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ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ

Να μην υποτιμούμε τον Ελον
Παρά τις επικρίσεις του, ο Μπιλ Γκέιτς αναγνωρίζει το επιχειρη-
ματικό ταλέντο του Ελον Μασκ και την ικανότητά του να επιλέγει
εξαιρετικό προσωπικό για να τις στελεχώνει. Εξέφρασε, πάντως,
αμφιβολίες για το κατά πόσον θα έχει την ίδια επιτυχία με το
Twitter, «αν και πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να μην υπο-
τιμούμε ποτέ τον Ελον». Σελ. 10

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στην Credit Suisse η «σιδηρά κυρία»
H «σιδηρά κυρία» του τραπεζικού κλάδου της Ιρλανδίας, Φραν-
σέσκα Μακντόνα, μετακινείται προς την Credit Suisse, η οποία
χειμάζεται από προβλήματα και σκάνδαλα. Είναι η πέμπτη από
σειρά συναδέλφων της που εγκαταλείπει την Ιρλανδία την τε-
λευταία τετραετία λόγω του ότι ισχύει ανώτατο όριο αποδοχών
για τα τραπεζικά στελέχη στη χώρα. Σελ. 12

ΕΚΤ

Προς αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο
Τελευταία από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες που διατηρεί
τα επιτόκια σε αρνητικό έδαφος και το πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης σε ισχύ, η ΕΚΤ προβλέπεται να προχωρήσει σύντομα
στην πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού. O κορυφαίος οικο-
νομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, τάχθηκε υπέρ αύξησης των επιτο-
κίων μέσα στους επόμενους μήνες. Σελ. 9

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Η μάχη των επιτοκίων 
Η πανδημία, αν και δεν βρίσκεται πλέον
στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και
των δελτίων ειδήσεων, παραμένει ένας
επιβαρυντικός παράγοντας στην ανά-
πτυξη της οικονομίας. Η προσπάθεια
του κλάδου των υπηρεσιών να ανακάμ-
ψει είναι προφανώς ενθαρρυντική αν
και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως
είναι η Κύπρος, ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνιστά πισωγύρισμα. Στις άμεσες συ-
νέπειες του πολέμου καταγράφεται και
η άνοδος της τιμής της ενέργειας κατά
40% σε ετήσια βάση, η οποία πλέον ε-
πηρεάζει οριζόντια όλα τα προϊόντα και
υπηρεσίες. Η κατάσταση με την ακρίβεια
όπως έχει διαμορφωθεί προβληματίζει
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής α-
ναφορικά με το πώς θα μπορεί να αντι-
μετωπιστεί τώρα που βρίσκεται εντός

των τειχών. Η ΕΚΤ μέχρι στιγμής δεν
έχει προχωρήσει σε αύξηση των επιτο-
κίων, όπως έπραξαν άλλες κεντρικές
τράπεζες, θέλοντας να αξιοποιήσει τον
χρόνο για την λήψη μιας καλά μελετη-
μένης απόφασης. Τα βλέμματά πλέον
είναι στραμμένα στην συνάντηση της
9ης Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία ε-
κτιμάται πως θα δοθεί το σύνθημα για
την πρώτη αύξηση των επιτοκίων, εντός
Ιουλίου, μετά από 11 χρόνια.  Προς το
παρόν οι αποφάσεις της νομισματικής
αρχής αναμένονται ήπιες και ισορρο-
πημένες, αφού στα βασικά σενάρια που
εξετάζει η τράπεζα δεν υπάρχει το ακραίο
φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού
που θα επέβαλλε πιο δραστικές κινήσεις. 

Αντίθετα με τις εκτιμήσεις αρκετών
εξωτερικών παραγόντων η πρόεδρος

της ΕΚΤ δεν προκρίνει οποιαδήποτε
αύξηση στα επιτόκια πριν το τέλος τους
τρίτου τριμήνου, περίοδος κατά την ο-
ποία αναμένεται να τερματιστεί το πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων. Λέγοντας
αυτό η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να
μην θέσει την αναπτυξιακή πορεία της
Ευρωζώνης σε κίνδυνο μέσα από άστο-
χες αυξήσεις των επιτοκίων που πιθανόν
να έχουν από λίγη έως καθόλου επί-
δραση στο επίπεδο των τιμών. Αν δε
δεχθούμε αυτά που λέει η κα. Λαγκάρντ,
η πρώτη άνοδος των επιτοκίων εφόσον
τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν σή-
μερα θα πρέπει να αναμένεται  τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο. 

Υπάρχουν όμως και οι εσωτερικοί
κύκλοι στην ΕΚΤ που δημόσια θέτουν
θέμα αξιοποίησης και των τριών επό-

μενων συναντήσεων (Ιούλιος, Σεπτέμ-
βριος, Δεκέμβριος) για αύξηση των ε-
πιτοκίων, έτσι που μέσα από ισόποσες
αυξήσεις του 0,25% τα επιτόκια των
καταθέσεων να περάσουν σε θετικό έ-
δαφος μέχρι το τέλος του έτους. Με
αυτή την κλασσική συνταγή νομισμα-
τικής πολιτικής επιδιώκεται να συγκρα-
τηθεί η ζήτηση προκαλώντας υποχώ-
ρηση στις τιμές. Η συγκεκριμένη σχολή
σκέψης βρίσκει εκφραστές σε χώρες
όπως είναι η Αυστρία, η Ολλανδία, η
Φιλανδία και η Γερμανία. Υπάρχουν ό-
μως και σοβαρές επιφυλάξεις από άλλες
χώρες όσον αφορά στο κόστος δανει-
σμού με τον φόβο πως απότομες κινήσεις
θα προκαλέσουν αναταράξεις στο οι-
κοδόμημα της Ευρωζώνης. 

Η εξέλιξη των πράγματων σε σχέση

με τα επιτόκια του ευρώ θα καθορίσει
σε μεγάλο βαθμό και το ισοζύγιο δυ-
νάμεων εντός της πανίσχυρης ΕΚΤ, οι
αποφάσεις της οποίας θα συνεχίσουν
να επηρεάζουν τη ζωή και την καθη-
μερινότητα εκατομμυρίων ευρωπαίων
πολιτών. Αναλόγως των εξελίξεων θα
διαφανεί εντός των επόμενων εβδο-
μάδων πώς θα επιλυθεί αυτή η διαφωνία
και ποια  σχολή σκέψης τελικά θα ε-
πικρατήσει. Οι εξελίξεις επηρεάζουν
άμεσα και την συνοχή στα υψηλά δώ-
ματα της τράπεζας. Δεν είναι εξάλλου
μυστικό ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ δέχεται
εδώ και καιρό επικρίσεις αναφορικά
με τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις
με τους επικριτές της να τονίζουν πως
λειτουργεί περισσότερο πολιτικά παρά
τεχνοκρατικά.

Προς νέα καθυστέρηση οδεύει η εκτα-
μίευση της πρώτης δόσης από το Ταμείο
Ανάκαμψης, ύψους 85 εκατομμυρίων
ευρώ, πέραν της προκαταβολής των 157
εκατομμυρίων ευρώ, που είχε πάρει η
Κύπρος το Σεπτέμβριο του 2021. Κι αυτό

γιατί δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τα απα-
ραίτητα νομοσχέδια. Τα νομοσχέδια
σχετίζονται με το γενικότερο πλαίσιο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η
Βουλή προχώρησε σε τροποποιήσεις
των νομοσχεδίων και τα απέστειλε για

έγκριση. Έως τις 17 Μαΐου λοιπόν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλει τις απα-
ντήσεις σχετικά με τις αλλαγές στα νο-
μοσχέδια. Ωστόσο, σύμφωνα με την έως
τώρα πληροφόρηση, δεν διαφαίνεται
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφω-

νήσει. Κάποιες εκ των τροπολογιών δεν
θα γίνουν αποδεκτές και έτσι θα αρχίσουν
πάλι διαβουλεύσεις στην Επιτροπή Οι-
κονομικών επί των δύο νομοσχεδίων,
με το Υπουργείο να «τρέχει» να βρει συ-
γκλίσεις με τα κόμματα για να εγκριθούν.

Εκείνο που αποτυπώνεται είναι πως δί-
νεται ένα μήνυμα δυστοκίας για μεταρ-
ρυθμίσεις, οι οποίες θα κρίνουν κατά
πόσον η Κύπρος μπορεί να λάβει το μά-
ξιμουμ των χορηγιών ύψους 1,2 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. Σελ. 3

Καθοριστικός
ο Ιούλιος για
πλεονασμούς
στην Ελληνική
Εμμένει στους όρους της

Κρίσιμος μήνας για τους πλεονασμούς
στην Ελληνική Τράπεζα κρίνεται ο Ι-
ούλιος. Η Τράπεζα είναι αποφασισμένη
να συνάψει νέα συλλογική σύμβαση
με τους δικούς της όρους. Οσο περνά
ο χρόνος τής δίνεται το νομικό δικαίωμα
να προχωρήσει εντός Ιουλίου –εάν φτά-
σουν τα πράγματα στα άκρα- σε πλεο-
νασμούς προσωπικού. Σελ. 4

Ανησυχίες
για έκρηξη
πολεοδομική
στις βάσεις
Οι προβληματισμοί του ΕΤΕΚ
Θετική είναι η πρώτη αντίδραση του
ΕΤΕΚ στον απεγκλωβισμό μέρους πε-
ριουσιών των βρετανικών βάσεων. Ω-
στόσο, εκφράζει ορισμένους προβλη-
ματισμούς για τις επιπτώσεις από εν-
δεχόμενη πολεοδομική έκρηξη. Οι α-
νησυχίες του ΕΤΕΚ για τον απεγκλω-
βισμό περιουσιών εντός των βάσεων
εδράζονται στην απουσία Εθνικού
Χωροταξικού Σχεδιασμού. Θετικά το-
ποθετούνται οι κοινοτάρχες των επη-
ρεαζόμενων περιοχών. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Ανατιμήσεις
και ελλείψεις
«παγώνουν»
την παραγωγή
Οι μεγάλες ανατιμήσεις, αλλά
και οι ελλείψεις σε πρώτες ύ-
λες και υλικά συσκευασίας,
δημιουργούν σοβαρά προ-
βλήματα στην παραγωγή των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Μετά τη διακοπή των εξαγω-
γών από ουκρανικές υαλουρ-
γίες, το κόστος για γυάλινα
βάζα και μπουκάλια έχει αυ-
ξηθεί κατά 70%, ενώ δύσκο-
λα οι επιχειρήσεις βρίσκουν
συγκεκριμένους τύπους χαρ-
τοκιβωτίων. Οι τιμές αγροτι-
κών και κτηνοτροφικών προϊ-
όντων σημειώνουν μεγάλες
αυξήσεις, καθώς το υψηλό
κόστος ζωοτροφών και λιπα-
σμάτων οδηγεί σε μειωμένη
παραγωγή, ενώ ήδη η αύξηση
τιμών σε ρύζι και όσπρια
φθάνει το 45%. Ενα επιπλέον
πρόβλημα είναι η εκτίναξη
του μεταφορικού κόστους και
ακόμη και premium προϊόντα
κινδυνεύουν να χάσουν μερί-
διο στις αγορές του εξωτερι-
κού. Σελ. 18

Στον σκόπελο αλλαγών προσκρούουν 85 εκατ.
Οι τροποποιήσεις στα νομοσχέδια καθυστερούν εκ νέου την αποδέσμευση της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ Σελ. 4

«Κλειδώνει» στα 
950 – 960 ευρώ.
Ανακοινώσεις 
τέλος Μαΐου.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γουόλ Στριτ ψηφιακών
νομισμάτων τα Η.Α.Ε
Το επόμενο οικονομικό στοίχημα
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
είναι αυτό των κρυπτογραφημένων
νομισμάτων, διότι εξελίσσονται σε
μια νέα Γουόλ Στριτ για τα εν λόγω ε-
πενδυτικά προϊόντα. Αλλες χώρες
θεωρούν ότι πρόκειται για μια επέν-
δυση στερούμενη διαφάνειας. Τα Ε-
μιράτα προσελκύουν τραπεζικά στε-
λέχη που εργάστηκαν σε επενδυτι-
κούς οίκους. Σελ. 12

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγορά κατοικίας μέσω
leasing αντί στεγαστικού
Την αγορά κατοικίας μέσω μιας εται-
ρείας leasing ή τράπεζας παρέχει
πλέον και σε ιδιώτες το νέο θεσμικό
πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα. Αυ-
τός που θέλει να αποκτήσει ένα ακί-
νητο θα απευθυνθεί σε μια εταιρεία
leasing, η οποία θα το αγοράσει για
λογαριασμό του και στη συνέχεια θα
του το εκμισθώσει. Σελ. 14

