 2 στους 3 αυτού του πληθυσμού έχουν
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα.
Σημασία όμως έχει πως τουλάχιστον
190.000 άτομα δεν είναι εμβολιασμένα,
εκ των οποίων 150.000 ανήκουν στον οι-
κονομικά ενεργό πληθυσμό και 40.000
είναι συνταξιούχοι.  Πρέπει να είναι α-
ντιληπτό πως όλοι αυτοί δεν είναι λίγοι.
Αντίθετα, αποτελούν μια σημαντική με-
ρίδα του πληθυσμού που φέρει και την
ευθύνη επειδή σαν χώρα δεν επανήλθαμε
σε λειτουργία σε όλους τους τομείς δρα-
στηριότητας.  

Είναι η αιτία επειδή ο τουρισμός α-
σθμαίνει αφού εξαιτίας αυτών – που α-
ποτελούν και το 95% των καθημερινών
κρουσμάτων – η χώρα μας είναι στις κόκ-
κινες λίστες των πλείστων χωρών.  Και
να το πούμε διαφορετικά:  αν ήμασταν
όλοι εμβολιασμένοι, όσα κρούσματα και
να είχαμε με δεδομένη την ισχνή ανά-
πτυξη της ασθένειας μεταξύ των εμβο-
λιασμένων, θα ήμασταν μόνο σε πράσινες
λίστες και όλες οι επιχειρήσεις θα δού-
λευαν στο μάξιμουμ. Χωρίς τουρισμό και
φρέσκο χρήμα, όλοι τρώμε από τα έτοιμα
– πράγμα που δεν θα συνεχιστεί για πολύ
ακόμα.  Ήδη, η αγορά των ακινήτων άρ-
χισε να δείχνει τις πληγές της και αυτό
μας το λένε οι πιο κάτω αριθμοί.  Τα υ-
πόλοιπα, περί δικαιωμάτων και ελεύθερης
βούλησης, είναι αμπελοφιλοσοφίες και

σοφιστείες κάποιων για να νιώθουν πως
υπάρχουν. 

Παγκύπρια, ο Ιούλιος του 2021 σημεί-
ωσε 1.462 συναλλαγές που αποτελεί ελα-
φριά μείωση συγκρινόμενος με τις 1.519
συναλλαγές του Ιουνίου.  Όταν συγκρί-
νουμε τον φετινό Ιούλιο με τον αντίστοιχο
του 2020 τότε φέτος έχουμε αύξηση σχε-
δόν 18%, ενώ με τον Ιούλιο του 2019 η
επίδοση είναι σχεδόν η ίδια, αφού ο Ιούλιος
του 2019 κατέγραψε 1.425 συναλλαγές.
Είναι όμως πλέον αυτό αρκετό;

Η συνολική αξία των συναλλαγών του
φετινού Ιουλίου ήταν σχεδόν €263 εκ.
Τον Ιούλιο του 2020 αντάλλαξαν χέρια
ακίνητα συνολικής αξίας €390 εκ. και
τον Ιούλιο του 2019 η συνολική αξία ήταν
πέριξ των €304 εκ.  Άρα, σε σχέση με
τον περσινό Ιούλιο, η αγορά φέτος είναι

πεσμένη κατά 32,5%, ενώ πεσμένη κατά
13,5% είναι και σε σχέση με τον Ιούλιο
του 2019.  Μπορεί πέρυσι να ίσχυσε μια
υστέρηση λόγω του lockdown και ο Ιού-
λιος να ήταν πριμοδοτημένος από το
προηγούμενο του διάστημα, αλλά κανείς
δεν μπορεί να παραγνωρίσει πλέον ότι
εδραιώνεται η παγκύπρια τάση του να
γίνονται αυξημένες συναλλαγές μεν, μι-
κρότερης αξίας δε.

Αναλυτικά η κάθε επαρχία κινήθηκε
ως ακολούθως:

Η Λευκωσία τον φετινό Ιούλιο κατέ-
γραψε 485 συναλλαγές συνολικής αξίας
περίπου €78 εκ. ενώ τον Ιούλιο του 2019
είχε καταγράψει 385 συναλλαγές συνο-
λικής αξίας σχεδόν €66 εκ. και τον Ιούλιο
του 2020 αυτές ήταν 384 και €146,5 εκ.
αντίστοιχα.  Άρα η Λευκωσία μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος πως έχει ρεκόρ τριετίας

Ιουλίου σε επίπεδο αριθμού συναλλαγών
(σχεδόν 26% αύξηση), αλλά σοβαρή μεί-
ωση (σχεδόν 47%) σε επίπεδο αξίας συ-
ναλλαγών.

Η Λεμεσός τον φετινό Ιούλιο κατέ-
γραψε 441 συναλλαγές συνολικής αξίας
περίπου €102 εκ. ενώ τον Ιούλιο του
2019 είχε καταγράψει 380 συναλλαγές
συνολικής αξίας σχεδόν €109 εκ. και
τον Ιούλιο του 2020 αυτές ήταν 312 και
€137,6 εκ. αντίστοιχα.  Η Λεμεσός αν
και πεσμένη σε σχέση με το 2020, πα-
ρουσιάζει σοβαρή ανάκαμψη και πιο
ποιοτικές αγοραπωλησίες σε σχέση με
τη Λευκωσία.

Η Λάρνακα τον φετινό Ιούλιο κατέ-
γραψε 233 συναλλαγές συνολικής αξίας
περίπου €33 εκ. ενώ τον Ιούλιο του 2019
είχε καταγράψει 290 συναλλαγές συνο-
λικής αξίας σχεδόν €46,7 εκ. και τον
Ιούλιο του 2020 αυτές ήταν 266 και €45,1
εκ. αντίστοιχα.  Είναι φανερό πως η Λάρ-
νακα παρουσιάζει σημαντική πτώση Ι-
ουλίου τριετίας.

Η Αμμόχωστος τον φετινό Ιούλιο κα-
τέγραψε 95 συναλλαγές συνολικής αξίας
περίπου €16,5 εκ. ενώ τον Ιούλιο του
2019 είχε καταγράψει 80 συναλλαγές συ-
νολικής αξίας σχεδόν €15,8 εκ. και τον
Ιούλιο του 2020 αυτές ήταν 106 και €29
εκ. αντίστοιχα.  Η Αμμόχωστος παρου-
σιάζει πτωτική πορεία συγκρινόμενη με
την ιστορική πορεία της κατά τον εκά-
στοτε Ιούλιο, αφού ιστορικά η Αμμόχω-
στος κινείται στα επίπεδα του 2020 παρά

του 2019 και του 2021.  Δεν είναι τυχαίο
δεδομένου ότι και η αγορά της Λευκωσίας
παρουσιάζει κάμψη, ενώ ακόμη πιο ση-
μαντικό, η αγορά των ξένων δεν λειτούρ-
γησε φέτος λόγω των σοβαρών περιορι-
σμών που προέκυψαν λόγω της χειροτέ-
ρευσης της επιδημιολογικής μας εικό-
νας.

Η Πάφος τον φετινό Ιούλιο κατέγραψε
208 συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου
€33,7εκ. ενώ τον Ιούλιο του 2019 είχε
καταγράψει 290 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €66,7 εκ. και τον Ιούλιο
του 2020 αυτές ήταν 173 και €31,9 εκ.
αντίστοιχα.  Η Πάφος παρουσιάζει πα-
ρόμοια εικόνα με την Αμμόχωστο για
τους ίδιους λόγους.

Η πιο πάνω φωτογράφιση απεικονίζει
την κατάσταση Ιουλίου σε σχέση και με
τους αντίστοιχους μήνες των δύο προη-
γούμενων ετών. Δυστυχώς, ενώ είχαμε
όλα τα φόντα να ελπίζουμε σε πολύ κα-
λύτερες επιδόσεις, η χειροτέρευση της
επιδημιολογικής μας εικόνας, ο συνεπα-
κόλουθος αρνητικός αντίκτυπος στον
τουρισμό και το τι αυτό συνεπάγεται από
το φθινόπωρο, περιόρισε και τις επεν-
δύσεις κατά την περίοδο που εξετάζουμε.
Δεν είναι το τέλος του κόσμου (ακόμη),
αλλά αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν το
επόμενο τρίμηνο, τότε το μέλλον δεν
προδιαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο. Δυ-
στυχώς τα συμπεράσματα μας στην α-
νάλυση του προηγούμενου μήνα επαλη-
θεύονται.

Oταν η πανδημία κτυπά και τα ακίνητα...
<<<<<<<

Ενώ είχαμε όλα τα φόντα να
ελπίζουμε σε πολύ καλύτε-
ρες επιδόσεις, η χειροτέρευ-
ση της επιδημιολογικής μας
εικόνας, ο συνεπακόλουθος
αρνητικός αντίκτυπος στον
τουρισμό και το τι αυτό συνε-
πάγεται από το φθινόπωρο,
περιόρισε και τις επενδύσεις.

Διακοπές 
στον τόπο τους 
επιλέγουν και 
φέτος οι Κύπριοι
Πέραν των 180 χιλ. διανυκτερεύσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος επιχορηγημένων διακοπών

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου κτύπησε κόκκινο, όσον αφορά τις κρατήσεις των Κυπρίων στα ξενοδοχεία.
Μικρή διαθεσιμότητα ενδεχομένως να προκύπτει μετά τις 20 Αυγούστου για κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Όταν συγκρίνουμε τον φετινό Ιούλιο με τον αντίστοιχο του 2020 τότε φέτος έχουμε αύξηση
σχεδόν 18%, ενώ με τον Ιούλιο του 2019 η επίδοση είναι σχεδόν η ίδια αφού ο Ιούλιος του
2019 κατέγραψε 1.425 συναλλαγές.

<<<<<<<

Την περίοδο Ιουλίου - 
Αυγούστου, ταξίδευαν 
παραδοσιακά περίπου 300 
χιλιάδες Κύπριοι. 
Φέτος οι εκτιμήσεις 
μιλούν για 100 χιλιάδες.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό,
οι επιστροφές φοιτητών
και πεντάστερα ξενοδοχεία

Βάσει μιας πρώτης εκτίμησης των κρατήσε-
ων, φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητι-
κότητα στα μεγαλύτερα παραλιακά ξενοδο-
χεία (3, 4 και 5 αστέρων), αν και υπάρχουν μι-
κρά παραδοσιακά καταλύματα και σε ορεινά
που έχουν κινητικότητα. Ανά επαρχία, τη με-
γαλύτερη προτίμηση παρουσιάζει παραδο-
σιακά, η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς, μεγάλη η
ζήτηση και για τα καταλύματα της Πάφου ενώ
ακολουθεί η Λεμεσός και η Λάρνακα. Τα μέ-
χρι στιγμής καταγεγραμμένα στοιχεία της
στατιστικής υπηρεσίας είναι για τον μήνα Ιού-
νιο. Βάσει αυτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου
στο εξωτερικό ανήλθαν στις 35.361 σε σύ-
γκριση με 11.726 τον Ιούνιο 2020, σημειώνο-
ντας αύξηση 201,6% και μείωση 74,4% σε
σχέση με τον Ιούνιο 2019. Οι κυριότερες χώ-
ρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι
Κύπρου τον Ιούνιο 2021, ήταν η Ελλάδα με
46,1%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,9% και η
Ρωσία με 5,5%. Όπως εξηγεί ο κ. Κελεπέσιης
τα ταξίδια αυτά δεν αφορούν τουρισμό, αλλά
πρόκειται ως επί το πλείστον για επιστροφές
κυρίως φοιτητών και επιστροφές από επαγ-
γελματικά ταξίδια. 
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Τoυ ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια διέρ-
χεται αυτές τις ημέρες η Κύπρος, με
τον υδράργυρο να σπάει μέρα με τη
μέρα το ρεκόρ ...ύψους για φέτος και
το αίσθημα δυσφορίας να είναι διάχυτο.
Κτύπησε 40, 41,42. Χθες κτύπησε στους
43 και σήμερα αναμένεται να ανέβει
στους 44. Το ίδιο σκηνικό αναμένεται
να παρατηρηθεί και την Πέμπτη. Κά-
ποια ανάσα αναμένεται να έχουμε την
Παρασκευή με τη θερμοκρασία να πέ-
φτει κατά τρείς βαθμούς, παραμένοντας
όμως αισθητά πάνω από την κανονική
για την εποχή, ενώ δεν αποκλείεται
και αύξηση της υγρασίας, γεγονός που
θα εντείνει περισσότερο το αίσθημα
δυσφορίας. Οι πορτοκαλί προειδοποι-

ήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
διαδέχονται η μία την άλλη. Στην τε-
λευταία πορτοκαλί προειδοποίηση με
ισχύ από χθες το βράδυ έως τις 5 το α-
πόγευμα σήμερα αναφέρεται ότι η θερ-
μοκρασία θα ανέλθει στους 44 βαθμούς
στο εσωτερικό, στους 39 στα βόρεια
παράλια, στους 37 στα ανατολικά και
στα νοτιοανατολικά παράλια και στους
35 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, κα-
θώς και στα ψηλότερα ορεινά. Η κα-
τάσταση δεν βελτιώνεται ούτε το Σαβ-
βατοκύριακο.

Κλιματιστικά στο φουλ
Ο καύσωνας και τα ρεκόρ του υ-

δράργυρου οδηγούν και σε αυξημένη
κατανάλωση ρεύματος καθότι τα κλι-
ματιστικά εργάζονται στου φουλ και
ασταμάτητα. Τη Δευτέρα σημειώθηκε
ρεκόρ κατανάλωσης ρεύματος, φθά-

νοντας τα 1178 μεγαβάτ. Πέρυσι η υ-
ψηλότερη ζήτηση καταγράφηκε στις
4 Σεπτεμβρίου με 1160 μεγαβάτ.

Εκπρόσωπος του   Διαχειριστή του
Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας
διαβεβαίωσε ότι υπάρχει δυνατότητα
κάλυψης ζήτησης 1350 μεγαβατ. «Α-
κόμα και αν υπάρξει βλάβη σε κάποια
μονάδα,  μπορούμε να ανταποκριθούμε
επαρκώς», είπε. Τα υψηλότερα φορτία
καταγράφονται μεταξύ των ωρών 11

το πρωί, έως τις 6 το απόγευμα.
Διπλά προσεκτικοί πρέπει να είναι

λόγω του καύσωνα, όσοι εργάζονται
σε εξωτερικό χώρο και είναι εκτεθει-
μένοι σε θερμική καταπόνηση πρέπει
να διακόψουν τις εργασίες τους. Σε α-
νακοίνωση του, το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας καλεί όλους τους εργοδότες
και όλα τα αυτοεργοδοτούμενα πρό-
σωπα όπως διακόψουν τις εργασίες
που διεξάγουν οι εργοδοτούμενοι τους

ή οι ίδιοι εκτεθειμένοι κατ’ ευθείαν
στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τις ώρες
που θα υπάρχει σε ισχύ πορτοκαλί
ή/και κόκκινη προειδοποίηση από το
Τμήμα Μετεωρολογίας, αφού τέτοιες
συνθήκες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους που εργάζονται ε-
κτεθειμένοι σε θερμική καταπόνηση
ή/και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία
τους.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχε-

τικής νομοθεσίας, επιτρέπεται η συ-
νέχιση των εργασιών, οι οποίες τεκ-
μηριωμένα με βάση τις επί τόπου με-
τρήσεις που γίνονται σε συνεργασία
με τους τοπικούς Αντιπροσώπους Α-
σφάλειας των εργαζομένων, με ανάλογη
ρύθμιση τους (όπως την εναλλαγή των
εργαζομένων ή/και συχνά διαλείμματα),
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
νομοθεσίας.

Απαγορευτικές συνθήκες
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα

Πρακτικής, για συνθήκες θερμοκρασίας
39οC έως 44οC, πρέπει να διακόπτονται
οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο
κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά σχετικής
υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη
βαρύτητα της εργασίας: 

Ελαφριά εργασία: 39οC –  ≥ 53%,
40οC – ≥ 48%, 41οC – ≥ 43%, 42οC – ≥
39%, 43οC –  ≥ 34%, 44οC – ≥ 29% .

Μέτρια Εργασία: 39οC – ≥ 48%, 40οC
– ≥ 43%, 41οC-  ≥ 38%, 42οC – ≥ 34%,
43οC –  ≥ 29%, 44οC – ≥ 26%.

Βαριά Εργασία: 39οC – ≥ 42%, 40οC
– ≥ 37%, 41οC- ≥ 33%, 42οC – ≥ 28% ,
43οC –  ≥ 25%, 44οC – ≥ 21%.

Βαρύτητα εργασίας
Ελαφριά: Εργασία γραφείου, επιστα-

σία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά ερ-
γαλεία, συνήθης οδήγηση.

Μέτρια: Τοποθέτηση περίφραξης,
σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σο-
βάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση
δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών,
σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά
ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές
εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υ-
δραυλικές εργασίες, μηχανολογικές
εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, το-
ποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλ-
τόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά
μέσα.

Βαριά: Έντονη χειρωνακτική εργα-
σία, επεξεργασία και τοποθέτηση ο-
πλισμού, συναρμολόγηση/αποσυναρ-
μολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπά-
σιμο σκληρών υλικών με μηχανικά ερ-
γαλεία/συσκευές/μηχανήματα βάρους
πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτό-
στρωσης που διεξάγονται με χειρωνα-
κτικά μέσα.

Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας
η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον
εφιάλτη των μεγάλων δασικών πυρκαγιών,
που πλήττουν τα νοτιοδυτικά παράλια της
χώρας. Οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν σε δε-
κάδες, διάσπαρτες εστίες επεκτάθηκαν
με την βοήθεια των ανέμων, μέσα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, σε μια μεγάλη
περιοχή που απλώνεται από τα περίχωρα
των Αδάνων μέχρι και την Σμύρνη. Οι φλό-
γες και οι καπνοί αφήνουν πίσω τους τε-
ράστια περιβαλλοντολογική καταστροφή.
Ακόμη, στο πέρασμά τους μέσα από ση-
μαντικά τουριστικά θέρετρα της Τουρκίας,
αφήνουν ολοσχερώς καμένες και κατε-
στραμμένες κατοικίες, φάρμες, παραγωγικές
και τουριστικές μονάδες. 

Η τεράστια καταστροφή στα νοτιοδυτικά
παράλια της Τουρκίας έρχεται σε μια ιδι-
αίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για
την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν. Το
τελευταίο διάστημα, τα ποσοστά της κυ-
βερνητικής συμμαχίας παρουσιάζουν τάση
συρρίκνωσης. Η συνεχιζόμενη πανδημία
και η οικονομική κρίση πλήττουν τα πο-
σοστά των κομμάτων που υποστηρίζουν
την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Στη λίστα των με-
γάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η κυβέρνηση Ερντογάν έρχονται να προ-
στεθούν και οι επιπτώσεις των μεγάλων
πυρκαγιών στα νότια παράλια της χώρας.
Σε αυτό το πεδίο, η τουρκική αντιπολίτευση
χρεώνει σημαντικά λάθη στον Ερντογάν
και στους συνεργάτες του. 

Η τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται α-
ντιμέτωπη και με έναν άλλο «εφιάλτη»,
αυτόν της εμφύλιας, εθνοτικής σύγκρουσης.
Οι εθνικιστές σύμμαχοι του Ερντογάν κα-
τηγορούν το κουρδικό αυτονομιστικό κί-
νημα, με το πρόσχημα ότι ευθύνεται για
τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Αυτή η κα-
τηγορία έρχεται σε μια περίοδο που στο
Ικόνιο, το απόγευμα της Παρασκευής,
μέλη μιας κουρδικής οικογένειας εκτελέ-
στηκαν από ομάδα Τούρκων εθνικιστών
που επιτέθηκε στην οικία τους. 

Ανέλεγκτα πύρινα μέτωπα 
Προς τα τέλη της προηγούμενης εβδο-

μάδας από τα νοτιοδυτικά παράλια της
Τουρκίας ξεκίνησαν να φτάνουν στα τουρ-
κικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ανη-
συχητικές ειδήσεις και πληροφορίες σχε-
τικά με μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε διά-
φορα, διάσπαρτα σημεία της χώρας. Οι
πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για με-
γάλες εστίες πυρκαγιάς στην Αττάλεια και

στα Άδανα. Την Παρασκευή και το Σάββατο
οι εστίες των πυρκαγιών πολλαπλασιά-
στηκαν και κάλυψαν σχεδόν όλα τα νο-
τιοδυτικά παράλια της Τουρκίας, από τα
Άδανα μέχρι και τα περίχωρα της Σμύρνης.
Με την εξάπλωση των φλογών και των
καπνών, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές άρ-
χισαν να πλήττουν οικιστικές και παρα-
γωγικές μονάδες. Επίσης, προκάλεσαν τε-
ράστια, ανυπολόγιστη μέχρι στιγμής, ζημιά
στο μέχρι πρόσφατα καταπράσινα παράλια
της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Στο ξεκίνημα
της νέας εβδομάδας, το πρωτόγνωρο μεγάλο
μέτωπο των πυρκαγιών είχε αφήσει πίσω
του τουλάχιστον 8 νεκρούς, δεκάδες τραυ-
ματίες και μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυ-
ματισμένων ζώων. Την Δευτέρα, εκτός
από τα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας,
πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σε άλλες
πόλεις της Τουρκίας, όπως την Σμύρνη
και το Ντέρσιμ. 

Η αντίδραση της κεντρικής κυβέρνησης
της Τουρκίας στις μεγάλες πυρκαγιές ήρθε
με σημαντική καθυστέρηση. Σύμφωνα με
τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης της
νοτιοδυτικής Τουρκίας και τον τουρκικό
αντιπολιτευόμενο τύπο, αρχικά, στις διά-
σπαρτες εστίες πυρκαγιών, επενέβησαν
τα τοπικά και όχι τα κεντρικά όργανα του
τουρκικού κρατικού μηχανισμού. Η πα-
ρέμβαση δε, των εναέριων μέσων ήρθε
με καθυστέρηση. Και όταν ξεκίνησαν τα
τουρκικά αεροπλάνα και ελικόπτερα να
δίνουν μάχη με τις φλόγες ο αριθμός τους
δεν ήταν αρκετός. Έτσι, η Άγκυρα υπο-
χρεώθηκε να ζητήσει την βοήθεια ξένων
κυβερνήσεων. Η Ρωσία υπήρξε η πρώτη
χώρα που ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτημα της Άγκυρας. Την Ρωσία ακολού-
θησαν και άλλες χώρες όπως το Αζερμπαϊ-
τζάν, το Ιράν, η Ισπανία και η Κροατία
που έστειλαν στην Τουρκία εναέρια μέσα
και χερσαία κλιμάκια για την αντιμετώπιση
των πυρκαγιών. 

Η συνολική αντιμετώπιση της τεράστιας
περιβαλλοντολογικής καταστροφής από
την κυβέρνηση Ερντογάν προκάλεσε τη
σφοδρή αντίδραση μεγάλων μερίδων της
τουρκικής κοινής γνώμης. Επίσης, είχε ως
αποτέλεσμα την νέα πολιτική αντεπίθεση
της αντιπολίτευσης στον Πρόεδρο Ερντο-
γάν και στους συνεργάτες του. Στην νο-
τιοδυτική Τουρκία, όπου στις πρόσφατες
δημοτικές εκλογές τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης σημείωσαν μεγάλη εκλογική
επιτυχία, η κοινή γνώμη και η αντιπολί-
τευση θεωρούν την κυβέρνηση Ερντογάν
υπεύθυνη για την ανέλεγκτη πορεία της
μεγάλης πυρκαγιάς. Στελέχη της αντιπο-
λίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση Ερ-

ντογάν για υποβάθμιση των περιβαλλο-
ντολογικών ζητημάτων της Τουρκίας για
χάρη του εύκολου χρήματος που έρχεται
από τον τομέα των οικοδομών και την του-
ριστική βιομηχανία. Ακόμη, οι εκπρόσωποι
της κυβέρνησης ισχυρίζονται ότι η κυβέρ-
νηση Ερντογάν ήταν απροετοίμαστη για
το ενδεχόμενο μιας μεγάλης περιβαλλο-
ντολογικής καταστροφής. 

Για να υποστηρίξουν την παραπάνω
θέση, τα στελέχη των τουρκικών αντιπο-
λιτευόμενων κομμάτων αναφέρονται στην
ανεπάρκεια του στόλου πυροσβεστικών
αεροπλάνων που διαθέτει σήμερα η Τουρ-
κία. Από την οπτική γωνία της τουρκικής
αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση Ερντογάν
δεν συντηρεί τον άλλοτε ισχυρό στόλο ε-
ναέριων πυροσβεστικών μέσων της Τουρ-
κίας. Και αυτό διότι η τουρκική κυβέρνηση

επιλέγει να προμηθευτεί υπηρεσίες και ε-
ναέρια μέσα από το εξωτερικό και ιδιώτες
επιχειρηματίες, με όρους και συνθήκες
που εξυπηρετούν τα ξένα και ιδιωτικά
συμφέροντα. Η τουρκική αντιπολίτευση
κατηγορεί ακόμη, την κυβέρνηση Ερντογάν
με το πρόσχημα ότι δεν δίνει το πράσινο
φως για την ενεργό εμπλοκή του τουρκικού
στρατού στην προσπάθεια κατάσβεσης
των νέων πυρκαγιών. Σύμφωνα με τους
εκπρόσωπους της τουρκικής αντιπολίτευ-
σης, η κυβέρνηση Ερντογάν, πέντε χρόνια
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, εξα-
κολουθεί να προβληματίζεται για τις επι-
πτώσεις της ανάπτυξης των στρατευμάτων
στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τέλος, τα τε-
λευταία, ελεύθερα προπύργια του αντιπο-
λιτευόμενου τύπου της Τουρκίας εκπέμπουν
το μήνυμα ότι το ενδιαφέρον του Προέδρου
της Τουρκίας προσελκύουν περισσότερο
τα νέα προεδρικά παλάτια και ο νέος στόλος
προεδρικών αεροσκαφών παρά οι πραγ-
ματικές ανάγκες της χώρας, όπως λ.χ. η
απόκτηση πυροσβεστικών αεροσκαφών. 

Φόβοι για εθνοτική σύγκρουση
Τα κενά ως προς την αντιμετώπιση των

μεγάλων φυσικών καταστροφών και πυρ-
καγιών δεν αποτελούν τον μοναδικό πο-
νοκέφαλο του Προέδρου της Τουρκίας.
Τις επιπτώσεις των πρόσφατων πλημμυρών
στον Πόντο σήμερα ακολουθούν τα τερά-
στια προβλήματα που δημιουργούν οι πυρ-
καγιές στα παράλια της Μεσογείου και
του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή,  οι τελευταίες

καταστροφές και εξελίξεις πυροδοτούν
νέες επιπλοκές και στο διαιωνιζόμενο
Κουρδικό Πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
Τουρκία τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.
Κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης ισχυ-
ρίζονται ότι για τις μεγάλες πυρκαγιές στα
παράλια της Μεσογείου και του Αιγαίου
ευθύνεται το κουρδικό αυτονομιστικό κί-
νημα. Εθνικιστικές ομάδες που παρασύ-
ρονται πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό, τα
τελευταία εικοσιτετράωρα εξαπολύουν ε-
πιθέσεις κατά των Κούρδων κατοίκων των
πόλεων της δυτικής Τουρκίας. 

Την Παρασκευή η φήμη ότι πίσω από
τις μεγάλες πυρκαγιές κρύβεται το Εργατικό
Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), το οποίο
είναι παράνομο στην Τουρκία και σε αρ-
κετές άλλες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα
την εν ψυχρώ εκτέλεση στο Ικόνιο 7 μελών
μιας κουρδικής οικογένειας. Σύμφωνα με
τις τελευταίες πληροφορίες, ένοπλοι Τούρ-
κοι εθνικιστές εισέβαλαν στην οικία μιας
κουρδικής οικογένειας, η οποία το τελευταίο
διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στις
σχέσεις της με τους Τούρκους γείτονες.
Οι δολοφόνοι εκτέλεσαν εν ψυχρώ επτά
μέλη της οικογένειας και στην συνέχεια
τράπηκαν σε φυγή. Τα άτομα που έχασαν
την ζωή τους είχαν δεχθεί πρόσφατα επί-
θεση από κάτοικους του Ικονίου. 

Αντιμέτωπη με μια άκρως ανησυχητική
εξέλιξη σε μια μεγάλη πόλη της δυτικής
Τουρκίας, εν μέσω μεγάλης περιβαλλο-
ντολογικής καταστροφής, η κυβέρνηση
Ερντογάν αρχικά επιχείρησε να υποβαθ-
μίσει τη σημασία των μαζικών εκτελέσεων
Κούρδων πολιτών. Η τουρκική κυβέρνηση
επιχείρησε να διαχειριστεί επικοινωνιακά
το όλο ζήτημα στέλνοντας στην τουρκική
κοινωνία το μήνυμα ότι η εκτέλεση επτά
πολιτών στο Ικόνιο δεν σχετίζεται με τις
συνεχιζόμενες πυρκαγιές και το Κουρδικό
Ζήτημα. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν
έπεισε την τουρκική αντιπολίτευση και
φυσικά το κουρδικό κίνημα. Κούρδοι νο-
μοθέτες, σε πρώτες σχετικές τοποθετήσεις
τους, κατηγορούν την κυβέρνηση Ερντογάν
με το πρόσχημα ότι επιχειρεί να κρύψει
τις μεγάλες αδυναμίες και τα λάθη στο μέ-
τωπο των πυρκαγιών πίσω από την εθνι-
κιστική ρητορική, η οποία ευθύνεται για
την δολοφονία κουρδικής καταγωγής Τούρ-
κων πολιτών. Ακόμη, αντιπολιτευόμενοι
πολιτικοί κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου για το ενδεχόμενο νέου κύκλου ε-
θνοτικής υφής ταραχών και συγκρούσεων,
σε περίπτωση φυσικά που δεν ελεγχθεί
και περιοριστεί εγκαίρως η επικίνδυνη ε-
θνικιστική ρητορική των υποστηρικτών
της κυβέρνησης του ΑΚΡ.

Επιμένει στο πορτοκαλί ο υδράργυρος
Σπάνε ρεκόρ οι θερμοκρασίες και η κατανάλωση ρεύματος, ορατός ο κίνδυνος της θερμικής καταπόνησης

Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Αλλαγή προσέγγισης
με την Τουρκία

Η Τουρκία υπό το σημερινό καθεστώς δεν φαίνεται
να καταλαβαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί με βάση
τα διεθνή πρότυπα, αλλά και να σέβεται τις διεθνείς
συνθήκες που έχει υπογράψει. Συμπεριφέρεται σαν
ένα κακομαθημένο πεντάχρονο παιδί, που θέλει
να τα έχει όλα δικά του και δεν σέβεται τα όρια
όλων των άλλων. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με
την Ελλάδα και την Κύπρο, η συμπεριφορά της
είναι βαθύτατα προβληματική και προκλητική. Υ-
πάρχει όμως πραγματικός λόγος να φοβόμαστε τους
Τούρκους; Η αλήθεια είναι ότι όσο κρατάμε μια
απαθή και ουδέτερη στάση προσπαθώντας να υ-
ποβαθμίσουμε τη συμπεριφορά των γειτόνων, πάντα
σε συμφωνία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αυτοί το εκλαμβάνουν ως αδυναμία και
την επόμενη φορά γίνονται ακόμα περισσότερο
παράλογοι βάζοντας στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων θέματα για τα οποία γελάνε και τσιμέντα
στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Οι Γερμανοί και
οι Άγγλοι δυστυχώς έχουν αποδείξει ότι δεν λαμ-
βάνουν υπόψη το διεθνές δίκαιο και κρατούν μια
μη εποικοδομητική στάση, που είναι σαφώς υπέρ
της Τουρκίας στο Κυπριακό. Ο Ερντογάν, βυθισμένος
στα σκάνδαλα αλλά και εγκλωβισμένος σε μια δια-
λυμένη οικονομία, προσπαθεί να βρει διέξοδο στην
Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζοντάς μας λίγο ή
πολύ ως τους υπαίτιους όλων των προβλημάτων
της Τουρκίας και ο ίδιος κοροϊδεύει τον λαό του
μοιράζοντας τσάι στους πεινασμένους ως μια άλλη
Αντουανέτα. Είναι μονόδρομος λοιπόν για τον Ελ-
ληνισμό να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην
Τουρκική βαρβαρότητα και να μπλοκάρει σε όλα
τα επίπεδα και όπου μπορεί θέματα που αφορούν
την Τουρκία. Με το εξοπλιστικό πρόγραμμα που
εκπονεί η Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι σε κάθε
είδους απειλή και αν η Κύπρος ακολουθήσει τα βή-
ματα της Ελλάδας στον βαθμό που της αναλογεί,
τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Οι συμμαχίες
που έχουμε χτίσει ήδη έχουν αλλάξει τη δυναμική
στην περιοχή και έχουν εκθέσει την τουρκική πα-
ραβατικότητα. Οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να στα-
ματήσουν να θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα
αφού εξέλεξαν για ηγέτη τους τον Τατάρ και οι Ελ-
ληνοκύπριοι θα πρέπει να εμπεδώσουμε ότι ο Ακιντζί
δυστυχώς δεν έχει πλέον ρόλο. Το δίκαιο είναι με
το μέρος του Ελληνισμού, απέναντι σε μια Τουρκία
που διοικείται ηγεμονικά από ένα διεφθαρμένο σύ-
στημα και μόνο σκληραίνοντας τη στάση μας σε
συνεργασία με χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Γαλλία έχουμε πιθανότητες να πετύχουμε
την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Ε-
πιχειρήσεων.

Οι πυρκαγιές «καίνε» τη δημοτικότητα του Ερντογάν
Τεράστιες καταστροφές στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας- Επικρίσεις για ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού 

Σχεδιάζει 
ανασχηματισμό

Πώς αντιμετωπίζουν ο Πρόε-
δρος της Τουρκίας και οι συνερ-
γάτες του την προαναφερόμενη
εκρηκτική εικόνα που παρου-
σιάζει η Τουρκία στα μέσα του
2021, εν μέσω μεγάλων πυρκα-
γιών, συνεχιζόμενης πανδημίας
και οικονομικής κρίσης; Για τους
πολιτικούς αναλυτές και επικρι-
τές της κυβέρνησης Ερντογάν η
απάντηση του συγκεκριμένου ε-
ρωτήματος είναι σχετικά απλή.
Η τουρκική κυβέρνηση επιστρα-
τεύει για μια ακόμη φορά τη
γνωστή συνταγή του λαϊκισμού
για την αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ο
Ερντογάν δρομολογεί κυβερνη-
τικό ανασχηματισμό. 
Οι τελευταίες πληροφορίες από
τους κύκλους της τουρκικής κυ-
βέρνησης στην Άγκυρα και οι κι-
νήσεις του ίδιου του Ερντογάν
έρχονται να επιβεβαιώσουν τα
προαναφερόμενα. Στα νοτιοδυ-
τικά παράλια της Τουρκίας, ο
Πρόεδρος της Τουρκίας επιχει-
ρεί να υποβαθμίσει τις επιπτώ-
σεις και την σημασία των μεγά-
λων πυρκαγιών μοιράζοντας
στον λαό φακελάκια τσαγιού.
Στην Άγκυρα, η Διεύθυνση Επι-
κοινωνίας της τουρκικής Προε-
δρίας επιτίθεται στην τουρκική
αντιπολίτευση με το σκεπτικό ότι
πλήττει το γόητρο της Τουρκίας
στην διεθνή κοινότητα, παρου-
σιάζοντας τις ελλείψεις της
τουρκικής κυβέρνησης στο μέ-
τωπο της αντιμετώπισης των με-
γάλων καταστροφών. 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με καλά
ενημερωμένες τουρκικές δημο-
σιογραφικές πηγές, ο Ερντογάν
δρομολογεί κυβερνητικό ανα-
σχηματισμό. Οι τελευταίες πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο για επι-
κείμενη αντικατάσταση των υ-
πουργών Υγείας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Πολιτισμού και Περιβάλ-
λοντος. Επίσης, θέλουν τον Πρό-
εδρο της Τουρκίας να δρομολο-
γεί τη δημιουργία νέων υπουρ-
γικών και κυβερνητικών δομών. 

<<<<<<

Δημοσιεύματα του αντιπολι-
τευόμενου Τύπου επικρίνουν
τον Πρόεδρο της Τουρκίας ότι
έχει στρέψει το ενδιαφέρον
του περισσότερο στα νέα
προεδρικά παλάτια και το νέο
στόλο προεδρικών αεροσκα-
φών, παρά στις πραγματικές
ανάγκες της χώρας.

Δεν πείθουν μεγάλες μερίδες της τουρκικής κοινωνίας οι χειρισμοί και οι επιλογές της κυ-
βέρνησης Ερντογάν στο μέτωπο των μεγάλων δασικών πυρκαγιών και στο Κουρδικό Ζήτημα.

<<<<<<<

Τη Δευτέρα σημειώθηκε
ρεκόρ κατανάλωσης 
ρεύματος, φθάνοντας 
τα 1178 μεγαβάτ. Πέρυσι 
η υψηλότερη ζήτηση κατα-
γράφηκε στις 4 Σεπτεμβρί-
ου με 1160 μεγαβάτ.

Διπλά προσεκτικοί πρέπει να είναι λόγω του καύσωνα, όσοι εργάζονται σε εξωτερικό χώρο και είναι εκτεθειμένοι σε θερμική
καταπόνηση πρέπει να διακόψουν τις εργασίες τους.
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Στο μισό και πλέον τρισεκατομμύριο δο-
λάρια εκτινάχθηκε η αξία των επιχειρη-
ματικών συμφωνιών στη Γηραιά Ηπειρο
από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα, κα-
θιστώντας το διάστημα αυτό το παρα-
γωγικότερο από το 2007. Παρατηρείται
ένας φρενήρης ρυθμός εξαγορών και
συγχωνεύσεων, ο οποίος έχει πραγματικά
συμπαρασύρει τις ευρωπαϊκές εταιρείες
το προαναφερθέν διάστημα, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Bloomberg. Kι ενώ ήδη
πρόκειται για ρεκόρ, οι τελευταίες κι-
νήσεις φανερώνουν ότι θα επιτευχθεί
και νέο προτού καν κλείσει ο Αύγουστος.
Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμα ότι οι
εν λόγω συμφωνίες διεκπεραιώνονται
σε ποικίλους κλάδους επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Φαίνεται, όπως ανα-
φέρει το Bloomberg, ότι αφ’ ης στιγμής
χάθηκε για τα στελέχη των ομίλων η πε-
ρίοδος των Χριστουγέννων, εκμεταλ-
λεύονται τους μήνες του καλοκαιριού,
ακόμα κι αν υποθετικά λογίζονται ως
πιο ήσυχοι. Αλλά δεν είναι έτσι.

