
Στη Νομική
Υπηρεσία
η 3η δόση 
Ζητήθηκε γνωμάτευση

Ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου τίθενται αύριο
Πέμπτη οι εισηγήσεις του υ-
πουργείου Υγείας και των ε-
πιδημιολόγων αναφορικά με
την 3η δόση του εμβολίου. Ε-
άν και εφόσον δεν υπάρχουν
νομικά κωλύματα, ο εμβολια-
σμός αναμένεται να ξεκινή-
σει από την ερχόμενη Παρα-
σκευή. Κλειδωμένα θεωρού-
νται τα υγειονομικά μέτρα με
τα οποία θα ξεκινήσει η νέα
σχολική χρονιά. Σελ. 6

Οι εισηγμένες
στην Ελλάδα
αφήνουν πίσω
την πανδημία
Παρότι η αβεβαιότητα εξαι-
τίας της πανδημίας συνεχίζε-
ται και το αυξημένο κόστος
πρώτων υλών επηρεάζει τις
εταιρικές επιδόσεις, τα απο-
τελέσματα του πρώτου εξα-
μήνου ορισμένων από τους
μεγάλους εισηγμένους ομί-
λους βελτιώθηκαν σημαντικά
συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα, όχι μόνο του 2020,
οπότε υπήρξε καθίζηση με-
γεθών, αλλά και του
2019. Σελ. 24

Ανοικτές
οι κάνουλες
για δάνεια
από τράπεζες
Αισθητή αύξηση το 2021

Δυναμικά συνεχίζεται και το 2021 ο δα-
νεισμός από τις τράπεζες. Σύμφωνα με
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα
συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2021 κα-
τέγραψαν αύξηση 107,4 εκατ. ευρώ, σε
σύγκριση με 244,2 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο
2021. Ώθηση δίνεται από το Σχέδιο ε-
πιδότησης στέγασης και επιχειρήσεων
και έπονται και οι κυβερνητικές εγγυή-
σεις. Σελ. 4

Στην dοValue
η διαχείρηση
ΜΕΔ της Bain
Μνημόνιο συναντίληψης
Η dοValue θα διαχειριστεί τα κυπριακά
μη εξυπηρετούμενα δάνεια που απέ-
κτησε η Bain Capital Credit από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου).
Ο λόγος για δάνεια ύψους 600 εκα-
τομμυρίων ευρώ μικτής λογιστικής α-
ξίας, ή λογιστικής αξίας 325 εκατομ-
μυρίων ευρώ, γνωστού και ως «project
Marina» για το οποίο υπογράφηκε
μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Bain
και doValue. Σελ. 4
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ΡΕΚΟΡ ΖΗΤΗΣΗΣ

Οι Γερμανοί επενδύουν στον χρυσό
Η επιτάχυνση που σημειώνουν οι τιμές στρέφει συλλήβδην
τους Γερμανούς επενδυτές στον χρυσό. Σύμφωνα με στοιχεία
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, η ζήτηση της μεγαλύτε-
ρης ευρωπαϊκής οικονομίας για το λαμπρότερο των μετάλλων
έφθασε το πρώτο εξάμηνο του έτους στα υψηλότερα επίπεδα
που έχει σημειώσει από το 2009 και μετά. Σελ.10 

ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Εξασφαλισμένες οι εισφορές των νέων
Τη διαβεβαίωση ότι οι εισφορές των νέων είναι εξασφαλισμέ-
νες με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δίδει ο υφυπουργός Ερ-
γασίας Πάνος Τσακλόγλου. Επισημαίνει ότι εάν παραμείνει το ι-
σχύον σύστημα, μέσα στις τρεις επόμενες 10ετίες θα μειωθούν
οι επικουρικές συντάξεις από 16% του μέσου μισθού που είναι
σήμερα, σε 9,5% του μέσου μισθού. Σελ. 14

ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις-φωτιά στο ρεύμα
Αυξήσεις-φωτιά φέρνει στα τιμολόγια ρεύματος το άλμα των τι-
μών που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά της Ευρώπης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αυξήσεις θα φτάσουν έως και 50%
και θα φαίνονται στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η τιμή
ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική ελληνική αγορά αυ-
ξήθηκε κατά 70% από τις αρχές του έτους. Σελ. 13

Ικανοποίηση εκφράζεται για την επιβατική
κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου. Σύμ-
φωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία α-
νάλυσης των Cyprus Flight Pass, από
πλευράς της εταιρείας Hermes Airports,
η επιβατική κίνηση ήταν λίγο πάνω από

το 45% του 2019. Συγκεκριμένα, ο Ιούνιος
ξεκίνησε χαμηλά και με επιδόσεις της
τάξης του 34% σε σχέση με το 2019. Ση-
μαντικά ενισχυμένος ήταν ο Ιούλιος με
50% της χρονιάς ορόσημου για τον του-
ρισμό, ενώ ο Αύγουστος κινήθηκε στο

60%. Σε πραγματικούς αριθμούς, γύρω
στις 870 χιλιάδες επιβάτες ταξίδεψαν
από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου τον Αύγουστο. Σύμφωνα με
την Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής
Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Μαρία Κουρούπη, «ο Ιούλιος και ο Αύ-
γουστος έδειξαν ότι υπάρχει μια δυναμική
επιστροφής. Όσον αφορά τον δείκτη
πληρότητας των πτήσεων, για τον Αύ-
γουστο καταγράφηκε ένας μέσος όρος
73,6%, λίγο πιο πάνω από τον Ιούλη

(70%). Οι  ψηλότερες πληρότητες κατα-
γράφονται από Ρωσία και Πολωνία και
είναι της τάξης του 90% και 87%, αντί-
στοιχα. Σχεδόν γεμάτες είναι και οι πτή-
σεις από και προς Ελλάδα με μέσες πλη-
ρότητες 73%. Σελ. 3

Στο 50% του 2019 το φετινό καλοκαίρι
Ενισχυμένος ήταν ο Ιούλιος, ενώ ο Αύγουστος κινήθηκε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν - Ταξίδεψαν 870.000 επιβάτες

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Λεπτές ισορροπίες για τη συνέχεια
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που
δημοσίευσε η Κομισιόν για την ευρω-
παϊκή οικονομία, οι προσδοκίες για την
οικονομική ανάπτυξη εμφανίζονται συ-
γκρατημένες, σε σχέση με τα πολύ θετικά
στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιό-
τητα το αμέσως προηγούμενο διάστημα.
Οι χαμηλότερες προσδοκίες εμφανίζονται
σε όλους τους κύριους κλάδους οικονο-
μικής δραστηριότητας, ενώ τη μεγαλύ-
τερη πίεση φέρεται να δέχεται ο κλάδος
των υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι στον τομέα της βιομηχανικής
παραγωγής, οι προσδοκίες για αύξηση
των τιμών καταγράφονται σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα δημιουργώντας ανησυχίες
για μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις
στο άμεσο μέλλον. Στα θετικά καταγρά-
φεται η κατάσταση στο μέτωπο της α-
γοράς εργασίας, όπου αναμένονται νέες

θέσεις στις κατασκευές και το λιανικό
εμπόριο. 

Τα στοιχεία για τις προσδοκίες σε σχέ-
ση με την πορεία της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας έρχονται σε μια περίοδο όπου εκ-
φράζονται ανησυχίες για τη δυνατότητα
συνέχισης της ανάκαμψης στο δεύτερο
μισό του έτους, αναλογικά και με τα όσα
θετικά καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο
και κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο. Ένα
τρίμηνο που οι οικονομολόγοι χαρακτή-
ρισαν ως «βιαστικό», αφού κατέγραψε
μια ιδιαίτερα δυνατή οικονομική επίδοση
που ήταν πέραν των προσδοκιών, με α-
ποτέλεσμα να διατυπώνονται επιφυλάξεις
για το κατά πόσον είναι διατηρήσιμο. Οι
επιφυλάξεις που εκφράζονται είναι πε-
ρισσότερο συνδεδεμένες με την κάμψη
που παρουσιάζει η παγκόσμια οικονομία,
πρωτίστως η Κίνα, και την επέλαση του

τέταρτου κύματος της πανδημίας με τη
μετάλλαξη τύπου Δέλτα. 

Η μετάλλαξη τύπου Δέλτα, αν και προ-
βληματίζει με την ταχύτητα εξάπλωσης
που καταγράφει, εκφράζεται η αισιοδοξία
ότι τα υψηλά επίπεδα εμβολιασμών θα
περιορίσουν τις οικονομικές συνέπειες
στο ελάχιστο. Παρόλα αυτά, όμως, δεν
κρύβεται η ανησυχία αναφορικά με το
πώς θα επηρεαστούν οι κλάδοι που στη-
ρίζονται στη συγκέντρωση μεγάλου α-
ριθμού ατόμων στον ίδιο χώρο, όπως
είναι η εστίαση και η βιομηχανία του
θεάματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι
όποιες συνέπειες λόγω κακής ψυχολογίας
των καταναλωτών θα μπορούν να αντι-
μετωπιστούν εφόσον αξιοποιηθούν πλή-
ρως οι εμβολιαστικές υποδομές και αυ-
ξηθεί το ποσοστό κάλυψης στον γενικό
πληθυσμό, γεγονός που θα περιορίσει

τις νοσηλείες και άρα τους θανάτους. 
Ενόψει του φθινοπώρου, αναμένεται

πως θα διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες
χρηματοδότησης που έχει «επιβάλει»
στις αγορές η ΕΚΤ, μεταθέτοντας για
μετά τον χειμώνα τις συζητήσεις για το
ύψος του χρέους και της βιωσιμότητας
στην αποπληρωμή του. Τα έκτακτα προ-
γράμματα αγοράς περιουσιακών στοι-
χείων ελέω πανδημίας, που ακόμα και
αν τερματιστούν υπάρχουν άλλα προ-
γράμματα που έτρεχαν πριν και θα τα
αντικαταστήσουν, ολοκληρώνονται τον
Μάρτιο του 2022. Συνεπώς, τα επιτόκια
αναμένεται πως θα παραμείνουν στα υ-
φιστάμενα χαμηλά επίπεδα για σημαντικό
χρονικό διάστημα. 

Το τέλος του καλοκαιριού και η επι-
στροφή στη δράση για τους τελευταίους
καθοριστικούς μήνες ακόμη ενός «μη

κανονικού έτους» κρύβει παγίδες. Στα
αρνητικά καταγράφεται για ακόμα μια
φορά η επέλαση της πανδημίας και η α-
ναμενόμενη συνέχιση των ανοδικών τά-
σεων στις τιμές των προϊόντων. Στα θε-
τικά, έχουμε τη σταδιακή βελτίωση των
συνθηκών στην αγορά εργασίας όσον
αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας. Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας
μέχρι το τέλος του 2021 θα είναι η δυ-
νατότητα που θα έχει η οικονομία να
λειτουργήσει απρόσκοπτα χωρίς «ανα-
ταράξεις» λόγω της πανδημίας στους κύ-
ριους κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας. Η προσπάθεια για ένα ομαλό τέ-
ταρτο τρίμηνο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό
και από την κατάσταση που θα επικρα-
τήσει στα σχολεία μετά την έναρξη των
μαθημάτων και μέχρι τις διακοπές των
Χριστουγέννων.

Η Βενετία θα χρεώνει τις μονοήμερες επισκέψεις

Η Βενετία δρομολογεί πρώτη την εφαρμογή των ιδεών που εξέτασαν πρόσφατα οι αρχές ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες έχουν δεινοπαθήσει
από τον ανεξέλεγκτο τουρισμό και προσπαθούν να τον θέσουν υπό έλεγχο στη μετά την πανδημία εποχή. Ετσι, οι αρχές της Βενετίας ετοιμάζο-
νται να επιβάλουν περιορισμούς στις μονοήμερες επισκέψεις τουριστών που, όπως έχουν επισημάνει εκπρόσωποι των κατοίκων, αποφέρουν
πολύ λίγα έσοδα στην πόλη, προκαλούν συμφόρηση στα κανάλια της και επιβαρύνουν δυσανάλογα το περιβάλλον της. Για να αποθαρρύνουν
τις μονοήμερες επισκέψεις σχεδιάζουν μάλιστα να επιβάλουν μικρές χρεώσεις σε όσους τουρίστες δεν διανυκτερεύουν στην πόλη. Σελ. 9

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Θολό το τοπίο για
την πετρελαιοκηλίδα
Θολό παραμένει το τοπίο για την πο-
ρεία της πετρελαιοκηλίδας που ξεκί-
νησε από τη Συρία και απειλεί τις βο-
ρειοανατολικές ακτές της Κύπρου.
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφο-
ρίες, η κηλίδα πετρελαίου βρίσκεται
ανοικτά της Κύπρου, ενώ άλλες εκτι-
μούν ότι θα προσπεράσει το νησί. Το
σίγουρο είναι ότι χρειάζονται συντο-
νισμένες προσπάθειες για αντιμετώ-
πιση της κατάστασης. Σελ. 5

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

«Βραχυκυκλωμένο» 
το εμπόριο στην Ελλάδα
Οι ελλείψεις σε μικροεπεξεργαστές
που καταγράφονται διεθνώς έχουν
αρχίσει να προκαλούν σοβαρά προ-
βλήματα και στην ελληνική αγορά. Η-
δη διαπιστώνονται –περιορισμένης
έκτασης– ελλείψεις σε ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές, σημαντι-
κές καθυστερήσεις στις παραδόσεις
αυτοκινήτων και μικρής, προς το πα-
ρόν, κλίμακας ανατιμήσεις. Σελ. 14

ΕΥΡΩΠΗ

Οι ρίζες της νέας
ενεργειακής κρίσης

Η νέα ενεργει-
ακή κρίση έχει
τις ρίζες της
στις ενεργεια-
κές επιλογές
τόσο της Ε.Ε.
όσο και μεμο-
νωμένων κρα-
τών-μελών

της. Σχετίζεται, επίσης, με οικονομι-
κές και γεωπολιτικές επιλογές της
Ρωσίας, που τελευταία περιορίζει
δραστικά τις ροές φυσικού αερίου. Η
εκτόξευση της ζήτησης για ενέργεια
έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του
πετρελαίου. Σελ. 8

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

1

2

3

4

Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

Γενικός Δείκτης 68,51

63,52

0

0

0

0

0

25/8 31/826/8 30/827/8



Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 20212 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

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

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

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

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

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

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του HOLGER SCHMIEDING*

Αντεξε στη μετάλλαξη
«Δέλτα» η ευρωπαϊκή 

οικονομία 
Τα εμβολιαστικά προγράμματα
προχωρούν με ικανοποιητικό
ρυθμό στη Γηραιά Ηπειρο. Και
ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρί-
σκεται μπροστά από πολλές
άλλες χώρες, τα κράτη της Ευ-
ρωζώνης τείνουν να συμβα-
δίσουν μαζί του, ενώ η Ισπανία
το έχει ξεπεράσει ήδη. Τα εμ-
βόλια αποδίδουν, αλλά δυστυ-
χώς σημαντικές επιπλοκές ό-
πως οι εισαγωγές στα νοσο-
κομεία, η χρήση των ΜΕΘ και
οι θάνατοι από τον κορωνοϊό
αυξάνονται σε όλες τις ανε-
πτυγμένες χώρες εξαιτίας του
κύματος της μετάλλαξης «Δέλ-
τα». Αλλά οι αριθμοί παραμέ-
νουν χαμηλοί και εν γένει η
αύξηση παραμένει πιο αργή

απ’ ό,τι στις αρχές της παν-
δημίας. Στην Ισπανία, η ταχεία
εξάπλωση των εμβολιασμών
ίσως εξηγεί τη σημαντική μεί-
ωση των μολύνσεων και των
σημαντικών επιπλοκών τις τε-
λευταίες εβδομάδες. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου το ποσοστό εμβολιασμών
είναι χαμηλότερο ό,τι στη Βρε-
τανία και στην Ε.Ε., είναι εμ-
φανέστερη η αύξηση των νο-
σηλειών στις ΜΕΘ και των θα-
νάτων σε σχέση με την Ευρώ-
πη.

Τα συστήματα υγείας απέ-
χουν ακόμα πολύ από το να
υφίστανται τόσο έντονες πιέ-
σεις, ώστε να υποχρεώσουν
την πολιτική ηγεσία να επι-
στρέψει σε καταστρεπτικά για
την οικονομία μέτρα εγκλει-
σμού κυρίως στην Ευρώπη και
κατόπιν στις ΗΠΑ. Σήμερα ως
μέτρο για τη χάραξη πολιτικής
λογίζονται οι πιέσεις στα συ-
στήματα περίθαλψης και οι

σημαντικές ιατρικές επιπλο-
κές, και όχι τόσο ο αριθμός
των καταγεγραμμένων μολύν-
σεων. Τα οικονομικά στοιχεία
δείχνουν πως η οικονομική
δραστηριότητα στην Ευρώπη
μόνο κατ’ ολίγον έχει επηρε-
αστεί από τη μετάλλαξη «Δέλ-
τα» μέχρι στιγμής. Παρά τη
συγκρατημένη διόρθωση της
εμπιστοσύνης των καταναλω-
τών, στην Ευρωζώνη οι επι-
σκέψεις στα καταστήματα και
σε χώρους αναψυχής επανήλ-
θαν στα κανονικά τους επίπε-
δα τον Ιούλιο και στις αρχές
Αυγούστου – μόνο τις προη-
γούμενες ημέρες σημειώθηκε
μικρή πτώση. Στη Βρετανία
οι επισκέψεις στα καταστή-
ματα λιανικής φαίνεται να α-
ποκαθίστανται και πάλι, αφό-
του στα τέλη Ιουνίου υποχώ-
ρησαν συγκρατημένα ως α-
ντίδραση στη «Δέλτα».

Εκτιμάμε ότι η παγκόσμια
οικονομία έχει καλές προοπτι-
κές, βασιζόμενοι σε τρεις πα-
ράγοντες: πρώτον, ότι δεν θα
επιβληθούν ευρείας κλίμακας
περιορισμοί στην Ευρώπη και
τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι για
να ανακόψουν τη μετάδοση
της μετάλλαξης «Δέλτα», δεύ-
τερον, οι χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης μπορούν να απολαύ-
σουν τουλάχιστον μισή του-
ριστική περίοδο και, τρίτον,
η ευρεία πρόοδος των εμβο-
λιασμών στον ανεπτυγμένο
κόσμο πιθανώς να ανασχέσει
την εποχική αύξηση των μο-
λύνσεων το φθινόπωρο και
τον χειμώνα. Και αυτό θα ε-
πιτευχθεί με την αρωγή μιας
επόμενης δόσης εμβολίων, ώ-
στε να μην καταστούν και πάλι
αναγκαίοι δραστικοί περιορι-
σμοί σε μεγάλη κλίμακα. Βέ-
βαια, για τον δεύτερο παρά-
γοντα διακρίνουνε έναν κίν-
δυνο. Ορισμένες νοτιοευρω-
παϊκές χώρες εξαρτημένες από
τον τουρισμό ίσως δουν πλήγ-
μα στο ΑΕΠ του τρίτου τριμή-
νου, εάν ο κλάδος δεν έχει
πάει καλά. 

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οι-
κονομολόγος της Berenberg
Βank.

Ο Μ Η Ρ Ο Υ Σ Ε Β Ε Ρ Η&
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Πώς και δεν αντέδρασε 
το ΑΚΕΛ; 
Τούρκους έκανε τους Τούρκους ο φίλος μας ο
Μενέντεζ δηλώνοντας τη Δευτέρα στο Προε-
δρικό, την ώρα που ο Αναστασιάδης τον τιμού-
σε με τον Μεγαλόσταυρο, ότι στόχος του είναι
να δει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να
φεύγει από την Κύπρο. Τον είχε που τον είχε
στο στόχαστρό του ο Ερντογάν, τώρα μάλλον
θα τον έχει αναβαθμίσει στον Νο1 εχθρό του
τουρκικού έθνους. 
Ο Μενέντεζ είπε βεβαίως και άλλα που προκα-
λούν νευρικότητα στον Ερντογάν, όπως το ότι
εάν αφήνονταν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρ-
κοκύπριοι να διαπραγματευτούν μεταξύ τους
χωρίς την παρέμβαση του Ερντογάν θα έβρι-
σκαν τον δρόμο για την επανένωση. Αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο τελείωσε την ομιλία του
που ήταν ένα «ζήτω η Κύπρος!». Και μάλιστα
στα ελληνικά. Μια φράση που δεν την ακούμε
ούτε από Ελληνοκύπριους πια, ούτε καν ΑΚΕ-
Λιστές.
Μια και αναφέρθηκα στο ΑΚΕΛ, διερωτώμαι
πως και η Εζεκία Παπαϊωάννου δεν έχει ακόμα
αντιδράσει, αρνητικά εννοείται, για την τιμή
που έγινε στον Μενέντεζ και τις αναφορές στη
σημασία του East Med Act. Δηλαδή του νόμου
με το οποίο η Κύπρος αναβαθμίστηκε μαζί με
την Ελλάδα και το Ισραήλ για τις ΗΠΑ αλλά και
για τη μεταξύ τους συνεργασία. Ο Μενέντεζ εί-
χε αναφέρει στην ομιλία του στο Προεδρικό ότι
ο εν λόγω νόμος, που εισηγήθηκε, έχει αναγά-
γει τη σχέση των ΗΠΑ με την Κύπρο σε ένα νέο
επίπεδο, με την προσωρινή άρση του εμπάρ-
γκο όπλων, η οποία, όπως τόνισε, είναι καιρός
να καταστεί μόνιμη. Αναφέρθηκε, ακόμα, στην
ανέγερση του εκπαιδευτικού κέντρου
CYCLOPS, με βάση τον ίδιο νόμο, κάνοντας λό-
γο για ένα «αξιοσημείωτο βήμα προς τα ε-
μπρός».
Το ΑΚΕΛ ως γνωστόν έχει αντίθετη άποψη και
επέκρινε πολλές φορές την κυβέρνηση ότι με
αυτό το νόμο προσδένει την Κύπρο στο άρμα
των ΗΠΑ…
Μήπως περιμένουν να αναχωρήσει ο Γερου-
σιαστής για να εκδώσουν τη νέα επικριτική α-
νακοίνωση;

••••
Ο μάντης Φούλης
Ομολογώ πως άρχισα να τρομάζω με τις πυθια-
κές ικανότητες του Φούλη. Και κάθε φορά αντι-
κρύζω σχεδόν με τρόμο την πραγματοποίηση ό-
σων μελλούμενων προβλέπει. Θα θυμάστε που
είχε προβλέψει το πολιτικό τσουνάμι το οποίο
δεν άργησε και πολύ να μας βρει. Πριν από λί-
γες ημέρες, ερωτώμενος από δημοσιογράφους
για την αναμενόμενη εντός των ημερών έλευ-
ση της Τζειν Χολ Λουτ, τους απάντησε πάλι πυ-

θιακά: «Είστε σίγουροι ότι θα ́ ρθει; Δεν ξέρω,
όταν θα ́ ρθει θα σχολιάσουμε αυτά που θα α-
κούσουμε». Τώρα διαφαίνεται ότι η αγέλαστη
Λουτ δεν πρόκειται να μας επισκεφθεί. 
Εκείνο που με παρηγορεί είναι που μόλις χθες
ο Φούλης, μετά τη συνάντηση με τον Διοικητή
της κεντρικής τράπεζας, προέβλεψε ότι η κυ-
πριακή οικονομία πάει «καλύτερα και από τις
πιο αισιόδοξες προβλέψεις». Για να δούμε εάν
θα αποδειχθεί και μάντης καλών…

••••
Ο Αδάμου της Ελλάδας
Copypaste της περίπτωσης Αδάμου είναι η πε-
ρίπτωση Αποστολάκη στην Αθήνα.  Θυμάστε
που ο Αναστασιάδης προόριζε τον συμπαθητι-
κό και ικανό τέως πρόεδρο της Βουλής Αδάμο

Αδάμου για υπουργό Υγείας στο νέο του Υ-
πουργικό; Του έκανε μάλιστα την πρόταση και
ο ίδιος ήταν θετικός μέχρι που μίλησε το Α-
ΚΕΛ… Τόσο ο Άντρος όσο και άλλα στελέχη έ-
στησαν τον Αδάμου στον τοίχο χαρακτηρίζο-
ντάς τον περίπου ως αποστάτη και προδότη του
κόμματος που τον ανέδειξε στην πολιτική, υπο-
δεικνύοντας ότι ο κόσμος του ΑΚΕΛ θα τον κρί-
νει εάν επιλέξει να στηρίξει την κυβέρνηση
του ΔΗΣΥ. Ήταν μια πιο εκλεπτυσμένη παρά-
φραση του γνωστού οδοστρωτήρα του Χριστό-
φια που θα καταπλάκωνε τον Λιλλήκα. 
Χθες ανακοινώθηκε στην Αθήνα το νέο Υπουρ-
γικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το όνομα που έ-
κανε από την αρχή αίσθηση ήταν αυτό του Ευ-
άγγελου Αποστολάκη, υπουργού Άμυνας επί
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και θα ορκιζόταν υπουργός
Πολιτικής Προστασίας. Μόλις το άκουσαν στον

ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση χαρακτήρισαν τον Απο-
στολάκη αποστάτη που έχει εξαγοραστεί από
τον Μητσοτάκη. Λίγο αργότερα ο Αποστολάκης
ανακοίνωνε στον Μητσοτάκη την απόφασή του
να μην υπουργοποιηθεί. Το Μαξίμου, με ανα-
κοίνωσή του, κατηγόρησε τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ για
στοχοποίηση του Αποστολάκη όσο και για τορ-
πιλισμό μιας πρωτοβουλίας συναίνεσης. Δεν
χαρίστηκε ούτε στον Αποστολάκη τον οποίο ε-
πέκρινε ότι αποδείχθηκε κατώτερος των περι-
στάσεων και υποτάχθηκε στο κόμμα του υπα-
ναχωρώντας στο κάλεσμα να υπηρετήσει την
πατρίδα.

••••
ΚΟΥΙΖ: Θα εξαγγείλει άραγε αυτή την εβδομά-
δα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές ο
Αχιλλέας Δημητριάδης ή την επόμενη; 

Ποιους ενοχλεί ο Μενέντεζ και ο μάντης Φούλης  

-Να δεις που αυτή τη φωτογραφία θα την βάλει στο γραφείο του ο Ταγίπ για να παίζει darts.

Tης ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Ηταν μία από τις σπάνιες φορές που πή-
γαινε στο Κάτω Μανχάταν. Αρχές της δε-
καετίας του ’90, καθώς περπατούσε γύρω
από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ο
Μάικλ Ψαρρός είδε έναν σταυρό. «Δεν
μπορούσα να πιστέψω ότι είχαμε μια εκ-
κλησία στη μέση του παγκόσμιου εμπο-
ρικού συγκροτήματος», λέει ο κ. Ψαρρός
στην «Κ». Η εκκλησία που είχε αντικρίσει

ήταν ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου
Νικολάου, ο μόνος οίκος λατρείας οποι-
ασδήποτε θρησκείας που στις 11 Σεπτεμ-
βρίου 2001 καταστράφηκε μαζί με τους
Δίδυμους Πύργους. 

Είκοσι χρόνια αργότερα, η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να ανοίξει
ξανά – αυτήν τη φορά, αφού η καταστροφή
της θα είναι για πάντα συνυφασμένη με
τη δολοφονία περίπου 3.000 ανθρώπων,
δεν θα είναι απλώς ακόμα μία ορθόδοξη
εκκλησία, αλλά η μόνη εκκλησία στις
ΗΠΑ, μετά τον Καθεδρικό Ναό του Εθνικού
Ιερού της Αμώμου Συλλήψεως στην Ου-
άσιγκτον, που θα είναι και εθνικό ιερό. 

«Θα φωτιστεί από μέσα για πρώτη φορά
την παραμονή της 11ης Σεπτεμβρίου»,
λέει στην «Κ» ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, εξηγώντας πως αυτό το ε-
ναρκτήριο γεγονός θα οδηγήσει στο επό-
μενο Πάσχα, όταν ο ναός θα ανοίξει στο
κοινό. «Αυτή η ανάσταση του μοναδικού
οίκου λατρείας που καταστράφηκε στις
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σηματο-
δοτεί μια αναγέννηση της πίστης όχι μόνο
στον Θεό, αλλά στις αξίες της αγάπης, της
συμπόνιας, του ελέους και της συγχώρε-
σης», αναφέρει. Το φως που θα εκπέμψει
στις 10 Σεπτεμβρίου θα είναι λευκό, συμ-
βολίζοντας, είκοσι χρόνια έπειτα από μια
ανείπωτη τραγωδία, το φως που φωτίζει
το σκοτάδι. 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ξεκί-
νησε να λειτουργεί το 1922 – έως ότου
Ελληνοαμερικανοί μετανάστες το αγο-
ράσουν, το τετραώροφο κτίριο στην οδό
Τσένταρ ήταν ταβέρνα. Το πλάτος της
εκκλησίας δεν ξεπερνούσε τα επτά μέτρα,
το μήκος της τα 17, το ύψος της δεν έ-
φθανε τα 11. Και όμως, όταν κτίστηκε
το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, άλλα
γειτονικά κτίρια κατεδαφίστηκαν και
στην ενορία προσέφεραν εκατομμύρια
δολάρια για να πουληθεί η εκκλησία,
αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. «Ηταν μια τα-
πεινή ενορία, αλλά είχε δυνατούς αν-
θρώπους», λέει στην «Κ» ο πατήρ Αλεξ
Καρλούτσος, γενικός αρχιερατικός επί-
τροπος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπι-
σκοπής Αμερικής, ο οποίος υπήρξε πα-
παδοπαίδι στη συγκεκριμένη εκκλησία.
«Ηθελαν να κρατήσουν αυτή την εκκλη-

σία εκεί ως απόδειξη των μεταναστών
που είχαν έρθει μέσω του νησιού Ελις,
που είδαν το Αγαλμα της Ελευθερίας. Η-
θελαν να μην το πουλήσουν, για να τι-
μήσουν την κληρονομιά των γονιών τους.
Και επειδή δεν το έκαναν, τώρα έχουμε
ένα εθνικό ιερό, άξιο της πίστης μας και
άξιο της κουλτούρας μας», τονίζει. 

«Το Α και το Ω»
Ο κ. Ψαρρός, αντιπρόεδρος της μη

κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φίλοι του
Αγίου Νικολάου», η οποία ιδρύθηκε το
2019 για να συνεχιστεί η κατασκευή του
ομώνυμου ναού που είχε σταματήσει
λόγω οικονομικών δυσκολιών το 2017,
αναφέρει πως ο πατήρ Αλεξ είναι «το Α
και το Ω» της προσπάθειάς τους για τον
Αγιο Νικόλαο, μιας προσπάθειας που μόνο
μάταια δεν ήταν. Το 2019 έλειπαν 45 εκατ.
δολάρια για τη συνέχιση της κατασκευής,
που είχε ξεκινήσει το 2014 – από τις 2 Ια-
νουαρίου 2020 έως σήμερα έχουν μαζέψει
60 εκατ. 

Ο ναός - μνημείο δεν θα είναι πια η
ταπεινή εκκλησία που ήταν πριν. Για την
κατασκευή έχουν ήδη δωριστεί συνολικά
85 εκατ. δολάρια – η ελληνική κυβέρνηση
έχει συνδράμει με 750.000 δολάρια. Αρ-
χιτέκτονας είναι ο Σαντιάγο Καλατράβα
και τα μάρμαρα του κτιρίου είναι πεντε-
λικά. Η επιλογή των μαρμάρων, φυσικά,
δεν είναι τυχαία – «φτιάχνουμε τον δικό
μας αμερικανικό Παρθενώνα», δηλώνει
ο κ. Ψαρρός, «θα είναι το απόλυτο σύμβολο
του Ελληνισμού στην Αμερική, φτιάχνουμε
την Ακρόπολή μας». 

Ο ίδιος ανησυχεί πως οι Ελληνες της
Ελλάδας σκέφτονται ότι θα είναι ακόμα
μία εκκλησία στη Νέα Υόρκη. «Οι πινακίδες
στο “Σημείο Μηδέν” θα λένε “εθνικό ιε-
ρό”», τονίζει, συμπληρώνοντας πως θα
είναι η εκκλησία με τους περισσότερους
επισκέπτες στη Νέα Υόρκη, ίσως η ορ-
θόδοξη εκκλησία με τους πιο πολλούς μη
ορθόδοξους επισκέπτες στον κόσμο. 

«Η τρομερή τραγωδία της 11ης Σε-
πτεμβρίου μεταμόρφωσε μια απλή ενορία
σε ένα ιερό στο οποίο άνθρωποι από όλο
τον κόσμο θα έρχονται για να βρουν α-
νακούφιση και ελπίδα και παρηγοριά»,
λέει ο πατήρ Αλεξ. «Θέλαμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα ιερό αγάπης και όχι μίσους,
ένα ιερό συγχώρεσης και όχι πικρίας, ένα
ιερό για ελπίδα, όχι για απελπισία». Ο
ίδιος είδε την απελπισία με τα μάτια του
στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, μία ημέρα μετά
τις επιθέσεις. «Κοίταζα αυτό το μέρος της
απόγνωσης, περπατούσαμε με τον τότε
Αρχιεπίσκοπο στο “Σημείο Μηδέν” και
τα υπολείμματα της στάχτης και των αν-
θρώπων που έχασαν τις ζωές τους τα νιώ-
σαμε στα χείλη μας και είπαμε “πρέπει
να ξανακτίσουμε, πρέπει να τιμήσουμε
αυτές τις ζωές”», αναφέρει. 

«Τώρα, είκοσι χρόνια μετά, ευχαριστώ
τον Θεό για τους “Φίλους του Αγίου Νι-
κολάου”, για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδο-
φόρο, γιατί κρατήσαμε τον λόγο μας σε
αυτούς τους ανθρώπους – δεν θα ξεχά-
σουμε ποτέ, θα τους τιμάμε πάντα, πάντα
θα συγχωρούμε, πάντα θα αγαπάμε», λέει.
«Είναι μια αναγέννηση», τονίζει, «είναι
στα αλήθεια μια αναγέννηση».

«Κτίζουμε τον αμερικανικό Παρθενώνα»
Είκοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ο ναός του Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του

Για την κατασκευή του ναού έχουν ήδη δωριστεί 85 εκατ. δολάρια – η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει συνδράμει με 750.000 δολάρια. Αρχιτέκτονας είναι ο Σαντιάγο Καλατράβα και τα
μάρμαρα του κτιρίου είναι πεντελικά.

<<<<<<

Τα εμβόλια αποδί-
δουν και η πορεία
κρουσμάτων και θα-
νάτων έχει επιβρα-
δυνθεί αισθητά σε
σχέση με την έναρξη
της πανδημίας.

<<<<<<

Ελπιδοφόρος στην «Κ»: «Ση-
ματοδοτεί μια αναγέννηση
της πίστης όχι μόνο στον Θεό,
αλλά στις αξίες της αγάπης
και της συμπόνιας».
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Στο μισό του 2019 η επιβατική κίνηση φέτος
Στο 60% του 2019 ο φετινός Αύγουστος, στο 50% ο Ιούλιος και 34% ο Ιούνης, τι έδειξαν τα Cyprus Flight Pass της Hermes Airports

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Κάτι περισσότερο από τα επίπεδα του 45%
του 2019 ήταν η επιβατική κίνηση της
φετινής καλοκαιρινής περιόδου σύμφωνα
με τα προκαταρκτικά στοιχεία ανάλυσης
των Cyprus Flight Pass από πλευράς της
εταιρείας Hermes Airports. Συγκεκριμένα,
ο Ιούνιος ξεκίνησε χαμηλά και με επιδό-
σεις της τάξης του 34% σε σχέση με το
2019. Σημαντικά ενισχυμένος ήταν ο Ι-
ούλιος με 50% της χρονιάς ορόσημου για
τον τουρισμό, ενώ ο Αύγουστος κινήθηκε
στο 60%. 

Σε πραγματικούς αριθμούς, γύρω στις
870 χιλιάδες επιβάτες ταξίδεψαν από και
προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
τον Αύγουστο, μήνα ο οποίος, σύμφωνα
με την Hermes, κατέγραψε καλύτερες ε-
πιδόσεις από τις αναμενόμενες. Τα στοι-
χεία προκύπτουν από την ανάλυση των
Cyprus Flight Ρass, ένα δυνατό εργαλείο
για εξαγωγή συμπερασμάτων και κατα-
γραφής της πραγματικής εικόνας στην
βιομηχανία του τουρισμού. Σύμφωνα με
την Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής
Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Μαρία Κουρούπη, «ο Ιούλιος και ο Αύ-

γουστος έδειξαν ότι υπάρχει μια δυναμική
επιστροφής. Οι επόμενοι μήνες θα εξαρ-
τηθούν και από την πανδημία, αλλά και
για το πώς θα στηρίξει η τουριστική βιο-
μηχανία την ζήτηση». Πάντως, βάσει
των στοιχείων, το καλοκαίρι καταγράφηκε
μεγάλη ροή επισκεπτών στα ξενοδοχεία,
κυρίως δε σε ξενοδοχεία τεσσάρων και
πέντε αστέρων. Το ζητούμενο πλέον είναι
το πώς θα κινηθεί ο Σεπτέμβριος. Οι πρώ-
τες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επίπεδα

χαμηλότερα του Αυγούστου. Ωστόσο, αν
κινηθεί κοντά στο 60% τότε θα υπάρχει
ικανοποίηση, ενώ και οι επόμενοι μήνες
θα πρέπει να κρατηθούν πάνω από το
50% του 2019. 

18% οι Βρετανοί
Δεδομένο είναι πάντως ότι ο Αύγουστος

πήγε καλύτερα από τον Ιούλιο, ωστόσο
δεν καταγράφηκαν εκπλήξεις στα ποσο-
στά που αντιστοιχούν στις αγορές.  Γύρω

στο 22% επί του συνόλου της επιβατικής
κίνησης Αυγούστου είναι Ρώσοι και γύρω
στο 18% από Μεγάλη Βρετανία που κα-
τέγραψαν μια αύξηση. Ακολουθεί η Ελ-
λάδα με 17% της επιβατικής κίνησης,
κυρίως λόγω Κυπρίων. Σε μικρότερα πο-
σοστά κινήθηκαν Πολωνία, Γερμανία και
Ουκρανία με 6% και 4% αντίστοιχα. 