ΕΚΡΗΞΗ ΑΦΙΞΕΩΝ 

Τουριστική «άνοιξη» 
ξημέρωσε στην Αθήνα
Οι τουρίστες επιστρέφουν δυναμικά
στην Αθήνα. Οι ενδείξεις πως ο του-
ρισμός φέτος θα προσεγγίσει και σε
κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τα
προ πανδημίας επίπεδα πληθαίνουν.
Οι αφίξεις είναι πάνω από τα αντί-
στοιχα του 2019. Κυριαρχούν οι Γερ-
μανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί.
Η «άνοιξη» του αθηναϊκού τουρισμού
φέρνει και προκλήσεις. Σελ. 16, 17
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195 εκατ. δολ. για ένα πορτρέτο της Μέριλιν

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο τέχνης του 20ού αιώνα έσπασε το πορτρέτο της Μέριλιν Μονρόε από τον Αντι Ουόρχολ, το ο-
ποίο εκπλειστηριάστηκε από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη έναντι 195 εκατ. δολαρίων. Την πρωτότυπη μεταξοτυπία, με τίτλο «Μπλε Μέρι-
λιν», φιλοτέχνησε ο Ουόρχολ δύο χρόνια μετά τον θάνατο της δημοφιλούς ηθοποιού. Το έργο έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας, που
κατείχε από το 2015 η ελαιογραφία «Οι γυναίκες του Αλγερίου, εκδοχή Ο», του Πικάσο, με τιμή πώλησης 179,4 εκατ. δολάρια. Το προηγούμενο
ρεκόρ για έργο Αμερικανού εικαστικού κατείχε ο άσπονδος φίλος του Ουόρχολ, Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, με 110,5 εκατ. δολάρια το 2017 για ελαιο-
γραφία με εικόνα νεκροκεφαλής, που είχε  ζωγράφισε ο Μπασκιά το 1982. Σελ. 13
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Tου  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΜια πολύχρονη 
εκρηκτική διαδρομή

Η φετινή εορταστική μας έκδοση συ-
νέπεσε με την άρση αρκετών περιο-
ριστικών μέτρων ένεκα της πανδημίας.
Αυτό ήταν για εμάς μια ευτυχής συ-
γκυρία στο ότι το κοινό απόλαυσε ε-
λεύθερα τη φετινή διοργάνωση και
ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να
φιλοξενήσουμε, εκτός από ταινίες,
και επαγγελματίες του χώρου απ’ όλο
τον κόσμο.

Η 20ή οργάνωση του φεστιβάλ πα-
ρουσίασε εννέα ταινίες στο διεθνές
διαγωνιστικό τμήμα «Glocal
Images»και τέσσερις ταινίες στο Κυ-
πριακό Διαγωνιστικό τμήμα. Η πε-
νταμελής Κριτική Επιτροπή, την οποία
απάρτιζαν οι KarelOch - καλλιτεχνικός
διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ
του Karlovy Vary, Alise Gelze - πα-
ραγωγός από τη Λετονία, David
Mart nez – διευθυντής του Φεστιβάλ
Raindance του Λονδίνου, Δάφνη Α-
λεξάντερ - Κύπρια ηθοποιός και Greg

Stepniak– επικεφαλής Προγράμματος
του Mastercard OFF CAMERA
International Festival of Independent
Cinema στην Κρακοβία, βράβευσε
τις ταινίες «Utama» του Alejandro
Loayza Grisi, «Sisterhood» της Dina
Duma, «Celts» της Milica Tomovic,
«Yuni» της Kamila Andini, «Broadway»
του Χρήστου Μασσάλα, «.dog» της
Γιάννας Αμερικάνου, «Patchwork»
του Πέτρου Χαραλάμπους και «Ο άν-
θρωπος με τις απαντήσεις» του Στέ-
λιου Καμμίτση. 

Εκτός από τις ταινίες των διαγω-
νιστικών τμημάτων, η φετινή διορ-
γάνωση παρουσίασε επίσης δύο ται-
νίες από το Ισραήλ σε ένα παράλληλο
πρόγραμμα προβολών, το «Africa»
του Oren Gerner και το «All Eyes Off
Me» της Hadas Ben Aroya. Οι προ-
βολές εντάχθηκαν στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος με
το Φεστιβάλ CinemaSouthτου Ισραήλ
και το Israel Cinema Project του Ι-
δρύματος Τεχνών Ραμπίνοβιτς
[Rabinovich Foundation]. 

Εκτός συναγωνισμού, στο τμήμα
Viewfinder προβλήθηκαν έξι πολυα-
ναμενόμενες ταινίες που διακρίθηκαν
από τη διεθνή κινηματογραφική κοι-
νότητα τον τελευταίο χρόνο, τις

«Belfast» του Kenneth Branagh,
«Compartment no. 6» του Juho
Kuosmanen, «The Worst Person in
the World» της Joachim Trier,
«Pleasure» της NinjaThyberg, «Lamb»
του Valdimar Jοhannsson και
«Brighton4th» του LevanKoguashvili.

Η 20ή έκδοση του Φεστιβάλ συ-
νέβαλε και φέτος στην κινηματογρα-
φική εκπαίδευση του νεανικού και
παιδικού κοινού της Κύπρου, διευ-
ρύνοντας τους ορίζοντες του νεαρού
θεατή. Προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες
κι ένα εύφορο πρόγραμμα εργαστη-
ρίων πυροδότησαν ένα παιχνίδι φα-
ντασίας και γνώσης. Σε αυτό το πλαί-
σιο, έγινε μια ειδική προσπάθεια να
αποταθούμε σε νέους και νέες 15-19
ετών, αλλά και σε παιδιά, με τέσσερις
ταινίες, «I Never Cry» του Piotr
Domalewski, «Vacarme» του Frederick
Neegan Trudel, «Petite Maman» της
Celine Schiamma και «Mezquite’s
Heart» της Ana Laura Calderon. Πα-
ράλληλα, το Φεστιβάλ διοργάνωσε,
επίσης, σειρά τεσσάρων εργαστηρίων
(υποκριτική, παραγωγή ταινίας με κι-
νητό, animation και εικονική πραγ-
ματικότητα) για έφηβους σινεφίλ αλλά
και για παιδιά κάτω των 13, σε συ-
νεργασία με Κύπριους επαγγελματίες
του χώρου, που αφορούσαν στην αυ-
τοέκφραση, τον αυτοκαθορισμό, αλλά
και την αποτύπωση της δημιουργι-
κότητάς τους.

Η τρίτη έκδοση του DOT ON THE
MAP Industry Days, μια πλατφόρμα
συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δι-
κτύωσης, για επαγγελματίες του κι-
νηματογράφου πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά
με φυσική παρουσία των καλεσμένων.
Στόχος του, ο οποίος και επιτεύχθηκε,
ήταν να ενθαρρύνει τις συνεργασίες
μεταξύ παραγωγών, σκηνοθετών και
σεναριογράφων από τις χώρες της
Μεσογείου, με επαγγελματίες του διε-
θνούς κινηματογραφικού χώρου. Ή-
ταν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση
που φιλοξενήσαμε φέτος πέραν των
60 επαγγελματιών του κινηματογρά-
φου στο νησί μας.

Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία
του διεθνούς φήμης Έλληνα διευθυντή
φωτογραφίας Φαίδωνα Παπαμιχαήλ,
ο οποίος μοίρασε με το κοινό της Κύ-
πρου στιγμές από τη σπουδαία καριέρα
του, κατά τη διάρκεια ενός ανοιχτού
για το κοινό masterclass. Η διοργά-
νωση απένειμε επίσης στον Φαίδωνα
Παπαμιχαήλ τιμητικό βραβείο, σε α-
ναγνώριση της εξαίρετης προσφοράς
του στον κινηματογράφο. 

Πρακτικά θεατρικού
συνεδρίου
Παρουσιάζεται στη Λευκωσία ο τόμος «Το
θέατρο στη νεότερη και στη σύγχρονη
Κύπρο: Πρακτικά συνεδρίου» (εκδ. Ηρό-
δοτος), σε επιμέλεια Α. Χ. Κωνσταντίνου,
Κ. Διαμαντάκου και Λ. Γαλάζη, στο Πολι-
τιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.
Κύριοι ομιλητές θα είναι ο καθηγητής
Βάιος Λιαπής και ο σκηνοθέτης Πάρις Ε-
ρωτοκρίτου, χαιρετισμό θα απευθύνει η
Αντιγόνη Παπαφιλίππου, πρόεδρος των
Δ.Σ. του Ιδρύματος Θεατρικό Μουσείο Κύ-
πρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύ-
πρου. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ά-
ντρη Χ. Κωνσταντίνου και ο Λεωνίδας Γα-
λάζης θα κλείσει την παρουσίαση με α-
ντιφώνηση εκ μέρους της ομάδας της ε-
πιστημονικής επιμέλειας. Ο τόμος αποτελεί
τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου
που έλαβε χώρα το 2015 στο Θεατρικό
Μουσείο στη Λεμεσό και συνδιοργανώθηκε
από το Μουσείο, τον Δήμο της πόλης, τον
ΘΟΚ και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου, με τη στήριξη του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» του
ΑΠΚΥ. Τόσο το συνέδριο όσο και ο τόμος
αφιερώθηκαν στη μνήμη του Γιάννη Κα-
τσούρη, θεμελιωτή της κυπριακής Θεα-
τρολογίας. Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τρά-
πεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Λευ-
κωσία, Τρίτη 17 Μαΐου, ώρα 7:30 μ.μ. (αί-
θουσα Ανδρέας Πατσαλίδης). 

«Το ταξίδι στο
Μπάουντιφουλ»
Η Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου
παρουσιάζει το έργο «Το ταξίδι στο Μπά-
ουντιφουλ», του Αμερικανού συγγραφέα

Όρτον Φουτ, σε σκηνοθεσία Δέσποινας
Μπεμπεδέλη. Το «ταξίδι στο Μπάουντι-
φουλ» αφηγείται την ιστορία της κυρίας
Γουάτς, μιας ηλικιωμένης χήρας που ε-
γκατέλειψε τη φάρμα της στο Μπάουντι-
φουλ και συγκατοικεί εδώ και 20 χρόνια,
σ’ ένα στενάχωρο διαμέρισμα του Χιού-
στον, με τον άτολμο και υπερπροστατευ-
τικό γιο της Λούντι και την σκληρή, συμ-
φεροντολόγα  και νευρωτική νύφη της
Τζέσι Μέι.  Ζώντας κάτω από συνθήκες
τυραννίας και τρόμου, συγκρούσεων και
κακοποιητικών συμπεριφορών  και με μο-
ναδική ασπίδα προστασίας και δύναμης
τον “ταπεινό” Ιησού, η κυρία Γουάτς λα-
χταρά να πάει πίσω στη μικρή πόλη που

γεννήθηκε, στο σπίτι της  και εκεί να  κλεί-
σει τον κύκλο της ζωής. Όταν το ζευγάρι,
ο καθένας για τους δικούς του λόγους,
της το απαγορεύει, εκείνη δε διστάζει να
το σκάσει και να ξεκινήσει το μακρύ και
δύσκολο ταξίδι για να φτάσει στην «Ιθάκη»
της. Παίρνουν μέρος: Δέσποινα Μπεμπε-
δέλη, Βασίλης Μιχαήλ, Μάρα Κωνσταντί-
νου, Κύνθια Παυλίδου, Σπύρος Γεωργίου,
Ανδρέας Ρόζου, Ανδρέας Γεωργίου. Πα-
ραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στις
8:00 μ.μ. μέχρι 29 Μαΐου).  Κεντρική Σκηνή
Σατιρικού Θεάτρου, στη Λευκωσία και
στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό την Πέμπτη
19 Μαΐου στις 8:30 μ.μ. Πληροφορίες/Ει-
σιτήρια: www.soldoutticketbox.com |

satiriko.tameio@cytanet.com.cy | τηλέ-
φωνα 22312940 – 22421609 .

«Οξυγόνο» 
Ιβάν Βιριπάγιεφ 
Η «Σόλο για Τρεις» παρουσιάζει μια ανα-
τρεπτική καλλιτεχνική πρόταση μέσα από
μια σύμπραξη νέων και παλαιότερων συ-
νεργατών της. Ο ανερχόμενος σκηνοθέτης
Χριστόδουλος Ανδρέου, ο οποίος έκανε
το ντεμπούτο του το 2020 με τη Μουσική
Δωματίου καταπιάνεται με το σύγχρονο
μεταθεατρικό έργο του ανατρεπτικού Ρώ-

σου συγγραφέα Ιβάν Βιριπάγιεφ Οξυγόνο,
σχολιάζοντας ανοιχτά το κοινωνικό γί-
γνεσθαι του σήμερα. Επί σκηνής, η κα-
ταξιωμένη ηθοποιός Αντωνία Χαραλά-
μπους και ο πολλά υποσχόμενος Φοίβος
Παπακώστας. Την κίνηση υπογράφει ο
βραβευμένος Παναγιώτης Τοφή και τη
ζωντανή μουσική και σύνθεση, η πειρα-
ματική περσόνα της «NamaDama», κατά
κόσμον Αναστασία Δημητριάδου. Η σκη-
νοθεσία προσεγγίζει το έργο με έναν ιδι-
αίτερο και καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας
τη ζωντανή μουσική ζωτικό κομμάτι της
αφήγησης και την κίνηση ως δυναμικό
και αναπόσπαστο μέρος της σκηνικής α-
ναπαράστασής της, δημιουργώντας επί
σκηνής ένα σύγχρονο χορικό. Παραστάσεις
Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο & Κυριακή από
3 Μαΐου. Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 (Πλατεία
Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία. Σε Περιοδεία|
20 Μαΐου| Αττικόν, Πάφος 21-22 Μαΐου|
Πολυχώρος Συνεργείο, Λεμεσός.