Συγκεκριμένα, συναλλαγές σχεδόν
550 δισ. δολαρίων έχουν ήδη ανακοι-
νωθεί από τις αρχές Ιουλίου, ενώ μεγάλη
κινητικότητα παρατηρείται και τις τε-
λευταίες 24 ώρες, όπως λόγου χάριν η
εξαγορά της εταιρείας ψηφιακών πλη-
ρωμών της Αυστραλίας Afterpay αντί
29 δισ. δολαρίων από την πλατφόρμα
πληρωμών Square. Πρόκειται για τη με-
γαλύτερη εξαγορά της τελευταίας, ενώ
παράλληλα ο όμιλος του μεγιστάνα Ρού-
περτ Μέρντοχ, News Corporation, α-
ποφάσισε να αποκτήσει την εταιρεία
πληροφοριών σχετικά με την αγορά πε-
τρελαίου Oil Price Information Service
αντί 1,15 δισ. δολαρίων από τις S&P
Global και IHS Markit. «Τα πολύ υψηλά
επίπεδα συμφωνιών αποδίδονται στη
μεγάλη ρευστότητα σε όλες τις κατη-
γορίες περιουσιακών στοιχείων, από τα
ομόλογα έως τα ιδιωτικά και κρατικά
κεφάλαια, καθώς και στην εμπιστοσύνη
στα εταιρικά ομόλογα, στις αποτιμήσεις
των περιουσιακών στοιχείων και στον
ακτιβισμό των μετόχων», όπως επιση-
μαίνει ο Γκιγιέρμο Μπαϊγουάλ, συνδι-
ευθυντής του τμήματος συγχωνεύσεων
και εξαγορών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής στην JPMorgan Chase. «Η
τάση αυτή θα εξακολουθήσει μέσα στο
καλοκαίρι και δεν πιστεύουμε πως θα

υπάρξει κάποια αλλαγή». Ο αμερικανικός
όμιλος Parker - Hannifin, ο οποίος κα-
τασκευάζει βιομηχανικά συστήματα ε-
λέγχου κίνησης, αποφάσισε χθες να ε-
ξαγοράσει τη βρετανική Meggitt αντί
6,3 δισ. στερλινών, ήτοι 8,8 δισ. δολαρίων,
σε ρευστό, αποσκοπώντας να ενισχύσει
την παρουσία του στην αεροναυπηγική
βιομηχανία, ειδικά τώρα μετά την παν-
δημία.

Από την πλευρά της η βρετανική

Sanne, με δραστηριότητες στην παροχή
εταιρικών υπηρεσιών, αποκάλυψε ότι
τελεί σε προκεχωρημένες συνομιλίες
για την ενδεχόμενη απόκτησή της από
την πλατφόρμα διαχείρισης περιουσια-
κών στοιχείων της Apex Group. Βάσει
της βρετανικής νομοθεσίας, η τελευταία
έχει χρονικό περιθώριο έως τα τέλη Αυ-
γούστου για να ανακοινώσει τη βούλησή
της ότι ενδιαφέρεται για την εξαγορά,
ενώ υπάρχει και ανταγωνιστικό ενδια-
φέρον. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία ε-
πανέρχεται στο προσκήνιο η πιθανή
συμμαχία των δύο μεγαλύτερων ομίλων
εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς η
Vonovia βελτίωσε την προσφορά της
για να αποκτήσει την Deutsche Wohnen
στα σχεδόν 19,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο

την είχαν απορρίψει οι μέτοχοι της τε-
λευταίας, διότι είχε υποβληθεί στα 52
ευρώ και τώρα αυξάνεται στα 53 ανά
μετοχή. Η Vonovia στοιχηματίζει ότι η
ενίσχυση κατά 1 ευρώ θα αρκέσει για
να πείσει τους επενδυτές. Οπως, τέλος,
επισημαίνει ο Ντουέιν Λάισα, συνδιευ-
θυντής εξαγορών και συγχωνεύσεων
της JPMorgan, «η παγκόσμια αγορά ε-
πιχειρηματικών συμφωνιών εξακολουθεί
να υπερβαίνει τα προ πανδημίας επίπεδα,
καθότι οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο
ανακάμπτουν, οι στρατηγικοί παίκτες
αναζητούν ευκαιρίες συσπείρωσης και
οι χρηματοδότες επιδιώκουν να εκμε-
ταλλευθούν τον πακτωλό ρευστού που
διαθέτουν».

BLOOMBERG

Επιχειρηματικά deals 500 δισ. δολ.
στην Ευρώπη μόνο τον Ιούλιο
Ο φρενήρης ρυθμός συμφωνιών αναμένεται να συνεχιστεί και τον Αύγουστο

Κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις
των αναλυτών εμφάνισε το δεύτερο τρί-
μηνο Απριλίου - Ιουνίου ο ιταλικός χρη-
ματοπιστωτικός όμιλος της UniCredit,
ενώ ανακοίνωσε πως θα μειώσει τις προ-
βλέψεις της για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια του χαρτοφυλακίου της. Συν τοις
άλλοις, ανέφερε πως εκκινεί συζητήσεις,
οι οποίες ως τελικό στόχο έχουν την ε-
ξαγορά της επίσης ιταλικής τράπεζας
Monte dei Paschi di Siena. Ειδικότερα,
τα κέρδη της UniCredit, της δεύτερης
μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, υ-
περδιπλασιάστηκαν στο 1,03 δισ. ευρώ,
υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις αναλυτών,
οι οποίες τα ήθελαν στα 736 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί πως το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020 η UniCredit είχε εμφανίσει
κέρδη της τάξεως των 420 εκατ. ευρώ,
διότι υποχρεώθηκε σε παραγραφές χρεών
ύψους 937 εκατ. ευρώ, ώστε να θωρα-
κιστεί έναντι των συνεπειών της παν-
δημίας. Ταυτοχρόνως, η UniCredit ανα-
θεώρησε προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις
της αναφορικά με τις δαπάνες, τα έσοδα
και τα κέρδη της για το σύνολο του έτους.
Και αυτό σημαίνει πως αναμένει προ-
σαρμοσμένα κέρδη για το 2021 άνω των
3 δισ. ευρώ εν συγκρίσει με τα σχεδόν
3 δισ. ευρώ προηγουμένως. 

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ι-
ταλικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,
Αντρέα Ορσέλ, έχει ως πρωτεύοντα στό-
χο τη βελτίωση της ποιότητας των πε-
ριουσιακών του στοιχείων. Αναμένεται,
μάλιστα, πως το τέταρτο τρίμηνο τρέ-
χοντος θα παρουσιάσει μία αλλαγή
στρατηγικής για την UniCredit, δίδοντας
έμφαση σε υψηλότερη και περισσότερο
βιώσιμη κερδοφορία. Ο διευθύνων σύμ-

βουλος κάνει ήδη αλλαγές στη διοικη-
τική δομή της, ενώ ανακοίνωσε ότι αρ-
χίζει συζητήσεις με την ιταλική κυβέρ-
νηση για την εξαγορά της Monte Paschi
στην πρώτη μεγάλη κίνηση τέτοιου εί-
δους στο πλαίσιο της θητείας του, η ο-
ποία ξεκίνησε μόλις στις 15 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται πως η Monte dei Paschi
di Siena της Τοσκάνης είχε διασωθεί
με κρατική παρέμβαση το 2017, η οποία
ανερχόταν στα 5,4 δισ. ευρώ. Η
UniCredit και το υπουργείο Οικονομικών
της Ιταλίας συμφώνησαν τις προϋπο-
θέσεις για πιθανή εξαγορά της τοσκα-
νικής τράπεζας, η οποία τυγχάνει να
είναι και η παλαιότερη του κόσμου. Η
δυνητική εξαγορά, την οποία επί μακρόν

απέρριπτε η UniCredit, θα περιλαμβάνει
επιλεγμένες δραστηριότητες της Monte
Paschi, έτσι ώστε να μείνουν άθικτα τα
κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της
πρώτης και να ενισχυθούν τα ανά με-
τοχή κέρδη της κατά διψήφιο ποσοστό.
Επιπλέον, θα προβλέπεται αποκλεισμός
των επισφαλών δανείων και όλων των
έκτακτων δικαστικών διαφορών της,
καθώς και  επαρκής προστασία έναντι
άλλων πιθανών πιστωτικών κινδύνων.
Οπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους

οι Financial Times, η ενδεχόμενη συμ-
φωνία εξαγοράς συνιστά μία επιχειρη-
ματική κίνηση, την οποία ενθάρρυναν
μετ’ επιτάσεως οι Ιταλοί πολιτικοί υπό
το πρίσμα της συσπείρωσης που πα-
ρατηρείται στον χρηματοπιστωτικό
κλάδο της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Αντρέα
Ορσέλ, οι συζητήσεις θα διενεργούνται
τις επόμενες εβδομάδες, ενώ εκτιμάται
ότι μία απόφαση θα ληφθεί έως τα μέσα
Σεπτεμβρίου. Ακόμα τόνισε ότι η από-

κτηση της Monte dei Paschi di Siena θα
μεταφραστεί σε σημαντική περικοπή
κόστους, αλλά και σε ενίσχυση της θέ-
σεως τη UniCredit στην αγορά της Ιτα-
λίας, όπου βρίσκεται πίσω από την α-
νταγωνίστριά της Intesa Sanpaolo. Η
τελευταία κατόρθωσε το 2020, τη χρονιά
της πανδημίας και των μαζικών θανάτων
στην Ιταλία, να εξαγοράσει την αντα-
γωνίστρια UBI και να καταστεί η μεγα-
λύτερη τράπεζα της χώρας.

REUTERS, BLOOMBERG

<<<<<<<

Eίναι το παραγωγικότερο
διάστημα σε εξαγορές και
συγχωνεύσεις από το 2007.

Ρεκόρ προσλήψεων
από τις βιομηχανίες
της Ευρωζώνης
Ρεκόρ προσλήψεων καταγράφεται στις
βιομηχανίες της Ευρωζώνης, που αυξάνουν
διαρκώς το προσωπικό στην προσπάθειά
τους να ανταποκριθούν στην εκτίναξη
των παραγγελιών από κάθε κατεύθυνση.
Η εικόνα αποτυπώνεται από τα πορίσματα
σχετικής έρευνας της IHS Markit μεταξύ
των υπεύθυνων προμηθειών και καταδει-
κνύει πως οι βιομηχανίες εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που
προκάλεσε η πανδημία στην εφοδιαστική
αλυσίδα και αρχίζουν να μεταφέρουν το
αυξημένο κόστος στην πελατεία τους.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η α-
νάκαμψη των οικονομιών ανά τον κόσμο,
με τη συνεπακόλουθη αύξηση της ζήτη-
σης, που εξωθεί τις βιομηχανίες να πα-
ράγουν πυρετωδώς. Οπως προκύπτει από
τα στοιχεία της IHS Markit, ανάμεσα στις
βιομηχανίες της Ευρωζώνης σε περισσό-
τερες προσλήψεις προχωρούν εκείνες
της Γερμανίας και της Αυστρίας. Οπως
τονίζει ο Κρις Γουίλιαμσον, οικονομολόγος
της ΙHS Markit, «οι βιομηχανίες του με-
ταποιητικού τομέα και οι προμηθευτές
τους αγωνίζονται να επιταχύνουν την
παραγωγή τους για να αντεπεξέλθουν
στη ζήτηση και οι τιμές ανεβαίνουν». Η
εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ευρω-
ζώνης βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Αλλη έρευνα της Markit φέρει τον δείκτη
οικονομικού αισθήματος να έχει εκτιναχθεί
στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν κα-
ταγραφεί μετά το 1985. Ανταποκρίνεται
στις ευοίωνες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, που
προεξοφλεί ραγδαία ανάκαμψη της Ευ-
ρωζώνης και ειδικότερα των τεσσάρων
μεγαλύτερων οικονομιών της μέσα στους
επόμενους μήνες, αλλά και της ΕΚΤ, που

μιλά για ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης μέσα στο τρέχον τρίμηνο. Την
ίδια στιγμή, άλλωστε, η αυξημένη ζήτηση
ωφελεί τις βιομηχανίες των χωρών της
βόρειας Ασίας,  μολονότι αντιμετωπίζουν
αυτή τη στιγμή μια επιθετική αναζωπύ-
ρωση της πανδημίας.

Τα τελευταία χρόνια η αϋπνία έχει εξελιχθεί
σε μείζον πρόβλημα, προκαλώντας ευρείες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευ-
εξία – και αυτό αποτυπώνεται και στην
καθημερινή εργασία και παραγωγικότητα.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις Ηνωμένες
Πολιτείες, εκεί ο ένας στους τρεις Αμερι-
κανούς δεν κοιμάται αρκετά, ενώ σε πα-
γκόσμιο επίπεδο σχεδόν το 45% του πλη-
θυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα αϋπνίας. 

Η έλλειψη ύπνου συνδέεται με μεγάλο
αριθμό χρόνιων παθήσεων, όπως η νόσος
Αλτσχάιμερ, το άγχος, η άνοια, η κατά-
θλιψη, η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου
2. Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει επίσης
τη γνωστική λειτουργία, την προσοχή και
τη λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρει με-
λέτη της McKinsey. 

Πέρα όμως από τις επιβλαβείς συνέπειες
για την υγεία μας, η έλλειψη ύπνου ή ο
κακός ύπνος μεταφράζεται και σε υψη-
λότατο οικονομικό κόστος, το οποίο α-
νέρχεται στα 680 δισ. δολάρια ετησίως
σε πέντε από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.
Επί παραδείγματι, για τις ΗΠΑ φθάνει στα
400 δισ. δολάρια και για τη Γερμανία στα
60 δισ. δολάρια. Αντιστοίχως, επιστημονική
έρευνα υπολόγισε ότι το άμεσο και έμμεσο
κόστος των διαταραχών ύπνου στην Αυ-
στραλία ισούται με το 1% του ΑΕΠ της
χώρας.

Η απουσία από την εργασία λόγω έλ-
λειψης ύπνου εκτιμάται ότι αντιστοιχεί
στην απώλεια δέκα εκατ. ωρών εργασίας
ετησίως στις ΗΠΑ, 4,8 εκατ. ωρών στην
Ιαπωνία και 1,7 εκατ. ωρών στη Γερμανία.
Ο χαμένος ύπνος επηρεάζει, επίσης, την
παραγωγικότητα. Ανάλυση που χρησιμο-
ποιεί στοιχεία από αμερικανικές εταιρείες
υπολογίζει το ετήσιο κόστος στα 1.300
έως 3.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, όπως
αναφέρει η McKinsey. Ακόμη χειρότερα,
η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την
απόδοση των εργαζομένων στην εργασία,
αλλά αυξάνει και το κόστος της υγειονο-
μικής περίθαλψης για τους εργοδότες.
Σύμφωνα με ερευνητές και γιατρούς, οι

άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τον ύ-
πνο τους με το να τον οργανώσουν όσο
καλύτερα μπορούν. Και αυτό σημαίνει ότι
μπορούν να προγραμματίσουν συγκεκρι-
μένες ώρες ύπνου και αφύπνισης, αυξά-
νοντας τη σωματική άσκηση νωρίς το
πρωί, μειώνοντας την κατανάλωση αλκοόλ
και καφεΐνης ειδικά προς τις βραδινές
ώρες, και απομακρυνόμενοι πλήρως από
την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή
τους τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον
ύπνο. 

Πολλοί εργοδότες από την πλευρά τους
συστήνουν στους εργαζομένους να δίδουν
μεγάλη σημασία στον ύπνο για την υγεία
τους αλλά και την απόδοση στον χώρο

εργασίας, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα
τη δυνατότητα πρόσβασης σε γυμναστήρια
και αποτρέποντάς τους από το να εργά-
ζονται πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου
τους. 

Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν και τε-
χνολογικές λύσεις, όπως τα φορετά κα-
ταναλωτικά προϊόντα, τα οποία προσφέ-
ρουν παγκοσμίως λύσεις για την αντιμε-
τώπιση της αϋπνίας. Στις ΗΠΑ, ο αριθμός
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υψηλής
τεχνολογίας, που αντιμετωπίζουν την α-
ϋπνία, αυξήθηκε κατά μέσον όρο 12% ε-
τησίως μέσα στην τελευταία δεκαετία. Οι
προβλέψεις θέλουν την αγορά σχετικών
συσκευών να ανέρχεται δυνητικά σε αξία
έως και στα 32 δισ. δολάρια με ορίζοντα
το 2026, όταν αντιστοίχως το 2019 είχε
διαμορφωθεί στα 11 δισ. δολάρια. Τέλος,
αναφέρεται ότι πολλές από αυτές τις νέες
συσκευές επικεντρώνονται στην παρα-
κολούθηση της ποιότητας του ύπνου, της
κίνησης και των βιο-σημάτων.

<<<<<<<

Το β΄ τρίμηνο του έτους 
τα κέρδη της ιταλικής
τράπεζας έφτασαν το 
1,03 δισ. ευρώ, υπερβαίνο-
ντας τις εκτιμήσεις.

Η απουσία από την εργασία λόγω έλλειψης ύπνου εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στην απώλεια
10 εκατ. ωρών εργασίας ετησίως στις ΗΠΑ, 4,8 εκατ. ωρών στην Ιαπωνία και 1,7 εκατ. ωρών
στη Γερμανία.

Η UniCredit και το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας συμφώνησαν τις προϋποθέσεις
για πιθανή εξαγορά της τοσκανικής τράπεζας, η οποία τυγχάνει να είναι και η παλαιότε-
ρη του κόσμου.

<<<<<<<

Ανέρχεται στα 680 δισ. 
δολάρια σε πέντε από 
τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

O όμιλος του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, News Corporation, αποφάσισε να αποκτήσει την εταιρεία πληροφοριών σχετικά με την α-
γορά πετρελαίου Oil Price Information Service αντί 1,15 δισ. δολαρίων από τις S&P Global και IHS Markit.

Ρεκόρ κερδοφορίας
και μεγάλο
τραπεζικό deal 
για την UniCredit
Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την 
εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena

Η έλλειψη ύπνου
κοστίζει 400 δισ. δολάρια
ετησίως μόνο στις ΗΠΑ

Aνάμεσα στις βιομηχανίες της Ευρωζώνης
σε περισσότερες προσλήψεις προχωρούν
εκείνες της Γερμανίας και της Αυστρίας.

<<<<<<

Εκτίναξη του δείκτη
οικονομικού αισθήματος
καταγράφει έρευνα 
της IHS Markit.
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Η υιοθέτηση ως εθνικού
ενός κρυπτονομίσματος

Οι νέες ψηφιακές μορφές νομίσματος
προσφέρουν τη δυνατότητα για φθη-
νότερες και ταχύτερες συναλλαγές, δι-
ευκολύνουν τη συμπερίληψη ανθρώπων
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανα-
βαθμίζουν την αντοχή των παρόχων
των συστημάτων πληρωμών και οξύνουν
τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, ενώ ενι-
σχύουν και τις διασυνοριακές μεταφορές
κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι
απλό και άμεσο. Προϋποθέτει σημαντικές
επενδύσεις, καθώς και δύσκολες πολι-
τικές αποφάσεις, όπως, λόγου χάριν, το
να διασαφηνιστεί ο ρόλος του δημοσίου
και του ιδιωτικού τομέα στην παροχή
των ψηφιακών νομισμάτων και στη ρύθ-
μισή τους. Ορισμένες χώρες ίσως να
μπουν στον πειρασμό να κάνουν μία
παράκαμψη και να υιοθετήσουν τα κρυ-
πτογραφημένα νομίσματα, ακριβώς όπως
θεσπίζουν το εθνικό νόμισμα. Ορισμένα
εξ αυτών βέβαια είναι ασφαλή, προσβά-
σιμα και φθηνά στο συναλλάσσεσθαι,
αν και πιστεύουμε ότι στις πιο πολλές
των περιπτώσεων οι κίνδυνοι και το κό-
στος υπερακοντίζουν τα δυνητικά πλε-
ονεκτήματα.

Τα κρυπτογραφημένα νομίσματα εκ-
δίδονται ιδιωτικά, βασίζονται σε τεχνικές
κρυπτογράφησης και είναι εκπεφρα-
σμένα στη δική τους μονάδα μέτρησης.
Η αξία τους μπορεί να είναι ιδιαζόντως
μεταβαλλόμενη, όπως το bitcoin, που
παρά ταύτα ζει και βασιλεύει, καθώς για
ορισμένους αποτελεί μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία να συναλλάσσονται ανώνυμα
για καλό ή για κακό σκοπό. Αλλοι το βλέ-
πουν ως τρόπο να διαφοροποιήσουν τα
επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, προσ-
δοκώντας υψηλά κέρδη, αν και μπορεί
να τους προκαλέσει και σοβαρές ζημίες.
Συνεπώς, τα εν λόγω νομίσματα διαφέ-
ρουν ριζικά από τα άλλα ψηφιακά – υ-
πάρχουν, παραδείγματος χάριν, κεντρικές
τράπεζες, οι οποίες εξετάζουν το ενδε-
χόμενο να εκδώσουν οι ίδιες ψηφιακό
νόμισμα υπό τη μορφή υποχρεώσεών
τους έναντι τρίτων. Ιδιωτικές επιχειρήσεις
δοκιμάζουν τα όρια του συστήματος με
χρήματα, τα οποία μπορούν να μετα-
φερθούν μέσω κινητών τηλεφώνων, σύ-
στημα δημοφιλές στην Ανατολική Ασία
και στην Κίνα. Ακόμα μία εκδοχή είναι
και τα λεγόμενα stablecoins.

Ισως το πιο άμεσο κόστος από την
ευρεία υιοθέτηση ενός κρυπτογραφη-
μένου νομίσματος, όπως το bitcoin, να
αφορά τη μακροοικονομική σταθερό-
τητα. Εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίες α-
ποτιμώνται αμφότερες σε πραγματικό
νόμισμα και σε κρυπτογραφημένο, τότε
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα
δαπανούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου
τους αλλά και των πόρων τους, ώστε να

επιλέξουν ποιο από τα δύο θα έχουν. Α-
ντιστοίχως και τα δημόσια έσοδα θα ε-
ξετίθεντο σε κινδύνους λόγω των συ-
ναλλαγματικών ισοτιμιών, εάν οι φόροι
αποτυπώνονταν σε κρυπτογραφημένο
νόμισμα, ενώ οι δαπάνες στο εθνικό νό-
μισμα ή αντιστρόφως. Επιπλέον, θα α-
νέκυπταν προβλήματα στη νομισματική
πολιτική, μιας και οι κεντρικές τράπεζες
δεν μπορούν να ορίσουν σε ξένο νόμισμα
τα επιτόκια. 

Συνήθως όταν μία χώρα υιοθετεί ένα
ξένο νόμισμα ως εθνικό, τότε «εισάγει»
την αξιοπιστία της αντίστοιχης νομι-
σματικής πολιτικής της εκάστοτε χώρας,
προσδοκώντας να εναρμονίσει οικονομία
και επιτόκια με τον επιχειρηματικό κύκλο
της τελευταίας. Ως αποτέλεσμα, οι εγ-
χώριες τιμές θα καθίσταντο ιδιαιτέρως
ευμετάβλητες. Ακόμα δε κι αν όλες συλ-
λήβδην οι τιμές ήταν εκπεφρασμένες
σε bitcoin, λόγου χάριν, οι τιμές των ει-
σαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών θα
αυξομειώνονταν έντονα, ακολουθώντας
τις κινήσεις των αγορών. Πλήγματα θα
δεχόταν και το σύστημα πάταξης των

φαινομένων ξεπλύματος χρήματος, ενώ
η προστασία των καταναλωτών θα κλο-
νιζόταν, αφού τα νοικοκυριά και οι επι-
χειρήσεις θα έχαναν πολλά εξαιτίας του
ευμετάβλητου της αξίας των κρυπτο-
γραφημένων νομισμάτων. Αυτό που
χρειάζεται είναι η εξισορρόπηση ανάμεσα
στα οφέλη και στο ρίσκο. Οι κυβερνήσεις
πρέπει να φροντίσουν να παράσχουν
αυτές τις νέες μορφές φθηνών και κα-
θολικών συναλλαγών μέσω ψηφιακών
νομισμάτων στους πολίτες, ενώ παράλ-
ληλα θα μεριμνούν για τη σταθερότητα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
την ισότιμη πρόσβαση σε αυτό, την α-
ποτελεσματικότητα του και τη βιωσι-
μότητά του.

* Ο κ. Tobias Adrian είναι διευθυντής Τμήματος
Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών και η κ.
Rhoda Weeks-Brown είναι διευθύντρια Νομι-
κού Τμήματος του ΔΝΤ.
Το άρθρο δημοσιεύεται στο ιστολόγιο του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η αύξηση δανεισμού των ευρωπαϊκών
τραπεζών από την ΕΚΤ μέσω του συστή-
ματος των TLTRO φέρνει βραχυπρόθεσμη
ώθηση στην κερδοφορία τους, αν και
παράλληλα ενέχει και κινδύνους σε μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως προειδοποιεί
σε ανάλυσή του ο διεθνής οίκος πιστο-
ληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Συγκε-
κριμένα, ο τελευταίος επισημαίνει πως
ο δανεισμός των τραπεζών της Ευρωζώνης
στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης ανα-
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (TLTRO), η οποία συ-
νιστά το κύριο πρόγραμμα στήριξης ρευ-
στότητας της ΕΚΤ, σχεδόν τετραπλασιά-
στηκε μεταξύ του τέλους του 2019 και
του Ιουνίου 2021, φθάνοντας στα 2,2
τρισ. ευρώ από τα περίπου 600 δισ. ευρώ
προηγουμένως. Η χρήση του προγράμ-
ματος αυξήθηκε μετά τη μείωση των ε-
πιτοκίων του TLTRO κατά την έναρξη
της πανδημίας, επιτρέποντας έτσι στις
τράπεζες να αποκομίσουν κέρδη με την
επανατοποθέτηση κεφαλαίων TLTRO
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μακροπρόθεσμη εξάρτηση των χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρω-
ζώνης από τη φθηνή χρηματοδότηση
της ΕΚΤ αφενός περιορίζει τη διαφορο-
ποίηση της χρηματοδότησής τους, αφε-
τέρου μπορεί να αναγκάσει ορισμένα εξ
αυτών να καθυστερήσουν τις προσπάθειες
παραγωγής εσωτερικής κερδοφορίας. Ε-
πιπροσθέτως, η εκτεταμένη χρήση των
κεφαλαίων TLTRO μπορεί να αλλοιώνει
την πραγματική τους κατάσταση, όπως
υπογραμμίζει στην έκθεσή του ο διεθνής
οίκος αξιολόγησης Μοοdy’s. Ο δανεισμός
μέσω TLTRO, ο οποίος φθάνει σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα, φαίνεται πως πλέον ι-
σοδυναμεί με περίπου το 6% των συνο-
λικών ισολογισμών των τραπεζών, έχοντας
τριπλασιαστεί από το 2% στα τέλη του
2019. Κι ενώ οι μεγαλύτεροι χρήστες του
προγράμματος ήταν οι τράπεζες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου, εκείνες από τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο και
την Ολλανδία αύξησαν σημαντικά τον
δανεισμό τους σε TLTRO κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Συγκεκριμένα, τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας,
της Ιταλίας και της Πορτογαλίας ήταν
και οι μεγαλύτεροι αποδέκτες κεφαλαίων
TLTRO από τότε που η ΕΚΤ εκκίνησε το
πρόγραμμα, το 2010, διότι χρειάζονταν
στήριξη στη διάρκεια της κρίσης δημοσίου
χρέους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
(Μάιος 2021), οι ελληνικές τράπεζες α-
ποτελούν τους μεγαλύτερους δανειστές
της ΕΚΤ σε σχέση με τα περιουσιακά
τους στοιχεία, διότι τα κεφάλαια TLTRO
αντιπροσωπεύουν το 14% του συνόλου.

Οι δε γαλλικές τράπεζες αποτελούν τους
μεγαλύτερους δανειζόμενους κεφαλαίων
TLTRO σε απόλυτους αριθμούς, με το συ-
νολικό χρέος τους άνω των 450 δισ. ευρώ
ή το 4% των περιουσιακών στοιχείων
του τραπεζικού συστήματος. Οι ιταλικές
τράπεζες ακολουθούν με συνολικό δα-
νεισμό άνω των 440 δισ. ευρώ, ενώ έπονται

οι γερμανικές και οι ισπανικές τράπεζες
με δανεισμό 420 δισ. ευρώ και 290 δισ.
ευρώ, αντίστοιχα.

Οπως τονίζει ο διεθνής οίκος αξιολό-
γησης Moody’s, το κίνητρο της ενίσχυσης
της κερδοφορίας είναι αυτό που παρακινεί
κυρίως τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα να κάνουν ολοένα και μεγαλύ-
τερη χρήση του προγράμματος TLTRO.
Η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιο δανεισμού
TLTRO σε -100 μονάδες βάσης τον Μάρτιο
του 2020 ως μέρος του ευρύτερου προ-
γράμματος στήριξης έναντι της πανδη-
μίας, επιτρέποντας έτσι στις τράπεζες
να κερδίζουν χρήματα επανακαταθέτο-
ντας τα κεφάλαια από το TLTRO στην
ΕΚΤ με το επιτόκιο καταθέσεων στις -50
μονάδες βάσης. Η τακτική αυτή θα απο-
φέρει έσοδα άνω των 20 δισ. ευρώ στις
τράπεζες της Ευρωζώνης φέτος. Τα δε
κεφάλαια TLTRO που παραμένουν στην
ΕΚΤ, αντί να γίνονται χορηγήσεις για τη

χρηματοδότηση της πραγματικής οικο-
νομίας, μπορεί να δώσουν μια παραπλα-
νητική εικόνα για τους ισολογισμούς των
τραπεζών, υπογραμμίζει η Moody’s, καθώς
φανερώνουν μια υψηλότερη εξάρτηση
από τα κεφάλαια της αγοράς, διογκώνουν
τους δείκτες ρευστότητας και τα ενσώματα
τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης,
σημαντικό για τον διεθνή οίκο πιστολη-
πτικής αξιολόγησης είναι το γεγονός πως
η χρήση των TLTRO περιορίζει τη δια-
φοροποίηση της χρηματοδότησης και
μπορεί να κάνει ορισμένες τράπεζες να
αναβάλουν την απαραίτητη αναδιάρ-
θρωσή τους για να βελτιώσουν την κερ-
δοφορία τους. Μπορεί επίσης να παρο-
τρύνει κάποιες άλλες να αναλάβουν πρό-
σθετους επενδυτικούς κινδύνους. Σε
κάθε περίπτωση, τέλος, η Moody’s προ-
ειδοποιεί πως όλα αυτά τα λαμβάνει
υπόψη της κατά την αξιολόγηση των πι-
στωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης. 

<<<<<<<

O δανεισμός στο πλαίσιο
της μακροπρόθεσμης ανα-
χρηματοδότησης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας
σχεδόν τετραπλασιάστηκε
μεταξύ του τέλους του
2019 και του Ιουνίου 2021.

Moody’s: Tα φθηνά δάνεια της ΕΚΤ
ενέχουν κινδύνους για τις τράπεζες
Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι του συστήματος TLTRO

Παρότι έχουν περάσει περίπου 12 χρόνια
από την ημέρα που το πρώτο bitcoin διο-
χετεύτηκε στο Διαδίκτυο, υπάρχουν ακόμη
πολλά ερωτήματα ως προς τη λειτουργία
του, τον σκοπό του, τoν ενδεχόμενο κίνδυνο
που προκαλεί στο παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα και κατά πόσον αποτελεί
«φούσκα». Πέραν αυτών, όμως, υπάρχουν
παραδόξως πολλά ερωτήματα και σχετικά
με τον εμπνευστή του, για τον οποίο είναι
μόνον ελάχιστα στοιχεία γνωστά, συμπε-
ριλαμβανομένου του ονόματός του.

Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και υ-
λοποίησε το πρώτο και πιο δημοφιλές
κρυπτονόμισμα, του οποίου η αξία άγγιξε
φέτος το αστρονομικό ποσό των 60.000
δολαρίων, είναι γνωστός με το όνομα Σα-
τόσι Nακαμότο, που κατά πάσα πιθανότητα
είναι ψευδώνυμο. Στο πέρασμα των χρόνων
πολλοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κρύβονται
πίσω από αυτό το ψευδώνυμο, παρουσιά-
ζοντας πλαστές ή ανεπαρκείς αποδείξεις.
Μάλιστα, στην περίπτωση του Ντόριαν
Νακαμότο, ενός άνδρα από την Καλιφόρνια
που επέμενε πως εφηύρε το bitcoin, ο α-
ληθινός Nακαμότο έστελνε παράλληλα
μηνύματα από τον υπολογιστή του ότι ο
Τύπος ασχολείται με λάθος άτομο.

Το άλλο «γνωστό» στοιχείο για τον μυ-
στηριώδη άνθρωπο που δημιούργησε την
αγορά κρυπτονομισμάτων είναι η ηλικία
του, η οποία προέκυπτε από το –εδώ και
δέκα χρόνια– ανενεργό προφίλ του σε φό-
ρουμ του P2P Foundation. Ωστόσο, ούτε
η ηλικία του φαίνεται να είναι αληθινή,

αφού η ημερομηνία 5 Απριλίου σηματο-
δοτεί την εφαρμογή του εκτελεστικού
διατάγματος 6102 από το αμερικανικό
κράτος σχετικά με την κατάργηση της ι-
διoκτησίας χρυσού από ιδιώτες. Εκτός
αυτού, το έτος 1975 είναι η χρονιά κατά
την οποία η ισχύς του εν λόγω εκτελεστικού
διατάγματος έληξε. Είναι πολύ πιθανό δη-
λαδή η γενέθλιος ημερομηνία 5 Απριλίου
1975 να συμβολίζει απλώς το τέλος στον
κυβερνητικό έλεγχο των χρημάτων.

Ενα τρίτο γνωστό χαρακτηριστικό της
ταυτότητάς του είναι ότι πρόκειται για
άνδρα από την Ιαπωνία. Παρ’ όλα αυτά,
κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ε-
γκυρότητα αυτού του στοιχείου, αφού
μέσω των συζητήσεων σε φόρουμ προέ-
κυπτε ότι ο Σατόσι Nακαμότο είχε μεγάλη
ευφράδεια στα αγγλικά. Μάλιστα, ορισμέ-
νες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσε πα-
ραπέμπουν σε Βρετανό ή κάτοικο της
Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Επιπλέον,
στην πρώτη παρτίδα bitcoins, το 2009, ο
Σατόσι Nακαμότο ενσωμάτωσε στον κώ-
δικα τον τίτλο ενός άρθρου από τους βρε-
τανικούς Times, ο οποίος έγραφε «ο υ-
πουργός Οικονομικών (σ.σ. της Βρετανίας)
Αλιστερ Ντάρλινγκ στο όριο μιας δεύτερης
διάσωσης των τραπεζών». Επρόκειτο δη-
λαδή κατά πάσα πιθανότητα για μία α-
ντίδραση στο πρώτο κύμα της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη. Οπως
έχει επισημάνει σχετικά με το ζήτημα και
ο οικονομικός ανταποκριτής του
Economist, Matthieu Favas, «η ερώτηση

που έθετε ο κόσμος είναι εάν μπορεί να
εμπιστευθεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα με τα χρήματά του. Η απάντηση
ήταν το bitcoin». Συνεπώς, ακόμη και η
καταγωγή του Σατόσι Nακαμότο τίθεται
υπό αμφισβήτηση.

Το μόνο ασφαλές συμπέρασμα που
μπορεί κανείς να εξαγάγει είναι ότι ο άν-
θρωπος πίσω από το bitcoin έχει καταφέρει
να κρύψει πολύ καλά την ταυτότητά του.
Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πρόκειται
για μια ομάδα ανθρώπων, άλλοι ότι ο

Σατόσι Nακαμότο είναι μια ιδιοφυΐα που
δεν ενδιαφέρεται να πάρει τα εύσημα για
τη δημιουργία του. Σε κάθε περίπτωση,
εκτιμάται ότι ο εφευρέτης του δημοφιλούς
κρυπτονομίσματος έχει περίπου 1 εκατ.
bitcoins, δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου
38 δισ. δολάρια. Σύμφωνα μάλιστα με τον
Πιτ Ρίτσο, συντάκτη στο Bitcoin Magazine,
ο οποίος διεξήγαγε εξάμηνη έρευνα σχετικά
με τον Σατόσι Nακαμότο μετά την εξα-
φάνισή του από το Διαδίκτυο το 2010, υ-
πάρχουν ορισμένα στοιχεία που παρατηρεί
κανείς από τις λίγες επώνυμες ενέργειες
του μυστηριώδους ανθρώπου στο Διαδί-
κτυο.

1) Κατ’ αρχάς, στόχος του Σατόσι ήταν
να προσφέρει ένα εναλλακτικό νόμισμα
σε σχέση με όσα διαχειρίζονται και ελέγ-
χουν τα εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Ο Σατόσι είχε γράψει χαρακτη-
ριστικά σε φόρουμ τον Φεβρουάριο του
2009 ότι «το καίριο πρόβλημα με τα πα-
ραδοσιακά νομίσματα είναι το υψηλό ε-
πίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτείται,

ώστε να κινηθούν. Οφείλει κανείς να
ελπίζει πως οι τράπεζες δεν θα υποτιμή-
σουν το νόμισμα, αν και η ιστορία κατα-
δεικνύει ότι έχουν εκμεταλλευθεί πολλές
φορές αυτή την εμπιστοσύνη. Πρέπει να
εμπιστευθούμε τις τράπεζες, ώστε να φυ-
λάσσουν τα χρήματά μας και να τα μετα-
φέρουν ηλεκτρονικά, αλλά τα διοχετεύουν
σε κύματα φούσκας κρατώντας ελάχιστο
επίπεδο αποθεματικών».

2) Επίσης, από τις κινήσεις του όσο
ήταν ενεργός, ο Σατόσι φαίνεται πως φο-
βόταν για την ασφάλεια του bitcoin. Ει-
δικότερα, μετά την κυβερνοεπίθεση του
2010, η οποία διακύβευσε την αυτοσχέδια
νομισματική πολιτική του λογισμικού, ο
Σατόσι σταμάτησε να συνεργάζεται με
άλλους προγραμματιστές και ανακοίνωνε
μόνο τελευταία στιγμή οποιεσδήποτε α-
ναβαθμίσεις. Σε διάστημα ορισμένων μη-
νών μετά το συμβάν, ο Σατόσι είχε πραγ-
ματοποιήσει αρκετές αλλαγές, οι οποίες
ενίσχυσαν τα τείχη ασφαλείας του συ-
στήματος.

3) Τέλος, πάντοτε σύμφωνα με τον
συντάκτη του Βitcoin Magazine, ο Σατόσι
αφαίρεσε το όνομά του από το λογισμικό
του bitcoin το 2010, ουσιαστικά παρα-
χωρώντας τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο που συμ-
μετείχε στο σύστημα. Εξ ου και μέχρι
σήμερα η ταυτότητά του παραμένει ά-
γνωστη.

Εκτιμάται, πάντως, πως η απομάκρυνσή
του από το σύστημα και η απόκρυψη της
ταυτότητάς του έχουν συμβάλει στην προ-
στασία του λογισμικού, αλλά και του ιδίου.
Ειδικότερα, ο Σατόσι στην περίπτωση
που αποκάλυπτε το πραγματικό του όνομα
θα υπόκειτο σε βαριά φορολογία λόγω
της τεράστιας περιουσίας του. Για παρά-
δειγμα, εάν πρόκειται για Αμερικανό πο-
λίτη, η περιουσία του σε bitcoins θα φο-
ρολογείτο κανονικά, αφού κατά την αμε-
ρικανική υπηρεσία δημοσίων εσόδων
(IRS) το bitcoin κατηγοριοποιείται ως πε-
ριουσιακό στοιχείο, όπως ακριβώς και ένα
ακίνητο, και όχι ως ξένο νόμισμα.