Πληρότητες πτήσεων
Όσον αφορά τον δείκτη πληρότητας

των πτήσεων, για τον Αύγουστο κατα-
γράφηκε ένας μέσος όρος 73,6%, λίγο
πιο πάνω από τον Ιούλη (70%). 

Οι  ψηλότερες πληρότητες καταγρά-
φονται από Ρωσία και Πολωνία και
είναι της τάξης του 90% και 87% αντί-
στοιχα. 

Σχεδόν γεμάτες είναι και οι πτήσεις
από και προς Ελλάδα με μέσες πληρότητες
73%. Πιο κάτω η Γερμανία με μέσες πλη-
ρότητες πτήσεων 68% και στο 65% το

Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι σε επίπεδα
χαμηλότερα από τα κανονικά. 

Διπλάσιοι στην Αμμόχωστο
Βάσει των στοιχείων του Cyprus Flight

Pass, γύρω στο 22% της επιβατικής κί-
νησης ήταν διαμένοντες στην Κύπρο και
78% μη διαμένοντες στην Κύπρο. Από
τους μη διαμένοντες στην Κύπρο, ένα
συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 82%
επισκέφθηκε το νησί για διακοπές. Η Αμ-

μόχωστος ήταν πάλι η περιοχή που ήταν
ψηλότερα στις προτιμήσεις των τουριστών.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑ-
ΣΥΞΕ) Αμμοχώστου Δώρο Τάκκα, κατά
την πρώτη και τελευταία εβδομάδα Αυ-
γούστου οι πληρότητες στην περιοχή κυ-
μάνθηκαν γύρω στο 60%. Τις δύο ενδιά-
μεσες εβδομάδες του μήνα οι πληρότητες
ανέβηκαν στο 80. Συνολικά οι μέσες πλη-
ρότητες του μήνα υπολογίζονται στο 70%.
Συγκεκριμένα και βάσει στοιχείων των
εισερχόμενων τουριστών, ποσοστό 47%
κατέληξε στην Αμμόχωστο και 27% στην
Πάφο. Περίπου το διπλάσιο ποσοστό δη-
λαδή, επέλεξαν Αγία Νάπα και Πρωταρά.
Σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά η Λεμεσός
και η Λάρνακα ενώ η Λευκωσία δεν έχει
ιδιαίτερα ποσοστά. Τώρα όσον αφορά τη
διάρκεια παραμονής των τουριστών, γύρω
στο 30% μένουν επτά μέρες στην Κύπρο.
Ποσοστό 10% επιλέγει διακοπές δέκα η-
μερών, ενώ ποσοστό 12% παραθερίζει
στην Κύπρο για δυο ολόκληρες εβδομάδες. 

Short trips
Οι διαμένοντες στην Κύπρο επέλεξαν

μικρές αποδράσεις στην Ελλάδα, στοιχείο
ωστόσο το οποίο καταγράφεται σε κάθε
στατιστική εξέταση. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι φέτος οι Κύπριοι κατέ-

γραψαν αυξημένη κίνηση για Ιταλία και
Γαλλία, δύο χώρες για τις οποίες μπήκαν
πτήσεις από τις low cost εταιρείες (WizzAir
και Easyjet). Χαρακτηριστικό των Κυπρίων
το οποίο κατέγραψε η ανάλυση των στοι-
χείων είναι η επιλογή τους για ταξίδια
μικρότερης διάρκειας. Όπως προκύπτει
από τα Cyprus Flight Pass, υπάρχει αυ-
ξητική τάση στα short trips- δηλαδή σε
μικρότερης διάρκειας διαμονή μεταξύ 4-
5 ημερών. 

<<<<<<

Περίπου 870 χιλιάδες 
επιβάτες εισερχόμενος και
εξερχόμενος τουρισμός. 
Γύρω στο 22% ήταν Ρώσοι
(επί του συνόλου της επιβα-
τικής κίνησης) και γύρω 
στο 18% από Μ. Βρετανία. Βάσει των στοιχείων του Cyprus Flight Pass, γύρω στο 22% της επιβατικής κίνησης ήταν διαμένοντες στην Κύπρο και 78% μη διαμένοντες

στην Κύπρο. Από τους μη διαμένοντες στην Κύπρο, ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 82% επισκέφθηκε το νησί για διακοπές.

Η εικόνα 
Σεπτεμβρίου
Ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομά-
δες οι πτήσεις Σεπτεμβρίου ήταν αυ-
ξημένες ακόμα και από την περίοδο
αιχμής, τον Αύγουστο, πλέον τα δε-
δομένα έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία για το πτητικό
πρόγραμμα Σεπτεμβρίου, υπάρχει
μια μείωση περίπου 20-30 πτήσεων
σε σχέση με τα επίπεδα Αυγούστου.
Μείωση η οποία αποδίδεται στα χα-
μηλά επίπεδα ζήτησης για συγκεκρι-
μένες πτήσεις, λόγω κυρίως της επι-
δημιολογικής μας εικόνας, η οποία
είναι ακόμα σε επίπεδα που συνιστά
αποτρεπτικό παράγοντα για την αύ-
ξηση της επιβατικής κίνησης. Αν δεν
αλλάξει η εικόνα, οι πτήσεις αναμέ-
νεται να μειωθούν περαιτέρω από
τον Οκτώβριο, ενώ καταγράφεται μια
ανησυχία για την χειμερινή περίοδο.
Ερωτηματικό εξακολουθεί να παρα-
μένει για τους επόμενους μήνες η
αγγλική αγορά. Ήδη αριθμός πτήσε-
ων έχει μετακινηθεί από τον Σεπτέμ-
βριο για τον Οκτώβριο. Αυτό που το-
νίζεται από την κα Κουρούπη είναι ό-
τι χρειάζεται μια συντονισμένη και
συνεχής προσπάθεια από όλους τους
τουριστικούς φορείς για την προβο-
λή της Κύπρου ώστε να διατηρηθεί
ψηλά στον τουριστικό χάρτη,  με ενί-
σχυση του digital marketing και επα-
φές σε επίπεδο Υφυπουργείου Του-
ρισμού και ανοικτά ξενοδοχεία και
τους επόμενους μήνες. 

<<<<<<

Τις ψηλότερες πληρότητες
κατέγραψαν οι πτήσεις 
από Ρωσία, Πολωνία και 
Ελλάδα, στο 65% οι πτήσεις
από Βρετανία.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο δανεισμός συνεχίζεται δυναμικά και το
2021, παρά τους μήνες που υπήρξαν πε-
ριορισμοί, άρα και αναπόφευκτα μείωση
σε πολλές δραστηριότητες. Το σχέδιο ε-
πιδότησης επιτοκίου για στεγαστικούς
και επιχειρηματικούς σκοπούς φαίνεται
πως κρατά καλά στην αγορά, με τις εκτι-
μήσεις να θέλουν πως θα συνεχίσει μέχρι
το τέλος του χρόνου με δυνατό ρυθμό.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2021 κα-
τέγραψαν καθαρή αύξηση ύψους 107,4
εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση
244,2 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2021. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,5%, σε
σύγκριση με 1,3% τον Ιούνιο 2021, ενώ
το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον
Ιούλιο 2021 έφθασε στα 29,7 δισ. ευρώ.

Πρόσθετα όμως, ενώ υπάρχει το σχέδιο
επιδότησης επιτοκίων επιχειρηματικών
δανείων και για στεγαστικούς σκοπούς
που δίνει ώθηση στην αγορά, πολύ σύ-
ντομα αναμένεται να μπει σε εφαρμογή
«ζεστά» και το σχέδιο κυβερνητικών εγ-
γυήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για την παροχή
στήριξης σε επιχειρήσεις και αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα στο πλαίσιο της έξαρ-
σης της πανδημίας. Το Υπουργείο Οικο-
νομικών ανακοίνωσε εντός Αυγούστου
ότι στις 17/8/2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε το Κυπριακό Σχέδιο Κυβερνη-
τικών Εγγυήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για
την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενα άτομα στο πλαίσιο

της έξαρσης της πανδημικής κρίσης. Α-
ναλυτικά, 300 εκατ. ευρώ αφορούν την
έκδοση δανείων προς αυτοτελώς εργαζό-
μενους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,
550 εκατ. ευρώ την έκδοση δανείων προς
Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
και 150 εκατ. ευρώ την έκδοση δανείων
προς Μεγάλες Επιχειρήσεις. Οι κυβερνη-
τικές εγγυήσεις δεν θα χρησιμοποιούνται
για την αποπληρωμή υφιστάμενων πι-
στωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρε-
τούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων, είτε
κατά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων
πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος. Σημειώνεται πως
το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει μέχρι το
τέλος του 2021 με τις τράπεζες να δηλώ-
νουν έτοιμες να παράσχουν δανεισμό
μέσω αυτού.

Ενίσχυση της ρευστότητας
Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο

οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας

της Κύπρου, αναφέρεται πως η ευρεία δέ-
σμη μέτρων νομισματικής και δημοσιο-
νομικής πολιτικής που λήφθηκαν για την
ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία
άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις
της πανδημίας τόσο στις καταθέσεις όσο
και στον δανεισμό του εγχώριου ιδιωτικού
τομέα. Η ΚΤΚ τονίζει πως ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης των καταθέσεων του εγχώριου
ιδιωτικού τομέα σημείωσε επιτάχυνση
τον Μάρτιο του 2021 στο 3,6% σε σχέση
με 2,5% στο τέλος του 2020, λόγω κυρίως
των αυξημένων αποταμιεύσεων από τη
μείωση της κατανάλωσης, απότοκο των
περιοριστικών μέτρων για αναχαίτιση της
πανδημίας. Ο ρυθμός μεταβολής των κα-
θαρών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα
αυξήθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του
2020 φθάνοντας στο 3,9% τον Μάρτιο
του 2021 σε σύγκριση με 0,4% τον Ιούνιο
του 2020. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μει-
ωμένες αποπληρωμές από την υιοθέτηση
της αναστολής πληρωμών δόσεων δανείων

και η αύξηση του νέου δανεισμού που
σχετίζεται με την επιδότηση από το κράτος
μέρους του επιτοκίου για νέα στεγαστικά
και επιχειρηματικά δάνεια. Σε σχέση με
την πιστωτική επέκταση, ο νέος δανεισμός
του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού
τομέα στο σύνολό του παρουσίασε μείωση
το 2020 σε σχέση με το 2019, της τάξης
των 0,8 δισ. ευρώ, φθάνοντας σε ιστορικά
χαμηλό επίπεδο τον Απρίλιο του 2020, εν
μέσω του πρώτου κύματος της πανδημίας.
Από τα μέσα του 2020 σημείωσε ανάκαμψη
λόγω κυρίως του σχεδίου για επιδότηση
μέρους των επιτοκίων νέων στεγαστικών
και επιχειρηματικών δανείων. Ιδιαίτερα
τα νέα στεγαστικά δάνεια, από τον Σε-
πτέμβριο του 2020 έχουν ξεπεράσει τα
προ-πανδημίας επίπεδά τους. Η ανάκαμψη
αυτή συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο
του 2021. Παρά τη συνολική μείωση στον
νέο δανεισμό, η ΚΤΚ τονίζει πως τα καθαρά
δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα
κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης

του 3,9% τον Μάρτιο του 2021 σε σύγκριση
με ετήσια αύξηση 3,3% τον Δεκέμβριο
του 2020 και ετήσια μείωση 0,8% τον
Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω του αρχικού
μέτρου αναστολής πληρωμής δόσεων δα-
νείων που έληξε τον Δεκέμβριο του 2020.
Παρόλο που κατόπιν το σχέδιο αυτό επε-
κτάθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2021 σε
στοχευμένους δανειολήπτες, τα αυστηρά
κριτήρια επιλεξιμότητας που ανακοινώ-
θηκαν περιόρισαν σημαντικά το ενδια-
φέρον. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής των καθαρών δανείων τόσο
των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών
ανήλθε στο 3,6%, αντίστοιχα, τον Μάρτιο
του 2021. Από τα δάνεια προς νοικοκυριά,
τον μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής κατέ-
γραψαν τα στεγαστικά δάνεια της τάξης
του 5% στο τέλος Μαρτίου 2021, ενώ τα
καταναλωτικά και λοιπά δάνεια των νοι-
κοκυριών κατέγραψαν ρυθμούς μεταβολής
της τάξης του 1% και 0,5%, αντίστοιχα.

Συνεχίζεται σταθερά ο δανεισμός από τις τράπεζες
Μεγάλη ώθηση δίνεται και από το Σχέδιο επιδότησης στέγασης και επιχειρήσεων ενώ έπονται και οι κυβερνητικές εγγυήσεις

<<<<<<

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις
δεν θα χρησιμοποιούνται για
την αποπληρωμή υφιστάμε-
νων πιστωτικών διευκολύν-
σεων είτε εξυπηρετούμενων
είτε μη εξυπηρετούμενων,
είτε κατά την αναδιάρθρωση
υφιστάμενων πιστωτικών δι-
ευκολύνσεων οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος.

Η ευρεία δέσμη μέτρων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που λήφθηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία άμβλυνε σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της παν-
δημίας, τόσο στις καταθέσεις όσο και στον δανεισμό του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.

Ελκυστικά 
τα κριτήρια
Μέρος της ισχυρής ζήτησης του δα-
νεισμού οφείλεται στα κριτήρια των
Σχεδίων που εντός του χρόνου έγι-
ναν πιο ελκυστικά. Όσον αφορά την
επιδότηση επιτοκίου νέων στεγαστι-
κών δανείων για παράδειγμα, σίγου-
ρα έπαιξε ρόλο η επέκτασή του που
θα είναι «ενεργό» μέχρι και το τέλος
του χρόνου, αλλά και το ποσό του α-
νώτατου ποσού δανείου που μπορεί
να χορηγηθεί. Συγκεκριμένα, το α-
νώτατο ποσό δανείου αυξήθηκε τον
Φεβρουάριο από 300 χιλιάδες ευρώ
σε 400 χιλιάδες ευρώ, ενώ αντί-
στοιχη αύξηση επετεύχθη και για το
αντίστοιχο Σχέδιο που αφορά τα ε-
πιχειρηματικά δάνεια. Η αύξηση των
ορίων δανεισμού για τα νέα επιχει-
ρηματικά δάνεια σε αυτοτελώς ερ-
γαζομένους και επιχειρήσεις, έφτα-
σαν το 1,8 εκατ. ευρώ ανά αυτοτε-
λώς εργαζόμενο ή επιχείρηση από
800 χιλ. ευρώ, στις 270 χιλ. ευρώ α-
νά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχεί-
ρηση που δραστηριοποιείται στον
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλ-
λιέργειας από 120 χιλ. ευρώ και στις
225 χιλ. ευρώ ανά αυτοτελώς εργα-
ζόμενο ή επιχείρηση που δραστη-
ριοποιείται στην πρωτογενή παρα-
γωγή γεωργικών προϊόντων από
100 χιλ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις κυ-
βερνητικές εγγυήσεις, Σχέδιο που
θα «τρέξει» στο 4ο τρίμηνο, οι κυ-
βερνητικές εγγυήσεις και η κρατική
στήριξη θα παραχωρούνται για την
αύξηση της ρευστότητας στην οικο-
νομία κατά ανάλογο ποσό. Πιο συ-
γκεκριμένα, η παραχώρηση κυβερ-
νητικών εγγυήσεων ύψους 1 δισ.
ευρώ θα προσφέρει αύξηση της
ρευστότητας στην οικονομία της τά-
ξης του 1,43 δισ. ευρώ. Οι κυβερνη-
τικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το
70% των ζημιών που δυνατόν να
προκύψουν από τα πιο πάνω δάνεια
και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% α-
νεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξα-
σφαλισμένο ή μη. 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η dοValue θα διαχειριστεί τα κυπριακά
μη εξυπηρετούμενα δάνεια που απέκτησε
η Bain Capital Credit από την Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδος (Κύπρου). Ο λόγος για
δάνεια ύψους 600 εκατομμύρια ευρώ μι-
κτής λογιστικής αξίας, ή λογιστικής αξίας
325 εκατομμυρίων ευρώ, γνωστού και ως
«project Marina» για το οποίο υπογράφηκε
μνημόνιο συναντίληψης (memorandum
of understanding) μεταξύ Bain και
doValue. Η dοvalue Cyprus Limited λοιπόν
θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου που απέκτησε η Bain τον
Νοέμβρη του 2020 από την Εθνική, το ο-
ποίο περιλάμβανε ΜΕΔ εταιρικών δανείων,
δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς επίσης καταναλωτικά και στεγα-
στικά δάνεια. Υπενθυμίζεται πως η
doValue στην Κύπρο έχει συμφωνήσει
με την Alpha Bank Κύπρου και βάσει της
επίσημης ανακοίνωσης, η μητρική είχε
συνάψει τον Νοέμβριο του 2019 συμφωνία
συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με
την εταιρεία doValueS.p.A. με σκοπό τη
διαχείριση χαρτοφυλακίου της Τράπεζας
στην Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει ΜΕΔ
(NPEs) και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
(REO), συνολικής λογιστικής αξίας (Gross
Book Value) 3,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με
τα επίσημα αποτελέσματα της duValue
για το πρώτο εξάμηνο του 2021, στο τέλος
Ιουνίου 2021, τα διαχειριζόμενα ενεργη-
τικά του ομίλου (GBV) σε πέντε αγορές
αναφοράς της Ιταλίας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου,
ανήλθαν σε 159,5 δισεκατομμύρια ευρώ,
αυξημένα κατά περίπου 1% σε σχέση με
το τέλος του 2020 (157,7 δισεκατομμύρια
ευρώ). Στα ίδια αποτελέσματα, δείχνει
πως ο Όμιλος, που έχει δύο οντότητες,
την Altamira Asset Management Cyprus
Limited και την doValue Cyprus Limited
με έδρα και οι δύο εταιρείες την Λευκωσία,
διαχειρίζονται δάνεια ύψους 10,18 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό, θα
πρέπει να προστεθεί και το ποσό των δα-
νείων που διαχειρίζεται από την ΚΕΔΙΠΕΣ,
ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα, η
διεθνής επέκταση της doValue στη μεγάλη
αγορά της Νότιας Ευρώπης, με την εξα-
γορά πρώτα της Altamira και αργότερα
της doValue Ελλάδας, οδήγησε στην α-
ναθεώρηση των διαδικασιών που χρησι-
μοποιεί η Διοίκηση για την αξιολόγηση

και την ανάλυση της επιχείρησης, κοι-
τώντας ανά γεωγραφική περιοχή τα α-
ποτελέσματα. Οι περιοχές που προσδιο-
ρίστηκαν είναι η Ιταλία, η Ελλάδα & Κύ-
προς και η Ιβηρία (Ισπανία και Πορτογα-
λία). Ο τομέας «Ιταλία» συνεισέφερε 22%
στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του Ο-
μίλου duValue, το τμήμα «Iberia» επίσης
22%, ενώ το τμήμα «Ελλάδα και Κύπρος»
συνέβαλε στο 56%.

Πολλοί οι servicers
Όπως είχε γράψει η «Κ» εντός του κα-

λοκαιριού, ένας νέος «παίχτης» στην ε-
ξυπηρέτηση – διαχείριση δανείων μπήκε
στην Κύπρο, η «Themis», εταιρεία που
προέκυψε από την Pimco που αγόρασε
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τρά-
πεζας Κύπρου στο πλαίσιο του «Helix 2».
Μετά από αυτή την εξέλιξη, βλέπουμε
αρκετές εταιρείες να έχουν δημιουργηθεί

που ειδικεύονται στην διαχείριση – εξυ-
πηρέτηση δανείων και δεν αποκλείεται
να δούμε και άλλες να προκύπτουν από
πωλήσεις επόμενων μηνών. Ερωτηματικό
δε, εάν οι πωλήσεις που αναμένονται, θα
«γεννήσουν» νέες εταιρείες, ή θα συνά-
ψουν συμφωνίες με τις ήδη υπάρχουσες

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ό-
πως για παράδειγμα προχώρησε η Bain
Capital με την doValue που είχε ήδη δρα-
στηριότητα στην Κύπρο από προηγούμενο
«deal». Μη ξεχνάμε πως η Τράπεζα Κύ-
πρου, η Ελληνική Τράπεζα και η Alpha
Bank Κύπρου ετοιμάζονται για πωλήσεις
μεγάλων χαρτοφυλακίων στους επόμενους
μήνες.

Οι συμπαίκτες
Πέρα από την προαναφερθείσα

«Themis» που σχετίζεται με την Pimco,
την Altamira Cyprus που εξυπηρετεί το
χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, την doValue
Cyprus που σχετίζεται με την Alpha Bank
και την Bain, στην Κύπρο δραστηριοποι-
ούνται αρκετοί servicers που έχουν προ-
κύψει από πληθώρα συμφωνιών. H
Gordian είναι επίσης «παιδί» που «γεν-
νήθηκε» από πώληση της Τράπεζας Κύ-

πρου, στο πλαίσιο του Helix 1, εταιρεία
που δημιουργήθηκε από την Apollo Global
Management. Το 100% του κεφαλαίου
της Gordian ελέγχεται από συγκεκριμένα
χρηματοδοτικά κεφάλαια που χειρίζονται
θυγατρικές εταιρείες της Apollo, όπου η
Apollo είχε προχωρήσει στην αγορά δα-
νειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογι-
στική αξία ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Η APS είναι άλλος ένας διαχειριστής
δανείων ο οποίος δημιουργήθηκε μετά
την συμφωνία του 2017 με την Ελληνική
Τράπεζα για την εξυπηρέτηση των στοι-
χείων ακίνητης περιουσίας και την εξυ-
πηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου
των μη εξυπηρετούμενων δανείων της
Ελληνικής. Η Ελληνική Τράπεζα πλέον
έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση και το
λειτουργικό έλεγχο της APS Holding
Cyprus Ltd., παρά το ότι η αρχική συμ-
φωνία ήταν διαφορετική. Η APS έχει α-

γοράσει και άλλα χαρτοφυλάκια από τρά-
πεζες και τα εξυπηρετεί, όπως αυτό της
Τράπεζας Κύπρου με την ονομασία
Velocity 1.

Η B2Kapital Cyprus είναι εταιρεία που
στην ουσία ήταν και η πρώτη στην Κύπρο
που αγόρασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων από τράπεζα, συγκε-
κριμένα αρχές του 2018. Τότε, αγόρασε
145 εκατ. ευρώ ΜΕΔ από την Ελληνική
Τράπεζα. Από τότε έχει αγοράσει ΜΕΔ
και από την Τράπεζα Κύπρου, μικτής λο-
γιστικής αξίας 144 εκατ. ευρώ, γνωστό
και ως χαρτοφυλάκιο Velocity 2.

Τέλος, αν και δεν έχει πωλήσει, η
Astrobank έχει συμφωνήσει με την Qualco
να διαχειριστεί το προβληματικό χαρτο-
φυλάκιο της Τράπεζας, το οποίο έχει με-
ταφερθεί σε εταιρεία με την ονομασία
Trusset Asset Management Ltd. Η τράπεζα
ελέγχει το 25% αυτής της εταιρείας. 

Η dοValue θα διαχειριστεί τα κυπριακά δάνεια της Bain
Ο Όμιλος με την Altamira Asset Management Cyprus Ltd. και την doValue Cyprus Ltd. διαχειρίζεται δάνεια ύψους 10,18 δισ. ευρώ 

<<<<<<

Τα διαχειριζόμενα ενεργητι-
κά του ομίλου (GBV) σε 
πέντε αγορές αναφοράς 
της Ιταλίας, της Ισπανίας, 
της Πορτογαλίας, της Ελλά-
δας και της Κύπρου, ανήλθαν 
σε 159,5 δισ. ευρώ.

Ο τομέας «Ιταλία» συνεισέφερε 22% στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του Ομίλου du Value, το τμήμα «Iberia» επίσης 22%, ενώ το τμήμα «Ελλάδα και Κύπρος» συνέβαλε στο 56%.



Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Η διαρροή πετρελαίου, που σημειώθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα σε κέντρο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας στις συριακές ακτές, μετατρά-
πηκε σε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή
και απειλεί τις βορειοανατολικές ακτές της Κύπρου.
Η μεγάλη πετρελαιοκηλίδα πλέον έχει φτάσει α-
νοικτά της Κύπρου. 

Εξαιτίας της νέας εξέλιξης σε κατάσταση συ-
ναγερμού έχουν τεθεί τόσο οι αρμόδιοι μηχανισμοί
της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και η τουρκο-
κυπριακή ηγεσία. 

Παράλληλα με την κινητοποίηση της Λευκω-
σίας και την πρόταση παροχής βοήθειας στους
Τουρκοκύπριους, η τ/κ ηγεσία επιχειρεί να αντι-
μετωπίσει την μεγάλη περιβαλλοντολογική κα-
ταστροφή που έχει εμφανιστεί στα ανοιχτά του
νησιού με τις δικές της δυνατότητες και την υ-
ποστήριξη της Τουρκίας. Οι τελευταίες πληρο-
φορίες θέλουν τα τουρκικά μη επανδρωμένα α-
εροσκάφη να παρακολουθούν την πορεία της
πετρελαιοκηλίδας. Η Τουρκία επίσης, στέλνει
στην περιοχή σκάφη που θα συμβάλλουν στον
καθαρισμό της επιφάνειας της θάλασσας. Η δε,

τ/κ ηγεσία τοποθετεί στα παράλια της Καρπασίας
θαλάσσια εμπόδια και επιστρατεύει όλα τα δια-
θέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση της νέας α-
πειλής. 

Μεγάλη η απειλή
Η μεγάλη διαρροή πετρελαίου στα παράλια

της Συρίας έγινε γνωστή την προηγούμενη ε-
βδομάδα όταν το συριακό κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων «SANA» μετέδωσε την είδηση   ότι μια
μεγάλη κηλίδα πετρελαίου που προέρχεται από
ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
της Συρίας άρχισε να εξαπλώνεται στις ακτές
της Μεσογείου. Το συριακό πρακτορείο μετέδωσε
επίσης την πληροφορία ότι η διαρροή έφτασε
στην παράκτια πόλη Τζάμπλεχ, περίπου 20 χι-
λιόμετρα βόρεια του διυλιστηρίου στην πόλη
Μπανίγιας, θέτοντας σε καθεστώς συναγερμού
το περιβαλλοντικό τμήμα της συριακής κυβέρ-
νησης και τον δήμο της Λατάκειας. Το πρακτορείο
ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προ-
σπάθειες για τον καθαρισμό των ακτών στις βρα-
χώδεις περιοχές. 

Από συριακής πλευράς κυκλοφορεί η πληρο-
φορία ότι ενδέχεται να έχουν χυθεί στην θάλασσα
της Μεσογείου πάνω από 10.000 τόνοι καυσίμων.
Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν
αυτήν την απαισιόδοξη ανάγνωση δείχνοντας
ότι η διαρροή εξαπλώθηκε σε μια περιοχή 25,5
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επίσης, δείχνουν
ότι η γιγαντιαία διαρροή κινείται προς την ανα-
τολική ακτή της Κύπρου.  Σε πρώτη φάση, η
κηλίδα εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο ολόκληρο το
οικοσύστημα της Καρπασίας. Για αυτόν άλλωστε

τον λόγο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη
ζητήσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν χώρες όπως
το Ισραήλ και την Ελλάδα να εμφανίζονται έτοιμες
να παρέχουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση
της μεγάλης οικολογικής καταστροφής. 

Εξαιτίας της εμφάνισης της μεγάλης κηλίδας
πετρελαίου στα ανοιχτά της Κύπρου, όλοι οι μη-
χανισμοί της τουρκοκυπριακής κοινότητας βρί-
σκονται σε κατάσταση συναγερμού. Ο «πρωθυ-
πουργός» Έρσαν Σάνερ ανακοίνωσε ότι έχει
τεθεί υπό παρακολούθηση η πορεία της πετρε-
λαιοκηλίδας και ότι έχει στηθεί στην «πρωθυ-
πουργία» γραφείο διαχείρισης της νέας κρίσης.
Την μετεξέλιξη της κρίσης παρακολουθούν τα

«υπουργεία» Τουρισμού και Περιβάλλοντος και
Δημοσίων Έργων και Μεταφορών σε συνεργασία
με τις τουρκικές αρχές. Για την αντιμετώπιση
της κρίσης, η Τουρκία έστειλε στα κατεχόμενα
εμπειρογνώμονες και τεχνικό προσωπικό. Επίσης,
προς την Καρπασία πλέουν τουρκικά σκάφη. Με
εντολή του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερ-
ντογάν, ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Ο-
κτάϊ, παρακολουθεί από κοντά την μετεξέλιξη

της κρίσης και στέλνει μηνύματα συμπαράστασης
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Το βράδυ της Τρίτης, σειρά καλά ενημερωμένων
τ/κ πηγών, αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις,
εστίασαν σε τρία ζητήματα. Πρώτον, οι Τ/κ ειδικοί
και επιστήμονες υπογραμμίζουν την σημασία
της άμεσης αντιμετώπισης της ρύπανσης στην
επιφάνεια της θάλασσας. Κατά τη δική τους
άποψη, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα
και φυσικά την ξένη βοήθεια, η τ/κ ηγεσία πρέπει
να προλάβει την καθίζηση του πετρελαίου στον
βυθό της θάλασσας και στα παράλια της Κύπρου. 

Δεύτερον, οι Τ/κ ειδικοί δεν συμμερίζονται
την άποψη των Τ/κ «αξιωματούχων» που θέλουν
την μεγάλη πετρελαιοκηλίδα να προσπερνά σε
λίγες ώρες τα παράλια της Κύπρου αναλόγως με
την αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων. Σύμ-
φωνα με πηγές της «Κ», ο αγώνας με την νέα α-
πειλή θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. 

Τέλος, οι πηγές υπογραμμίζουν την σημασία
της συνεργασίας όλων των περιφερειακών πα-
ραγόντων για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Έ-
χουμε την πληροφορία ότι η διαρροή στα παράλια
της Συρίας συνεχίζεται παρά τις διαβεβαιώσεις
της Δαμασκού. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο
και απειλεί ολόκληρο το οικοσύστημα της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Είτε θα αντιμετωπίσουμε
την πετρελαιοκηλίδα στην επιφάνεια της θάλασ-
σας είτε αυτή θα πλήξει μια παραλία, της Κύπρου
ή μιας άλλης χώρας της περιοχής. Για αυτόν τον
λόγο πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας», ση-
μείωνε το βράδυ της Τρίτης μιας τ/κ πηγή που
παρακολουθεί από κοντά την πορεία της νέας
κρίσης. 
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Ωρες αγωνίας για
το οικοσύστημα
της Καρπασίας
Προσπάθειες για αντιμετώπιση της μεγάλης
πετρελαιοκηλίδας που απειλεί τα ανατολικά παράλια
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«Είτε θα αντιμετωπίσουμε 
την πετρελαιοκηλίδα στην 
επιφάνεια της θάλασσας είτε 
αυτή θα πλήξει μια παραλία, 
της Κύπρου ή μιας άλλης χώρας 
της περιοχής. Για αυτό πρέπει 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν ότι η διαρροή εξαπλώθηκε σε μια περιοχή 25,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ότι η πετρελαιοκηλίδα κινείται προς την
ανατολική ακτή της Κύπρου.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του GEORGE HAY / REUTERS  BREAKINGVIEWS

Το Κατάρ λογίζεται κεντρικός παίκτης
στην κρίση του Αφγανιστάν. Η Ντόχα
φιλοξένησε τις συνομιλίες ανάμεσα
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Τα-
λιμπάν, οι οποίες προηγήθηκαν του
τωρινού χάους και διαδραματίζει κομ-
βικό ρόλο στο να συνδράμει διεθνείς
οργανισμούς να διασφαλίσουν το α-
σφαλές τους πέρασμα από την Κα-
μπούλ. 

Οπότε, υπάρχουν λόγοι για το μικρό
και πλούσιο σε πετρέλαιο εμιράτο να
αναμειχθεί περισσότερο στη διοχέ-
τευση κεφαλαίων στο Αφγανιστάν.
Ισως αυτό να ακούγεται τρελό, αλλά
ένας από τους λόγους που το 2017 η
Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της
διέκοψαν τις σχέσεις με το Κατάρ, ήταν
ότι θεωρούσαν πως είχε πολύ στενές
διασυνδέσεις με τους ισλαμιστές μα-
χητές. 

Η Ντόχα είχε απορρίψει τους ισχυ-
ρισμούς αυτούς, αλλά εάν χρηματοδο-
τήσει τώρα το Αφγανιστάν, θα βοηθήσει
τους Ταλιμπάν. Και οι Ταλιμπάν, πέραν
από το ότι φέρεται να παραβιάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, διαμορφώνουν
και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη δρά-
ση ανάλογων ομάδων. Κι ενώ το Κατάρ
ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Παγκό-
σμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2022,

θα δώσει, εάν το κάνει, μια πραγματικά
αλλόκοτη εικόνα.

Ωστόσο, καθώς τα δεινά του Αφγα-
νιστάν γίνονται ακόμα χειρότερα, το
κέντρο βάρους μετακινείται από την
εκκένωση της χώρας στο να βρεθούν
οι αναγκαίοι πόροι να αποτραπεί η διά-
λυση της οικονομίας, διότι αυτό θα ε-
κτραχύνει την κατάσταση, διευκολύ-
νοντας τις ακραίες εκδηλώσεις βίας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσια-
στικά «παγώσει» τα περισσότερα από
τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας του Αφγανιστάν, ύψους 9,5
δισ. δολαρίων, ενώ το 75% του προϋ-
πολογισμού της χώρας, ο οποίος χρη-
ματοδοτείται έξωθεν, τίθεται εν αμφι-
βόλω. Πάντως, υπάρχει προηγούμενο
όσον αφορά τη διεθνή βοήθεια από
μέρους του Κατάρ. Είχε υποσχεθεί πε-

ρισσότερα από 8 δισ. δολάρια σε α-
πευθείας βοήθεια υπό τη μορφή δα-
νείων, ομολόγων και δωρεών στην Αί-
γυπτο, όταν οι ηγέτες της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας ανέλαβαν την
εξουσία μετά τις κινητοποιήσεις του
2011. Το να θέσει τον εαυτό της η
Ντόχα ως βασική διαμεσολαβήτρια σε
μια περιφερειακή κρίση ταιριάζει με
την ευρύτερη στρατηγική ασφαλείας
την οποία εφαρμόζει. Ενας από τους
λόγους που τα κρατικά επενδυτικά κε-
φάλαια του Κατάρ, ύψους 300 δισ. δο-
λαρίων, αγοράζουν δυτικές εταιρείες,
είναι πως έτσι το εμιράτο διαμορφώνει
μια καλή εικόνα για τον εαυτό του και
έχει και πολλούς που θα σπεύσουν να
το υπερασπιστούν όταν στη «γειτονιά»
του η κατάσταση είναι πολύ ρευστή.

Μια άλλη πτυχή της στρατηγικής
ασφαλείας του Κατάρ έχει να κάνει με
το ότι βρίσκεται στο πλευρό των ΗΠΑ,
οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ευρεία
στρατιωτική βάση στην περιοχή. 

Παρά τη χαοτική έξοδο των κρατών
- μελών του ΝΑΤΟ, που επέσπευσε η
δολοφονική επίθεση στο αεροδρόμιο
της Καμπούλ από το Ισλαμικό Κράτος,
ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
θα χάσει, εάν το Αφγανιστάν καταρ-
ρεύσει. 

Το Κατάρ μπορεί να σώσει το Αφγανιστάν
<<<<<<

Ο ρόλος του μεσολαβητή 
σε μια περιφερειακή κρίση
ταιριάζει με την ευρύτερη
στρατηγική ασφαλείας που
εφαρμόζει το εμιράτο.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΚΏΣΤΑ ΜΉΛΑ*

Η χρήση του «112» για εκκενώσεις σε πε-
ριοχές οι οποίες επλήγησαν τα μέγιστα
από τις πυρκαγιές σίγουρα έσωσε αμέ-
τρητες ζωές. Επειδή, όμως, η πανδημία
εξακολουθεί να βρίσκεται μαζί μας, καλό
είναι να θυμόμαστε ότι και ο πλήρης εμ-
βολιασμός σώζει ζωές. Πόσες ζωές όμως;
Ερευνα η οποία διεξήχθη στη Μεγάλη
Βρετανία συμπεραίνει ότι το πρόγραμμα
εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο α-
πέτρεψε 22 εκατ. κρούσματα και 60.000
θανάτους. Πρόκειται για ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακά στατιστικά νούμερα, ειδικά εάν
αναλογισθούμε ότι από την αρχή της
πανδημίας μέχρι σήμερα το Ηνωμένο
Βασίλειο κατέγραψε 6,2 εκατ. κρούσματα
και 131.000 θανάτους από τον ιό. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι, χωρίς το επιτυ-
χημένο πρόγραμμα εμβολιασμού, το Η-
νωμένο Βασίλειο θα αναγκαζόταν να ε-
πιβάλει περαιτέρω lockdowns που θα ο-
δηγούσαν σε παρατεταμένη οικονομική
ύφεση.

Η επιτυχία του προγράμματος εμβο-
λιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο συνί-
σταται στο ότι το 76,3% των ενηλίκων
είχε εμβολιαστεί πλήρως μέχρι και τα
μέσα Αυγούστου σε σχέση με το 62,3%
των ενηλίκων (αρχές Αυγούστου) στην
Ε.Ε.

Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι η οι-

κονομική ανάκαμψη στη Μεγάλη Βρε-
τανία θα υπερβεί εκείνη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Πράγματι, το ΔΝΤ εκτιμά, για
το Ηνωμένο Βασίλειο, ανάπτυξη 7% το
2021 και 4,8% το 2022. Για την Ευρωπαϊκή
Ενωση, το ΔΝΤ εκτιμά ανάπτυξη 4,7%
το 2021 και ανάπτυξη 4,4% το 2022. Εως
ένα βαθμό, η ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη
του Ηνωμένου Βασιλείου συγκριτικά με
εκείνη της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει να
κάνει με την ταχύτητα των εμβολιασμών
στο Ηνωμένο Βασίλειο (από την αρχή
του έτους), καθώς η οικονομική ευρωστία
προϋποθέτει σωματική υγεία!

Σημειώνω, επιπλέον, ότι το 60,3% των
ενηλίκων στην Ελλάδα (βάσει στοιχείων
από τις αρχές Αυγούστου) είχε εμβολια-
στεί πλήρως σε σχέση με το 87,6% στη
Μάλτα, το 70,1% στην Ισπανία και το
74,6% στην Πορτογαλία. Τόσο εμείς όσο
και οι προαναφερθείσες χώρες βασίζο-
νται, τα μέγιστα, στον τουρισμό. Με δε-

δομένο, λοιπόν, ότι τα «ανοικτά σύνορα»
θα επιταχύνουν την εισαγωγή κρουσμά-
των, γιατί οι άλλοι «θωρακίζονται» μέσω
του ταχύτατου εμβολιασμού ενώ εμείς
αδρανούμε;

Οι δύσπιστοι και αρνητές των εμβο-
λίων σίγουρα θα αμφισβητήσουν τη συμ-
βολή του προγράμματος εμβολιασμών
στη μείωση κρουσμάτων και θανάτων.
Ισως να μην το γνωρίζουν, αλλά οι κλι-
ματικές συνθήκες παίζουν σημαντικό
ρόλο στην αποτροπή νέων κρουσμάτων
κορωνοϊού. Και τούτο επειδή ο ιός κα-
θίσταται λιγότερο ανθεκτικός στις υψηλές
θερμοκρασίες. Πράγματι, ανάλυση στα-
τιστικών στοιχείων από 166 χώρες οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερ-
μοκρασίας κατά ένα βαθμό Κελσίου ο-
δηγεί σε μείωση των κρουσμάτων κατά
3%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αλ-
λεπάλληλα κρούσματα... καύσωνα στην
Ελλάδα σίγουρα λειτούργησαν αποτρε-
πτικά στην επεκτατική διάθεση του ιού
στη χώρα μας! Με άλλα λόγια, ο καύσωνας
λειτούργησε ως «αντίβαρο» στην πολιτική
«ανοικτά τουριστικά σύνορα» και την
όποια αύξηση κρουσμάτων τα οποία
προήλθαν από την παραπάνω πολιτική!

* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρημα-
τοοικονομικών, University of Liverpool.

Ο μονόδρομος του εμβολιασμού
<<<<<<

Οι εμβολιασμοί στη Μεγάλη
Βρετανία απέτρεψαν 22 
εκατομμύρια κρούσματα 
και 60.000 θανάτους.

<<<<<<

Χώρες όπως το Ισραήλ και η 
Ελλάδα εμφανίζονται έτοιμες 
να παράσχουν υποστήριξη 
και όποια βοήθεια τους ζητηθεί 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
η κατάσταση και να αποφευχθεί 
η οικολογική καταστροφή. 
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Πιθανές νομικές παρενέργειες πίσω από
την τρίτη δόση εμβολίου έρχονται στην
επιφάνεια από την κίνηση του Υπουργού
Υγείας να ζητήσει γνωμάτευση από τη Νο-
μική Υπηρεσία, προτού το Υπουργικό Συμ-
βούλιο κληθεί να λάβει τις τελικές αποφά-
σεις. Ο φάκελος τρίτης δόσης καθώς και
το υγειονομικό πλαίσιο που αφορά το ά-
νοιγμα της εκπαίδευσης, θα είναι στην α-
τζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο
Πέμπτη, με τους επιδημιολόγους να έχουν
ανάψει το πράσινο φως για την έναρξη
εμβολιασμού με την επιπρόσθετη δόση.
Ωστόσο, η απουσία απόψεων από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) φαί-
νεται πως προκαλεί προβληματισμούς για
ενδεχόμενες παρενέργειες στην περίπτωση
που υπάρξουν και πάλι αντιδράσεις. Μια
τέτοια περίπτωση εκδηλώθηκε τον περα-
σμένο Ιούλιο όπου 186 πολίτες με ενδιάμεση
αίτησή τους στο Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας, ζητούσαν την ακύρωση δια-
ταγμάτων του Υπουργού Υγείας με τα οποία
επιβάλλονταν μέτρα για την προστασία
και διασφάλιση της δημόσιας υγείας από

τον κορωνοϊό, αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
Η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη το συ-
γκεκριμένο περιστατικό καθώς και άλλες
μεμονωμένες κινήσεις αρνητών, επιδιώκει
η απόφασή της να είναι και νομικά κατο-
χυρωμένη. Βεβαίως το ιδανικότερο σενάριο
θα ήταν μέχρι την επόμενη συνεδρία ο
ΕΜΑ να είχε προχωρήσει με απόψεις επί
του θέματος, κάτι που δεν αναμένεται να
γίνει επί του παρόντος μιας και η αξιολό-
γηση των στοιχείων που έχει ζητήσει δεν
αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο
διάστημα.

Ο εμβολιασμός
Εάν και εφόσον η Νομική Υπηρεσία α-

νάψει το πράσινο φως, ο εμβολιασμός με
την τρίτη δόση αναμένεται να ξεκινήσει
από την επόμενη μέρα. Πηγές από το Υ-
πουργείο Υγείας έλεγαν στην «Κ» πως οι

αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες να ξεκι-
νήσουν άμεσα τους εμβολιασμούς μιας
και οι αναγκαίες ποσότητες εμβολίων
mRNA είναι διαθέσιμες. Εφόσον δεν υ-
πάρξουν κωλύματα, την Παρασκευή σύμ-
φωνα με τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει
θα ξεκινήσει η χορήγηση της τρίτης δόσης
σε άτομα άνω των 70 ετών ενώ κάποιες
πληροφορίες, μετά τη σύσκεψη του Υ-
πουργού Υγείας με τα μέλη της Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ήθελαν
να εμβολιάζονται όσοι είναι άνω των 65
ετών. 

Με βάση το πλάνο σε πρώτη φάση θα
δοθεί προτεραιότητα στους οίκους ευγηρίας,
και σε κάποιες ευπαθείς ομάδες ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, νοουμένου ότι ένα άτομο
έχει συμπληρώσει 6 μήνες από τη 2η δόση.
Αυτό σημαίνει πως ένα άτομο 80 ετών που
εμβολιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο δεν

θα εμβολιαστεί με 3η δόση, στην παρούσα
φάση. 

Η εμβολιαστική κάλυψη
Πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης

να μην αναμένει τις απόψεις του ΕΜΑ για
την τρίτη δόση κρύβονται οι ανησυχίες
των επιδημιολόγων για το αποτύπωμα της
πανδημίας το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την
αξιολόγηση των δεδομένων της πανδημίας,
κύριο χαρακτηριστικό της τρέχουσας πε-
ριόδου είναι η σταθεροποίηση που παρου-
σιάζει η επιδημιολογική εικόνα στα νοσο-
κομεία που αντανακλά την περίοδο μετά
την έξαρση, στα μέσα καλοκαιριού. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τη γενική επιστημονική
θεώρηση ότι οι λόγοι σε ανάλογες περιπτώ-
σεις είναι πολυπαραγοντικοί, οι επιστήμονες
θεωρούν πως η αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες

επέδρασε θετικά στις μείωση των νοσηλειών.
Ωστόσο όπως επισημαίνεται το θετικό πρό-
σημο που υπάρχει δεν μπορεί να δημιουργεί
εφησυχασμό μιας και η εικόνα της πανδημίας
παραμένει αρκετά ευμετάβλητη τόσο στα
νοσοκομεία όσο και στην κοινότητα. Του-
τέστιν οι επιστήμονες ανησυχούν για μια
νέα επιδείνωση της κατάστασης στα νο-
σοκομεία με σοβαρές νοσηλείες ατόμων
που εμβολιάσθηκαν πριν από 8 μήνες ή
δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό
προστατευτικής ανοσίας από το αρχικό εμ-
βολιαστικό σχήμα.

Εκπαίδευση
Άσχετα με τις τελικές αποφάσεις για την

τρίτη δόση, κλειδωμένα θεωρούνται τα υ-
γειονομικά μέτρα με τα οποία θα ξεκινήσει
η νέα σχολική χρονιά. Σε γενικές γραμμές
οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας κι-

νούνται στη λογική των μέτρων της περσινής
χρονιάς. Ο προσανατολισμός που υπάρχει
για τα γυμνάσια και λύκεια είναι να εφαρ-
μοσθεί σε πρώτη φάση ένα rapid test ανά
τρεις μέρες. Εάν και εφόσον δεν παρατηρηθεί
επιδημιολογική επιβάρυνση, τα εβδομαδιαία
rapid test θα μειωθούν στο ένα από τον Ο-
κτώβριο. Η ίδια λογική φαίνεται να ακο-
λουθείται και για τα πανεπιστήμια. Στο Υ-
πουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης θα ξεκα-
θαρίσει εάν το μοριακό τεστ (PCR) θα είναι
προϋπόθεση για φυσική παρουσία ανεμ-
βολιάστων φοιτητών στα πανεπιστήμια.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική
εικόνα, σκέψεις υπάρχουν να επιδειχθεί ε-
λαστικότητα με τα μοριακά τεστ (PCR) στα
πανεπιστήμια και να ισχύει μόνο το rapid
test για όσους δεν έχουν εμβολιασθεί. Άλλη
σκέψη που υπάρχει είναι τα PCR να εφαρ-
μοσθούν μόνο σε μεγάλες αίθουσες. 

Υπό την αίρεση του Γεν. Εισαγγελέα η 3η δόση 
Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη οι εισηγήσεις του υπουργείου Υγείας και των επιδημιολόγων για λήψη αποφάσεων

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της
τουρκοκυπριακής ηγεσίας από το μέ-
τωπο της πανδημίας δείχνουν ότι το
νέο κύμα του Covid-19 δοκιμάζει τις
αντοχές του συστήματος υγείας των
κατεχομένων. 

Πληροφορίες από διάφορες πηγές
δείχνουν ότι την στιγμή που γραφόταν
το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το «Νο-
σοκομείο Πανδημίας» που δημιούρ-
γησε η τουρκική κυβέρνηση στην κα-
τεχόμενη Λευκωσία καθώς και τα
άλλα νοσοκομεία λειτουργούσαν στα

όρια των δυνατοτήτων τους. Η με-
τάλλαξη Δέλτα άρχισε να επηρεάζει
ολόκληρα τα κατεχόμενα στις αρχές
του καλοκαιριού, παράλληλα με την
χαλάρωση ορισμένων μέτρων προ-
στασίας. Παρά την έκκληση της τ/κ
ηγεσίας προς τους T/κ για την τήρηση
των μέτρων προστασίας και την δια-
τήρηση του μέτρου της απαγόρευσης
κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως
τις 5 το πρωί, το νέο κύμα της παν-
δημίας κέρδισε έδαφος κατά τις προη-
γούμενες εβδομάδες.

Οι τελευταίοι αριθμοί
Σύμφωνα με τους αριθμούς που

δίνει στην δημοσιότητα το «Υπουργείο
Υγείας», στα τέλη της Αυγούστου στα
κατεχόμενα η γενική κατάσταση στο
μέτωπο της πανδημίας ήταν άκρως
ανησυχητική. Και αυτό διότι παρα-

τηρείται σημαντική αύξηση των θα-
νάτων και των κρουσμάτων του Covid-
19.

Μια απλή ματιά στους αριθμούς
της τελευταίας εβδομάδας του Αυ-
γούστου μας βοηθά να κατανοήσουμε
την σοβαρότητα της όλης κατάστα-
σης. Την προτελευταία εβδομάδα του
Αυγούστου, σε ολόκληρα τα κατεχό-
μενα ο αριθμός των ενεργών κρου-
σμάτων ήταν 2.122. Την ίδια περίοδο,
στα κατεχόμενα έχασαν την ζωή τους
εξαιτίας του κορωνοϊού πέντε άτομα.
Μόλις μια εβδομάδα μετά, ο αριθμός
των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 2.241.
Την ίδια στιγμή μεγάλη αύξηση πα-
ρατηρήθηκε στον αριθμό των νεκρών.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 23-29 Αυ-
γούστου 11 άτομα έχασαν την ζωή
τους εξαιτίας του κορωνοϊού. Με τις
νέες απώλειες, ο συνολικός αριθμός

των θανάτων στα κατεχόμενα, από
τα τέλη του Ιουλίου μέχρι τα τέλη
του Αυγούστου, έφτασε τους 19. 

Τα επίσημα στοιχεία της τ/κ ηγε-
σίας δείχνουν ότι η όλη κατάσταση
στο μέτωπο της πανδημίας άρχισε
να εκτροχιάζεται τον Ιούνιο, όταν ο
αριθμός των ενεργών κρουσμάτων
ξεπέρασε το φράγμα των 1.000 κρου-
σμάτων. Την ίδια περίοδο, τα κατε-
χόμενα ξεκίνησαν να ανακοινώνουν
ημερησίως νέα κρούσματα σε τρι-
ψήφιους αριθμούς. Παράλληλα, άρχισε
να αυξάνεται σταδιακά και ο αριθμός
των θανάτων. Έτσι, ενώ τον Ιούνιο
ανακοινώθηκαν μόλις δυο θάνατοι,
την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου ο α-
ριθμός των θανάτων εκτινάχθηκε
στους 59. Σημειώνεται ότι στα προη-
γούμενα κύματα της πανδημίας, παρά
την απαισιοδοξία των T/κ ειδικών ως

προς τις δυνατότητες της τ/κ πλευράς
για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
ο αριθμός των θανάτων στα κατεχό-
μενα ήταν μικρός. Η τ/κ κοινότητα
αποχαιρέτισε το πρώτο έτος της παν-
δημίας με έξι θανάτους. 

Η μεγάλη ανησυχία
Οι νέοι αριθμοί από το μέτωπο της

πανδημίας προκαλούν μεγάλη ανη-
συχία στην τουρκοκυπριακή κοινό-
τητα. Τ/κ πολιτικοί και ειδικοί εστιά-
ζουν στους λόγους για τους οποίους
τις τελευταίες εβδομάδες το εγχείρημα
της διαχείρισης της πανδημίας ε-
κτροχιάζεται. Οι Τ/κ πολιτικοί, κυρίως
οι εκπρόσωποι της τ/κ αντιπολίτευσης,
θεωρούν υπεύθυνη για αυτήν την ε-
ξέλιξη την «κυβέρνηση». Οι δε, Τ/κ
επιστήμονες απαιτούν νέα στρατη-
γική και πιο αυστηρά μέτρα για την

αντιμετώπιση της όλης της κατάστα-
σης. 

Για τον αρχηγό του Κόμματος του
Λαού (ΚΛ), Κουντρέτ Όζερσαϊ, οι τε-
λευταίοι αριθμοί από το μέτωπο της
πανδημίας μιλούν από μόνοι τους.
Τον Αύγουστο η τ/κ κοινότητα θρηνεί
19 απώλειες στον αγώνα κατά του
κορωνοϊού. «Αυτός ο αριθμός μας δεί-
χνει ότι κάτι πάει στραβά στην δια-
χείριση της πανδημίας και ότι η κυ-
βέρνηση δεν κατανοεί την σοβαρό-
τητα της όλης κατάστασης. Πρέπει
να την κατανοήσουμε (εμείς ως κοι-
νωνία). Εφαρμόστε τα μέτρα προστα-
σίας. Ακόμη έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε τον χειμώνα», υπήρξε πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα η σχετική,
προειδοποιητικού περιεχομένου το-
ποθέτηση του Όζερσαϊ για τις νέες
εξελίξεις. 

Την ανησυχία του Όζερσαϊ, εκτός
από τα κόμματα της τ/κ αντιπολίτευ-
σης, συμμερίζονται και οι Τ/κ επι-
στήμονες. Η Πρόεδρος της τ/κ Ένω-
σης Ιατρών, Οζλέμ Γκιουρκούτ, σε
σχετική τοποθέτησή της ενημερώνει
την τ/κ κοινή γνώμη ότι εξαιτίας της
ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων
δοκιμάζονται εκ νέου οι αντοχές του
τ/κ συστήματος υγείας. Για αυτόν τον
λόγο, η τ/κ ηγεσία καλείται μια ώρα
αρχίτερα να εστιάσει σε νέα, έκτακτα
μέτρα προστασίας. Τα μέτρα πρέπει
να ληφθούν άμεσα έτσι ώστε η τ/κ
πλευρά να προλάβει τις εξελίξεις, την
επιδείνωση της πανδημίας και φυσικά
την πτώση των θερμοκρασιών. 

Σύμφωνα με την Γκιουρκούτ, ε-
φόσον για οικονομικής υφής λόγους,
η τ/κ πλευρά δεν είναι σε θέση να ο-
δηγηθεί σε ένα νέο γενικό κλείσιμο,
τότε θα πρέπει να δρομολογηθούν
μέτρα που θα αποσκοπούν στον πε-
ριορισμό της διάδοσης της νέας με-
τάλλαξης του ιού. Σε αυτό το ζήτημα,
η Τ/κ ιατρός εστιάζει στην σημασία
της ιχνηλάτησης και της τήρησης
του μέτρου της κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης.

Καλπάζει η μετάλλαξη Δέλτα στα κατεχόμενα
Σημαντική αύξηση θανάτων και κρουσμάτων - Δοκιμάζονται οι αντοχές του συστήματος υγείας

Α Ρ Θ Ρ Ο
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Σύγκρουση 
δύο κόσμων

Παρακολουθώ άναυδος τα όσα διαδραματίζονται στην Ελλάδα
με το αντιεμβολιαστικό κίνημα να έχει πλέον ακόλουθους
που γεμίζουν πλατείες. Στην Κύπρο επίσης υπάρχουν αρκετοί,
όμως τα νούμερα αναλογικά όσων έχουν εμβολιαστεί, είναι
σαφώς μεγαλύτερα από αυτά της Ελλάδας. Οι αντιεμβολιαστές
πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας που μόνο σε κακής ποι-
ότητας σίριαλ στην τηλεόραση μπορούμε να βρούμε. Έχουν
μπερδέψει τη θρησκεία, με τα εθνικά σύμβολα και τα φάρμακα
που προορίζονται για ζώα, χωρίς να έχουν την παραμικρή
ιδέα για τι πράγμα μιλάνε. Από την άλλη, έχουμε και τους ε-
ξυπνάκηδες που βρήκαν έδαφος ώστε να κοροϊδέψουν ευ-
κολόπιστους με σκοπό την προσωπική τους προβολή ή και
το οικονομικό συμφέρον. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και
κόμματα που βλέπουν ευκαιριακά αυτούς τους ανθρώπους
και προσπαθούν να ταυτιστούν μαζί τους όσο πιο διακριτικά
γίνεται (εφόσον ουσιαστικά τους εξαπατούν) για να αλιεύσουν
ψήφους στις επόμενες εκλογές. Το τελευταίο γκρουπ, είναι
αυτό που έχει εμφανή ψυχολογικά προβλήματα όπου γι’
αυτούς η συνωμοσιολογία είναι κάτι το συνηθισμένο και
καθημερινό. Όλο αυτό το μίγμα συνθέτει ένα εκρηκτικό
σκηνικό που μπορεί να σκοτώσει στην κυριολεξία πολλούς
συνανθρώπους μας και να κρατήσει τη χώρα πίσω. Από την
άλλη, ευτυχώς η μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας αποτελείται
από λογικούς ανθρώπους που εμπιστεύονται την επιστήμη
και κατανοούν ότι η μόνη διέξοδος από την κατάσταση που
βιώνουμε είναι ο εμβολιασμός και τα μέτρα προστασίας. Υ-
πάρχουν και κόμματα που έχουν το αίσθημα της ευθύνης
και βάζουν πλάτη για το καλό των συνανθρώπων μας προ-
τρέποντας τον κόσμο να εμβολιαστεί. Το καλό είναι ότι σε
Ελλάδα και Κύπρο ο ψηφοφόρος σκέφτεται πιο ψύχραιμα
τα τελευταία χρόνια απομονώνοντας τον λαϊκισμό. Αυτό α-
ποδείχτηκε στις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019 και
έπειτα οπότε όσοι επενδύουν στους αρνητές μακροπρόθεσμα
θα χάσουν. Η σύγκρουση βλακείας και σοβαρότητας όμως
δεν είναι τοπικό φαινόμενο και δεν είναι προτέρημα του
Ελληνισμού. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που θα πρέπει
να μελετηθεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος και τους
ψυχολόγους του παρόντος για να μπορέσουμε να καταλάβουμε
τι έγινε λάθος και να αποφευχθεί την επόμενη φορά. Αν
δηλαδή τα προβλήματα στην κοινωνία είναι άλλα και απλά
η αντίδραση έρχεται με την άρνηση του εμβολιασμού, είναι
κάτι που θα πρέπει να δούμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Μέχρι
τότε όλοι εμείς έχουμε την ευθύνη να μπορέσουμε να βρούμε
τρόπους να επαναφέρουμε όσους μπορούμε πίσω στη λογική
για να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί που έμεινε τον
Μάρτιο του 2020.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρή-
σεων.

<<<<<<<

Ενώ τον Ιούνιο στα 
κατεχόμενα ανακοινώθη-
καν μόλις δυο θάνατοι,
την περίοδο Ιουλίου-Αυ-
γούστου ο αριθμός των
θανάτων εκτινάχθηκε
στους 59.

<<<<<<<

Νέο όχι Δικαστηρίου σε ομά-
δα πολιτών που ζητούσαν έκ-
δοση διαταγμάτων με τα ο-
ποία θα απαγορευόταν στη
Δημοκρατία να επιβάλει υγει-
ονομικά πρωτόκολλα σε μα-
θητές γυμνασίων, λυκείων
και τεχνικών σχολών. Υπουργός Υγείας και επιδημιολόγοι συστήνουν τον εμβολιασμό συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού με την τρίτη δόση. Εάν και εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα, ο εμβολιασμός

αναμένεται να ξεκινήσει από την ερχόμενη Παρασκευή.

Επιτάχυνση των εμβολιασμών και πιο αυστηρά μέτρα ζητούν οι T/κ επιστήμονες.

Ανεμβολίαστοι
ένας στους δύο
Σημειώνεται ότι οι Τ/κ ειδικοί, εκτός
από τις προτάσεις της τ/κ Ένωσης Ια-
τρών, εστιάζουν και στην σημασία
των εμβολιασμών για την αντιμετώ-
πιση της μετάλλαξης Δέλτα. Σε αυτό
το μέτωπο οι τελευταίες πληροφο-
ρίες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας. Στις αρχές του φθινο-
πώρου, περίπου ένας στους δυο κα-
τοίκους των κατεχομένων παραμένει
ανεμβολίαστος. Τις τελευταίες εβδο-
μάδες, σε ημερήσια βάση, ο αριθμός
των ατόμων που εμβολιάζονται έχει
«σκαλώσει» στους τριψήφιους αριθ-
μούς. Οι Τ/κ ειδικοί λοιπόν, θεωρούν
ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλ-
λάξει μια ώρα αρχίτερα. Την συγκε-
κριμένη άποψη συμμερίζονται ο Τ/κ
ηγέτης Ερσίν Τατάρ και οι συνεργά-
τες του, οι οποίοι τις τελευταίες ημέ-
ρες κάνουν συνεχείς εκκλήσεις προς
τους Τ/κ για μαζικούς εμβολιασμούς. 

Νέο δικαστικό 
όχι για μέτρα 
κατά COVID-19
Σε νέα απόρριψη ενδιάμεσης
αίτησης από ομάδα πολιτών
που ζητούσαν την ακύρωση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων
στα σχολεία προχώρησε το Ε-
παρχιακό Δικαστήριο Λευκω-
σίας. Μια απόφαση σημαντική
αν ληφθεί υπόψη πως το Υ-
πουργικό Συμβούλιο αύριο Πέ-
μπτη θα κλειδώσει και τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για την έ-
ναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Συνολικά, 67 πολίτες ζη-
τούσαν από το Δικαστήριο  να
απαγορεύεται στη Δημοκρατία
να επιβάλλει και να υποχρεώ-
νει την προσκόμιση αρνητικής
εξέτασης για την ασθένεια του
Covid-19, ως προϋπόθεση για
την είσοδο ή την παρουσία των
μαθητών σε σχολικούς χώρους,
καθώς και την υποχρεωτική
χρήση μάσκας από παιδιά άνω
των 12 ετών, ήτοι μαθητές γυ-
μνασίων, λυκείων και τεχνικών
σχολών. 
Το Δικαστήριο στο σκεπτικό της
απόφασής του επισημαίνει «ότι
τυχόν εξαίρεση των Αιτητών α-
πό τις υποχρεώσεις του προ-
σβαλλόμενου διατάγματος θα
επέφερε ρήγμα στην καθολικό-
τητα των εφαρμοζόμενων μέ-
τρων». Μεταξύ άλλων το Δικα-
στήριο στην απόφασή του τονί-
ζει πως η διατήρηση της υφι-
στάμενης κατάστασης πραγμά-
των προς ευρύτερη προστασία
του πληθυσμού από τη νόσο
Covid-19 επέβαλλε την απόρρι-
ψη της αίτησης, καθότι η υγεία
αποτελεί το υπέρτατο αγαθό
του ανθρώπου. Επιπρόσθετα,
το Δικαστήριο ανέφερε ότι τα
γεγονότα όπως τέθηκαν ενώ-
πιον του δεν αποκαλύπτουν ο-
λοκληρωτική απαγόρευση της
μάθησης στην περίπτωση μη
προσκόμισης αρνητικής εξέτα-
σης, αντίθετα δόθηκε η εναλ-
λακτική λύση της εξ αποστάσε-
ως μάθησης και ως προς τις
προεισαγωγικές εξετάσεις, δό-
θηκε η δυνατότητα οι Αιτητές
να παρακαθίσουν σε διαφορε-
τική αίθουσα. 
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Με ευρωπαϊκές ρίζες η νέα ενεργειακή κρίση
Σχετίζεται με επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεμονωμένων κρατών - μελών, καθώς και της Ρωσίας

Αγκελα Μέρκελ

Εκτίναξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας με την επανεκκίνηση των οικονομιών

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται την πετρελαϊκή
κρίση του 1973 και εκείνη του 1980, τις
δύο μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις που
είχε γνωρίσει ο κόσμος τα τελευταία 300
χρόνια, ως επιπτώσεις του αραβοϊσραη-
λινού πολέμου Γιομ Κιπούρ και της στάσης
των ΗΠΑ – και αργότερα ως παρενέργεια
της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.
Τότε, ο Δυτικός Κόσμος αντιμετώπισε έλ-
λειψη πετρελαίου, με τη συνεπακόλουθη
ακρίβεια, και έκτοτε η έννοια της ενερ-
γειακής κρίσης είναι συνυφασμένη με
κάθε είδους πολέμους και εξεγέρσεις στις
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης
Ανατολής.

Αντιθέτως, το νέο είδος ενεργειακής
κρίσης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη,

με τις τιμές να ανεβαίνουν και την αγορά
να προβλέπει ελλείψεις, έχει τις ρίζες του
αρκετά βόρεια, στην Ευρώπη και στις ε-
νεργειακές επιλογές τόσο της Ε.Ε. όσο και
μεμονωμένων κρατών-μελών της. Σχετί-
ζεται, παράλληλα, με οικονομικές και γε-
ωπολιτικές επιλογές του βόρειου γείτονα
της Ευρώπης και κύριου προμηθευτή της,
της Ρωσίας, που τελευταία περιορίζει δρα-
στικά τις ροές φυσικού αερίου στη Γηραιά
Ηπειρο.

Ολα αυτά, βέβαια, επάνω στον καμβά
της πανδημίας και των αυξομειώσεων που
προκαλεί στην παγκόσμια ζήτηση για ε-
νέργεια άλλοτε η επιβολή περιοριστικών
μέτρων για την ανάσχεσή της και άλλοτε
η άρση τους. Αναπόφευκτο συνεπακόλουθο
της επανεκκίνησης των οικονομιών, η ε-
κτόξευση της ζήτησης για ενέργεια σε

παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε άνοδο
τις τιμές του πετρελαίου. 

Παρά τη μικρή υποχώρηση των τελευ-
ταίων ημερών, οι τιμές του «μαύρου χρυ-
σού» κυμαίνονται γύρω στα 70 δολάρια
το βαρέλι και καθιστούν μακρινή ανάμνηση
την πρωτοφανή υποχώρησή τους σε αρ-
νητικό έδαφος πέρυσι, όταν εξανεμίσθηκε
η παγκόσμια ζήτηση εν τω μέσω του πρώ-
του μεγάλου, παγκόσμιου lockdown.

Εξίσου καθοριστικός παράγοντας που
οδηγεί σε άνοδο της τιμής της ενέργειας
είναι και η πολιτική της Ε.Ε. για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με
την απόφασή της να περιορίσει τη χρήση
ρυπογόνων καυσίμων, κατά κύριο λόγο
του πετρελαίου, του λιγνίτη και του λι-
θάνθρακα και δευτερευόντως του συγκρι-
τικά «καθαρού» φυσικού αερίου, η Ε.Ε.
έχει εξωθήσει ανοδικά το κόστος που κα-
ταβάλλουν χώρες και βιομηχανίες για την
αγορά του δικαιώματος να εκπέμπουν ρύ-
πους.

Προπαντός, έχει οδηγήσει σε σημαντική
αύξηση τη ζήτηση για φυσικό αέριο, α-
κριβώς επειδή πρόκειται για το λιγότερο
ρυπογόνο από τα συμβατικά καύσιμα και
βασικό υποκατάστατο των ιδιαίτερα ρυ-
πογόνων για τη μεταβατική περίοδο προς

την πράσινη οικονομία που διανύουμε.
Καθώς η ζήτηση για φυσικό αέριο βρίσκε-
ται έτσι κι αλλιώς στα ύψη και από τις
χώρες της Ασίας, οι τιμές του καυσίμου
στην Ευρώπη πλησιάζουν τις τελευταίες
ημέρες τα 48 ευρώ η μεγαβατώρα. Την
ίδια στιγμή, βρίσκεται στα ύψη η ζήτηση
για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), με
χώρες όπως η Βραζιλία να παραγγέλλουν
πρωτοφανή όγκο LNG εξαιτίας της ξηρα-
σίας που έχει πλήξει τις μονάδες παρα-
γωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η
προσφορά έχει μειωθεί εξαιτίας των δια-
κοπών στις μονάδες παραγωγής, καθώς
και της ελλιπούς συντήρησή τους.  Στις
ΗΠΑ, άλλωστε, η παραγωγή φυσικού αε-
ρίου που μετατρέπεται σε LNG έχει μειωθεί
σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που
προβλέπονταν προ πανδημίας.

Στην Ευρώπη η παραγωγή φυσικού αερίου
έχει μειωθεί δραματικά, τόσο στη Βόρεια
Θάλασσα όσο και στο Γκρόνινγκεν της Ολ-
λανδίας, που είναι και το μεγαλύτερο κοί-
τασμα φυσικού αερίου της Γηραιάς Ηπείρου.
Η αιτία ήταν αμιγώς συγκυριακή, καθώς
σημειώθηκαν στην περιοχή σειρά από μι-
κρές σεισμικές δονήσεις, γι’ αυτό και ανα-
μένεται η εξορυκτική δραστηριότητα να
διακοπεί οριστικά το επόμενο έτος. Οι ροές
ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη
μειώθηκαν μετά την πυρκαγιά σε μονάδα
επεξεργασίας στην πόλη Νόβι Ουρενγκόι
της Σιβηρίας. Αναλυτές της αγοράς υπο-
λογίζουν ότι συνολικά η ευρωπαϊκή παρα-

γωγή φυσικού αερίου μειώθηκε φέτος κατά
τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 2019. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για
την Ευρώπη είναι, πάντως, η μείωση της
ροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την
ICIS, εταιρεία δεδομένων για θέματα ενέρ-
γειας, στα μέσα Αυγούστου οι ροές φυσικού
αερίου μέσω του αγωγού Γιαμάλ, που δια-
σχίζει τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Πο-
λωνία και τη Γερμανία, δεν υπερέβαιναν
τα 20 εκατ. κυβικά μέτρα την ημέρα. Ηταν,
εν ολίγοις, σαφώς μειωμένη η προσφορά
σε σύγκριση με τα 49 εκατ. κ.μ. που περ-
νούσαν από τον αγωγό μόλις λίγες εβδο-
μάδες νωρίτερα, στα τέλη Ιουλίου, αλλά

προπαντός πολύ λιγότερες από τον συνήθη
μέσο όρο των 81 εκατ. κ.μ. την ημέρα. 

Μερίδα αναλυτών αποδίδει τη μείωση
στην προτίμηση της Gazprom, του ρωσικού
ενεργειακού κολοσσού για την τροφοδοσία
του Nord Stream 2. Ο λόγος για τον αγωγό
που σύντομα θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό
αέριο απευθείας από τη Ρωσία στη Γερμανία,
παρακάμπτοντας έτσι την Ουκρανία και
την Πολωνία. Ορισμένοι εκτιμούν, μάλιστα,
ότι πρόκειται για επιχειρηματικό και δι-
πλωματικό ελιγμό της Ρωσίας, που δείχνει
την ισχύ της ακριβώς όταν η ζήτηση για
φυσικό αέριο βρίσκεται παγκοσμίως στα
ύψη. Η ενεργειακή αυτή συμφωνία ανάμεσα

στο Βερολίνο και στη Μόσχα έχει προκα-
λέσει τις αντιδράσεις της Ουκρανίας και
της Πολωνίας, καθώς χάνουν τις όποιες
προμήθειες αντλούσαν όταν το ρωσικό
φυσικό αέριο περνούσε μέσα από την ε-
πικράτειά τους.

Πρωτίστως, ο περιβόητος αγωγός έχει
προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις του Βε-
ρολίνου με την Ουάσιγκτον, η οποία επί
χρόνια επέμενε ότι αυξάνει δραματικά την
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από
τη Μόσχα και κατά καιρούς έχει επιβάλει
κυρώσεις σε όσες εταιρείες συμμετείχαν
στην εκτέλεση των έργων του αγωγού. Δε-
δομένου, πάντως, ότι δεν έχουν μείνει

παρά ελάχιστα χιλιόμετρα για την ολοκλή-
ρωση του επίμαχου αγωγού, η κυβέρνηση
Μπάιντεν επέλεξε προσφάτως να αποσιω-
πήσει τις διαφωνίες της, που εκτός από γε-
ωπολιτικά, έχουν και επιχειρηματικά κί-
νητρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι στην κορύφωση του
εμπορικού πολέμου που είχε κηρύξει ο
Ντόναλντ Τραμπ στους εταίρους των ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε., ο πλέον
απρόβλεπτος πρόεδρος στην ιστορία της
υπερδύναμης είχε διαπραγματευθεί με τον
τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ, την αύξηση των πωλήσεων αμε-
ρικανικού LNG στην Ευρώπη.

Σαν να μηνέφθανε η μείωση της προσφοράς
φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μειώνεται
ταυτόχρονα και η προσφορά υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG). Μέσα στον Αύγουστο
αναμένεται να φθάσει μόλις ένα φορτίο
LNG στη Βρετανία, καθώς οι εταιρείες κρα-
τούν το καύσιμο αποθηκευμένο στην Ι-
σπανία και σκοπεύουν να εξάγουν έξι φορτία
στην Ασία, ώστε να αντλήσουν περισσότερα
κέρδη από τις αυξημένες, εκεί, τιμές.

Οι ασιατικές χώρες, από την Κίνα μέχρι
την Ιαπωνία και την Κορέα, είναι πιο πρό-
θυμες να καταβάλουν υψηλότερο τίμημα
για να δελεάσουν τις εταιρείες που αποθη-
κεύουν φυσικό αέριο σε δεξαμενόπλοια
της Ισπανίας. Ετσι, στην Ευρώπη οι τιμές

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ε-
νέργειας έχουν εκτοξευθεί και σε ορισμένες
χώρες έχουν αγγίξει επίπεδα-ρεκόρ, καθώς
οι επιχειρήσεις αρχίζουν και πάλι να λει-
τουργούν και πολλοί εργαζόμενοι επιστρέ-
φουν στα γραφεία τους.

Στη Γερμανία, οι τιμές χονδρικής της η-
λεκτρικής ενέργειας έχουν σημειώσει αύ-
ξηση άνω του 60% στη διάρκεια του έτους,
αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες εστιατορίων
και καφενείων να προσφέρουν πιο ακριβά
τα προϊόντα τους, μεταβιβάζοντας στην
πελατεία το αυξημένο κόστος, ακόμη και
για έναν καπουτσίνο. Αυξάνονται βέβαια,
έτσι, και τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών
κοινής ωφελείας – μεταξύ των οποίων η

RWE AG της Γερμανίας και η Engie SA της
Γαλλίας.