Μουσικό
συναπάντημα 
Η χορωδία ΑΡΗΣ θα έχει ένα μελωδικό
συναπάντημα με τον Στέλιο Πισή, τιμώντας
έτσι τη μεγάλη του προσφορά στη μουσική
και τον πολιτισμό. Ο Στέλιος Πισής είναι
ένας από τους πιο αξιόλογους Κύπριους
συνθέτες, ο οποίος παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που έχει, δεν σταμάτησε
ούτε μέρα να συνθέτει μουσική και να ε-
νορχηστρώνει. Στη συναυλία θα παρου-
σιαστούν κάποια από τα ωραιότερα τρα-
γούδια του όπως «το νανούρισμα της Σο-
φίας»,  «Ψηφίδες», «Πρωινό μου τραγούδι»
και άλλα πολλά. Η χορωδία Άρης θα πλαι-
σιώνει τους αξιόλογους καλλιτέχνες: Αν-
δρέα Αροδίτη,  Χριστιάνα Παύλου,  Δη-
μήτρη Φανή,  Χριστιάνα Παύλου και  Σοφία
Πατσαλίδου. Τη συναυλία θα συνοδεύσει

δεκαμελής ορχήστρα. Την καλλιτεχνική
διεύθυνση θα έχει ο μαέστρος της χορωδίας
Σόλων Κλαδάς. Καλλιτεχνική επιμέλεια
και ενορχηστρώσεις ο Στέλιος Πισής. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πατ-
τίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 16
Μαΐου, ώρα 8:30 μ.μ. Εισιτήρια από το
SoldΟutΤicketBox.com και το ταμείο του
Θεάτρου.

«Το Ψέμα» 
Φλοριάν Ζελέρ
«Το Ψέμα» του Φλοριάν Ζελέρ σε σκηνο-
θεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη παρουσιάζεται
στο θέατρο VERSUSστη Λεμεσό. Πρόκειται
για μία απολαυστική, σύγχρονη κωμωδία
που διαπραγματεύεται τη φιλία και τις
σχέσεις… Ένα έργο για όσους λένε ότι
θέλουν να μάθουν την αλήθεια, ενώ θα
προτιμούσαν ένα ψέμα. Παίζουν: Βίβιαν
Νίκολαΐδη, Χάρης Κκολός, Άντρεα Κάσινου,
Σάββας Μενοίκου. Παραστάσεις: 11, 13
και 15 Μαΐου, ώρα 08:30 μ.μ. Θέατρο Ένα
Λεμεσός.

«Σχέδια σαν
λεπιδόπτερα»
Η «Αποθήκη 79» στη Λάρνακα, διοργανώνει
έκθεση σχεδίων με τίτλο:  «σχέδια σαν
λεπιδόπτερα». Την έκθεση επιμελείται ο
Θεοχάρης Καραγιάννης και θα παρουσια-
στούν σχέδια εικαστικών καλλιτεχνών:
Διάρκεια μέχρι τις 14 Ιουνίου και θα γίνεται
ξενάγηση κάθε Σάββατο, ώρα 10:30. Ώρες
λειτουργίας: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
16:30-19:30 και Σάββατο 10:00-13:00. Για
διευθέτηση ραντεβού και πληροφορίες,
τηλ. 99083974. Αποθήκη 79, Αγίου Λαζάρου
81-83, Λάρνακα.

Από την πρώτη ανάγνωση της πρώτης ποι-
ητικής δουλειάς του ηθοποιού Λευτέρη
Ζαμπετάκη «Ψυχής μου κύματα» (εκδ.
Διόπτρα 2022) είναι διάχυτη μία διάθεση
μελαγχολίας, η οποία όμως δίνει χώρο
στην ελπίδα, σε χαραμάδες φωτός. Ο τίτλος
της συλλογής είναι ενδεικτικός τόσο για
την ιδιοσυστασία των ποιημάτων, όσο
και για τη διαδικασία συγγραφής τους από
τον Λευτέρη Ζαμπετάκη. 

Ο ίδιος λέει πως ο τίτλος ταιριάζει α-
κριβώς στην κυκλοθυμία του, αλλά και το
πόσο διαφορετικά βιώνουν γενικά οι άν-
θρωποι το ίδιο πράγμα σε διαφορετικές
στιγμές της ζωής τους... «σκέψου ότι ένα
κύμα άλλοτε φαντάζει ως ένα κυμματάκι,
με το οποίο παίζουμε και άλλοτε το ίδιο
κύμα, όταν δεν είμαστε καλά, σκεφτόμαστε
ως βράχοι που μας χτυπούν τα κύματα.
Σαφώς και τα κύματα του τίτλου αφορούν
τις ψυχολογικές μας διακυμάνσεις, όπως
στο ποίημα “Κρατάω, Στέλλα”». 

Σίγουρα δεν είναι περίεργο ένας ηθο-
ποιός να γράφει ποίηση, και το ερώτημα
εδώ είναι τι πυροδότησε τη συγγραφή της
συλλογής. Ο Λευτέρης Ζαμπετάκης μού
λέει κατ’ αρχάς πως έγραφε ποίηση, εν
είδει ημερολογίου, αλλά θεωρούσε ότι
πρόκειται για μία άκρως προσωπική υπό-
θεση, και ότι δεν θα αφορούσε κανέναν
άλλο, ωστόσο φίλοι του που γνώριζαν ότι
γράφει έδειξαν μερικά ποιήματα στον εκ-
δοτικό οίκο, «μετά επικοινώνησαν μαζί
μου, και μου είπαν “αυτά πρέπει να εκδο-
θούν και έχεις έναν χρόνο να ολοκληρώσεις
μια ποιητική συλλογή”. Σκέφτηκα λοιπόν
ότι ίσως να ενδιαφέρει πολύ περισσότερο
κόσμο απ’ ό,τι πίστευα! Αυτό όλο μου
έδωσε ζωή, με κινητοποίησε». 

Σχετικά με τη μελαγχολική, αλλά συνάμα
φερέλπιδα διάθεση της συλλογής ο Λευ-
τέρης Ζαμπετάκης μού λέει πως έχοντας
ανατρέξει σε διάφορους συγγραφείς και
κείμενα, που τον βοήθησαν πάρα πολύ
μέσα στα σκοτάδια του, όπως για παρά-
δειγμα το βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ
«Η καλύτερη χειρότερη μέρα της ζωής
σου», το οποίο περιγράφει πως μέσα στο
σκοτάδι, μπορεί κανείς να βρει το φως,
αρκεί να αποδεχθεί μία δύσκολη κατά-
σταση και να πάει παρακάτω. 

«Ακριβώς έτσι είναι και τα ποιήματά
μου, όταν τα έγραφα θεωρούσα ότι είναι
πολύ σκοτεινά και σκεφτόμουν πως δεν
ενδιαφέρει κανέναν να διαβάσει κάτι τόσο
μελαγχολικό. Στην πορεία και στη λαχτάρα
μου να ανακαλύψω το φως, την ελπίδα,
την αισιοδοξία σκεφτόμουν πως θα ήθελα
να δουν και τα ποιήματά μου το φως, που,

όμως, όπως σου είπα έγινε μετά από πρω-
τοβουλία φίλων, αφού εγώ θεωρούσα πως
δεν αφορούσαν κανέναν άλλο, εκτός από
εμένα». 

Η συγγραφή των ποιημάτων, όπως μου
λέει ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, απαντώντας
στην ερώτησή μου αν η συγγραφή των
ποιημάτων λειτούργησε και σαν μία ιδιω-
τική ψυχοθεραπεία, «απόλυτα, είχα πάντα
μια δυσκολία στο να επικοινωνήσω στο
τι περνούσα. Ξεκίνησα ως προσωπικό η-
μερολόγιο, αλλά με τη μορφή ποίησης,
γιατί πάντα έτσι εκφραζόμουν από παιδί,
με βοήθησε πάρα πολύ. Μάλιστα, όταν τα
διάβαζα, συνειδητοποιούσα και εγώ πράγ-
ματα για μένα, το χέρι έγραφε ό,τι βίωνα,
και μετά το έβλεπα όταν ανέτρεχα πίσω,
και καταλάβαινα πράγματι ό,τι είχε συμβεί
και είχα βιώσει». 

Η δουλειά σου ως ηθοποιού σε βοήθησε

με κάποιον τρόπο στη συγγραφή; Ένιωσες
ότι αυτό είναι το έργο πρωτίστως ενός η-
θοποιού; «Χωρίς να το καταλάβω ναι! Ό-
ντας ηθοποιός και έχοντας εκπαιδευτεί
να διαβάζω πάρα πολλά κείμενα, και δια-
βάζοντας αρκετά μεταφέρω σίγουρα κάτι
από τα διαβάσματά μου. Οπωσδήποτε τα
ποιήματά μου φέρουν στον τρόπο γραφής
τους μια θεατρικότητα» μού λέει.

Μέσα από την πρώτη συλλογή του ο
Λευτέρης Ζαμπετάκης με τη λέξη «Προ-
σεχώς» να εγκαινιάζει το δεύτερο μέρος
της συλλογής προϊδεάζει για μια δεύτερη
ποιητική συλλογή, η οποία θα είναι αφιε-
ρωμένη στον έρωτα αφού αναφέρεται:
«Συλλογή Νο. 2: Περί έρωτος ο λόγος τού-
τος». Ο Λευτέρης Ζαμπετάκης λέει σχετικά
για το δεύτερο μέρος πως ο έρωτας είναι
αρχή και το τέλος όλων... φέρνει μια σύγ-
χυση, αν θέλεις, στην καθημερινότητά

μας, και ταράζει πολλές φορές τις ισορ-
ροπίες μας, νομίζω πως δεν θα μπορούσαν
να λείπουν από τη συλλογή τέτοια. Αλλά
περισσότερα θα έλθουν για τον έρωτα
στην επόμενη συλλογή...

Ο Λευτέρης Ζαμπετάκης μού επανα-
λαμβάνει, κλείνοντας τη συζήτησή μας
πως αυτά τα ποιήματα που νόμιζε ότι α-
φορούν μόνο εκείνον, μάλλον αφορούν
και πολύ άλλο κόσμο... «και χαίρομαι πολύ
γι’ αυτό, που όσοι τα διαβάζουν βρίσκουν
το φως, διότι και εγώ έχω βρει βοήθεια
από γραπτά άλλων ανθρώπων... Θεωρώ
πως τα ποιήματα της συλλογής τελικά
είναι αισιόδοξα και δίνουν το φως...». Μα-
κάρι ο κόσμος όλος να έγραφε, αντί να έ-
κανε άλλα πράγματα, συμφωνούμε με τον
Λευτέρη Ζαμπετάκη, αφού πραγματικά η
συγγραφή και η ενασχόληση γενικά με
τις τέχνες είναι μια ειλικρινής καταφυγή. 

Η πρώτη ποιητική συλλογή του ηθοποιού 
Λευτέρη Ζαμπετάκη «Ψυχής μου κύματα»

Σ Υ Μ Β Α Ι Ν Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο
Επιμέλεια:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

<<<<<<

20 χρόνια Διεθνές Φεστι-
βάλ  Κινηματογραφικές
Μέρες Κύπρος.

<<<<<<

Μακάρι ο κόσμος όλος 
να έγραφε, αντί να έκανε 
άλλα πράγματα, συμφωνού-
με με τον Λευτέρη Ζαμπετά-
κη, αφού πραγματικά η συγ-
γραφή και η ενασχόληση 
γενικά με τις τέχνες είναι μια
ειλικρινής καταφυγή. 

«Στην πορεία και στη λαχτάρα μου να ανακαλύψω το φως, την ελπίδα, την αισιοδοξία σκε-
φτόμουν πως θα ήθελα να δουν και τα ποιήματά μου το φως» λέει ο ηθοποιός Λευτέρης Ζα-
μπετάκης για τη συλλογή του «Ψυχής μου κύματα» (εκδ. Διόπτρα 2022).
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Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΛΙΆΛΙΟΥ

Στο «κόκκινο» βρίσκεται μια σειρά έργων
του υπουργείου Περιβάλλοντος που έ-
χουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Κάποια από αυτά μάλιστα κινδυνεύουν
να μην εκπληρώσουν εγκαίρως, έως τον
Ιούνιο, τις απαραίτητες προϋποθέσεις
ώστε να μπορέσουν να εκταμιεύσουν
τη δεύτερη δόση. 