O μυστηριώδης
κύριος Νακαμότο
που εφηύρε
το bitcoin
Η ηλικία, η καταγωγή, η περιουσία
και οι επώνυμες ενέργειές του

Η εκτεταμένη χρήση των κεφαλαίων TLTRO μπορεί να αλλοιώνει την πραγματική κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών, υπογραμμίζει
στην έκθεσή του ο διεθνής οίκος αξιολόγησης.

Ο Σατόσι Nακαμότο αφαίρεσε το όνομά του από το λογισμικό του bitcoin το 2010, παραχωρώντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο που συμμετείχε στο σύστημα.

<<<<<<

Το μόνο ασφαλές συμπέρα-
σμα που μπορεί κανείς να 
εξαγάγει είναι ότι ο άνθρω-
πος πίσω από το bitcoin έχει 
καταφέρει να κρύψει πολύ 
καλά την ταυτότητά του. 

<<<<<<<

Ισως το πιο άμεσο κόστος 
από την ευρεία υιοθέτηση
ενός κρυπτογραφημένου
νομίσματος, όπως 
το bitcoin, να αφορά 
τη μακροοικονομική 
σταθερότητα.
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Το δεύτερο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου η
Ευρωζώνη κατόρθωσε να εμφανίσει θε-
αματική ανάκαμψη μετά τη διπλή βουτιά,
που είχε βυθίσει σε ύφεση την οικονομία
της εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Με το σταδιακό άνοιγμα των εθνικών οι-
κονομιών των κρατών-μελών της, οι κα-
ταναλωτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν αρκετό
ρευστό αποταμιεύοντας τους δύσκολους
μήνες του εγκλεισμού, προέβησαν σε αυ-
ξημένες δαπάνες, και στο πεδίο του λια-
νεμπορίου και στης εστίασης. Παράλληλα,
και η ζωηρή δραστηριότητα των εργο-
στασίων στήριξε την οικονομία. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δη-
μοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπη-
ρεσία (Eurostat), το ΑΕΠ της Ευρωζώνης
εκτινάχθηκε κατά 13,7% συγκριτικά με
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ αυξή-
θηκε 2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο
του 2021. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρί-
μηνο του 2021 η Ευρωζώνη παρουσίασε
μια συρρίκνωση στο ΑΕΠ της τάξεως του
0,3%, καθώς είχαν επανέλθει οι περιορι-
στικοί κανόνες ούτως ώστε να ανασχεθεί
η μετάδοση του νέου κύματος του κορω-
νοϊού στην Ευρώπη. Θα πρέπει, πάντως,
να επισημανθεί ότι η ανάκαμψη της Ευ-
ρωζώνης, αν και ανέπτυξε, επιτέλους, ε-
ντυπωσιακούς ρυθμούς, δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί. Σε αντίθεση με την αμερι-
κανική οικονομία, η οποία επέστρεψε στα

προ πανδημίας επίπεδα το δεύτερο τρί-
μηνο, η Ζώνη του Ευρώ δεν προβλέπεται
να φθάσει σε αυτό το ορόσημο πριν από
τα τέλη του έτους. Επιπλέον, η ανεργία
συνολικά στις χώρες της Ευρωζώνης υ-
ποχώρησε, όπως αναμενόταν, στο 7,7%
τον Ιούνιο, αγγίζοντας τα χαμηλότερα ε-
πίπεδα δωδεκαμήνου. 

Η σημαντικότερη πρόκληση την οποία
καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη
δεν είναι άλλη από τη μετάλλαξη «Δέλτα».
Το τελευταίο διάστημα οι ανησυχίες ε-
ντείνονται, διότι τα κρούσματα στις χώρες
της Γηραιάς Ηπείρου αυξάνονται και
πολλοί φοβούνται μήπως οι κυβερνήσεις
υποχρεωθούν να επανέλθουν σε μέτρα
εγκλεισμού, έστω και πιο περιορισμένα
από τα αρχικά. Οπως προειδοποιεί σε ε-
σωτερικό έγγραφό του το Kέντρο Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ,
η μετάλλαξη «Δέλτα» είναι πολύ πιο με-
ταδοτική σε σχέση με τα άλλα στελέχη
του νέου κορωνοϊού, αλλά και συγκριτικά
με άλλους κορωνοϊούς, όπως οι SARS και
MERS, έχοντας παρόμοια μεταδοτικότητα
με ασθένειες όπως η ανεμοβλογιά. Μόνη
λύση φαίνεται να είναι ο εμβολιασμός του
πληθυσμού. Αν και οι εμβολιασθέντες
μπορούν να μολυνθούν και να μεταδώσουν
τον ιό, προσβάλλονται με πολύ μικρότερη
συχνότητα από τους ανεμβολίαστους, ενώ
παρουσιάζουν πολύ πιο ήπια συμπτώματα

και στη συντριπτική πλειονότητά τους
δεν χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

Συνολικά μιλώντας για την οικονομία
της Ευρωζώνης, αυτή αναμένεται να εμ-
φανίσει δυναμικότερη ανάπτυξη το τρέχον
(τρίτο) τρίμηνο του έτους, εκτός εάν επι-
μείνουν τα προβλήματα στο σύστημα ε-
φοδιασμού ή υπάρξει σοβαρότατη έξαρση
κρουσμάτων με δυσμενή αντίκτυπο στην
οικονομική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει

ότι η Ευρωζώνη έχει ακόμα μακρύ δρόμο
να διανύσει προτού η βλάβη που της προ-
ξένησε η πανδημία του κορωνοϊού απο-
κατασταθεί. Η δυναμικότερη ανάκαμψη
κατά την τριμηνία Aπριλίου - Ιουνίου εμ-
φανίζεται στην Ιταλία και στην Ισπανία,
ενώ στη Γαλλία ο ρυθμός ανάπτυξης απο-
δείχθηκε ελαφρώς υψηλότερος των προ-
βλέψεων. Iσως η μεγαλύτερη έκπληξη να
προέρχεται από τη Γερμανία, της οποίας
η παραγωγή αυξήθηκε 1,5%, ήτοι λιγότερο
από το 2% που προέβλεπαν οι οικονομο-
λόγοι και οι αναλυτές οι οποίοι είχαν συμ-
μετάσχει σε δημοσκόπηση του Bloomberg.
Στην περίπτωση της Ιταλίας, το ΑΕΠ της
ενισχύθηκε το δεύτερο τρίμηνο κατά 17,3%
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020
και κατά 2,7% σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο, γεγονός που φανερώνει ότι η οι-
κονομία της χώρας ανακτά δυνάμεις μετά

μία από τις χειρότερες υφέσεις στην ιστορία
της Ευρωζώνης. Η Ισπανία το εν λόγω διά-
στημα είχε ανάπτυξη της τάξεως του 2,8%
εν συγκρίσει με το πρώτο τρίμηνο, καθώς
η κυβέρνηση χαλάρωσε τους περισσότε-
ρους περιορισμούς για τις επιχειρήσεις,
όπως αναφέρεται στα προκαταρκτικά στοι-
χεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Η ανάπτυξη αποδείχθηκε υψηλότερη από
το 2,2% που ανέμεναν οι αναλυτές και ε-
πιτεύχθη μετά τη συρρίκνωση 0,4% στο
πρώτο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η ισπανική
οικονομία αναπτύχθηκε 19,8%, υπερσκε-
λίζοντας το 19% που ανέμεναν οι αναλυτές. 

Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία της
Γαλλίας υπερέβη τις εκτιμήσεις έως ένα
βαθμό, αναπτυσσόμενη κατά 0,9%. Στη
δε Πορτογαλία, το προαναφερθέν διάστημα
το ΑΕΠ ενισχύθηκε 4,9% μετά την περι-
στολή του το πρώτο τρίμηνο. Πέραν τού-

των, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της
Eurostat, ο δείκτης του πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο διαμορφώθηκε
στο 2,2%. Αν και παρατηρείται υπέρβαση
από τον στόχο που έθεσε προσφάτως η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο 2%, οι
αξιωματούχοι της έχουν επισημάνει πως
οι πιέσεις αυτές τελικώς θα εξουδετερω-
θούν, ενώ για το 2023 προβλέπουν τον
δείκτη να διαμορφώνεται στο 1,4% κατά
μέσον όρο. Κατά τις εκτιμήσεις της Τρά-
πεζας, η Ευρωζώνη θα χρειασθεί αρκετούς
μήνες ακόμα, έως τις αρχές του 2022, για
να ισοφαρίσει πλήρως τις ζημίες της παν-
δημίας. Η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ,
τέλος, έχει υπογραμμίσει ότι η κατάσταση
αυτή δημιουργεί καθοδικές πιέσεις στους
μισθούς, κάτι το οποίο διατηρεί ελεγχόμενο
και τον πληθωρισμό.  

REUTERS, BLOOMBERG

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να ε-
πιβάλει τoν πρώτο παγκοσμίως δασμό
άνθρακα στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες
προϊόντα θα επεκτείνει το θέμα της κλι-
ματικής αλλαγής στο εμπόριο, παραβιά-
ζοντας τις διεθνείς αρχές, ενώ ταυτόχρονα
υπονομεύει τις προοπτικές για οικονομική
ανάπτυξη, υποστηρίζει η Κίνα.

Ο διασυνοριακός μηχανισμός προσαρ-
μογής άνθρακα (CBAM) προτάθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει τη μορ-
φή δασμού CO2 επί των ρυπογόνων προϊ-
όντων, με στόχο την προστασία των ευ-
ρωπαϊκών εταιρειών που αντιμετωπίζουν
υψηλότερες τιμές ρύπων.

Η εφαρμογή του από το 2026 σημαίνει
ότι ορισμένες εταιρείες που εισάγουν
στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να
πληρώσουν τον δασμό ρύπων επί προϊ-
όντων όπως ο χάλυβας.

Ωστόσο υπήρξε πάντοτε ένα αμφιλε-
γόμενο μέτρο, με τους εμπορικούς εταίρους
της Ευρώπης να υποστηρίζουν ότι παρα-
βιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

«Ο CBAM είναι ουσιαστικά ένα μονο-
μερές μέτρο με το οποίο εμπλέκεται το
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με το ε-
μπόριο», δήλωσε εκπρόσωπος του κινε-
ζικού υπουργείου Οικολογίας και Περι-
βάλλοντος σε συνέντευξη Τύπου.

«Παραβιάζει τις αρχές του ΠΟΕ και θα
υπονομεύσει σοβαρά την αμοιβαία εμπι-
στοσύνη στην παγκόσμια κοινότητα και
τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης»,
είπε. Επανέλαβε τη στάση της Κίνας ότι
η απάντηση κάθε χώρας στην αλλαγή
του κλίματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη
το επίπεδο οικονομικής της ανάπτυξης
και είπε ότι ο δασμός CO2 θα επηρεάσει
αρνητικά την προθυμία και την ικανότητα
των χωρών να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα.

Ως κορυφαίος κατασκευαστής βιομη-
χανικών πρώτων υλών στον κόσμο, όπως
ο χάλυβας και το τσιμέντο, η Κίνα θα
πληγεί περισσότερο από το καθεστώς δα-
σμών, ανέφεραν ερευνητές του Κέντρου

Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Περιβαλ-
λοντικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστη-
μίου Tsinghua.

Ωστόσο, δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος θα
περιοριστεί με την πάροδο του χρόνου
και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δασμός
θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές επι-
πτώσεις στην ανάπτυξη της Κίνας. Αλλοι

υποστήριξαν ότι η Κίνα θα επηρεαστεί
λιγότερο και ότι θα επιβαρυνθούν περισ-
σότερο άλλοι εμπορικοί εταίροι της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης.

«Οι περισσότεροι τομείς για τους ο-
ποίους μιλάμε αποτελούν μικρό μέρος
του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας προς
την Ε.Ε. Η Ρωσία έχει πολύ μεγαλύτερο
όγκο εμπορικών συναλλαγών, ιδιαίτερα
σε διασυνοριακή ηλεκτρική ενέργεια,
αλλά και σε αλουμίνιο και λιπάσματα», ε-
κτιμά το think tank E3G που ειδικεύεται
σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Η Κίνα ξεκίνησε να λειτουργεί πρό-
σφατα ένα δικό της σύστημα εμπορίας
ρύπων, παρόμοιο με αυτό της Ε.Ε., γεγονός
που θα διευκολύνει τη σύγκριση του κό-

στους μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων.
Από τότε που ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου,
το πολυαναμενόμενο σύστημα κατέγραψε
όγκους συναλλαγών 4,83 εκατ. τόνων, σε
μέση τιμή 51,7 γουάν (6,8 ευρώ) ανά τόνο.
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση το κόστος είναι
πάνω από 50 ευρώ ο τόνος.

Ο συνοριακός δασμός θα μπορούσε
να πιέσει την Κίνα να αυξήσει το κόστος
των ρύπων στο εθνικό της σύστημα, α-
νέφερε ο Guotai Junan Futures σε σημεί-
ωμα.

Επίσης, ισχυρή πίεση στο Πεκίνο θα
ασκούσε η υιοθέτηση μιας πρότασης των
Δημοκρατικών για επιβολή παρόμοιου
δασμού άνθρακα για τα εισαγόμενα ρυ-
πογόνα προϊόντα στις ΗΠΑ.

H βρετανική οικονομία θα παρουσιάσει
φέτος σταθερή ανάκαμψη, αν και με α-
ναταράξεις, προέβλεψε ο πρωθυπουργός
της χώρας Μπόρις Τζόνσον, έχοντας
κατά νουν την εντυπωσιακή αύξηση του
αριθμού των προσλήψεων στον ιδιωτικό
τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο. «Διαπιστώ-
νουμε πως οι θέσεις εργασίας αυξάνονται
και εκτιμώ ότι και μέχρι την εκπνοή της
χρονιάς θα συνεχίσουν να υπάρχουν ε-
μπόδια, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε μια
σταθερή οικονομική ανάκαμψη», δήλωσε
στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC. Κάλεσε
παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν
να βγάζουν συμπεράσματα από τη μείωση
των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη
χώρα την τελευταία εβδομάδα, εξηγώντας
ότι είναι πολύ νωρίς για να αποφανθεί
η ιατρική κοινότητα, αν πρόκειται για
κάτι οριστικό. «Εχουμε παρατηρήσει
πρόσφατα κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά
είναι πολύ νωρίς για να εξαγάγουμε
γενικά συμπεράσματα», είπε ο Βρετανός
πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως επι-
στέγασμα των μαζικών προσλήψεων
στις οποίες επιδόθηκαν τον περασμένο
μήνα οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, διότι οι περιορισμοί ήρθησαν,
η οικονομία άνοιξε και πάλι και η ζήτηση
για προσωπικό εκτινάχθηκε στα ύψη.
Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά
του το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, o αριθμός των υπαλλήλων
που καταχωρίσθηκαν στα βιβλία των ε-
πιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 365.000,
βάσει των στοιχείων της στατιστικής υ-
πηρεσίας. Η ζήτηση για προσωπικό αυ-
ξήθηκε και οι κενές θέσεις μόνον το
Ιούνιο ήταν 962.000, δηλαδή 7% περισ-
σότερες από τον Μάιο. Κατά τον Σούρεν
Θίρου, διευθυντή Οικονομικών στο Βρε-
τανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, «οι αυ-
ξημένες κενές θέσεις φανερώνουν πως

ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθεί να αγω-
νίζεται προκειμένου να βρει προσωπικό.
Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτές
οι δυσκολίες πηγαίνουν πολύ πέραν της
τωρινής συνθήκης – και όταν παρατη-
ρείται έλλειψη εργαζομένων η όποια α-
νάκαμψη ανακόπτεται». Προσφάτως ο
αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας
της Αγγλίας Ντέιβ Ράμντσεν υπογράμμισε
την απροσδόκητη ρώμη της αγοράς ερ-

γασίας και άφησε να εννοηθεί πως τα
στελέχη της τράπεζας θα πρέπει σύντομα
να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόσυρσης
των επειγόντων μέτρων στήριξης της
οικονομίας, ώστε να μπορέσουν να θέ-
σουν υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέ-
σεις. 

Το τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου οι μισθοί,
συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους,
παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του
7,3%, η οποία ήταν και η ταχύτερη στα
χρονικά. Ωστόσο, οι στατιστικολόγοι
προειδοποιούν ότι η εικόνα έχει δια-
στρεβλωθεί από την πανδημία. Το μείζον
ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά την 30ή
Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγουν τα προ-
γράμματα επιδότησης μισθών. 

Σχεδόν 2,4 εκατ. άνθρωποι ωφελού-
νταν από αυτά από τα τέλη Μαΐου, και
ενώ οι έρευνες δείχνουν πως ο αριθμός
έχει έκτοτε μειωθεί, πολλοί από τους δι-
καιούχους θα βρεθούν εκτός αγοράς ερ-
γασίας το φθινόπωρο. 

REUTERS, BLOOMBERG

The New Equation.
 

www.pwc.com.cy/en/the-new-equation.html

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, η Ευρωζώνη θα χρειασθεί αρκετούς μήνες ακόμη, έως τις αρχές του 2022, για να ισοφαρίσει πλήρως τις ζημίες της πανδημίας.

<<<<<<<

Η ανεργία υποχώρησε
στο 7,7% τον Ιούνιο, 
αγγίζοντας τα χαμηλότερα 
επίπεδα δωδεκαμήνου. 

Ανακάμπτει
με ραγδαίους
ρυθμούς 
η Ευρωζώνη
Tο ΑΕΠ της εκτινάχθηκε το β΄ τρίμηνο
κατά 13,7% συγκριτικά με αυτό του 2020

Αντιδρά η Κίνα στο σχέδιο της Ε.Ε. για δασμό CO2
στα ρυπογόνα προϊόντα τρίτων χωρών

Ισχυρή αύξηση 
της απασχόλησης 
στη Βρετανία

Ως κορυφαίος κατασκευαστής βιομηχανικών πρώτων υλών στον κόσμο, όπως ο χάλυβας και το τσιμέντο, η Κίνα θα πληγεί περισσότερο
από το καθεστώς δασμών.

<<<<<<<

Για ένδειξη της σταθερής
οικονομικής ανάκαμψης 
της χώρας κάνει λόγο
ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον.

<<<<<<<

Παραβιάζει τους κανόνες
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, υποστηρίζουν 
Κινέζοι αξιωματούχοι.
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Eπώδυνες για 
τους επενδυτές

oι μεταρρυθμίσεις 
της Κίνας

Οι μαζικές απώλειες στις κεφαλαιαγορές
της Κίνας δεικνύουν την απαρχή μιας
νέας εποχής, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι
οι επενδυτές, όντας αντιμέτωποι με μια
κυβέρνηση που θέτει σε προτεραιότητα
τον σοσιαλισμό και όχι τους μετόχους.
Επιπλέον, οι αλλαγές που προωθούνται
σε επίπεδο ρυθμιστικού πλαισίου ξα-
ναγράφουν τους παλιούς κανόνες του
παιχνιδιού. Το επενδυτικό κλίμα και οι
μετοχές δέχθηκαν πλήγμα, διότι οι α-
ξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος θέλουν να αναμορφώσουν τους
κλάδους των ακινήτων, της εκπαίδευσης
και της τεχνολογίας, ώστε να ελέγξουν
τα κόστη και να εξυπηρετήσουν καλύ-
τερα τους απλούς ανθρώπους. Κατά
τους επενδυτές, το νέο μοντέλο ιεραρχεί
τη συλλογική ευημερία, όπως την ορίζει
ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, υψηλότερα
από τη χαoτική και φρενήρη ανάπτυξη.
Αναλυτές επισημαίνουν πως πρόκειται
για την πιο σημαντική μεταστροφή στη
φιλοσοφία της Κίνας, από τότε που ο
πρώην ηγέτης της Ντενγκ Ξιαοπίνγκ
–προ 40 ετών– έθεσε ως ύψιστη προ-
τεραιότητα την ανάπτυξή της.

Η πρώτη ένδειξη ήταν πέρυσι τον
Νοέμβριο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές
τορπίλισαν την εισαγωγή της Αnt, της
εταιρείας χρηματοπιστωτικής τεχνο-
λογίας του Τζακ Μα, κόβοντας τα δικά
του φτερά και εξανεμίζοντας τα παγκό-
σμια επενδυτικά κεφάλαια που στοι-
χημάτιζαν σε αυτήν. Εκτοτε και μέσα
στους εννέα μήνες που μεσολάβησαν,
εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών,
των χρηματιστηριακών συναλλαγών,
του κρυπτογραφημένου νομίσματος,
αλλά και της υψηλής τεχνολογίας, καθώς
και στο πεδίο της εκπαίδευσης πρό-
σφατα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ριζικές
αλλαγές ή είδαν τις Αρχές να παρεμ-
βαίνουν δυναμικά στις δραστηριότητές
τους.

Ο κλαδικός δείκτης της τεχνολογίας
στο Χονγκ Κονγκ, που εγκαινιάστηκε
θριαμβευτικά πέρυσι τον Ιούλιο και συ-
ναπαρτίζεται από κολοσσούς, όπως οι
Tencent και Alibaba, έχει κατακρημνι-
στεί 40% από φέτος τον Φεβρουάριο
σε επίπεδα ναδίρ. «Το ευρύ φάσμα κρα-
τικών παρεμβάσεων με στόχο τον έλεγχο
του ιδιωτικού τομέα προξένησε ένα
κρεσέντο μαζικών πωλήσεων υπό το
κράτος πανικού», επισημαίνουν ανα-
λυτές της επενδυτικής τράπεζας
Jefferies. «Οι Αρχές αποπειρώνται να
περιορίσουν την κοινωνική ανισότητα,

ελέγχοντας τις υπερβολικές αυξήσεις
τιμών, που επηρεάζουν δυσμενώς το
κόστος ζωής». Οπως διευκρινίζει ο Ζα-
οπένγκ Σιγκ, προϊστάμενος αναλυτής
στρατηγικής στην ΑΝΖ, «αυτές οι πο-
λιτικές φανερώνουν την πολιτική βού-
ληση να διακηρυχθούν εκ νέου οι ρίζες
του Κομμουνιστικού Κόμματος, να κα-
ταδειχθεί η προοδευτικότητά του και
να έχει απήχηση στις μάζες. Το μήνυμα
συνίσταται στο ότι η Κίνα δεν είναι κα-
πιταλιστική, αλλά σοσιαλιστική χώρα».
Οι επενδυτές μέχρι στιγμής έχουν θο-
ρυβηθεί και πανικοβληθεί. Πούλησαν
μαζικά μετοχές εταιρειών στον κλάδο
της υγείας, εκτιμώντας ότι αυτός θα
είναι ο επόμενος στόχος της κυβέρνη-
σης, αν και ήδη δέχονται χτυπήματα
και οι κλάδοι ακινήτων και εκπαίδευσης.
Κατά τον διαχειριστή κεφαλαίων Γιουάν
Γιουβέι, «τα τρία μεγάλα βουνά που

στραγγαλίζουν τις κινεζικές οικογένειες
είναι η στέγη, η υγεία και η εκπαίδευση».
Και συμπληρώνει: «Πρόκειται για τις
δυναμικότερες μεταρρυθμίσεις των τε-
λευταίων πολλών ετών».

Συν τοις άλλοις, αυξάνονται και οι
κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα της χώρας, το οποίο ακόμα τελεί
σε φάση ανάκαμψης από την πανδημία
του κορωνοϊού, διότι οι Αρχές δεν σπεύ-
δουν να διασώσουν τους πρώην προ-
στατευόμενους κολοσσούς ή δημόσιους
ομίλους, οι οποίοι ρέπουν προς τη χρε-
οκοπία. «Τα τελευταία 20 χρόνια οι
Αρχές στην Κίνα θα εθελοτυφλούσαν
έναντι παράνομων πρακτικών, ατασθα-
λιών και περιπτώσεων φοροδιαφυγής,
διότι η οικονομία ήκμαζε. Τώρα όμως
που επιβραδύνεται, το ερώτημα είναι
πώς θα μοιραστεί η πίτα. Εξ ου και πρέ-
πει να ζυγίζουν από τη μία τη δικαιοσύνη
και από την άλλη την αποδοτικότητα»,
όπως παρατηρεί ο Μινγκ Λιάο, ιδρυτής
και συνεταίρος της επενδυτικής Prospect
Avenue Capital.

Η σοβαρότητα των υποθέσεων βρώμικου
χρήματος για την Ε.Ε. φαίνεται από την
τελευταία δήλωση του αντιπροέδρου της
Κομισιόν. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά
ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, «η νομοθεσία
μας για την καταπολέμηση των περιπτώ-
σεων βρώμικου χρήματος είναι η πιο αυ-
στηρή στον κόσμο, αλλά οφείλουμε κιόλας
να την εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέ-
πεια». Πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης δεν τηρούν σχολαστικά τα προ-
βλεπόμενα ή δεν ελέγχουν ύποπτες συ-
ναλλαγές με τη δέουσα αυστηρότητα. Γι’
αυτόν τον λόγο η Κομισιόν προτείνει και
επισήμως πλέον την ίδρυση μιας νέας
ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, η οποία
θα ελέγχει τις αντίστοιχες εθνικές αρχές.
Επιπλέον θα έχει την αρμοδιότητα να ε-
λέγχει απευθείας τα νομικά πρόσωπα
που πραγματοποιούν διασυνοριακές συ-
ναλλαγές, εφόσον παρατηρηθεί κάτι ύ-
ποπτο. Ωστόσο, όλα αυτά δεν γίνονται
από τη μία μέρα στην άλλη. Το νέο θεσμικό
όργανο θα ξεκινήσει το έργο του σε τρία
χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν
τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι να α-
ναπτύξει την πλήρη δυναμική του. Τα
κράτη-μέλη έχουν ήδη εγκρίνει τη σύ-
στασή του και θα έχει παρεμφερή λει-
τουργία με την επιτροπή εποπτείας, που
έχει ήδη συσταθεί για τις ευρωπαϊκές
τράπεζες. Ασφαλώς δεν λείπουν οι δια-
φωνίες και μία από αυτές αφορά την έδρα
της νέας εποπτικής αρχής. Οπως χαρα-
κτηριστικά παραδέχεται η αρμόδια Ευ-
ρωπαία επίτροπος Μέιριντ Μακγκίνες,
παρουσιάζοντας τη νέα νομοθετική πρό-
ταση της Κομισιόν, «το ξέπλυμα χρήματος
είναι μια ξεκάθαρη απειλή για τους πο-
λίτες, τους δημοκρατικούς θεσμούς και
το δημοσιονομικό μας σύστημα». Εκτι-
μάται ότι ο τζίρος από τις συναλλαγές με
τη χρήση βρώμικου χρήματος φτάνει τα
133 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1,5% του συνόλου της ευρω-
παϊκής οικονομίας. «Δεν μπορούμε πλέον
να υποβαθμίζουμε και να υποτιμούμε το
μέγεθος του προβλήματος, θα πρέπει να
σφραγίσουμε τις κρυψώνες που ακόμη
χρησιμοποιούν οι εγκληματίες», προει-
δοποιεί η επίτροπος. Για να γίνει αυτό η
επίτροπος Μακγκίνες επιχειρεί να ενο-
ποιήσει τις διαφορετικές διατάξεις που
ισχύουν σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Κύριο ζη-
τούμενο είναι η διαφάνεια ως προς το ι-
διοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων
και την αγορά ακινήτων. Σε λίγα χρόνια
θα πρέπει να έχουν εξαφανιστεί οι εται-
ρείες που λειτουργούν χωρίς όνομα ή

μόνο μέσω καταπιστευματούχων και «αν-
θρώπων-βιτρίνα». Απαραίτητη θεωρείται
και η σύσταση ενιαίου μητρώου για όλους
τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και τους κα-
τόχους αυτών των λογαριασμών.

Μέθοδοι συγκάλυψης
Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ε-

πιτροπής εκτιμούν ότι ο κατακερματισμός
παράνομων περιουσιών σε όλο και μι-
κρότερα ποσά, η σύσταση εταιρειών που
διασυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνο-
νται μεταξύ τους, καθώς και η διασπορά
εσόδων σε περισσότερους τραπεζικούς
λογαριασμούς στο εξωτερικό είναι μερικές
από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ε-
πιτήδειοι για να συγκαλύψουν τα ίχνη
του χρήματος, όταν αυτό προέρχεται από
εμπόριο ναρκωτικών, παράνομη πορνεία,
παράνομα τυχερά παιχνίδια, εμπορία αν-
θρώπων και συναφή αδικήματα. Με μία

νέα οδηγία για την καταπολέμηση του
βρώμικου χρήματος –την έκτη κατά σει-
ράν– η Κομισιόν θα επιχειρήσει να δυ-
σχεράνει τη δραστηριότητα του οργα-
νωμένου εγκλήματος αλλά και τη χρη-
ματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριο-
τήτων. Στο στόχαστρο των αρμοδίων θα
βρίσκονται και τα κρυπτογραφημένα νο-
μίσματα, τα οποία θεωρείται πως διευ-
κολύνουν τις ανώνυμες συναλλαγές. Εν
τω μεταξύ εξακολουθούν να διατυπώνο-
νται διαφωνίες για την πρόταση Ντο-
μπρόφσκις, η οποία αφορά την απαγό-
ρευση όλων των πληρωμών με μετρητά
για ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ο ίδιος
θεωρεί ότι η επιμονή στην «οικονομία
των μετρητών» ανοίγει κερκόπορτες για
το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Παρά-
δειγμα: Μια πιτσαρία μπορεί να «φου-
σκώσει» τον τζίρο της, διοχετεύοντας
έτσι παράνομο χρήμα σε νόμιμες δρα-
στηριότητες. Αλλά και στις αγοραπωλησίες
ακινήτων οι συναλλαγές γίνονται πολλές
φορές με βαλίτσες γεμάτες μετρητά, χωρίς
να εξετάζεται η προέλευση του χρήματος.
Ας μη λησμονούμε πως ακόμα και σήμερα
το 70% των συναλλαγών στην Ευρώπη
γίνεται με μετρητά. Σε ορισμένα κράτη-
μέλη προβλέπονται ήδη περιορισμοί.
Στην Ελλάδα, μάλιστα, απαγορεύεται να
χρησιμοποιηθούν μετρητά για συναλλαγές
άνω των 500 ευρώ. Ωστόσο, σε άλλες χώ-

ρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, δεν
υπάρχει όριο. Ο Αυστριακός υπουργός
Οικονομικών, Γκέρνοτ Μπλούμελ, δηλώνει
πως στηρίζει τον αγώνα κατά του οργα-
νωμένου εγκλήματος, αλλά θεωρεί ου-
τοπική την εκτίμηση ότι οι εγκληματίες
χρησιμοποιούν μόνο μετρητά. «Αυτό που
παρατηρούμε εμείς είναι ότι οι ύποπτες
δραστηριότητες μεταφέρονται στο Δια-
δίκτυο», δήλωσε ο κ. Μπλούμελ την πε-
ρασμένη εβδομάδα στη Βιέννη. «Θεωρώ
πιο σημαντικό να επικεντρώσουμε εκεί
την προσοχή μας, αντί να επιβάλουμε
αυθαίρετα όρια, τα οποία θα ενίσχυαν
την τάση για κατάργηση των μετρητών».

Πάντως, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Βάλντις Ντομπρόφσκις ανησυχεί για το
κύρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως έδρας
για χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ξέσπασε
το σκάνδαλο FinCen-Files, ήταν σαφής
η εμπλοκή μεγάλων ευρωπαϊκών τραπε-
ζών σε αυτό. Το 2018 είχε γίνει γνωστή
ότι μια μεγάλη τράπεζα από τη Δανία, η
Danske Bank, είχε ξεπλύνει ποσό έως
200 δισ. ευρώ μέσω υποκαταστήματός
της στην Εσθονία. Το σκάνδαλο εκείνο
της Danske Bank είχε δώσει αφορμή για
τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κο-
μισιόν, την οποία απομένει να αποδεχθούν
τα 27 κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

<<<<<<<<

Απαραίτητη θεωρείται 
και η σύσταση ενιαίου 
μητρώου για όλους τους
τραπεζικούς λογαριασμούς
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Νέα Αρχή της Ε.Ε. για την πάταξη
υποθέσεων «μαύρου» χρήματος
Θα μπορεί να ελέγχει απευθείας διασυνοριακές συναλλαγές από νομικά πρόσωπα

Των BLAKE SCHMIDT, COCO LIU 
και VENUS FENG - BLOOMBERG

Η εποχή του απεριόριστου κέρδους για
τους βαθύπλουτους της Κίνας φαίνεται
πως φτάνει στο απότομο τέλος της. Φέτος,
μια χρονιά που μόνο μέσα στο πρώτο ε-
ξάμηνο οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του
κόσμου αύξησαν τον πλούτο τους συνολικά
κατά 209 δισ. δολ., οι πλουσιότεροι Κινέζοι
μεγιστάνες του δείκτη Bloomberg είδαν
τις περιουσίες τους να μειώνονται συνολικά
κατά 16 δισ. δολάρια. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι μετοχές
των εταιρειών τους υποχώρησαν κατά
μέσο όρο 13% και ήταν η πρώτη φορά έ-
πειτα από τουλάχιστον έξι χρόνια που
κατέγραψαν πτώση, ενώ γενικότερα τα
κινεζικά χρηματιστήρια κινούνταν ανο-
δικά. Η μετοχή της τεχνολογικής Didi
έχει σημειώσει απώλειες 14% από την ει-
σαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης στις 30 Ιουνίου. Μείωσε, έτσι,
τον πλούτο των συνιδρυτών της κατά
σχεδόν 800 εκατ. δολ. Πίσω από αυτές
τις ζημίες βρίσκεται η εκστρατεία υπο-
ταγής των ισχυρών επιχειρηματιών που
έχει προ πολλού κηρύξει το Πεκίνο, αλλά
την επέσπευσε τον Νοέμβριο όταν ανά-
γκασε τον όμιλο Ant Group, θυγατρική
της Alibaba του Τζακ Μα, να ακυρώσει
την αρχική δημόσια εγγραφή της την τε-
λευταία στιγμή. 

Η πολιτική ηγεσία της Κίνας επιβάλλει
αυστηρότερες ρυθμίσεις σε ορισμένες
από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της
χώρας, που καλύπτουν από τις χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες μέχρι τις πλατφόρμες
του διαδικτύου και τις βάσεις δεδομένων
που στηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο
της σύγχρονης Κίνας. Η τελευταία κίνηση
σε αυτή την εκστρατεία έγινε το Σάββατο,
όταν οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα
τους νέους κανόνες που επιβάλλουν σε
όλες τις εγχώριες εταιρείες να υπόκεινται
σε διεξοδικό έλεγχο ασφαλείας στον κυ-
βερνοχώρο πριν από την εισαγωγή τους
στο  χρηματιστήριο άλλης χώρας . Τα κί-
νητρα αυτής της εκστρατείας του Πεκίνου

ποικίλλουν. Ανάμεσά τους η ανησυχία
για τη μονοπωλιακή συμπεριφορά από
πλευράς της βιομηχανίας των εταιρειών
τεχνολογίας, οι κίνδυνοι που απειλούν τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως
οι πλατφόρμες δανεισμού που δεν υπό-
κεινται σε επαρκείς ρυθμίσεις, αλλά ακόμη
και το γεγονός ότι οι ισχυρές επιχειρήσεις
συγκεντρώνουν στα χέρια τους μεγάλο
όγκο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Ισως, όμως, το ισχυρότερο κίνητρο της
κινεζικής ηγεσίας –που δεν το κρύβει άλ-
λωστε– είναι να θέσει υπό έλεγχο τους
μεγιστάνες, καθώς ορισμένοι από αυτούς
έχουν συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη και
επιρροή στην οικονομία των 14 τρισ. δο-
λαρίων. Οπως υπογράμμισε προσφάτως
αξιωματούχος, το Πεκίνο θέλει να εμπο-
δίσει τους δισεκατομμυριούχους της Κίνας
να αναδειχθούν σε παράγοντα εξίσου ι-
σχυρό με τις παντοδύναμες οικογενειακές
επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην οικο-

νομία της Νότιας Κορέας και σε πολλά ε-
πίπεδα της πολιτικής της ζωής. 

Σε όλα αυτά προστίθεται και η αγωνία
της κινεζικής κοινής γνώμης για τη διαρ-
κώς διευρυνόμενη ανισότητα. Στο πλαίσιο
ομιλίας του τον Οκτώβριο, ο Κινέζος πρό-
εδρος Σι Τζινπίνγκ αναγνώρισε πως η ρα-
γδαία ανάπτυξη της χώρας παρουσιάζει

«ανισορροπίες» και τόνισε πως πρέπει
τελικός στόχος να είναι «η κοινή ευημε-
ρία». Αναδύεται έτσι, η νέα εποχή για
τους δισεκατομμυριούχους της χώρας
και τους επενδυτές που τους στηρίζουν.
Ανήκουν πλέον στο παρελθόν οι ημέρες
που μεγιστάνες όπως ο Τζακ Μα μπορού-
σαν να παραβιάζουν τους κανόνες του

κράτους για να προωθήσουν την ανάπτυξη
των επιχειρήσεών τους και να συγκρου-
στούν με εδραιωμένα συμφέροντα, όπως,
για παράδειγμα, με τις κρατικές τράπεζες.
Δημόσια πρόσωπα με ισχυρή ακτινοβολία,
που για μεγάλο χρονικό διάστημα αντι-
μετωπίζονταν ως κεφάλαια για τους ιδρυ-
τές των εταιρειών τεχνολογίας, σήμερα

θεωρούνται βάρος για την εταιρεία. 
Ο νέος κώδικας δεοντολογίας απαιτεί

από τους βαθύπλουτους της Κίνας υπακοή
στο Κομμουνιστικό Κόμμα, περισσότερες
χορηγίες και δωρεές και περισσότερο εν-
διαφέρον για την ευημερία των υπαλλήλων,
αν χρειάζεται ακόμη και εις βάρος της κερ-
δοφορίας τους. Ο Τζακ Μα, που σχολίασε

επικριτικά τις ρυθμιστικές αρχές της Κίνας
στην τελευταία δημόσια ομιλία του προτού
ανασταλεί απότομα η εισαγωγή της Ant
στο χρηματιστήριο, έχει έκτοτε κάνει λίγες
και πολύ προσεκτικά μελετημένες εμφα-
νίσεις. Ο Κόλιν Χουάνγκ, επιχειρηματίας
και ιδιοκτήτης της Pinduoduo, κολοσσού
του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει υποστεί
διεξοδικούς ελέγχους, καθώς έχει κατη-
γορηθεί για απάνθρωπα συνεχή ωράρια
εργασίας. Αναγκάστηκε, έτσι να παραιτηθεί
από τη θέση του προέδρου και διευθύνο-
ντος συμβούλου, αλλά και να χαρίσει με-
τοχές αξίας πολλών δισ. δολαρίων. Ο ιδρυ-
τής της ByteDance,  Ζανγκ Γιμίνγκ, ανα-
κοίνωσε τον Μάιο ότι σκοπεύει να παραι-
τηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου και να αφιερώσει περισσότερο
χρόνο στο φιλανθρωπικό του έργο. Ο Γου-
άνγκ Ξινγκ, πρόεδρος του κολοσσού πα-
ράδοσης τροφίμων κατ’ οίκον Meituan,
έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τον Μάιο, ο-

πότε δημοσίευσε ποίημα 1.100 ετών που
ορισμένοι ερμήνευσαν ως κριτική στην
κυβέρνηση. Ο Γουάνγκ διευκρίνισε αργό-
τερα ότι η ανάρτησή του στόχευε στους
κοντόφθαλμους της ίδιας της βιομηχανίας
του. Σύμφωνα, όμως, με πηγές που γνω-
ρίζουν την υπόθεση, το Πεκίνο του συνέ-
στησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη εγκρίνει τη σύσταση του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Εκτιμάται ότι ο τζίρος από τις συναλλαγές με
τη χρήση βρώμικου χρήματος φτάνει τα 133 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας απαιτεί από τους βαθύπλουτους της Κίνας υπακοή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, περισσότερες χορηγίες και
δωρεές και περισσότερο ενδιαφέρον για την ευημερία των υπαλλήλων, αν χρειάζεται ακόμη και εις βάρος της κερδοφορίας τους. Ο Τζακ
Μα, που σχολίασε επικριτικά τις ρυθμιστικές αρχές της Κίνας στην τελευταία δημόσια ομιλία του –προτού ανασταλεί απότομα η εισαγωγή
της θυγατρικής της Alibaba, Ant, στο χρηματιστήριο– έχει έκτοτε κάνει λίγες και πολύ προσεκτικά μελετημένες εμφανίσεις.