Δεδομένης και της έλλειψης φυσικού α-
ερίου, όλα κατατείνουν σε περαιτέρω εκτί-
ναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας
και τον λογαριασμό θα πληρώσουν, βέβαια,

οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Η Ισπανία έχει
ήδη αναγκαστεί να μειώσει τους φόρους
στην κατανάλωση ενέργειας μετά την ε-
κτόξευση των τιμών της σε επίπεδα-ρεκόρ,
ενώ η Βρετανία θα επιτρέψει στις εταιρείες
κοινής ωφελείας να αυξήσουν τα τιμολόγιά
τους για δεύτερη φορά εντός του έτους. Η
συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση ανα-
μένεται να πλήξει περίπου 15 εκατ. πολίτες
της χώρας. Μιλώντας στο Bloomberg, ο
Τιερί Μπράδερς, καθηγητής Ενεργειακών
Θεμάτων στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών
του Παρισιού, διερωτάτο κατά πόσον «θα
ξαναδούμε “Κίτρινα Γιλέκα” στους δρόμους
ή μήπως θα δούμε να επαναλαμβάνεται το
δημοψήφισμα της Ελβετίας». Ο ίδιος προ-

σθέτει πως «όταν θέτεις τόσο πολύ κόσμο
σε κατάσταση ενεργειακής ένδειας, δεν
μπορείς να επανεκλεγείς – και αυτό είναι
ένας κώδων κινδύνου που θα αφυπνίσει
τις κυβερνήσεις». Τα διαρκώς αυξανόμενα
τιμολόγια των εταιρειών κοινής ωφελείας,
που συχνά αποτελούν τη μεγαλύτερη δα-
πάνη μετά τα έξοδα για ενοίκιο, ενδέχεται
να οδηγήσουν πολλές μικρές ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις στο χείλος της πτώχευσης.
Στη Βρετανία, για παράδειγμα, ένας κλάδος
που απειλείται είναι ο ξενοδοχειακός: εξαιτίας
των lockdowns έχει καταγράψει ζημίες ύ-
ψους 80 δισ. στερλινών (111 δισ. δολάρια).
Ανάγκασε, μάλιστα, την κυβέρνηση να πα-
ρέμβει προς διάσωσή του. Μιλώντας στο

Bloomberg, η Κέιτ Νίκος, διευθύνουσα σύμ-
βουλος της ένωσης ξενοδόχων
UKHospitality, προειδοποιεί ότι «μια ση-
μαντική αύξηση του κόστους της ενέργειας»
θα είναι καταστρεπτική για τον κλάδο.
«Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βρί-
σκονται ήδη στην κόψη του ξυραφιού», το-
νίζει και υπογραμμίζει πως «αν αυξηθούν
περαιτέρω τα τιμολόγια της ενέργειας, όπως
αναμένεται, τότε θα χρειαστούν περαιτέρω
μέτρα στήριξης του κλάδου». 

Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη αυξάνεται,
καθώς η επανεκκίνηση των οικονομιών ο-
δηγεί σε άνοδο των τιμών των πρώτων
υλών και των εμπορευμάτων.
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Κριστίνε Μπερτζίνα 

Η συνεργάτις της αμερικα-
νικής οργάνωσης για θέματα
εθνικής ασφαλείας, Συμμα-
χία για τη Δημοκρατία, τόνι-
σε πως «η μείωση της ροής
ρωσικού φυσικού αερίου
προς την  Ευρώπη, που οδη-
γεί σε άνοδο των τιμών του
καυσίμου και ωφελεί τη Μό-
σχα, είναι πρωτίστως εμπο-
ρική τακτική της Ρωσίας για
να ωφεληθεί, καθώς τώρα η
παγκόσμια ζήτηση βρίσκεται
στα ύψη». 

Βαλεντίνα Μπονέτι

Σχολιάζοντας την αναμενό-
μενη περαιτέρω αύξηση των
τιμών του φυσικού αερίου, η
αναλύτρια ενέργειας στην
S&P Global Platts προειδο-
ποίησε την Ευρώπη πως «θα
είναι σαν τον βάτραχο μέσα
στο νερό που βράζει και δεν
θα παρατηρήσει το πρόβλη-
μα, μέχρις ότου να είναι πο-
λύ αργά. Η διαδικασία θα εί-
ναι προς όφελος της Ρω-
σίας».

<<<<<<

Στη Βρετανία, οι εταιρείες
κοινής ωφελείας θα αυξή-
σουν τα τιμολόγιά τους 
για δεύτερη φορά εντός 
του έτους.

<<<<<<

Οι τιμές του φυσικού αερίου
στη Γηραιά Ηπειρο πλησιά-
ζουν τις τελευταίες ημέρες
τα 48 ευρώ η μεγαβατώρα.

  

Δραματική η μείωση της ροής φυσικού αερίου από τη Μόσχα

Προκειμένου να κατευνάσει
τις αντιδράσεις της Ουκρα-
νίας που χάνει τις προμήθει-
ες εξαιτίας του Nord Stream
2, η καγκελάριος υποσχέθη-
κε πως «η Γερμανία θα επι-
βάλει πρόσθετες κυρώσεις
στη Ρωσία αν χρησιμοποιή-
σει το φυσικό αέριο ως ό-
πλο». Σύμφωνα με Ουκρα-
νούς αναλυτές, όμως, αυτά
είναι απλώς «λόγια», καθώς
υπερισχύει η ενεργειακή ε-
ξάρτηση της Γερμανίας από
τη Ρωσία. 
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Η Βενετία δρομολογεί πρώτη την εφαρμογή
των ιδεών που εξέτασαν πρόσφατα οι αρ-
χές ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες έχουν
δεινοπαθήσει από τον ανεξέλεγκτο του-
ρισμό και προσπαθούν να τον θέσουν
υπό έλεγχο στη μετά την πανδημία εποχή.
Εχουν προηγηθεί οι αλλεπάλληλες δια-
μαρτυρίες των κατοίκων της εμβληματικής
ιταλικής πόλης, αλλά και η θεαματική
βελτίωση που γνώρισαν στη διάρκεια των
lockdowns σε ό,τι αφορά το περιβάλλον
τόσο η Βενετία όσο και πολλές άλλες
πόλεις μεγάλου τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος. Ετσι, οι αρχές της Βενετίας ετοιμά-
ζονται να επιβάλουν περιορισμούς στις
μονοήμερες επισκέψεις τουριστών που,
όπως έχουν επισημάνει εκπρόσωποι των
κατοίκων, αποφέρουν πολύ λίγα έσοδα
στην πόλη, προκαλούν συμφόρηση στα
κανάλια της και επιβαρύνουν δυσανάλογα
το περιβάλλον της. Για να αποθαρρύνουν
τις μονοήμερες επισκέψεις σχεδιάζουν
μάλιστα να επιβάλουν μικρές χρεώσεις
σε όσους τουρίστες δεν διανυκτερεύουν
στην πόλη.

Οι αρχές της Βενετίας, που σημειωτέον
φέτος ολοκληρώνει 1.600 χρόνια ζωής,
διαθέτουν ήδη πλήρες σύστημα επιτή-
ρησης και ελέγχου, που συγκεντρώνει
στοιχεία από τις κινήσεις των κινητών
τηλεφώνων, αλλά και από όσα καταγρά-
φουν οι κάμερες στους δρόμους. Εχουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα
αυτά τα στοιχεία μέσω ενός νέου «δωμα-
τίου ελέγχου», το οποίο έχει χρηματοδο-
τήσει μερικώς η Ε.Ε. Το σύστημα αυτό
τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν και να καταγράφουν την ταχύτητα
με την οποία μπαίνουν οι γόνδολες μέσα
στα 150 παγκοσμίως διάσημα κανάλια
της, να καταχωρίζουν τους τουρίστες σε
κατηγορίες αναλόγως με τη χώρα ή και
την περιοχή προέλευσής τους και να πα-
ρακολουθούν ή ακόμη και να συντονίζουν
τις κινήσεις τους από τη μια περιοχή του-
ριστικού ενδιαφέροντος στην άλλη. 

Μιλώντας στο Bloomberg, η δημοτική
σύμβουλος Σιμόνε Βεντουρίνι, που έχει
την ευθύνη για τη διαχείριση του τουρι-
σμού, τονίζει πως «αν συνδυάσουμε σε

αυτά και το σύστημα των κρατήσεων τότε
θα έχουμε εκ των προτέρων μια πλήρη
εικόνα των αφίξεων και θα μπορούμε να
οργανώσουμε την  κατάσταση αναλόγως».
Η κ. Βεντουρίνι αναγνωρίζει, βέβαια, πως
το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων και
παρεμβάσεων θα είναι ένας λιγότερο «δη-
μοκρατικός» τουρισμός, καθώς θα μερο-
ληπτεί υπέρ των τουριστών με υψηλότερο
βαλάντιο. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «για

να πάρει κανείς γεύση από Βενετία, είναι
σημαντικό να παραμείνει σε αυτήν λίγες
ημέρες και να τη ζήσει».

Το σχέδιο της πόλης να επιβάλει χρε-
ώσεις στους επισκέπτες που θέλουν απλώς
να μπουν στην πόλη και όχι να μείνουν
σε αυτήν ενδέχεται να προσκρούσει στις
αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο Μάρκο Γκα-
σπαρινέτι, που έχει εναντιωθεί στις δη-
μοτικές αρχές και τον συντηρητικό δή-
μαρχο της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάνο,
αποτελεί διάκριση «η επιβολή χρεώσεων
σε επισκέπτες βάσει του τόπου προέλευ-
σής τους». Επισημαίνει ότι πολλοί αλλο-
δαποί προβλέπουν στο πρόγραμμα των
διακοπών τους μια μονοήμερη επίσκεψη
στη Βενετία χωρίς διανυκτέρευση και
πολλοί Ιταλοί από την περιφέρεια του
Βένετο έρχονταν τακτικά μονοήμερες

εκδρομές στην πόλη. Οπως υπογραμμίζει
ο ίδιος, «θυμίζει τις μεθόδους της αστυ-
νομίας το να χρεώνει η πόλη όσους του-
ρίστες πρόκειται να κοιμηθούν αλλού».
Οι υποστηρικτές του νέου συστήματος
επιμένουν, βέβαια, ότι οι χρεώσεις θα
είναι μικρές και μάλλον θα προβλέπονται
εκπτώσεις την περίοδο που δεν είναι η
αιχμή της τουριστικής σεζόν. Η Βεντουρίνι
τονίζει, άλλωστε, πως «το ζητούμενο δεν
είναι να αντλήσουμε χρήματα με αυτόν
τον τρόπο». Σε ό,τι αφορά, άλλωστε, συ-
νολικά το σύστημα παρακολούθησης και
ελέγχου, οι υποστηρικτές του εκτιμούν
πως θα διευκολύνει την πόλη να προε-
τοιμαστεί καλύτερα για τις περιόδους
αιχμής όπως, για παράδειγμα, για τις η-
μέρες του καρναβαλιού, ώστε να παράσχει
και καλύτερες υπηρεσίες στις μεταφορές
και την αστυνόμευση.

Εκείνοι που ανησυχούν είναι όσοι κά-
τοικοι της Βενετίας εξαρτώνται από τον
τουρισμό και φοβούνται κάθε αλλαγή.
Ολοι αναγνωρίζουν, πάντως, πως κάτι
πρέπει να γίνει για να προστατευθεί η
ευάλωτη αυτή πόλη από τις ορδές των
τουριστών. 

«Φαίνεται παράδοξο να σχεδιάζει κανείς
μείωση της τουριστικής κίνησης έπειτα
από τόσα δύσκολα χρόνια που περάσαμε»,
σχολιάζει ο Ντανιέλε Μινότο, αντιπρόεδρος
της ένωσης ξενοδόχων της πόλης, που
την ίδια στιγμή παραδέχεται, όμως, ότι
«η Βενετία δεν είναι η Ντίσνεϊλαντ, είναι
ανάγκη να υπάρξουν όρια στην πρόσβαση
στην πόλη και να διασφαλίσει έσοδα από
όσους την επισκέπτονται για λίγες ώρες».

Το 2019 η Βενετία άντλησε τουριστικά
έσοδα συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων το 30% προήλθε από τους ε-
πισκέπτες των μονοήμερων εκδρομών.
Η κατηγορία αυτή τουριστών, όμως, α-
ντιπροσώπευε το 70% του συνόλου των
επισκεπτών. Οπως τονίζει ο κ. Μινότο, η
αλλαγή τουριστικού μοντέλου στην πόλη
«δεν είναι κάποιου είδους ταξικό ζήτημα»,
αλλά ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι ε-
πιχειρηματίες να βελτιώσουν το τουριστικό
προϊόν της Βενετίας.
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«Φρένο» στις ορδές των τουριστών
που κατακλύζουν τη Βενετία
Ο δήμος σχεδιάζει να επιβάλει χρεώσεις σε όσους δεν διανυκτερεύουν στην πόλη Πλημμύρες στη Γερμανία και στην Κίνα,

ξηρασία και ανεξέλεγκτες δασικές πυρ-
καγιές στην Καλιφόρνια και ακόμα πε-
ρισσότερες στην Ελλάδα. Μέσα στους
τελευταίους δώδεκα μήνες το θέμα του
νερού έκανε και πάλι πρωτοσέλιδα και
το συναντήσαμε στους τίτλους των ρε-
πορτάζ. Επίσης, τα προβλήματα που
σχετίζονται με τους συστημικούς κιν-
δύνους, που αφορούν τους υδάτινους
πόρους, και επί μακρόν ήταν θέμα συ-
ζήτησης, αλλά μακριά από τους προ-
βολείς της δημοσιότητας, τώρα πλέον
είναι πραγματικότητα για αγρότες, πα-
ραγωγούς, επιχειρήσεις και κοινότητες
σε όλο τον κόσμο. Μόνο στις Ηνωμένες
Πολιτείες η πολυετής έλλειψη νερού υ-
ποχρεώνει τους καλλιεργητές αμυγδάλου
στην Καλιφόρνια να ξεριζώσουν τα δέ-
ντρα τους, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση μόλις εξέδωσε εντολή για μεγάλη
μείωση στη χρήση νερού από τις ροές
του ποταμού Κολοράντο. Το θέμα της
δημιουργίας ανθεκτικών συστημάτων,
ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε
με τρόπο βιώσιμο τους υδάτινους πό-
ρους, είναι αυτό που απασχολεί τις ερ-
γασίες της τρέχουσας Παγκόσμιας Ε-
βδομάδας Νερού. Οι έρευνες από το
Παγκόσμιο Ινστιτούτο Νερού (WRI) δεί-
χνουν ότι οι άνθρωποι πρόκειται έως
το 2030 να χρησιμοποιήσουν 56% πε-
ρισσότερο νερό από όσο αντέχει ο πλα-
νήτης. Το κόστος για να λυθεί το πρό-
βλημα ανέρχεται σε 1 τρισ. δολ., σύμ-
φωνα με το Ινστιτούτο, ποσόν το οποίο
είναι μικρότερο από το 1% του ΑΕΠ
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας
και έως και 8% του ΑΕΠ μικρότερων
χωρών, όπως είναι το Μάλι. Βέβαια, το
κόστος του να μη ληφθούν καθόλου
μέτρα θα μεταφραζόταν σε μια συρρί-
κνωση έως και 6% στο παγκόσμιο ΑΕΠ
έως το 2050. Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο κόσμος αντιμετωπίζει μια παγκό-
σμια κρίση και καλείται να αντιδράσει
συντονισμένα. Η Σύμβαση του ΟΗΕ
του 1992 για την Κλιματική Αλλαγή
(ΙPCC) ξεκίνησε με ειλικρινείς προθέσεις
την προσπάθεια για να οργανώσει ένα
πλαίσιο διακυβέρνησης και κατάρτισης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το πιο ε-
πείγον όλων, όπως φαίνεται από την
τελευταία σχετική έκθεση του ΟΗΕ για

το κλίμα, είναι πως πρέπει να γίνουν
όλα γρήγορα και συντονισμένα από
πλευράς καταναλωτικού κοινού, πολι-
τικών, επιχειρήσεων και επενδυτών,
έχοντας έναν κοινό στόχο. Πρώτον, ως
πυξίδα της εκστρατείας για την κλιμα-
τική αλλαγή πρέπει να θεωρηθεί η δέ-
σμευση να μην αυξηθεί η θερμοκρασία
της Γης άνω του 1,5 βαθμού Κελσίου.
Δεύτερον, στην περίπτωση του νερού
ως πυξίδας χρειάζεται να θεωρηθεί μια
οικουμενικά αποδεκτή προσέγγιση των
δεδομένων και της επιστήμης. Ωστόσο
δεν υπάρχει ανάλογο διεθνές πλαίσιο
για το νερό με την ΙPCC, οπότε δεν υ-
πάρχει μια επιστημονική βάση η οποία
θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για
να δοθούν συστάσεις προς τους χαράσ-
σοντες πολιτική. Το να δημιουργηθεί
ένα αντίγραφο της IPCC για το νερό
ούτε ρεαλιστικό είναι ούτε και εφικτό
με κριτήριο τον χρόνο και την κλίμακα.
Αντ’ αυτού απαιτείται μια πολύ γρηγο-
ρότερη απάντηση, σε συνεργασία με
τους υφιστάμενους επιστημονικούς ορ-
γανισμούς, ώστε να συμφωνηθεί μια
σημερινή επιστημονική τοποθέτηση
ως προς το φρέσκο νερό, να εξεταστεί
τι είδους συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής
και ποιες συζητήσεις θα προκύψουν,
καθώς και να συγκροτηθεί ενιαίο σύ-
στημα μετρήσεων και καταγραφής. Το
τελευταίο, ειδικά, είναι πολύ σημαντικό
για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να
δηλώνουν την έκθεσή τους στους ρύ-
πους και για οργανισμούς, όπως το Ιν-
στιτούτο Νερού και ο Ceres (μη κερδο-
σκοπικό ίδρυμα για την «πράσινη» με-
τάβαση της οικονομίας), που αναζητούν
τρόπους υπολογισμού του κινδύνου.
Τρίτον, τέλος, απαιτείται και ταχεία ε-
ξεύρεση και εκταμίευση κεφαλαίου για
επενδύσεις στο νερό και κλιμάκωση
των τεχνολογικών λύσεων. Χρειάζονται
δομές για τη διοχέτευση πόρων στους
υδάτινους πόρους και κατάλληλοι μη-
χανισμοί για τον ορισμό, την ποσοτι-
κοποίηση και τη διαχείριση των συνα-
φών κινδύνων για όλες τις πλευρές της
επενδυτικής εξίσωσης. 

* Συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων και ε-
πενδύσεων με ειδίκευση στην κλιματική αλ-
λαγή Pollination.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του MARTIJN WILDER / REUTERS BREAKINGVIEWS

<<<<<<<

Οι επισκέπτες των μονοήμε-
ρων εκδρομών αποφέρουν
το 30% των εσόδων, αλλά α-
ποτελούν το 70% του συνό-
λου των τουριστών. 

Κρίσιμη η διαχείριση
των υδάτινων πόρων

Οι αρχές της Βενετίας διαθέτουν ένα πλήρες σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των τουρι-
στών. Μπορούν να παρακολουθούν και να καταγράφουν την ταχύτητα με την οποία μπαί-
νουν οι γόνδολες μέσα στα διάσημα κανάλια της και να καταχωρίζουν τους τουρίστες σε
κατηγορίες ανάλογα με τη χώρα ή και την περιοχή προέλευσής τους.

Διεθνές Συνέδριο 
για πολυτελή ακίνητα, Κύπρος 2021

Τ ο Cyprus International Luxury
Property and Residency
Conference 2021 που πραγμα-

τοποιήθηκε από τις 24 έως τις 25 Αυ-
γούστου 2021 στο ξενοδοχείο Amara
της Λεμεσού και διοργανώθηκε από
τον Όμιλο ILP με την υποστήριξη της
Michael Kyprianou & Co LLC, στέ-
φθηκε με επιτυχία, προσελκύοντας
το ενδιαφέρον των τοπικών και διε-
θνών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Όλοι οι ομιλητές, οι εκθέτες και
οι παρευρισκόμενοι ήταν ενθουσια-
σμένοι για αυτό το δια φυσικής πα-
ρουσίας συνέδριο που έλαβε χώρα
στην Κύπρο για πρώτη φορά.

Οι συμμετέχοντες έφθασαν από
κάθε γωνιά του κόσμου με 50 εξέχου-
σες εταιρείες μετανάστευσης και α-
κινήτων από ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλη
Βρετανία, Κύπρο, Μάλτα, Ισπανία, Ι-
ταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Πορ-
τογαλία, ενώ κορυφαίοι ομιλητές από
30 χώρες είχαν ευκαιρία να μοιρα-
στούν παρουσιάσεις και πληροφορίες
για διαφορετικά και ενδιαφέροντα
θέματα, όπως:

• Μετανάστευση με επένδυση: Ε-
πισκόπηση των προγραμμάτων που
προσφέρουν 30 χώρες

• Ακίνητα και επενδύσεις που α-
ποφέρουν εισόδημα

• Εναλλακτικές επενδυτικές ευ-
καιρίες

• Επισκόπηση επιχειρηματικών
προγραμμάτων

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νι-
κολαΐδης καλωσόρισε όλους τους
συμμετέχοντες εκφράζοντας τη χαρά
του, που μπόρεσε τελικά να φιλοξε-
νήσει η πόλη του, ένα τέτοιο συνέδριο
δια ζώσης μετά από τόσους μήνες
και δυσκολίες που έφερε η πανδημία.
Ο κ. Κώστας Γαλαταριώτης, εκ μέρους
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου,
απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ο κ. Αν-
δρέας Γιασεμίδης, εκ μέρους του
Cyprus Investment Funds Association
(CIFA), ανέπτυξε τις δράσεις του συν-
δέσμου και τις μεγάλες ευκαιρίες που
προσφέρει η Κύπρος.

Ένα από τα κυριότερα σημεία του
συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του
κ. Σάββα Σαββίδη, Δικηγόρου και Συ-
νέταιρου, της Michael Kyprianou &

Co LLC, ο οποίος παρουσίασε για πρώ-
τη φορά το “The Fast-Track Business
Activation Mechanism” που προσφέ-
ρει μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις
στην Κύπρο ιδιαίτερα σε υπηκόους
τρίτων χωρών. Ο ενθουσιασμός που
δημιουργήθηκε μετά την παρουσίασή
του ήταν έντονος και ο κ. Σαββίδης
βρέθηκε να απαντά σε πολλές ερω-
τήσεις από ενδιαφερόμενους επεν-
δυτές, κτηματομεσίτες, ιδιοκτήτες ε-
ταιρειών και επαγγελματίες του χώ-
ρου.

Συντονίστρια του διήμερου συνε-

δρίου ήταν η κ. Πάολα Χατζηλαμπρή,
Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανά-
πτυξης στην Michael Kyprianou &
Co LLC.

Το σίγουρο είναι ότι η Κύπρος έχει
πλέον μπει στο χάρτη της ILP Group,
αφού μέχρι τώρα οι προορισμοί τους
περιλαμβάνουν το Μονακό, τις Κάν-
νες, την Σαγκάη, το Ντουμπάι κ.α. Η
Κύπρος απέδειξε έμπρακτα ότι είναι
κατάλληλος επενδυτικός προορισμός,
ενώ οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν
την επιστροφή του συνεδρίου στη
χώρα μας τον επόμενο χρόνο.

Ο κ. Σάββας Σαββίδης, Δικηγόρος και Συνέταιρος, της Michael Kyprianou & Co LLC,
παρουσίασε για πρώτη φορά το “The Fast-Track Business Activation Mechanism”.

WE BREED
CHAMPIONS

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΕΜΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ BS14 ΚΑΙ BD16

ΘΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ GS14 ΚΑΙ GD14
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ BS12
ΑΝΝΑ ΒΥCHENKO

GS12 ΚΑΙ GD12
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ BD16
MAΡΙΑ ΧΑΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ GD14
ΚΛΕΙΩ ΙEΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ GD 12

�TΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ MELKONIAN EDUCATIONAL INSTITUTE�

POWERED BY

™™

POWERED BY



10 l     Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021Δ Ι Ε Θ Ν Η

A platform to rule them all

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

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

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

Μπόνους 750 εκατ.
στον Τιμ Κουκ
από την Apple
Το τελευταίο τμήμα της οικονο-
μικής συμφωνίας που είχε συνάψει
πριν από δέκα χρόνια με τον τε-
χνολογικό κολοσσό της Apple θα
εισπράξει ο επικεφαλής της, Τιμ
Κουκ. Τότε είχε αναλάβει τα ηνία
του ομίλου, μετά την αποχώρηση
του συνιδρυτή του Στιβ Τζομπς,
ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή.

Πρόκειται για τη δέκατη κατά
σειρά δόση, η οποία συνίσταται
σε 5 εκατ. μετοχές των οποίων η
αξία φθάνει τα περίπου 750 εκατ.
δολάρια, ακολουθώντας τους υ-
πολογισμούς του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Bloomberg. Μέρος
του ποσού αυτού σχετίζεται με
τις αποδόσεις της μετοχής της
Apple τα τελευταία τρία χρόνια.
Συγκεκριμένα θα έπρεπε η άνοδος
της τιμής της να υπερβαίνει την
αντίστοιχη των μετοχών τουλά-
χιστον των 2/3 των εταιρειών στον
χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500.
Η υπέρβαση ήταν πολύ μεγάλη.

Η πορεία, λοιπόν, της μετοχής
του τεχνολογικού ομίλου έδωσε
την ευκαιρία στον 60χρονο Τιμ
Κουκ να συγκεντρώνει υψηλά πο-
σά χρόνο με τον χρόνο, καθιστώ-
ντας τον, πλέον, δισεκατομμυρι-
ούχο. Οπως φαίνεται από τον Δεί-
κτη Δισεκατομμυριούχων του
Bloomberg, αυτήν τη στιγμή κα-
τέχει καθαρό πλούτο της τάξεως
του 1,5 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα
με τα όσα είχε ο ίδιος δηλώσει το
2015, το μεγαλύτερο μέρος της
περιουσίας του σκοπεύει να το
δώσει για καλό σκοπό. Ηδη, άλ-
λωστε, έχει διαθέσει για τον λόγο
αυτόν πάμπολλες μετοχές της
Apple, αξίας εκατομμυρίων δολα-
ρίων.

Υπενθυμίζεται πως ο Τιμ Κουκ
εισήλθε στον όμιλο στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, αφότου προη-
γουμένως είχε εργαστεί και στις
τεχνολογικές εταιρείες Compaq
και IBM. Δεν άργησε να αναρρι-
χηθεί στη θέση του γενικού διευ-

θυντή του ομίλου και στο νούμερο
δύο στην ιεραρχία του. Οσο προι-
κισμένος είχε υπάρξει ο Στιβ Τζο-
μπς στο να οραματίζεται το επό-
μενο ρηξικέλευθο προϊόν, τόσο ο
Τιμ Κουκ ήταν ικανός στο να μπο-
ρεί να δίνει σάρκα και οστά σε
ό,τι φανταζόταν ο πρώτος, στο να
το κατασκευάζει και να το που-
λάει.

Οταν διαδέχθηκε τον Τζομπς,
πριν από δέκα χρόνια, ορισμένοι
παρατηρητές αμφισβήτησαν εάν
ένας τεχνοκράτης μπορούσε να
συνεχίσει όσα είχε εμπνευσθεί.
Υπό τη διοίκησή του η εταιρεία
εμφάνισε υπερδιπλάσια έσοδα, η
τιμή της μετοχής της είχε απόδοση
άνω του 1.100% και η χρηματι-
στηριακή αξία της υπερέβη τα 2
τρισ. δολάρια. Τέλος, παρά τις α-
στοχίες που υπήρξαν, η Apple ε-
πεκτάθηκε σημαντικά στις ψη-
φιακές υπηρεσίες, έκανε μεγάλες
εξαγορές, βελτίωσε την παρουσία
της στην αγορά φορετών συσκευ-
ών όπως τα AirPod και Apple
Watch και εμπλούτισε σημαντικά
τις σειρές των iPhone και iPad.

BLOOMBERG

Λιγότερο κάπνισμα
κατά το πρώτο
lockdown το 2020
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ελάττωση του καπνίσματος και της
χρήσης ναρκωτικών ουσιών όπως
ηρωίνη και χαπιών «έκσταση» και
παράλληλα αύξηση της χρήσης
κοκαΐνης, ψυχοδραστικών φαρ-
μάκων, συμπληρωμάτων διατρο-
φής αλλά και απορρυπαντικών, εί-
ναι ορισμένες από τις βασικές αλ-
λαγές στις συνήθειες των Αθηναίων
κατά το πρώτο lockdown της παν-
δημίας, την άνοιξη του 2020. Αυτό
προκύπτει από μελέτη που διε-
νήργησε ερευνητική ομάδα του
ΕΚΠΑ σε αστικά λύματα και η οποία
έγινε δεκτή για δημοσίευση στο
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
Science of the Total Environment.
Στη μελέτη αναλύθηκαν λύματα
προ του κορωνοϊού και κατά τη
διάρκεια του πρώτου lockdown
από το κέντρο επεξεργασίας λυ-
μάτων της Ψυττάλειας. Οπως κα-
τέδειξε η έρευνα, οι ουσίες που
περιέχονται στα απορρυπαντικά
και στα αντισηπτικά προϊόντα εμ-
φάνισαν κατακόρυφη αύξηση στις
συνθήκες του lockdown. Είναι εν-
δεικτικό ότι οι επιφανειοδραστικές
ουσίες αυξήθηκαν κατά 196% και
οι ουσίες των αντισηπτικών κατά
152%. Αντίθετα, οι βιομηχανικές
ουσίες παρουσίασαν αξιοσημείωτη
πτώση (-52%), η οποία αποδίδεται
στο «πάγωμα» της βιομηχανικής
παραγωγής και κυρίως της χημικής
βιομηχανίας. Αναφορικά με το κά-
πνισμα, καταγράφηκε μείωση της
τάξης του 33% στις ουσίες που πε-
ριέχονται στο τσιγάρο και οι οποίες
ανιχνεύθηκαν στα λύματα. Σύμ-

φωνα με τους συγγραφείς της με-
λέτης, οι πολίτες ελάττωσαν το
κάπνισμα, πιθανώς επηρεαζόμενοι
από τις πρώτες επιστημονικές με-
λέτες που υποστήριζαν ότι σχετί-
ζεται με υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων
του αναπνευστικού. Κατά το πρώτο
lockdown αυξήθηκε η χρήση αγ-
χολυτικών (βενζοδιαζεπίνες) κατά
20%, γεγονός που συμβαδίζει με
τα αποτελέσματα μελετών που κα-
τέγραψαν αύξηση των αγχωτικών
διαταραχών από τους πολίτες. Ε-
πίσης παρατηρήθηκε σημαντική
μείωση στη χρήση του «έκσταση»,
γεγονός που σχετίζεται με το κλεί-
σιμο της νυχτερινής διασκέδασης
(οι δόσεις υπολογίστηκαν από 0,28
ανά 1.000 κατοίκους το 2019, σε
0,13 ανά 1.000 το 2020), αλλά και
στη χρήση της ηρωίνης. Ωστόσο
αυξητική τάση καταγράφηκε στη
χρήση της κοκαΐνης (από 2 δόσεις
ανά 1.000 κατοίκους σε 3,39 δόσεις).
Τέλος, διεφάνη διπλασιασμός στη
χρήση τεχνικών γλυκαντικών και
συμπληρωμάτων διατροφής, που
πιθανώς προκύπτει από την αύ-
ξηση της κατανάλωσης τροφίμων
λόγω της συνεχούς παραμονής
στο σπίτι. 

Το σχετικό άρθρο υπογράφεται
από τους Νικηφόρο Αλυγιζάκη, Αι-
κατερίνη Γαλάνη, Νικόλαο Ρούση,
Reza Aalizadeth, Θάνο Δημόπουλο
και Νικόλαο Θωμαΐδη, οι οποίοι
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
στους διαχειριστές του Κέντρου
Επεξεργασίας λυμάτων, Σπυρίδωνα
Δημουλά και Ηρακλή Καραγιάννη,
στο προσωπικό ΕΥΔΑΠ και στους
εργαζομένους στην Ψυττάλεια.

Υπό τη διοίκηση του Τιμ Κουκ η
Apple εμφάνισε υπερδιπλάσια έ-
σοδα, η τιμή της μετοχής της είχε
απόδοση άνω του 1.100% και η
χρηματιστηριακή αξία της υπερέβη
τα 2 τρισ. δολάρια. 

Η άνοδος των τιμών στρέφει
τους Γερμανούς στον χρυσό
Αύξηση κατά 35% της ζήτησης για ράβδους το πρώτο εξάμηνο του έτους

Εν ευθέτω χρόνω η αλλαγή πολιτικής της Fed
Για δεύτερη φορά, εξαιτίας της πανδημίας,
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)
διοργανώνει το καθιερωμένο καλοκαιρινό
συνέδριο στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ
χωρίς φυσική παρουσία. Εντούτοις είναι η
πολλοστή φορά που οι αναλυτές διερωτώνται
μήπως ήρθε η ώρα να περιορίσουν οι διοι-
κητές των κεντρικών τραπεζών τις παρεμ-
βάσεις στις αγορές ομολόγων και να αλλάξουν
το μείγμα της νομισματικής πολιτικής που
ακολουθούν, όπως αναφέρει σε σχετικό δη-
μοσίευμά της η Deutsche Welle. Κάποτε θα
γίνει, ασφαλώς, αυτό. Αλλά θα γίνει τώρα;

Οποιαδήποτε ανακοίνωση, ακόμη και
ένας υπαινιγμός επί του θέματος θα μπορούσε
να προκαλέσει μεγάλη κάμψη στους χρη-
ματιστηριακούς δείκτες. Ο Γιοργκ Κρέμερ,

επικεφαλής οικονομολόγος της
Commerzbank, δεν αναμένει άμεσες απο-
φάσεις. «Πράγματι, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ είχε αφήσει να εννοηθεί –και μά-
λιστα επανειλημμένως τις τελευταίες εβδο-
μάδες– ότι εν ευθέτω χρόνω θα κλείσει τη
στρόφιγγα για τις αγορές ομολόγων. Αλλά
γιατί να το επισπεύσει;»

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τελευταία
έκθεση της Fed για την απασχόληση στις
ΗΠΑ δεν κομίζει νέα στοιχεία που θα δικαι-

ολογούσαν αλλαγή πλεύσης. Εχει σημασία
αυτό γιατί, σε αντίθεση με την EKT, η Fed
δεν εστιάζει αποκλειστικά στη σταθερότητα
των τιμών αλλά και στον στόχο της «πλήρους
απασχόλησης». Σε μηνιαία βάση η Fed α-
γοράζει κρατικά ομόλογα και εταιρικά ενυ-
πόθηκα ομόλογα 120 δισ. δολαρίων. Μαζί
με την καθήλωση του βασικού επιτοκίου
στο 0,25%, η παρέμβαση στις αγορές ομο-
λόγων προσφέρει ένα ισχυρό κίνητρο για
την οικονομική ανάπτυξη. Οσο για τον στόχο

του πληθωρισμού, η Fed εκτιμάει ότι αυτός
έχει ήδη επιτευχθεί. 

Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο ο πληθω-
ρισμός έφθασε στο 5,4%. Ωστόσο, η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επιμένει πως
αυτό συνδέεται με τις συγκυριακές αυξήσεις
στις τιμές των καυσίμων αλλά και των τρο-
φίμων. Ο Φόλκερ Βίλαντ, καθηγητής Οικο-
νομικών στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρ-
της, εκφράζει επιφυλάξεις. «Οι τιμές των
εισαγωγών ήταν εκείνες που κρατούσαν σε

χαμηλά επίπεδα τον πληθωρισμό τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει
στο μέλλον», τονίζει ο Γερμανός οικονομο-
λόγος. Θεωρεί μάλιστα ότι «η αβεβαιότητα
του τελευταίου καιρού για τη λειτουργία
των αλυσίδων ανεφοδιασμού αλλά και η
αύξηση στο κόστος μεταφοράς των προϊό-
ντων υποδηλώνουν μια τάση για άνοδο στις
τιμές των εισαγωγών, με επιπτώσεις πιο
μόνιμες από εκείνες που εκτιμούν αυτήν
τη στιγμή οι διοικητές των κεντρικών τρα-
πεζών».

Οταν το 2013 ο τότε επικεφαλής της Fed
Μπεν Μπερνάνκι δήλωσε ότι τερματίζει την
παρέμβασή του στην αγορά ομολόγων προ-
κάλεσε αναταράξεις στις αγορές, οι οποίες
έπληξαν κυρίως τις αναδυόμενες οικονομίες.
Σήμερα το πλαίσιο είναι διαφορετικό, όπως
αναφέρει η Deutsche Welle. Η αμερικανική
οικονομία ανθεί με το πακέτο στήριξης
ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων του Τζο Μπάιντεν,
ενώ και οι διεθνείς αγορές φαίνονται καλύτερα
προετοιμασμένες για να απορροφήσουν
τους κραδασμούς. Αλλά και η ίδια η Fed θα
ήθελε να αποφύγει μια επανάληψη του 2013,
όπως εκτιμά ο Κάρστεν Μπζέσκι, επικεφαλής
οικονομολόγος στη γερμανική θυγατρική
της τράπεζας ING.

Ενα άλλο μείζον ζήτημα είναι η εύθραυστη
αγορά ακινήτων. Η χαλαρή νομισματική πο-
λιτική των τελευταίων ετών έχει πυροδοτήσει
έκρηξη αγοραπωλησιών. «Τώρα η Ομοσπον-
διακή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι
προσεκτική στους χειρισμούς της», προει-
δοποιεί, τέλος, ο Κάρστεν Μπζέσκι, «γιατί
αν πατήσει απότομα το φρένο των επιτοκίων,
τότε η αγορά ακινήτων θα καταρρεύσει και
αυτό είναι σίγουρα κάτι που θέλει να αποφύγει
η Fed».

Με το τραυματικό παρελθόν του υπερπλη-
θωρισμού που γνώρισε η Δημοκρατία της
Βαϊμάρης πριν από έναν αιώνα, οι Γερμανοί
έχουν παγιωμένα αντανακλαστικά ενός φό-
βου απέναντι στην άνοδο των τιμών, πολύ
μεγαλύτερου από εκείνον άλλων λαών. Η ε-
πιτάχυνση που σημειώνουν οι τιμές στρέφει
συλλήβδην του Γερμανούς επενδυτές στον
χρυσό. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Χρυσού, η ζήτηση της μεγαλύ-
τερης ευρωπαϊκής οικονομίας για το λα-
μπρότερο των μετάλλων έφθασε το πρώτο
εξάμηνο του έτους στα υψηλότερα επίπεδα
που έχει σημειώσει από το 2009 και μετά.
Ειδικότερα, η ζήτηση για ράβδους χρυσού
και χρυσά νομίσματα σημείωσε αύξηση 35%
το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση
με το προηγούμενο εξάμηνο, όταν κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα η αντίστοιχη αύξηση
στον υπόλοιπο κόσμο δεν υπερέβη το 20%.