Στα ενεργειακά έργα οι βασικές ελ-
λείψεις είναι νομοθετικού / κανονιστικού
χαρακτήρα. Ενώ στα πολεοδομικά και
περιβαλλοντικά ξεχωρίζουν οι καθυστε-
ρήσεις στο σχέδιο πολεοδομικής μεταρ-
ρύθμισης –τις οποίες το υπουργείο έχει
επανειλημμένως διαψεύσει– και τα έργα

προστασίας της βιοποικιλότητας, που
βρίσκονται σε μηδενικό σημείο.

Τα στοιχεία προέρχονται από πρό-
σφατη τεχνική έκθεση προόδου του Τα-
μείου Ανάκαμψης για έργα του ΥΠΕΝ
(αντίστοιχες εκθέσεις ετοιμάζονται από
το Ταμείο για κάθε υπουργείο), το πε-
ριεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει σή-
μερα η «Κ». 

Στην έκθεση τα έργα αξιολογούνται
όσον αφορά το επίπεδο ρίσκου τους (σε
μια κλίμακα 1-4) σε σχέση με την επί-
τευξη των οροσήμων που θα «ξεκλει-

δώσουν» την προγραμματισμένη δόση.
Ετσι:

• Από τα οκτώ έργα που έχουν κα-
ταθέσει αίτημα πληρωμής για τη δόση
του Ιουνίου, δύο έργα βρίσκονται σε ο-
ριακό σημείο (επίπεδο ρίσκου 4) και δύο
σε προβληματική κατάσταση (επίπεδο
ρίσκου 3). Τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να
αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα (επί-
πεδο ρίσκου 2).

• Από τα 13 έργα που έχουν καταθέσει
αίτημα πληρωμής για τη δόση του Δε-
κεμβρίου, δύο υποέργα βρίσκονται ακόμα
στο «σημείο μηδέν» (επίπεδο ρίσκου 4),
τρία σε προβληματική κατάσταση (επί-
πεδο ρίσκου 3) και τα υπόλοιπα κινούνται
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (επίπεδο
ρίσκου 1-2).

Ποια είναι τα πιο προβληματικά έργα
του υπουργείου Περιβάλλοντος; Οσον
αφορά τα ενεργειακά, που έχουν τη χει-
ρότερη αξιολόγηση:

• Εφαρμογή μηχανισμού παρακο-
λούθησης της συμμετοχής της απόκρισης
της ζήτησης και μεταρρύθμιση της δια-
δικασίας αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ.
Οσον αφορά το πρώτο σκέλος, το ορό-
σημο που έχει τεθεί «δεν δύναται να ε-
πιτευχθεί κατά το σκέλος της πλήρους
λειτουργίας του μηχανισμού παρακο-
λούθησης». 

Το πρόβλημα αφορά τη δημιουργία
μηχανισμών εξισορρόπησης της τάσης
στο δίκτυο (manual / automatic
frequency restoration reserve), που ε-
κτιμάται ότι δεν θα είναι έτοιμοι πριν
από τον Σεπτέμβριο. Πάντως, μέχρι στιγ-
μής δεν έχει προχωρήσει ούτε το νομο-
θετικό πλαίσιο που απαιτείται, συμπε-
ριλαμβανομένων των τεχνικών προδια-
γραφών. Οσον αφορά το σκέλος της «α-

πλοποίησης» της διαδικασίας αδειοδό-
τησης, η δεύτερη φάση των νομοθετικών
μεταβολών βρίσκεται σήμερα σε δια-
βούλευση. 

• Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των
εσόδων του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.
Ενα κομμάτι των όσων υποδεικνύονταν
στην έκθεση προόδου έχει υλοποιηθεί
(λ.χ. έχει δημιουργηθεί ο νέος λογαρια-
σμός πηγών ενέργειας από ΑΠΕ). Ωστόσο,
εκκρεμεί η τροποποίηση του κανονισμού
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), με το Ταμείο Α-
νάκαμψης να επισημαίνει ότι η διαδι-
κασία αυτή είναι «απαιτητική».

Οσον αφορά τα πολεοδομικά - περι-
βαλλοντικά έργα:

• Κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων
κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής με-
ταρρύθμισης. Σύμφωνα με την τεχνική

έκθεση, υπήρχε ενδιάμεσος στόχος (όχι
δεσμευτικό ορόσημο) για την προκήρυξη
διαγωνισμού για την ανάθεση του 30%
του συνόλου των πολεοδομικών μελετών
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, το
οποίο δεν επετεύχθη. 

«Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση με
την έγκριση των τευχών δημοπράτησης
από το Τεχνικό Συμβούλιο του υπουρ-
γείου Υποδομών (χρειάζεται 30 ημέρες
περίπου). Εχουν αποσταλεί στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο σχέδια τευχών δημο-
πράτησης για έλεγχο και τους ενημέ-
ρωσαν ότι δεν έχουν συγκροτηθεί κλι-
μάκια για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης», αναφέρεται στην έκθεση. Πιο
προβληματικά χαρακτηρίζονται τα υ-
ποέργα που αφορούν τις μελέτες για τις
ζώνες υποδοχής συντελεστή και τον
χαρακτηρισμό δημοτικών οδών. Να ση-

μειωθεί ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος
διαψεύδει (βλ. «Κ» 30.4.2022) ότι υπάρ-
χουν καθυστερήσεις, κάτι που δεν υ-
ποστηρίζεται από την τεχνική έκθεση
του Ταμείου. Αυτό στο οποίο οι ανακοι-
νώσεις του υπουργείου ευσταθούν είναι
ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί πρέπει να
ολοκληρωθούν έως το τελευταίο τρίμηνο
του έτους ώστε να υπάρχει εκταμίευση
πόρων.

• Υποδομές παροχής και εξοικονό-
μησης νερού. Οι προσκλήσεις για τις υ-
ποδομές ύδρευσης πρέπει να εκδοθούν
όλες μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του
έτους, κάτι που δεν έχει ακόμα συμβεί.

• Προστασία της βιοποικιλότητας ως
μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει πολλά υποέργα,
ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα
σημαντικά, όπως η δημιουργία του ε-

θνικού συστήματος φύλαξης και παρα-
κολούθησης των προστατευόμενων πε-
ριοχών και το εθνικό δίκτυο μονοπατιών
(βλ. «Κ» 1.2.2022). Δεν έχουν ακόμα ο-
λοκληρωθεί οι διαδικασίες ενεργοποί-
ησης των προγραμμάτων, δεν έχουν ε-
γκριθεί τα σχετικά τεχνικά δελτία και
οι φορείς υλοποίησης. Το πρόγραμμα
βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού ρίσκου
αυτή τη στιγμή (κατηγορία 3), με ενδιά-
μεσο βήμα στο τρίτο τρίμηνο του έτους
«την έναρξη διαδικασιών υποβολής προ-
σφορών για εργασίες και εξοπλισμό για
όλα τα υποέργα».

• Τέλος, πολύ υψηλού ρίσκου χαρα-
κτηρίζεται και το έργο «εμβληματική ε-
πένδυση στην Πάρνηθα», που αφορά
την ανακαίνιση του παλαιού σανατορίου
από την ΕΤΑΔ, χωρίς να είναι γνωστή
η μελλοντική χρήση του.

Πρώτα «καμπανάκια»
και στην Ελλάδα για
καθυστέρηση έργων 
Κίνδυνος να μην εκπληρωθούν οι όροι 
για την εκταμίευση της 2ης δόσης

<<<<<<

Πολύ υψηλού ρίσκου είναι
και το εμβληματικό έργο
στην Πάρνηθα που αφορά
την ανακαίνιση του παλαιού
σανατορίου.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Προβλέπονται πισωγυρίσματα σχετικά
με τα νομοσχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, που κρίνονται απα-
ραίτητα για να αποδεσμευτούν τα πρώτα
85 εκατομμύρια ευρώ που δικαιούται η
Κύπρος. Τα νομοσχέδια, που σχετίζονται
με το γενικότερο πλαίσιο των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων στην Κύπρο, είναι
δύο. Ωστόσο, προσμετρώνται ως ένα προ-
απαιτούμενο – ως και το τελευταίο- για
να αποδεσμευθεί η πρώτη δόση που θα
πάρει η Κύπρος πέραν της προκαταβολής
που είχε πάρει το Σεπτέμβριο του 2021
ύψους 157 εκατομμυρίων ευρώ. Έως τις
17 Μαΐου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

θα στείλει τις απαραίτητες απαντήσεις
σχετικά με τις αλλαγές στα νομοσχέδια
στις οποίες προχώρησαν οι βουλευτές
της Κύπρου. Ωστόσο, σύμφωνα με την
έως τώρα πληροφόρηση, δεν διαφαίνεται
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφω-
νήσει. Αρα θα πρέπει να βρεθεί ξανά κά-
ποια λύση για να αποδεσμευθούν και τα
εν λόγω χρήματα. Σημειώνεται πως την
Τρίτη του Πάσχα ήταν η τελευταία δια-
βούλευση που είχαν οι κυπριακές αρχές
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δια-
βούλευση ζητήθηκαν κάποιες διευκρι-
νίσεις σχετικά με τις τροπολογίες επί
των δύο νομοσχεδίων που έχουν κατα-
θέσει τα κόμματα. Οι κυπριακές αρχές
βρίσκονται σε στενή και συνεχή επικοι-
νωνία με την Επιτροπή Οικονομικών για
να μπουν σε τροχιά τα επόμενα βήματα
χειρισμού. Το σίγουρο είναι πως κάποιες
εκ των τροπολογιών δεν θα γίνουν απο-

δεκτές και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
Πάλι διαβουλεύσεις στην Επιτροπή Οι-
κονομικών επί των δύο νομοσχεδίων, με
το Υπουργείο να «τρέχει» να βρει συγκλί-
σεις με τα κόμματα για να εγκριθούν. Η
αλήθεια είναι πως δεν είναι και το τέλος
του κόσμου που η Κύπρος δεν έχει λάβει
ακόμα την πρώτη δόση από το Ταμείο
Ανάκαμψης, καθώς μόνο 7 χώρες έχουν
λάβει την πρώτη τους δόση πέραν της
προκαταβολής (όπως πήρε και η Κύπρος
φυσικά). Εκείνο που αποτυπώνεται όμως
είναι πως δίνεται ένα μήνυμα δυστοκίας
για μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο δεν
είναι και ό,τι καλύτερο. Αργότερα για
άλλα νομοσχέδια που θα σχετίζονται με
μεγάλες μεταρρυθμίσεις η απόσταση εν-
δεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερη και
να μην μπορεί να βρεθεί γέφυρα επικοι-
νωνίας. 

Έτσι, η Κύπρος δεν θα μπορέσει να
λάβει το μάξιμουμ των χορηγιών και δα-
νείων που μπορεί να λάβει μέσω του Τα-
μείου Ανάκαμψης, ύψους 1,2 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Τα νομοσχέδια για τα οποία
γίνεται λόγος, αφορούν τον «περί αγο-
ραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων
και συναφών θεμάτων (τροποποιητικός)
νόμος του 2021», ο οποίος θέτει τους
διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων υπό ρύθμιση και εποπτεία από
την Κεντρική Τράπεζα και νομοσχέδιο
με δύο «ουρές» που τιτλοφορούνται ως
ο «περί ακίνητης ιδιοκτησίας (διακατοχή,
εγγραφή και εκτίμηση) (τροποποιητικός)
νόμος του 2021», ο οποίος παρέχει πρό-
σβαση στο Κτηματολόγιο για τους δια-
χειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων
και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
και ο «περί αποδείξεως (τροποποιητικός)
νόμος του 2020», ο οποίος εναρμονίζει
τις απαιτήσεις κοινοποίησης σε περί-
πτωση αγοράς δανείου από εταιρεία ε-
ξαγοράς πιστώσεων.

Oσα πέρασαν μέχρι τώρα
Η Κύπρος ναι μεν έχει «κολλήσει»

στην μεταρρύθμιση που σχετίζεται με
τα ΜΕΔ, ωστόσο έχει περάσει άλλα δε-
κατρία ορόσημα για να φτάσει κοντά στο
σημείο να αποδεσμευθούν τα 85 εκατ.