<<<<<<<

Oι αξιωματούχοι
θέλουν να αναμορφώσουν
τους κλάδους των 
ακινήτων, της εκπαίδευσης
και της τεχνολογίας, ώστε
να ελέγξουν τα κόστη.

Μειώθηκε κατά 16 δισ. δολ. ο πλούτος των Κινέζων κροίσων 
Οι μετοχές των εταιρειών τους υποχώρησαν κατά μέσο όρο 13% σε ένα 6μηνο - Αιτία οι αυστηρές ρυθμίσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση

<<<<<<<

Πίσω από αυτές τις ζημίες
βρίσκεται η εκστρατεία υπο-
ταγής των ισχυρών επιχειρη-
ματιών που έχει προ πολλού
κηρύξει το Πεκίνο, αλλά την
επέσπευσε τον Νοέμβριο, 
όταν ανάγκασε τον όμιλο 
Ant Group να ακυρώσει 
την αρχική δημόσια εγγραφή
της την τελευταία στιγμή. 

<<<<<<<

Ανήκουν πλέον στο παρελ-
θόν οι ημέρες που μεγιστά-
νες μπορούσαν να παραβιά-
ζουν τους κανόνες του κρά-
τους για να προωθήσουν την
ανάπτυξη των επιχειρήσεών
τους και να συγκρουστούν
με εδραιωμένα συμφέρο-
ντα, όπως, για παράδειγμα,
με τις κρατικές τράπεζες. 
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Σε απρόσμενα ύψη εκτινάχθηκαν τα κέρδη
των τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ,
όπως αναφέρουν τα ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία, την ώρα που η παγκόσμια οικο-
νομία εξέρχεται από την κρίση της παν-
δημίας. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε
πως η ίδια η πανδημία έδωσε πάμπολλες
ευκαιρίες πλουτισμού στις εν λόγω εται-
ρείες, διότι μεγάλο μέρος της οικονομικής
δραστηριότητας και της κατανάλωσης
μετατοπίστηκε στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα
με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας
Financial Times, τα αποτελέσματα που
ανακοίνωσαν οι Apple, Alphabet και
Microsoft έδειξαν πως η ζήτηση για ψη-
φιακές υπηρεσίες και συσκευές υψηλής
τεχνολογίας –μικρότερες ή μεγαλύτερες–
συνεχίζει να αυξάνεται, με αποτέλεσμα
οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να έχουν
ωφεληθεί τα μέγιστα από τη φετινή στα-
διακή ανάκαμψη της οικονομίας. Ειδικό-
τερα, η εταιρεία που συνίδρυσε ο Στιβ
Τζομπς, η Apple, είχε το τρίμηνο Απριλίου
- Ioυνίου τα υψηλότερα κέρδη στην 45χρο-
νη ιστορία της. Το ίδιο διάστημα η
Alphabet, η μητρική της γνωστής μας
Google, εμφάνισε διπλασιασμό στα δικά
της κέρδη και η Microsoft είδε τις πωλήσεις
του λογισμικού της να εξακοντίζονται. Οι
τρεις αμερικανικές εταιρείες στον κλάδο

της υψηλής τεχνολογίας ανακοίνωσαν α-
θροιστικά κέρδη μετά φόρων ύψους σχεδόν
5 δισ. δολαρίων την εβδομάδα κατά το
προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά είχαν
κέρδη 56,8 δισ. δολ., τα οποία αποδείχθη-
καν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι
και υπερέβησαν τις προβλέψεις της Γουόλ
Στριτ κατά 30%.

Η Apple εμφάνισε κέρδη ύψους 21,7
δισ. δολαρίων, ενώ τα έσοδά της αυξήθη-
καν 36% σε σύγκριση με ένα χρόνο νω-

ρίτερα και διαμορφώθηκαν στα 81,4 δισ.
δολάρια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες.
Εχοντας επιτύχει αυτά, οδεύει προς το
καλύτερο οικονομικό έτος όλων των επο-
χών, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να κά-
νουν λόγο για καθαρά κέρδη ύψους 86
δισ. δολαρίων στη χρήση που λήγει τον
Σεπτέμβριο. Εάν επιβεβαιωθούν, θα πρό-

κειται για αύξηση 51% σε σχέση με το πε-
ρυσινό ρεκόρ. Αν και οι εξελίξεις ήταν
πέρα από ευνοϊκές, η τιμή της μετοχής
της Apple κατέγραψε πτώση 2% στη διάρ-
κεια των μεταμεσονύκτιων συναλλαγών.
Kι αυτό διότι οι επενδυτές είχαν στραμμένη
την προσοχή τους στην προειδοποίηση
του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου,
Τιμ Κουκ, ότι έσοδα και κέρδη δεν μπορούν
να συνεχίσουν να αναπτύσσονται για
πολύ καιρό ακόμη με αυτούς τους ρυθμούς.
«Το τρίμηνο αυτό είχαμε μια αυξανόμενη
αίσθηση αισιοδοξίας από τους καταναλωτές
στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο, μια νέα
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά, ό-
πως μας έδειξαν και οι τελευταίοι 18 μήνες,
η πρόοδος που έγινε δεν μπορεί να θεω-
ρείται δεδομένο ότι θα συνεχιστεί», εξή-
γησε ο διευθύνων σύμβουλος της Αpple.
Η Alphabet, τώρα, η μητρική της Google,
που δεσπόζει στις διαδικτυακές διαφημί-
σεις, είχε επίσης το καλύτερο τρίμηνο
στην ιστορία της. Τα έσοδά της εκτινά-
χθηκαν κατά 62%, στα 61,88 δισ. δολάρια,
και τα καθαρά κέρδη της υπερδιπλασιά-
στηκαν, στα 18,53 δισ. δολάρια. Αναφορικά
με τα έσοδα από πωλήσεις διαφημίσεων,
αυτά ήταν αυξημένα κατά 69%, στα 50,44
δισ. δολάρια.

Σε τροχιά απογείωσης, τέλος, βρέθηκε

και η εταιρεία που συνίδρυσε ο Μπιλ
Γκέιτς. Η Microsoft το τρίμηνο Απριλίου
- Ιουνίου είχε έσοδα αυξημένα κατά 21%,
στα επίπεδα ρεκόρ των 46,2 δισ. δολαρίων.

Τα καθαρά κέρδη της ενισχύθηκαν εντυ-
πωσιακά κατά 47%, στα 16,5 δισ. δολάρια.
Αναλυτές ανέμεναν κέρδη 14,6 δισ. δο-
λαρίων επί εσόδων 44,1 δισ. δολαρίων.

Το τρέχον τρίμηνο η εταιρεία προσδοκά
έσοδα 44,2 δισ. δολαρίων, ενώ η τιμή της
μετοχής της έχει σημειώσει κέρδη της
τάξεως του 40% τον τελευταίο χρόνο.

Αν πιστεύετε πως ανάμεσα στις κορυφαίες
αεροπορικές εταιρείες του κόσμου θα δού-
με να εμφανίζονται πρώτες και καλύτερες
ορισμένες ευρωπαϊκές ή έστω κάποιες α-
μερικανικές, μάλλον θα απογοητευτείτε.
Στην τελευταία της αξιολόγηση η ιστο-
σελίδα που ασχολείται με την ασφάλεια
των αερομεταφορέων, AirlineRatings.com,
ανάμεσα στις 20 κορυφαίες αεροπορικές
σε παγκόσμια κλίμακα θέτει πρώτη την
καταριανή Qatar Airways, ενώ η βρετα-
νική ΒΑ (Βritish Airways) και η γερμανική
Lufthansa καταλαμβάνουν τη 10η και
την 11η θέση αντιστοίχως. Ο εν λόγω
κατάλογος καταρτίζεται από την ιστο-
σελίδα, ακολουθώντας ορισμένα παρα-
δοσιακά κριτήρια, όπως είναι η ασφάλεια,
η υπηρεσία πτήσης, η άνεση των επιβα-
τών και τα δρομολόγια που εκτελούν οι
εταιρείες – σύμφωνα με δημοσίευμα του
CNBC. Ωστόσο φέτος, δεδομένων των
νέων συνθηκών, προστέθηκαν καινούργια
κριτήρια και για πρώτη φορά οι αεροπο-
ρικές εταιρείες αξιολογήθηκαν –έως έναν
βαθμό– και από τον τρόπο με τον οποίο
αντέδρασαν στην πανδημία του κορω-
νοϊού. «Ο κορωνοϊός επηρέασε τις βαθ-
μολογίες με δύο τρόπους», δήλωσε ο ε-
πικεφαλής της AirlineRatings.com, Τζέφρι
Τόμας. «Οι αεροπορικές εταιρείες έπρεπε
να συμμορφώνονται με τα υγειονομικά
πρότυπα και πρωτόκολλα του κορωνοϊού.
Παράλληλα, από τη δέσμη των κριτηρίων
μας φέτος αφαιρέσαμε εκείνο το οποίο
αφορούσε την κερδοφορία». Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιβολή
των διεθνών περιορισμών στις μετακι-
νήσεις από πέρυσι τον Μάρτιο και η στα-
διακή και ανομοιογενής άρση τους προ-
κάλεσε τεράστιες ζημίες συλλήβδην στον
κλάδο, ο οποίος θα αργήσει πολύ να ε-
πανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδά του
– άλλωστε, ο κορωνοϊός μεταβάλλει εκ
βάθρων τον τρόπο που οι άνθρωποι τα-
ξιδεύουν.

Η Qatar Airways κατέκτησε την πρώτη
θέση φέτος, με τον τίτλο «Αεροπορική ε-
ταιρεία της χρονιάς». Ο εν λόγω αερομε-
ταφορέας, ο οποίος έχει έδρα την Ντόχα,
κατέκτησε την κορυφαία αναγνώριση
χάρη στο ότι έχει καινοτομίες στην καμπίνα
του, στην ποιότητα των υπηρεσιών πτή-
σης, καθώς και τη δέσμευσή του να συ-
νεχίσει να λειτουργεί και να διεκπεραιώνει
τις δραστηριότητές του σε όλη τη διάρκεια

της πανδημίας – τα σχετικά αναφέρονται
στην ανακοίνωση της AirlineRatings.com.
Επιπροσθέτως, η Qatar Airways κατέχει
και άλλες πρωτιές στον κλάδο, όπως ανα-
φέρει η AirlineRatings.com. Παραδείγματος
χάριν, είναι η πρώτη η οποία ολοκλήρωσε
τον έλεγχο ασφαλείας, τον οποίο επιτάσσει
η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών και συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων που δο-
κιμάστηκαν για το ψηφιακό πιστοποιητικό
του κορωνοϊού για τις ασφαλείς μετακι-
νήσεις. Διαθέτει επίσης έναν από τους

νεότερους στόλους αεροσκαφών στον κό-
σμο, σύμφωνα με το CNBC. Ειδικότερα,
η κατάταξη έχει ως εξής: πρώτη  η Qatar
Airways, η οποία το 2020 είχε βρεθεί στην
9η θέση, δεύτερη η νεοζηλανδική Air New
Zealand –από την 1η στην κατάταξη του
2020– και στην τρίτη η Singapore Airlines,
από τη 2η προηγουμένως, και ακολουθούν
οι: Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Virgin
Atlantic, United Airlines, EVA Air, British
Airways, Lufthansa, All Nippon Airways,
Finnair, Japan Airlines, KLM, Hawaiian
Airlines, Alaska Airlines, Virgin Australia,
Delta Air Lines και Etihad Airways. Αξίζει
να αναφερθεί πως οι περισσότεροι αερο-
μεταφορείς διατήρησαν παρόμοια θέση
με εκείνη στην αντίστοιχη λίστα του 2020.
Ωστόσο, η Qatar Airways έκανε τη δια-
φορά, υπερπηδώντας οκτώ θέσεις για να
κερδίσει την πρωτιά, αν και στην κορυφή
συνήθως συναντάται η Αir New Zealand.

Aεροπορική της χρονιάς η Qatar Airways

<<<<<<<

Τα έσοδα της εταιρείας του
Στιβ Τζομπς αυξήθηκαν 36%
σε σύγκριση με ένα χρόνο
νωρίτερα και διαμορφώθη-
καν στα 81,4 δισ. δολάρια.

Μεγάλες εταιρείες ζυθοποιίας, όπως η
ΑΒ InBEV αλλά και η Heineken, έχουν
στρέψει το ενδιαφέρον τους σε νέες μπί-
ρες χωρίς αλκοόλ προκειμένου να αντι-
σταθμίσουν απώλειες που κατέγραψαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να
ανταποκριθούν στην ανάγκη πολλών
καταναλωτών για την υιοθέτηση ενός
πιο υγιεινού τρόπου ζωής. 

Ωστόσο, η πανδημία και τα συνεχό-
μενα lockdowns έχουν περιορίσει τις
πωλήσεις τέτοιων ποτών ακόμη και σε
χώρους που υπό κανονικές συνθήκες θα
υπήρχε κατανάλωση. Τέτοιοι είναι οι χώ-
ροι διεξαγωγής αγώνων, τα επαγγελματικά
ραντεβού, αλλά και οι χώροι διασκέδασης
και εστίασης. Σύμφωνα με σχετικό ρε-
πορτάζ του Reuters, που επικαλείται
στοιχεία της εταιρείας ερευνών
Euromonitor International, οι παγκόσμιες
πωλήσεις μπίρας χωρίς αλκοόλ σημείωσαν
πτώση 4,6% το 2020 σε αξία και διαμορ-
φώθηκαν στα 11,6 δισ. δολ., όταν τα 4
προηγούμενα χρόνια καταγραφόταν μία
ετήσια αύξηση πωλήσεων της τάξεως
του 9%.

Η άρση των περιορισμών σε ΗΠΑ και
Ευρώπη αποτελεί ευκαιρία για τις εται-
ρείες ζυθοποιίας προκειμένου να πείσουν
τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τις
νέες εκδοχές από τα κορυφαία brand
μπίρας χωρίς αλκοόλ που έχουν στο χαρ-
τοφυλάκιό τους, γεγονός που εκτιμούν
πως θα ωθήσει προς τα πάνω τις πωλήσεις
τους. Προηγουμένως, αρκετές μπίρες
χωρίς αλκοόλ παράγονταν με τέτοιο
τρόπο που το αλκοόλ εξατμιζόταν, επη-
ρεάζοντας έτσι τη γεύση της μπίρας.
Τώρα η τεχνική που χρησιμοποιούν έχει
διαφοροποιηθεί, ώστε να μη χαλάει η
γεύση του ποτού. Η Heineken, η δεύτερη
μεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας στον
κόσμο, λάνσαρε το 2019 στις ΗΠΑ μπίρα
μηδενικού αλκοόλ, σχεδιάζοντας να που-
λήσει 10 εκατ. κουτιά κατά την περυσινή
χρονιά. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας οι
πωλήσεις ήταν λιγότερες από τις μισές.
Η εταιρεία εκτιμά πως θα επιστρέψει σε
θετική τροχιά το 2021, αναμένοντας πως
περίπου 4 εκατ. μπουκάλια θα κατανα-
λωθούν σε χώρους γραφείων, ενώ άλλα
προορίζονται για μουσικά φεστιβάλ ή
για εμπορικά κέντρα. Πριν από έναν
χρόνο η Anheuser-Busch InBev, η μεγα-
λύτερη εταιρεία παγκοσμίως, λάνσαρε

επίσης μία εκδοχή χωρίς αλκοόλ από την
κορυφαία της μπίρα Budweiser στις ΗΠΑ.
«Παραδοσιακά, ένα από τα εμπόδια που
πρέπει να υπερβείς είναι η γεύση», επι-
σήμανε στο Reuters ο Τοντ Αλεν, αντι-
πρόεδρος μάρκετινγκ του brand
Budweiser παγκοσμίως. «Είναι πραγμα-
τικά σημαντικό για τον κόσμο να γεύεται
το προϊόν».

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου
τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας αγοράς
μπίρας χωρίς αλκοόλ, με την Ισπανία να

έχει μερίδιο 13% επί των πωλήσεων.
Στην Ιαπωνία όπου περίπου το 5% των
πωλήσεων μπίρας δεν περιέχει αλκοόλ,
οι εταιρείες αποφασίζουν να λανσάρουν
νέα brand, προβλέποντας μάλιστα πως
θα καταγράψουν σημαντική ανάπτυξη. 

Από την άλλη, στις ΗΠΑ, αυτό το είδος
ποτού δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο,
καθώς, σύμφωνα με τη Euromonitor, το
μερίδιο αγοράς ανέρχεται μόλις στο 0,5%.
Από την πλευρά της η εταιρεία ανάλυσης
IWSR τόνισε πως το 2019 αποτέλεσε ση-
μείο καμπής για τις μπίρες χωρίς αλκοόλ,
έπειτα από τρία χρόνια συνεχούς μείωσης
των πωλήσεων. Μάλιστα μέσα στην ε-
πόμενη πενταετία προβλέπει πως ο όγκος
πωλήσεων θα τριπλασιαστεί στις ΗΠΑ,
γεγονός που οφείλεται στο λανσάρισμα
νέων προϊόντων, αλλά και στην υιοθέτηση
ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. 

REUTERS

«Ποντάρουν» στις μπίρες χωρίς αλκοόλ

Η Microsoft για το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου είχε έσοδα αυξημένα κατά 21%. Τα καθαρά κέρδη της ενισχύθηκαν εντυπωσιακά κατά 47%
στα 16,5 δισ. δολάρια.

<<<<<<<

Στροφή μεγάλων 
εταιρειών ζυθοποιίας στη
νέα αγορά, που κερδίζει
έδαφος σε όλο τον κόσμο. 

Ρεκόρ κερδών για 
τις εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας των ΗΠΑ
Apple, Alphabet και Microsoft υπερδιπλασίασαν τα οφέλη τους

<<<<<<<

Ποιες εταιρείες 
συμπληρώνουν τη λίστα 
με τους κορυφαίους 
αερομεταφορείς του 2021.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις μπίρας χωρίς αλκοόλ μειώθηκαν κατά 4,6% το 2020 λόγω της
πανδημίας και διαμορφώθηκαν στα 11,6 δισ. δολ., όταν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια
καταγραφόταν ετήσια αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 9%.

Η εταιρεία κατέκτησε την κορυφαία αναγνώριση χάρη στις καινοτομίες στην καμπίνα της,
στην ποιότητα στην υπηρεσία πτήσης, καθώς και στη δέσμευσή της να συνεχίσει να λει-
τουργεί και να διεκπεραιώνει τις δραστηριότητές της σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
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Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Ελλάδα.  Ο-
γδόντα μία δασικές πυρκαγιές έπληξαν
τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα
με την ενημέρωση των Χρυσοχοϊδη –
Χαρδαλιά εκ των οποίων τα 40 μέτωπα ή-
ταν ακόμη ανοικτά έως τις 9.00 το βράδυ.
Ανεξέλεγκτη μαινόταν μέχρι αργά το βράδυ
η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρί-
της στην Άνω Βαρυμπόμπη του δήμου Α-
χαρνών, στην Αττική. Οι φλόγες έφτασαν
στην πλατεία της Βαρυμπόμπης και κάηκαν
σπίτια. Η περιοχή εκκενώθηκε, ενώ ακο-
λούθησε παρόμοια εντολή εκκένωσης και
για τους Θρακομακεδόνες. Λίγο μετά τις
20.00 έγινε γνωστό ότι εκκενώθηκε το Ο-
λυμπιακό χωριό, καθώς ενεργοποιήθηκε
ξανά το 112 καλώντας μέσω μηνύματος
όσους βρίσκονται στους Θρακομακεδόνες ή
στο Ολυμπιακό Χωριό ή στην Βαρυμπό-
μπη να εκκενώσουν προς Αχαρνές.

Παράλληλα 
Ενεργοποιήθηκε ξανά το 112 καλώντας

όσους βρίσκονται σε Λυκόβρυση, Κάτω
Κηφισιά, Μεταμόρφωση Αττικής να κλεί-
σουν καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για
να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσω-
τερικό του σπιτιού και να παραμείνουν
σε ετοιμότητα. 

«Αν βρίσκεστε σε Λυκόβρυση, Κάτω
Κηφισιά, Μεταμόρφωση Αττικής, κλείστε
καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην
διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό
σπιτιού-Παραμείνετε σε ετοιμότητα, α-

κολουθείτε οδηγίες αρχών-Δασική πυρ-
καγιά στην περιοχή σας», αναφέρει το
μήνυμα. 

Στη Ρόδο
Στη Ρόδο, έως αργά το απόγευμα της

Τρίτης συνεχιζόταν η μάχη για να αντι-
μετωπιστούν οι αναζωπυρώσεις στο μέ-
τωπο της φωτιάς, οι οποίες αναπτύχθηκαν
από το μεσημέρι λόγω των ευνοϊκών και-
ρικών συνθηκών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπιζόταν στην περιοχή του Κερωνιάτη
στα Μαριτσά, όπου παρά τις επίπονες
προσπάθειες και τις απανωτές ρίψεις
νερού που πραγματοποιήθηκαν, οι εστίες
φωτιάς, δεν κατέστη δυνατόν να αντιμε-
τωπιστούν, λόγω κυρίως του δύσβατου
της περιοχής. Στα Μαριτσά, αλλά και σε
όλο το μέτωπο στο οποίο εκδηλώθηκε η
πυρκαγιά εξακολουθούν να βρίσκονται
πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και εθελο-
ντές, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί σε όλη
τη διάρκεια της νύχτας.

Στη Μεσσηνία
«Είναι μεγάλη η φωτιά στην περιοχή

Βασιλίτσι και έχει περάσει μέσα από σπίτια,
αλλά ακόμα δεν έχουμε εικόνα, για το αν
έχουν προκληθεί ζημιές, αφού έχουν εκ-
κενωθεί οι περιοχές» δήλωνε στις 8:00 το
απόγευμα, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσση-
νίας, Στάθης Αναστασόπουλος, περιγρά-
φοντας την κατάσταση που επικρατεί στη
Μεσσηνία.Όπως πρόσθετε, «επιχειρούν

ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβε-
στικής και δύο ελικόπτερα, αλλά στην
Μεσσηνία υπάρχει μία ακόμη φωτιά σε
αγροτοδασική δασική έκταση στην πε-
ριοχή Βλαχόπουλο του δήμου Πύλου –
Νέστορος».

Στην Εύβοια
Την κήρυξη της περιοχής της δημοτικής

ενότητας Ελυμνίων στην Εύβοια σε κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης, ζήτησε ο Πε-
ριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης
Σπανός, καθώς η φωτιά έχει πάρει τερά-
στιες διαστάσεις και χρειάζεται να ενι-
σχυθούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στα
πολλαπλά και διάσπαρτα μέτωπα φωτιάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της

Περιφέρειας Στερεάς, ήδη εκκενώθηκαν
προληπτικά και με ασφάλεια τα χωριά και
οι οικισμοί Χρόνια, Σηπιάδα, Ρετσινόλακ-
κος, Καλαμούδι, Παλιοχώρι και Δαμιά,
προκειμένου να μην κινδυνεύσουν αν-
θρώπινες ζωές. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν
επίγειες και εναέριες δυνάμεις στα πολ-
λαπλά μέτωπα της φωτιάς με τη συνδρομή
υδροφόρων και μηχανημάτων έργων από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά
και του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας
‘Αννας.

«Μαζί με την Πυροσβεστική και τις ε-
ναέριες δυνάμεις δίνουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις στη μάχη για την κατάσβεση της
φωτιάς» δηλώνει ο περιφερειάρχης, Φάνης
Σπανός που βρίσκεται επιτόπου και μά-
λιστα σημειώνει πως «δυστυχώς ήδη έχει
συντελεστεί άλλη μία τεράστια οικολογική
καταστροφή, καθώς η φωτιά καθώς η
φωτιά αποτεφρώνει ένα μοναδικό παρθένο
πευκοδάσος». 

Αποτυπώνοντας τις κρίσιμες και συγ-
χρόνως δραματικές στιγμές για την πε-
ριοχή, ο περιφερειάρχης σημείωνε: «Αυτές
τις ώρες δίδεται απόλυτη προτεραιότητα

στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι
τέλους για να προστατευτούν οι 

Υπό έλεγχο στην Κω
Ύστερα από επίπονες προσπάθειες,

οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού,
σε συνεργασία με τον δήμο Κω και εθε-
λοντές, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο
την φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα
και απειλούσε δασικές περιοχές του νησιού.
«Ευτυχώς προλάβαμε την επέκτασή της
και η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο» δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Κω, Στα-
μάτης Καμπουράκης, εκφράζοντας την ι-
κανοποίηση του για το αποτέλεσμα. Στην
περιοχή πάντως, παραμένουν ισχυρές πυ-
ροσβεστικές δυνάμεις και θα μείνουν εκεί
καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, για να
αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις
Για την κατάσβεσή της, έχει μεταβεί στο
νησί ελικόπτερο από τη Ρόδο, που πραγ-
ματοποιεί ρίψεις νερού, έτσι ώστε να α-
νακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην
επεκταθεί σε παρακείμενη δασική περιοχή.
Μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει και από

την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και του δήμου Κω, ενώ στην περιοχή με-
τέβησαν και ιδιωτικά μηχανήματα για να
συνδράμουν στην όλη προσπάθεια.

Στη Μάνη
Eπίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, κα-

θώς και ένα εναέριο μέσο είχαν κινητο-
ποιηθεί για να θέσουν υπό έλεγχο την
φωτιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη αι-
τία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κα-
στανιά του δήμου Ανατολικής Μάνης,
στη Λακωνία. Στο σημείο επιχειρούσαν
28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα
πεζοπόρο τμήμα, ενώ ένα ελικόπτερο
πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος

Μάχη και στα Καλάβρυτα
Φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη έως αργά

το μεσημέρι της Τρίτης και σε δασική έ-
κταση στην Αχαΐα και συγκεκριμένα κοντά
στην περιοχή Αγράμπελα των Καλαβρύτων.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις
της Πυροσβεστικής με περίπου 30 άνδρες
και 13 οχήματα, ενώ είχε ζητηθεί και η
συνδρομή εναέριων μέσων.

<<<<<<<

Οι φλόγες έφτασαν 
στην πλατεία 
της Βαρυμπόμπης 
και κάηκαν σπίτια.

Σε πύρινο 
κλοιό 
βρίσκεται
η Ελλάδα
Εκκενώθηκαν Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες 
και Ολυμπιακό χωριό – Μάχη σε 81 μέτωπα

Αντί για τον Αγιο Μάρκο, βλέπουν ναυπηγεία
Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια δεν προσεγγίζουν πια τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, με απόφαση του Ιταλού πρωθυπουργού

Του JASON HOROWITZ
THE NEW YORK TIMES

Η Βιτόρια Κομπαρόνε δεν είχε επισκεφθεί
ποτέ τη Βενετία. Ετσι, όταν ήρθε η ώρα
για το γαμήλιο ταξίδι της, έκλεισε μια ο-
νειρική κρουαζιέρα στη Γαληνοτάτη. Στο
πρόγραμμα περιλαμβανόταν προσέγγιση
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στο Πα-
λάτι των Δόγηδων και στους εκπληκτικούς
θησαυρούς του καναλιού της Τζουντέκα.

Την Κυριακή, όταν το κρουαζιερόπλοιο
«MSC Orchestra», με 2.500 επιβάτες, προ-
σέγγιζε τον προορισμό του, η Κομπαρόνε
και ο σύζυγός της βγήκαν στο μπαλκόνι
της σουίτας τους για να απολαύσουν τη
θέα. Η στενοχώρια τους ήταν μεγάλη όταν,
αντί αρχιτεκτονικών κοσμημάτων, αντί-
κρισαν τους γιγαντιαίους γερανούς ενός
τεράστιου ναυπηγείου. Στο τοπίο δέσποζαν
ένας πανύψηλος πύργος ψύξης τυλιγμένος
με σύρμα και διαφημιστικές πινακίδες για

το μουσείο του ναυπηγείου. Η μεγάλη α-
πογοήτευση των νεονύμφων δεν οφειλόταν
σε κάποιο σφάλμα του πλοηγού. Μία ημέρα
μετά τον γάμο τους, στις 13 Ιουλίου, ο πρω-
θυπουργός της Ιταλίας απαγόρευσε τον
κατάπλου κρουαζιερόπλοιων και άλλων
μεγάλων σκαφών στη λιμνοθάλασσα και

στα κανάλια της Βενετίας, ικανοποιώντας
το αίτημα των περιβαλλοντολόγων, οι
οποίοι ζητούσαν προστασία του ευαίσθητου
οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας, αλλά
και των μόνιμων κατοίκων της πόλης-κό-
σμημα, που είχαν φτάσει στα όρια της υ-
πομονής εξαιτίας του υπερτουρισμού. Α-

κόμα και πριν από την 1η Αυγούστου,
οπότε τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση, οι
εταιρείες κρουαζιέρας είχαν εγκαταλείψει
τη Βενετία, επιλέγοντας γειτονικούς λιμένες,
όπως το Μονφαλκόνε. Η αλλαγή εξόργισε
πολλούς από τους επιβάτες, που είχαν χρυ-
σοπληρώσει την κρουαζιέρα τους. Κάποιοι,

βέβαια, το πήραν απόφαση και επέλεξαν
να επισκεφθούν την πόλη με λεωφορείο
και να την απολαύσουν με κάθε είδους
πλωτό μέσο, από ταχύπλοα ταξί μέχρι πλω-
τά λεωφορεία (vaporetti) και φυσικά τις
ρομαντικές γόνδολες. Για τους ακτιβιστές,
που επί χρόνια έδιναν μάχη για τον απο-

κλεισμό των πλωτών μεγαθηρίων από τη
λιμνοθάλασσα, είχε φτάσει η ώρα του
θριάμβου.

«Επί μία δεκαετία κάναμε πλωτές δια-
μαρτυρίες», εξηγεί ο Τομάζο Κάτσιαρι,
εκπρόσωπος της επιτροπής No Big Ships
(Οχι Μεγάλα Πλοία). «Οταν η κυβέρνηση

επέβαλε την απαγόρευση, βγήκαμε στα
σοκάκια και το γιορτάσαμε φωνάζοντας
“Ελευθερία”».

Η στόχευση της οργάνωσης, εξηγεί ο
Κάτσιαρι, έχει πλέον αλλάξει. Ισως τώρα
οι ακτιβιστές να στρέψουν τις δυνάμεις
τους κατά του ελλιμενισμού των κρουα-
ζιερόπλοιων στη Μαργκέρα, τον εμπορικό
λιμένα της ιστορικής πόλης. Ισως να βοη-
θήσουν τους κατοίκους άλλων πόλεων να
εξορίσουν και αυτοί τα θηριώδη κρουα-
ζιερόπλοια. 

Η αλήθεια είναι ότι τα προ πανδημίας
χρόνια οι τουρίστες κατέκλυζαν κατά ε-
κατομμύρια τη Γαληνοτάτη. Οι κάτοικοι
θεωρούσαν την τουριστική εισβολή ως
μια υπαρξιακή απειλή, ανάλογη της στα-
διακής βύθισης της πόλης. Η οικονομία
της, άλλωστε, είχε απόλυτη εξάρτηση από
τον τουρισμό. Οι κάτοικοι μετέτρεπαν τα
διαμερίσματα τους σε τουριστικά κατα-
λύματα Airbnb και την εγκατέλειπαν. Τα
κρουαζιερόπλοια αποτέλεσαν το σύμβολο
της μάστιγας του υπερτουρισμού, με α-
ποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δυναμικού
κινήματος αντίστασης εναντίον τους. Η
πανδημία και η ελάττωση της τουριστικής
μάστιγας επέτρεψε στους κατοίκους να
αναπνεύσουν με ανακούφιση, που μετα-
τράπηκε σε οργή όταν τα πλωτά μεγαθήρια
επέστρεψαν λίγους μήνες αργότερα. 

Βέβαια, δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της
Γαληνοτάτης ενθουσιασμένοι από την α-
πόφαση του Μάριο Ντράγκι. Οι γονδολιέ-
ρηδες τη χαρακτηρίζουν «γροθιά στο στο-
μάχι», ενώ οι βιοτέχνες που κατασκευάζουν
τις παραδοσιακές βενετσιάνικες μάσκες
ισχυρίζονται ότι οι πολέμιοι των κρουα-
ζιερόπλοιων δεν είχαν σχέση με τον του-
ρισμό και οι ενέργειές τους ήταν εγωιστικές. 

<<<<<<<

Απογοήτευση για επιβάτες
και επαγγελματίες του του-
ρισμού, αλλά και ενθουσια-
σμός σε περιβαλλοντικές
οργανώσεις και κατοίκους.

Οσοι φθάνουν πλέον στη Βενετία με κρουαζιερόπλοιο δεν απολαμβάνουν τη θέα της κεντρικής πλατείας, αλλά αντικρίζουν εργοτάξια.

Ανεξέλεγκτη μαινόταν μέχρι αργά το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Άνω Βαρυμπόμπη
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Με υπερδιπλάσιο τζίρο σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έκλεισε
το α΄ εξάμηνο του 2021 για τα ηλεκτρο-
νικά σούπερ μάρκετ, καθώς πολλοί κα-
ταναλωτές, οι οποίοι για πρώτη φορά
στράφηκαν στο κανάλι αυτό την περσινή
άνοιξη, διατήρησαν την εν λόγω συνή-
θεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε χθες η Convert Group, ο τζίρος
των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ αυ-
ξήθηκε το α΄ εξάμηνο του 2021 κατά
122% και υπολογίζεται ότι διαμορφώ-
θηκε, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
στα 140,6 εκατ. ευρώ.

Η εκτίναξη
Για να αντιληφθεί κάποιος ακόμη κα-

λύτερα τη δυναμική ανάπτυξης των η-
λεκτρονικών σούπερ μάρκετ αρκεί να
πούμε ότι ολόκληρο το 2020 ο τζίρος τους
υπολογίζεται σε 163,8 εκατ. ευρώ, ενώ
προ πανδημίας, το 2019, ο κλάδος είχε
κλείσει με τζίρο 45,5 εκατ. ευρώ. Βεβαίως,
πλέον, σχεδόν όλες οι μεγάλες αλυσίδες
οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων
διαθέτουν και ηλεκτρονικό κατάστημα
(εξαίρεση αποτελεί η Lidl), ενώ έχουν α-
ναπτυχθεί και ηλεκτρονικά καταστήματα
τοπικής εμβέλειας. Ειδικότερα, ηλεκτρο-
νικό κατάστημα διαθέτουν οι: Σκλαβε-

νίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μα-
σούτης, Κρητικός, MarketIn, Bazaar, Θα-
νόπουλος και η αλυσίδα Χαλκιαδάκης
(στην Κρήτη). Το μεγαλύτερο αμιγώς η-
λεκτρονικό σούπερ μάρκετ με δραστη-
ριότητα στην Αθήνα είναι το e-fresh.gr,
ενώ έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια
μικρότερα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ,
όπως τα insupermarket.gr (στη Θεσσα-
λονίκη), onesupermarket.gr (στη Λάρισα),
discountcleanmarket.gr (στη Θεσσαλο-
νίκη), agora-zw.gr (στην Κοζάνη),
pamesupermarket.gr (στη Θεσσαλονίκη).
Επίσης, από την ανάλυση της Convert
Group προκύπτει σταθερότητα στην αξία
του μέσου «καλαθιού» και στον αριθμό
των προϊόντων που αυτό περιέχει. Η μέση
αξία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ήταν το α΄ εξάμηνο του 2021 78,7 ευρώ,
στα ίδια επίπεδα δηλαδή με τον μέσο
όρο του τελευταίου 12μήνου (78,8 ευρώ).
Το μέσο «καλάθι» περιείχε 37,5 προϊόντα
κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, κοντά δη-
λαδή στα επίπεδα του μέσου όρου του
τελευταίου 12μήνου (37,8 προϊόντα). 

Αυτό που δείχνει ακόμη περισσότερο

τη διείσδυση των ηλεκτρονικών σούπερ
μάρκετ είναι η σύνθεση του «καλαθιού»:
η πλειονότητα των προϊόντων σε αριθμό
τεμαχίων και σε αξία αφορά τρόφιμα
και μάλιστα όχι μόνο συσκευασμένα. 

Κάτι που αν μη τι άλλο δείχνει ότι οι
καταναλωτές εμπιστεύονται ολοένα και

περισσότερο τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα του οργανωμένου λιανεμπορίου
τροφίμων για να προμηθευτούν τα προϊ-
όντα που θα αγόραζαν και κατά την ε-
πίσκεψή τους σε ένα φυσικό κατάστημα. 

Ετσι, λοιπόν, από τα 37,5 προϊόντα
ενός μέσου «καλαθιού», 14,7 είναι νωπά

τρόφιμα, 9,4 συσκευασμένα (τυποποι-
ημένα) τρόφιμα, 3,2 προϊόντα ανήκουν
στην κατηγορία των χαρτικών και των
καθαριστικών σπιτιού, 3,4 προϊόντα
είναι ποτά, αλκοολούχα και μη, ενώ τα
υπόλοιπα 6,8 προϊόντα ανήκουν σε όλες
τις άλλες κατηγορίες. Από τη συνολική
αξία του μέσου «καλαθιού», τα 78,7 ευρώ
δηλαδή, 27,2 ευρώ δαπανώνται για νωπά
τρόφιμα και 17,4 ευρώ για τυποποιημένα
τρόφιμα. Οι κατηγορίες που κατέγραψαν
ανάπτυξη-ρεκόρ κατά το α΄ εξάμηνο
του 2021 σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο
του 2020 ήταν τα προϊόντα για ζώα συ-
ντροφιάς (192% αύξηση πωλήσεων), τα
αρτοσκευάσματα - προϊόντα άρτου
(179%), τα ποτά (173%), τα νωπά τρόφιμα
(155%). 

Η τελευταία αυτή κατηγορία έχει και
τη μεγαλύτερη συμβολή στον υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε στις
πωλήσεις των ηλεκτρονικών σούπερ
μάρκετ κατά το πρώτο μισό του 2021.
Ειδικότερα κατέχει το 35% της συνολικής
αξίας πωλήσεων και συνέβαλε κατά 52%
στον ρυθμό ανάπτυξης.