«Εχουμε μακρά ιστορία μεγάλου φόβου
για τον πληθωρισμό, ενός φόβου που έχει
διεισδύσει στον γενετικό μας κώδικα», τονίζει
ο Ραφαέλ Σέρερ, γενικός διευθυντής της ε-
ταιρείας εμπορίας χρυσού Philoro Edelmetalle
GmbH, ενώ υπογραμμίζει πως τους τελευ-
ταίους μήνες ο πληθωρισμός επιταχύνεται
και εξωθεί τους Γερμανούς στο ασφαλές κα-
ταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου. Οι πωλήσεις
της εταιρείας του έχουν αυξηθεί κατά 25%

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020, οπότε είχαν ήδη εκτιναχθεί στα ύψη.

Με την άρση των περιοριστικών μέτρων
στην αρχή του καλοκαιριού και την επα-
νεκκίνηση της γερμανικής οικονομίας, ο
πληθωρισμός στη χώρα σημείωσε άλμα τον
περασμένο μήνα φθάνοντας στο υψηλότερο
επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Οπως ση-
μειώνει ο Ραφαέλ Σέρερ, τα επίμονα αρνητικά
επιτόκια στην Ευρώπη καθιστούν πολύ πιο
ελκυστικά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν
έχουν αποδόσεις, όπως για παράδειγμα ο

χρυσός. Από την πλευρά του ο Αλεξάντερ
Ζάμπφε, διαπραγματευτής στη βιομηχανία
επεξεργασίας χρυσού Heraeus Metals
Germany GmbH & Co, τονίζει πως ο χρυσός
«έπαιζε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο μεταξύ
των Γερμανών επενδυτών, αλλά τώρα υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον και αυτό καθίσταται
πιο φανερό».

Παρά την αυξημένη ζήτηση, όμως, οι
τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει κατά
σχεδόν 7% σε σύγκριση με τις αρχές Ιουνίου.
Ο λόγος είναι ότι η αγορά προεξοφλεί πως

η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα θα
αρχίσει να μειώνει τις αγορές ομολόγων
που οδήγησαν στην εκτόξευση του μετάλλου
το περασμένο έτος, στο ιστορικό ρεκόρ
των 2.000 δολαρίων η ουγγιά. Τα βλέμματα
είναι τώρα στραμμένα στη συνεδρίαση των
μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του κό-
σμου, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά εξαιτίας
της πανδημίας, και ενώ έχουν προηγηθεί
επί εβδομάδες φημολογίες περί επικείμενης
μείωσης του προγράμματος αγοράς ομο-
λόγων.

Στην Ευρωζώνη, αντιθέτως, δεν υπάρχουν
προσδοκίες για αλλαγή στη νομισματική πο-
λιτική της ΕΚΤ, δεδομένου ότι η τράπεζα έχει
επανειλημμένως τονίσει διά στόματος της
προέδρου της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα δια-
τηρήσει τα επιτόκια στα ιστορικά χαμηλά ε-
πίπεδα έως ότου υπερβεί ο πληθωρισμός τον
στόχο του 2%. Αυτό σημαίνει πως η ζήτηση
για χρυσό μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω
στη Γερμανία, ακόμη και αν αποκλιμακωθούν
οι πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα.

BLOOMBERG

Παρά την αυξημένη ζήτηση, οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει κατά 7% σε σύγκριση με τις αρχές Ιουνίου.

<<<<<<

Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στη
χώρα σημείωσε άλμα, φθάνο-
ντας στο υψηλότερο επίπεδο
της τελευταίας δεκαετίας.

<<<<<<

Ακόμη και ένας υπαινιγμός 
επί του θέματος θα μπορούσε
να προκαλέσει μεγάλη κάμψη
στους χρηματιστηριακούς 
δείκτες. Είναι η πολλοστή φορά που οι οικονομικοί αναλυτές διερωτώνται μήπως ήρθε η ώρα να περιορί-

σουν οι διοικητές των αμερικανικών κεντρικών τραπεζών τις παρεμβάσεις στις αγορές ομολόγων.
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Υποχρεωτικό εμβολιασμό επιβάλλουν στους
υπαλλήλους τους πολλές αμερικανικές επι-
χειρήσεις από διάφορους κλάδους, καλώντας
τους να παρουσιάζουν απόδειξη ότι έχουν
εμβολιαστεί. Ορισμένες προβάλλουν την
ίδια απαίτηση και στους πελάτες τους. Κα-
ταλυτική στην αλλαγή στάσης στάθηκε η
άνευ όρων έγκριση που πήρε το εμβόλιο
της Pfizer την περασμένη Δευτέρα, αλλά
και η έκκληση του Αμερικανού προέδρου
την ίδια ημέρα: ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τις
αμερικανικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν
τη δική του τακτική και να ζητήσουν από
τους υπαλλήλους τους να εμβολιαστούν,
διαφορετικά «θα πρέπει να συμμορφωθούν
με αυστηρά υποχρεωτικά μέτρα».

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που από την
αρχή της εβδομάδας αλλάζουν στάση και
από τη σύσταση περνούν στην απαίτηση
προς το προσωπικό τους είναι η Disney, ο
επενδυτικός κολοσσός της Goldman Sachs,
η πετρελαϊκή Chevron, αλλά και η αλυσίδα
φαρμακείων CVS. Από τον Ιούνιο και μετά

τις σχετικές ανακοινώσεις της επενδυτικής
τράπεζας Morgan Stanley και της εταιρείας
διαχείρισης κεφαλαίων BlackRock, πολλοί
επιχειρηματικοί όμιλοι είχαν τολμήσει ήδη
να αλλάξουν στάση, απαιτώντας τον εμβο-
λιασμό του προσωπικού τους. Ακολούθησαν
οι Google και Uber, που απαγόρευσαν επι-
σήμως στους υπαλλήλους την προσέλευση
στα γραφεία τους εφόσον δεν έχουν ολο-
κληρώσει τον εμβολιασμό τους. Τα χέρια,
όμως, των αμερικανικών επιχειρήσεων λύ-
θηκαν κατ’ ουσίαν με την έγκριση που έλαβε
το εμβόλιο της Pfizer. Και αυτό επειδή πολλοί

εργαζόμενοι που ήταν απρόθυμοι να εμβο-
λιαστούν επικαλούνταν το γεγονός ότι τα
εμβόλια των Pfizer, Moderna και Johnson
& Johnson δεν είχαν λάβει από την αρμόδια
αμερικανική αρχή, παρά μόνον την επείγουσα
έγκριση χρήσης. Η τάση δεν έχει, πάντως,
γενικευθεί προς το παρόν. Πολλοί από τους
μεγαλύτερους εργοδότες των ΗΠΑ, οι
Amazon, Home Depot, FedEx, UPS και Target
δεν έχουν ακόμη αναφέρει τίποτε για υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού τους.
Ακόμη και η Walmart έχει περιορίσει τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό μόνο σε όσους υ-
παλλήλους της εργάζονται στην έδρα της.
Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η
American Airlines, παραμένουν στο στάδιο
της «έντονης ενθάρρυνσης» των εργαζομέ-
νων, αλλά αποφεύγουν να τους υποχρεώσουν.
Η εν λόγω αεροπορική εταιρεία προσφέρει,
πάντως, κίνητρα για εμβολιασμό στο προ-
σωπικό της: μία πρόσθετη ημέρα άδειας και
50 δολάρια εν είδει μπόνους. Παράλληλα,
η Delta Air Lines ανακοίνωσε στην αρχή

της εβδομάδας ότι επιβάλλει πρόσθετο α-
σφάλιστρο υγείας ύψους 200 δολαρίων τον
μήνα σε όσους υπαλλήλους της δεν εμβο-
λιάζονται, επικαλούμενη την ανάγκη «να
αντισταθμίσει τον οικονομικό κίνδυνο που
εγκυμονεί για την επιχείρηση η απόφαση
αυτών των υπαλλήλων». Οσον αφορά τους
υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης,
ο Τζο Μπάιντεν τους έχει θέσει από τα τέλη
Ιουνίου ενώπιον της επιλογής είτε να εμβο-
λιαστούν είτε να τηρούν ένα βαρύ υγειονο-
μικό πρωτόκολλο, επαναλαμβάνοντας τα-
κτικά τεστ. Την ίδια στιγμή, τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυσθεί από
κατηγορίες χρηστών εναντίον των επιχει-
ρήσεων που τόλμησαν να επιβάλουν στο
προσωπικό τους τον εμβολιασμό. Ειδικότερα,
τις κατηγορούν ότι παραβιάζουν θεμελιώδεις
ατομικές ελευθερίες, ενώ ο Αντονι Σαμπατίνι,
βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στην πο-
λιτεία της Φλόριντα, κατέθεσε πρόταση νό-
μου που απαγορεύει την τακτική του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού. 

Απόδειξη εμβολιασμού ζητούν
οι αμερικανικές επιχειρήσεις
Καταλυτική στην αλλαγή στάσης η άνευ όρων έγκριση του εμβολίου της Pfizer

Σε Silicon Valley της Ευρώπης έχει ανα-
δειχθεί η Σουηδία, καθώς αποτελεί την
έδρα ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού
νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας, που κα-
τορθώνουν μάλιστα να επιβιώσουν για
αρκετά χρόνια. Το οφείλει σε ένα καινο-
τόμο πρόγραμμα που εγκαινίασε η κυ-
βέρνηση πριν από 23 χρόνια, όταν πολλές
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος δυ-
σκολεύονταν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

Σήμερα η Σουηδία εμφανίζει τον τρίτο
υψηλότερο στον κόσμο ρυθμό ανάδυσης
νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας μετά την
Τουρκία και την Ισπανία, καθώς η χώρα
αριθμεί 20 νεοφυείς ανά 1.000 εργαζομέ-
νους. Μπορεί, άλλωστε, να υπερηφανεύ-
εται για το προσδόκιμο ζωής των νεοφυών
αυτών, που είναι το υψηλότερο, εφόσον
σε 74% οι νεοφυείς της επιβιώνουν για
τουλάχιστον τρία χρόνια – σύμφωνα με
πρόσφατη σχετική μελέτη αναλυτών του
ΟΟΣΑ. Η Στοκχόλμη εμφανίζει, άλλωστε,
το μεγαλύτερο –μετά τη Silicon Valley–
ποσοστό «μονόκερων», όπως αποκαλού-
νται όσες νεοφυείς εταιρείες έχουν αξία
άνω του ενός δισ. δολαρίων. Σύμφωνα
με τη Σάρα Γκεμούρι, στέλεχος της επεν-
δυτικής νεοφυών Atomico, αντιστοιχούν
0,8 «μονόκεροι» ανά 100.000 κατοίκους
της σουηδικής πρωτεύουσας. Οπως τονίζει
η ίδια, στο κέντρο της τεχνολογίας, τη
Silicon Valley, αντιστοιχούν 1,4 «μονό-

κεροι» ανά 100.000. Η σουηδική πρωτεύ-
ουσα είναι, άλλωστε, έδρα ορισμένων νε-
οφυών διεθνους φήμης, όπως οι Spotify
και Skype. 

Οπως επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ
του το Reuters, η σκανδιναβική χώρα όλα
αυτά τα οφείλει στην πρωτοβουλία που
έλαβε τότε η κυβέρνησή της στα τέλη

της δεκαετίας του 1990, με στόχο να βάλει
έναν κομπιούτερ σε κάθε σπίτι. «Οι υπο-
λογιστές δεν ήταν προσιτοί τότε για τις
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος», τονίζει
ο Σεμπάστιαν Ζιμιατκόφσκι, ιδρυτής της
νεοφυούς Klarna, που ανήκε ακριβώς σε
αυτήν την κατηγορία των φτωχών οικο-
γενειών. Προσθέτει, όμως, πως όταν η
κυβέρνηση υιοθέτησε αυτήν τη «μεταρ-
ρύθμιση», όπως την αποκαλεί, η μητέρα
του έσπευσε την άλλη μέρα κιόλας να
τους αγοράσει υπολογιστή. Στο διάστημα
των τριών ετών που ήταν ενεργό το εν
λόγω πρόγραμμα, από το 1998 έως το

2001, 850.000 Σουηδοί αγόρασαν ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. Ο αριθμός αυτός
ισοδυναμεί με περίπου το 25% των
4.000.000 νοικοκυριών που αριθμούσε
τότε η χώρα.

Ετσι ο Ζιμιατκόφσκι άρχισε τότε να
μαθαίνει τη χρήση υπολογιστή από τα
16 του χρόνια. Σήμερα, περισσότερο από
δύο δεκαετίες αργότερα, έχει μια εταιρεία
ηλεκτρονικών πληρωμών, της οποίας  η
αξία ανέρχεται σε 46 δισ. δολάρια και
σχεδιάζει την εισαγωγή της στο χρημα-
τιστήριο. Πολλά τραπεζικά στελέχη προ-
βλέπουν πως το επόμενο έτος θα προχω-
ρήσει στην αρχική δημόσια εγγραφή της
στην αγορά της Νέας Υόρκης.

Αναλυτές του Reuters υπογραμμίζουν
πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο
θα διαρκέσει αυτή η αλματώδης ανάπτυξη
του  κλάδου στη σκανδιναβική χώρα.
Είναι δύσκολο, δεδομένου ότι στη Σουηδία
οι αποδόσεις κεφαλαίου φορολογούνται
με συντελεστή 30%, ενώ ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος ανέρχεται στο
δυσθεώρητο 60%. Είναι ενδεικτική η πε-
ρίπτωση της Spotify, που το 2016 ανα-
κοίνωσε ότι μελετούσε ενδεχόμενη με-
τακίνηση των κεντρικών της γραφείων
και της φορολογικής της έδρας εκτός της
χώρας, καθώς η υψηλή φορολογία την ε-
μπόδιζε να προσελκύσει ταλέντα για τη
στελέχωσή της. Δεν το έχει κάνει πάντως.

Reuters

20 startups τεχνολογίας ανά 1.000 εργαζομένους αριθμεί η Σουηδία 

Η γενιά κάτω από τριάντα, ας
πούμε οι εικοσάρηδες, συνηθί-
ζουν να μην χρησιμοποιούν με-
τρητά. Συναλλαγές χωρίς με-
τρητά είναι μια πρακτική που
εξαπλώνεται σε πολλά μέρη του
κόσμου, διαμορφώνοντας έναν
«άλλον» κόσμο, την κοινωνία
χωρίς χαρτονομίσματα. Αγορά-
ζουν με κάρτα και κυρίως μέσω
ψηφιακών εφαρμογών στα κι-
νητά τους, οι οποίες ενισχύονται
εμφανιζόμενες ως οιονεί τρά-
πεζες, διεκδικώντας χώρο, τζίρο,
κέρδη από τις κανονικές τρά-
πεζες. Οι εφαρμογές, που κά-
ποιοι ονομάζουν νεοτράπεζες,
αναπτύσσονται σε όλον σχεδόν
τον κόσμο, προκαλώντας αμη-
χανία στις εποπτικές αρχές που
ρυθμίζουν την τραπεζική αγορά.
Κι όμως, οι κανονικές τράπεζες
έχουν επανεφεύρει τους εαυτούς
τους, με καλές εφαρμογές που
δουλεύουν στα κινητά, που ε-
πιτρέπουν σε πελάτες πολλές
εργασίες να γίνονται ψηφιακά
από απόσταση, χωρίς να επι-
σκέπτονται καταστήματα.

Η ραγδαία ανάπτυξη των νε-
οτραπεζών, όμως, οφείλεται στο
γεγονός ότι καλύπτονται συ-
γκεκριμένες ανάγκες του κοινού.
Συνήθως αμείβονται επειδή δια-
μεσολαβούν ανάμεσα σε εται-
ρείες χρεωστικών καρτών ή α-
λυσίδων λιανικής με τους πε-
λάτες. Προσφέρουν πλεονεκτή-
ματα, όπως το να αγοράσει κά-
ποιος προϊόντα και να τα πλη-
ρώσει σε 4 δόσεις. Αυτό μοιάζει
με πίστωση από την εφαρμογή
αλλά στην πραγματικότητα προ-
έρχεται από την αλυσίδα λια-
νικής ή τη χρεωστική κάρτα.
Παράλληλα, βέβαια, οι εφαρμο-
γές αναπτύσσουν κι άλλες φι-
λοδοξίες, καθώς «γνωρίζουν»
την καταναλωτική συμπεριφορά
των πελατών και προωθούν
προϊόντα, προσφορές, λύσεις...

Ενας λόγος που η χρήση τους
επεκτείνεται είναι ότι τις απο-
κτούν εύκολα καταναλωτές που
δεν έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν πιστωτική κάρτα λόγω
παλαιών οφειλών, ίσως και κα-
μία σχέση με τράπεζα, μετανά-
στες, νέοι χωρίς εισόδημα.

Στον κόσμο αυτό των «δω-
ρεάν» ψηφιακών εφαρμογών έ-
χουν μέλλον οι τράπεζες; Μια
ανάλογη περίπτωση ζήσαμε
στις τηλεπικοινωνίες. Η ανα-

κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας
έδωσε την ευκαιρία στις εται-
ρείες να εφαρμόσουν κάθε μέ-
θοδο πληρωμών ώστε να αυξή-
σουν τα έσοδά τους. Πληρώσαμε
ανά κλήση, με τον μήνα, με μό-
νιμο συμβόλαιο, με περιστασια-
κή χρήση. Στη συνέχεια όμως
«έχασαν» μέρος της δουλειάς
επειδή εταιρείες τεχνολογίες
μοίρασαν «δωρεάν» εφαρμογές,
όπως WhatsApp, FaceTime,
Viber, Signal κ.ά., χάρη στις ο-
ποίες μιλάμε χωρίς να πληρώ-
νουμε τις εταιρείες τηλεφωνίας.
Αυτές όμως ελέγχουν τις υπο-
δομές, τα κανάλια μέσω των ο-

ποίων προσφέρουν υπηρεσίες
οι εταιρείες τεχνολογίας. Είναι
πολύ πιθανό οι τράπεζες στο
κοντινό μέλλον να είναι οι ρυθ-
μιζόμενες εταιρείες που ελέγ-
χουν τη χονδρική κίνηση των
πληρωμών, οι «αγωγοί»  που ε-
πιτρέπουν τη διακίνηση κεφα-
λαίων παγκόσμια. Αλλωστε η
πραγματική αποστολή τους είναι
να προσφέρουν ρευστότητα
στις αγορές.

Βέβαια, οι νεοτράπεζες έχουν
τα δικά τους προβλήματα. Τα
κέρδη από τη διαμεσολάβηση
προϋποθέτουν ότι ο όγκος συ-
ναλλαγών μεγαλώνει συνεχώς
και τα έξοδα είναι ελεγχόμενα.
Οι περισσότερες έχουν ζημίες,
που δικαιολογούνται προς το
παρόν, επειδή είναι σε φάση α-
νάπτυξης. Η επιτυχία τους όμως
ανοίγει την όρεξη μεγάλων παι-
κτών, στον χώρο της τεχνολο-
γίας, των λιανικών πωλήσεων
αλλά και των τραπεζών, που
δείχνουν πρόθυμοι να τους ε-
ξαφανίζουν είτε αγοράζοντάς
τους είτε δημιουργώντας δικές
τους ψηφιακές εφαρμογές...

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

<<<<<<<

Οι εφαρμογές, που
κάποιοι ονομάζουν
νεοτράπεζες, ανα-
πτύσσονται σε όλον
σχεδόν τον κόσμο,
προκαλώντας αμηχα-
νία στις εποπτικές αρ-
χές που ρυθμίζουν
την τραπεζική αγορά. 

<<<<<<<

Ανάμεσά τους η Disney, 
ο επενδυτικός κολοσσός Gold-
man Sachs, η πετρελαϊκή
Chevron και η αλυσίδα φαρμα-
κείων CVS.

<<<<<<<

Σε ποσοστό 74% οι νεοφυείς
επιχειρήσεις της επιβιώνουν
για τουλάχιστον τρία χρόνια,
σύμφωνα με πρόσφατη σχε-
τική μελέτη του ΟΟΣΑ.

Οι νεοτράπεζες αλλάζουν
την καταναλωτική αγορά

Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους προβάλλουν την απαίτηση για εμβολιασμό και στους πελάτες τους.

Η σουηδική πρωτεύουσα είναι έδρα ορισμένων νεοφυών εταιρειών διεθνούς φήμης, όπως οι Spotify και Skype. 
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Ηταν μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη στην
Καμπούλ όταν το τελευταίο αμερικανικό με-
ταγωγικό C-17 απογειωνόταν από το αερο-
δρόμιο, με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Ρος Γου-
ίλσον μεταξύ των επιβατών του. Λίγο αργό-
τερα ο νυχτερινός ουρανός της αφγανικής
πρωτεύουσας φωτιζόταν από πυρά και πυ-
ροτεχνήματα των Ταλιμπάν, που πανηγύριζαν
τη νίκη τους στον εικοσαετή πόλεμο με α-
ντίπαλο την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη
της σύγχρονης εποχής. 

«Είναι μια ιστορική στιγμή μιας ιστορικής
ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των
φονταμενταλιστών, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ,
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η η-
γεσία τους μέσα στον χώρο του αεροδρομίου,
μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. «Εί-
μαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι απε-
λευθερώσαμε τη χώρα μας από μια μεγάλη
δύναμη», προσέθεσε, ενώ Ταλιμπάν με ο-
πλισμό και εξαρτύσεις Αμερικανών πεζοναυ-
τών είχαν παραταχθεί περιμετρικά, αναλαμ-
βάνοντας την ασφάλεια του αεροδρομίου.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο,
εκπρόσωποι των Ταλιμπάν εικονίζονται να
επιθεωρούν στον χώρο του αεροδρομίου
στρατιωτικά οχήματα και ελικόπτερα που
είχαν εγκαταλείψει οι Αμερικανοί. Ο εκπρό-
σωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε
όμως στο CNN ότι οι αμερικανικές δυνάμεις

είχαν φροντίσει να αφαιρέσουν κρίσιμα ε-
ξαρτήματα από το πολεμικό υλικό που άφησαν
πίσω τους, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από τους Ταλιμπάν.

Η πρώτη ημέρα της νέας εποχής για το
Αφγανιστάν ξημέρωσε με πυκνή πολιτική
ομίχλη, σε ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από
τις πιεστικές αγωνίες των πολιτών. Από τα
χαράματα, πυκνές ουρές σχηματίζονταν έξω
από τα ΑΤΜ τραπεζών, καθώς πολίτες πά-
σχιζαν να σηκώσουν από τους λογαριασμούς
τους έστω και αυτά τα λιγοστά χρήματα που
δικαιούνταν ύστερα από την επιβολή ορίων
στις αναλήψεις λόγω των δραματικά περιο-
ρισμένων συναλλαγματικών διαθεσίμων. Κά-
ποιοι από αυτούς, μιλώντας στο πρακτορείο
Reuters με την προϋπόθεση της ανωνυμίας,
ανέφεραν ότι είδαν, για πρώτη φορά μετά
την άλωση της Καμπούλ, Ταλιμπάν να χτυ-
πούν γυναίκες με ραβδιά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τουλάχιστον επτά
Ταλιμπάν έχασαν τη ζωή τους όταν δυνάμεις
τους επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εισβάλουν
στην κοιλάδα Παντσίρ, τελευταίο οχυρό των
ανυπότακτων δυνάμεων της αντιπολίτευσης
υπό τον τοπικό ηγέτη Αχμάντ Μασούντ. Αν
και διατηρούν τον έλεγχο του συντριπτικά
μεγαλύτερου μέρους της χώρας, οι Ταλιμπάν
δεν έχουν σχηματίσει ακόμη κυβέρνηση. Οι
Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει
ως έναν από τους όρους για έξοδο των Ταλι-
μπάν από τη διεθνή απομόνωση τον σχη-
ματισμό αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Μεχ-
μούντ Κουρέσι εκτίμησε χθες ότι θα σχημα-
τιστεί «κυβέρνηση ευρείας συναίνεσης»
εντός των ερχόμενων ημερών, αλλά πολλοί,
εντός και εκτός Αφγανιστάν, διατηρούν ζω-
ηρές αμφιβολίες.

Στο Λονδίνο, ο υπουργός Εξωτερικών Ντό-
μινικ Ράαμπ διέψευσε δημοσίευμα της ιστο-
σελίδας Politico, σύμφωνα με το οποίο οι Βρε-
τανοί είχαν πιέσει τους Αμερικανούς να πα-
ραμείνει ανοικτή η μοιραία πύλη Αμπι, στο
αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου εκδηλώθηκε
η επίθεση αυτοκτονίας της περασμένης Πέ-
μπτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους

τουλάχιστον 170 άνθρωποι. «Απομακρύναμε
το πολιτικό μας προσωπικό μέσω του κέντρου
διεκπεραίωσης, αλλά είναι εντελώς αναληθής
ο ισχυρισμός ότι δεν φροντίζαμε για την α-
σφάλειά τους μέσα στο αεροδρόμιο και ότι
πιέζαμε να παραμείνει η πύλη ανοικτή», δή-
λωσε ο Ράαμπ στο Sky News.

REUTERS, A.P.

Αγωνίες και φόβοι
για την επομένη
της αποχώρησης
Πανηγύρια από Ταλιμπάν για τη νίκη τους
εναντίον μιας «μεγάλης δύναμης»

<<<<<<<

Οι φονταμενταλιστές έχασαν
τουλάχιστον επτά μαχητές όταν
επιχείρησαν να εισβάλουν στην
ανυπότακτη κοιλάδα Παντσίρ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Με ανέκφραστο
πρόσωπο, μόνος και σκυφτός,
κρατώντας το όπλο του ανά χεί-
ρας και τυλιγμένος σε ένα από-
κοσμο πράσινο φως, ο υποστρά-
τηγος Κρίστοφερ Ντόναχιου,
διοικητής της 82ης αερομετα-
φερόμενης μεραρχίας, ήταν ο
τελευταίος Αμερικανός που α-
ποχώρησε κατά τη χθεσινή νύ-
χτα από το Αφγανιστάν. Η φω-
τογραφία του, που είναι τρα-
βηγμένη με φακό νυχτερινής
όρασης και την οποία έδωσε
στη δημοσιότητα το αμερικα-
νικό Πεντάγωνο, έγινε σύμβολο
του άδοξου τέλους μιας επιχεί-
ρησης που κράτησε δύο δεκα-
ετίες και είχε ως αποτέλεσμα
την αποκατάσταση των Ταλι-
μπάν στην αφγανική εξουσία. 

Ο Ντόναχιου έμεινε τελευ-
ταίος, προτού επιβιβαστεί σε
ένα αεροσκάφος C-17 στο αε-
ροδρόμιο της Καμπούλ, την ώρα
που εξέπνεε η διορία που είχαν
θέσει οι ίδιες οι ΗΠΑ για την α-
πόσυρση των δυνάμεών τους.
Το συνταρακτικό στιγμιότυπο
αναρτήθηκε στον λογαριασμό
Twitter του αμερικανικού Πε-
νταγώνου, αναγνωρίζοντας τον
Ντόναχιου ως τον τελευταίο
στρατιώτη αυτού του παρατε-
ταμένου πολέμου, στον οποίο
υπηρέτησαν περισσότεροι από
775.000 Αμερικανοί τα τελευταία
20 χρόνια. Ο Ντόναχιου μετέβη
στο Αφγανιστάν μέσα στον Αύ-
γουστο για να συνδράμει στην
ασφάλεια του αεροδρομίου της
Καμπούλ ενόψει της κρίσιμης
ημερομηνίας της 31ης Αυγού-
στου. Πρώην ειδικός συνεργά-
της του επικεφαλής του γενικού
επιτελείου, ο Ντόναχιου είχε
διατελέσει διοικητής της κοινής

δύναμης ειδικών αποστολών
στο πλαίσιο της επιχείρησης
με την κωδική ονομασία
«Freedom’s sentinel» (Φρουρός
ελευθερίας). Σύμφωνα με την
εφημερίδα USA Today, είχε α-
ποφοιτήσει από τη στρατιωτική
ακαδημία των ΗΠΑ το 1992 και
είχε κληθεί 17 φορές για να ε-
πιβλέψει τις επιχειρήσεις σε
Αφγανιστάν, Ιράκ,  Συρία, Βό-
ρεια Αφρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη. 

Μιλώντας μετά την αναχώ-
ρηση του Ντόναχιου από την
Καμπούλ, ο στρατηγός Φρανκ
Μακένζι, επικεφαλής της κε-

ντρικής αμερικανικής διοίκη-
σης, ανέφερε σε συνέντευξη
Τύπου: «Ενα από τα τελευταία
πράγματα που έκανε ο υποστρά-
τηγος Ντόναχιου ήταν να μιλή-
σει με τον διοικητή των Ταλι-
μπάν, με τον οποίο είχε αναλάβει
τον συντονισμό της αποχώρη-
σης, για την ώρα κατά την οποία
επρόκειτο να φύγουμε, ώστε να
γνωρίζουν ότι φεύγουμε». Πριν
απογειωθεί το αεροσκάφος, ο
Ντόναχιου έστειλε ένα τελευ-
ταίο μήνυμα: «Κάνατε καλή δου-
λειά, είμαι περήφανος για ό-
λους».

Ο τελευταίος
Αμερικανός
στρατιώτης

<<<<<<

Ο υποστράτηγος
Κρίστοφερ Ντόναχι-
ου, διοικητής της 82ης
αερομεταφερόμενης
μεραρχίας, αποχώρη-
σε χθες από το Αφγα-
νιστάν.

Μαχητές Ταλιμπάν πανηγυρίζουν στους δρόμους της πόλης Κανταχάρ. «Είναι μια ιστορική στιγμή
μιας ιστορικής ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους.

Mεταβολές
από Μητσοτάκη
στα υπουργεία
των κρίσεων
Στα Προστασίας του Πολίτη και Υγείας

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπό τη σκιά της μη αποδοχής από πλευράς
του Ευάγγελου Αποστολάκη της θέσης Πο-
λιτικής Προστασίας ολοκληρώθηκε χθες
η διαδικασία του ανασχηματισμού, ο οποίος
δεν ήταν τελικά σαρωτικός, όπως είχε προ-
αναγγείλει από την Κυριακή η «Κ». Η κε-
ντρική φιλοσοφία ήταν οι αλλαγές στα δύο
υπουργεία των κρίσεων, με τους Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, Νίκο Χαρδαλιά και Βασίλη
Κικίλια, Βασίλη Κοντοζαμάνη να αποχωρούν
από το Προστασίας του Πολίτη και το Υ-
γείας, αντίστοιχα, και να δίνουν τη σκυτάλη
σε νέους υπουργούς και αναπληρωτές. Ου-
σιαστικά ο πρωθυπουργός για μια ακόμα

φορά επέλεξε τις στοχευμένες αλλαγές
εκεί που είχε εντοπίσει αδυναμίες και προ-
βλήματα, αφήνοντας σχεδόν ανέπαφο το
υπόλοιπο σχήμα σε επίπεδο υπουργών. Ε-
τσι, παραμένουν στα υπουργικά τους πόστα
οι Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Δένδιας,
Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κωστής Χατζη-
δάκης, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Σκρέκας,
Λίνα Μενδώνη, Κώστας Τσιάρας, Μάκης
Βορίδης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κώστας
Καραμανλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, Σπή-
λιος Λιβανός, Νότης Μηταράκης, συν βε-
βαίως οι δύο υπουργοί Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης και Ακης Σκέρτσος.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν σχετικά
πως πρόκειται για έναν ανασχηματισμό
«ανοικτών μετώπων», καθώς αξιοποιεί την
εμπειρία όχι μόνο την πρόσφατη, αλλά και
της τελευταίας διετίας συνολικά, ενώ την

ίδια ώρα ο βασικός κορμός των υπουργείων
στην ανάπτυξη, στις υποδομές και στην
απορρόφηση πόρων παραμένει ίδιος χωρίς
να χαλάει την κεντρική στόχευση της κυ-
βέρνησης, που είναι η οικονομική ανάπτυξη
και η επόμενη, μετά την πανδημία, ημέρα.
Βασικός λόγος των μετρημένων στα δά-
χτυλα αλλαγών είναι πως το Μαξίμου α-
ποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο της
τελευταίας διετίας και ο κ. Μητσοτάκης
δεν θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά ένα
σχήμα που θεωρεί πως έχει ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις. «Οι αλλαγές αποτυπώνουν»,
λένε κυβερνητικές πηγές, «το γεγονός ότι
η κυβέρνηση έχει ένα απολύτως θετικό
έργο την τελευταία διετία. Για αυτό και ο
βασικός κορμός δεν υπάρχει κανένας λόγος
να αλλάξει για επικοινωνιακούς λόγους».
Και συμπλήρωναν πως «ο πρωθυπουργός
έχει δείξει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες
περιπτώσεις ότι οι κινήσεις του στον τομέα
αυτόν είναι καλά ζυγισμένες, σωστά προ-
σανατολισμένες και πάντοτε σε συνάφεια
με τις βασικές αρχές της διακυβέρνησής
του». 

Επιστροφή Θεοδωρικάκου
Στα αξιοσημείωτα του ανασχηματισμού

είναι η σαφής ενίσχυση της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας, καθώς στο νέο σχήμα ει-
σήλθαν συνολικά πέντε βουλευτές. Δεσπόζει
βεβαίως η επιστροφή του Τάκη Θεοδωρι-
κάκου, ενώ τέσσερις ακόμη βουλευτές, οι
Ανδρέας Κατσανιώτης, Σίμος Κεδίκογλου
και Μιχάλης Παπαδόπουλος, αλλά και βε-
βαίως ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης, μπαίνουν στην κυβέρνηση. Ο ανα-
σχηματισμός, όπως επισημαίνουν κυβερ-
νητικοί κύκλοι, έχει και γεωγραφικό στίγμα,
καθώς τρεις κρίσιμες περιοχές θα εκπρο-
σωπούνται πλέον στην κυβέρνηση. Πρό-
κειται για την Αχαΐα, τον τρίτο σε πληθυσμό
νομό της χώρας, τη Δυτική Μακεδονία
μέσω της υφυπουργοποίησης του Μιχάλη
Παπαδόπουλου που προέρχεται από την
Κοζάνη, μια περιοχή κομβική για την α-
πολιγνιτοποίηση, και την πυρόπληκτη Εύ-
βοια.  

<<<<<<

Ο πρωθυπουργός επέλεξε τις
στοχευμένες αλλαγές εκεί
που είχε εντοπίσει αδυναμίες
και προβλήματα, αφήνοντας
σχεδόν ανέπαφοτο υπόλοιπο
σχήμασε επίπεδο υπουργών. 

Αιχμηρά βέλη από την αντιπολίτευση
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Με ανακοινώσεις και δηλώσεις μέσω
των οποίων παραδοσιακά αποδοκιμά-
ζονται οι εκάστοτε αλλαγές στη σύνθεση
των κυβερνήσεων, υποδέχθηκαν και
τις τωρινές της κυβέρνησης Μητσοτάκη
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για
«ομολογία αποτυχίας» κάνουν λόγο οι
περισσότεροι, ενώ ενδιαφέρον έχει το
γεγονός ότι βέλη κριτικής στρέφονται
και προς τον κ. Αθ. Πλεύρη, ο οποίος
αναλαμβάνει το άκρως ευαίσθητο εν
μέσω πανδημίας υπουργείο Υγείας.

«Ο κ. Μητσοτάκης με τις επιλογές
του ομολόγησε κυνικά την παταγώδη
αποτυχία του. Πανηγύριζε για την “ε-
πιτυχή” διαχείριση της πανδημίας και
έδιωξε τον κ. Κικίλια για να βάλει έναν
ακροδεξιό. Πανηγύριζε γιατί “ο σχε-
διασμός στις πυρκαγιές πέτυχε” και έ-
διωξε τους αρμόδιους υπουργούς», σχο-
λίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να προσθέσει: «Ο-
ποια πρόσωπα όμως και να αλλάξει, η

αποτυχία έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος
Μητσοτάκης. Και οι πολίτες αντιμετω-
πίζουν την παταγώδη αποτυχία του κ.
Μητσοτάκη στην καθημερινότητά
τους». Κατά του κ. Πλεύρη μίλησαν ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Ευκλ. Τσακαλώτος στη Βουλή, αλλά και
ο πρώην υπουργός Υγείας Α. Ξανθός,
ενώ από την πλευρά της η κ. Σία Ανα-
γνωστοπούλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Η χειρότερη υπουργός Πολιτισμού της
μεταπολίτευσης, η κ. Μενδώνη, παρα-
μένει αμετακίνητη στη θέση της». Για
«ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυ-

βέρνησης στα μεγάλα θέματα της παν-
δημίας και της αντιμετώπισης των φυ-
σικών καταστροφών» κάνει λόγο σε α-
νακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ αναφερόμενο
στον ανασχηματισμό. «Ο κ. Μητσοτάκης
συνεχίζει με εμφανή τρόπο τη στροφή
προς τα δεξιά. Η παρουσία των κ. Βορίδη
- Γεωργιάδη - Πλεύρη σε σημαντικές
θέσεις υπουργών καταρρίπτει τον “μύ-
θο” περί κεντρώας πολιτικής.

»Το μόνο άνοιγμα που έγινε είναι
προς την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας,
προφανώς ενόψει των ερχόμενων ε-
κλογών. Αντί για επανεκκίνηση, όπισθεν
ολοταχώς», προστίθεται.

«Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός
δεν συνιστά κάποιου είδους “επανεκ-
κίνηση”, αλλά “επιτάχυνση” του αντι-
λαϊκού κυβερνητικού έργου, με τη “θυ-
σία” κάποιων υπουργών που συνδέθη-
καν με τις πρόσφατες καταστροφές και
με σκοπό να κρυφτούν οι συνολικές
πολιτικές ευθύνες», υποστηρίζει το
Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Ο μύθος περί δήθεν “επιτυχημένης
διαχείρισης” της πανδημίας και των
πυρκαγιών κατέρρευσε με πάταγο. Οι
“επιτυχημένοι” υπουργοί της διαχείρι-
σης της πανδημίας και των πυρκαγιών,
όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, κρίθηκαν
από τον ίδιο ανεπιτυχείς και από τον
ίδιο “κατεδαφίστηκαν”», σχολιάζει η
Ελλ. Λύση.