Το πρώτο ορόσημο αφορά την ανεξαρ-
τητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την αρ-
μόδια Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το
δεύτερο αφορά το κανονιστικό πλαίσιο
για την αποθήκευση ενέργειας και να
γίνει τροποποίηση των κανόνων μετα-
φοράς και διανομής και των κανόνων
διαπραγμάτευσης και διακανονισμού.
Το τρίτο ορόσημο αφορά  την προώθηση
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοι-
νότητες και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Το τέταρτο ορόσημο αφορά στην
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενερ-
γειακής απόδοσης σε κατοικίες, καθώς
και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας σε νοικοκυριά με άτομα με αναπη-
ρίες. Πέμπτο ορόσημο αφορά την ενθάρ-
ρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας από τις τοπικές αρχές / τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, καθώς και από τις ΜΚΟ
και διευκόλυνση της μετάβασης των το-
πικών κοινοτήτων προς τον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρ-
μογή σε αυτήν. Έκτο ορόσημο αφορά
την κλιματική αλλαγή, συγκεκριμένα
στην ενίσχυση της ισοτοπικής βάσης δε-
δομένων παραδοσιακών κυπριακών προϊ-
όντων. Έβδομο ορόσημο, αφορά στην
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη
βιομηχανία, ενώ όγδοο αφορά στην ει-
σαγωγή νέου πλαισίου για τη διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων
για την πλήρωση κενών θέσεων στον
δημόσιο τομέα και νέων κανονισμών για
την αξιολόγηση των επιδόσεων των ερ-
γαζομένων. Ένατο ορόσημο - επένδυση,
αφορά στην αναβάθμιση της υποδομής
των δικαστηρίων, καθώς το δέκατο και
ενδέκατο ορόσημο αφορούν στην βελ-
τίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου
για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Το δωδέκατο ορόσημο αφορά στην Ψη-
φιοποίηση σε διάφορα υπουργεία/υπη-
ρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και το
δέκατο τρίτο αφιερώνεται στο σχέδιο
δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες
— εφαρμογή ειδικών δράσεων.

Πισωγυρίσματα 
στα νομομοσχέδια
Ταμείου Ανάκαμψης
Κάποιες εκ των τροπολογιών δεν θα γίνουν αποδεκτές, άρα και 

η Κύπρος θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο να λάβει 85 εκατ.

Δεν είναι και το «τέλος του κόσμου» που η Κύπρος δεν έχει λάβει ακόμα την πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς μόνο 7 χώρες
έχουν λάβει την πρώτη τους δόση.

<<<<<<

Εως τις 17 Μαΐου η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή θα στείλει 
τις απαραίτητες απαντήσεις
σχετικά με τα τροποποιημέ-
να νομοσχέδια που σχετίζο-
νται με ΜΕΔ.

Στην κατηγορία υψηλού ρίσκου είναι το πρόγραμμα προστασίας της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικά υποέργα, όπως η δημιουργία του εθνικού συστή-
ματος φύλαξης και παρακολούθησης των προστατευόμενων περιοχών και το εθνικό δίκτυο μονοπατιών.

Η Κύπρος, μέσω του Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, μπορεί να
λάβει 1,2 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης
το 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του Σχεδίου Ανθεκτικότητας της Κύπρου
κατανέμεται ανάμεσα σε χορηγία ύψους
1 δισ. ευρώ και σε πρόσθετη χρηματο-
δότηση, από τον μηχανισμό, ύψους πε-
ρίπου 0,23 δισ. ευρώ υπό τη μορφή δα-
νείου. Το Σχέδιο Ανθεκτικότητας της
Κύπρου με περίοδο υλοποίησης μέχρι
το 2026, αποτελείται από πέντε άξονες
πολιτικής και 13 ενότητες, συνυφασμέ-
νες με τον στρατηγικό στόχο και τις ε-
πιδιώξεις του Σχεδίου. Βάσει της σχε-
τικής ανάλυσης του κράτους που πλαι-
σιώνει το Σχέδιο, οι θετικές επιπτώσεις
στην ανάπτυξη αναμένεται να διατη-
ρηθούν σε μεγάλο βαθμό και μακρο-

πρόθεσμα. Τα επίπεδα του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος αναμένεται να
είναι κατά 16,5% υψηλότερα 20 χρόνια
μπροστά, σε σύγκριση με ένα σενάριο
χωρίς την εφαρμογή του Σχεδίου, εάν
βέβαια υλοποιηθούν όλες οι μεταρρυθ-
μίσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο.

Κάτι που όπως βλέπουμε προς στιγμήν
τουλάχιστον, δεν είναι τόσο εύκολο. Η
διασφάλιση της εκταμίευσης των πόρων
εξαρτάται από την επίτευξη των ορο-
σήμων και στόχων που έχουν τεθεί για
κάθε μία από τις επενδύσεις και τις με-
ταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο. «Άκρως σημαντική καθίσταται
πλέον η ανάγκη επίτευξης συναίνεσης
και έγκαιρης ψήφισης των νομοσχεδίων
που αφορούν άμεσα ή επηρεάζουν την
υλοποίηση του Σχεδίου, είτε ως μεταρ-
ρυθμιστικά μέτρα που έχουν ενταχθεί
τα ίδια στο Σχέδιο είτε ως προϋποθέσεις
για την υλοποίηση σημαντικών επεν-
δύσεων που προωθούνται για στήριξη
στα πλαίσια του», σημειώνεται χαρα-
κτηριστικά στο πλαίσιο παρουσίασης
του πλάνου.

Αποδέσμευση 1,2 δισ. μέχρι το 2026
<<<<<<

Η διασφάλιση της εκταμίευ-
σης των πόρων εξαρτάται
από την επίτευξη των ορο-
σήμων και στόχων που έ-
χουν τεθεί για τις επενδύ-
σεις και τις μεταρρυθμίσεις.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η νέα τάξη πραγμάτων για την Ελληνική
Τράπεζα βάσει του στρατηγικού της μο-
ντέλου είναι η μείωση προσωπικού και
καταστημάτων σε ένα γενικότερο πλαίσιο
μείωσης κόστους. Και αυτό, θα επιτευχθεί
με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης
και της μεθόδου των πλεονασμών εάν
δεν καταλήξουν σε συμφωνία συντεχνια-

κοί και Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με
τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι συντεχνίες
έχουν διαφορετική άποψη, βεβαίως, ναι
μεν δέχονται τη μείωση του προσωπικού
και των καταστημάτων, αλλά θέλουν να
γίνει μέσω σχεδίων εθελουσίας αποχώ-
ρησης, με χαριστικά ποσά αποχώρησης
ύψους 200 χιλιάδων ευρώ. Η Ελληνική

ενώ είναι αποφασισμένη να συνάψει νέα
συλλογική σύμβαση με τους δικούς της
όρους, την ίδια ώρα όσο περνά ο χρόνος
τής δίνεται το νομικό δικαίωμα να προ-
χωρήσει εντός Ιουλίου –εάν φτάσουν τα
πράγματα στα άκρα- σε πλεονασμούς
προσωπικού. Δύο μήνες έπειτα από τις
ειδοποιήσεις που έστειλε η Τράπεζα στη
συντεχνία, έχει το δικαίωμα να αποστείλει
επιστολές απόλυσης – πλεονασμού στους
υπαλλήλους της. Και τέτοιες επιστολές
δόθηκαν αρχές Μάη. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό, με κάθε «εξοικονόμηση» που θα
πετύχει η Ελληνική μέσω της σύναψης
της νέας συλλογικής σύμβασης, τότε εν-
δεχομένως ο αριθμός των υπαλλήλων
που θα βγάλει ως πλεονάζον προσωπικό
είτε θα μειωθεί, είτε αντί για πλεονάζον
θα αποχωρήσουν με μεγαλύτερες απο-
ζημιώσεις. Η συντεχνία στις 18 του Μάη
θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα,
μη αφήνοντας στην άκρη το απεργιακό
μοντέλο, ενδεχομένως και σε «παντρα-
πεζικό» επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλη-
νική. Η συντεχνία από την άλλη –και σε-
βαστό που κρατά τη δική της θέση- θέλει
πρώτα να διασφαλίσει την έξοδο όποιου
αριθμού υπαλλήλων με σχέδια εθελούσιας
αποχώρησης με αποζημιώσεις ύψους 200
χιλιάδων ευρώ και μετά να συζητήσει για
την ψήφιση της όποιας συλλογικής σύμ-

βασης. Τα δύο μέρη δεν μπορούν να τα
βρουν όπως αποδεικνύεται με τις διαφω-
νίες τους να είναι θεμελιώδεις. Το Υπουρ-
γείο Εργασίας μπαίνει στη μέση και ως
«διαιτητής» καλείται να λύσει τη μεταξύ
τους διαφορά. Στόχος του Υπουργείου να
πείσει τις δύο πλευρές για την καλύτερη
λύση. Η Ελληνική να «βάλει νερό στο
κρασί» της και να δημιουργήσει Σχέδιο
Εθελούσιας Εξόδου που να απέχει αρκετά
από τις χαριστικές αποζημιώσεις των 200
χιλιάδων ευρώ και η συντεχνία να δεχθεί

συλλογική σύμβαση με όρους που αυτή
τη στιγμή δεν συζητά, αλλά και να μην
προχωρήσει σε κάποιου είδους απεργία,
πόσω μάλλον παντραπεζική.

Το βάρος στο Υπουργείο
Όσο ροκανίζεται ο χρόνος, τόσο το Υ-

πουργείο θα πρέπει να προχωρήσει σε
δραστικές κινήσεις. Πρέπει να καλέσει
όσο το δυνατό γρηγορότερα τις δύο πλευ-
ρές για να βρεθεί η λύση, διότι στην ουσία
έχει να δράσει κάτι περισσότερο από ε-

νάμιση μήνα. Μέσα σε αυτόν τον ενάμιση
μήνα θα αποφασίσει και η συντεχνία των
τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΥΚ) για το θέμα
των απεργιών, που ως γεγονός δεν θα
βοηθήσει την όλη κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί. Έχει γύρω στους έξι (6) μή-
νες που η Ελληνική έχει γνωστοποιήσει
σε Υπουργείο και κράτος το όλο πρόβλημα
και της προσπάθειας μείωσης του κόστους
της τράπεζας, δίχως να έχει γίνει μέχρι
στιγμής κάτι που να αλλάζει τα δεδομένα.
Οι πλεονασμοί αποτελούν πάντως το έ-

σχατο μέτρο και αν προχωρήσει η Ελλη-
νική, τότε δεν αποκλείεται, όπως κατα-
γράφει και η ΕΤΥΚ στην τελευταία της
εγκύκλιο, να την «μιμηθούν και οι υπό-
λοιπες Τράπεζες». Η Ελληνική έχει σκοπό
να μειώσει τους υπαλλήλους της στους
1.350 από 2.700 που είναι τώρα μέσα στην
επόμενη τριετία, ενώ άμεσα θέλει να προ-
χωρήσει σε μείωσή 300 – 350 υπαλλήλων
μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το τέλος του
χρόνου θα έχει κλείσει και 20 καταστή-
ματα. 

Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές
για τον καθορισμό του εθνικού
κατώτατου μισθού στην Κύπρο,
κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά.
Όπως είχε ξαναγράψει η «Κ», ο
εθνικός κατώτατος μισθός θα κυ-
μανθεί σύμφωνα με πληροφορίες
της, πιθανώς στα 950 – 960 ευρώ,
ποσό που θα προκύψει αναλόγως
του ποσοστού του εθνικού διά-
μεσου. 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις θέ-
λουν το ποσοστό αυτό να μην υ-
περβαίνει το 60% του εθνικού διά-
μεσου μισθού στην Κύπρο, ενώ οι
συντεχνίες προσπαθούν για όσο
το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό.
Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το
Υπουργείο Εργασίας, όπου με τις
υποδείξεις του ILO (International
Labour Organization) θα «κλειδώ-
σει» και το εν λόγω ποσό. Η ανερ-
γία, ο πληθωρισμός που καλπάζει,
οι ρυθμοί ανάπτυξης αλλά και η
παραγωγικότητα του κράτους και
των επιχειρήσεων θα συνθέσουν
την τελική εικόνα, ενώ η εφαρμογή
του ποσού αυτού θεωρητικά δεν
θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
Θα δοθεί μια περίοδος χάριτος, ώ-
στε να γίνουν οι απαραίτητες προ-
σαρμογές και να γίνει η μετάβαση
ομαλά. 