Νέο άλμα στις πωλήσεις
των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ
Αυξήθηκαν κατά 122% το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 

<<<<<<<

Ο τζίρος τους ανήλθε 
στα 140,6 εκατ. ευρώ, 
όταν ολόκληρο το 2019 
ήταν μόλις 45,5 εκατ. ευρώ.

Από μόλις πέντε επιχειρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκε το 30,6% της συνολικής
αξίας των ελληνικών εξαγωγών το 2019,
ενώ συνολικά μόλις το 1,8% των εξαγω-
γικών επιχειρήσεων της χώρας έκανε
το 60% των συνολικών εξαγωγών. Τα
παραπάνω στοιχεία, που δημοσιοποίησε
χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), έρχονται να επιβεβαιώσουν δυ-
στυχώς τον χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας
που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχει-

ρήσεις και μάλιστα όχι μόνο τις πολύ
μικρές, αλλά ακόμη και τις μεσαίες, με
τη μειωμένη πρόσβαση στις ξένες αγορές
να σχετίζεται συχνά με έλλειψη καινο-
τομίας, υστέρηση σε παραγωγικότητα
αλλά και απουσία της σχετικής κουλ-
τούρας.

Πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τρά-
πεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι εξαγωγές
αποτελούν μόλις το 14% των πωλήσεων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναντι

38% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό
στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον,
μόλις το 31% των ΜμΕ αναπτύσσουν
νέα προϊόντα, έναντι 50% των μεγάλων.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό
αλλά και ποιοτικό. Κι αυτό διότι, σύμφωνα
με την ίδια μελέτη, οι ΜμΕ εξάγουν τα
προϊόντα τους κυρίως στις βαλκανικές
χώρες και στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες
επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη πρό-
σβαση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης,
εκεί όπου τα περιθώρια κέρδους είναι
υψηλότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
το 2019 πραγματοποίησαν εξαγωγές
συνολικά 17.789 επιχειρήσεις, με τη
συνολική αξία των εξαγωγών να ανέρ-
χεται σε 31,32 δισ. ευρώ. Το 72,4% των
εξαγωγών (ή 22,67 δισ. ευρώ) πραγμα-
τοποιήθηκε από επιχειρήσεις του με-
ταποιητικού κλάδου, του ενεργειακού
κλάδου, του κλάδου παροχής νερού, ε-
πεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης α-
ποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίαν-
σης, και του κλάδου ορυχείων και λα-
τομείων. Το 22,2% των εξαγωγών (ή
6,95 δισ. ευρώ) έγινε από εμπορικές ε-
πιχειρήσεις και το 5,4% των εξαγωγών
(1,7 δισ. ευρώ) από επιχειρήσεις του
πρωτογενούς τομέα παραγωγής, κατα-

σκευών και λοιπών υπηρεσιών. Οι μικρές
επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζο-
μένους, οι οποίες αποτελούν το 90%
του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το
19,9% της συνολικής αξίας των εξαγω-
γών, δηλαδή 6,24 δισ. ευρώ. Οι μεσαίες
επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50
έως 249 εργαζομένους, οι οποίες απο-
τελούν το 7,9% του συνολικού αριθμού
των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγ-
ματοποίησαν το 20,1% της συνολικής
αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6,29 δισ.
ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις με
πάνω από 249 εργαζομένους, οι οποίες
αποτελούν το 1,8% του συνολικού α-

ριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
πραγματοποίησαν το 60% της συνολικής
αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 18,78 δισ.
ευρώ.

Το χάσμα μεταξύ των μεγάλων και
των λοιπών μεγεθών επιχειρήσεων ως
προς τον βαθμό και το επίπεδο εξωστρέ-
φειας αποτυπώνεται και στο ακόλουθο
στοιχείο: το 30,6% της συνολικής αξίας
των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από
μόλις πέντε επιχειρήσεις! Το 57,6% της
συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγ-
ματοποιήθηκε από συνολικά 100 επι-
χειρήσεις και το 84,6% πραγματοποιή-
θηκε από συνολικά 1.000 επιχειρήσεις.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Με μικρότερη αύξηση σε σύγκριση με
τους δύο προηγούμενους μήνες, αλλά
πάνω από 10%, έκλεισε τον Ιούνιο ο δεί-
κτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία,
κάτι που σημαίνει διατήρηση –αν όχι
περαιτέρω ενίσχυση– των ανατιμητικών
τάσεων σε σειρά προϊόντων. Αν και οι
αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή θα φα-
νούν τους επόμενους μήνες –κάποιες,
βεβαίως, ήδη έχουν περάσει στη λιανι-
κή–, το βέβαιο είναι ότι ήδη από τον
Μάιο ο κύκλος του αρνητικού πληθω-
ρισμού έχει κλείσει. Οι μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις καταγράφονται στις τιμές παρα-
γωγού στα πετρελαιοειδή, καθώς και σε
ό,τι σχετίζεται με την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, κάτι που μεταφρά-
ζεται σε ντόμινο ανατιμήσεων στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο
δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομη-
χανία αυξήθηκε τον Ιούνιο σε σύγκριση
με τον Ιούνιο του 2020 κατά 12,6%, ενώ
αύξηση καταγράφεται και σε σύγκριση
με τον Μάιο του 2021, κατά 1,5%. Υπεν-
θυμίζεται ότι η ανοδική πορεία του
δείκτη τιμών παραγωγού ξεκίνησε από
τον φετινό Μάρτιο, όταν αυξήθηκε σε
σύγκριση με έναν χρόνο πριν κατά 9,1%,
ακολούθησε τον Απρίλιο ετήσια αύξηση
14,6% και τον Μάιο ετήσια αύξηση
13,7%.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού εξωτε-
ρικής αγοράς αυξήθηκε κατά 22,2%, με
τις επιμέρους αυξήσεις να διαμορφώ-
νονται ως εξής: 62,6% στην παραγωγή
οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου, 54,1% στην παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού, 32,7% στην κα-

τασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
22,4% στην εξόρυξη μεταλλευμάτων,
13,3% στην παραγωγή βασικών μετάλ-
λων, 10,6% στα λοιπά ορυχεία και λα-
τομεία, 9,6% στην κατασκευή προϊόντων
από καουτσούκ και πλαστικές ύλες, 3,1%
στην παραγωγή χημικών ουσιών και
προϊόντων και 2,8% στη βιομηχανία
τροφίμων. Στην καπνοβιομηχανία κα-
ταγράφεται μείωση των τιμών παραγω-
γού εξωτερικής αγοράς κατά 3,9%.

Μικρότερη αλλά όχι μικρή είναι η
αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού
για την εγχώρια αγορά και συγκεκριμένα
9,8%. Κι εδώ η μεγαλύτερη αύξηση α-
φορά τα πετρελαιοειδή (51,6% αύξηση
τιμών στην παραγωγή οπτάνθρακα και
προϊόντων διύλισης πετρελαίου), 35,4%

στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, 17,3%
στην κατασκευή ηλεκτρολογικού εξο-
πλισμού, 10,3% στην κατασκευή μεταλ-
λικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχα-
νήματα και τα είδη εξοπλισμού, 8,4%
στην παραγωγή βασικών μετάλλων,
5,9% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
3,4% στην κατασκευή προϊόντων από
καουτσούκ και πλαστικές ύλες, 1,8%
στη βιομηχανία τροφίμων και 1% στην
παραγωγή χημικών ουσιών και προϊό-
ντων. Μείωση 1% καταγράφεται μόνο
στις τιμές παραγωγού στην ποτοποιία.

Φόβοι για κύμα
αυξήσεων σε προϊόντα
το επόμενο διάστημα

<<<<<<<

Πάνω από 10% 
ενισχύθηκε ο δείκτης 
τιμών παραγωγού στη 
βιομηχανία τον Ιούνιο. 

Οι ενεργειακές επενδύσεις και μεταρ-
ρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα
του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σύμφωνα
με μελέτη του ΙΕΝΕ.

Ανάμεσα στα έργα που θα λάβουν
κονδύλια από το ΕΣΑΑ ξεχωρίζουν αυτά
για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό
των δικτύων ηλεκτρισμού (307 εκατ.
ευρώ), που σε συνδυασμό με την απο-
θήκευση ενέργειας (450 εκατ.) θα οδη-
γήσουν σε ένα ανθεκτικό σύστημα που
θα μπορέσει να στηρίξει την ανάπτυξη
των ΑΠΕ.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών,
κομβικό σημείο αποτελεί η ένταξη στο
ΕΣΑΑ του νέου θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού καθώς και του χωροταξικού
των ΑΠΕ, ώστε να αναπτυχθούν νέες
τεχνολογίες, όπως τα θαλάσσια αιολικά
πάρκα, που θα αξιοποιήσουν το τεράστιο
αιολικό δυναμικό της ελληνικής θαλάσ-
σιας επικράτειας. Υψηλής σημασίας
είναι και τα κονδύλια 242 εκατ. ευρώ
για την αποκατάσταση των παλαιών ο-
ρυχείων λιγνίτη στη Δ. Μακεδονία και
τη Μεγαλόπολη, ώστε να αξιοποιηθούν
οι εκτάσεις με αναπροσαρμογή των χρή-
σεων γης και τη δημιουργία οργανωμέ-
νων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Επίσης
προβλέπονται κονδύλια για τη δέσμευση
και αποθήκευση CO2. Σημαντικά κον-
δύλια διατίθενται και για την εξοικονό-
μηση ενέργειας.

Ωστόσο, βασικό στοιχείο προβλημα-
τισμού που αναδεικνύει η έκθεση του
ΙΕΝΕ αποτελεί το γεγονός ότι από το
«Ελλάδα 2.0» απουσιάζουν επιδοτούμενες

επενδύσεις της ελληνικής βιομηχανίας
παραγωγής εξαρτημάτων/συστημάτων
για έργα ΑΠΕ και έργα υποδομής, οι ο-
ποίες θα επέτρεπαν στην εν λόγω βιο-
μηχανία να διαδραματίσει υποστηρικτικό
ρόλο στην κατασκευή έργων ΑΠΕ και
να δράσει καταλυτικά στη δημιουργία
εγχώριας τεχνογνωσίας, απασχόλησης
και εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με
αποτέλεσμα τη μείωση των εισαγωγών
προϊόντων/συστημάτων ΑΠΕ και πα-
ράλληλα την ενίσχυση των εξαγωγών.

Οπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει

η εν λόγω μελέτη του ΙΕΝΕ, «... με τόσο
πολλά χρήματα μέσα σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα να κατευθύνονται σε
ενεργειακές επενδύσεις, η ενίσχυση
της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί
μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση
της εγχώριας παραγωγής με τη δημι-
ουργία μιας σειράς προϊόντων, συστη-
μάτων και της σχετικής με αυτά τεχνο-
γνωσίας. Για αυτό το σχέδιο ανάκαμψης,
όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής,
υστερεί τραγικά από πλευράς στρατη-
γικής στον χώρο των παραγωγικών ε-
πενδύσεων».

Δεν ενισχύεται
η εγχώρια παραγωγή
συστημάτων ΑΠΕ

<<<<<<<

Το σχέδιο ανάκαμψης 
προωθεί έργα ΑΠΕ, αλλά
δεν επενδύει στην ελληνική
βιομηχανία κατασκευής 
τέτοιων συστημάτων. 

<<<<<<

Οι εξαγωγές αποτελούν 
μόλις το 14% των πωλήσεων
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές παραγωγού στα πετρελαιοειδή, κα-
θώς και σε ό,τι σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που μεταφράζε-
ται σε ντόμινο ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Και αυτό διότι εξάγουν τα προϊόντα τους κυρίως στα Βαλκάνια και στην Ανατολική
Ευρώπη, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη πρόσβαση σε
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα.

Η μέση αξία του «καλαθιού» που γεμίζει μέσω Διαδικτύου είναι 78,7 ευρώ και περιλαμβάνει 37,5 προϊόντα. 

Ανακάμπτει το λιανεμπόριο
Αύξηση 15% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο τον Μάιο του 2021
σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, αύξηση αναμενόμενη δεδομένου ότι φέτος τα
εμπορικά καταστήματα ξεκίνησαν να λειτουργούν –έστω και με κάποιους περιορι-
σμούς– από τις αρχές Απριλίου, ενώ πέρυσι η σταδιακή επανεκκίνησή τους, μετά
το αυστηρό lockdown, άρχισε τον Μάιο. Ο όγκος πωλήσεων (κύκλος εργασιών σε
σταθερές τιμές) κατέγραψε ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση, της
τάξης του 15,3%. Η μεγαλύτερη αύξηση τζίρου καταγράφηκε στα καταστήματα
πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης (47,6%), στα πρατήρια καυσίμων (29,3%
λόγω και της αύξησης των τιμών, καθώς σε όρους όγκου πωλήσεων η αύξηση
στον κλάδο ήταν 8,5%) και στα καταστήματα τροφίμων (23%, ποσοστό που σχετί-
ζεται και με το Πάσχα).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι και τον Μάιο του 2021, και
παρά το γεγονός ότι τα φυσικά καταστήματα πλέον λειτουργούσαν κανονικά, οι
πωλήσεις εκτός καταστημάτων (δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο) εμφανίζονται
αυξημένες σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο κατά 40,7%.

Το 30,6% της αξίας 
των εξαγωγών
πραγματοποιούν 
μόλις 5 επιχειρήσεις
Μεγάλο το έλλειμμα εξωστρέφειας 
και καινοτομίας των μικρομεσαίων
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Οι «πρωταθλητές» και τα νησιά που θέλουν να γίνουν Μύκονος στη θέση της Μυκόνου
Η επιστροφή των ξένων επισκεπτών σε
πολύ υψηλότερους αριθμούς έναντι του
2020 έχει αναζωπυρώσει και τη δραστη-
ριότητα της εκμίσθωσης πολυτελών βιλών
σε διάφορες περιοχές της χώρας. «Μέχρι
σήμερα διαψεύδονται οι αρχικές αρνητικές
εκτιμήσεις για την πορεία του τουρισμού
και η εικόνα που έχουμε δείχνει βελτίωση
σε καθημερινή βάση. Οι πληρότητες αγ-
γίζουν το 80%-90% σε πολλές περιοχές
της χώρας ή ακόμα και το 100% για τον
Αύγουστο», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Γιάν-

νης Ρεβύθης, επικεφαλής του γραφείου
Ρεβύθης & Συνεργάτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση την ει-
κόνα που υπάρχει σήμερα και εφόσον
δεν μεσολαβήσει κάποια απρόοπτη εξέ-
λιξη, στη Μύκονο αναμένονται έσοδα
που αντιστοιχούν στο 80% εκείνων του
2019, ενώ στο σύνολο της χώρας η εκτί-
μηση είναι για έσοδα της τάξεως του 60%-

65% των αντίστοιχων του 2019. Αυτό
γιατί καταγράφεται και πολύ σημαντικός
όγκος κρατήσεων για τον Σεπτέμβριο.
«Η πανδημία έχει ευνοήσει τις αυτοτελείς
κατοικίες υψηλών επιφανειών, καθώς
προσφέρουν τη δυνατότητα για ελαχι-
στοποίηση των επαφών των ενοίκων/ε-
πισκεπτών και την αποφυγή συνωστισμού.
Παράλληλα προσφέρουν την απαιτούμενη

ιδιωτικότητα που ζητούν πολλοί ξένοι ε-
πισκέπτες, που ενδεχομένως να είναι
μέλη του διεθνούς τζετ σετ», σημειώνει
ο κ. Ρεβύθης.

Μάλιστα, κατά τον ίδιο, φέτος έχουν
εισέλθει και νέα νησιά στην αγορά της
ενοικίασης πολυτελών βιλών. «Βλέπουμε
πολλούς Ελληνες ιδιοκτήτες, των οποίων
τα εισοδήματα έχουν πληγεί λόγω της

πανδημίας, να επιλέγουν να νοικιάσουν
τα εξοχικά τους το φετινό καλοκαίρι,
αντί να μεταβούν οι ίδιοι για τις διακοπές
τους. Στόχος είναι να αναπληρώσουν
μέρος των χαμένων τους εισοδημάτων.
Ετσι έχουν γίνει αρκετές μισθώσεις ε-
ξοχικών βιλών σε νησιά όπως η Ανδρος,
η Τήνος και η Τζια, κάτι που δεν συνέ-
βαινε στον ίδιο βαθμό τα προηγούμενα

χρόνια», αναφέρει ο κ. Ρεβύθης. Οι άν-
θρωποι που τα νοικιάζουν είναι π.χ. έ-
μποροι, επιχειρηματίες ή και ελεύθεροι
επαγγελματίες, των οποίων τα έσοδα ε-
πλήγησαν τον περασμένο χειμώνα λόγω
των μέτρων περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας και του κλεισίματος της αγοράς για
αρκετές εβδομάδες.

Κάτι ανάλογο είχε παρατηρηθεί και

κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του
2010, όταν η οικονομική κρίση είχε πλήξει
τα εισοδήματα σχεδόν όλων των νοικο-
κυριών. Τότε παρατηρήθηκε για πρώτη
φορά η διάθεση πολλών αυτοτελών κα-
τοικιών και βιλών, κυρίως στους πιο δη-
μοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ω-
στόσο, η αγορά αυτή «απογειώθηκε» πραγ-
ματικά από το 2015 και μετά, χάρη στην
απήχηση των ψηφιακών πλατφορμών
(π.χ. Airbnb, Booking) που έφεραν πιο κο-
ντά τους ξένους επισκέπτες με την ελλη-
νική αγορά και ενίσχυσαν σημαντικά τις
ροές ξένων επισκεπτών.

Σήμερα, οι «πρωταθλητές» της ενοι-
κίασης πολυτελών βιλών είναι η Μύκονος,
η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Πάρος,
η Νάξος, το Πόρτο Χέλι, η Χαλκιδική και
τα παραλιακά τμήματα της Αττικής, κυρίως
δε η Αθηναϊκή Ριβιέρα, που εκτείνεται
από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο. Οι ενοι-
κιάσεις γίνονται συνήθως με την εβδομάδα,
με το κόστος να αγγίζει ακόμα και τις
80.000 ευρώ για διαμονή επτά ημερών
και ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών/υ-
πηρεσιών. Στη Μύκονο, οι ενοικιαστές
τέτοιων ακινήτων προέρχονται απ’ όλο
τον κόσμο, ιδίως όμως από χώρες της Μέ-
σης Ανατολής. Στην Κρήτη παρατηρούνται
πολλές ενοικιάσεις από Βρετανούς, Γερ-
μανούς και Ρώσους, ενώ στα νησιά του
Ιονίου κυριαρχούν οι Βρετανοί, οι Ρώσοι
και οι Ιταλοί.

«Πάρτι» φοροδιαφυγής στις βίλες της Μυκόνου
Με «όχημα» γραφεία-φαντάσματα, ενοικιάζονται πολυτελείς κατοικίες και διακινούνται τεράστια ποσά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Μέχρι και 12.000 ευρώ την ημέρα για τη διαμονή σε εξοχική έπαυλη
Η δραστηριότητα εκμετάλλευσης πολυτελών
εξοχικών και βιλών γίνεται κατά κανόνα
μέσω εταιρειών διαχείρισης ακινήτων και
όχι από μεσιτικά γραφεία. Πρόκειται για
μια αγορά στην οποία οι προμήθειες κι-
νούνται πέριξ του 10%-15%. Επίσης, όσοι
ασχολούνται με αυτή την αγορά όχι μόνο
φροντίζουν να βρίσκουν μισθωτές, αλλά
απασχολούν και ανθρώπους επιφορτισμέ-
νους με την κάλυψη των αναγκών των φι-
λοξενουμένων και ασφαλώς και με την
παροχή υπηρεσιών. «Ανάλογα με το ύψος
του ενοικίου μπορεί να προσφέρεται ακόμα
και μάγειρας στη διάθεση των ενοικιαστών.
Συνήθως τέτοιες παροχές συναντούμε σε

ενοίκια από 4.000 ευρώ/ημέρα και πάνω»,
αναφέρει στην «Κ» ο κ. Γιάννης Ρεβύθης,
επικεφαλής του μεσιτικού γραφείου Ρε-
βύθης & Συνεργάτες και μέλος του Δ.Σ.
της ΟΜΑΣΕ (Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών
Συμβάσεων Ελλάδος). Σύμφωνα με τον
ίδιο, τα γραφεία αυτά συνήθως εδρεύουν
εκτός Ελλάδας. Νοικιάζουν τις βίλες από
τους ιδιοκτήτες έναντι ενός ποσού και στη
συνέχεια τις υπενοικιάζουν σε εύπορους
επισκέπτες, είτε Ελληνες είτε ξένους.

Πάντως, το οικονομικό όφελος που α-
ποκομίζουν από την εκμετάλλευση τέτοιων
ακινήτων είναι πολύ σημαντικό, δεδομένων
των πολύ υψηλών εσόδων. Τα ποσά που

διακινούνται μπορεί να ξεκινούν από 500
ευρώ/ημέρα και να αγγίζουν ακόμα και
12.000 ευρώ/ημέρα για ένα σπίτι με πισίνα,
οκτώ υπνοδωμάτια, ιδιωτικότητα και πολ-
λές υπηρεσίες, όπως προσωπικός μάγειρας,
μασάζ κ.τ.λ. Δεδομένης της πολύ υψηλής

φορολόγησης τέτοιου ύψους εισοδημάτων
από ενοίκια, το κίνητρο για φοροδιαφυγή
είναι αντίστοιχα υψηλό. Υπενθυμίζεται
ότι για τα καθαρά εισοδήματα από ακίνητα
(αφαιρώντας δηλαδή τις δαπάνες που εκ-
πίπτουν) επιβάλλεται αυτοτελής φόρος
που εκκινεί από το 15% για εισοδήματα
μέχρι 12.000 ευρώ, αυξάνεται σε 35% για
το τμήμα των εισοδημάτων από 12.001
ευρώ έως 35.000 ευρώ, και για ποσά πέραν
του ποσού αυτού ο συντελεστής διαμορ-
φώνεται σε 45%. Παράλληλα, εφόσον ξε-
περνιέται το όριο των 12.000 ευρώ ετησίως,
ο φορολογούμενος υπόκειται και σε ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η εκμετάλλευση
ακινήτων τέτοιου βεληνεκούς μεταφρά-
ζεται και σε πολύ υψηλό φόρο, της τάξεως
του 45% για το τμήμα των εσόδων που
ξεπερνά τις 35.000 ευρώ. Ετσι, εφόσον
ένα ακίνητο αποφέρει π.χ. 250.000 ευρώ
εσόδων από ενοίκια σε μία σεζόν, ποσό
215.000 ευρώ θα υπόκειται σε φόρο 45%,
δηλαδή συνολικά 96.750 ευρώ θα πρέπει
να πληρωθούν στην εφορία. Για τα έσοδα
μέχρι τα 35.000 ευρώ, ο φόρος ανέρχεται
σε 9.850 ευρώ. Αρα, ο συνολικός φόρος ή
τα έσοδα που χάνει το κράτος σε περί-
πτωση μη δήλωσης αυτών των ποσών
διαμορφώνεται σε 106.600 ευρώ!

<<<<<<<

Πολλοί Ελληνες ιδιοκτήτες,
των οποίων τα εισοδήματα 
έχουν πληγεί λόγω της 
πανδημίας, επιλέγουν να 
ενοικιάσουν τα εξοχικά τους
το φετινό καλοκαίρι.

<<<<<<<

Οι προμήθειες 
των εταιρειών 
διαχείρισης κινούνται 
πέριξ του 10%-15%.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μπορεί τα διαβόητα «κορωνοπάρτι» που
διοργανώνονται στις πολυτελείς βίλες των
νησιών των Κυκλάδων, και δη της Μυκό-
νου, να έχουν μονοπωλήσει τη δημοσιό-
τητα τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο
μαζί με αυτά διεξάγεται κι ένα άλλο «πάρτι»,
αυτή τη φορά φοροδιαφυγής. Με δεδομένα
τα τεράστια ποσά που διακινούνται κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους
πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές
για εισοδήματα από ενοίκια, ο «πειρασμός»
είναι μεγάλος για τους επιτήδειους που
δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιο-
μηχανία εκμεταλλευόμενοι βίλες.

Πρόκειται για έναν τομέα όπου σχετικές
εκτιμήσεις τουριστικών φορέων κάνουν
λόγο για αδήλωτα εισοδήματα που ενδέ-
χεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1 δισ.
ευρώ σε ετήσια βάση πανελλαδικά. Οπως
αναφέρει χαρακτηριστικά έμπειρος επαγ-

γελματίας της αγοράς ακινήτων, «για πα-
ράδειγμα, στη Μύκονο θα βρείτε μέχρι
και σερβιτόρους να νοικιάζουν πολυτελή
ακίνητα σε ξένους. Ανθρωποι που δου-
λεύουν σε γνωστά μαγαζιά του νησιού κι
έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες με πελάτες,
αναλαμβάνουν να τους βρουν σπίτι, φυσικά
με το αζημίωτο. Λειτουργούν ουσιαστικά
ως μεσάζοντες και συνεργάζονται κατά
κανόνα με εταιρείες διαχείρισης πολυτελών
βιλών, εισπράττοντας παχυλές προμήθει-
ες». Τέτοιες πρακτικές είναι συνηθισμένες
σε προορισμούς που προσελκύουν αν-
θρώπους υψηλών εισοδημάτων από το ε-
ξωτερικό, οι οποίοι αναζητούν πολυτελή
διαμονή και εξυπηρέτηση υψηλών προ-
διαγραφών.

Το ζήτημα είναι ότι, όπως απέδειξε η
πρόσφατη περίπτωση φοροδιαφυγής στη
Μύκονο, το «κουβάρι» της οποίας ακόμα
ξετυλίγεται από την ΑΑΔΕ, είναι και πολύ
εύκολο να διακινηθεί «μαύρο» χρήμα.

Στην περίπτωση των βιλών της Μυκόνου,
το μόνο που χρειάζεται, όπως φάνηκε,
είναι να δημιουργηθεί ένα γραφείο-φά-
ντασμα, π.χ. μια ΙΚΕ (ιδιωτική κεφαλαι-
ουχική εταιρεία), ή ακόμα και μια ατομική
επιχείρηση, που θα κλείσει σε λίγες ε-
βδομάδες, μόλις λήξει η τουριστική σεζόν,
μέσω της οποίας θα διακινηθούν τα σχε-
τικά ποσά. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντό-
πισαν τέτοια γραφεία-έδρες σε διαμερί-
σματα του κέντρου της Αθήνας αλλά και
των νοτίων προαστίων, που τηρούσαν υ-

ποκαταστήματα στη Μύκονο, μέσω των
οποίων εκμεταλλεύονταν πολυτελείς
βίλες, εκμισθώνοντάς τες έναντι αδράς
αμοιβής σε ξένους ενοικιαστές.

Τα ποσά που εισπράττονται για τα ε-
νοίκια δεν δηλώνονται ή δηλώνονται σε
ένα μικρό ποσοστό. Στην περίπτωση του
ελέγχου που έγινε από την ΑΑΔΕ διαπι-
στώθηκαν ενοικιάσεις βιλών ακόμα και
προς 18.000 ευρώ/ημέρα, χωρίς όμως να
έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποδείξεις. Ηδη
από τους πρώτους ελέγχους έχουν διαπι-
στωθεί μη δηλωθέντα έσοδα που προσεγ-
γίζουν το 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, θεωρείται
σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν κι άλλα
στοιχεία από την ελεγκτική διαδικασία,
ώστε να φανεί τι έχει και τι δεν έχει δη-
λωθεί, όπως επίσης και η διαδρομή του
χρήματος.

Οπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς
ακινήτων, κατά κανόνα όσοι εμπλέκονται
σε τέτοιες υποθέσεις φροντίζουν οι κα-

ταθέσεις των σχετικών ποσών να γίνονται
σε ξένες τράπεζες, ώστε να είναι πιο δύ-
σκολος ο εντοπισμός τους. Μάλιστα, αρ-
κετές από τις εταιρείες διαχείρισης τέ-
τοιων ακινήτων δεν έχουν καν την έδρα
τους στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό,
π.χ. στην Κύπρο ή σε κάποια χώρα των
Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία, τηρώντας
και τον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό.
Συνήθως δε η φοροδιαφυγή γίνεται με
τη συναίνεση ή ακόμα και την παρό-
τρυνση του ιδιοκτήτη, με τις δύο πλευρές,
δηλαδή την εταιρεία διαχείρισης και τον
κάτοχο του ακινήτου, να καρπώνονται
το προϊόν της φοροδιαφυγής. Με την
κατάθεση από τον ενοικιαστή του σχε-
τικού ποσού σε τράπεζα του εξωτερικού
είναι ευκολότερη η αποφυγή κάθε ελέγ-
χου και ταυτόχρονα η μη δήλωση των
σχετικών εισοδημάτων, καθιστώντας τη
σχετική δραστηριότητα πρακτικά αφο-
ρολόγητη.

<<<<<<<

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο 
για αδήλωτα εισοδήματα 
που ξεπερνούν ακόμη 
και το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια
βάση πανελλαδικά.

Η Ανδρος και η Τήνος είναι μεταξύ των νέων νησιών που έχουν εισέλθει στην αγορά της ενοικίασης πολυτελών βιλών.

Η ρύθμιση

Η πρώτη ρύθμιση του κλάδου έγι-
νε το 2013, όταν θεσμοθετήθηκε η
έκδοση σήματος του ΕΟΤ για όλα τα
ακίνητα που αποτελούν προϊόν
τουριστικής εκμετάλλευσης και έ-
χουν επιφάνεια μεγαλύτερη των
100 τ.μ. Τότε, εκτιμήσεις του Ξενο-
δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
έκαναν λόγο για απώλειες φορο-
λογικών εσόδων ύψους 600 εκατ.
ευρώ ετησίως.

Τα μεγέθη

Τουλάχιστον 500 είναι οι πολυτε-
λείς βίλες που νοικιάζονται έναντι
αδράς αμοιβής στη Μύκονο. Ανά-
λογο μέγεθος θεωρείται πως έχει
η αγορά και σε άλλες περιοχές της
χώρας, όπως η Κέρκυρα, ενώ περί
τις 1.000 πολυτελείς κατοικίες μι-
σθώνονται κάθε χρόνο στην Κρήτη.
Στη Χαλκιδική, ο σχετικός αριθμός
υπολογίζεται σε 300.

Οι εταιρείες

Από 10 μέχρι και 30 βίλες μπορεί
να εκμεταλλεύονται κατά τη διάρ-
κεια της θερινής σεζόν οι εταιρεί-
ες διαχείρισης εξοχικών κατοι-
κιών. Πρόκειται για μια λίαν επι-
κερδή δραστηριότητα, καθώς οι
σχετικές προμήθειες είναι πολύ
υψηλότερες και ανέρχονται μέχρι
και 15%, ή και ακόμα περισσότε-
ρο, ανάλογα με τη συμφωνία που
έχει γίνει με τον ιδιοκτήτη του α-
κινήτου.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε τροχιά άμεσης ανάκαμψης σε σχέση
με το 2020 και επιστροφής στα δεδομένα
του 2019 βρίσκεται η αγορά των κατα-
λυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου
Airbnb, ιδίως σε τουριστικούς προορι-
σμούς όπως η Μύκονος, που εσχάτως
έχει βρεθεί στην επικαιρότητα, λόγω του
πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων και
των μέτρων που επιβλήθηκαν. Σύμφωνα
με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η
«Κ», στα καταλύματα Airbnb της Μυκόνου
προκύπτει αύξηση της πληρότητας έως
και 111% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020, ενώ σε άνοδο βρίσκονται
και οι τιμές. 

Υψηλή πληρότητα
Ειδικότερα, σύμφωνα με την AirDNA,

εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάλυση
των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατά τις
πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου η
πληρότητα των προσφερόμενων ακινήτων
στη Μύκονο κυμαίνεται από 58% έως
69%, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της
τάξεως του 100% κατά μέσον όρο σε σχέση
με το 2020, καθώς την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους, η πληρότητα
δεν ξεπερνούσε το 34%. Ακόμα πιο ση-
μαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι κρα-
τήσεις διανυκτερεύσεων κινούνται επίσης
έντονα ανοδικά. Το στοιχείο αυτό είναι
ακόμα πιο ενδεικτικό της πορείας της ζή-
τησης, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη και τα
διαθέσιμα καταλύματα (όπου καταγρά-
φονται μικρές διακυμάνσεις από σεζόν
σε σεζόν), αλλά μόνο τις διανυκτερεύσεις
που έχουν κλειστεί. Ετσι, φέτος καταγρά-
φονται περί τις 9.000 διανυκτερεύσεις

ανά εβδομάδα κατά το πρώτο 15νθήμερο
του Αυγούστου, μέγεθος που συνιστά αύ-
ξηση της τάξεως του 95% σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Υπεν-
θυμίζεται ότι σήμερα στη Μύκονο λει-
τουργούν περίπου 3.000-3.500 καταλύματα
βραχυχρόνιων μισθώσεων, μέγεθος σχε-
τικά αμετάβλητο σε σχέση με το 2020 και
ελαφρώς μικρότερο από τις 4.000 κατα-
λύματα του 2019.

Σύμφωνα με τον κ. Νάσο Γαβαλά, επι-
κεφαλής της Mint, εταιρείας διαχείρισης
ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και
πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Εται-
ρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
(STAMA), «τα νησιά των Κυκλάδων, όπως
η Μύκονος και η Πάρος, καταγράφουν ε-
ξαιρετικές επιδόσεις από τις αρχές του
καλοκαιριού και, όπως φαίνεται, η φετινή
τουριστική περίοδος έχει τη δυνατότητα
να επεκταθεί και το φθινόπωρο, εφόσον
δεν υπάρξει ανατροπή λόγω της πανδημίας.
Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις δεν είχαμε
ακυρώσεις, πέραν των φυσιολογικών που
συμβαίνουν σε κάθε σεζόν».

Αντίστοιχα, στην Κρήτη, που επίσης
πλήττεται από την έξαρση της πανδημίας,
ο κ. Γαβαλάς αναφέρει ότι καταγράφεται
σημαντική αύξηση κρατήσεων, η οποία
μάλιστα επιταχύνεται όσο προχωράει το
καλοκαίρι, με την πληρότητα να διαμορ-
φώνεται πλέον πέριξ του 70%-75% μέχρι
και τα μέσα Αυγούστου. Η ζήτηση αφορά
κυρίως Γερμανούς και Βρετανούς επισκέ-
πτες, ενώ στις Κυκλάδες κυριαρχούν οι
Γάλλοι. Αντίστοιχα, στην Αθήνα, πολλοί
είναι οι επισκέπτες από τη Γερμανία, το
Ισραήλ, τη Γαλλία και εσχάτως και από
τη Μεγ. Βρετανία. Παράλληλα, συνεχίζεται
η τάση της χρήσης καταλυμάτων βραχυ-

χρόνιας μίσθωσης και από τον εσωτερικό
τουρισμό. 

Πιέσεις στα ξενοδοχεία
Ο κ. Γαβαλάς πάντως σημειώνει ότι στα

ξενοδοχεία η εικόνα είναι περισσότερο
πιεσμένη. Οπως αναφέρουν στελέχη του
κλάδου, η ιδιωτικότητα που προσφέρουν
τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης,
τα οποία κατά κανόνα είναι διαμερίσματα,
ή και μονοκατοικίες/βίλες, τα καθιστά ι-
δανικά για τους ξένους επισκέπτες. Δεν ι-
σχύει όμως το ίδιο και με τα ξενοδοχεία,
όπου η πώληση τουριστικών πακέτων σε
μεγάλες ομάδες επισκεπτών από το εξω-
τερικό αποτελεί «σπαζοκεφαλιά», με δε-
δομένη τη ρευστότητα της κατάστασης
ως προς την εξέλιξη της πανδημίας. Σε
ό,τι αφορά τα καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης, ακόμα κι αν υπάρξει μια αρνη-
τική περίσταση που να προκαλέσει αρκετές
ακυρώσεις, κατά κανόνα υπερκαλύπτονται
από νέες κρατήσεις. Αυτό έχει φανεί μέχρι

στιγμής τη φετινή τουριστική περίοδο.
Οσον αφορά τις τιμές, καταγράφεται

επίσης ανοδική τάση σε σχέση με το 2020
και σε ορισμένες περιπτώσεις καταλυμά-
των/περιοχών προκύπτει άνοδος ακόμα
και σε σχέση με το 2019. Για παράδειγμα,
η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση την εβδο-
μάδα που ξεκινάει στις 9 Αυγούστου, δια-
μορφώνεται σε 642 ευρώ, ποσό που είναι
κατά 24% υψηλότερο σε σχέση με το α-
ντίστοιχο του 2020, αλλά και 7% υψηλότερο
έναντι του 2019. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και
πέρυσι, έτσι και φέτος, καταγράφεται πολύ
υψηλός αριθμός κρατήσεων της τελευταίας
στιγμής, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες
περιμένουν μέχρι και λίγες ημέρες πριν
ταξιδέψουν, ώστε να γνωρίζουν ποια θα
είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα
πρέπει να ακολουθήσουν, τόσο όσον αφορά
την είσοδό τους στην Ελλάδα, όσο και την
επιστροφή τους από αυτή. Αυτός είναι και
ο λόγος που επί του παρόντος οι κρατήσεις
για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, αλλά
και τον Σεπτέμβριο, είναι ακόμα σχετικά
περιορισμένες. Ακόμα και έτσι βέβαια ξε-
περνούν τις αντίστοιχες περυσινές. Στην
περίπτωση της Μυκόνου, για την πρώτη
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου καταγράφονται
σήμερα 3.360 κρατήσεις διανυκτερεύσεων,
μια αύξηση κατά 96% έναντι των 1.710
κρατήσεων του αντίστοιχου διαστήματος

του 2020. Ωστόσο, το φετινό νούμερο συ-
νιστά και πτώση κατά 42% έναντι εκείνου
που είχε σημειωθεί το 2019.

Ανακάμπτει και η Αθήνα
Θετική είναι η εικόνα της ζήτησης κα-

ταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων και
στην Αθήνα, η οποία φαίνεται πως επι-
στρέφει σε ρυθμούς 2019. Σύμφωνα με
τον κ. Γαβαλά, από το πρώτο 10ήμερο του
Ιουλίου και μέχρι και το τέλος Αυγούστου
σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται
πληρότητες της τάξεως του 90% (στα α-
κίνητα που διαχειρίζεται η Mint), ενώ
πλέον η τάση έχει αρχίσει να είναι ανοδική
και για τον Σεπτέμβριο. «Κατά μέσον όρο,
το ημερήσιο κόστος διαμονής διαμορφώ-
νεται σε 70-80 ευρώ/διανυκτέρευση για
ένα απλό διαμέρισμα στο κέντρο. Υπάρ-
χουν ασφαλώς και ακίνητα των 40-50 ευρώ
σε λιγότερο προνομιακές περιοχές, αλλά
κι εκείνα των 250 ευρώ/βράδυ πλησίον
της Ακρόπολης κι εντός του ιστορικού κέ-
ντρου της Αθήνας», επισημαίνει ο κ. Γα-
βαλάς. 