«Ο ανασχηματισμός του κ. Μητσο-
τάκη δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να
είναι τίποτα άλλο από μια απλή ανα-
διάταξη στις πολυθρόνες του “Τιτανι-
κού”», σημειώνεται σε σχόλιο του Μέ-
ΡΑ25, με τον επικεφαλής του κόμματος
Γ. Βαρουφάκη να υποστηρίζει αναφε-
ρόμενος επίσης στο πρόσωπο του δια-
δόχου του κ. Κικίλια στο κυβερνητικό
σχήμα: «Νέος υπουργός Υγείας ένας
κύριος που έχει προαναγγείλει πως οι
μετανάστες θα πεθαίνουν στους δρό-
μους σαν τα αδέσποτα. Συγχαρητήρια,
κ. Μητσοτάκη. Ξεπεράσατε σε μισαν-
θρωπισμό και τον Σαλβίνι».

Βασικός λόγος των μετρημένων στα δάχτυλα αλλαγών είναι πως το Μαξίμου αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο της τελευταίας διετίας και ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να
αλλάξει ριζικά ένα σχήμα που θεωρεί πως έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. 

<<<<<<

Για τις αλλαγές στο κυβερ-
νητικό σχήμα – Εντονη κρι-
τική για την επιλογή Πλεύ-
ρη στο υπουργείο Υγείας.
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Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ 

Αντιμέτωποι με το πρώτο κύμα μεγάλων
αυξήσεων στις τιμές ρεύματος, αποτέ-
λεσμα ενός εκρηκτικού κοκτέιλ που κρα-
τάει σταθερά υψηλά τις τιμές στη χον-
δρεμπορική αγορά ρεύματος σε όλη την
Ευρώπη, θα έρθουν μικρές επιχειρήσεις
και νοικοκυριά μέσα στον Σεπτέμβριο.
Οι υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική
αγορά που έσπασαν κάθε ρεκόρ τον Αύ-
γουστο, πυροδοτούμενες και από την υ-
ψηλή ζήτηση λόγω του παρατεταμένου
καύσωνα, θα φέρουν –σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της αγοράς– αυξήσεις στα τι-
μολόγια ρεύματος που θα φτάσουν μέχρι
και το 50%, ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πα-
λεύουν να ορθοποδήσουν από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας. 

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και συνολικότερα στην κυβέρ-
νηση ο προβληματισμός για την επιβά-
ρυνση των καταναλωτών αλλά και των
αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε προϊόντα
και υπηρεσίες από την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους είναι έντονος, ωστόσο
δεν υπάρχουν εργαλεία για τον περιορισμό
τους, αφού κατά κύριο λόγο οι αυξήσεις
είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων,
που συνδέονται με τη σημαντική άνοδο
των τιμών των CO2 ως αποτέλεσμα της

πολιτικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλ-
λαγή και το συνεχιζόμενο ράλι της τιμής
του φυσικού αερίου. 

Η Gazprom
H στάση της ρωσικής Gazprom, βα-

σικού προμηθευτή της Ευρώπης σε φυ-
σικό αέριο, να μην παραδίδει τις συμπλη-
ρωματικές ποσότητες που έχει ανάγκη
η ευρωπαϊκή αγορά ενόψει του χειμώνα,
προκειμένου να πιέσει τις ευρωπαϊκές
αρχές για την έγκριση του αγωγού Nord
Stream 2, σε συνδυασμό με την αύξηση
της ζήτησης LNG από τις χώρες της Ασίας
έχουν οδηγήσει τις τιμές του εισαγόμενου
καυσίμου στα 48 ευρώ/μεγαβατώρα από
τα 25 ευρώ η μεγαβατώρα τον Μάιο. Οι
τιμές στις χονδρεμπορικές αγορές της
Ευρώπης έχουν πάρει «φωτιά» και κινού-
νται σταθερά πια πάνω από τα 100 ευρώ
η μεγαβατώρα, με τα υψηλότερα επίπεδα
να διαμορφώνονται στις χώρες των Βαλ-
κανίων (Βουλγαρία 155 ευρώ, Σερβία 145

ευρώ, Κροατία και Σλοβενία 125 ευρώ,
Ρουμανία και Ουγγαρία 115 ευρώ) και
την Ελλάδα να εξακολουθεί να κρατάει
τα σκήπτρα της πιο ακριβής αγοράς, με
τιμή στα 157 ευρώ η μεγαβατώρα, αυξη-
μένη κατά 70% από τις αρχές του έτους.

Τα παράπονα των καταναλωτών που
έχουν ήδη παραλάβει «φουσκωμένους»
λογαριασμός ρεύματος προς τη ΡΑΕ και
το υπουργείο πέφτουν βροχή το τελευταίο
διάστημα, ενώ χαρακτηριστική είναι και
η πρόσφατη παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ, η
οποία χτύπησε καμπανάκι για την επι-
βάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
εκ των οποίων μία στις τέσσερις έχει α-
πλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. 

Προσπάθειες συγκράτησης
Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν

τουλάχιστον κερδοσκοπικές τάσεις, αφού
οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι τιμές
θα σταθεροποιηθούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα στα υψηλά επίπεδα των 100
ευρώ η μεγαβατώρα, η πολιτική ηγεσία
του ΥΠΕΝ έχει ζητήσει από τη ΡΑΕ αυ-
στηρή επιτήρηση της χονδρεμπορικής
αγοράς. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και
η πρωτοβουλία της ΡΑΕ να θέσει σε δια-
βούλευση προτάσεις για την ενίσχυση
της διαφάνειας των τιμολογίων, ώστε ο
καταναλωτής να γνωρίζει όταν υπογράφει
σύμβαση το τελικό κόστος που θα πλη-

ρώσει και με την ενεργοποίηση της ρήτρας
αναπροσαρμογής που εφαρμόζουν οι
προμηθευτές, οι οποίες όμως βρίσκουν
αντίθετες τις εταιρείες προμήθειας, συ-
μπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ. Η σχετική
διαβούλευση που έληγε χθες πήρε πα-
ράταση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Στο
πλαίσιο συγκράτησης των αυξήσεων ε-
ντάσσεται και η απόφαση της ΡΑΕ να ε-
πιμερίσει την ανάκτηση ποσού ύψους
16,7 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ που αντι-
στοιχεί σε υποανάκτηση εσόδου για τη
χρήση του δικτύου διανομής του έτους
2019, σε ορίζοντα 8ετίας. Ετσι, το ποσό
που θα περάσει στην κατανάλωση ως
χρέωση τέλους δικτύου για το 2021 πε-
ριορίστηκε σε 1,2 εκατ. ευρώ που αντι-
στοιχεί στον ΔΕΔΔΗΕ.

Υπό συζήτηση, τέλος, φαίνεται να έχει
τεθεί από κάποιες πλευρές η ελάφρυνση
των λογαριασμών ρεύματος για τους οι-
κιακούς καταναλωτές μέσω της μείωσης
του ΕΤΜΕΑΡ, υπό την έννοια ότι θα μπο-
ρούσε το πλεόνασμα που δημιουργείται
στον ΕΛΑΠΕ από την αύξηση της χον-
δρεμπορικής τιμής ρεύματος να διαμοι-
ραστεί στους καταναλωτές, περιορίζοντας
τη συνεισφορά που καταβάλλουν οι ίδιοι.
Με επιφύλαξη βλέπει η ΡΑΕ πάντως ένα
τέτοιο σενάριο, καθώς εκτιμά ότι το πλε-
όνασμα του ΕΛΑΠΕ δεν έχει σταθερο-
ποιηθεί.

Αυξήσεις-φωτιά έως και 50%
στους λογαριασμούς ρεύματος
Ηλεκτροσόκ σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

Ενδυση και υπόδηση
οι κερδισμένες
των θερινών εκπτώσεων
Φτωχός είναι ο απολογισμός των φετινών
θερινών εκπτώσεων, καθώς –παρά το
γεγονός ότι αυτές διήρκεσαν μία εβδο-
μάδα περισσότερο σε σύγκριση με τα
προηγούμενα χρόνια– η πλειονότητα
των εμπορικών επιχειρήσεων κατέγραψε
τζίρο χαμηλότερο από αυτόν των θερινών
εκπτώσεων του 2020. Αν και οι επιχει-
ρήσεις που σημείωσαν χειρότερες επι-
δόσεις σε σύγκριση με πέρυσι είναι σα-
φώς λιγότερες σε σχέση με όσες είχαν
σημειώσει μείωση του τζίρου το 2020
έναντι του 2019, σε καμιά περίπτωση
δεν φαίνεται να έχει επανέλθει το λια-
νεμπόριο στα προ πανδημίας επίπεδα.
Βεβαίως υπάρχουν και διαφοροποιήσεις
από κλάδο σε κλάδο και από περιοχή σε
περιοχή, με την ένδυση - υπόδηση να
είναι οι πιο ωφελημένες από τις θερινές
εκπτώσεις και τις εμπορικές επιχειρήσεις
των τουριστικών περιοχών να εμφανίζουν
θετικότερη εικόνα από αυτή των επι-
χειρήσεων της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα έρευνας που πραγματοποίησε
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επιχει-
ρηματικότητας και Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ -
ΕΣΕΕ), το 34% των επιχειρήσεων δήλωσε
ότι κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις
σημείωσε καλύτερες πωλήσεις σε σύ-
γκριση με πέρυσι. Ωστόσο, το 44% δή-
λωσε ότι ο τζίρος του ήταν μειωμένος
σε σχέση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι
το 2020 το 81% των επιχειρήσεων είχε
δηλώσει ότι είχε μειωμένο τζίρο σε σύ-
γκριση με τις θερινές εκπτώσεις του
2019 και μόλις το 2% καλύτερο.

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις
που αυξήθηκε ο τζίρος, η αύξηση ήταν
σχετικά μικρή. Το 34% αυτών που ση-
μείωσαν καλύτερες επιδόσεις φέτος κα-
τέγραψε αύξηση  πωλήσεων από 1%
έως 10%, ενώ ένα 29% από 11% έως
20%. Μείωση 11% έως 20% των πωλή-
σεων κατέγραψε το 35% των επιχειρή-

σεων (αυτών που δήλωσαν ότι υποχώ-
ρησε φέτος ο τζίρος τους). Ενδιαφέρον
έχει επίσης ότι για πάνω από το 50%
των εμπόρων διαψεύστηκαν οι προσ-
δοκίες, καθώς οι πωλήσεις που σημεί-
ωσαν ήταν χειρότερες από αυτές που
ανέμεναν.

Καλύτερα σε σύγκριση με πέρυσι δια-
μορφώθηκαν οι πωλήσεις στα εμπορικά
καταστήματα της Κρήτης και των νησιών

του Αιγαίου (το 56% δήλωσε βελτίωση
του τζίρου), καθώς και στη Βόρεια Ελλάδα
(39,6% δήλωσε αύξηση τζίρου), κάτι που
συνδέεται με την αυξημένη τουριστική
κίνηση στις περιοχές αυτές. Αντιθέτως,
στην Αττική το 51,6% των επιχειρήσεων
δήλωσε μείωση τζίρου.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματο-
ποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, υπό την επιστημονική
επιμέλεια του καθηγητή Γιώργου Μπάλ-
τα, το 34,8% των εμπόρων δήλωσε μεν
ότι φέτος κατέγραψε μεγαλύτερο τζίρο
σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκπτω-
τική περίοδο του 2020, αλλά σχεδόν 8
στους 10 (79,1%) δήλωσαν ότι ο τζίρος
φέτος ήταν χειρότερος από αυτόν των
θερινών εκπτώσεων του 2019, προ παν-
δημίας δηλαδή. Ιδιο τζίρο σε σύγκριση
με τις θερινές εκπτώσεις του 2020 κα-
τέγραψε το 30,3% των εμπορικών επι-
χειρήσεων στην Αθήνα και χειρότερο
σε σχέση με πέρυσι το 33,9%.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

<<<<<<<

Στην Αττική, το 51,6% των
επιχειρήσεων δήλωσε μεί-
ωση τζίρου – Αυξημένες οι
πωλήσεις σε τουριστικές
περιοχές.

<<<<<<<

Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών
τιμών ρύπων, ενώ συνεχίζε-
ται το ράλι στην αγορά φυσι-
κού αερίου. 

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο προβληματισμός για την επιβάρυνση των καταναλωτών αλλά και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες από την αύ-
ξηση του ενεργειακού κόστους είναι έντονος, ωστόσο δεν υπάρχουν εργαλεία για τον περιορισμό τους.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εμφαση σε επενδύσεις που σχετίζονται
με κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας,
όπως αυτός των ψηφιακών τεχνολογιών,
αλλά και με κλάδους που παρουσιάζουν
μεγάλη εξωστρέφεια και έχουν ακόμη με-
γαλύτερη δυναμική ανάπτυξης, όπως ο

αγροτοδιατροφικός, δίνει το νέο νομο-
σχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις,
το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευ-
ση.

Η ειδική μεταχείριση που προβλέπεται
για τις επενδύσεις σε αυτούς τους κλάδους
αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία
που διαφοροποιούν το παρόν νομοσχέδιο
σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα νο-
μοθετήματα για τις στρατηγικές επενδύσεις

από το 2010, οπότε αυτά ξεκίνησαν με
τον νόμο Παμπούκη. Και μένει να απο-
δειχθεί εάν πράγματι θα υπάρξουν στρα-
τηγικές επενδύσεις στους παραπάνω κλά-
δους, καθώς έως τώρα οι περισσότερες
είχαν επικεντρωθεί στον τουρισμό και
στις ΑΠΕ. Για τις τελευταίες μάλιστα το
νομοσχέδιο επιφυλάσσει διακριτική με-
ταχείριση μεν, αλλά μόνο για πολύ συ-
γκεκριμένες κατηγορίες έργων (π.χ. συ-
στήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,
εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών και
πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων).

Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο ε-
πέρχονται αλλαγές στις κατηγορίες επι-
χειρήσεων που μπορούν να ενισχυθούν
από τον αναπτυξιακό νόμο, βάσει και των
νέων αναγκών που δημιουργούνται στην
κοινωνία και στην οικονομία. Το λιανικό
εμπόριο, πάντως, εξακολουθεί να παρα-
μένει εκτός ενισχύσεων του αναπτυξιακού
νόμου, παρά το σχετικό αίτημα που έχει
επανειλημμένως υποβληθεί από εκπρο-
σώπους του κλάδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2
του νομοσχεδίου, το οποίο καθορίζει τις

νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων,
στις λεγόμενες «Στρατηγικές επενδύσεις
2» υπάγονται όσες πληρούν τουλάχιστον
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α)

ο συνολικός προϋπολογισμός της επέν-
δυσης είναι μεγαλύτερος από 20 εκατ.
ευρώ και αφορά έναν ή περισσότερους
από τους τομείς της αγροδιατροφής, έ-

ρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας,
πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχα-
νίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης,
ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης απορ-
ριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής
βιομηχανίας, ή β) είναι μεγαλύτερος από
20 εκατ. ευρώ και έχει ως σκοπό τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης
ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους (cloud computing). Οι επενδύσεις
της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν
ένα ή περισσότερα φορολογικά κίνητρα,
καθώς και το κίνητρο της ταχείας αδειο-
δότησης, αλλά και κρατικές ενισχύσεις
δαπανών και δη για την πρόσληψη εργα-
ζομένων σε μειονεκτική θέση ή ατόμων
με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή ενισχύσεις
έρευνας και ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα με βάση
τους νόμους 3894/2010, 4072/2012 και
4146/2013 επενδύσεις στους περισσότε-
ρους από τους παραπάνω κλάδους μπο-
ρούσαν να χαρακτηρισθούν ως στρατη-
γικές, αλλά εντός του γενικού πεδίου των
νόμων και όχι ως διακριτή κατηγορία.

Επιπλέον, από το άρθρο 26 του νομο-
σχεδίου το οποίο αναφέρεται στις επιτρε-

πόμενες χρήσεις γης, στο πλαίσιο των
στρατηγικών επενδύσεων υπάρχουν δύο
νέες χρήσεις γης: κατασκευή μόνιμων ε-
γκαταστάσεων (studios) για κινηματο-
γραφικές παραγωγές και κέντρα δεδομένων
και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρή-
σεων και λοιπές συνοδευτικές δραστη-
ριότητες (data centres). Η κατασκευή
studios για κινηματογραφικές παραγωγές,
βίντεο, τηλεοπτικές παραγωγές και ηχο-
γραφήσεις αποτελούν εξάλλου νέα κατη-
γορία επενδυτικών σχεδίων που μπορούν
να ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόμο.
Στις νέες κατηγορίες που μπορούν να ε-
νισχυθούν από τον αναπτυξιακό νόμο
προστίθενται ακόμη επιχειρήσεις χον-
δρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊό-
ντων, υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
και σιδερωτηρίων ρούχων.

Τέλος, ενισχύονται επιχειρήσεις των
οποίων τα επενδυτικά σχέδια αφορούν
επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων,
οι οποίες έχουν παύσει τη λειτουργία τους,
όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση
της «Πίτσος», η οποία θα επαναλειτουρ-
γήσει από τον επιχειρηματία Ν. Μπακα-
τσέλο, ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Pyramis.

Kατά 235 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική
αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στο τέλος του β΄ τριμήνου
του 2021, φθάνοντας τα 20,4 δισ. ευρώ
έναντι 20,1 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄
τριμήνου του 2021. Αυξημένα ήταν επίσης
και τα ίδια κεφάλαια του κλάδου που ε-
νισχύθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ και δια-
μορφώθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επενδυτική κατηγορία
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι
οι τοποθετήσεις σε ομόλογα, και ακο-
λουθούν οι επενδύσεις σε αμοιβαία κε-
φάλαια και σε καταθέσεις. Σύμφωνα με

τα στοιχεία της ΤτΕ, η αύξηση που πα-
ρατηρήθηκε το β΄ τρίμηνο του έτους ο-
φείλεται στην άνοδο των τοποθετήσεων
σε επενδύσεις –κυρίως εξωτερικού– σε
αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές, καθώς
και στην άνοδο των καταθέσεων, ενώ
μείωση παρουσίασε η αξία των τοποθε-
τήσεων σε ομόλογα. 

Συγκεκριμένα, η αξία των συνολικών
τοποθετήσεων σε ομόλογα μειώθηκε στα
12,1 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου
έναντι 12,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο
τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε
ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού

και οδήγησε στη μείωση του ποσοστού
των ομολόγων επί του συνολικού ενερ-
γητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
στο 59,7% από 60,8 το προηγούμενο τρί-
μηνο.

Αντίθετα, η αξία των συνολικών το-
ποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κε-

φαλαίων αυξήθηκε σε 3,7 δισ. ευρώ έναντι
3,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο,
και το ποσοστό τους επί του συνόλου
του ενεργητικού αυξήθηκε στο 18,2% έ-
ναντι 17,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων
οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές με-
ριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.
Αντίστοιχα, οι συνολικές καταθέσεις αυ-
ξήθηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε
1,6 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις σε τρά-
πεζες του εσωτερικού να είναι αυξημένες
κατά 8 εκατ. ευρώ, στα 936 εκατ. ευρώ,

ενώ οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξω-
τερικού αυξήθηκαν κατά 55 εκατ. ευρώ
και διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συ-
νολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,9%
το β΄ τρίμηνο του 2021 έναντι 7,6% το
προηγούμενο τρίμηνο. 

Μικρή, τέλος, είναι η αξία των συνο-
λικών τοποθετήσεων σε μετοχές, που
αυξήθηκε το β΄ τρίμηνο του έτους σε 726
εκατ. ευρώ έναντι 702 εκατ. ευρώ το
προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφεί-
λεται κυρίως στην αύξηση των τιμών
των μετοχών εσωτερικού.

Πριμοδοτούνται οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στον αγροδιατροφικό κλάδο

Κατά 235 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών 

<<<<<<<

Ποιες κατηγορίες έχουν 
ειδική μεταχείριση στο 
νομοσχέδιο για τις στρατηγι-
κές επενδύσεις. 

<<<<<<<

Ανήλθε στα 20,4 δισ. ευρώ
στο τέλος του δεύτερου 
τριμήνου του 2021.

Στις νέες κατηγορίες που μπορούν να ενισχυθούν από τον αναπτυξιακό νόμο προστίθενται
επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσίες μηχανικών
πλυντηρίων και σιδερωτηρίων ρούχων.

Το 34% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι κατά τις φετινές θερινές εκπτώσεις σημείωσε
καλύτερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρυσι.

Η μεγαλύτερη επενδυτική κατηγορία των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι οι τοπο-
θετήσεις σε ομόλογα.
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Οι εισφορές των νέων είναι εξασφαλισμένες
Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου μιλάει στην «Κ» για τις αλλαγές στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Συνέντευξη στη ΡΟΎΛΑ ΣΑΛΟΎΡΟΥ

Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλό-
γλου λίγες ημέρες πριν από την ψήφιση
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από τη
Βουλή, περιγράφει στην «Κ» γιατί η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει
στην αλλαγή του συστήματος επικουρι-
κής ασφάλισης, γιατί τώρα και κυρίως
γιατί για τους νέους. Απαντά σε όλες τις
ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης ως προς το κόστος μετάβασης
και την έκθεση των ασφαλισμένων στους
κινδύνους των αγορών και επισημαίνει
ότι εάν παραμείνει το ισχύον σύστημα,
μέσα στις 3 επόμενες 10ετίες θα μειωθούν
οι επικουρικές συντάξεις από 16% του
μέσου μισθού που είναι σήμερα, σε 9,5%
του μέσου μισθού. 

Περιγράφει τις εγγυήσεις που προ-
βλέπει το νομοσχέδιο και προτάσσει την
αναγκαιότητα να πεισθούν οι νέοι α-
σφαλισμένοι ότι «οι εισφορές τους δεν
θα χαθούν».

– Γιατί να αλλάξει ένα σύστημα το ο-
ποίο, σύμφωνα με την προηγούμενη
μεταρρύθμιση που έγινε το 2020, είναι
βιώσιμο;

– Το υφιστάμενο σύστημα επικουρι-
κής ασφάλισης είναι «νοητής κεφαλαι-
οποίησης και μηδενικού ελλείμματος».
Χονδρικά, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε
χρονιά το σύνολο των παρεχόμενων συ-
ντάξεων πρέπει να ισούται με το σύνολο
των ασφαλιστικών εισφορών. Κατά συ-
νέπεια, το ποσοστό αναπλήρωσης των
επικουρικών συντάξεων –δηλαδή ο λόγος
της μέσης επικουρικής σύνταξης προς
τον μέσο μισθό– εξαρτάται από την ε-
ξέλιξη του λόγου του αριθμού των συ-
νταξιούχων προς τον αριθμό των ασφα-
λισμένων. Ο λόγος αυτός χειροτερεύει
διαχρονικά και αυτό οδηγεί σε σημαντική
μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Α-
ναλογιστικής Αρχής, με σταθερά ποσο-
στά ασφαλιστικών εισφορών, η μέση ε-
πικουρική σύνταξη αναμένεται να μει-
ωθεί από 16% του μέσου μισθού που
είναι σήμερα σε 9,5% στις τρεις επόμενες
δεκαετίες. Εύλογα μπορεί να υποθέσει
κανείς ότι αυτό θα οδηγήσει σε ισχυρές
πιέσεις για αλλαγή του συστήματος ή
μεγαλύτερες μεταβιβάσεις από τον προ-
ϋπολογισμό.

– Κι αν η αλλαγή γίνει τώρα, θα κιν-
δυνεύουν με μείωση οι ήδη καταβαλ-
λόμενες συντάξεις; 

– Το νομοσχέδιο που συζητείται στη
Βουλή περιέχει σημαντικές εγγυήσεις.
Στους ασφαλισμένους του υφιστάμενου
συστήματος εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει
καμία περικοπή στις συντάξεις τους και

αυτές θα εξακολουθήσουν να υπολογί-
ζονται με τους υφιστάμενους κανόνες.

– Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι του
νέου συστήματος, όμως, ενδέχεται
να χάσουν τις συντάξεις τους;

– Στους ασφαλισμένους του νέου συ-
στήματος το νομοσχέδιο εγγυάται ότι
ακόμα και αν οι αποδόσεις των επενδύ-
σεών τους είναι αρνητικές, η σύνταξή
τους δεν θα είναι χαμηλότερη από το
ποσό που θα αντιστοιχεί στις εισφορές
τους σε πραγματικούς όρους, δηλαδή
συνυπολογίζοντας και την επίδραση του
πληθωρισμού.

– Και γιατί επιλέξατε να πάμε σε ένα
πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα,
που τόσο πολύ έχει δαιμονοποιηθεί
από την αντιπολίτευση;

– Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κοινω-
νική ασφάλιση είναι μια μορφή ασφάλισης.
Βασική αρχή των ασφαλίσεων είναι ότι
δεν πρέπει να «βάζουμε όλα τα αυγά μας
σε ένα καλάθι» – δηλαδή πρέπει να επι-
διώκουμε διαφοροποίηση του ασφαλι-
στικού κινδύνου. Το υφιστάμενο σύστημα
είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου διανεμητικό,
δηλαδή οι συντάξεις των συνταξιούχων
πληρώνονται από τις εισφορές των α-
σφαλισμένων. Τα διανεμητικά συστήματα
είναι εκτεθειμένα στον «δημογραφικό
κίνδυνο», δηλαδή δουλεύουν καλά όταν
υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι και λίγοι
συνταξιούχοι, αλλά γίνονται προβληματικά
όταν οι συνταξιούχοι είναι πολλοί και οι

ασφαλισμένοι λίγοι, όπως συμβαίνει στη
χώρα μας αλλά και σχεδόν σε όλες τις α-
νεπτυγμένες χώρες. Στο νέο σύστημα, η

σύνταξη κάθε συνταξιούχου θα αποτε-
λείται από τρία μέρη: την εθνική σύνταξη
που πληρώνεται από τον προϋπολογισμό

και υπόκειται στον «δημοσιονομικό κίν-
δυνο», την ανταποδοτική σύνταξη που
πληρώνεται από τις εισφορές των εργα-
ζομένων και υπόκειται στον «δημογραφικό
κίνδυνο» και την επικουρική σύνταξη
που πληρώνεται από τις εισφορές του
ίδιου του συνταξιούχου και τις αποδόσεις
των επενδύσεών του και υπόκειται στον
«κίνδυνο αγορών». Κατά συνέπεια, η έκ-
θεση στον «δημογραφικό κίνδυνο» πε-
ριορίζεται, επιτυγχάνεται διαφοροποίηση
του ασφαλιστικού κινδύνου και ο συνο-
λικός κίνδυνος μειώνεται.

– Εκτίθεται όμως στους κινδύνους
των αγορών...

– Κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά
συστήματα λειτουργούν με επιτυχία σε
πολλές χώρες εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Η εμπειρία των χωρών αυτών δείχνει
ότι παρότι οι αποδόσεις των κεφαλαιο-
ποιητικών συστημάτων έχουν διακυ-
μάνσεις, μακροχρονίως οι αποδόσεις
τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και
σχεδόν πάντα υψηλότερες από τις απο-
δόσεις διανεμητικών συνταξιοδοτικών
συστημάτων – ιδίως από τις αποδόσεις
διανεμητικών συστημάτων γερασμένων
κοινωνιών, όπως η ελληνική. Δεδομένου
ότι οι πρώτες συντάξεις του νέου συ-
στήματος θα απονεμηθούν μετά τρεις
ή τέσσερις δεκαετίες, αναμένουμε ότι
οι συντάξεις του νέου συστήματος επι-
κουρικής ασφάλισης θα είναι αισθητά
υψηλότερες από αυτές του υφισταμένου
συστήματος.

– Το  κόστος μετάβασης, όμως, είναι
πολύ υψηλό...

– Ακριβώς λόγω του ότι δεν πρόκειται
να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις
του υφιστάμενου συστήματος, προκύπτει
ταμειακό κενό – το περιλάλητο κόστος
μετάβασης. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή
το έχει εκτιμήσει σε περίπου 56 δισ.
ευρώ σε βάθος πεντηκονταετίας. Ομως,
το κόστος αυτό είναι το «ακαθάριστο»
κόστος, διότι δεν συνυπολογίζει τα επι-
πρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα που θα
προκύψουν εξαιτίας της μεταρρύθμισης.
Με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις
του ΙΟΒΕ, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθ-
μισης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα προ-
κύψουν επιπρόσθετα δημοσιονομικά έ-
σοδα περίπου 50 δισ. ευρώ, ενώ μετά τα
πρώτα 20 χρόνια το καθαρό δημοσιονο-
μικό αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης θα
είναι θετικό. 

Επομένως, το «καθαρό» κόστος με-
τάβασης για τα επόμενα 50 χρόνια είναι
μόλις 6 δισ., ποσό απολύτως διαχειρίσιμο.
Να σας θυμίσω ότι πέρυσι μόνο ο προϋ-
πολογισμός έδωσε πάνω από 15 δισ. για
τη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος.

– Δηλαδή τη μετάβαση θα την πλη-
ρώσουν οι φορολογούμενοι; Και τι
θα συνεπάγεται αυτό για την ανάπτυ-
ξη; 

– Κυρία Σαλούρου, τα ποσοστά απο-
ταμιεύσεων και επενδύσεων στο ΑΕΠ
στη χώρα μας είναι τα χαμηλότερα στην
Ε.Ε. Ολοι γνωρίζουμε την κομβική ση-
μασία των επενδύσεων για την επιτά-
χυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Ενα σημαντικό μέρος της αποταμί-
ευσης που θα δημιουργηθεί μέσω των
εισφορών των ασφαλισμένων θα τοπο-
θετηθεί σε εγχώριες επενδύσεις, οδη-
γώντας σε αύξηση της παραγωγικότητας,
υψηλότερους μισθούς, υψηλότερη απα-
σχόληση και, τελικά, ταχύτερους ρυθμούς
οικονομικής ανάπτυξης. Από αυτή τη
διαδικασία θα προκύψουν τόσο υψηλό-
τερα φορολογικά έσοδα, όσο και υψη-
λότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία
από εισφορές που θα «ασπρίσουν», καθώς
σήμερα βρίσκονται στη φάσμα της «μαύ-
ρης» ανασφάλιστης εργασίας.

– Πώς όμως θα πεισθούν οι εργαζό-
μενοι να δείξουν εμπιστοσύνη στο
νέο αυτό σύστημα; 

– Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έχει
μακρόπνοο ορίζοντα, προνοητικό χαρα-
κτήρα και στο επίκεντρό της βρίσκονται
οι ανάγκες της νέας γενιάς. Σε αντίθεση
με τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις της
προηγούμενης δεκαετίας, που έγιναν βί-
αια και υπό πίεση για την αποφυγή δη-
μοσιονομικής κατάρρευσης, η «Ασφα-
λιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά»
–όπως είναι το τίτλος του νομοσχεδίου–
γίνεται με προσεκτικά βήματα, προς ό-
φελος της νέας γενιάς. Δηλαδή της γενιάς
που έχει μεγαλώσει σε μια δεκαετία κρί-
σης, στις πλάτες της οποίας έχουν φορ-
τωθεί δυσανάλογα μεγάλα βάρη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι,
ιδίως νέοι, θεωρούν –αδίκως, κατά τη
γνώμη μου– ότι οι εισφορές τους πηγαί-
νουν σε μια μεγάλη χοάνη για να χρη-
ματοδοτηθούν οι συντάξεις των τωρινών
συνταξιούχων και οι ίδιοι δεν θα πάρουν
ποτέ σύνταξη. 

Κατά συνέπεια, αρκετοί από αυτούς
καταφεύγουν στην καταστροφική επι-
λογή της ανασφάλιστης εργασίας. Το
νέο σύστημα, με τους ατομικούς λογα-
ριασμούς, δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα
για ανασφάλιστη εργασία. Σε βάθος χρό-
νου αυτό θα βοηθήσει στην αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης των νέων προς
το ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον συνδέει
ρητά τις εισφορές τους με τη σύνταξη
που θα λάβουν. Ταυτόχρονα, τα οφέλη
από τον περιορισμό της ανασφάλιστης
εργασίας είναι πολύ μεγάλα τόσο για
την οικονομία, όσο και για το ασφαλιστικό
μας σύστημα.

Προβλήματα
στην παραγωγή
λόγω έλλειψης
επεξεργαστών
Ανατιμήσεις και καθυστερήσεις
σε παράδοση ηλεκτρονικών και Ι.Χ.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ 

Ελλείψεις και ανατιμήσεις σε βασικά
προϊόντα αλλά και σε προϊόντα τεχνο-
λογίας έχει αρχίσει να φέρνει και στην
ελληνική αγορά η παγκόσμια έλλειψη
μικροεπεξεργαστών. Η παύση του πα-
γκόσμιου εμπορίου που έφεραν τα πρώτα
κύματα της πανδημίας του 2020, η συ-
γκέντρωση της παραγωγής μικροτσίπ
στα χέρια λίγων βιομηχανιών που βρί-
σκονται κατά βάση στην Κίνα και την
Ταιβάν, αλλά και η εκτόξευση των πα-
ραγγελιών από χώρες όπως η Κίνα έχουν
προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις σε
αυτά τα καθοριστικής σημασίας εξαρ-
τήματα, παντού στον κόσμο αλλά και
στην Ελλάδα.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας
έχει πληγεί από τις ελλείψεις που παρα-
τηρούνται ήδη από πέρυσι σε ημιαγωγούς
αλλά και σε πρώτες ύλες, με τις εταιρείες
να ανακοινώνουν, η μία μετά την άλλη,
πως θα μειώσουν την παραγωγή τους
το προσεχές διάστημα. Η Toyota, η οποία
είχε προσπαθήσει μέχρι στιγμής να μην
υποκύψει στις πιέσεις που φέρνουν οι
εν λόγω ελλείψεις, ανακοίνωσε, μόλις
πριν από λίγες ημέρες, πως από τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο σχεδιάζει να μειώσει
την παραγωγή της κατά 40%. Η απόφαση
αυτή θα επηρεάσει τις 14 παραγωγικές
μονάδες που διατηρεί στην Ιαπωνία, ενώ
θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής

περίπου 140.000 οχημάτων και φορτηγών
από τον επόμενο μήνα. Αντίστοιχα, στα
χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του
1956 μειώθηκε η παραγωγή αυτοκινήτων
στη Βρετανία αφενός λόγω της έλλειψης
των ημιαγωγών, αφετέρου λόγω και της
έλλειψης προσωπικού, έπειτα από την
εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα».

Στην Ελλάδα, εισαγωγική εταιρεία μι-
λάει για καθυστερήσεις έως και έξι μηνών
στους χρόνους παράδοσης των αυτοκι-
νήτων, ενώ ήδη βλέπει αυξήσεις στις
τιμές των αυτοκινήτων κατά μέσον όρο
1%-2% φέτος. «Είναι δεδομένο ότι θα
αυξηθούν και άλλο οι τιμές όσο παραμένει
αυτή η κατάσταση, δηλαδή για άλλους
έξι μήνες τουλάχιστον. Δεν θα δούμε
κάτι δραματικό, αλλά θα αυξηθούν», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά στην «Κ» ανώ-
τατο στέλεχος μεγάλης εισαγωγικής ε-
ταιρείας αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Οι
ελλείψεις σε μικροτσίπ, που αποτελούν
ένα από τα πιο πολύτιμα υλικά για την
παραγωγή αυτοκινήτων, κινητών, ακόμη
και διαστημοπλοίων, έχουν οδηγήσει α-
κόμη και στην παραλαβή αυτοκινήτων
χωρίς κάποια εξαρτήματα. «Δεν λείπουν
βασικά εξαρτήματα, αλλά έχει παρατη-
ρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις να λείπουν
κάποια έξτρα, όπως navigator. Θα βρούμε
όμως άλλους προμηθευτές ώστε να τα
τοποθετήσουμε και να μην επηρεαστεί
ο τελικός καταναλωτής. Αυτό όμως δη-
μιουργεί κύμα καθυστερήσεων στους

χρόνους παράδοσης». Οπως μας εξηγεί,
«ο χρόνος παράδοσης απλών επιβατικών
οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες είναι
ένας μήνας, τώρα όμως αυτός έχει φθάσει
στους τρεις έως τέσσερις μήνες και σε
κάποιες περιπτώσεις τους έξι μήνες.
Οταν πρόκειται για πιο ακριβά και σπορ
μοντέλα, όπου η παραγωγή είναι μικρό-
τερη, ο χρόνος παράδοσης μπορεί και
να υπερβεί τους έξι μήνες». 

Βλέποντας το κύμα των ανατιμήσεων

σε πρώτες ύλες καθώς και τις ελλείψεις
σε μικροτσίπ, επιχειρήσεις λιανεμπορίου
δηλώνουν ότι φέτος έχουν δημιουργήσει
ένα απόθεμα ασφαλείας. Ωστόσο παρα-
τηρούν ελλείψεις σε ορισμένες τηλεο-
ράσεις, σε παιχνιδομηχανές, τις οποίες
αποδίδουν στην παγκόσμια έλλειψη μι-
κροτσίπ αλλά και σε καθυστερήσεις που
προκαλεί η εκτόξευση του μεταφορικού
κόστους. Στελέχη επισημαίνουν ότι εν-
δεχόμενες ελλείψεις παρατηρούνται σε
φθηνά προϊόντα, λόγω και της αύξησης
του μεταφορικού κόστους που αντιπρο-
σωπεύουν μεγάλο μέρος του κοστολογίου
τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, αρκετοί
κατασκευαστές χρησιμοποιούν τα μι-
κροτσίπ για την κατασκευή λάπτοπ με-
σαίας πλέον κατηγορίας προκειμένου
να μη συμπιέζεται το περιθώριο κέρδους
τους, κάτι που σημαίνει ότι οι κατανα-
λωτές «θα αρχίσουν να κινούνται σε

άλλες κατηγορίες προϊόντων», επιση-
μαίνουν στην «Κ». 