Η υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμι-
λιανίδου, επισκέφθηκε τη Δευτέρα
9 Μαΐου 2022 τα γραφεία του Κυ-
πριακού Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Ο
διευθυντής των εργασιακών σχέ-
σεων του ΚΕΒΕ Αιμίλιος Μιχαήλ,
σε δηλώσεις του στην ραδιοφω-

νική εκπομπή «Διασπορά Ειδή-
σεων» του «ΣΠΟΡ FM 95,0» ση-
μείωσε πως το ΚΕΒΕ κάλεσε την
Υπουργό για να ακούσει τις ανη-
συχίες του επιχειρηματικού κό-
σμου. Όπως είπε ο κ. Μιχαήλ στην
εκπομπή της Οριάνας Παπαντω-
νίου, η υπουργός Εργασίας κ. Ζέτα
Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε πως το
ποσό που θα καθοριστεί θα είναι
δίκαιο και θα λαμβάνει υπόψη

όλες τις ανησυχίες του επιχειρη-
ματικού κόσμου για να μην επη-
ρεάσει τα δεδομένα αρνητικά. Η
Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα
είναι κατώτερο το ποσό από αυτό
που έχει καθοριστεί για διάφορα
επαγγέλματα (εννοούσε τα 9 ε-
παγγέλματα που είναι ήδη καθο-
ρισμένα) και ο κ. Μιχαήλ είπε ότι
θα υπάρξει και άλλη συνάντηση
για να συζητηθούν και άλλες πα-
ράμετροι. Παράλληλα, ο κ. Μιχαήλ
τόνισε ότι θα υπάρχει και μηχα-
νισμός αναπροσαρμογής σε πε-
ρίπτωση που αλλάξουν οι συνθή-
κες στην αγορά εργασίας και στα
μακροοικονομικά. Μέχρι τέλος
Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώ-
σεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Μάστιγα για την Κύπρο αποτελούν οι πυρ-
καγιές κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι
προσπάθειες για αντιμετώπιση της κατά-
στασης εστιάζονται στην πρόληψη αλλά και
στην κατάσβεσή τους. Μεγάλο βάρος της
κατάσβεσης σηκώνουν τα πτητικά μέσα .
Με τον υδράργυρο ν’ανεβαίνει και ευρισκό-
μενοι προ των πυλών του καλοκαιριού ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης προήδρευσε το
βράδυ της Δευτέρας (9 Μαΐου) ευρείας σύ-
σκεψης με επίκεντρο την πρόληψη και την
καταστολή των πυρκαγιών. Στη σύσκεψη
έγινε αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης
των μέτρων που αποφασίστηκαν, ενώ τέθηκε
επί τάπητος ο βαθμός ετοιμότητας των Υ-
πηρεσιών και οι ανάγκες που υπάρχουν.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν, μεταξύ
άλλων, θέματα, όπως είναι η επάρκεια πτη-
τικών μέσων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας,
το πλαίσιο συντονισμού των αρμόδιων Υ-
πηρεσιών, η επαρκής στελέχωση των αρ-
μόδιων Υπηρεσιών, η επάρκεια των έργων
πυροπροστασίας και αντιπυρικών ζωνών, η
αναβάθμιση των αγροτικών πυροσβεστικών
σταθμών, η αξιοποίηση των Τοπικών Αρχών,
η κατάρτιση του μητρώου για σκοπούς επί-
ταξης εξειδικευμένων οχημάτων σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης και η διαχείριση
των εθελοντών. Είναι κοινώς παραδεκτό
πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
αλλά και το εμπάργκο από πλευράς Ευρω-
παϊκής Ένωσης έχουν επιπτώσεις και στον
τομέα της εξεύρεσης πτητικών μέσων. Στο
παρόν στάδιο η Κύπρος διαθέτει δύο ιδιό-
κτητα αεροσκάφη που υπάγονται στο Τμήμα
Δασών, καθώς και δύο ελικόπτερα, εκ των
οποίων το ένα της αστυνομίας και το έτερο
του στρατού. Κάτι που σημαίνει πως αυτή
τη στιγμή η χώρα μας έχει στη διάθεσή της
τέσσερα πτητικά μέσα. Όσον αφορά τα πτη-
τικά μέσα, το Υπουργείο Γεωργίας προέβη
στις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε
εντός Μαΐου να υπάρχει επάρκεια πτητικών
μέσων.

Στόχος τα δέκα
Όπως διαβεβαίωσε μιλώντας στην «Κα-

θημερινή» ο Λειτουργός Δημοσιότητας του
Υπουργείου Γεωργίας, Αντώνης Κωνσταντί-
νου, «καθοδόν» -αφού αναμένονται μέχρι
την 15η Μαΐου- βρίσκονται άλλα δύο αερο-
σκάφη από την Ισπανία, τα οποία θα χρη-
σιμοποιήσει η Κύπρος υπό τη μορφή εκμί-
σθωσης. Μετά από δύο «άγονους» διαγωνι-
σμούς προσφορών αναμένονται εξελίξεις α-
φού στόχος είναι να εξοπλιστεί η χώρα μας
με τουλάχιστον ακόμα δυο αεροσκάφη (μέχρι
την 1η Ιουνίου) ενώ με την επικύρωση των
αποφάσεων της ευρείας σύσκεψης του Προ-
εδρικού θ’αρχίσουν οι διαδικασίες για άλλα
δύο με σκοπό να φτάσουμε τα 10.

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του
Λειτουργού Δημοσιότητας σχετικά με τις
δυσκολίες στην εξεύρεση (είτε αγοράς είτε
εκμίσθωσης) που αντιμετωπίζουν όλες οι
νότιες χώρες λόγω της αύξησης των πυρκα-
γιών, λέγοντας πως στο ακραίο και ιδιαίτερα
απομακρυσμένο σενάριο που δεν θα καταστεί
δυνατό να εξοπλιστεί η Κύπρος από τις υ-
πάρχουσες αγορές, θα γίνει προσπάθεια
μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατ’ ε-
ξαίρεση άρση του εμπάργκο και συνομιλίες
με τη Ρωσία για ελικόπτερα τύπου Kamov.

Συντονισμός και κόστος
Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί

στο συντονισμό των επιχειρήσεων που α-
φορούν τόσο την πρόληψη όσο και την κα-
τάσβεση πυρκαγιών. Πληροφορίες, εξάλλου,
αναφέρουν πως έχει προχωρήσει η σύσταση
και ξεκινά η λειτουργία κεντρικού συντο-
νιστικού φορέα για συντονισμό μεταξύ των
αρμόδιων υπηρεσιών για το θέμα των πυρ-
καγιών. Επίσης προχωρεί η ικανοποίηση
αναγκών για στελέχωση υπηρεσιών όπως
το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
και η ομάδα πυροσβεστών ταχείας επέμ-
βασης. Άλλα θέματα που προωθούνται είναι

το πρόγραμμα περιπολιών για να καλύπτο-
νται οι περιοχές που πρέπει, η χρήση τε-
χνολογικων μέσων για να μπορούν να ε-
ντοπίζονται έγκαιρα οι πυρκαγιές και η έ-
γκαιρη υλοποίηση των έργων πυροπροστα-
σίας. Εξάλλου έχει εγκατασταθεί σύστημα
ασύρματης επικοινωνίας, έχει γίνει ανα-
βάθμιση αγροτικών πυροσβεστικών σταθ-
μών και έχει δημιουργηθεί μητρώο επίταξης
οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκα-
γιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του
Τμήματος Δασών κύριο Γιώργο Κωνστα-
ντίνου σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγμα-

τεύσεις που αφορούν δύο προσφορές, οι ο-
ποίες περιλαμβάνουν την εκμίσθωση δύο
αεροσκαφών αλλά και δύο ελικοπτέρων.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πως ανα-
μένεται το πράσινο φως για να αγοραστεί
ένα, μέσω του ταμείου ανάκαμψης, ενώ το
έτερο αναμένεται να καλυφθεί μέσα από
τον κρατικό προϋπολογισμό (και είναι πολύ
πιθανόν να μην ολοκληρωθεί την τρέχουσα
ημερολογιακή χρονιά).

Αρκετά υψηλό είναι μάλιστα και το κόστος
εκμίσθωσης αφού το συμβόλαιο -διετίας-
για την χρησιμοποίηση των δυο ισπανικών
αεροσκαφών (τύπου AIR TRACTOR) ανέρ-
χεται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ενώ
το αντίστοιχο ποσό για τα ελικόπτερα προ-
σεγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια. Παρά ταύτα
και παρ’ ότι στις άμεσες προτεραιότητες
του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος
και Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν η συμπε-
ρίληψη κονδυλίου στον προϋπολογισμό,
που αφορούσε την αγορά δύο αεροσκαφών
για ενίσχυση του Τμήματος Δασών -κάτι
που θα παρείχε φυσικά και σαφώς μεγαλύ-
τερες δυνατότητες πυρόσβεσης- επιλέγηκε
για άλλη μία χρονιά η οδός της εκμίσθω-
σης.

Βαρόμετρο 
ο Ιούλιος για
πλεονασμούς
στην Ελληνική
Οσο περνά ο χρόνος τής δίνεται το νομικό
δικαίωμα να προχωρήσει στην έσχατη 
λύση για το προσωπικό της

Η συντεχνία στις 18 του Μάη θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα, μη αφήνοντας στην άκρη το απεργιακό μοντέλο, ενδεχομένως και σε «παντραπεζικό» επίπεδο.

<<<<<<

Οι πλεονασμοί αποτελούν
πάντως το έσχατο μέτρο και
αν προχωρήσει η Ελληνική,
τότε δεν αποκλείεται να την
μιμηθούν και οι υπόλοιπες
Τράπεζες.

Τελευταίες πινελιές
για κατώτατο 
των 950 – 960 ευρώ

<<<<<<

Μέχρι τέλος Μαΐου 
αναμένονται οι ανακοι-
νώσεις – Θα υπάρξει
6μηνη περίοδος 
προσαρμογής.

«Καιγόμαστε» για πτητικά μέσα πυρόσβεσης 
Εντατικές προσπάθειες για εξασφάλιση δέκα έως το τέλος Μαϊου – Πολύ υψηλό το κόστος εκμίσθωσης

<<<<<<

Στο παρόν στάδιο η Κύπρος
διαθέτει δύο ιδιόκτητα αερο-
σκάφη που υπάγονται στο
Τμήμα Δασών, καθώς και δύο
ελικόπτερα, εκ των οποίων το
ένα της αστυνομίας και το έτε-
ρο του στρατού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προχωρήσει η σύσταση και ξεκινά η λειτουργία κεντρικού συντονιστικού φορέα για συντονισμό μεταξύ των
αρμόδιων υπηρεσιών για το θέμα των πυρκαγιών.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αναμφίβολα η κοινή δήλωση Κυπριακής Δημο-
κρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, για το σχέδιο
ανάπτυξης των Βρετανικών Βάσεων, αποτελεί
μια σημαντική εξέλιξη, η οποία έρχεται να απο-
καταστήσει πολύχρονες στρεβλώσεις που υπήρχαν
με ένα μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών, οι οποίες από
το 1960 παρέμειναν εγκλωβισμένες. Η συμφωνία
των δυο χωρών ουσιαστικά δίνει πίσω στους ι-
διοκτήτες το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν όπως
αυτοί επιθυμούν περιουσίες, οι οποίες για πάνω
από 60 χρόνια είναι αδρανείς. Κάτι που αποτυ-
πώνεται και στην κοινή δήλωση που ανακοινώθηκε
την περασμένη Δευτέρα. Η ολοκλήρωση των δια-
πραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει από το 2014
με την υπογραφή, «σηματοδοτεί την έναρξη της
εφαρμογής του νέου σχεδιασμού Μη Στρατιωτικής
Ανάπτυξης, ενός πολεοδομικού σχεδιασμού ο ο-

ποίος θα επιτρέπει περισσότερες ευκαιρίες ανά-
πτυξης στις περιοχές των Βάσεων». Η απελευθέ-
ρωση 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τα 250
τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η έκταση των
ΒΒ, αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο περι-
βάλλον ανάπτυξης, το μέγεθος του οποίου δεν
μπορεί να προσδιορισθεί επί του παρόντος. Κύριο
ζητούμενο που ήδη δημιουργεί αλληλοσυγκρου-
όμενα αισθήματα είναι η άρση των περιορισμών
στη δημιουργία νέων πολεοδομικών ζωνών. «Οι
πολεοδομικές ζώνες και διαδικασίες, παρόμοιες
με αυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα εφαρ-
μοστούν και στις Βάσεις από τις 16 Μαΐου 2022,
εξαιρουμένων των περιοχών που σχετίζονται με
τις στρατιωτικές ανάγκες των Βάσεων και ζητήματα
ασφάλειας. Τα δικαιώματα όλων των ιδιοκτητών
γης και περιουσίας θα συνεχίσουν να διασφαλί-
ζονται ανεξαρτήτως χώρου διαμονής, ενώ, πα-
ράλληλα, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
θα προστατεύονται», αναφέρεται στην κοινή δή-
λωση. Παρά τις αναφορές που υπάρχουν στην
κοινή δήλωση την εμφάνισή τους κάνουν οι
πρώτες ανησυχίες, κυρίως από την πλευρά του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(ΕΤΕΚ).

Ναι μεν αλλά
Επί της αρχής η αντίδραση του ΕΤΕΚ στη συμ-

φωνία για τις περιουσίες των Βάσεων είναι θετική
και εδράζεται στην μακροχρόνια αδικία που
βίωσαν οι ιδιοκτήτες περιουσιών εντός των Βά-
σεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην «Κ»
ο Βύρων Ιωάννου πολεοδόμος του ΕΤΕΚ, «για το
λόγο αυτό η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί αρνητικά από το ΕΤΕΚ». Πέρα από τη
γενική τοποθέτηση, το ΕΤΕΚ εκφράζει μια σειρά
από ανησυχίες που έχουν ως κοινό παρονομαστή

την αειφόρο ανάπτυξη στον πολεοδομικό σχε-
διασμό. Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ εδράζει τις ανη-
συχίες του στον προβληματισμό που υπάρχει για
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των περιοχών των
Βάσεων από την απουσία ενός Εθνικού Χωροτα-
ξικού σχεδιασμού. Όπως μας επισημαίνει ο κ. Ιω-
άννου, πάγια θέση του ΕΤΕΚ είναι μια συντηρητική
πολιτική στην επέκταση των ζωνών υπό το πρίσμα
ότι ο συντελεστής πυκνότητας οικιστικών περιοχών
στην Κύπρο είναι πέντε φορές χαμηλότερος από
την μέση ευρωπαϊκή πόλη. Ο ίδιος θεωρεί πως
δημιουργείται ένα σοβαρό ζήτημα αν ληφθεί
υπόψη και η περίπτωση της περιοχής των διυλι-
στηρίων στη Λάρνακα, η οποία απελευθερώνεται

μετά και την απομάκρυνση των εκεί υποδομών
καυσίμων.