Στα 76 ευρώ 
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και

από την AirDNA. Συγκεκριμένα, η μέση
τιμή με βάση τις ενεργές αγγελίες ακινήτων
στο κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται
σήμερα σε 76 ευρώ/διανυκτέρευση, ποσό

που είναι 25% υψηλότερο συγκριτικά με
το 2020 αλλά και 14% υψηλότερο έναντι
του 2019, δείγμα της επίδρασης της μει-
ωμένης προσφοράς στις τιμές.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την AirDNA,
σήμερα ο αριθμός των διαθέσιμων ακινή-
των στο κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται
σε σχεδόν 7.000, παραμένοντας αρκετά
χαμηλότερος έναντι του 2019, όταν η προ-
σφορά ξεπερνούσε τα 10.000 ακίνητα. Από
τις 9 Αυγούστου και μετά παρατηρείται
μια αισθητή άνοδος της ζήτησης, καθώς
οι κρατήσεις ανέρχονται σε 13.776, αριθμός
υψηλότερος κατά 35% έναντι του 2020
(αλλά 51% χαμηλότερος από το 2019), ενώ
η εικόνα είναι ακόμα καλύτερη από τις 15
Αυγούστου και μετά, όπου καταγράφεται
αύξηση των κρατήσεων ακόμα και κατά
93% σε 7.599 διανυκτερεύσεις, από 3.938
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η μέση πληρότητα στο κέντρο της Α-
θήνας διαμορφώνεται σε 48% για το διά-
στημα μέχρι τα τέλη Ιουλίου και σε περίπου
40% κατά μέσον όρο για τις επόμενες δύο
εβδομάδες. Ωστόσο αναμένεται αύξηση
του ποσοστού αυτού τις επόμενες ημέρες,
με δεδομένο ότι οι περισσότεροι επισκέπτες
προχωρούν σε κρατήσεις λίγο πριν ταξι-
δέψουν. Ακόμα κι έτσι, βέβαια, η εικόνα
είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με το 2020,
καθώς καταγράφεται αύξηση της πληρό-
τητας κατά 50% κατά μέσον όρο.

Μέρες του 2019
ζει η Airbnb
στα δημοφιλή
ελληνικά νησιά
Στα 642 ευρώ η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση 
στη Μύκονο, 24% υψηλότερη από πέρσι

Μεγάλη αύξηση των τουριστικών αφίξεων στη σκιά της μετάλλαξης «Δέλτα»
Μέχρι σήμερα η τουριστική κίνηση στη
χώρα παραμένει σε πολύ υψηλότερο ε-
πίπεδο από το αντίστοιχο περυσινό. Σε
δηλώσεις του σε διεθνή μέσα ενημέρωσης
εντός της εβδομάδας ο επικεφαλής οικο-
νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού,
Αλ. Πατέλης, σημείωσε ότι οι αφίξεις κι-
νούνται σε επίπεδο 130% υψηλότερο από
το αντίστοιχο περυσινό τέτοια περίοδο
και μόλις 40% χαμηλότερο εκείνου του
2019. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος
που είχε τεθεί για φέτος αφορούσε αύξηση
των αφίξεων κατά 100% σε σχέση με το
2020 και 50% χαμηλότερα από το 2019.
Μιλώντας στην τηλεόραση του πρακτο-
ρείου Μπλούμπεργκ, ο κ. Πατέλης τόνισε
βέβαια ότι η σεζόν παραμένει πολύ αβέ-
βαιη, καθώς η μετάλλαξη «Δέλτα» εξα-
πλώνεται στην Ευρώπη και πυροδοτεί
σειρά νέων κανόνων και περιοριστικών
μέτρων, μεταξύ των οποίων και ο χαρα-
κτηρισμός χωρών ανάλογα με το επιδη-
μιολογικό τους ρίσκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Τουρισμού, ο φετινός Ιούνιος κινείται με
αύξηση των αφίξεων σε ποσοστό της τά-
ξεως του 40% - 50% σε σχέση με τον πε-
ρυσινό Ιούλιο, που ήταν ο πρώτος μήνας
επαναλειτουργίας του κλάδου το 2020.
Την πρωτιά σε αφίξεις τουριστών κατέχει
η Γερμανία, ενώ ακολουθεί η Γαλλία. Ω-
στόσο, σε πολύ κοντινή απόσταση, στην
τρίτη θέση, κατατάσσεται φέτος η αγορά
της Πολωνίας, καταγράφοντας μεγάλη ά-

νοδο επισκεπτών, για δεύτερο διαδοχικό
έτος. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές
στην «Κ», ο Νάσος Γαβαλάς αναφέρει ότι
«το απευκταίο σενάριο θα προκύψει αν

χώρες σημαντικές για τον τουρισμό της
Ελλάδας, όπως η Μεγ. Βρετανία, η Γερμανία
και η Γαλλία αποφασίσουν να επιβάλουν
καραντίνα αρκετών ημερών στους πολίτες
τους που θα επιστρέφουν από χώρες όπως
η δική μας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί
αν αυξηθεί σημαντικά το επιδημιολογικό
φορτίο στην Ελλάδα και βρεθεί στην κόκ-
κινη ζώνη». Αν, για παράδειγμα, ο Γάλλος
που πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα
στα τέλη Αυγούστου μάθει σε λίγες ημέρες
ότι επιστρέφοντας στη χώρα του θα χρει-
αστεί να παραμείνει σε καραντίνα, π.χ.
για μια εβδομάδα, τότε κατά πάσα πιθα-

νότητα δεν θα μπει καν στον κόπο να τα-
ξιδέψει. «Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έ-
χουμε σίγουρα κύμα ακυρώσεων, που δεν
θα είναι εφικτό να αναπληρωθούν με νέες
κρατήσεις», σημειώνει ο κ. Γαβαλάς.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC πριν από
λίγες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της
easyjet, Γιόχαν Λούντγκρεν, σημείωσε
ότι όποιος κάνει σχέδια της τελευταίας
στιγμής για διακοπές στην Ευρώπη φέτος,
θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια συ-
γκεχυμένη, περίπλοκη και μάλλον αγχω-
τική εμπειρία – και αυτό πριν καν βγει
από το αεροπλάνο. Για παράδειγμα, όσοι

ταξιδεύουν σήμερα από το Ην. Βασίλειο
στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν αρ-
νητικό μοριακό τεστ (PCR) μέχρι και 72
ώρες πριν εισέλθουν στη χώρα μας, ή αρ-
νητικό rapid τεστ που πραγματοποιήθηκε
από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο εντός
48 ωρών πριν από την προγραμματισμένη
πτήση, ή τέλος να έχουν κάνει και τις
δύο δόσεις του εμβολίου τουλάχιστον 14
ημέρες πριν από το ταξίδι. Κατά την επι-
στροφή τους στη Μεγ. Βρετανία, είναι
πιθανό να χρειαστεί νέο αρνητικό μοριακό
τεστ, ενδεχομένως και να πρέπει να μπουν
σε υποχρεωτική καραντίνα 10 ημερών,
ανάλογα με τα τότε επιδημιολογικά δε-
δομένα. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα παρα-
μένει ένας από τους δημοφιλέστερους
προορισμούς για τους Βρετανούς, καθώς
εξακολουθεί να καταγράφει αισθητά λι-
γότερα κρούσματα (κατ’ αναλογία με τον
πληθυσμό) σε σχέση με άλλες χώρες της
Ευρώπης.

Το πλέον κρίσιμο για τον τουρισμό
στην Ελλάδα είναι να μην επαναληφθεί
το σενάριο του 2020, όταν στις αρχές Σε-
πτεμβρίου είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί
η σεζόν, λόγω της εκ νέου έξαρσης της
πανδημίας. Ετσι, παράγοντες του κλάδου
θεωρούν ότι αν τα ξενοδοχεία μείνουν α-
νοικτά (έστω και με μειωμένη πληρότητα
σε σχέση με τον Αύγουστο) το δίμηνο Σε-
πτεμβρίου - Οκτωβρίου, το όφελος θα είναι
πολλαπλό, με δεδομένο ότι πέρυσι την
ίδια περίοδο είχαν ήδη κλείσει. 

Πάντως, η περίπτωση με το μίνι
lockdown στη Μύκονο έχει λειτουργήσει
ως «καμπανάκι» και για άλλους προορι-
σμούς της χώρας, καθώς έχει αρχίσει να
γίνεται εμφανές από τους αρμόδιους φορείς
ότι αν δεν τηρούνται τα μέτρα που έχουν
υιοθετηθεί από επισκέπτες και εργαζο-
μένους στον κλάδο, είναι θέμα χρόνου να
εκτοξευτούν τα κρούσματα και να απαι-
τηθούν πρόσθετα, πολύ πιο επώδυνα μέ-
τρα. Σημαντικό είναι όμως να αυξηθούν
και τα ξενοδοχεία καραντίνας για τους ε-
πισκέπτες που θα εμφανίζονται θετικοί.

Ο αρμόδιος υπουργός Τουρισμού, Χ.
Θεοχάρης, αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό
από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας
ότι τα ξενοδοχεία αυτά θα αυξάνονται
όσο αυξάνονται και τα κρούσματα. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ήδη γίνει νέα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοι-
κίαση κύριων, ή μη κύριων τουριστικών
καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται
με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η
πρόσκληση είναι για έως 370 δωμάτια,
που θα πρέπει να βρίσκονται εντός των
περιφερειακών ενοτήτων (Π.Ε.) Ηρακλείου
(έως 30 δωμάτια), Ρεθύμνου (έως 30 δω-
μάτια) και Χανίων (έως 30 δωμάτια), καθώς
και εντός των νήσων Κερκύρας (έως 40
δωμάτια), Πάρου (έως 130 δωμάτια), Μυ-
κόνου (έως 30 δωμάτια), Νάξου (έως 30
δωμάτια), Σκοπέλου (έως 25 δωμάτια) και
Αλοννήσου (έως 25 δωμάτια).

Η πανδημία οδήγησε τους Ελληνες σε γρηγορότερο Ιντερνετ
Ταχύτητα εν μέσω πανδημίας ανεβάζει το
Ιντερνετ στην Ελλάδα, το οποίο έχει εξε-
λιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο «επιβίωσης»
για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο. Το
2020, την πρώτη πανδημική χρονιά, η
μέση ταχύτητα download στις σταθερές
συνδέσεις Ιντερνετ στην Ελλάδα διαμορ-
φώθηκε στα 27 Mbps.

Η μέση ταχύτητα download στη χώρα
μας αυξήθηκε κατά 34,83%, ενώ η μέση
ταχύτητα upload κατά 44%, σύμφωνα με
τις μετρήσεις της πλατφόρμας Υπερίων
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
- Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η σημαντική αύ-
ξηση της ταχύτητας αποδίδεται στην άνοδο
του αριθμού τελικών χρηστών με συνδέσεις
δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTΗ).

Οι ίδιοι οι πολίτες δείχνουν, μεσούσης
της πανδημίας, να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
για τις ταχύτητες του Διαδικτύου στην Ελ-

λάδα, γεγονός που αποτυπώνεται και στην
αύξηση των μετρήσεων στην πλατφόρμα
Υπερίων. Συνολικά την περίοδο 01.01.2020
- 31.12.2020 καταγράφηκαν 24.582 μετρή-
σεις από 3.150 συνδέσεις εγγεγραμμένων
χρηστών.

Ο αριθμός των μετρήσεων είναι σημα-
ντικά αυξημένος έναντι των προηγούμενων
ετών, καθώς –για παράδειγμα– σε σχέση
με το 2019 ενισχύθηκε κατά 71%. Η αύξηση

συνδέεται με την ενεργοποίηση του εθνικού
κανονισμού ανοικτού Διαδικτύου, που
προβλέπει έλεγχο της ταχύτητας από τους
ίδιους τους συνδρομητές, ενώ υποχρεώνει
τους παρόχους σε αποζημιώσεις σε περί-
πτωση αποκλίσεων από την ταχύτητα που
αναφέρεται στη σύμβασή τους.

Σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό α-
νοικτού Διαδικτύου, που ενεργοποιήθηκε
στην Ελλάδα στα τέλη του 2020 για τις τα-
χύτητες στα σταθερά δίκτυα, οι πάροχοι
οφείλουν να ενημερώνουν τους συνδρο-
μητές για την ελάχιστη και τη μέγιστη τα-
χύτητα που αναμένεται στη σύνδεσή τους.
Η ενημέρωση αφορά τόσο τους νέους όσο
και τους υφιστάμενους συνδρομητές ενός
παρόχου.

Η ενημέρωση για τις ταχύτητες αποτελεί
μέρος των όρων της σύμβασης, ενώ ο συν-
δρομητής αποκτά δικαίωμα αποζημιώσεων

ή επανορθώσεων σε περίπτωση που δια-
πιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες
αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα.

Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων
ή αποζημιώσεων είναι έκπτωση στον λο-
γαριασμό, δυνατότητα επιλογής πακέτου
με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, ε-
πιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου,
ή συνδυασμός αυτών. Σε περίπτωση απο-
κλίσεων μεγαλύτερων από 30% για ADSL
δίκτυα και 20% για τις υπόλοιπες τεχνο-
λογίες (π.χ. VDSL, FTTH), ο συνδρομητής
αποκτά και το δικαίωμα  καταγγελίας της
σύμβασης αζημίως, εφόσον το πρόβλημα
δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών (με εξαίρεση
τις υποχρεώσεις του συνδρομητή για κα-
ταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συ-
σκευών ή τερματικού εξοπλισμού).

Σύμφωνα με την έκθεση «Ανοιχτού Δια-
δικτύου 2020-2021» της ΕΕΕΤ, η οποία ε-

ξετάζει την κατάσταση του Διαδικτύου
στη χώρα μας, την περίοδο Μαΐου 2020 -
Απριλίου 2021 υποβλήθηκε πολύ χαμηλός
αριθμός παραπόνων για θέματα ανοικτού
Διαδικτύου.

Η συντριπτική πλειονότητα των παρα-
πόνων αφορούσε τη γενική ποιότητα υ-
πηρεσίας και περιλάμβανε αναφορές χρη-
στών για χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης
στο Διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ αποτελεί το
δεύτερο ή τρίτο επίπεδο υποβολής παρα-
πόνων, αφού οι δυσαρεστημένοι συνδρο-
μητές πρώτα απευθύνονται στον πάροχό
τους, ή σε δεύτερο επίπεδο σε όργανα ε-
πίλυσης διαφορών (π.χ. Συνήγορο του Κα-
ταναλωτή) και μόνο οι συνδρομητές που
δεν μένουν ικανοποιημένοι με την επίλυση
του παραπόνου τους απευθύνονται στην
ΕΕΤΤ.

<<<<<<<

Η μέση ταχύτητα download
στη χώρα αυξήθηκε 
κατά 34,83% το 2020, 
λόγω της αύξησης των 
συνδέσεων νέας γενιάς.

Ο εθνικός κανονισμός ανοικτού Διαδικτύου
προβλέπει έλεγχο της ταχύτητας από τους
συνδρομητές, ενώ υποχρεώνει τους παρό-
χους σε αποζημιώσεις σε περίπτωση απο-
κλίσεων από την ταχύτητα που αναφέρεται
στη σύμβασή τους.

<<<<<<<

Τα νησιά των Κυκλάδων 
καταγράφουν εξαιρετικές 
επιδόσεις από τις αρχές
του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», στα καταλύματα Airbnb της Μυκόνου προκύπτει αύξηση της πληρότητας έως και 111% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του
2020, ενώ σε άνοδο βρίσκονται και οι τιμές.

<<<<<<<

Η σεζόν παραμένει 
πολύ αβέβαιη, καθώς
η μετάλλαξη πυροδοτεί 
σειρά νέων κανόνων και 
περιοριστικών μέτρων.

Οι αφίξεις κινούνται σε επίπεδο 130% υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό τέτοια περίοδο και μόλις 40% χαμηλότερο εκείνου του 2019. 
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Του ΘAΝΟΥ ΤΣIΡΟΥ

Τα φορολογικά έσοδα του 2022 θα πρέπει
να αυξηθούν πάνω από 4 δισ. ευρώ συ-
γκριτικά με φέτος, αλλά ταυτόχρονα θα
πρέπει να μειωθούν και οι φορολογικοί
συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις. Ο δημοσιονομικός χώρος
που έχει προγραμματιστεί να διατεθεί
για να χρηματοδοτήσει τα φορολογικά
μέτρα της επόμενης χρονιάς –περί το
1,6 δισ. ευρώ– έχει ήδη «δεσμευτεί» λόγω
των εξαγγελιών που έχουν ήδη γίνει από
την κυβέρνηση. Το οικονομικό επιτελείο
θέλει να βρει δημοσιονομικό χώρο για
να χρηματοδοτήσει πρόσθετα μέτρα φο-
ρολογικής ελάφρυνσης για το 2022 –υπό
ιδανικές συνθήκες, η εξαγγελία σχεδιά-
ζεται να γίνει το φθινόπωρο ενόψει της
κατάθεσης του προσχεδίου του προϋ-
πολογισμού στη Βουλή–, αλλά τα μπρος-
πίσω με την πανδημία δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια για «κλείδωμα» απο-
φάσεων με δημοσιονομικό κόστος από
τώρα. Οι προτεραιότητες πάντως έχουν
ήδη οριστεί και τα σχέδια θα βγουν από
τα συρτάρια ανάλογα με τις εξελίξεις σε
υγειονομικό και κατ’ επέκταση οικονομικό
επίπεδο. Με διαθέσιμο δημοσιονομικό
χώρο περίπου 600-700 εκατ. ευρώ, το
«πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης θα
επεκταθεί και στους δημοσίους υπαλ-
λήλους και στους συνταξιούχους, δια-
σφαλίζοντας αύξηση καθαρών αποδοχών
για το σύνολο πλέον του πληθυσμού με
ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, με πρόσθετο
δημοσιονομικό κόστος περίπου 300-400
εκατ. ευρώ, μπορούν να μειωθούν συ-
νολικά κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες
μέσα στην τελευταία διετία, αντί για τέσ-
σερις μονάδες που είναι η μείωση αυτή
τη στιγμή. Οσο για τη μείωση των συ-

ντελεστών του ΕΝΦΙΑ και του συμπλη-
ρωματικού φόρου, είναι από τώρα δια-
σφαλισμένη και «χρηματοδοτημένη». Η
αύξηση των αντικειμενικών αξιών δη-
μιουργεί δημοσιονομικό χώρο πολλών
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ –μόνο
η αύξηση της φορολογητέας αξίας των
ακινήτων στην Αττική κατά 25% αυξάνει
τη φορολογητέα αξία των ακινήτων του
λεκανοπεδίου κατά τουλάχιστον 70-80
δισ. ευρώ–, τα οποία μπορούν να χρη-
ματοδοτήσουν γενναίες ελαφρύνσεις
για τον ΕΝΦΙΑ και να διασφαλίσουν ότι
τα εκκαθαριστικά της επόμενης χρονιάς
θα «ξεφουσκώσουν» για τη μεγάλη πλει-
ονότητα των ιδιοκτητών.

Οι φόροι για το 2022 έχει προϋπολο-
γιστεί να φτάσουν τα 49,5 δισ. ευρώ το
2022 έναντι εκτίμησης για είσπραξη 45,53
δισ. ευρώ μέσα στο 2021. Αντίστοιχα, το
πρωτογενές έλλειμμα έχει προβλεφθεί
να συρρικνωθεί στα 912 εκατ. ευρώ, από
12,247 δισ. ευρώ το 2020. Σε αυτό το δη-
μοσιονομικό αποτέλεσμα «χωρούν» μέχρι
στιγμής μέτρα ελάφρυνσης 2 δισ. ευρώ,
τα οποία ουσιαστικά έχουν «κλειδώσει»:
η διατήρηση της μείωσης των ασφαλι-
στικών εισφορών και το 2022 απαιτεί δη-
μοσιονομικό χώρο 816 εκατ. ευρώ, ενώ
το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης
μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, περίπου
767 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν δεσμευτεί
περίπου 500 εκατ. ευρώ για την κάλυψη
δαπανών που θα εξακολουθήσει να δη-
μιουργεί η πανδημία μέσα και στην επό-
μενη χρονιά.

Για να μειωθούν περαιτέρω οι ασφα-
λιστικές εισφορές μέσα στο 2022 ή για
να γενικευτεί το «πάγωμα» της εισφοράς
αλληλεγγύης σε όλους τους φορολογου-
μένους, ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί
1 δισ. ευρώ επιπλέον. Πώς μπορεί να δια-
σφαλιστεί αυτό;

1. Μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα στο
2021 συγκριτικά με τον στόχο του 3,6%,
καθώς το μεγαλύτερο ΑΕΠ θα φέρει πε-
ρισσότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία και
θετική επίπτωση και στον προϋπολογισμό
του 2022 διά του carry over.

2. Περαιτέρω αύξηση της φορολογικής
συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα των κινή-
τρων που θα θεσπιστούν για τις ηλεκτρο-
νικές πληρωμές αλλά και της ενίσχυσης
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

3. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
με ταχύτερο ρυθμό κυρίως όσον αφορά
το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων,
κάτι που φυσικά συνδέεται και με την
πορεία της πανδημίας.

Το ερώτημα σε αυτή τη φάση είναι αν
το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει σε σημαντικό
βαθμό μέσα στο φθινόπωρο, ώστε να ε-
πιτρέψει στην κυβέρνηση να εξαγγείλει
τα πρόσθετα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα.
Εκτός από το μέτωπο της πανδημίας, ε-
ξακολουθεί να είναι ανοικτό και το μέτωπο
των δημοσιονομικών στόχων που θα κλη-
θεί να επιτύχει η χώρα. Ειδικά η θέσπιση
μόνιμων μέτρων –όπως η μόνιμη κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης ή η μό-
νιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών– είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει
συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους,
οι οποίοι θα διαβουλευτούν ούτως ή άλλως
για τις δημοσιονομικές συνθήκες που θα
πρέπει να διαμορφωθούν τα χρόνια μετά
την πανδημία.

1,6 + 1 δισ. ευρώ
οι ελαφρύνσεις
φόρων για το ’22
Ποιες έχουν «κλειδώσει» και για ποιες
αναζητείται δημοσιονομικός χώρος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.

Δήλωση Μεταβίβασης 1/Π/3401/2021

Πωλητής/τές:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY LIMITED ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8,

1096, ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγοραστής:
S & A POWER  LAND CONSTRUCTION LIMITED ΜΕΛΙΚΕΡΤΗ 7, 2312,

ΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής 0/3249
Φύλλο/Σχεδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ. 28/24/0/299/5
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ
Υποιδιοκτησίες
Εμβαδό τ.μ. 21071
Γεωγραφική περιοχή ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ
Τοποθεσία ΤΡΑΧΩΝΙ
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/2
Ποσό Πώλησης €15.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.

Δήλωση Μεταβίβασης 1/Π/3236/2021

Πωλητής/τές:
CCSRE REAL ESTATE COMPANY LIMITED ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8

1096,ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγοραστής:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Α, 2324,

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ακίνητο:
Αρ. Εγγραφής 4/537
Φύλλο/Σχεδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ. 30/03Ε2/4/403/4
Είδος Ακινήτου ΧΩΡΑΦΙ
Υποιδιοκτησίες
Εμβαδό τ.μ. 9041
Γεωγραφική περιοχή ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ, 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ- ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

Τοποθεσία ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΞΙΑ
Μεταβίβ. Μερίδιο στο Ακιν. 1/3
Ποσό Πώλησης €75.100,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.

Το δεδομένο σε αυτή τη φάση είναι ότι ο
προϋπολογισμός του 2022 θα συνοδεύεται
ούτως ή άλλως από ένα πακέτο εννέα φο-
ρολογικών μέτρων, ορισμένα εκ των ο-
ποίων έχουν ήδη νομοθετηθεί, με τα υ-
πόλοιπα να αποτελούν το περιεχόμενο
ενός νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Το
φορολογικό «πακέτο» της επόμενης χρο-
νιάς περιέχει ήδη:

1. Το «πάγωμα» της εισφοράς αλλη-
λεγγύης και για το 2022, το οποίο διασφα-
λίζει ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα δεν θα υποστούν αύξηση φόρου
σε σχέση με το 2021, κάτι που θα συνέβαινε
αν αναβίωνε το συγκεκριμένο φορολογικό
μέτρο. Επέκταση σε συνταξιούχους και
δημοσίους υπαλλήλους θα φέρει στο κλαμπ
των κερδισμένων και επιπλέον 1,5 εκα-
τομμύριο φορολογούμενους.

2. Μείωση συντελεστή φορολόγησης
νομικών προσώπων, η οποία έχει ήδη νο-
μοθετηθεί. Για το 2022 τα κέρδη θα φο-
ρολογηθούν με συντελεστή 22%.

3. Ενεργοποίηση νέων συντελεστών
υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.
Επίσης νομοθετημένο μέτρο και διαμόρ-
φωση του συντελεστή υπολογισμού στο
80% επί σταθερής πλέον βάσης.  

4. Θέσπιση κινήτρων συγχωνεύσεων.
Το νομοσχέδιο αναμένεται το φθινόπωρο
και τα κίνητρα θα είναι ισχυρά, με τους
φορολογικούς συντελεστές να μειώνονται
ακόμη και κατά 50%.  

5. Θέσπιση κινήτρων για αύξηση ηλε-
κτρονικών πληρωμών. Η νομοθέτηση ε-
πίσης προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.
Είναι το μέτρο που ενσωματώθηκε στο
«Ελλάδα 2.0» και προβλέπει την έκπτωση
από το φορολογητέο εισόδημα του 30%
της δαπάνης με ηλεκτρονική πληρωμή
σε 18 διαφορετικές επαγγελματικές ειδι-
κότητες, με ανώτατο ποσό έκπτωσης τα
2.200 ευρώ ετησίως.

6. Νέα κλίμακα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ
και του συμπληρωματικού φόρου. Οσο
περισσότερο μεγαλώσει η φορολογητέα
αξία των ακινήτων –και ήδη εκτιμάται
ότι η αύξησή της θα ξεπεράσει τα 120-
130 δισ. ευρώ– τόσο μεγαλύτερη θα είναι
και η μείωση των φορολογικών συντελε-
στών. Η νέα κλίμακα θα φτιαχτεί με τέτοιο
τρόπο ώστε η μεγάλη πλειονότητα των

ιδιοκτητών ακινήτων –συνολικά εκκα-
θαριστικό ΕΝΦΙΑ λαμβάνουν περίπου
επτά εκατομμύρια– να δουν μείωση της
επιβάρυνσης στο εκκαθαριστικό της ε-
πόμενης χρονιάς. Οσο για τον ΕΝΦΙΑ, θα
αποδώσει φορολογικά έσοδα 2,5 δισ. ευρώ.  

7. Θέσπιση ταχείας διαδικασίας επι-
στροφών φόρου. Είναι ένας «βραχνάς»
για τους φορολογούμενους, ειδικά για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ο στόχος
είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που
θα περιορίσει τον χρόνο αναμονής σε η-
μέρες αντί για εβδομάδες και μήνες, ως
ένδειξη εμπιστοσύνης του κράτους προς
τους φορολογούμενους.  

8. Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών τιμο-
λογίων και διασύνδεσης ταμειακών μη-
χανών με την ΑΑΔΕ. Μέτρα νομοθετημένα
που όμως θα τεθούν ουσιαστικά σε πλήρη
εφαρμογή από την επόμενη χρονιά. Η

διασύνδεση των ταμειακών μηχανών θα
συνοδευτεί και από θέσπιση κινήτρων
προς τους καταναλωτές ώστε να συμβάλ-
λουν στον εντοπισμό των ταμειακών μη-
χανών-μαϊμού, οι οποίες αν και εκδίδουν
κανονικά αποδείξεις δεν αποστέλλουν τα
στοιχεία της συναλλαγής στον ΦΠΑ και
στον φόρο εισοδήματος. Τα συγκεκριμένα
κίνητρα θα θεσπιστούν επίσης μέσα στο
φθινόπωρο, ώστε το «πακέτο» να είναι ε-
νεργό με την αλλαγή του χρόνου.  

9. Διατήρηση και περαιτέρω μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών. Η μείωση
των τριών μονάδων θα διατηρηθεί για
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
ενώ προγραμματίζεται περαιτέρω μείωση
μισής μονάδας από τα μέσα του 2022 για
τις επικουρικές συντάξεις. Ο στόχος είναι
συνολικά η μείωση να φτάσει στις πέντε
ποσοστιαίες μονάδες. 

Τα εννέα σίγουρα μέτρα
του επόμενου
φορολογικού πακέτου

<<<<<<<

Eκπτωση από το φορολογη-
τέο εισόδημα του 30% 
της δαπάνης με ηλεκτρονι-
κή πληρωμή σε 18 διαφορε-
τικές επαγγελματικές 
ειδικότητες,

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα στο 2021, συγκριτικά με τον στόχο του 3,6%, μπορεί να
διασφαλίσει επιπλέον φοροελαφρύνσεις για την επόμενη χρονιά.

<<<<<<<

Στις προτεραιότητες, 
το «πάγωμα» της εισφοράς
αλληλεγγύης να επεκταθεί
και στους δημοσίους
υπαλλήλους και 
στους συνταξιούχους.
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επικεφαλής και μεγαλομέτοχοι εισηγμένων
εταιρειών, επιχειρηματίες και ασφαλώς
εγχώριοι και ξένοι επενδυτές, θεσμικοί
και μη, συγκαταλέγονται μεταξύ όσων έ-
χουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να
αποκτήσουν ένα από τα 200 πολυτελή
διαμερίσματα που θα αναπτυχθούν στον
πύργο κατοικιών Marina Tower, που πα-
ρουσίασε η Lamda Development. Πρό-
κειται για το πιο ψηλό από τα συνολικά
έξι κτίρια πύργων που θα κατασκευαστούν
στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο
Ελληνικό, καθώς θα εκτείνεται σε συνολικό
ύψος 200 μέτρων, όντας ο πρώτος ουρα-
νοξύστης άνω των 150 μέτρων στην Ελ-
λάδα, αλλά και ο υψηλότερος παραθαλάσ-
σιος πύργος στη Μεσόγειο. Το Marina
Tower χωροθετείται στο παραθαλάσσιο
τμήμα, στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Η επιφάνεια του ακινήτου θα ανέρχεται
σε περίπου 45.000 τ.μ. και θα περιλαμβάνει
200 διαμερίσματα υψηλής πολυτέλειας,
με το έργο να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί
σε περίπου πέντε χρόνια από σήμερα. Το
συνολικό ύψος της επένδυσης δεν ανα-
κοινώθηκε χθες, ωστόσο πηγές της αγοράς
εκτιμούν ότι το κόστος είναι πιθανό να
προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ. Υπενθυ-

μίζεται ότι το Marina Tower θα είναι από
τα ακίνητα που θα αναπτυχθούν αποκλει-
στικά από την ίδια τη Lamda Development,
χωρίς κάποια συνεργασία με άλλον όμιλο. 

Οσον αφορά τις τιμές πώλησης, αυτές
θα κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος
του κάθε διαμερίσματος, τα χαρακτηρι-
στικά του και τον όροφο. Χωρίς να έχει
επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα, το κόστος α-
γοράς υπολογίζεται ότι θα ξεκινά από τα
7.500 - 8.000 ευρώ/τ.μ. και θα αγγίζει ακόμα
και τα 25.000 ευρώ/τ.μ. για ένα διαμέρισμα
στον 45ο όροφο. Οι κατοικίες θα διαθέτουν
από ένα έως και τέσσερα υπνοδωμάτια,
ενώ στο ρετιρέ θα προσφέρονται έως και
πέντε υπνοδωμάτια με ιδιωτική πισίνα.
Σημειωτέον ότι όλα τα διαμερίσματα θα
προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στη θά-
λασσα, ενώ θα διαθέτουν μεγάλα μπαλ-
κόνια με βλάστηση και σύστημα περισυλ-
λογής ομβρίων υδάτων.

Εκτός από τα διαμερίσματα, στο ακίνητο
θα υπάρχει επίσης υπερυψωμένο αίθριο
με θέα στον Σαρωνικό, ενώ ο χώρος υπο-
δοχής θα εκτείνεται σε συνολικά τρεις ο-
ρόφους. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα
διαμερίσματα του πρώτου ορόφου θα ι-
σοδυναμούν ουσιαστικά με ένα διαμέρισμα
των υψηλότερων ορόφων μιας συμβατικής
κατασκευής. Επιπλέον, οι περιβάλλοντες

χώροι του Marina Tower θα προσφέρουν
γήπεδα άθλησης, πισίνες και κοινόχρη-
στους χώρους πρασίνου.

Παράλληλα, βέβαια, το εμβληματικό
ακίνητο θα αποτελεί και έναν από τους
ελάχιστους «πράσινους» πύργους κατοι-
κιών παγκοσμίως. Το κτίριο θα είναι βιο-
κλιματικό, διαθέτοντας εκτεταμένη χρήση
και παρουσία πρασίνου και υδάτινων στοι-
χείων, διατηρώντας πάντως έναν αισθητικά
λιτό χαρακτήρα. Κάθε διαμέρισμα θα δια-
θέτει υψηλής ποιότητας υλικά, φιλικά
προς το περιβάλλον, όπως και όλες τις
προδιαγραφές ενός έξυπνου κτιρίου. Ε-
πίσης, το συγκρότημα θα προσφέρει υ-
ψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους ε-
νοίκους του. Οπως αναφέρθηκε χθες, θα

φέρει την πιστοποίηση Leed στο επίπεδο
Gold, καθώς θα επιτυγχάνεται εξοικονό-
μηση ενέργειας κατά 35% σε σχέση με
μια συμβατική κατασκευή αντίστοιχου
μεγέθους. Πρόκειται για επίπεδο που δια-
θέτουν ελάχιστα κτίρια στην Ελλάδα σή-
μερα, μετρούμενα στα δάχτυλα των χε-
ριών.

Ποιότητα ζωής
Oπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ο-

δυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος
της Lamda Development, το Marina Tower,
«θα είναι ένα μοναδικό κτίριο για τα ελ-
ληνικά, αλλά και παγκόσμια δεδομένα,
ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο, το οποίο
θα προσδώσει το στίγμα της συνολικής

ανάπλασης, έχοντας ως κεντρικό άξονα
το πράσινο, τον σεβασμό στο περιβάλλον,
την ποιότητα ζωής. Στο Ελληνικό θέλουμε
να δημιουργήσουμε ένα νέο παγκόσμιο
πρότυπο αστικής ανάπτυξης, που θα α-
ποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας νέας
εποχής για τη χώρα μας και για όλους τους
Ελληνες». Με τη σειρά του, ο Ζήσιμος Δα-
νηλάτος, επικεφαλής ανάπτυξης της Lamda
Development προσέθεσε ότι «το Marina
Tower είναι ένα κτίριο που φιλοδοξούμε
να βρει τη δική του θέση ανάμεσα σε α-
ντίστοιχα κορυφαία έργα στο εξωτερικό,
που έχουν κερδίσει αρχιτεκτονικά βραβεία,
αναγνωρισιμότητα και έχουν γίνει σημεία
αναφοράς και υπερηφάνειας για την πόλη
τους».

Οι κατοικίες βρίσκονται στο επίκεντρο
της ανάπτυξης του Ελληνικού και μέχρι
στιγμής φαίνεται πως η ζήτηση ξεπερνά
τις αρχικές προσδοκίες της Lamda
Development. Οπως ανέφερε πρόσφατα
ο κ. Αθανασίου, η εταιρεία έχει αποφασίσει
να αναπτύξει επιπλέον 1.000 κατοικίες
από εκείνες που προγραμματίζονταν κατά
τα πρώτα πέντε χρόνια της επένδυσης.
Αιτία είναι το μεγάλο αγοραστικό ενδια-
φέρον. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την
ανάπτυξη μόλις 400 κατοικιών κατά την
πρώτη πενταετία του έργου, εκ των οποίων
οι 200 θα βρίσκονταν στον πύργο κατοι-
κιών και οι υπόλοιπες στην περιοχή της
μαρίνας του Αγίου Κοσμά. Πλέον το νού-
μερο αυτό αυξάνεται σε 1.400, χωρίς να

αποκλείονται και νέες διαφοροποιήσεις
στο μέλλον.

Κατά τη δεύτερη πενταετία ανάπτυξης
του έργου προγραμματίζεται να αναπτυχθεί
ο κύριος όγκος των οικιστικών γειτονιών.
Οπως σημείωσε χθες η επικεφαλής της
αρχιτεκτονικής ομάδας που σχεδίασε τον
Marina Tower, Antoinette Nassopoulos-
Erickson, ανώτερη εταίρος και επικεφαλής
της ομάδας σχεδιασμού στην Foster +
Partners, «κάθε γειτονιά στο Ελληνικό θα
είναι αυτάρκης. Εκτός από τις κατοικίες
θα διαθέτει τα δικά της καταστήματα, ε-
στιατόρια, σχολεία, ξενοδοχεία, γραφεία,
πάρκα ή άλση, όπως επίσης και άλλες υ-
ποδομές, όπως παιδικές χαρές, ακόμα και
εκκλησίες».

Την ακύρωση των φόρων και των προστί-
μων που τους έχουν επιβληθεί ζητούν
από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
(ΔΕΔ) ολοένα και περισσότεροι φορολο-
γούμενοι και επιχειρήσεις μέσω των προ-
σφυγών που καταθέτουν. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των ενδι-
κοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν
στο πρώτο πεντάμηνο του 2021 ανέρχεται
σε 5.436. Από τις προσφυγές που υποβλή-
θηκαν στη ΔΕΔ οι 3.202 εξετάστηκαν και
έκλεισαν, και όπως δείχνουν τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω
1.289, 1.845 απορρίφθηκαν, 19 φορολο-

γούμενοι δήλωσαν παραίτηση, ενώ οι υ-
πόλοιπες απορρίφθηκαν σιωπηρώς, χωρίς
να εξεταστούν. Δηλαδή, το 40,26% των
προσφυγών που εξετάστηκαν δικαιώθη-
καν. Παρακάτω παρατίθεται υπό μορφήν
ερωτήσεων - απαντήσεων η διαδικασία
για την επανεξέταση των πράξεων των
ελεγκτών, για όσους επιθυμούν να προ-
σφύγουν στην αρμόδια επιτροπή.

– Γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς
προσφυγές;

– Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλ-
λονται για την επανεξέταση των πράξεων
της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο
της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολο-
γικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες,
ώστε να επιτυγχάνονται η συντομότερη
είσπραξη δημόσιων εσόδων και η απο-
συμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων

από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν
σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

– Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για
την εξέταση των ενδικοφανών προ-
σφυγών;

– Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται

μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής
(ΔΟΥ και Ελεγκτικά Κέντρα), ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

– Πότε και πώς μπορώ να υποβάλω
ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

– Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πρά-
ξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή
συντελούνται από 1.1.2014 και εφεξής σε
βάρος του από τη φορολογική αρχή οφείλει,
πριν από την προσφυγή του στη διοικητική
δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προ-
σφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης

Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης
στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η
ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην
αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε
την προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται
ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Ε-
πίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παρά-
βολο.

– Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους
διοικητική προσφυγή κατά των πρά-
ξεων που προσβάλλονται με την εν-
δικοφανή προσφυγή;

– Οχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης
διοικητικής προσφυγής κατά των υποκει-
μένων στην ενδικοφανή προσφυγή πρά-
ξεων των φορολογικών αρχών είναι απα-
ράδεκτη.