Η παγκόσμια έλλειψη μικροεπεξερ-
γαστών δεν αφήνει ανεπηρέαστη και
την εγχώρια αγορά των νεοφυών επι-
χειρήσεων. Startups εταιρείες που κα-
τασκευάζουν hardware τεχνολογικά
προϊόντα μιλούν για καθυστερήσεις
στην παραλαβή των μικροτσίπ που πα-
ραλαμβάνουν από την Κίνα, γεγονός
που επιβραδύνει τους χρόνους κατα-
σκευής των συσκευών τους. Τέτοια, για
παράδειγμα, είναι η περίπτωση της ε-
ταιρείας αγροτεχνολογίας ΚΥΤΙΟΝ, η ο-
ποία χρησιμοποιεί τέτοια εξαρτήματα
για να αναπτύξει και να τελειοποιήσει
το εναέριο ρομποτικό σύστημα που
φέρει το όνομα της εταιρείας. Το σύστημα
αυτό βοηθάει τους παραγωγούς αλλά
και τους γεωπόνους να παρακολουθούν
και να διαχειρίζονται τις καλλιέργειές

τους απομακρυσμένα, αφού πρώτα το-
ποθετηθεί σε θερμοκήπια και μικρές
καλλιέργειες. 

Εκτός από τις ελλείψεις σε μικροτσίπ,
παράγοντες της αγοράς μιλούν και εκτό-
ξευση του μεταφορικού κόστους. Ενδει-
κτικά, μόλις πριν από λίγους μήνες, δη-
λαδή στα τέλη Μαΐου, το ΕΒΕΑ είχε μι-
λήσει για μια «εξωπραγματική» αύξηση
της τάξης του 525% των ναυτιλιακών
ναύλων για τις μεταφορές κοντέινερ σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέ-
ρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση η οποία
έχει αρχίσει να κλιμακώνεται, δυσκο-
λεύοντας τις επιχειρήσεις να εισάγουν
πρώτες ύλες αλλά και τελικά προϊόντα
στη χώρα μας. «Ενα κοντέινερ για να έρ-
θει από την Κίνα στην Ελλάδα κόστιζε
περίπου 2.000 δολ., φθάνοντας τον Ιούνιο
στα 10.000 δολ.», αναφέρει εκπρόσωπος
συνδέσμου επιχειρήσεων. 

<<<<<<

Εγγυόμαστε ότι η σύνταξη
των σημερινών ασφαλισμέ-
νων δεν θα υποστεί καμία
μείωση.

<<<<<<

Τα διανεμητικά συστήματα
είναι εκτεθειμένα στον «δη-
μογραφικό κίνδυνο», δου-
λεύουν καλά όταν υπάρχουν
πολλοί ασφαλισμένοι και λί-
γοι συνταξιούχοι.

<<<<<<

Βασική αρχή των ασφαλίσε-
ων είναι ότι δεν πρέπει να
«βάζουμε όλα τα αυγά μας
σε ένα καλάθι».

<<<<<<

Αρκετά μοντέλα 
τηλεοράσεων, κινητών 
τηλεφώνων και παιχνιδομη-
χανών έχουν εξαντληθεί-
στην ελληνική αγορά.

Εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών εισαγωγής αυτοκινήτων μιλούν για καθυστερήσεις έως και έξι μηνών, στους χρόνους παράδοσης των αυτοκινήτων, ενώ ήδη βλέπουν αυξήσεις στις τι-
μές τους κατά μέσον όρο 1%-2% φέτος.

Το «καθαρό» κόστος μετάβασης για τα επόμενα 50 χρόνια είναι μόλις 6 δισ., ποσό απολύ-
τως διαχειρίσιμο. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι μόνο ο προϋπολογισμός έδωσε πάνω από 15
δισ. για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος, τονίζει στην «Κ» ο κ. Τσακλόγλου.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των διαμε-
ρισμάτων για φοιτητές, παρά το γεγονός
ότι την περυσινή χρονιά δεν άνοιξαν οι
πανεπιστημιακές σχολές. Δεκάδες χι-
λιάδες γονείς που το παιδί τους περνάει
σε σχολή σε άλλη πόλη βρίσκονται σε
αναζήτηση φοιτητικής στέγης, με τα έ-
ξοδα να οδηγούν σε στενόχωρους υπο-
λογισμούς ειδικά σε μια περίοδο οικο-
νομικής στενότητας για πολλούς, παρά
τη χαρά της εισόδου στο πανεπιστήμιο.
Σημαντικό πρόβλημα το έλλειμμα φοι-
τητικών εστιών, καθώς λιγότερο από το
10% των φοιτητών και φοιτητριών κα-
λύπτεται από τις υπάρχουσες θέσεις.

«Τα αξιοπρεπή διαμερίσματα κοντά
στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
είναι πολύ ακριβά. Για γκαρσονιέρες
των 25 και 30 τετραγωνικών μέτρων οι
ιδιοκτήτες ζητούν 300 ευρώ, ενώ για
λίγο μεγαλύτερο διαμέρισμα, ας πούμε
40 τ.μ., πάμε στα 350-380 και πάνω. Βάλε
κοινόχρηστα, ρεύμα, θέρμανση, πώς να
τα καταφέρουμε;» λέει στην «Κ» η κ.
Μαρία Ευαγγέλου, η κόρη της οποίας
περνάει σε σχολή στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο. 

«Είπαμε να κοιτάξουμε σε πιο μακρι-
νές περιοχές, όντως οι τιμές είναι πιο
χαμηλές, υπάρχουν και δυάρια στα 300-
320 ευρώ, αλλά από την άλλη το παιδί
θα χάνει χρόνο και χρήματα στις συ-
γκοινωνίες…», συμπληρώνει.

Με την ανακοίνωση των βάσεων και
την οριστικοποίηση της σχολής που
περνούν οι πρωτοετείς φοιτητές, χιλιάδες
γονείς μαζί με τα παιδιά τους ξεχύνονται
για να κλείσουν φοιτητικές κατοικίες.
Πολλοί έχουν ήδη προχωρήσει σε έρευ-
να.

«Η κίνηση είναι αυξημένη σε σχέση
με πέρυσι, που υπήρχε τελείως νέκρα.
Πυκνώνουν τα τηλεφωνήματα ζήτησης
από τους γονείς, καθώς παρά τα προ-
βλήματα φαίνεται πως τα πανεπιστήμια
θα ανοίξουν φέτος. Βεβαίως, δεν έχουμε
φτάσει τα επίπεδα του 2019, όταν η ζή-

τηση ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχαν γονείς
που δεν μπορούσαν να βρουν ένα ικα-
νοποιητικό σπίτι για τα παιδιά τους και
δεν ήξεραν τι να κάνουν. Είχα δει μέχρι
και να βάζουν τα κλάματα στο γραφείο
μου…», λέει στην «Κ» ο κ. Λευτέρης Πο-
ταμιάνος, πρόεδρος των μεσιτών της Α-
θήνας.

«Φέτος παραμένουν τσουχτερές οι
τιμές για τη φοιτητική στέγη, δυστυχώς
δεν έσπασαν λόγω της περυσινής κα-
τάστασης, παρέμειναν στο ίδιο υψηλό
επίπεδο. Στην Αθήνα, ειδικά στις περιο-
χές κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα
έχει διαμορφωθεί ως κάτω όριο το επί-

πεδο των 300-350 ευρώ», συμπληρώνει
ο κ. Ποταμιάνος. «Κι αυτό παρά τη στάση
αναμονής που διατηρεί ένα μέρος των
οικογενειών».

Πώς διαμορφώνεται πιο συγκεκριμένα
ο χάρτης των τιμών; «Στην Αθήνα για
γκαρσονιέρα ή μικρό δυάρι η τιμή ενοι-
κίασης κινείται από 7 έως 10 ή 11 ευρώ
το τετραγωνικό, ανάλογα με την περιοχή
και την κατάσταση. Οσο πλησιάζουμε
πιο κοντά στις έδρες των πανεπιστη-
μιακών σχολών οι τιμές ανεβαίνουν και
τείνουν προς τα ανώτερα επίπεδα, όπως
για παράδειγμα σε Ζωγράφου, Ιλίσια και
Παγκράτι. Αλλά και κοντά στο Πάντειο,
σε Νέο Κόσμο και Κουκάκι. Το ίδιο ισχύει
κοντά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής, σε δήμους όπως Αιγάλεω και Χαϊδάρι.
Γενικά, όπου είναι κοντά πανεπιστήμιο
είναι hot σημείο από πλευράς τιμών»,

παρουσιάζει την εικόνα ο πρόεδρος των
μεσιτών Αθήνας.

Πώς επηρέασε την κατάσταση η έ-
ξοδος πολλών διαμερισμάτων από τις
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης,
που στο κέντρο της Αθήνας έχει φτάσει
το 40% σε σχέση με το 2019; «Δεν έπεσαν
οι τιμές, αφενός γιατί πολλά έχουν ήδη
ενοικιαστεί από άλλες κατηγορίες πο-
λιτών, αφετέρου γιατί καθώς τα διαμε-
ρίσματα αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα
και επιπλωμένα είναι αρκετά ακριβά,
φτάνοντας μέχρι και τα 12 ευρώ το τε-
τραγωνικό. Ενα παράδειγμα που έχω
πρόχειρο: Διαμέρισμα 50 τ.μ. στο Πα-
γκράτι, πλήρως εξοπλισμένο, προς 550
ευρώ τον μήνα. Δεν μπορεί ένας φοιτητής
ή μια φοιτήτρια να ανταποκριθεί σε
αυτές τις τιμές», απαντά ο κ. Ποταμιά-
νος.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν
οι γονείς που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά
τους στην Πάτρα. Ο Δημήτρης Μπαρ-
μπούλης ταξίδεψε από την Αθήνα στην
Πάτρα, καθώς ο γιος του περνάει σε σχο-
λή στην αχαϊκή πρωτεύουσα. «Υπήρχαν
πολλά ενοικιαστήρια στους δρόμους,
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλα ήταν
σπίτια κατάλληλα. 

Αρχικά κοιτάξαμε στην περιοχή της
Αγίας Σοφίας, όπου δύο - τρία διαμερί-
σματα που είδαμε, με εμβαδόν γύρω στα
30 τ.μ., ενοικιάζονταν από 250 ευρώ –
ανακαινισμένο 15ετίας– έως 280 ευρώ
ένα νεόδμητο, αλλά με κακή διαρρύθ-
μιση. 

Στο κέντρο είδαμε πιο παλιά διαμε-
ρίσματα, όχι πάντα σε καλή κατάσταση,
όπως για παράδειγμα ένα εμβαδού 40
τ.μ. για το οποίο ζητούσαν 300 ευρώ.
Για ένα άλλο, 45 τ.μ., παλιό αλλά ανα-
καινισμένο και εξοπλισμένο, ζητούσαν
450 ευρώ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε,
αλλά για εμάς που ζούμε από τον μισθό
μας είναι δύσκολο να τα βγάλουμε πέρα»,
συμπληρώνει. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μεσιτικά
γραφεία ζητούν από μισό έως ένα νοίκι
σε περίπτωση συμφωνίας, τα οποία πρέ-

πει να προστεθούν στα δύο νοίκια της
εγγύησης.

Στην Πάτρα επισκέφτηκαν και μια
πενταώροφη οικοδομή, διαμορφωμένη
σαν ιδιωτική φοιτητική εστία, με δωμα-
τιάκια των 25-30 τ.μ., με βασικό εξοπλι-
σμό και δωρεάν wifi, ενώ υπάρχουν και
κοινόχρηστα πλυντήρια. «Δεν υπάρχει
όμως θέρμανση, για την οποία θα χρη-
σιμοποιηθεί μάλλον ηλεκτρική συσκευή
και ηλιακός θερμοσίφωνας, άρα θα είναι
ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα», σημειώνει
ο κ. Μπαρμπούλης. 

Το μηνιαίο κόστος ενοικίασης είναι
385 ή 425 ευρώ, ανάλογα με το πού «βλέ-
πει» το διαμέρισμα.

Δεν λείπουν και τα ευτράπελα. «Με-
ρικοί ιδιοκτήτες θεωρούν πως οι φοιτητές
είναι κατώτερου επιπέδου ενοικιαστές,

που μπορούν να μείνουν σε “στάβλους”,
λες και είναι ζώα. Σε εμάς πρότειναν
διαμερίσματα ανήλιαγα, με υγρασία και
μούχλα και απίστευτη βρώμα, σε τιμές…
λουξ!» μας λέει η κ. Ευαγγέλου. Στην
Πάτρα υπήρχε από κάποιους μεσίτες
παράλληλο πλασάρισμα ιδιωτικών εται-
ρειών ενέργειας· μ’ ένα σμπάρο δυο τρυ-
γόνια.

Λύση η συγκατοίκηση
Σύμφωνα με την άποψη των μεσιτών,

η εικόνα που διαμορφώνεται και πανελ-
λαδικά είναι παρόμοια της Αθήνας. Οι
τιμές ενοικίασης κρατούνται υψηλά,
παρά το περυσινό τέλμα και τη δίχρονη
περιπέτεια της πανδημίας.

«Τι θα μπορούσε να ανακουφίσει τις
οικογένειες στις σημερινές συνθήκες;

Η αναζήτηση διαμερίσματος όχι τόσο
κοντά στις σχολές, υπάρχει πάντα η δυ-
νατότητα χρήσης των μέσων μαζικής
μεταφοράς. 

Ταυτόχρονα, η ενοικίαση μεγαλύτερου
διαμερίσματος και η συγκατοίκηση φοι-
τητών. Οσο πιο μεγάλο είναι ένα διαμέ-
ρισμα τόσο πέφτει η τιμή του αναλογικά.
Ενα διαμέρισμα 100-120 τ.μ. μπορεί να
ενοικιαστεί από 6-8 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο. Ενα κόστος γύρω στα 700 ευρώ
θα μπορούσε να μοιραστεί σε τρία παιδιά
και να είναι πολύ πιο προσιτό», λέει ο
κ. Ποταμιάνος.

Το σίγουρο είναι πως υπάρχει μεγάλο
έλλειμμα δημόσιας φοιτητικής στέγης,
φοιτητικών εστιών αλλά και υποστήριξης
των οικογενειών που σπουδάζουν παιδιά
μακριά από τα σπίτια τους.

Το δύσκολο σταυρόλεξο
της φοιτητικής στέγης
«Τσουχτερά» τα ενοίκια σε όλη τη χώρα

<<<<<<

Σημαντικό πρόβλημα 
συνιστά και το έλλειμμα
φοιτητικών εστιών, 
καθώς λιγότερο από 
το 10% των ενδιαφερομέ-
νων καλύπτεται από τις 
υπάρχουσες θέσεις.

K. Treppides & Co Ltd: Cryptocurrency 
I f you do a quick search on the

internet on how many people have
become “Bitcoin Millionaires” you

will be inundated with stories of
young individuals who invested their
pennies some years ago and have
now struck it rich. Currently there
are over 100,000 accounts that hold
US1,000,000 or more in Bitcoin.

The headway being made from the
publicity, within the world of
cryptocurrency has even caught the
attention of many world-renowned
corporations who have decided to
dabble in the very lucrative but volatile
digital currency. 

From MicroStrategy investing in
105,085 Bitcoins to large brands such
as eBay, Microsoft, PayPal accepting
Bitcoin as a form of payment,
cryptocurrency has come a long way
from the days it was exchanged
through the dark web with fear of
the great unknown. 

There are currently many different
types of cryptocurrencies in existence
(10,971 at the time in writing this
article). The most popular, Bitcoin,
was the first cryptocurrency to appear
in January 2009. However, since then
the marketing folks have gotten hold
of this and we have even funkier
names such as Ethereum, Ripple,
Litecoin and even a couple of cryptos
named after some dog breeds. 

Many Companies are now holding
large amounts of crypto for various
reasons, (investment, hedging, and
trading), thus forming a significant
part of their financial statements and
it is therefore important to have some
guidance and uniform accounting on
the accounting treatment.

So, what’s the accounting issue?
As no accounting standard currently
exists to explain how cryptocurrency
should be accounted for, accountants
have no alternative but to refer to
existing accounting standards (for
the time being).

Going by the name, many would
think that Cryptocurrency should be
accounted for as FIAT
currency. Afterall it is a form is a form
of digital money. 

With the limitation of being unable
to readily exchange the
cryptocurrency for goods or services.

Although an increasing number of
entities are accepting digital currencies
as payment, digital currencies are
not yet widely accepted as a medium
of exchange and do not represent
legal tender, meaning that even
though Companies may choose to
accept digital currencies as a form of
payment, there is no requirement to
do so. IAS 7 defines cash equivalents
as ‘short-term, highly liquid
investments that are readily
convertible to known amounts of
cash and which are subject to an
insignificant risk of changes in value.
Doge, as it is sometimes referred to,
has risen a whopping 6,975% in value
over the past year.

Some would naturally think that
they have a place with the financial
assets and should be accounted for
as a financial asset at fair value
through profit or loss (FVTPL) in
accordance with IFRS 9. However, it
does not seem to meet the definition
of a financial instrument either
because it does not represent cash,
an equity interest in an entity, or a
contract establishing a right or
obligation to deliver or receive cash
or another financial instrument.
Cryptocurrency is not a debt security,
nor an equity security (although a
digital asset could be in the form of
an equity security) because it does
not represent an ownership interest
in an entity. Therefore, it appears
cryptocurrency should not be
accounted for as a financial asset.

Well, today’s accounting rules
would lead to accounting for
Cryptocurrency either as an intangible
asset or inventories. If Cryptocurrency
is recognized as inventory, then it
would need to be measured at cost.
If these digital currencies are
recognized as intangible assets, then
the default position would also be to
measure them at cost. There is the
possibility that if the digital coins are
accounted for as intangible assets,
an entity might be able to justify that
there is an active market, in which
case they would be able to be
measured at fair value. However, this
is still troubling many accounting
minds because movements in that
fair value would be recognized

through other comprehensive income
and the gain would not be recycled
through profit and loss when the
digital coins are realized. Many
accountants feel like the most
appropriate to account for
cryptocurrency would be at fair value
with movements reflected in profit
or loss as this would provide the most
useful information to investors.
However, existing accounting
requirements do not seem to permit
this. 

The Financial Accounting Standards
Board (FASB) and the International
Accounting Standards Board (IASB),
the two main rule-setting bodies for
accounting standards worldwide.
There have been many developments
and discussions between these two
standard setters, and such
developments emphasize the ongoing
relevance of establishing accounting
requirements for the current and next
generation of crypto assets. The
European Reporting Advisory Group’s
(EFRAG) discussion paper sets out
the following possible options for
developing IFRS requirements
addressing crypto-assets and liabilities:

Option 1 – No amendments to

current IFRS standards: Preparers
would continue to apply existing
IFRS, including having to develop
their own accounting policy (IAS 8
Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors).

Option 2 – Amendments and/or
clarifications to current IFRS
standards: Several amendments or
clarification guidance would be made
to current IFRS Standards for the
accounting by holders and issuers of
crypto-assets and liabilities.

Option 3 – Development of a new
IFRS standard to address crypto-assets
and liabilities: A new stand-alone
IFRS Standard for crypto-assets and
liabilities would be developed on the
premise that they are unique.

As cryptocurrencies continue to
evolve and are used more widely,
there is continued debate around the
importance of an accounting and
regulatory framework that is fit for
purpose and many of us are still in
the dark with what the proposed
outcome will be.

K. Treppides & Co Ltd is the largest
independent consulting company in
Cyprus with an established
international presence and offices in
Great Britain and Malta. Today the
company employs approximately 200
professionals. It offers a full range of
consulting, tax, audit, accounting
services to groups, companies and
investors operating internationally
in a variety of financial and business
sectors. The Company, which started
its operations in 1985, has 35 years
of expertise and an elite team of
experienced executives who can guide
and assist investors and businesses
during the establishment process and
subsequent investment activity in
Cyprus and internationally.

Contact Details:
cloizou@treppides.com
www.treppides.com
Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios
Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012

Some would
naturally think that
they have a place
with the financial
assets and should
be accounted for as
a financial asset at
fair value through
profit or loss
(FVTPL) in
accordance with
IFRS 9.

Costas Loizou, Director, K. Treppides & Co Ltd
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ΣΕΒ: Στόχος η βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη
Τι ειπώθηκε στην κλειστή γ.σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας

Η κατάκτηση μιας βιώσιμης, μακροχρόνιας
και συμπεριληπτικής ανάπτυξης είναι
βασικό ζητούμενο, μετά τα μαθήματα
της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και
των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής
αλλαγής, της τεχνολογικής εξέλιξης και
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυνα-
μικού.  Αυτή ήταν η κοινή συνισταμένη
στις τοποθετήσεις που έγιναν κατά την
πρόσφατη, κλειστή γενική συνέλευση
του ΣΕΒ. Οπως επισημάνθηκε, ο ΣΕΒ πι-
στεύει στη συμβολή της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας στην επίτευξη του συ-
γκεκριμένου στόχου.  Η επιχειρηματική
κοινότητα της χώρας επαναπροσδιορίζει
τον ρόλο, την αποστολή και τις βασικές
της προτεραιότητες για ένα κοινό μέλλον,
προϊόν μιας επιχειρηματικότητας που
συμπορεύεται με την κοινωνία και το
κράτος στη βάση κοινών στόχων, τονί-
στηκε.  Για τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒ
Δημήτρη Παπαλεξόπουλο είναι βασική
πεποίθηση ότι «οι επιχειρήσεις μπορούν
και θέλουν να συμβάλουν στο όραμα της
συμπεριληπτικής, μακροχρόνια βιώσιμης
ανάπτυξης και να γίνουν καταλύτης ευ-
ημερίας και προόδου για όλους» και ότι
«όλοι έχουμε να κερδίσουμε όταν κοι-
νωνία, κράτος και επιχειρήσεις λειτουρ-
γούν μαζί».  Οι έξι άξονες πάνω στους ο-
ποίους ο ΣΕΒ έχει αποφασίσει να δουλέψει
κατά προτεραιότητα το επόμενο χρονικό
διάστημα είναι η ανάπτυξη της δυνατό-
τητας της οικονομίας μας να καινοτομεί,
η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ερ-

γαζομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός,
η πράσινη ανάπτυξη, η αναβάθμιση της
βιομηχανίας και η προσέγγιση επιχειρή-

σεων και κοινωνίας.  Στη συνέλευση συ-
ζητήθηκαν τα παραπάνω καθώς και μια
σειρά από άλλα, κρίσιμα για την αναβάθ-

μιση της οικονομίας θέματα, για τα οποία
ο Σύνδεσμος αναπτύσσει δράσεις και
σειρά προτάσεων προς την πολιτεία και

τις επιχειρήσεις. Η «Κ» δημοσιεύει σήμερα
τις κατευθύνσεις της σύγχρονης επιχει-
ρηματικής δράσης όπως τις ανέλυσαν

κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ τα
αρμόδια μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ*

Η βιομηχανία ως πυλώνας
ανάπτυξης της οικονομίας

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ*

Να γίνει πιο δίκαιο
το φορολογικό σύστημα

Πέρυσι θέσαμε ως στόχο την
αύξηση της συμβολής της βιο-
μηχανίας στο 15% του ΑΕΠ μέχρι
το 2030. Η πορεία είναι ανοδική,
στο 12,8%, αλλά παραμένουμε
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο του 17,4%. Ο,τι έχουμε δει
τον τελευταίο χρόνο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας επιβε-
βαιώνει την ορθότητα αυτού
του στόχου μας και αυξάνει α-
κόμα περισσότερο τη βούλησή μας να το επι-
τύχουμε. Η βιομηχανική παραγωγή το 2020
μειώθηκε κατά μόλις 2,2%, πολύ λιγότερο από
το 8% που ήταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε., ενώ
ανακάμπτει αρκετά γρήγορα: 8,7% το α΄ τε-
τράμηνο του 2021. Το ίδιο και οι εξαγωγές βιο-
μηχανικών προϊόντων: αυξήθηκαν 3,5% παρά
την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης και ήδη
το α΄ τετράμηνο του 2021 αυξήθηκαν 17,7%.
Και η άμεση συμβολή της βιομηχανίας στο
ΑΕΠ είναι ανοδική, φτάνοντας το 12,8% το α΄
τρίμηνο. Δουλεύουμε για ταχύτερες διαδικασίες
στον αναπτυξιακό νόμο, πιο αποτελεσματικά
ΕΣΠΑ και ΕΠΑνΕΚ σε συνεργασία με τους πε-
ριφερειακούς βιομηχανικούς συνδέσμους, σύγ-

χρονες υποδομές φυσικού αερίου
στην περιφέρεια, λιμενικές εγκα-
ταστάσεις, οργανωμένους υπο-
δοχείς, τη χωροταξία και την α-
δειοδότηση. Και συμβάλαμε ση-
μαντικά στη θεσμοθέτηση ενός
ενιαίου και σύγχρονου συστήμα-
τος αδειοδότησης, με κατάργηση
των κατηγοριών όχλησης και α-
ναθεώρηση των κατατάξεων πε-
ριβαλλοντικής επίπτωσης. Πα-

ράλληλα, βοηθάμε την προσαρμογή στις προ-
κλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
αλλά και ενισχύουμε τη σύνδεση ΑΕΙ και ε-
ρευνητικής κοινότητας με επιχειρήσεις, για
περισσότερη καινοτομία. Στόχος μας, μια ο-
λοκληρωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη στρα-
τηγική πρόταση για τη βιομηχανία. Με ανα-
γνώριση των διεθνών ευκαιριών για την ελ-
ληνική βιομηχανία και τα προϊόντα της και με
τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων, κά-
θετων και οριζόντιων, περιφερειακών και ε-
θνικών, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις
μας να εκμεταλλευθούν αυτές τις ευκαιρίες.

* Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ*

Ανάγκη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
Το τελευταίο διάστημα έχουν συντε-
λεστεί σημαντικές αλλαγές ως προς
την αναμόρφωση του εργασιακού
πλαισίου, με έμφαση στη μείωση του
μη μισθολογικού κόστους εργασίας,
η οποία είναι απαραίτητο, για επιχει-
ρήσεις και εργαζομένους, να συνεχίσει
περαιτέρω, στο νέο όριο των υπερω-
ριών για τις επιχειρήσεις αλλά και
στις προσπάθειες για ευελιξία στην
οργάνωση της λειτουργίας των επι-
χειρήσεων. Για το τελευταίο ανέφερε
ότι μένουν ακόμα πολλά να διευκρι-
νιστούν και να γίνουν προκειμένου
να έχουμε ένα σύγχρονο και αντα-
γωνιστικό πλαίσιο εργασίας, αντα-

ποκρινόμενοι στις παγκόσμιες τεχνο-
λογικές τάσεις, προκλήσεις και πρα-
κτικές. Επίσης, αναφέρθηκε στην α-
ναγκαιότητα να προετοιμάσουμε το
σημερινό και μελλοντικό ανθρώπινο
δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότη-
τες, μέσω της συνεχούς μάθησης, της
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων,
της αναβάθμισης και της επανακα-
τάρτισης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
και στην ανάγκη για αναπροσαρμογή
του συστήματος ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης καθώς και της αποτελε-
σματικής σύνδεσης των αναγκών των
επιχειρήσεων με την παρεχόμενη εκ-
παίδευση και κατάρτιση. Στο πλαίσιο

των παραπάνω, εξήγγειλε τη δημι-
ουργία ομάδων εργασίας, αφενός για
την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και
την επαγγελματική κατάρτιση και α-
φετέρου για τη διαφορετικότητα, τη
συμπερίληψη και την ισότητα, ενώ
η νέα ομάδα εργασίας για τα ασφα-
λιστικά θέματα θα ασχοληθεί κυρίως
με την ενίσχυση και αναμόρφωση
του 2ου και του 3ου πυλώνα του α-
σφαλιστικού συστήματος.

* Διευθύνων σύμβουλος Chipita A.E.,
πρόεδρος της Επιτροπής Εργασιακών Θε-
μάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού του
ΣΕΒ.

Η Επιτροπή Φορολογικών λει-
τουργεί από το 2014 με τη συμ-
μετοχή περίπου 20 έμπειρων
στελεχών από διάφορους κλά-
δους. Πυρήνας των δράσεών της
αποτελεί η διαμόρφωση προτει-
νόμενων μέτρων ευρύτερης φο-
ρολογικής πολιτικής, με έμφαση
στα φορολογικά εκείνα ζητήματα
που ενισχύουν την ανταγωνι-
στικότητα, τον εκσυγχρονισμό
και την ενίσχυση της δικαιοσύνης του ελ-
ληνικού φορολογικού συστήματος. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, όπως τόνισε, απο-
τελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φο-

ρολογικής διοίκησης μέσω της
γνωστής πλέον σε όλους πλατ-
φόρμας myDATA, έργο για το ο-
ποίο ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά
και σταθερά για τρία και πλέον
χρόνια με την ΑΑΔΕ και το Υ-
ΠΟΙΚ. Προσδοκία του ΣΕΒ, σύμ-
φωνα με τον κ. Βασιλάκη, είναι
ακόμη η ριζική αυτή ψηφιακή
μεταρρύθμιση να αποτελέσει
ένα από τα καίρια όπλα για την

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

* Πρόεδρος της «Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε.», πρόε-
δρος της Επιτροπής Φορολογικών του ΣΕΒ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ*

Πρωτοβουλίες στήριξης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ενώ οι ΜμΕ καλύπτουν πολύ μεγάλο
μέρος της ελληνικής οικονομίας
και σήμερα αποτελούν περίπου
τα 2/3 των μελών του ΣΕΒ, αντι-
μετωπίζουν διαχρονικές αδυναμίες,
όπως η πολύ χαμηλή παραγωγι-
κότητα σε σχέση με τις αντίστοιχες
ΜμΕ στην Ε.Ε. Η Επιτροπή ΜμΕ
του ΣΕΒ εστίασε σε τρεις άξονες:
Στα θέματα της πανδημίας, προ-
ώθησε προγράμματα στήριξης, ό-
πως επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων,
επιχορήγηση πάγιων δαπανών, επιδοτούμενη
δανειοδότηση για κεφάλαια κίνησης. Ο δεύ-
τερος άξονας της Επιτροπής αφορά τα θέματα
ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου, όπου ε-
πικεντρώθηκε στη μείωση της γραφειοκρατίας
του τρέχοντος ΕΣΠΑ και προώθησε βελτιώσεις,

όπως η διασύνδεση με το ΓΕΜΗ,
το Taxisnet και τα τραπεζικά συ-
στήματα. Ταυτόχρονα προώθησε
λύσεις για την απλοποίηση των
διαδικασιών στον αναπτυξιακό
νόμο, ενώ σήμερα ο Σύνδεσμος
συμμετέχει πιο ενεργά στον σχε-
διασμό του νέου ΕΣΠΑ αλλά και
του αναπτυξιακού νόμου. Ανα-
γνωρίζοντας την καίρια σημασία
του τρίτου άξονα, δηλαδή της με-

γέθυνσης των ελληνικών ΜμΕ, ο ΣΕΒ προχώ-
ρησε στη διατύπωση κινήτρων για συνεργασίες,
συγχωνεύσεις και απορροφήσεις. 

* Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Χρυσα-
φίδης Μ. Γ. Α.Ε.», πρόεδρος της Επιτροπής για τις
Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις του ΣΕΒ.

ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ*

Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας των επιχειρήσεων
Η ομάδα αποτελεί πλέον μια από τις
βασικές επιτροπές του ΣΕΒ. Πλέον
είναι αναγκαίο το ταχύτερο scale-up
του οικοσυστήματος καινοτομίας και
η ενίσχυση της καινοτομίας των επι-
χειρήσεων με στοχευμένες και εξατο-
μικευμένες δράσεις δικτύωσης και α-
νάπτυξης συνεργασιών και νέων αγο-
ρών. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία
του ΣΕΒ και της Endeavor «Innovative
Greeks» έχει ως στόχο τη συσπείρωση
των Ελλήνων ανά τον κόσμο στον
χώρο της καινοτομίας, που συμπερι-

λαμβάνει ερευνητές, στελέχη και επι-
χειρηματίες που ενδιαφέρονται να συ-
νεισφέρουν στην ταχύτερη ανάπτυξη
του ελληνικού συστήματος καινοτο-
μίας. 

Η ίδρυση της κοινότητας ΣΕΒ «Scale-
up», με μέλη ελληνικές startups, έγινε
ώστε αφενός να συμπληρωθεί το κενό
της συλλογικής εκπροσώπησής τους
και αφετέρου να λαμβάνουν εξατομι-
κευμένες υπηρεσίες από τον τομέα Και-
νοτομίας του ΣΕΒ και άλλους συνερ-
γαζόμενους οργανισμούς (Endeavor),

ενώ σε μόλις 2 μήνες από την ίδρυσή
της αριθμεί ήδη 30 μέλη. Παράλληλα,
το «Innovation Ready» του ΣΕΒ στοχεύει
στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
βιομηχανίας, ΜμΕ,  startups και ερευ-
νητικής κοινότητας, ώστε να επιτα-
χυνθεί ο μετασχηματισμός της καινο-
τομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης α-
ξίας.

* Πρόεδρος Δ.Σ. Upstream A.E., πρόεδρος
Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ.

ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΕΤΗ*

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας, προϋπόθεση ανάπτυξης
Η πρόσφατη διεθνής εμπειρία ανέδειξε
την ανάγκη να στηριχθούν οι ανθρώ-
πινες αξίες, βασισμένες στους πυλώνες
της αποδοχής της διαφορετικότητας
και της ισότητας, σε έναν κόσμο που
θα τον ενώνουν περισσότερες γέφυρες
παρά θα τον χωρίζουν. Σε έναν κόσμο
που θα συνυπάρχουμε με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, φύλου, χρώματος, ε-
θνικότητας, γενεαλογικών καταβολών,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας,
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστα-
σης, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Η συνύπαρξη όλου αυτού του ανθρώ-

πινου μωσαϊκού είναι ο πλούτος για
τις επιχειρήσεις και η λυδία λίθος για
τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο ΣΕΒ συμμετέχει ήδη σε δράσεις
που προωθούν τη διαφορετικότητα,
τη συμπερίληψη και την ισότητα, μέσω
του ευρωπαϊκού προγράμματος
EMBRACIVE. Στο πλαίσιο αυτό, έχει
διεξαχθεί ποσοτική και ποιοτική έρευνα,
έχει συνταχθεί ειδική εργαλειοθήκη -
οδηγός για επιχειρήσεις, ενώ υλοποι-
ήθηκαν έξι προγράμματα κατάρτισης
για στελέχη επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση
και η αποδοχή των αρχών της διαφο-
ρετικότητας, της συμπερίληψης και

της ισότητας από τα μέλη μας, στην ι-
διαίτερα ταραγμένη εποχή μας που ση-
μαδεύεται από φόβο για την επιβίωση,
βία, ανεργία και ανέχεια, θεωρούμε ότι
θα εκτονώσει σε μεγάλο βαθμό την ε-
κρηκτική αυτή κατάσταση, θεραπεύ-
οντας τις πληγές της υγειονομικής κρί-
σης και διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν
ένα ήρεμο και αποδοτικό εργασιακό
περιβάλλον.

* Διευθύνουσα σύμβουλοςτης Unipharma Α-
ΒΕΕ, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τη
Διαφορετικότητα, τη Συμπερίληψηκαι την Ι-
σότητα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ*

Ταχεία ενσωμάτωση αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης
Η δημιουργία μιας νέας πράσινης οι-
κονομίας, που θα είναι ταυτόχρονα α-
νταγωνιστική και βιώσιμη, αποτελεί
σήμερα αναγκαιότητα και αποτελεί τη
μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε
μπροστά μας. Μέσα από ακόμα πιο
στενή συνεργασία με τον ΣΕΒ, στο-
χεύουμε να διευρύνουμε όσο το δυνα-
τόν περισσότερο τον κύκλο των επι-
χειρήσεων της χώρας και των στελεχών
εκείνων που ενστερνίζονται τις αρχές
της βιώσιμης ανάπτυξης και εναρμο-
νίζουν τη δική τους στρατηγική προς

την κατεύθυνση αυτή. Η Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα
πραγματικότητα. Ο στόχος για την ε-
πίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το
2050 διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο,
θέτοντας επίσης φιλόδοξους στόχους
σε άμεσα συνδεόμενα ζητήματα, όπως
η κυκλική οικονομία, η ενέργεια, η ε-
νεργειακή αποδοτικότητα, η βιοποι-
κιλότητα.  Στο νέο αυτό τοπίο, που δια-
μορφώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη,
οι επιχειρήσεις καλούνται να καινοτο-
μήσουν και να ανταποκριθούν σε νέες

απαιτήσεις και standards, που είτε τα
θέτουν οι προμηθευτές τους είτε τα ε-
πιβάλλει πλέον το ρυθμιστικό πλαίσιο,
επενδύοντας σε νέα προϊόντα, σε νέες
παραγωγικές διεργασίες, αναλαμβάνο-
ντας την ίδια στιγμή το υψηλό ρίσκο
των επενδύσεων σε έρευνα και ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων
στην αναζήτηση νέων αγορών.