Τα προβλήματα
Το γενικότερο ζήτημα του Εθνικού Χωροταξικού

Σχεδιασμού θα τεθεί επί τάπητος σε ημερίδα που
θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου με τις περιοχές
των Βάσεων που απεγκλωβίζονται να βρίσκονται
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ημερίδας.
Το ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, θεωρεί

πως οι υφιστάμενοι οικισμοί-περιοχές εντός των
Βάσεων είναι αραιοδομημένες. Αντί την επέκταση
των ζωνών το ΕΤΕΚ προκρίνει την πρακτική εν-
θάρρυνσης πύκνωσης αυτών των περιοχών. Σε
διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνει ο κ.
Ιωάννου, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της αραιής
δόμησης με σπατάλη πόρων για δημιουργία υ-
ποδομών κοινής ωφέλειας.

Οι επηρεαζόμενοι
Επί του παρόντος οι επηρεαζόμενες περιοχές

επικεντρώνονται στη μεγάλη εικόνα που είναι η
επιστροφή του δικαιώματος χρήσης των περιου-
σιών τους. Η αντιμετώπιση της κοινής δήλωσης
εκ των πραγμάτων είναι θετική τόσο για τις πε-
ριουσίες στην Δεκέλεια όσο και στο Ακρωτήρι.
Από τη συμφωνία επηρεάζονται τέσσερις δήμοι
και 23 κοινότητες, ενώ για την ώρα παραμείνει
άγνωστος ο αριθμός των ιδιοκτησιών. Πληρέστερη
εικόνα για τη νέα εποχή με τις περιουσίες εντός
των Βάσεων θα υπάρχει μετά τις 16 Μαΐου, ημε-
ρομηνία κατά των οποία θα τεθεί σε εφαρμογή
η συμφωνία και δημοσιευθούν οι χάρτες με τις
περιουσίες που απεγκλωβίζονται. Για τις επηρε-
αζόμενες κοινωνίες ζητήματα όπως αυτά που
θέτει το ΕΤΕΚ, επί του παρόντος, δεν φαίνεται
να τις απασχολούν. Το πρώτο ζήτημα που τίθεται
είναι η αλλαγή των διαδικασιών εξασφάλισης
των σχετικών αδειών ανάπτυξης των περιουσιών
τους. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα για τους ι-
διοκτήτες είναι η δυνατότητα πώλησης των πε-
ριουσιών αυτών καθώς και η ανάπτυξή τους, ά-
σχετα με κάποιους περιορισμούς που τίθενται
για περιοχές που γειτνιάζουν με στρατιωτικές
ζώνες.
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Δύσκολη για την Ευρώπη η αναπλήρωση του ρωσικού πετρελαίου

H Ευρωπαϊκή Ενωση έχει προτείνει αυ-
στηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα με
σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέ-
λαιο, μια κίνηση που θα υποχρεώσει τα
ευρωπαϊκά διυλιστήρια να μπουν σε
έναν αγώνα δρόμου για την εύρεση νέων
προμηθευτών αργού, ενώ οι οδηγοί αυ-
τοκινήτων θα επωμιστούν το άχθος των
ακριβότερων καυσίμων. 

Η Ρωσία, η μεγαλύτερη προμηθεύτρια
πετρελαίου της Ευρώπης, της παρέχει
κάτι παραπάνω από το 25% των εισα-
γωγών της με στοιχεία του 2020 από
την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέρ-
γειας (ΔΥΕ), η Ε.Ε. εισήγε 2,2 εκατ. βα-
ρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου από
τη Ρωσία και 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως
σε διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου πριν
από την εισβολή της πρώτης στην Ου-
κρανία.

Οι ρωσικές εισαγωγές περιλαμβάνουν
ντίζελ που χρησιμοποιείται τόσο σε ε-
πιβατικά όσο και σε βιομηχανικής χρή-
σης οχήματα. Η εξεύρεση εναλλακτικών
πηγών για την Ε.Ε. μεταφράζεται σε αυ-
ξημένο κόστος μεταφοράς και υψηλό-
τερες τιμές στα πρατήρια καυσίμων. 

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το
74% των εισαγωγών ντίζελ πριν από
τον πόλεμο προερχόταν από τη Ρωσία,
σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμ-
βούλων FGE Energy. 

Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί το ένα
πέμπτο του πετρελαίου που διυλίζεται
στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη ΔΥΕ. Ο-
ρισμένα διυλιστήρια, που παράγουν
καύσιμα αεροσκαφών, όπως τα γερμα-
νικά Σβεντ και Λέουνα, καθώς και διυ-
λιστήρια στην Τσεχία, την Ουγγαρία,
τη Σλοβακία και την Πολωνία, λαμβάνουν
ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού
«Ντρούζμπα» ή «Φιλία».

Οι προμήθειες κατά μήκος του αγωγού
είχαν μεγάλες διακυμάνσεις τα τελευταία
χρόνια, φθάνοντας έως το 1,5 εκατομ-
μύριο βαρέλια ημερησίως, αν και έχουν

μειωθεί. Είχαν διαμορφωθεί περίπου σε
0,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως
τον Φεβρουάριο. 

Η Πολωνία μπορεί να στραφεί σε θα-
λάσσιες προμήθειες από τη Σαουδική
Αραβία ή τη Νορβηγία μέσω του Γκνταν-
σκ στη Βαλτική Θάλασσα. Το Σβεντ, το
οποίο προμηθεύει αυτοκίνητα και αε-
ροδρόμια στο Βερολίνο και στη γύρω
περιοχή, και το Λέουνα κοντά στη γερ-
μανική πόλη της Λειψίας θα μπορούσαν
να προμηθευτούν λίγο πετρέλαιο από
το γερμανικό λιμάνι Ροστόκ στη Βαλτική.
Ωστόσο δεν είναι τόσο κόμβος πετρε-
λαίου σαν το Γκντανσκ και ίσως δυσκο-
λευθεί να διαθέτει επαρκή ποσότητα
στα διυλιστήρια. 

Τέλος, για τις ηπειρωτικές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης η κάλυψη του κενού
του αγωγού «Ντρούζμπα» θα απαιτήσει
τιτάνια προσπάθεια. Είναι πιθανό να
περιλαμβάνει τη μεταφορά πετρελαίου
με φορτηγά, σιδηροδρόμους και ποτα-
μόπλοια, η οποία είναι πιο ακριβή και
λιγότερο αποτελεσματική, ή την επέ-
κταση άλλων αγωγών, όπως ο TAL, που
εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέσω της
Αυστρίας στη Γερμανία. 

Προβληματισμοί 
από το ΕΤΕΚ για 
πολεοδομική έκρηξη
εντός των Βάσεων
Θετική σε γενικές γραμμές η συμφωνία για 
τις ιδιοκτησίες για το Επιμελητήριο, στα υπέρ 
και οι αντιδράσεις των επηρεαζόμενων

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / REUTERS

<<<<<<

Οι ανησυχίες του ΕΤΕΚ για 
τον απεγκλωβισμό περιουσιών 
εντός των Βάσεων εδράζονται
στην απουσία Εθνικού Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού, απουσία που 
ενδεχομένως να προκαλέσει αύ-
ξηση των πολεοδομικών ζωνών 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εν αντιθέσει με το ΕΤΕΚ, οι επηρεαζόμενες περιοχές τοποθετούνται θετικά, επί της αρχής, στη συμφωνία Κύπρου- Μεγάλης Βρετανίας έχοντας ενώπιόν τους, τις προ-
οπτικές ανάπτυξης περιοχών που παρέμειναν αδρανοποιημένες εδώ και 60 χρόνια.

<<<<<<

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια
πρέπει να μπουν σε έναν α-
γώνα δρόμου για την εύρεση
νέων προμηθευτών αργού.

Η απειλή του στασιμοπληθωρισμού διαρκείας

Από τον Νοέμβριο, όταν η μετάλλαξη «Δέλ-
τα» του κορωνοϊού έπληξε την Ευρώπη,
η Ευρωζώνη έχει ακινητοποιηθεί στον
στασιμοπληθωρισμό με σχεδόν μηδενική
ανάπτυξη, εμφανίζοντας τους υψηλότε-
ρους ρυθμούς πληθωρισμού των τελευ-
ταίων 40 ετών. Οταν τα οικονομικά δε-
δομένα βελτιώνονταν τον Φεβρουάριο,
ο Πούτιν εξαπέλυσε την επίθεσή του
στην Ουκρανία, μειώνοντας την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών σε επίπεδα
ύφεσης, καθώς οι τιμές της ενέργειας και
των τροφίμων εκτινάχθηκαν. Στη συνέ-
χεια, οι διαδοχικοί εγκλεισμοί στην Κίνα
και η καθυστερημένη σκλήρυνση των ε-
νεργειακών κυρώσεων της Ε.Ε. ως απά-
ντηση στα ρωσικά εγκλήματα πολέμου
έχουν προκαλέσει νέα πλήγματα στην
οικονομία της Ευρωζώνης τις τελευταίες
έξι εβδομάδες. Αναμένουμε ότι το πραγ-
ματικό ΑΕΠ θα μείνει στάσιμο με πλη-
θωρισμό κοντά στο 8% το δεύτερο τρί-
μηνο, προτού επιταχυνθεί ξανά το δεύτερο
εξάμηνο. Από το 2019 κάθε φορά που
ένα εξωτερικό σοκ άρχιζε να εξασθενεί,
στην Ευρωζώνη ξεκινούσε σημαντική
ανάπτυξη. Και αυτή η τάση αναζωογό-
νησης αποτυπώνει τα κύρια θετικά στοι-

χεία της. Η απασχόληση έχει αυξηθεί σε
επίπεδα-ρεκόρ, οι επιχειρήσεις θα ήθελαν
να παράγουν και να επενδύουν περισ-
σότερα, τα αποθέματα πρέπει να ανα-
πληρωθούν, οι εταιρικοί ισολογισμοί είναι
ως επί το πλείστον σε καλή κατάσταση,
και οι κυβερνήσεις έχουν στραφεί από
την ημι-λιτότητα στην πολιτική των πρό-
σθετων δαπανών για τις φυσικές και τις
ψηφιακές υποδομές, τη μετάβαση σε κα-
θαρή ενέργεια για την άμυνα και πιθανώς
ως νέα τάση. Χάρη στην υπερβολική ε-
ξοικονόμηση χρημάτων, που σωρεύθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και α-
ντιστοιχούν στο 13% των καταναλωτικών
δαπανών του 2019 (προ πανδημίας), τα
περισσότερα νοικοκυριά μπορούν να α-
ντιμετωπίσουν το ενεργειακό και δια-
τροφικό σοκ – ένα σοκ που οδήγησε σε

άνοδο κατά 6% των τιμών καταναλωτή
σε σχέση με την προηγούμενη τάση τι-
μών. Οι πιο πρόσφατοι κλυδωνισμοί (τιμές
ενέργειας και τροφίμων) και η συμφόρηση
στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν πλήξει
πολύ διαφορετικά τους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη έχει αμβλυνθεί. Η εισροή νέων
παραγγελιών έχει επιβραδυνθεί και οι
προσδοκίες έχουν δεχθεί πλήγμα, ενώ
οι διαταραχές του εφοδιασμού εμποδίζουν
την παραγωγή. Ωστόσο, η επιχειρηματική
εμπιστοσύνη παραμένει πολύ πάνω από
τα μέσα επίπεδα. Τα βιβλία παραγγελιών
είναι ακόμα γεμάτα.

Αντίθετα, η εμπιστοσύνη των κατα-
ναλωτών έχει βυθιστεί σε επίπεδα ύφεσης.
Σε προηγούμενες κρίσεις, η εμπιστοσύνη
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών
συνήθως εξασθενούσαν παράλληλα, με-
ρικές φορές με την επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη ελαφρώς να προηγείται. Αυτή
τη φορά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνα-
τότητα να μεταφέρουν τις αυξήσεις κό-
στους στους καταναλωτές. 

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκ είναι οικονομολόγος
της Berenberg Bank.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Toυ ΧΌΛΓΚΕΡ ΣΜΊΕΝΤΙΝΓΚ*
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Αναμένουμε ότι το πραγμα-
τικό ΑΕΠ θα μείνει στάσιμο
με πληθωρισμό κοντά στο
8% το δεύτερο τρίμηνο.