– Μπορώ να ασκήσω προσφυγή α-
πευθείας στα τακτικά διοικητικά δι-
καστήρια κατά των πράξεων που υ-
πόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

– Οχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας
στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά
των υποκειμένων στην ενδικοφανή προ-
σφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών
είναι απαράδεκτη. Αντιθέτως, υποχρέωση
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής δεν
ισχύει από 22.12.2016 στις περιπτώσεις
των διαφορών που υπάγονται στην αρ-
μοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του
διοικητικού πρωτοδικείου.

– Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να
ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;

– Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται
κατά πράξεων των φορολογικών αρχών
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα
ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση
της κοινοποίησης της πράξης ή τη συ-
ντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους
κατοίκους εξωτερικού, η σχετική προθε-
σμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

– Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδι-
κοφανή προσφυγή;

– Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλ-
λεται από τον υπόχρεο, καθώς και από
όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για
την καταβολή του φόρου εκ μέρους του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντό-
τητας. Ειδικότερα, η ενδικοφανής προ-
σφυγή ασκείται:

• Για σχολάζουσα κληρονομιά από τον
κηδεμόνα.

• Για επιδικία από τον προσωρινό δια-
χειριστή.

• Για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυ-
ούχο.

• Για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο.
• Για ανήλικο από τον ασκούντα τη

γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί
πλειόνων από τον έναν από αυτούς.

• για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική
συμπαράσταση από τον δικαστικό συ-
μπαραστάτη.

• Για θανόντα φορολογούμενο από
τους κληρονόμους του.

• Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντό-
τητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθα-
ριστές.

Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις υπο-
χρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφα-
νούς προσφυγής συνυποβάλλονται και
τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

– Προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής;

– Από 9.5.2018 είναι δυνατή η ηλε-
κτρονική υποβολή ενδικοφανούς προ-
σφυγής μέσω Διαδικτύου εντός της προ-
θεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.
Η σχετική δυνατότητα παρέχεται εναλ-
λακτικά στον φορολογούμενο, ο οποίος
εξακολουθεί να μπορεί να καταθέτει χει-
ρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή του
στην Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλό-
μενη πράξη.

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τέσσερις στους δέκα που προσφεύγουν στην εφορία δικαιώνονται

<<<<<<<

Πώς μπορούν οι φορολογού-
μενοι να αμφισβητήσουν
φόρους και πρόστιμα — 
Ολη η διαδικασία μέσα από 
8 ερωτήσεις - απαντήσεις.

Ο πράσινος πύργος, τοπόσημο του Ελληνικού
Θα έχει ύψος 200 μέτρων, επιφάνεια 45.000 τ.μ. και 200 υπερπολυτελή διαμερίσματα – Από 7.500 έως 25.000 ευρώ το τ.μ.

<<<<<<<

Το συνολικό ύψος
της επένδυσης 
δεν ανακοινώθηκε, 
ωστόσο εκτιμάται ότι θα 
προσεγγίσει τα 100 εκατ. 

Aπό τις 3.202 προσφυγές που εξετάστηκαν και έκλεισαν το πρώτο πεντάμηνο φέτος, οι 1.289 έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω. 

Οι κατοικίες θα διαθέτουν από ένα έως και τέσσερα υπνοδωμάτια, ενώ στο ρετιρέ θα προσφέρονται έως και πέντε υπνοδωμάτια με ιδιωτική πισίνα. Oι περιβάλλοντες χώροι του Marina Tower θα προσφέρουν γήπεδα άθλησης, πισίνες
και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από

Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY/d 201.505 2.0175

ALCOA CORP/d 39.97 1.4467

ALLEGHANY CRP/d 657.44 -0.6588

ALTRIA GROUP/d 47.78 0.1048

AMAZON COM/d 3372.3 1.2253

AMER EXPRESS C/d 168.79 -0.2836

AMER INTL GROU/d 47.48 0.2322

AMGEN/d 242.805 1.2574

APPLE INC/d 147.8958 1.6326

BANK OF AMERIC/d 38.445 1.2777

BAXTER INTL IN/d 76.285 -1.198

BOEING CO/d 226.72 0.6124

BRISTOL MYERS /d 68.983 1.4158

CAMPBELL SOUP /d 43.53 0.508

CATERPILLAR IN/d 208.8692 1.808

CIGNA CORP/d 234.16 2.0972

CHEVRON/d 102.27 0.6297

CISCO SYSTEMS/d 56.26 1.4608

CITIGROUP/d 68.715 1.4543

CERVECERIAS/d 20.53 -1.0602

COCA-COLA CO/d 56.855 -0.044

COLGATE PALMOL/d 79.515 -0.0314

DANAOS CORP/d 67.59 -2.7342

DIANA SHIPPING/d 4.07 -7.2893

DOW INC/d 62.06 1.3721

DUPONT DE NMOU/d 73.54 -1.4869

ENTERGY CP/d 103.67 0.0869

EXXON MOBIL/d 57.93 0.6078

FEDEX CORP/d 281.43 1.9083

FORD MOTOR CO/d 13.945 0.2516

INTL BUS MACHI/d 144.36 2.0789

GENERAL DYNAMI/d 196.6 0.3932

GENERAL ELEC C/d 103.05 2.4354

GOLDM SACHS GR/d 379.33 0.3014

HALLIBURTON CO/d 20.055 -0.5208

HARTFORD FINL/d 64.905 0.7529

HP INC/d 29.57 1.4756

HOME DEPOT INC/d 332.19 1.5189

INTEL CORP/d 54.01 0.6148

JOHNSON JOHNSO/d 173.67 0.8127

JPMORGAN CHASE/d 152.93 1.1643

LAZARD/d 47.25 -2.5371

MCDONALD’S COR/d 235.96 -1.7243

MERCK & CO/d 76.365 0.2428

MICROSOFT CP/d 286.3501 0.5372

3M COMPANY/d 201.51 2.02

MORGAN STANLEY/d 96.45 0.2286

NIKE INC CL B/d 171.18 1.44

NORFOLK SOUTHE/d 260.28 1.6084

PFIZER INC/d 44.995 2.3544

PROCTER & GAMB/d 143.88 1.4096

ROCKWELL AUTOM/d 310.09 0.9046

SCHLUMBERGER L/d 28.56 0.2105

SOUTHERN/d 64.13 0.078

STEALTHGAS/d 2.54 -1.1673

TSAKOS ENERGY/d 7.49 -0.6631

UNISYS CORP/d 23.61 5.7796

UNITEDHEALTH G/d 420.43 1.1695

US BANCORP/d 55.74 1.1065

VERIZON COMMS/d 55.74 -0.0359

WALT DISNEY CO/d 172.32 -1.8399

WELLS FARGO & /d 46.66 1.9

WALMART INC/d 143.58 0.9563

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN/d 3398.5 2.818

A.B.FOOD/d 2012 -0.887

ADMIRAL GRP/d 3420.0157 1.153

ASHTEAD GRP./d 5312 -1.043

ANTOFAGASTA/d 1529 0.559

AVIVA/d 390.2 0.567

ASTRAZENECA/d 8297 0.278

BABCOCK INTL/d 278.2 5.659

BAE SYS./d 574.7978 -1.339

BARCLAYS/d 176.36 0.262

BR.AMER.TOB./d 2706 0.074

BARRATT DEVEL./d 707 -0.563

BERKELEY GP.HL/d 4878 -0.02

BR.LAND/d 510.6 -1.732

BUNZL/d 2664.2739 -0.337

BP/d 306.1 5.643

BURBERRY GRP/d 2131 0.282

BT GROUP/d 174.85 0.086

COCACOLA HBC A/d 2765.2148 1.096

CARNIVAL/d 1399.6 -2.792

CENTRICA/d 47.12 2.546

COMPASS GROUP/d 1497.5 -1.415

CAPITA GROUP/d 34.85 -0.966

CRH/d 3628.58 0.359

DIXONS CARPHO/d 131.6 1.543

DCC/d 6016 -0.199

DIAGEO/d 3589 -0.319

DIRECT LINE/d 310.7222 5.476

EXPERIAN/d 3213 0

EASYJET/d 826.2 -2.387

FRESNILLO/d 838.4 1.896

GLENCORE/d 330 1.01

GLAXOSMITHKLIN/d 1433.8 0.406

HIKMA/d 2690 0.561

HAMMERSON/d 37.44 0.402

HARGREAVES LS/d 1624.75 -1.191

HSBC HLDGS.UK/d 398.05 0.48

INTL CONSOL AI/d 170.9 -1.476

INTERCON. HOTE/d 4659 -2.307

3I GRP./d 1279.7292 -1.005

IMP.BRANDS/d 1579.85512 1.252

INTERTEK GROUP/d 5198 0.775

ITV/d 112.59544 -1.618

JOHNSON MATTHE/d 2982 0.675

KINGFISHER/d 372.1 0.459

LAND SECS./d 712.4 -1.302

LEGAL&GEN./d 263.8 -0.453

LLOYDS GRP./d 46.85 1.33

MARKS & SP./d 1087344 0.073

MONDI/d 2008 0.2

NATIONAL GRID/d 927.9 -0.022

NEXT/d 7902 -0.878

PROVIDENT FIN./d 294 3.013

PRUDENTIAL/d 1378 1.063

PERSIMMON/d 2893 -0.652

PEARSON/d 815.4 -1.403

RDS ‘A/d 1492.118 1.775

RDS ‘B/d 1454 1.409

RELX/d 2131 0.709

RIO TINTO/d 6281 1.046

ROYAL MAIL/d 508.6 -0.079

ROLLS-ROYCE HL/d 103.14 -0.329

SAINSBURY(J)/d 292.12608 2.384

SCHRODERS/d 3636 -1.517

SAGE GRP./d 713.4 -0.028

ST JAMESS PLAC/d 1594 -1.726

SMITHS GROUP/d 1414.5 -10.019

SMITH&NEPHEW/d 1409.5 -2.05

SSE/d 1466 0.137

STAND.CHART./d 441 0.985

SEVERN TRENT/d 2807 -0.355

TRAVIS PERKINS/d 1706.5 -0.843

TESCO/d 234.7904 0.771

TUI AG/d 329.4 -0.573

TAYLOR WIMPEY/d 164.85 -0.603

UNILEVER/d 4153.5 0.544

UTD. UTILITIES/d 1071 -0.971

VODAFONE GROUP/d 117.7 0.771

WPP/d 939.8 0.513

WHITBREAD/d 3077 -0.195

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N/d 33.32 0.79

RICHEMONT N/d 118 -0.04

GEBERIT N1/d 746.2 -0.11

NOVARTIS N/d 83.48 -0.35

ROCHE HOLDING /d 352.75 0.24

SGS N/d 2936 0.34

SWATCH GROUP I/d 306.6 0.26

ADECCO N/d 53.94 -0.37

JULIUS BAER N/d 59.98 -0.73

CS GROUP AG/d 9.36 0.26

GIVAUDAN N/d 4532 -0.04

NESTLE SA/d 114.1 -0.66

TRANSOCEAN N/d 0 0

SWISSCOM N/d 549 0.44

SWISS RE N/d 82.28 -0.41

UBS GROUP N/d 15.04 -0.3

ZURICH INSURAN/d 369.3 0.33

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N/d 322.75 5.05

ALLIANZ SE/d 192.14 -1.56

BASF SE/d 66.68 0.6

BAY MOT WERKE/d 80.52 -4.38

BEIERSDORF/d 100.45 0.3

BAYER N AG/d 50.11 -0.4

COMMERZBANK/d 5.442 0.03

CONTINENTAL AG/d 114.76 -0.46

DAIMLER AG N/d 75.75 -0.69

DEUTSCHE BANK /d 10.472 -0.046

DEUTSCHE POST /d 57.6 0.25

DT BOERSE N/d 140.05 -1.5

DT LUFTHANSA A/d 9.337 -0.194

DT TELEKOM N/d 17.602 0.174

E.ON  SE NA/d 10.506 0.06

FRESENIUS MEDI/d 67.18 2.24

FRESENIUS SE/d 45.195 1.295

HEIDELBERGCEME/d 74.74 0.36

HENKEL AG&CO V/d 86.66 0.64

INFINEON TECH /d 33.285 -0.125

K+S AG NA/d 12.325 0.46

MERCK KGAA/d 174.6 -0.15

MUENCH. RUECK /d 225 -3.4

RWE AG/d 30.1 -0.07

THYSSENKRUPP A/d 8.468 0.118

VOLKSWAGEN VZ/d 205.1 -0.65

VONOVIA SE/d 57.56 0.12

SIEMENS N/d 134.86 -0.24

SAP SE/d 121.9 0.6

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS/d 52.12 0.73

AEGON/d 3.634 0.64

ABN AMRO BANK/d 9.92 0.24

AKZO NOBEL/d 103.85 -0.38

ARCELORMITTAL/d 29.325 1.63

ASML HOLDING/d 651 -0.26

BOSKALIS WESTM/d 26.64 -0.37

GALAPAGOS/d 51.64 -0.54

HEINEKEN/d 98 -0.81

ING GROEP/d 10.954 1.11

KONINKLIJKE DS/d 172.05 0.88

KPN KON/d 2.792 0.25

NN GROUP/d 41.99 0.45

KONINKLIJKE DS/d 172.05 0.88

IMCD/d 147.7 0.58

RANDSTAD/d 61.4 -0.2

RELX/d 25.22 1.16

ROYAL DUTCH SH/d 17.52 2.11

UNIBAIL RODAM /d 71.23 -1.03

VOPAK/d 35.57 -0.25

WOLTERS KLUWER/d 95.8 0

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA/d 1.81 1.81

ATLANTIA/d 14.95 15.27

AZIMUT HLDG/d 22.17 22.07

ENEL/d 7.69 7.73

EXOR/d 70.58 70.46

ENI/d 10.14 9.97

GENERALI ASS/d 16.68 16.69

GEOX/d 1.15 1.18

INTESA SANPAOL/d 2.3265 0.52

MEDIASET/d 2.55 2.59

MEDIOBANCA/d 9.82 9.82

RCS MEDIAGROUP/d 0.69 0.71

PRYSMIAN/d 30.30 30.43

SNAM/d 5.12 5.10

STMICROELEC.N./d 35.11 35.07

TELECOM ITALIA/d 0.37 0.38

TENARIS/d 8.70 8.65

TERNA/d 6.65 6.64

UNICREDIT/d 9.88 -0.3

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO/d 2908 -2.33

ASAHI GROUP HL/d 4896 -3.16

ASTELLAS PHARM/d 1795 -1.86

BRIDGESTONE CO/d 4805 -1.13

CANON INC/d 2617.5 1.37

CASIO COMPUTER/d 1795 -1.43

CITIZEN WATCH/d 429 0.47

CREDIT SAISON/d 1300 -0.99

DAIWA SEC GROU/d 581.3 -0.15

SUBARU/d 2110 -3.61

FUJIFILM HOLDI/d 8005 0.04

FUJITSU LTD/d 18880 -0.5

HINO MOTORS/d 952 2.7

HITACHI/d 6110 -1.2

HONDA MOTOR/d 3571 -0.42

IHI/d 2482 -2.4

ISUZU MOTORS/d 1453 -0.21

KAWASAKI HVY I/d 2329 0.17

KAJIMA CORP/d 1446 -0.69

KEIO/d 6110 -2.08

KOBE STEEL/d 737 -2.25

KONICA MINOLTA/d 581 1.4

JTEKT/d 1021 -1.92

MITSUB UFJ FG/d 580.2 -1.28

MITSUBISHI COR/d 3185 0.95

MITSUBISHI ELE/d 1514 -0.07

MITSUBISHI MOT/d 310 2.31

NEC CORPORATIO/d 5750 -0.17

NIKKON HLDG/d 2445 -1.13

NIKON CORP/d 1043 0.68

NIPPON SUISAN/d 4896 -0.35

NISSAN MOTOR C/d 617.4 -1.73

NOMURA HOLDING/d 534 -1.48

NISSAN CHEMICA/d 5390 -0.74

NIPPON PAPER I/d 1286 

OBAYASHI CORP/d 919 -0.11

ODAKYU ELEC RA/d 2622 -2.05

OJI HOLDINGS/d 621 -5.05

OSAKA GAS/d 2086 -0.81

RICOH CO LTD/d 1210 -0.66

SECOM/d 8443 -0.08

SEVEN & I HLDG/d 4908 -1.21

SHARP CORP/d 1687 -0.24

SHIMIZU CORP/d 829 0.12

SHISEIDO/d 7110 -1.22

SONY GROUP COR/d 11445 -0.91

SMFG/d 3708 -1.07

SUMITOMO CHEM/d 583 -0.51

SUZUKI/d 924 -0.96

TAISEI CORP/d 3810 -0.13

TDK CORPORATIO/d 12310 -0.97

TOBU RAILWAY/d 2824 -1.05

TOKIO MARINE H/d 5295 -0.79

TORAY INDUSTRI/d 725.3 -0.03

TREND MICRO/d 5750 -0.52

TOPY INDS LTD/d 1253 -4.5

TORAY INDUSTRI/d 725.3 -0.03

TOSHIBA CORP/d 4725 -0.74

TOYOBO/d 1395 -0.57

TOYOTA MOTOR C/d 10055 0.25

YAMAHA CORP/d 6140 0.66

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR/d 29.00 -2.42

AIR LIQUIDE/d 145.68 0.43

ALSTOM/d 34.67 -1.39

AXA/d 23.10 1.27

BNP PARIBAS/d 51.40 0.88

BOUYGUES/d 32.79 0.15

CAPGEMINI/d 187.50 1.3

CARREFOUR/d 16.34 1.71

CASINO GUICHAR/d 23.99 -1.4

CREDIT AGRICOL/d 11.79 0.55

DANONE/d 63.63 0.55

DASSAULT SYSTE/d 47.16 0.47

EDF/d 10.66 1.57

L’OREAL/d 393.85 0.29

L.V.M.H./d 695.90 1.3

LAGARDERE/d 23.28 -0.6

MICHELIN/d 139.00 0.25

PERNOD RICARD/d 185.45 -0.38

KERING/d 777.00 0.32

PUBLICIS GROUP/d 53.44 0.15

RENAULT/d 32.30 -1.39

SAINT-GOBAIN/d 61.55 2.21

SANOFI/d 86.45 -0.35

SCHNEIDER ELEC/d 143.90 1.34

SOCIETE GENERA/d 26.45 6.37

SODEXO/d 70.72 -1.67

TF1/d 8.05 -1.47

THALES/d 87.64 -1.53

VEOLIA ENVIRON/d 27.73 -0.54

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER/d 22.56 -0.1328

AENA SME/d 133.75 -0.9993

ACERINOX/d 11.135 0.4058

ACCIONA/d 128.1 -1.2336

AMADEUS/d 53.58 -5.7354

BBVA/d 5.57 2.2018

BANKINTER/d 4.618 0.6978

CAIXABANK/d 2.561 1.9506

DSTR INT ALIME/d 0.0242 -6.9231

ENDESA/d 21.14 2.6712

ENAGAS/d 19.7 0.8705

FERROVIAL/d 24.89 -1.1517

FOMENTO DE CON/d 9.75 0.3086

GRIFOLS/d 21.12 -1.4925

IBERDROLA/d 10.27 0.9833

INT AIRLINES G/d 2.005 -1.3287

INDRA SISTEMAS/d 8.655 -2.862

INDITEX/d 28.87 -0.7904

MAPFRE/d 1.7705 0.797

MERLIN PROP/d 9.394 -1.798

ARCELORMITTAL/d 29.295 1.437

RED ELECTR COR/d 17.01 1.3103

REPSOL/d 9.552 3.1645

BCO DE SABADEL/d 0.5942 1.2266

BANCO SANTANDE/d 3.103 1.2068

SACYR/d 2.056 -0.5803

TELEFONICA/d 4.0435 2.8488

MEDIASET ES CO/d 4.988 0.2009

TECNICAS REUN/d 7.14 1.2766

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Υστερα από αρκετές προσπάθειες ενδοσυ-
νεδριακά, τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών
δεν κατάφερε όχι μόνο να αγγίξει τις 900
μονάδες, αλλά και να συνεχίσει το σερί
ανόδου των προηγούμενων δέκα συνεδριά-
σεων. Αν και διατήρησε το θετικό πρόσημο
στο μεγαλύτερο μέρος της χρηματιστηριακής
ημέρας, το αρνητικό άνοιγμα της Γουόλ
Στριτ, το οποίο προκάλεσαν οι ανησυχίες
των επενδυτών για την εξάπλωσης της πα-
ραλλαγής «Δέλτα» και το πιθανό τέλος που
μπορεί να θέτει, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον,
στις προοπτικές περαιτέρω ανόδου των με-

τοχών, οδήγησε τη «λεωφόρο Αθηνών» σε
αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από τις
16 Ιουλίου.

Αλλωστε, όπως σχολιάζουν εγχώριοι α-
ναλυτές, έπειτα από το σερί ανόδου του Γε-
νικού Δείκτη, που άγγιξε το 7%, ήταν λογικό
να κάνουν την εμφάνισή τους οι ρευστοποι-
ήσεις των βραχυπρόθεσμων κερδών από
πολλά χαρτοφυλάκια, οι οποίες μάλιστα
έγιναν με σχετικά αυξημένο τζίρο. Χωρίς τη
στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο, το Χ.Α.
δεν είχε και πολλές πιθανότητες να κάνει
έτσι κι αλλιώς το «11 στα 11».

Ετσι, όσον αφορά τα στατιστικά της συ-
νεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε
κατά 0,25% και έκλεισε στις 895,19 μονάδες,
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 52,28 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τη Merit Securities, η
βραχυπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με ση-
μείο στήριξης να αποτελούν οι 878 μονάδες
και σημεία αντίστασης οι 900 και 910 μονά-
δες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υ-
ποχώρησε κατά 0,32% στις 2.151,95 μονάδες,
ενώ με πτώση 0,30% και στις 1.442,58 μονάδες

έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Από τα μη τραπεζικά blue chips, ισχυρή
άνοδο της τάξεως του 6,79% κατέγραψε η
«Ελλάκτωρ» και ακολούθησαν η Coca-Cola
με κέρδη 1,35% και η ΔΕΗ στο +0,67%, ενώ
οι πιέσεις σε επιλεγμένους τίτλους ήταν «ε-
λεγχόμενες», με μόνο τις Aegean, Motor Oil,
Lamda Development και «Μυτιληναίος» να
υποχωρούν άνω του 1%.

Ο τραπεζικός δείκτης υποαπέδωσε και
υποχώρησε κατά 1,10% στις 549,91 μονάδες,
με την Alpha Bank να ολοκληρώνει τις συ-
ναλλαγές στο -1,91%, την Εθνική στο -
1,74%, την Πειραιώς στο -1,03% και τη

Eurobank να ενισχύεται κατά 0,30%.
«Ο Αύγουστος έχει τις προϋποθέσεις να

είναι ένας ανοδικός μήνας για το Χ.Α. παρά
το γεγονός ότι η συναλλακτική ραστώνη δεν
συμβάλλει σε αυξημένο αγοραστικό ενδια-
φέρον, αν και αποτρέπει και τις αυξημένες
πωλήσεις», εκτιμά πάντως ο Δημήτρης Τζάνας,
διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρη-
ματιστηριακή».

Οι λόγοι που τον κάνουν αισιόδοξο σχε-
τίζονται τόσο με τις τράπεζες όσο και με
τους οικονομικούς δείκτες. Οπως σημειώνει,
τις τελευταίες ημέρες οι τραπεζικές εξελίξεις
αλλάζουν το σκηνικό, καθώς τα δεδομένα

επαναφέρουν τον κλάδο στο προσκήνιο, α-
ναφερόμενος στις ευεργετικές ρυθμίσεις για
τον αναβαλλόμενο φόρο και στα stress tests
της ΕΚΤ, που επιβεβαίωσαν την κεφαλαιακή
επάρκεια τόσο στο βασικό όσο και στο δυ-
σμενές σενάριο για το σύνολο των συστη-
μικών τραπεζών.

Την ίδια ώρα, όπως προσθέτει, οι βελτιω-
μένες επιδόσεις των δεικτών που ανήγγειλε
το ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο, του οικονομικού κλί-
ματος και των επιχειρηματικών προσδοκιών
στη βιομηχανία, εκπέμπουν το μήνυμα ότι
η άνθηση της βιομηχανικής παραγωγής έχει
ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη.

Τα εξαιρετικά ικανοποιητικά απο-
τελέσματα που ανακοίνωσαν ευ-
ρωπαϊκοί επιχειρηματικοί κολοσσοί,
όπως η ΒΡ και η Société Générale,
οδήγησαν χθες σε άνοδο τα ευρω-
παϊκά χρηματιστήρια. Τα κέρδη
περιόρισε, ωστόσο, η εκτεταμένη
ανησυχία για τις επιπτώσεις από
τη διάδοση της μετάλλαξης «Δέλτα»,
καθώς και η αβεβαιότητα που καλ-
λιεργούν οι ρυθμιστικές πρωτο-
βουλίες του Πεκίνου. Ετσι, ο πα-
νευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx
600, που νωρίτερα σημείωνε υπο-
χώρηση, έκλεισε με κέρδη 0,2%,
καταγράφοντας ρεκόρ στις 465,38
μονάδες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγρα-
ψαν οι πετρελαϊκές, με την ΒΡ να
σημειώνει άλμα 5,6%, καθώς νω-
ρίτερα είχε ανακοινώσει ότι αυξάνει
το μέρισμα στους μετόχους της και
προχωράει σε επαναγορά μετοχών
μετά τη μεγάλη αύξηση των κερδών
της. Μεγαλύτερο άλμα, 6,4%, ση-
μείωσε η μετοχή της γαλλικής ε-
πενδυτικής τράπεζας Société
Générale, καθώς νωρίτερα είχε
προβλέψει αύξηση κερδών, ενώ η
βρετανική τράπεζα Standard
Chartered, που επίσης είχε ανα-
κοινώσει νωρίτερα αύξηση κερδών
μεγαλύτερη από τις προβλέψεις,
σημείωσε άνοδο 1,0%. Συνολικά
οι επιχειρήσεις του δείκτη Euro
Stoxx 600 ανακοίνωσαν σημαντικά
κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, με
το 66% των εταιρειών του να ανα-
κοινώνει κέρδη που υπερέβησαν
τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Refinitiv
IBES. Σημειωτέον ότι τα κέρδη των
εταιρειών του δείκτη αναμένεται
να σημειώσουν αύξηση 140% στη
διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου.
Ετσι, ο δείκτης FTSE 100 του Λον-
δίνου, που αποτελείται από εξω-
στρεφείς εξαγωγικές επιχειρήσεις,
έκλεισε με κέρδη 0,34% και ο CAC
40 του Παρισιού με κέρδη 0,72%.
Οριακά με αρνητικό πρόσημο έ-
κλεισε, αντιθέτως, ο δείκτης Xetra
DAX της Φρανκφούρτης, που υπο-
χώρησε κατά 0,09%, καθώς ακο-
λούθησε την υποχώρηση που ση-
μείωσαν εταιρείες ταξιδίων και ψυ-
χαγωγίας εξαιτίας της ανησυχίας

για τη διάδοση της μετάλλαξης
«Δέλτα». Σημειωτέον ότι ο σχετικός
κλαδικός δείκτης κατέγραψε χθες
απώλειες 2,6%. Ομοίως και ο τομέας
της τεχνολογίας δέχθηκε πιέσεις
εξαιτίας των επιθετικών κινήσεων
του Πεκίνου, που θέτει όλο και πε-
ρισσότερους περιορισμούς στους
τεχνολογικούς κολοσσούς της Κί-
νας. Η γερμανική βιομηχανία μι-
κροεπεξεργαστών Infineon υπο-
χώρησε κατά 0,4% και η αυτοκι-
νητοβιομηχανία BMW σημείωσε
πτώση 5,2% παρά τις αισιόδοξες
προβλέψεις της για την κερδοφορία
της, καθώς προειδοποίησε για μεί-
ωση της παραγωγής της ως απο-
τέλεσμα της παγκόσμιας έλλειψης
μικροεπεξεργαστών και της αύξη-
σης των τιμών των πρώτων υλών.

BLOOMBERG, REUTERS  

Πτώση έπειτα από δέκα ανοδικές
συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,25% για να κλείσει τελικά στις 895,19 μονάδες

Μετά το σερί ανόδου του Γενικού Δείκτη, που άγγιξε το 7%, ήταν λογικό να κάνουν την εμφάνισή τους οι ρευστοποιήσεις των βραχυπρόθεσμων
κερδών από πολλά χαρτοφυλάκια, οι οποίες μάλιστα έγιναν με σχετικά αυξημένο τζίρο, τονίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές.

Μικρά κέρδη και ρεκόρ
για τον πανευρωπαϊκό δείκτη

<<<<<<<

Οι πιέσεις στις τραπεζικές 
μετοχές δεν επέτρεψαν 
στο Χ.Α. να διευρύνει 
το ανοδικό σερί του.

Οριακά με αρνητικό πρόσημο έκλει-
σε ο δείκτης Xetra DAX της Φραν-
κφούρτης, που υποχώρησε κατά
0,09%.

<<<<<<<

Συνολικά οι επιχειρή-
σεις του Euro Stoxx 600
ανακοίνωσαν 
σημαντική κερδοφορία 
για το β΄ τρίμηνο.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.8700               0.8880                 0.8785             -1.5550               “2,849”                0.8720                0.8860                0.8720              -2.46
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0550               1.0750                 1.0683               2.6050             “62,839”                1.0700                1.0750                1.0700                1.90
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                                                                                                                                                      0.3940                0.4200                                                 
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0110                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0.0810               0.0815                 0.0811               0.0100             “10,038”                0.0760                0.0810                0.0810                0.00
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.0990                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.6000               1.6000                 1.6000               0.0000                     500                1.5700                1.6000                1.6000                0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.4700                1.5800                                                 
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                                                                                                                                                                                               0.2900                0.0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.1130                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.1160                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                           0.0020               0.0025                 0.0022               0.0170           “600,000”                0.0020                0.0025                0.0020                0.00
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0085                0.0100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.1160                0.1350                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0140                0.0165                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0940                                                 
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0425                0.0505                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.8000                                                 
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.1200                1.3000                                                 
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                      0.1370               0.1390                 0.1379               0.2860             “70,000”                0.1360                0.1400                0.1390                2.96
ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0570                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                                                                                                                                                                                        0.6300                0.0000                                                 
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                         0.5200                0.5400                                                 
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.1200                0.0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2.5000               2.5000                 2.5000               2.0000                     700                2.4800                2.5000                2.5000                0.81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0070                0.0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   0.0000                1.4300                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                      0.2400               0.2400                 0.2400               1.6270                     500                0.2220                0.2400                0.2400                0.00
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.7500                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                       0.2700               0.2740                 0.2731             -0.8910             “29,300”                0.2680                0.2780                0.2740              -2.84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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)                                                                                                                                                                                           0.2360                0.2600                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0.0450                0.0495                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2900                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1.0400                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)                                                               0.0310               0.0310                 0.0310               0.1320                     100                0.0270                0.0310                0.0310                5.08
ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                  0.2000                0.2100                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)                                                          0.1710               0.1710                 0.1710               1.4810                     300                0.1550                0.0000                0.1710                9.62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)                                                   0.0950               0.1040                 0.0988               0.3850             “24,100”                0.0855                0.1000                0.0990                4.21

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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                                                                                                                                                                                                                58.1000              67.0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
ΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                                                  63.5000              64.9990                                                 
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.

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021
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Είναι οι κορυφαίοι και το απέδειξαν
Ο Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Πετρούνιας το χάλκινο

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Ταξίδεψαν στο Τόκιο ως φαβορί για διά-
κριση και το επιβεβαίωσαν. Οι Μίλτος Τε-
ντόγλου και Λευτέρης Πετρούνιας συγκα-
ταλέγονταν στους καλύτερους αθλητές
στο μήκος και στους κρίκους, αντίστοιχα.
Και μπορεί ο 23χρονος Μίλτος να μην πε-
ρίμενε το χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση
των 8,60 που έχει πετύχει φέτος άφηνε
ελπίδες για κάτι καλό. Και το πέτυχε. 

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, που
έχει χαρακτηρίσει την Ιαπωνία αγαπημένη
του χώρα και λατρεύει τα κινούμενα σχέδια,
είχε το πρώτο άλμα στα 8,11 μ., ακολού-
θησαν δύο άκυρα, το τέταρτο ήταν στα
8,10 μ., το 5ο στα 8,15 μ., με αποτέλεσμα
να έχει μείνει εκτός τριάδας. Ο Χουάν Ε-
τσεβαρία με τα 8,41 μ. έδειχνε αδιαφιλο-
νίκητο φαβορί. Στο 6ο άλμα, όμως, ο άλτης
από τα Γρεβενά, με τη χαρακτηριστική
ψυχραιμία που τον διακρίνει, «προσγει-
ώθηκε» στα 8,41 μ. και, επειδή είχε κα-
λύτερο δεύτερο άλμα από τον Κουβανό,
ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου.
Τρίτος ήταν ο Μασό (Κούβα) με 8,21 μ. 

«Ημουν τυχερός και άτυχος ταυτόχρονα.
Οι πρώτες πέντε προσπάθειές μου ήταν
πραγματικά χάλια. Ο Ετσεβαρία ήταν σε
εκπληκτική κατάσταση. Στο έκτο άλμα
έκανα ένα αλματάκι από αυτά που κάνω

συνήθως και ήρθε το χρυσό μετάλλιο. Η-
μουν και λίγο τυχερός», δήλωσε με με-
τριοφροσύνη ο πρωταθλητής. 

Το χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου ήταν
το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της
χώρας μας στα οριζόντια άλματα ύστερα
από το 1912. Ο Κώστας Τσικλητήρας είχε
νικήσει στο μήκος άνευ φοράς. Ο ελληνικός
στίβος έχει κατακτήσει 30 μετάλλια σε Ο-

λυμπιακούς Αγώνες. Τα 8,41 μ. αποτελούν
την κορυφαία επίδοση σε Ολυμπιακούς
Αγώνες από το 2004. Στη διοργάνωση της
Αθήνας ο Φίλιπς είχε πετύχει 8,59 μέτρα.
Τελευταία φορά που είχε κατακτήσει Ευ-
ρωπαίος αθλητής χρυσό μετάλλιο στο μή-
κος ήταν το 2012 με τον Ράδερφορντ. Από
τη συλλογή του άλτη, το μόνο χρυσό με-
τάλλιο που λείπει είναι αυτό από το πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα. 

Ιδιαίτερη σημασία είχε το μετάλλιο του

Τεντόγλου για τον προπονητή του, Γιώργο
Πομάσκι. Πρόκειται για το πρώτο ολυ-
μπιακό μετάλλιο που κατέκτησε αθλητής
του. «Είμαι προπονητής ολυμπιονίκη»,
είπε μετά τον αγώνα ο προπονητής που,
τόσα χρόνια, έχει δει αθλητές του να δια-
κρίνονται σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα, και πρόσθεσε: «Λίγοι α-
θλητές μπορούν να αντιδράσουν κάτω
από πίεση και ο Μίλτος είναι ένας από
αυτούς». Ο Γκεόργκι Πομάσκι, στις πρώτες
δηλώσεις του, δεν ξέχασε τον πρώτο προ-
πονητή του 23χρονου: «Συγχαρητήρια,
Βαγγέλη Παπανίκο», τόνισε.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων
και έγινε ο 2ος Ελληνας με δύο ολυμπιακά
μετάλλια από το συγκεκριμένο όργανο.
Ο πρώτος είναι ο Δημοσθένης Ταμπάκος
που ήταν «ασημένιος» στο Σίδνεϊ και «χρυ-
σός» στην Αθήνα. Στον ολυμπιονίκη του
Ρίο, η κακή έξοδος ήταν αυτή που στοίχισε
σε βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, οι δύο
βασικοί αντίπαλοί του, οι Κινέζοι Γιανγκ
Λου και Χάο Γιόου, εκτέλεσαν σχεδόν ά-
ψογα τα προγράμματά τους. 

Η Ελλάδα, με δύο χρυσά μετάλλια και
ένα χάλκινο, βρίσκεται στην 24η θέση
στον πίνακα των μεταλλίων. Πρώτη είναι
η Κίνα (29-17-62) και ακολουθούν ΗΠΑ
(22-25-17) και Ιαπωνία (17-6-10).

<<<<<<<

Στο τελευταίο άλμα 
ο Τεντόγλου έφθασε 
στα 8,41 μ. – Η κακή 
έξοδος στοίχισε βαθμούς
στον Πετρούνια. 

«Στο έκτο άλμα έκανα ένα αλματάκι από αυτά που κάνω συνήθως και ήρθε το χρυσό», δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ ο Λευτέρης Πε-
τρούνιας υποσχέθηκε μία τελευταία παράσταση στο Παρίσι. 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

«Μερικές φορές νομίζω ότι είμαι απλώς
ένα δοχείο. Παίζω τένις από τριών χρό-
νων...» ακούμε τη Ναόμι Οσάκα να λέει
στην εναρκτήρια σκηνή της ομώνυμης
σειράς ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε
πρόσφατα στο Netflix. Μόλις πριν από
δύο μήνες η Γιαπωνέζα αθλήτρια αποσύρ-
θηκε από το Ρολάν Γκαρός στη μέση του
τουρνουά, επικαλούμενη ζητήματα χρόνιου
άγχους και κατάθλιψης, ενώ δεν συμμετείχε
και στο αμέσως ακόλουθο Γουίμπλεντον.
Στους δε εν εξελίξει Ολυμπιακούς Αγώνες
ηττήθηκε και αποκλείστηκε νωρίς, κάνο-
ντας λόγο ξανά για την τεράστια πίεση,
την οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

Δεν είναι όμως μόνο η Οσάκα. Πριν
από λίγες ημέρες η Αμερικανίδα πρωτα-
θλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν
Μπάιλς σόκαρε τον αθλητικό κόσμο ανα-
κοινώνοντας τη δική της απόσυρση από
δύο τελικούς στους Αγώνες, αφού, όπως
είπε, αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το ψυ-

χολογικό βάρος μιας ενδεχόμενης κακής
εμφάνισης. Οχι τυχαία, αμέσως δεκάδες
συναθλητές - συνάδελφοί της έσπευσαν
να την υπερασπιστούν, με πρώτο τον
Μάικλ Φελπς των 28 ολυμπιακών μεταλ-
λίων. Εχοντας παρουσιαστεί για πρώτη
φορά στους Αγώνες του Σίδνεϊ, σε ηλικία
15 ετών, ο τελευταίος γνωρίζει καλά τόσο
το βάρος της προσδοκίας όσο και τον τε-
ράστιο κόπο που πρέπει να καταβάλει κα-
νείς για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Τι είναι όμως αυτό που τα τελευταία
χρόνια κάνει όλο και περισσότερους κο-
ρυφαίους αθλητές να φτάνουν σε οριακό
σημείο όσον αφορά τις ψυχικές αλλά και
τις σωματικές τους δυνάμεις; Μέρος της
απάντησης μπορεί να ανιχνευθεί στο ντο-
κιμαντέρ για τη Ναόμι Οσάκα. «Ενας τύπος
από την Αϊτή και μια κοπέλα από την Ια-
πωνία παντρεύτηκαν και είχαν σαν όνειρο
τα παιδιά τους να παίξουν τένις. Για εμένα
ο δρόμος ήταν ξεκάθαρος: είτε θα γινόμουν
πρωταθλήτρια είτε θα ήμασταν πιθανότατα
αδέκαροι. Αυτό με έκανε να θέλω να γίνω
η καλύτερη», παραδέχεται η 23χρονη τε-
νίστρια μιλώντας για τους γονείς της και
τον τρόπο που μεγάλωσε. Μόλις στα 20
χρόνια της κατέκτησε το σπουδαίο US
Open, νικώντας στον τελικό το παιδικό
της είδωλο, Σερένα Γουίλιαμς. Ακολούθησαν
άλλα τρία γκραν σλαμ και η πρώτη θέση
στην παγκόσμια κατάταξη.