* Διευθύνων σύμβουλος στα «Ελληνικά Πε-
τρέλαια Α.Ε.», πρόεδρος του Συμβουλίου
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας επαναπροσδιορίζει τον ρόλο, την αποστολή και τις βασικές της προτεραιότητες για ένα κοινό μέλλον, προϊόν μιας επιχειρηματικότητας που συμπορεύεται με την κοινωνία και το κράτος στη βάση
κοινών στόχων.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 194.385 -0.9099

ALCOA CORP 43.8518 -0.4499

ALLEGHANY CRP 679.91 0.6499

ALTRIA GROUP 50.165 0.9356

AMAZON COM 3453.85 0.9434

AMER EXPRESS C 165.53 0.7732

AMER INTL GROU 54.665 1.194

AMGEN 224.59 0.2052

APPLE INC 152.6627 -0.2987

BANK OF AMERIC 41.925 0.6361

BAXTER INTL IN 75.74 -0.3421

BOEING CO 220.3711 1.2456

BRISTOL MYERS  67.0556 -0.2297

CAMPBELL SOUP  41.46 1.2207

CATERPILLAR IN 212.03 0.2743

CIGNA CORP 212.96 2.6462

CHEVRON 97.62 -0.7826

CISCO SYSTEMS 58.845 -0.482

CITIGROUP 72.14 0.6558

CERVECERIAS 20.29 1.2475

COCA-COLA CO 56.2036 0.042

COLGATE PALMOL 77.64 -0.0129

DANAOS CORP 84.16 -0.7664

DIANA SHIPPING 4.93 -4.6422

DOW INC 63.09 -1.3911

DUPONT DE NMOU 74.1 0.2571

ENTERGY CP 109.63 0.2469

EXXON MOBIL 54.95 -0.3807

FEDEX CORP 266.375 0.3145

FORD MOTOR CO 13.09 0.3065

INTL BUS MACHI 140.83 1.3384

GENERAL DYNAMI 200.21 0.5121

GENERAL ELEC C 105.98 0.751

GOLDM SACHS GR 412.74 0.277

HALLIBURTON CO 20.195 0.3977

HARTFORD FINL 67.4285 1.1529

HP INC 30.045 1.0256

HOME DEPOT INC 325.83 -0.3883

INTEL CORP 54.365 0.7879

JOHNSON JOHNSO 172.775 -0.5096

JPMORGAN CHASE 160.28 -0.0997

LAZARD 47.5 -1.3909

MCDONALD’S COR 237.25 0.8287

MERCK & CO 76.315 -0.2418

MICROSOFT CP 303.608 0.0059

3M COMPANY 194.38 -0.9125

MORGAN STANLEY 104.39 0.2882

NIKE INC CL B 165.11 -1.7378

NORFOLK SOUTHE 256.7 -0.5925

PFIZER INC 46.053 -1.512

PROCTER & GAMB 142.355 -0.4023

ROCKWELL AUTOM 325.195 0.1216

SCHLUMBERGER L 28.375 0.7814

SOUTHERN 65.54 -0.3194

STEALTHGAS 2.71 -0.7326

TSAKOS ENERGY 7.51 0.1333

UNISYS CORP 24.49 1.7027

UNITEDHEALTH G 417.2 -0.263

US BANCORP 57.55 0.8234

VERIZON COMMS 55 0.4199

WALT DISNEY CO 182.435 1.364

WELLS FARGO &  48.555 0.2995

WALMART INC 148.04 0.2302

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3069 -0.486

A.B.FOOD 1980 0.329

ADMIRAL GRP 3611 -1.285

ASHTEAD GRP. 5690 1.354

ANTOFAGASTA 1456 -0.41

AVIVA 404.6 -1.703

ASTRAZENECA 8499 -0.595

BABCOCK INTL 363.1 -1.732

BAE SYS. 568.4 -0.455

BARCLAYS 184.9 -0.484

BR.AMER.TOB. 2729 1.112

BARRATT DEVEL. 739 0.819

BERKELEY GP.HL 4827 0.104

BR.LAND 530.2 -0.038

BUNZL 2636 -1.642

BP 297.05 -1.835

BURBERRY GRP 1859.5 0.459

BT GROUP 169.8 -0.088

COCACOLA HBC A 2629 0.114

CARNIVAL 1570.2 -0.959

CENTRICA 51.96 1.484

COMPASS GROUP 1500.5 -0.2

CAPITA GROUP 48.96 1.915

CRH 3867 -0.515

DIXONS CARPHO 139.5 0.941

DCC 6180 0.357

DIAGEO 3483 0.186

DIRECT LINE 309 -0.451

EXPERIAN 3204 0.094

EASYJET 795.4 -1.607

FRESNILLO 854 0.969

GLENCORE 327.4 -1.549

GLAXOSMITHKLIN 1462 -0.922

HIKMA 2538 0.555

HAMMERSON 36.34 1.423

HARGREAVES LS 1508.5 0.299

HSBC HLDGS.UK 386.2 -2.215

INTL CONSOL AI 159.14 -2.544

INTERCON. HOTE 4633 0.696

3I GRP. 1333.5 0.488

IMP.BRANDS 1541.5 0.785

INTERTEK GROUP 5270 0.765

ITV 115.7 -1.531

JOHNSON MATTHE 2939 -1.804

KINGFISHER 350.3 -1.213

LAND SECS. 709 -0.839

LEGAL&GEN. 270.2 0.074

LLOYDS GRP. 43.775 -0.714

MARKS & SP. 52294 0.588

MONDI 2005 -1.232

NATIONAL GRID 941.3 0.363

NEXT 7910 -0.653

PROVIDENT FIN. 355.8 0.736

PRUDENTIAL 1515 -0.786

PERSIMMON 2940 1.695

PEARSON 767.6 0.078

RDS ‘A 1431.6 -1.527

RDS ‘B 1431 -1.269

RELX 2174 0.23

RIO TINTO 5382 -0.407

ROYAL MAIL 495.4 1.102

ROLLS-ROYCE HL 114.86 -1.61

SAINSBURY(J) 304 -2.062

SCHRODERS 3780 0.746

SAGE GRP. 742.2 -0.027

ST JAMESS PLAC 1610 0.405

SMITHS GROUP 1442.5 1.264

SMITH&NEPHEW 1395 -0.428

SSE 1632.5 0.772

STAND.CHART. 454.8 -0.655

SEVERN TRENT 2762 -0.217

TRAVIS PERKINS 1801.5 0.642

TESCO 255.15 0.118

TUI AG 316.2 -0.095

TAYLOR WIMPEY 182.9 0.938

UNILEVER 4046 0.025

UTD. UTILITIES 1055 0.81

VODAFONE GROUP 121.96 -0.635

WPP 983.6 0.306

WHITBREAD 3208 0

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 33.92 -1.25

RICHEMONT N 101 -1.17

GEBERIT N1 765.2 -0.62

NOVARTIS N 84.79 0.86

ROCHE HOLDING  367.75 0.53

SGS N 2878 0.14

SWATCH GROUP I 258.2 -1.3

ADECCO N 50.98 -1.7

JULIUS BAER N 62.6 -0.89

CS GROUP AG 9.714 -0.08

GIVAUDAN N 4595 -0.88

NESTLE SA 115.74 -1.06

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 537.4 -0.44

SWISS RE N 84.26 -0.71

UBS GROUP N 15.28 -0.39

ZURICH INSURAN 402 0.07

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 300.45 -1.6

ALLIANZ SE 198.98 0.66

BASF SE 65.52 -1.24

BAY MOT WERKE 80.37 1.32

BEIERSDORF 102.75 -0.8

BAYER N AG 47.145 0.005

COMMERZBANK 5.31 0.057

CONTINENTAL AG 113.82 -1.32

DAIMLER AG N 71.42 -0.18

DEUTSCHE BANK  10.528 0.08

DEUTSCHE POST  59.58 -0.09

DT BOERSE N 146.1 -3.1

DT LUFTHANSA A 8.485 -0.131

DT TELEKOM N 18.008 -0.396

E.ON  SE NA 11.178 0.064

FRESENIUS MEDI 65.04 -0.46

FRESENIUS SE 44.05 -0.63

HEIDELBERGCEME 73.6 -0.28

HENKEL AG&CO V 82.74 -1.1

INFINEON TECH  36.065 -0.35

K+S AG NA 12.07 -0.03

MERCK KGAA 201.2 -1

MUENCH. RUECK  247.45 -1.2

RWE AG 33.09 0.42

THYSSENKRUPP A 9.434 0.08

VOLKSWAGEN VZ 201.3 0.3

VONOVIA SE 57.16 -0.96

SIEMENS N 140.84 -0.58

SAP SE 127.46 0.54

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 52.9 -0.41

AEGON 4.194 -0.14

ABN AMRO BANK 11.822 1.34

AKZO NOBEL 104.4 0.38

ARCELORMITTAL 28.395 -3.09

ASML HOLDING 704.5 -0.72

BOSKALIS WESTM 27.88 0.07

GALAPAGOS 50.31 7.23

HEINEKEN 92.7 0.02

ING GROEP 11.7 0.58

KONINKLIJKE DS 180.25 -1.04

KPN KON 2.714 -0.18

NN GROUP 43.97 -0.39

KONINKLIJKE DS 180.25 -1.04

IMCD 166.85 -0.24

RANDSTAD 62.3 -0.83

RELX 25.48 -0.08

ROYAL DUTCH SH 16.824 -1.11

UNIBAIL RODAM  74.2 -0.58

VOPAK 36.67 -0.03

WOLTERS KLUWER 97.42 -0.51

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.86 1.87

ATLANTIA 15.88 15.88

AZIMUT HLDG 23.78 23.85

ENEL 7.72 7.75

EXOR 70.60 71.44

ENI 10.45 10.43

GENERALI ASS 17.27 17.09

GEOX 1.12 1.14

INTESA SANPAOL 2.3975 1.2

MEDIASET 2.64 2.67

MEDIOBANCA 9.96 9.96

RCS MEDIAGROUP 0.72 0.71

PRYSMIAN 31.87 32.00

SNAM 5.00 4.97

STMICROELEC.N. 37.68 37.88

TELECOM ITALIA 0.38 0.38

TENARIS 8.54 8.53

TERNA 6.70 6.67

UNICREDIT 10.568 0.65

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3244 1.31

ASAHI GROUP HL 5114 0.37

ASTELLAS PHARM 1857 0.57

BRIDGESTONE CO 5064 0.54

CANON INC 2611.5 1.69

CASIO COMPUTER 1699 -0.23

CITIZEN WATCH 481 0.21

CREDIT SAISON 1252 -1.18

DAIWA SEC GROU 622.5 0.02

SUBARU 2036.5 -0.1

FUJIFILM HOLDI 9068 2.91

FUJITSU LTD 20300 1.6

HINO MOTORS 953 -0.21

HITACHI 6085 -1.38

HONDA MOTOR 3342 0.91

IHI 2446 -1.33

ISUZU MOTORS 1392 -0.07

KAWASAKI HVY I 2342 -1.97

KAJIMA CORP 1423 0.21

KEIO 5920 -3.74

KOBE STEEL 700 1.3

KONICA MINOLTA 559 1.08

JTEKT 995 0.2

MITSUB UFJ FG 594.4 0.69

MITSUBISHI COR 3311 -0.12

MITSUBISHI ELE 1505.5 0.3

MITSUBISHI MOT 281 0

NEC CORPORATIO 5780 1.05

NIKKON HLDG 2298 -1.63

NIKON CORP 1159 -0.77

NIPPON SUISAN 5114 -0.49

NISSAN MOTOR C 578.5 -0.16

NOMURA HOLDING 533.6 -0.61

NISSAN CHEMICA 6170 2.15

NIPPON PAPER I 1224 

OBAYASHI CORP 906 -1.31

ODAKYU ELEC RA 2564 -3.25

OJI HOLDINGS 576 -0.35

OSAKA GAS 2063 -0.96

RICOH CO LTD 1120 0.99

SECOM 8345 -0.02

SEVEN & I HLDG 4815 1.48

SHARP CORP 1453 0.28

SHIMIZU CORP 790 -1.13

SHISEIDO 7293 0.8

SONY GROUP COR 11360 1.11

SMFG 3801 0.21

SUMITOMO CHEM 558 0.54

SUZUKI 846 0.36

TAISEI CORP 3445 -0.86

TDK CORPORATIO 11570 0.96

TOBU RAILWAY 2871 -3.14

TOKIO MARINE H 5377 0.06

TORAY INDUSTRI 741.8 0.28

TREND MICRO 6030 1.52

TOPY INDS LTD 1185 0.08

TORAY INDUSTRI 741.8 0.28

TOSHIBA CORP 4775 0.1

TOYOBO 1363 0.59

TOYOTA MOTOR C 9592 0.61

YAMAHA CORP 6490 2.2

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 29.16 1.07

AIR LIQUIDE 151.82 -0.21

ALSTOM 36.40 -0.36

AXA 23.78 -0.73

BNP PARIBAS 53.73 1.38

BOUYGUES 35.43 -0.08

CAPGEMINI 190.15 -0.45

CARREFOUR 16.85 -0.35

CASINO GUICHAR 24.57 -0.97

CREDIT AGRICOL 12.21 1.01

DANONE 61.87 -0.16

DASSAULT SYSTE 48.31 -0.89

EDF 11.48 0.13

L’OREAL 396.30 -0.23

L.V.M.H. 626.80 0.29

LAGARDERE 23.40 -1.6

MICHELIN 137.05 -1.69

PERNOD RICARD 177.95 0.17

KERING 674.00 0.36

PUBLICIS GROUP 55.52 -0.43

RENAULT 31.45 1.35

SAINT-GOBAIN 61.39 -0.98

SANOFI 87.62 -0.5

SCHNEIDER ELEC 151.30 -0.94

SOCIETE GENERA 26.65 1.5

SODEXO 70.02 1.8

TF1 8.50 -0.93

THALES 85.94 0.33

VEOLIA ENVIRON 29.05 1.04

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 22.86 0.0438

AENA SME 135.2 0.037

ACERINOX 11.52 0.3484

ACCIONA 137.6 -0.2175

AMADEUS 51.72 1.611

BBVA 5.547 0.2168

BANKINTER 4.963 0.9972

CAIXABANK 2.632 0.458

DSTR INT ALIME 0.0202 0.4975

ENDESA 20.36 1.2935

ENAGAS 19.265 -0.2847

FERROVIAL 24.52 0.6982

FOMENTO DE CON 10.82 1.1215

GRIFOLS 20.69 0.0968

IBERDROLA 10.495 0.4306

INT AIRLINES G 1.863 -1.8957

INDRA SISTEMAS 9.135 2.9876

INDITEX 28.91 0

MAPFRE 1.826 -0.4362

MERLIN PROP 9.894 0.3448

ARCELORMITTAL 28.455 -2.9005

RED ELECTR COR 16.89 -1.0255

REPSOL 9.705 -1.9301

BCO DE SABADEL 0.606 0.3311

BANCO SANTANDE 3.1275 0.1441

SACYR 2.092 0.4803

TELEFONICA 4.1815 -1.7735

MEDIASET ES CO 5.17 -0.9579

TECNICAS REUN 8.145 1.5586

Διορθωτική υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές
των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρημα-
τιστηρίου την Τρίτη, μετά τη χθεσινή κα-
ταγραφή νέων υψηλών 19 μηνών. O Γενικός
Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 923,15 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 0,66%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη
τιμή στις 920,75 μονάδες (-0,92%). Ο βασικός
χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Αύ-
γουστο με άνοδο σε ποσοστό 3,93%, ενώ
από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη
14,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,549
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.633.409
μετοχές. 

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ση-
μείωσε πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δεί-
κτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε
κατά 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιο-
ποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν
οι μετοχές της Πειραιώς (+1,42%), της Alpha
Bank (+1,25%), του ΟΛΠ (+1,25%) και της
Lamda Development (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημεί-
ωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,10%), της ΕΥ-
ΔΑΠ (-2,79%), της Coca-Cola (-2,73%) και
της Τιτάν (-2,69%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύ-
τερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Α-
σφαλειών (+1,06%) και της Ακίνητης Περι-
ουσίας (+0,90%), ενώ τις μεγαλύτερες απώ-
λειες είχαν οι δείκτες των Τροφίμων (-2,69%)
και του Πετρελαίου (-2,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών πα-
ρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank,
διακινώντας 19.788.929 και 10.746.128 με-
τοχές αντιστοίχως. 

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημεί-
ωσαν η Alpha Bank με 23,214 εκατ. ευρώ
και ο ΟΤΕ με 12,409 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κι-
νήθηκαν 48 μετοχές, 71 πτωτικά και 23 πα-
ρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι με-
τοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου +19,47%
και Εκτέρ +5,08%. Τη μεγαλύτερη πτώση
κατέγραψαν οι Προοδευτική -13,33% και
Ξυλεμπορία(π) -7,88%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντέδρασαν χθες
με καθυστέρηση στη δυσοίωνη είδηση
ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ε-
κτοξεύθηκε στο 3% τον Αύγουστο, αλλά
και στον συνδυασμό ειδήσεων που κα-
τατείνουν σε επιβράδυνση της Κίνας.
Οι επενδυτές εξακολούθησαν να πο-
ντάρουν στην οικονομική ανάκαμψη,
αλλά και στη συνεχιζόμενη στήριξη και
την άφθονη ρευστότητα, αλλά το κλίμα
αντιστράφηκε στα μέσα της συνεδρία-
σης.

Αρχικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
κινούνταν ανοδικά, οδεύοντας προς νέο
ρεκόρ, καταγράφοντας τον έβδομο συ-
ναπτό μήνα συνεχούς ανόδου. Μεσο-
λάβησαν, όμως, οι δηλώσεις δύο στελε-
χών της ΕΚΤ, των Κλάας Κνοτ και Ρό-

μπερτ Χόλτζμαν, που υποστήριξαν πως
η τράπεζα πρέπει πλέον να εξετάσει μεί-
ωση του προγράμματος αγορών ομολό-
γων και οι δείκτες τιμών των μετοχών
αντέστρεψαν την πορεία τους. Ο πα-
νευρωπαϊκός  δείκτης Euro Stoxx 600
αρχικά σημείωνε κέρδη 0,2%, αλλά στη
συνέχεια υποχώρησε και έκλεισε με μι-
κρές απώλειες 0,3%. Ανάλογη πορεία

είχαν και οι δείκτες FTSE 100 του Λον-
δίνου που έκλεισε με υποχώρηση  0,38%,
αλλά και ο Xetra DAX της Φρανκφούρτης
με υποχώρηση 0,33%, ενώ οριακά στο
κόκκινο έκλεισε και ο CAC 40 του Πα-
ρισιού με μικρές απώλειες 0,11%. Αμεση
ήταν, άλλωστε, και η αντίδραση των ευ-
ρωπαϊκών αγορών ομολόγων, με τις
τιμές τους να υποχωρούν και τις απο-
δόσεις να παίρνουν την ανιούσα. Η α-
πόδοση του δεκαετούς ομολόγου της
Γερμανίας σημείωσε άνοδο άνω του -
0,4% για πρώτη φορά έπειτα από έναν
μήνα.

Εν ολίγοις, οι δηλώσεις στελεχών της
ΕΚΤ επηρέασαν την αγορά όπως δεν
την είχε επηρεάσει προ ημερών η δή-
λωση του Τζερόμ Πάουελ περί ενδεχό-

μενης μείωσης του αμερικανικού προ-
γράμματος αγορών ομολόγων, καθώς
δεν ήταν κατηγορηματική. Από τους
χαμένους της χθεσινής συνεδρίασης οι
μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, που
υποχώρησαν όταν έγινε γνωστή η είδηση
πως το Πεκίνο επιβάλλει αυστηρούς πε-
ριορισμούς στη χρήση των online παι-
χνιδιών για παιδιά κάτω των 18 ετών.

Σημειωτέον ότι χθες υποχωρούσαν
επίσης και οι μετοχές στα χρηματιστήρια
της Κίνας, εν μέσω συνδυασμού ειδή-
σεων που κατατείνουν σε επιβράδυνση
της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο,
αλλά και φημολογίας περί νέων αυστη-
ρών ρυθμίσεων που θα επιβληθούν στις
επιχειρήσεις της χώρας.

REUTERS, BLOOMBERG

Μικρή πτώση,
υψηλός τζίρος
στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 0,66%,
με κέρδη 3,93% έκλεισε ο Αύγουστος

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 71 πτωτικά και
23 παρέμειναν σταθερές.

Η ανοδική πορεία των χρηματιστηρίων ανεκόπη μετά τις δηλώσεις στελεχών της ΕΚΤ, που υποστήριξαν πως η τράπεζα πρέπει πλέον να εξετάσει μείωση του προγράμματος
αγορών ομολόγων και οι δείκτες τιμών των μετοχών αντέστρεψαν την πορεία τους.

Πτωτικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές
<<<<<<

Αύξηση πληθωρισμού
στην Ευρωζώνηκαι επι-
βράδυνσηστην Κίνα επη-
ρέασαν το κλίμα.

<<<<<<

Η αξία των συναλλαγών 
ανήλθε στα 98,549 εκατ. 
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
47.633.409 μετοχές.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0,8720               0,8980                 0,8873               1,7340                  7.069                0,8720                0,8940                0,8720                0,23
ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1,1100               1,1300                 1,1195             -1,2420                29.862                1,1100                1,1400                1,1150              -1,33
ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0,4040               0,4040                 0,4040               0,1680                20.000                0,4020                0,4140                0,4040                1,00
ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0,0090                0,0110                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                          0,0810               0,0810                 0,0810               0,0830                  1.000                0,0800                0,0810                0,0810                0,00
ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                      0,1090               0,1090                 0,1090             -0,3010                  1.000                0,0000                0,1090                0,1090              -5,22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1,5800               1,5900                 1,5888             -0,1250                  4.000                1,5800                1,5900                1,5800              -0,63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1,5600                1,6500                                                 
ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0,0650                0,0000                                                 
ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                0,0180               0,0180                 0,0180             -0,2000                10.000                0,0000                0,0205                0,0180            -10,00
ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0,0000                0,0260                                                 
ΓΙΕΠ          UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)                                                                                                                                                                                    0,0380                0,0000                                                 
ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0,3300                0,0000                                                 
ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0,0000                0,1170                                                 
ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0,0000                0,1040                                                 
ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0,0025                0,0035                                                 
ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0,0005                0,0090                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                                                                                                                                                        0,2200                0,2400                                                 
ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0,0020                0,0000                                                 
ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                                                                                                                                                           1,1000                0,0000                                                 
ΑΜΑΘ        AMATHUS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,1190                0,1400                                                 
ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0,0150                0,0160                                                 
ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                               0,0715               0,0715                 0,0715             -0,6010                     658                0,0720                0,0850                0,0715              -7,74
ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,0480                0,0500                                                 
ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                        0,8000               0,8000                 0,8000               0,0000                     560                0,0000                0,8000                0,8000                0,00
ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0,0000                0,0000                                                 
ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                  1,6000               1,6000                 1,6000             -0,0480                  3.000                1,6000                1,6400                1,6000                0,00
ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0,1330                0,1360                                                 
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               0,6300                 0,6300               0,0000                     183                0,6300                0,0000                0,6300                0,00
ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0,5250               0,5250                 0,5250               0,0000                  2.100                0,5200                0,5400                0,5250                0,00
ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0,1200                0,0000                                                 
ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                          2,5000               2,5000                 2,5000               0,0000                  1.000                2,5000                2,5200                2,5000                0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0,0090                0,0000                                                 
ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1,3200                1,4500                                                 
ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0,2000                0,2400                                                 
ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0,0000                0,7500                                                 
ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0,2820                0,2920                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0,0000                1,2500                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                  0,0000                0,0790                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                           0,2300                0,2520                                                 
ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                      0,0450                0,0490                                                 
ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0,0000                0,3100                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                      1,0500                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 (AN, Σ)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0325                                                 
ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, Σ)                                                                                                                                                                                           0,0000                0,0315                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΣΤΣΔ          CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)                                                                                                                                                                                          0,1540                0,1650                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)                                                                                                                                                                                   0,0900                0,1030                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                                                                              60,0000              67,0000                                                 
ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 
                 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                                                                              62,1000              63,0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ    Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                             0,0000                0,0000                                                 
ΙΝΓΚΑΡΤ2  Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)                                                                                                                                                                  0,0000                0,0000                                                 
ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)                                                                                                                                                        0,0000                0,0000                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΧ04Α18    KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021)                                                                                                                                                                                          0,0000                0,0000                                                 
ΚΧ05Α18    KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022)                                                                                                                                                                                          0,0000                0,0000                                                 
ΚΧ071Α16  KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)                                                                                                                                                                                          0,0000                0,0000                                                 
ΚΧ071Α17  KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)                                                                                                                                                                                          0,0000                0,0000                                                 
ΚΧ091Α13  ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)                                                                                                                                                                                              0,0000                0,0000                                                 
ΚΧ101Α13  ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)                                                                                                                                                                                            70,0000                0,0000                                                 
ΚΧ101Α15  ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)                                                                                                                                                                                           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 31 Αυγούστου 2021



MEDIA & AΓOPEΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ανω του 13% ο ρυθμός ανάπτυξης 
το δεύτερο τρίμηνο, εκτιμά η ΕΤΕ
Αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 13% το δεύτερο
τρίμηνο και διψήφια το τρίτο τρίμηνο
του έτους, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες
περιόδους του προηγούμενου έτους, βλέ-
πει η Εθνική Τράπεζα, διατηρώντας,
όμως, αμετάβλητη την πρόβλεψή της για
τον μέσο όρο του 2021 στο 5,7%, λόγω
της αυξημένης αβεβαιότητας για το υ-
πόλοιπο του έτους. Κομβικός θεωρούν
οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας ότι
θα είναι ο ρόλος των εμβολιασμών το τέ-
ταρτο τρί-μηνο του έτους.

Ειδικά για τον τουρισμό σημειώνουν
ότι «ανέκαμψε δυναμικά τον Ιούλιο - Αύ-
γουστο, υποδηλώνοντας αυξημένη πι-
θανότητα υπέρβασης της αρχικής μας
εκτίμησης για εισπράξεις που να αντι-
στοιχούν στο 50% των ετήσιων εισπρά-
ξεων του 2019».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση προ-
βλέπει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6% κατά μέσον
όρο το 2021, αλλά αναμένεται να ανα-
θεωρήσει την πρόβλεψη προς τα πάνω
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τον
Οκτώβριο. Η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει
τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο στις
7 Σεπτεμβρίου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

της τράπεζας (επικεφαλής οικονομολόγος
Νίκος Μαγγίνας) τονίζει στην ανάλυσή
της ότι «το άνοιγμα της οικονομίας και
η υποχώρηση της αβεβαιότητας ενεργο-
ποίησαν την ιδιωτική κατανάλωση –για
αγαθά, αλλά κυρίως για υπηρεσίες– και
απελευθέρωσαν μέρος της λανθάνουσας
ζήτησης».

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο συ-
νολικός κύκλος εργασιών των επιχειρή-
σεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου
(εταιρείες με διπλογραφικά στοιχεία) αυ-
ξήθηκε κατά 28,8% σε ονομαστικούς ό-
ρους το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους, ενώ ήταν και 5,3% υψηλότερος
από την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση του
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους
τομείς των υπηρεσιών διαμονής και ε-

στίασης, των αερομεταφορών και της
διασκέδασης και ψυχαγωγίας - αναψυχής
το δεύτερο τρίμηνο (+194%, +192% και
+84% ετησίως).

Επίσης σημειώνουν ότι σύμφωνα με
τα πρώτα δεδομένα, η ζήτηση για υπη-
ρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό
από κατοίκους της χώρας ενισχύθηκε α-
κόμη περισσότερο μετά τον Ιούνιο, με
αποτέλεσμα το δίμηνο Ιουλίου - Αυγού-
στου να συγκλίνει ή και να υπερβαίνει
τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Επιπλέον, η μεταποιητική παραγωγή
διατήρησε τη δυναμική της –αύξηση της
τάξης του 14,45% το δεύτερο τρίμηνο–,
ενώ η παραγωγή και ο κύκλος εργασιών
στον τομέα της μεταποίησης υπερέβησαν
σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ε-
πιταχύνθηκε στο 28,2%, αλλά αντίστοιχα
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 33,6% το
δεύτερο τρίμηνο, εξέλιξη που αναμένεται
να μετριάσει σε κάποιο βαθμό την αύξηση
του ΑΕΠ αυτή την περίοδο. Σε ό,τι αφορά
τον τουρισμό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι
τον Αύγουστο οι αφίξεις θα είναι πάνω
από 80% του 2019, έναντι 65% τον Ιού-
λιο.

ΕΙΡHΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡA

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Παρότι η αβεβαιότητα εξαιτίας της παν-
δημίας συνεχίζεται και το αυξημένο κό-
στος πρώτων υλών επηρεάζει τις εταιρικές
επιδόσεις, τα αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου ορισμένων από τους μεγάλους
εισηγμένους ομίλους βελτιώθηκαν ση-
μαντικά συγκριτικά με το αντίστοιχο διά-
στημα όχι μόνο του 2020, οπότε υπήρξε
καθίζηση μεγεθών, όσο και του 2019.

Η άρση των περιορισμών για την
COVID-19, η αύξηση των τουριστικών
αφίξεων και η υιοθέτηση μέτρων περιο-
ρισμού κόστους τροφοδοτούν την ανά-
καμψη των μεγεθών, προκαλώντας αι-
σιοδοξία στις διοικήσεις των εταιρειών
ότι ενδεχομένως τα χειρότερα έχουν πε-
ράσει. Τη μεγαλύτερη, όμως, βελτίωση
αποτελεσμάτων καταγράφουν οι εταιρείες
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, λόγω
των νέων ψηφιακών έργων που προω-
θούνται και πρόκειται να χρηματοδοτη-
θούν μέσω και των κεφαλαίων του Τα-
μείου Ανάκαμψης.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί
ο όμιλος ΟΤΕ, που κατά το δεύτερο τρί-
μηνο της φετινής χρονιάς αύξησε τον
κύκλο εργασιών κατά 8%, σε 827,5 εκατ.

ευρώ, μέγεθος που είναι ενισχυμένο κατά
3,3% και διαμορφώνεται σε 1,6 δισ. ευρώ
το πρώτο εξάμηνο. Εμφάνισε κέρδη 241,5
εκατ. ευρώ, από 184,3 εκατ. ευρώ το β΄
εξάμηνο του 2020, με τα έσοδα περια-
γωγής (roaming) –το 2020 επλήγησαν
πανευρωπαϊκά λόγω της κατάρρευσης
του τουρισμού– να ανακάμπτουν και να
διαμορφώνονται σε περίπου 6 εκατ. ευ-
ρώ.

Στην Ελλάδα, ο κύκλος εργασιών, που
αυξάνεται για τρίτο συναπτό τρίμηνο, ε-
νισχύθηκε κατά 9,6%, σε 758,7 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ Μιχάλη
Τσαμάζ, για τη φετινή χρήση αναμένεται
ενίσχυση εσόδων και αύξηση της κερ-
δοφορίας.

Παρότι τα μεγέθη της εισηγμένης ευ-

νοούνται από τη σύγκριση με το επηρε-
ασμένο από την πανδημία πρώτο εξάμηνο
του 2020, καταγράφουν βελτίωση έναντι
του ίδιου διαστήματος του 2019. Ενδει-
κτικά, τα κέρδη ανά μετοχή ανέρχονται
σε 0,38 ευρώ έναντι 0,20 ευρώ το πρώτο
εξάμηνο του 2019, με την εισηγμένη να
εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης
εσόδων συγκριτικά με ομοειδείς ευρω-
παϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Η Entersoft, που ειδικεύεται στη δη-
μιουργία λογισμικού και στην παροχή υ-
πηρεσιών για επιχειρήσεις, εμφάνισε

κατά το πρώτο εξάμηνο, συγκριτικά με
το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αυξη-
μένα κατά 57% έσοδα – στα 12,58 εκατ.
ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα
προ φόρων, χρηματοδοτικών και επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλ-
θαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, από 2,7 εκατ., ενώ
τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν
σε 3,3 εκατ. ευρώ (+65%). Τα μεγέθη
αυτά είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε
σχέση με εκείνα του πρώτου εξαμήνου
του 2019, οπότε η πανδημία δεν είχε εκ-
δηλωθεί και ο ενοποιημένος τζίρος είχε

ανέλθει σε 8,04 εκατ. ευρώ. Τα βελτιωμένα
μεγέθη του πρώτου εξαμήνου αποδίδονται
κατά βάση σε οργανική ανάπτυξη και
έως ένα βαθμό σε εξαγορές εταιρειών
που πραγματοποίησε η Entersoft.

Στον όμιλο Mytilineos η πανδημία δεν
προκαλεί καμία επίπτωση, με τη διοίκησή
του, υπό τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, να
αναμένει ισχυρότερα μεγέθη και ρεκόρ
για τα επόμενα τρίμηνα και συνολικά για
τη φετινή χρήση. «Το 2021 θα είναι μια
χρονιά μετασχηματισμού και ρεκόρ κερ-
δοφορίας, ενώ το 2022 θα είναι μια χρονιά

απογείωσης», έχει αναφέρει ο κ. Μυτι-
ληναίος. Και αυτό επειδή η ζήτηση και
οι τιμές του αλουμινίου και τα premiums
διαμορφώνονται σε ολοένα και υψηλότερα
επίπεδα, ενώ το περιβάλλον τιμών και η
κατανάλωση στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά.

Το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών
και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και α-
ποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 994 ε-
κατ. και 156 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα (+7%).
Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα
μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 77 εκατ.

ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση
με το α΄ εξάμηνο του 2020, ενώ αν εξαι-
ρούνταν οι επιδράσεις των μη επανα-
λαμβανόμενων παραγόντων (one off), θα
ενισχύονταν κατά 51%, σε 81 εκατ. ευρώ,
έναντι 53 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του
2020.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ενίσχυσαν
κατά το δεύτερο τρίμηνο τα κέρδη EBITDA
κατά 26%, στα 79 εκατ. ευρώ, με την κα-
θαρή κερδοφορία να ανέρχεται σε 10
εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη παραμένουν χα-
μηλότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019, οπότε η λειτουργική
και καθαρή κερδοφορία είχε διαμορφωθεί
σε 130 εκατ. και 33 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Ωστόσο, η διοίκηση των ΕΛΠΕ, που βρί-
σκονται αντιμέτωπα με υψηλό κόστος ε-
νέργειας και αυξημένες τιμές δικαιωμάτων
ρύπων CO2, εκτιμά ότι τα επόμενα τρίμηνα
η βασική εταιρική δραστηριότητα θα ε-
πανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Παρότι
η έκβαση της πανδημίας αποτελεί παρά-
γοντα αβεβαιότητας, κατά το τρίτο τρίμηνο
της χρονιάς τα ΕΛΠΕ κατέγραψαν σχεδόν
πλήρη ανάκαμψη στη ζήτηση καυσίμων
–εξαιρουμένων των αεροπορικών– αλλά
και στα περιθώρια διύλισης.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων
της πανδημίας οδήγησε σε ενίσχυση των
μεγεθών της Coca-Cola HBC, που το πρώτο
εξάμηνο του 2021 αύξησε, έναντι του α-
ντίστοιχου διαστήματος του 2019, κατά
4%, στα 3,2 δισ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα
από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγ-
ματική βάση. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρ-
δη της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 82,6%,
σε 235,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο
του 2021, έναντι του αντίστοιχου δια-
στήματος του 2020.

Ανοδο εμφάνισαν το πρώτο εξάμηνο,
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
2019, και τα μεγέθη της Frigoglass, λόγω
της ενίσχυσης των επενδύσεων σε επαγ-
γελματικά ψυγεία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν
κατά 45,3%, σε 105,7 εκατ. ευρώ, και τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 69,7%, σε
15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εισηγμένη δι-
εύρυνε τις ζημίες β΄ τριμήνου σε 12,2
εκατ. ευρώ, από ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ
και κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ τα αντίστοιχα
τρίμηνα του 2020 και 2019, αντίστοιχα.
Η άνοδος των ζημιών αποδίδεται κατά
μεγάλο βαθμό σε έκτακτες δαπάνες ύψους
13,8 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με την
εκδήλωση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο της
εταιρείας στη Ρουμανία.

Ξεπερνούν το σοκ της πανδημίας οι εισηγμένες
Βελτιωμένες επιδόσεις εμφάνισαν οι εταιρείες το πρώτο φετινό εξάμηνο έναντι των αντίστοιχων του 2020 και του 2019

<<<<<<<

Αμετάβλητη η πρόβλεψή της 
για τον μέσο όρο του 2021 
στο 5,7%, λόγω της αυξημέ-
νης  αβεβαιότητας.

<<<<<<

Η μεγαλύτερη βελτίωση κα-
ταγράφεται στους τομείς
των τηλεπικοινωνιών και
της πληροφορικής.

Η άρση των περιορισμών για την COVID-19, η αύξηση των τουριστικών αφίξεων και η υιοθέτηση μέτρων περιορισμού κόστους τροφοδοτούν την ανάκαμψη των μεγεθών, προκαλώντας
αισιοδοξία στις διοικήσεις των εταιρειών.

Ο τουρισμός μπορεί να υπερβεί τον στόχο ανάκτησης
του 50% των εσόδων του 2019.

Κέρδη 1,9% εντός 
Αυγούστου για το ΧΑΚ
Κέρδη της τάξης του 1,9% κατέ-
γραψε εντός Αυγούστου το Χρη-
ματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον
Γενικό Δείκτη να σημειώνει την
υψηλότερη του τιμή εντός του
2021 στις 69,22 μονάδες. Εντός
2021, η χρηματιστηριακή αγορά
παρουσιάζει μεγάλη αύξηση σε
ποσοστό 20,9%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την
Τρίτη στις 68,51 μονάδες, σημει-
ώνοντας οριακή πτώση της τάξης
του 0,28%. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα €63.520.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έ-
κλεισε στις 40,97 μονάδες, κατα-
γράφοντας, επίσης, ζημιές σε πο-
σοστό 0,27%.

Όσον αφορά τους επιμέρους
χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο
κατέγραψε μόνο ο δείκτης των Ε-
πενδυτικών σε ποσοστό 0,91%.
Ζημιές σημείωσαν οι δείκτες της
Κύριας Αγοράς κατά 0,25%, της
Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,12%
και των Ξενοδοχείων κατά 0,70%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό εν-
διαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι
της Τράπεζας Κύπρου με €33.429
(τιμή κλεισίματος €1,115 – πτώση
1,33%), της Δήμητρα Επενδυτικής
με €8.080 (τιμή κλεισίματος €0,404

– άνοδος 1,00%), της Logicom με
€6.355 (τιμή κλεισίματος €1,58 –
πτώση 0,63%), της Ελληνικής Τρά-
πεζας με €6.272 (τιμή κλεισίματος
€0,87 – άνοδος 0,23%) και της
Salamis Tours με €4.800 (τιμή
κλεισίματος €4.800 – χωρίς μετα-
βολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν
ανοδικά, 5 καθοδικά και 6 παρέ-
μειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε στις 53.

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε την Τρίτη στις
68,51 μονάδες, σημει-
ώνοντας οριακή πτώση
της τάξης του 0,28%.
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