«Κανείς από το κοινό δεν ξέρει τις θυσίες
που πρέπει να κάνεις για να φτάσεις έως

εκεί», αναφέρει η Οσάκα σε κάποιο άλλο
στιγμιότυπο. Πάνω-κάτω το ίδιο είπε με
δάκρυα στα μάτια και ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο στη συνέντευξη Τύπου αμέσως
μετά την κατάκτηση του πρώτου του πρω-
ταθλήματος στο NBA. Πολλοί από τους υ-
περαθλητές του καιρού μας περνούν τα
νεανικά τους χρόνια μέσα στα γυμναστήρια
δίχως να γνωρίζουν τις απλές χαρές των
συνομηλίκων τους. Το να πάνε μια ξέγνοι-
αστη βόλτα ή να πιούνε ένα ποτό παραπάνω
είναι για αυτούς πολυτέλεια. Φυσικά, ο α-
ντίλογος έχει να κάνει με τα δεκάδες εκα-
τομμύρια που κερδίζουν σε αντάλλαγμα·
από την άλλη, ο χρόνος δεν εξαγοράζε-
ται.

Το φαινόμενο πάντως της υπερβολικής
πίεσης και του σωματικού φόρτου μπορεί
να γίνεται ευρέως γνωστό με τους κορυ-
φαίους, ωστόσο οι ρίζες του εντοπίζονται
πολύ χαμηλότερα, ακόμα και στον ερασι-
τεχνικό αθλητισμό. Το «Cheer», ένα άλλο
ντοκιμαντέρ του Netflix, μας ξεναγεί στον
κόσμο του αγωνιστικού τσιρλίντινγκ, ενός
εντυπωσιακού όσο και τρομερά απαιτη-
τικού αθλήματος, με χιλιάδες ώρες προ-
πόνησης και σοβαρούς τραυματισμούς
στην ημερήσια διάταξη. Μέσα από μια ι-
στορία αφοσίωσης και... πόνου, η σειρά
καταδεικνύει τη λαχτάρα των παιδιών να
ξεχωρίσουν, τις δυσκολίες που περνούν,
καθώς και τις συχνά παράλογες απαιτήσεις
που ο περίγυρος έχει από αυτούς.

Παρόμοιο είναι το κλίμα και στο «Last
Chance: Basketball», μία ακόμα σειρά ντο-
κιμαντέρ, όπου οι νεαροί αθλητές τα δίνουν
όλα προκειμένου να ξεφύγουν από την α-
νέχεια –ή τη φυλακή– και να γίνουν επαγ-
γελματίες μπασκετμπολίστες. Στο «Athlete
A», τέλος, παρακολουθούμε την ιστορία
της ομάδας γυμναστικής των Ηνωμένων
Πολιτειών και του σκανδάλου σεξουαλικής
κακοποίησης που ήρθε στο φως πριν από
μερικά χρόνια, μαζί με όλη την τρομερά
σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν τα
κορίτσια του συγκεκριμένου αθλήματος.

Τόσο τα παραπάνω παραδείγματα όσο
και αυτά των πρωτοκλασάτων και ακρι-
βοπληρωμένων σταρ είναι ενδεικτικά της
εικόνας του σημερινού παγκόσμιου αθλη-
τισμού. Το σύνθημα των Ολυμπιακών Α-
γώνων «Citius, Altius, Fortius» (πιο γρήγορα,
πιο ψηλά, πιο δυνατά) τείνει στην εποχή
μας στον βαθμό της υπερβολής, με έναν
απόλυτο επαγγελματισμό από πολύ μικρές
ηλικίες να αγωνίζεται να ξεπληρώσει τα
δισεκατομμύρια που επενδύονται πάνω
του. 

Τα social media
Ταυτόχρονα, τα πανταχού παρόντα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν
τον δικό τους μικρόκοσμο, μέσα στον
οποίο πρέπει επίσης να επιβιώσουν οι α-
θλητές. Μια λάθος πάσα, μια κακή προ-
σγείωση, ακόμη και μια απερίσκεπτη ατάκα
μπροστά στην κάμερα ενός κινητού είναι
πολλές φορές αρκετή για να μετατραπεί
κάποιος από ήρωα σε αντικείμενο ανελέ-
ητης κριτικής ή χλευασμού. Ακόμα και οι
υπερήρωες, όμως, έχουν μερικές φορές α-
νάγκη από λίγη επιείκεια.

<<<<<<<

Μια λάθος πάσα, μια κακή
προσγείωση, ακόμη και μια
απερίσκεπτη ατάκα μπροστά
στην κάμερα ενός κινητού εί-
ναι αρκετή για να μετατραπεί
κάποιος από ήρωα σε αντικεί-
μενο ανελέητης κριτικής.

Η θαρραλέα κίνηση της Μπάιλς και η δύναμη του «όχι»
Του KURT STREETER
THE NEW YORK TIMES

Τη λέξη «όχι» αξιοποίησε με μεγάλη α-
ποτελεσματικότητα η Αμερικανίδα αθλή-
τρια της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν
Μπάιλς, εξηγώντας τους λόγους της α-
ποχώρησής της από δύο τελικούς στους
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, που α-
φορούν την προστασία της ψυχικής και
της σωματικής της υγείας.

Το «όχι» της Μπάιλς συγκλόνισε τη
διοργάνωση και λειτούργησε σαν αυστηρή
προειδοποίηση προς τον κόσμο του πρω-
ταθλητισμού. Η άρνησή της έδειξε επίσης
ότι οι αθλητές είναι πιο έτοιμοι από ποτέ
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Η Μπάιλς είναι η καλύτερη αθλή-τρια
γυμναστικής όλων των εποχών. Κέρδισε
τέσσερα χρυσά μετάλλια στο Ρίο πριν από
πέντε χρόνια και αναμενόταν να επιστρέ-
ψει με τουλάχιστον τρία ακόμη από το
Τόκιο. Η απόφασή της, όμως, να προτάξει
την ψυχική και σωματική της υγεία σε

έναν χώρο ο οποίος εμπορευματοποιεί
τους αθλητές και απαιτεί διακρίσεις από
αυτούς ανεξάρτητα από το τίμημα, υπήρξε
σημαντικότερη από κάθε μετάλλιο της
καριέρας της. Η Μπάιλς αμφισβήτησε την
ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Το
«όχι» της σήμαινε: «αρκετά».

Επρόκειτο για μία κίνηση προσωπικής
αντίστασης, με την οποία η αθλήτρια ύ-
ψωσε τείχος μεταξύ της ίδιας και των α-
γωνιστικών απαιτήσεων της εθνικής ο-
μάδας. Η κίνησή της θυμίζει περισσότερο
την άρνηση παικτών και παικτριών των
ομοσπονδιών μπάσκετ των ΗΠΑ, που αρ-
νήθηκαν να παίξουν στον απόηχο δολο-

φονιών Αφροαμερικανών από την αστυ-
νομία. Η άρνηση της Μπάιλς ακολουθεί
την απρόσμενη ήττα της τενίστριας Ναόμι
Οσάκα, η οποία είχε καταγγείλει την ά-
νοιξη τις πιέσεις που υφίστατο, όπως και
άλλοι αθλητές, και τις ψυχικές επιπτώσεις
των πιέσεων αυτών. Η Μπάιλς προσήλθε
στη διοργάνωση έχοντας ήδη εκθέσει
αμφιβολίες για τις μεθόδους της αμερι-
κανικής ομοσπονδίας γυμναστικής. «Νιώ-
θω πολλές φορές ότι κουβαλάω το βάρος
του κόσμου στους ώμους μου. Οι Ολυ-
μπιακοί δεν είναι κάτι το αστείο», είχε
γράψει πρόσφατα η 24χρονη Μπάιλς
στην προσωπική της σελίδα στο Facebook.

Η αθλήτρια δεν είχε διστάσει να μιλήσει
για τη σεξουαλική παρενόχληση που υ-
πέστη στα χέρια του έγκλειστου πλέον
ιατρού Λάρι Νάσαρ με θύματα κορίτσια,
αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής,
αλλά και για την ψυχολογική κακοποίηση
από μέρους της προπονητικής ομάδας.
Η Μπάιλς επέλεξε συνειδητά να εξασφα-
λίσει την πρόκρισή της στο Τόκιο, γνω-

ρίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να
ακουστεί η φωνή της. Η Αφροαμερικανή
αθλήτρια, πάντα πρόθυμη να μιλήσει
κατά του ρατσισμού, μεταφέρει το ιστο-
ρικά μεγάλο βάρος του συστημικού ρα-
τσισμού στις αμερικανικές αθλητικές ο-
μοσπονδίες.

Αντί να επιλέξει να προωθήσει τα συμ-
φέροντα της φυλής της, όπως θα έκανε
κερδίζοντας νέα χρυσά μετάλλια, η Μπάιλς
επέλεξε να πει «όχι», γνωρίζοντας τι θα
ακολουθούσε. Οπως αναμενόταν, η α-
θλήτρια έπεσε αμέσως θύμα συντονισμέ-
νης επίθεσης από όσους επιθυμούν από
τον αθλητισμό και την κοινωνία να πά-
ψουν να εξελίσσονται, απαιτώντας από
τους πρωταθλητές να διατηρούν τη σιωπή
τους απέναντι σε κάθε αδικία. Οι επικριτές
της, στην πλειονότητά τους λευκοί άνδρες,
υπογράμμισαν ότι η Μπάιλς δεν είχε στό-
φα πραγματικού ολυμπιονίκη, αφού δεν
άντεξε την πίεση. Η πράξη της υπήρξε,
όμως, απλή και θαρραλέα και πιο σημα-
ντική από κάθε της μετάλλιο.

<<<<<<<

Η αθλήτρια έδειξε ότι 
η ψυχική και η σωματική της
υγεία είναι σημαντικότερες
από κάθε διάκριση.

Το άγχος 
του σύγχρονου
υπερήρωα 
Η υπερβολική σωματική και ψυχική πίεση 
πίσω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις

«Νιώθω το βάρος όλου του κόσμου
στους ώμους μου», είχε εξομολογηθεί η
σούπερ σταρ της ενόργανης γυμναστικής
Σιμόν Μπάιλς μετά τους προκριματικούς.

Το «Cheer» μάς ξεναγεί στον κόσμο του αγωνιστικού τσιρλίντιν-
γκ, ενός εντυπωσιακού όσο και τρομερά απαιτητικού αθλήματος.

Στο ντοκιμαντέρ 
«Last Chance: Basketball»,
νεαροί αθλητές αναζητούν ε-
ναγωνίως μέσω του κολεγια-
κού μπάσκετ μια διέξοδο από
την ανέχεια ή τη φυλακή.

«Κανείς από το κοινό δεν ξέρει
τις θυσίες που πρέπει να κάνεις

για να φτάσεις ώς εκεί», 
αναφέρει η Ναόμι Οσάκα σε

ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε
πρόσφατα στο Netflix.

Στο συγκλονιστικό
«Athlete A» ξετυλίγεται 
η ιστορία σεξουαλικής

κακοποίησης εκατοντά-
δων αθλητριών της ενόρ-

γανης στις ΗΠΑ.
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O ένας στους τρεις μεσήλικους Βρετανούς
ταλαιπωρείται από τουλάχιστον δύο χρό-
νια προβλήματα υγείας, όπως οσφυαλγία,
κακή ψυχική υγεία, υπέρταση, διαβήτης
και κατάχρηση οινοπνεύματος. Αυτά
είναι τα συμπεράσματα μεγάλης μελέτης
που εκπόνησαν οι επιστήμονες του
University College London, σε δείγμα
8.000 Βρετανών γεννημένων το 1970.
Οσοι είχαν μεγαλώσει σε οικονομικώς
ασθενέστερες οικογένειες είχαν κατά
43% περισσότερες πιθανότητες να εμ-
φανίσουν πολλαπλά χρόνια προβλήματα
υγείας συγκριτικά με εκείνους που με-
γάλωσαν σε οικονομικώς εύρωστο πε-
ριβάλλον. Οι πιθανότητες κακής υγείας
στη μέση ηλικία πολλαπλασιάζονταν για
όσους γεννήθηκαν λιποβαρείς, ως παιδιά
υπήρξαν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και
ως έφηβοι παρουσίασαν ψυχικά προβλή-
ματα. 

Ο Ντέιβιντ Γκόντεκ, ο ερευνητής του
βρετανικού πανεπιστημίου που υπογρά-
φει τη μελέτη, τόνισε ότι τα συμπερά-
σματά της είναι ανησυχητικά, αφού α-
ποδεικνύεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό
του βρετανικού πληθυσμού στην πέμπτη
δεκαετία της ζωής του πάσχει από χρόνια
προβλήματα ψυχικής και σωματικής υ-
γείας. Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης τις

μεγάλες ανισότητες στον τομέα της υ-
γείας, που συνήθως έχουν τις ρίζες τους
στην παιδική ηλικία. 

Mε βάση τις διαπιστώσεις της έρευνας,
ο δρ Γκόντεκ απηύθυνε έκκληση προς
τους υγειονομικούς φορείς της χώρας
να εκδώσουν συστάσεις σχετικά με το
πώς μπορεί να φροντίσει την υγεία του
κάποιος που ανήκει σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα. Εχει, άλλωστε, αποδειχθεί ότι τέ-
τοιου είδους βελτιώσεις συνδέονται με
μεγαλύτερη ψυχική ευδαιμονία και ικα-
νοποίηση. «Συγκριτικά με περασμένες

γενιές, φαίνεται ότι σήμερα η κατάσταση
υγείας των μεσηλίκων επιδεινώνεται»,
τόνισε ο δρ Γκόντεκ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία
που είχαν συγκεντρωθεί για τους 8.000
Βρετανούς που συμμετείχαν στη βρετα-
νική μακροχρόνια μελέτη, με αφετηρία
την ημέρα του 1970 που γεννήθηκαν.
Το 2016-2018, όταν ήταν ηλικίας 46 έως
48 ετών, ζητήθηκε από τους συμμετέ-
χοντες να αναφέρουν τα ιατρικά και ψυ-
χιατρικά προβλήματα που εμφάνιζαν,
ενώ νοσηλεύτριες μέτρησαν την πίεσή

τους και τους υπέβαλαν σε αιμοληψία
για να ενημερωθούν αν πάσχουν από
διαβήτη. 

Διαπιστώθηκε ότι το 34% των συμ-
μετεχόντων υπέφερε από χρόνια προ-
βλήματα υγείας, το 26% έκανε υπερβολική
κατανάλωση οινοπνεύματος, το 21% τα-
λαιπωρείτο από χρόνια οσφυαλγία, το
19% από ψυχιατρικά προβλήματα, το
16% έπασχε από υπέρταση, το 12% από
άσθμα ή βρογχίτιδα, το 8% από αρθρίτιδα
και το 5% από διαβήτη. Οσοι είχαν σω-
ματικά και ψυχικά προβλήματα στην

παιδική τους ηλικία, ελλειμματικό βάρος
κατά τη γέννηση, υψηλό δείκτη μάζας
σώματος, περιορισμένες γνωσιακές δε-
ξιότητας στα δέκα τους χρόνια ή ψυχο-
λογικά και προβλήματα συμπεριφοράς
στα 16 τους, ήταν πιθανότερο να υπο-
φέρουν από πολλαπλά χρόνια προβλή-
ματα υγείας κατά τη μέση ηλικία.

Επίσης, οι προερχόμενοι από φτωχό-
τερο περιβάλλον διέτρεχαν τρεισήμισι
φορές υψηλότερο κίνδυνο ψυχιατρικών
προβλημάτων και αρθρίτιδας και τρεις
φορές υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Μεσήλικοι με χρόνιες παθήσεις
Σε δυσμενέστερη κατάσταση όσοι Βρετανοί μεγάλωσαν σε φτωχότερο περιβάλλον

Το 2016-2018, νοσηλεύτριες μέτρησαν την πίεση των συμμετεχόντων και τους υπέβαλαν σε αιμοληψία. 

<<<<<<<

Η μελέτη, που διενεργήθηκε
σε δείγμα 8.000 
γεννημένων το 1970, απο-
καλύπτει τις μεγάλες ανισό-
τητες στον τομέα της υγείας.

Παράνομη κατοχή
αρχαιοτήτων από 
την οικογένεια Γκριν
Μία δεκαετία μετά την καταδίκη της ε-
ταιρείας Hobby Lobby, ιδιοκτησίας της
οικογένειας Γκριν, για παράνομη κατοχή
αρχαιοτήτων, η εισαγγελία του Μπρού-
κλιν διέταξε τη δέσμευση της Επιγραφής
των Ονείρων του Γκιλγκαμές, η οποία
περιέχει σε σφηνοειδή γραφή απόσπασμα
του ομώνυμου έπους, ενός από τα αρ-
χαιότερα θρησκευτικά κείμενα στον κό-
σμο.

Το 2014, η δισεκατομμυριούχος οι-
κογένεια Γκριν, που ανήκει σε υπερσυ-
ντηρητική ευαγγελική αίρεση, ετοιμα-
ζόταν να εγκαινιάσει το Μουσείο της Βί-
βλου στην Ουάσιγκτον. Η εταιρεία τους
απέκτησε για τον σκοπό αυτόν την επι-
γραφή του Γκιλγκαμές, 8x7 εκατοστών,
έναντι 1,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με
ρεπορτάζ του περιοδικού New York Mag-
azine. Ο πωλητής της επιγραφής εμφάνισε
νομότυπα πιστοποιητικά προέλευσης
και υποστήριξε ότι το σπανιότατο αντι-
κείμενο βρισκόταν ξεχασμένο σε φορτίο
χάλκινων θραυσμάτων που αποκτήθηκε
σε δημοπρασία, το 1981. Η εισαγγελία
της Νέας Υόρκης, όμως, διατείνεται ότι
τα πιστοποιητικά είναι πλαστά και η ε-
πιγραφή της ακκαδικής περιόδου (πριν
από 3.500 χρόνια) λεηλατήθηκε από μου-
σείο στο Ιράκ μετά τον Πόλεμο στον
Κόλπο, το 1991. 

Η πώληση της επιγραφής είναι ως εκ
τούτου παράνομη, σύμφωνα με την α-
μερικανική νομοθεσία κατά της εισα-
γωγής ιρακινών αρχαιολογικών θησαυ-
ρών που αφαιρέθηκαν από τη χώρα μετά
τον Αύγουστο του 1990. Το νομοθέτημα
ψηφίσθηκε το 2004 με στόχο την αντι-
μετώπιση του φαινομένου της προώθη-
σης ύποπτης προέλευσης αρχαιοτήτων
στην αγορά της Δύσης. Το ιρακινό υ-
πουργείο Πολιτισμού πραγματοποιεί
τώρα έρευνα για να διαπιστώσει αν η ε-
πιγραφή προήλθε από κρατικό μουσείο
του Ιράκ.

Η οικογένεια Γκριν επέλεξε να αγνοή-
σει τις γνώμες ειδικών και έχει αποκτήσει
πληθώρα πλαστών έργων τέχνης, αλλά
και προϊόντα λεηλασίας από πολεμικές
ζώνες. Το μουσείο των Γκριν προωθεί
κυριολεκτική ερμηνεία της Βίβλου, σύμ-
φωνα με την οποία ο Θεός δημιούργησε
το σύμπαν σε έξι ημέρες, για να αναπαυθεί

την εβδόμη. Το 2017, το πολιτιστικό ί-
δρυμα των Γκριν υποχρεώθηκε από τη
Δικαιοσύνη να επιστρέψει στις Αρχές
της Αιγύπτου και του Ιράκ 11.000 αντι-
κείμενα, προϊόντα λαθρανασκαφής και
λαθρεμπορίου, κυρίως τμήματα παπύρων,
επιγραφές σε σφηνοειδή γραφή και μι-
κρές, πήλινες σφραγίδες. 

Η επίμαχη επιγραφή περιγράφει το
όνειρο του μυθολογικού ήρωα Γκιλγκαμές,
που ίσως να βασίζεται σε υπαρκτό πρό-
σωπο, ηγεμόνα της ακκαδικής αυτοκρα-
τορίας. 

A.P.

<<<<<<<

Το απόσπασμα του έπους
του Γκιλγκαμές, που κατέχει
η οικογένεια των Αμερικα-
νών δισεκατομμυριούχων,
λεηλατήθηκε από 
μουσείο στο Ιράκ. 

Η Επιγραφή των Ονείρων του Γκιλγκαμές
περιέχει σε σφηνοειδή γραφή απόσπασμα
του αρχαιότατου ομώνυμου έπους.
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Η Κομισιόν ενέκρινε ενισχύσεις 130 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελ-
ληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ.
ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων που επλή-
γησαν από το ξέσπασμα του κορω-
νοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που
έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυ-
βέρνηση για τον περιορισμό της ε-
ξάπλωσής του, όπως αναφέρει η α-
νακοίνωση της Κομισιόν.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του
προσωρινού πλαισίου κρατικών ενι-
σχύσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό
σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε όλους τους τομείς (εκτός από τους
τομείς της οικονομικής και της πρω-
τογενούς γεωργικής παραγωγής), οι
οποίες παρουσίασαν επιχειρηματική
διακοπή τον Απρίλιο του 2021 λόγω
της εκδήλωσης κορωνοϊού. Στο πλαί-
σιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα
λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγή-

σεων και θα αποτελείται από ένα
σταθερό ποσό τουλάχιστον 500 ευρώ
και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλογα με
τον αριθμό των υπαλλήλων και την
περιοχή.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελ-
ληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους
που καθορίζονται στο προσωρινό
πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν
θα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ ανά
εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά ε-
ταιρεία που δραστηριοποιείται σε
όλους τους άλλους τομείς, ενώ θα

χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δε-
κεμβρίου 2021. Επίσης, ενέκρινε ελ-
ληνικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ.

ευρώ για την υποστήριξη εφημερί-
δων, περιοδικών, παρόχων υπηρε-
σιών περιφερειακών μέσων ενημέ-
ρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών
που επλήγησαν από την επιδημία
του κορωνοϊού και από τα περιορι-
στικά μέτρα που έπρεπε να εφαρ-
μόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον
περιορισμό της εξάπλωσής του, α-
ναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές
ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα
λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγή-
σεων. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
το ελληνικό σχήμα είναι σύμφωνο
με τους όρους που καθορίζονται στο
προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα,
η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει το 1,8
εκατ. ευρώ ανά εταιρεία και θα χο-
ρηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2021.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σημαντική μείωση των ανησυχιών
των επενδυτών γύρω από τις ελλη-
νικές τράπεζες βλέπουν διεθνείς
οίκοι και εγχώριοι αναλυτές, εκτι-
μώντας πως οι αποτιμήσεις τους θα
κινηθούν υψηλότερα το επόμενο
διάστημα και θα «ισοφαρίσουν» αυτές
των ευρωπαϊκών τραπεζών. Αν και
το τελευταίο διάστημα η εικόνα των
μετοχών τους έχει επηρεαστεί από
τις εξελίξεις στην πανδημία και τον
πιθανό αντίκτυπο στην ανάκαμψη
και στον τουρισμό, ωστόσο, όπως ε-
πισημαίνουν, έχουν στη φαρέτρα
τους αρκετά και σημαντικά «όπλα»
που θα ενισχύσουν το επενδυτικό
τους αφήγημα, αρκεί να μην υπάρχει
διατάραξη του θετικού story της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Αναβαλλόμενη φορολογία
Στα πολύ σημαντικά βήματα που

έχουν σημειωθεί στο μέτωπο της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, με το σύνολο του κλάδου
να οδεύει σε μονοψήφιο δείκτη NPE
στις αρχές του 2022, στην πρόοδο
στην εκτέλεση των επιχειρηματικών
και μετασχηματιστικών σχεδίων και
στα πλεονεκτήματα που προσφέρει
το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας τη
δυνατότητα για σημαντική πιστωτική
επέκταση τα επόμενα χρόνια, προ-
στέθηκαν τις τελευταίες ημέρες άλλοι
δύο σημαντικοί καταλύτες. Η λύση
που δόθηκε από την ΕΚΤ στο «αγκά-
θι» της αναβαλλόμενης φορολογίας,
η οποία αν και δεν επιλύει το θέμα
της ποιότητας κεφαλαίων, καθώς
συνεχίζουν να αποτελούν πάνω από
το 50% των εποπτικών κεφαλαίων
του κλάδου και αναμένεται να αυ-
ξηθούν περαιτέρω λόγω των τιτλο-
ποιήσεων που θα συνεχιστούν, ω-
στόσο διασφαλίζει το ότι οι μέτοχοι
δεν θα υποστούν dilution, σε συν-
δυασμό με το θετικό αποτέλεσμα
στα stress tests, ενισχύουν ακόμη
περισσότερο την επενδυτική περί-
πτωση του κλάδου. Οι τιμές των τρα-
πεζικών μετοχών έπειτα από ένα α-
ξιοσημείωτο ράλι μεταξύ των χαμη-
λών τους τον Οκτώβριο του 2020 έως
τον Μάιο του 2021, το οποίο ξεπέρασε
το 170%, υποστηριζόμενο από θετικά

νέα για το εμβόλιο και την αναβάθ-
μιση-έκπληξη της πιστοληπτικής ι-
κανότητας της Ελλάδας από τη
Moody’s, βρίσκονται τώρα σε κατά-
σταση συσσώρευσης επηρεαζόμενες
αρνητικά από φόβους για τη μετάλ-
λαξη «Δέλτα», τις καθυστερήσεις
στη διάθεση εμβολίων και τις επι-
πτώσεις που μπορεί να έχουν στην
ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού.
Οπως σημειώνει μιλώντας στην «Κ»
ο κ. Ανδρέας Σουβλερός, αναλυτής
της Euroxx Securities, το αποτέλεσμα
είναι οι τράπεζες να διαπραγματεύ-
ονται τώρα με δείκτη λογιστικής
αξίας P/BV 0.38x για το 2022 έναντι
0.7x των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Κατά την άποψη της Euroxx, η με-
γάλη έκπτωση αντικατοπτρίζει: 1)
Tον χαμηλό δείκτη απόδοσης ιδίων
κεφαλαίων RΟTE, 2) τις ανησυχίες
για το υψηλό απόθεμα NPE τους και
τον αντίκτυπο των απαιτητικών στό-
χων μείωσης των NPE για το 2020-
22 στην κερδοφορία και στα κεφάλαιό
τους, 3) τις αναμενόμενες ζημίες από
τη δημιουργία νέων NPE λόγω της
COVID-19, 4) τη ρευστότητα που έχει
απορροφηθεί από τις τελευταίες αυ-
ξήσεις κεφαλαίου και τις εκδόσεις
Tier II ομολόγων, 5) τις ανησυχίες
για τη δυνατότητα απορρόφησης
των κεφαλαίων του Ταμείου Ανά-
καμψης από τις ελληνικές επιχειρή-
σεις και 6) την ποιότητα των κεφα-
λαίων λόγω του υψηλού επιπέδου
της αναβαλλόμενης φορολογίας DTC
στα κεφάλαια CET1.

Παρ’ όλα αυτά οι τελευταίες εξε-
λίξεις στον τραπεζικό κλάδο είναι
αρκετά ελπιδοφόρες, επισημαίνει ο
κ. Σουβλερός, παραθέτοντας τέσσερα
πολύ σημαντικά «όπλα» που μπορούν
να λειτουργήσουν ως καταλύτες το
επόμενο διάστημα. Αυτά είναι, όπως
σημειώνει, τα εξής:

1) Το μακροοικονομικό περιβάλλον
βελτιώνεται, με τον τουρισμό να α-
νακάμπτει και την αγορά ακινήτων
να είναι ανθεκτική.

2) Τα προγράμματα «Ηρακλής Ι
και ΙΙ» περιορίζουν τον κίνδυνο ε-
κτέλεσης των σχεδίων μείωσης των
NPE οδηγώντας τις τράπεζες σε
μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το
2022.

3) Οι αλλαγές στον νόμο για τον

αναβαλλόμενο φόρο και οι πρόσφατες
αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις
Tier II, τα οποία βελτιώνουν τo ύψος
και την ποιότητα των κεφαλαίων
τους.

4) Το ελληνικό σχέδιο απορρό-
φησης των ευρωπαϊκών πόρων είναι
από τα πιο μελετημένα μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, στοχεύοντας
σε πιστωτική επέκταση 40 δισ. ευρώ
τα επόμενα τέσσερα χρόνια και α-
νάπτυξη περίπου 3%-4% στο ΑΕΠ
κάθε χρόνο, καθιστώντας τα σχέδια
των τραπεζών για διψήφιες αποδόσεις
κεφαλαίων πιο ρεαλιστικά.

«Ως αποτέλεσμα αναμένουμε οι
ανησυχίες των επενδυτών για τις ελ-
ληνικές τράπεζες, και μετά την επι-
τυχή έκβαση των stress tests, να με-
τριαστούν και οι δείκτες αποτίμησης
P/BV να συγκλίνουν με αυτές των

ευρωπαϊκών τραπεζών», καταλήγει
ο αναλυτής της Euroxx.

Τα stress tests
Θετικά ήταν τα μηνύματα για τις

τέσσερις συστημικές τράπεζες που
διενήργησαν η Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Αρχή (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, καθώς στο βασικό σενάριο
εμφάνισαν ισχυρή επάρκεια κεφα-
λαίων και στο ακραίο δυσμενές σε-
νάριο οι κεφαλαιακοί δείκτες κινή-
θηκαν υψηλότερα από άλλες ευρω-
παϊκές τράπεζες. Tα stress tests βα-
σίστηκαν στα στοιχεία τέλους του
2020 και δοκίμασαν τις κεφαλαιακές
τους αντοχές έως και το 2023. Βέβαια,
όπως σημειώνουν και τραπεζικά στε-
λέχη, τα αποτελέσματα υποτιμούν
την πραγματική εικόνα, καθώς το
τρέχον έτος έχουν ενισχυθεί σημα-
ντικά οι κεφαλαιακοί δείκτες λόγω
και των εκδόσεων Tier II και ATΙ
καθώς και των αυξήσεων μετοχικού
κεφαλαίου. Παράλληλα, διαφορετική
είναι πλέον η εικόνα σε σχέση με το
τέλος του 2020 και σε ό,τι αφορά τα
κόκκινα δάνεια, καθώς εκτός από τις
τιτλοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν
το α΄ εξάμηνο του 2021, οι τράπεζες
έχουν ανακοινώσει πρόσθετες συ-
ναλλαγές. Σε ό,τι αφορά την Alpha
Bank, υπό το βασικό σενάριο, ο με-

ταβατικός δείκτης κεφαλαίων CET1
διαμορφώνεται το 2023 στο 17,4%,
ενώ ο δείκτης CET1 με πλήρη εφαρ-
μογή των μεταβατικών διατάξεων
(fully loaded) ανέρχεται στο 17,3%.
Υπό το δυσμενές σενάριο, ο μεταβα-
τικός CET1 διαμορφώνεται στο 8,4%
για 2023 και ο CET1 fully loaded στο
8,3%. Για την Eurobank στο βασικό
σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκειά του
αυξάνεται κατά 290 μ.β. κατά τη διάρ-
κεια των 3 ετών, με fully loaded δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5%
και σε fully loaded δείκτη CET 1 στο
14,9% το 2023. Υπό το δυσμενές σε-
νάριο, ο δείκτης fully loaded CET 1
διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος
του 2023, ενώ ο μεταβατικός δείκτης
CET 1 στο 8%. Το βασικό σενάριο για
την Εθνική Τράπεζα είχε ως αποτέ-
λεσμα ο δείκτης CET1 FL να διαμορ-
φώνεται σε 15,5% το 2023, ενώ υπό
το δυσμενές σενάριο, διαμορφώνεται
στο 6,4%. Τέλος, σε ό,τι αφορά την
Τράπεζα Πειραιώς, στο βασικό σενά-
ριο, ο δείκτης κεφαλαίων CET1 δια-
μορφώνεται στο 15,0% στα τέλη του
2023, ενώ το δυσμενές σενάριο οδηγεί
σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών
κατά περίπου 480 μονάδες βάσης για
την τριετή περίοδο, με τον συνολικό
δείκτη κεφαλαίων να κινείται στο
8,6% και τον CET1 στο 6,5%.

Αισιοδοξία 
για την πορεία
των ελληνικών
τραπεζών
Mείωση των ανησυχιών των επενδυτών

Οριακή άνοδος 
στο ΧΑΚ την Τρίτη

Οριακή άνοδο κατέγραψε
στη σημερινή χρηματι-
στηριακή συνάντηση το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου. Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε την Τρίτη στις
67,42 μονάδες, σημειώ-
νοντας άνοδο 0,09%. Η
αξία των συναλλαγών δια-
μορφώθηκε στις €94.505.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
έκλεισε στις 40,31 μονά-
δες, καταγράφοντας κέρ-
δη σε ποσοστό 0,07%.

Όσον αφορά τους ε-
πιμέρους χρηματιστηρια-
κούς δείκτες, τα μεγαλύ-
τερα κέρδη κατέγραψαν
τα Ξενοδοχεία σε ποσο-

στό 0,55% ακολουθούμενα από την Εναλλακτική Αγορά με
κέρδη 0,13%. Με πτώση σε ποσοστό 0,25% έκλεισε η Κύρια
Αγορά, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυ-
τικών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €67.131 (τιμή κλεισίματος
€1,07 – άνοδος 1,90%), της CCC Tourist Enterprises με €9.650,
(τιμή κλεισίματος €0,14– άνοδος 2,96%), της Frou Frou με
€8.001 (τιμή κλεισίματος €0,274–πτώση 2,84%), της Ελληνικής
Τράπεζας με €2.502 (τιμή κλεισίματος €0,872– πτώση 2,46%)
και της Woolworth (Cyprus) Properties με €2.381,28 (τιμή
κλεισίματος €0,099 – άνοδος 4,21%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν
ανοδικά, 2 κινήθηκαν καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 102.

<<<<<<<

Πράσινο φως και 
για πρόγραμμα άμεσων 
επιχορηγήσεων, 
ύψους 20 εκατ. ευρώ,
στα μέσα ενημέρωσης.

Οι απώλειες για το δολάριο
και το μήνυμα της Fed 

Σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς, η αρμόδια
επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ο-
μοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε ομόφωνα
να διατηρήσει αμετάβλητα επιτόκια και να συνεχίσει τις
αγορές κρατικών ομολόγων και τιτλοποιημένων στεγαστικών
ομολόγων με τον τρέχοντα μηνιαίο ρυθμό. Εντούτοις, ο επι-
κεφαλής Τζερόμ Πάουελ παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι
η οικονομία έχει σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη των
στόχων που έχει θέσει η τράπεζα ως προαπαιτούμενα για
τη σταδιακή μείωση του ρυθμού αγορών περιουσιακών στοι-
χείων (tapering), αφήνοντας όμως να εννοηθεί ότι η πρόοδος
αυτή δεν είναι ακόμη αρκετή ώστε να δικαιολογείται στροφή
στη νομισματική πολιτική της τράπεζας άμεσα. Η αγορά ερ-
γασίας, σύμφωνα πάντα με τον Τζερόμ Πάουελ, απέχει από
τα επίπεδα πλήρους απασχόλησης, ενώ η αύξηση των τιμών

προέρχεται κυρίως από προσω-
ρινούς παράγοντες και ο πλη-
θωρισμός αναμένεται να υπο-
χωρήσει τους επόμενους μήνες.
Το μήνυμα της τράπεζας ότι δεν
βιάζεται να προχωρήσει σε μια
λιγότερο υποστηρικτική νομι-
σματική πολιτική, επηρέασε αρ-
νητικά τον δολαριακό δείκτη
DXY (ο οποίος αντανακλά τις με-
ταβολές του αμερικανικού νομί-
σματος έναντι των έξι σημαντι-
κότερων ξένων νομισμάτων), υ-
ποχωρώντας κάτω από τις 92,00
μονάδες για πρώτη φορά από τα
τέλη του προηγούμενου μήνα.
Στην πτωτική πορεία του δολα-

ρίου συνέβαλαν επίσης οι ανακοινώσεις στοιχείων από τις
ΗΠΑ που έδειξαν μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση
στον αριθμό των αιτήσεων για το επίδομα ανεργίας την ε-
βδομάδα που έληξε στις 24 Ιουλίου (400.000 από 424.000 την
προηγούμενη εβδομάδα) καθώς και αύξηση του ΑΕΠ το
δεύτερο τρίμηνο του έτους με ρυθμό χαμηλότερο από τον
προβλεπόμενο, 6,5% σε ετησιοποιημένη βάση έπειτα από
αύξηση 6,3% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου. Επωφελούμενο
από τη γενικότερη αποδυνάμωση του δολαρίου, το ευρώ ε-
νισχύθηκε «σκαρφαλώνοντας» νωρίς την Παρασκευή πάνω
από το 1,19 δολάριο για πρώτη φορά από τις 30 Ιουνίου, πριν
υποχωρήσει στην περιοχή 1,1885/95 λίγες ώρες αργότερα,
παραμένοντας όμως περίπου 1,0% υψηλότερα σε σχέση με
το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, τα υψηλότερα ε-
βδομαδιαία κέρδη από τις αρχές Μαΐου. Οι ανακοινώσεις θε-
τικών οικονομικών στοιχείων για την Ευρωζώνη επίσης ευ-
νόησαν το ευρώ, με το ΑΕΠ να αυξάνεται το δεύτερο τρίμηνο
με ρυθμό 2,0% σε τριμηνιαία βάση, υψηλότερος από τη μέση
εκτίμηση της αγοράς, και τον δείκτη οικονομικού κλίματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραμένει σε ανοδική πορεία
για έκτο συνεχή μήνα τον Ιούλιο και να ανέρχεται στο ιστορικά
υψηλό επίπεδο των 119 μονάδων.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσηςκαι Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
της Eurobank.

<<<<<<<

Το μήνυμα της
τράπεζας ότι δεν
βιάζεται να προ-
χωρήσει σε μια 
λιγότερο υποστη-
ρικτική νομισματι-
κή πολιτική, επη-
ρέασε αρνητικά
το δολάριο.

<<<<<<<

Οι αλλαγές στον νόμο 
για τον αναβαλλόμενο
φόρο και οι πρόσφατες
αυξήσεις κεφαλαίου και
εκδόσεις Tier II ενισχύ-
ουν τα κεφάλαιά τους.

Τα προγράμματα «Ηρακλής Ι» και «ΙΙ» μειώνουν τον κίνδυνο εκτέλεσης των σχεδίων μείωσης των NPE, οδηγώντας τις
τράπεζες σε μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το 2022.

Η επιχορήγηση στις ΜμΕ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελείται
από ένα σταθερό ποσό τουλάχιστον 500 ευρώ και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλο-
γα με τον αριθμό των υπαλλήλων και την περιοχή.
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