Οι πολιτικές προεκτάσεις
της συμφωνίας
Το πλέγμα του αποτυπώματος της συμφωνίας
σε πολιτικό επίπεδο το καθορίζει η ίδια η κοινή
δήλωση στην οποία γίνεται λόγος για «σημαντι-
κό ορόσημο στις μακρόχρονες διμερείς σχέσεις
μεταξύ των δύο Κρατών, αντικατοπτρίζοντας τη
στενή συνεργασία και τους δεσμούς που μοιρα-
ζόμαστε για περισσότερες από έξι δεκαετίες».
Μια ενδιαφέρουσα προέκταση της συμφωνίας
φαίνεται να προέκυψε πριν από οκτώ χρόνια
στο Λονδίνο, κατά την υπογραφή της συμφω-
νίας από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δυο
χωρών. Όπως υποστηρίζεται σε διπλωματικό ε-
πίπεδο, η βρετανική πλευρά φαίνεται να χαρα-
κτήρισε τη συμφωνία ως το προοίμιο του εδα-
φικού ζητήματος των ΒΒ σε περίπτωση λύσης
του Κυπριακού. Επί του παρόντος στο κυπριακό
ΥΠΕΞ αντιμετωπίζουν την κοινή δήλωση ως μια
σημαντική εξέλιξη που αποκαθιστά τα δικαιώ-
ματα ιδιοκτητών περιουσιών, με ταυτόχρονη
διαφοροποίηση των Συμφωνιών Εγκαθίδρυσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.
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Κυριάκος,
Αβέρωφ,
Αντώνης

Ποιος μπορεί να αποκαλείται μεταρ-
ρυθμιστής; Ποια είναι τα χαρακτηρι-
στικά ενός πραγματικού ηγέτη; Τα πα-
ραπάνω γυρίζουν στο μυαλό μου αφού
επέστρεψα από το συνέδριο της Νέας
Δημοκρατίας και έχοντας ακούσει τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας και Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, τον πρώην Πρωθυπουργό της
Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά και τον Πρό-
εδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού
Αβέρωφ Νεοφύτου. Για τους άλλους
που μίλησαν στο συνέδριο δεν θα α-
ναφερθώ αφού ο λόγος τους δεν μου
έκανε εντύπωση. Οι τρεις παραπάνω
όμως αντιπροσωπεύουν δυο διαφορε-
τικούς κόσμους. Οι δύο από αυτούς τον
κόσμο του μέλλοντος και ο ένας τον
κόσμο του παρελθόντος. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτεταμένα
στη νέα γενιά και στην ανάγκη που
θέλει όλους τους πολίτες να συμμετά-
σχουν στην προσπάθεια αναδόμησης
της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις που λαμ-
βάνουν χώρα γίνονται για όλους τους
Έλληνες και όχι μόνο για τους μπλε,
τους πράσινους ή τους κόκκινους. Σε
μια μεγάλη Ελλάδα δεν χωράει ο διχα-
σμός. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μίλησε για
την ανάγκη μιας δίκαιης και βιώσιμης
λύσης του Κυπριακού προβλήματος,
ώστε όλοι οι Κύπριοι να ζήσουν ελεύ-
θερα με την προοπτική ενός καλύτερου
μέλλοντος για τα παιδιά μας, μίλησε ε-
πίσης και για την αναβάθμιση της συ-
νεργασίας με την Ελλάδα, αφού με μια
δυνατή Ελλάδα δυναμώνει και η Κύπρος.
Παρουσίασε ένα προφίλ Ευρωπαϊκό,
ανοιχτό σε συνεργασίες και έτοιμο να
κάνει όσες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται
για το καλό της Κύπρου και των πολιτών
της. Ο Σαμαράς, από την άλλη, αντί να
μας μιλήσει για μια μεγάλη Ελλάδα, μας
μίλησε για τη δεξιά και έκλεισε με τον
Άγιο Παΐσιο προσπαθώντας να διεισ-
δύσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων. Οι ηγέτες λοιπόν δεν προ-
σπαθούν να χωρίσουν τον κόσμο αλλά
να τον ενώσουν. Κυριάκος και Αβέρωφ
μίλησαν για όραμα και ελπίδα ενώ ο
Σαμαράς μίλησε για φόβο και κομματική
ιδεολογία. Οι ηγέτες δεν φοβούνται και
αγκαλιάζουν το λαό χωρίς να κάνουν
διακρίσεις. Δίνουν ελπίδα και ευκαιρίες
σε νέους ανθρώπους και νοιάζονται
πραγματικά για την πατρίδα τους. Α-
ποφεύγουν το λαϊκισμό και πιστεύουν
στην εξέλιξη. Ποιοι τελικά  κοιτάζουν
μπροστά και ποιος πίσω;

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Καλοκαίρι χωρίς την επίδειξη των υγειο-
νομικών πιστοποιητικών θα είναι το φετινό.
Η συνεχιζόμενη υποχώρηση που κατα-
γράφουν οι επιδημιολογικοί δείκτες οδή-
γησε κυβέρνηση και επιδημιολόγους να
κάνουν ένα σημαντικό βήμα προκειμένου
να αρθούν οι αυστηρές υγειονομικές προ-
ϋποθέσεις που υπάρχουν για μια σειρά
καθημερινών δραστηριοτήτων. Από την
ερχόμενη Κυριακή, τα Safe Pass που ήταν

απαραίτητα για δραστηριότητες εκτός οι-
κίας θα αποτελέσουν παρελθόν. Μια εξέλιξη
που απλά επιβεβαιώνει την ικανοποιητική
πορεία της επιδημιολογικής εικόνας της
Κύπρου και που αναμένεται να έχει πολ-
λαπλό θετικό αντίκτυπο κατά την καλο-
καιρινή περίοδο. Η κατάργηση των Safe
Pass, σε συνδυασμό με την απλούστευση
των διαδικασιών, αφίξεων στην Κύπρο α-
ναμένεται να ζεστάνει την καλοκαιρινή

σεζόν και τις αφίξεις τουριστών. Κάνοντας
μια συνολική αποτίμηση των αποφάσεων
που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα,
το περιβάλλον κατά την διάρκεια της κα-
λοκαιρινής περιόδου εν πολλοίς θα είναι
παρόμοιο με αυτό πριν την εμφάνιση της
πανδημίας. Εάν δεν υπάρξει επιπρόσθετη
άρση περιορισμών το επόμενο διάστημα,
την πανδημία θα παραμείνουν να θυμίζουν
οι μάσκες οι οποίες θα είναι απαραίτητες
για κλειστούς χώρους. Η πορεία που έχει
ξεκινήσει με την αποκλιμάκωση των πε-
ριορισμών χαρακτηρίζεται χωρίς επιστρο-
φή, εξέλιξη στην οποία έχει συμβάλει το
υψηλό ποσοστό εμβολιασμού του πληθυ-
σμού καθώς και η υποχώρηση του αριθμού

των σοβαρών περιστατικών τα οποία το
προηγούμενο διάστημα επιβάρυναν το
σύστημα υγείας.

Τα μέτρα
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά τη

συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την
Τρίτη, στηρίζονται στην επιδημιολογική
εικόνα της χώρας που κατά την εκτίμηση
των ειδικών εξακολουθεί να βελτιώνεται,
με αισθητή μείωση τόσο στον αριθμό κρου-
σμάτων, όσο και στον αριθμό νοσηλευό-
μενων στα νοσηλευτήρια. Η βελτίωση
στους επιδημιολογικούς δείχτες, όπως ε-
πισήμανε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χα-
τζηπαντέλα, επιτρέπει τις περαιτέρω χα-

λαρώσεις. Οι υποχωρήσεις των επιδημιο-
λογικών δεικτών αποδίδονται στη συλλο-
γική και ατομική ευθύνη που έχει συνει-
σφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της
πανδημίας.  Ανακοινώνοντας τις αποφάσεις
της κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας φρό-
ντισε να στείλει το μήνυμα πως οι θετικές
εξελίξεις δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να οδηγήσουν σε εφησυχασμό και μη τή-
ρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.
«Εξακολουθούμε να φοράμε τη μάσκα μας,
και να κρατάμε τις σωστές αποστάσεις,
για να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο του
καθενός από μας προσωπικά, όσο και των
αγαπημένων μας προσώπων», ήταν η προ-
τροπή του κ. Χατζηπαντέλα.

Οι αποφάσεις
Στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί από

την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου από τα
περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας
αναστέλλεται: 

- Η υποχρεωτική επίδειξη Safe Pass
σε κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευ-
τικά κέντρα και εκδηλώσεις περιλαμβα-
νομένων γάμων και βαπτίσεων.

- Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε α-
σθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοση-
λευτήρια με μέγιστο αριθμό τα δυο
άτομα ανά ημέρα, με την προσκόμιση
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(Rapid test) ισχύος 24 ωρών (ένα άτομο
ανά επίσκεψη).

Σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης μέτρων πανδημίας
Παρελθόν τα Safe Pass από την ερχόμενη Κυριακή σε διασκέδαση και κοινωνικές εκδηλώσεις 

<<<<<<<

Η αναστολή επίδειξης των υ-
γειονομικών πιστοποιητι-
κών, των γνωστών Safe
Pass, αναμένεται ότι θα δι-
ευκολύνει πολίτες και επι-
χειρηματίες κατά την καλο-
καιρινή περίοδο με τον Υ-
πουργό Υγείας να προτρέπει
τους πολίτες να τηρούν τα
στοιχειώδη μέτρα αυτοπρο-
στασίας.

Η άρση των περιορισμών που αποφασίσθηκαν χθες Τρίτη θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Μαΐου.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια νέα εποχή έχει εισέλθει το πλαίσιο
συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας
με άλλες χώρες στον στρατιωτικό τομέα.
Αξιοποιώντας τα διπλωματικά επιτεύγ-
ματα και ανοίγματα σε χώρες της περιοχής
και όχι μόνο, το Υπουργείο Άμυνας με-
θοδικά συνεχίζει να ενισχύει το προφίλ
της Εθνικής Φρουράς αφήνοντας έτσι
πίσω την εσωστρέφεια που την διακατείχε
από ιδρύσεώς της. Στο πλέγμα των συ-
νεργασιών που έχουν συναφθεί τα τε-
λευταία χρόνια στον αμυντικό και στρα-
τιωτικό τομέα, ήλθε να προστεθεί και η
Γερμανία. Μετά τις στενές σχέσεις που

υπάρχουν με τη Γαλλία αλλά και την Ελ-
λάδα (παραδοσιακά) πριν από μερικές η-
μέρες (3 Μαΐου2022 ) υπογράφηκε για
πρώτη φορά πρόγραμμα διμερούς Αμυ-
ντικής Συνεργασίας με τη Γερμανία. Η
συμφωνία που συνομολογήθηκε σε επι-
χειρησιακό επίπεδο περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων εκ-
παιδεύσεων και διμερών επαφών για προ-
ώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Γερμανίας.  Το πρόγραμμα υπογρά-
φηκε στο Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο
της επίσκεψης αντιπροσωπείας των Γερ-
μανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λευ-
κωσία.  

Ασκήσεις
Οι συνεργασίες που υπάρχουν έχουν

δώσει τη δυνατότητα στην Εθνική Φρου-
ρά να έχει παρουσία σε κοινές δραστη-
ριότητες με άλλες χώρες, προηγμένες
στρατιωτικά τόσο σε έμψυχο και άψυχο
υλικό αλλά και εμπειρίες. Ορισμένα από
τα σχήματα συνεργασίας που εξελίσσο-
νται και ενισχύονται σε τριμερή – τετρα-
μερή ή πολυμερή, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στην κοινή επιδίωξη για την εμπέ-
δωση της ασφάλειας και σταθερότητας
στην περιοχή της Αν. Μεσογείου είναι
και οι ασκήσεις «ΕΥΝΟΜΙΑ» και «ΜΕ-
ΔΟΥΣΑ». Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
προστεθεί και η στενή συνεργασία με

το γειτονικό Ισραήλ με κοινές δράσεις
κυρίως στην αντιαεροπορική προστασία
με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών.
Οι στενές σχέσεις Κύπρου με άλλες χώρες
στον στρατιωτικό τομέα δεν ατόνησαν
λόγω της πανδημίας. Η σταδιακή απο-
κλιμάκωση των επιδημιολογικών δεικτών
επαναφέρει μια σειρά κοινών δραστη-
ριοτήτων, αρχής γενομένης με την πο-
λυεθνική άσκηση πολιτικοστρατιωτικής
συνεργασίας «Αργοναύτης 2022» που θα
πραγματοποιηθεί από τις 16 – 20 Μαΐου
2022. Η άσκηση αυτή δεν πραγματοποι-
ήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της
πανδημίας. Στην άσκηση εκτός από την
Κύπρο συμμετέχουν άλλες επτά χώρες :

η Βρετανία, η ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η
Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Ελλάδα. 

Οι συνεργασίες
Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Ά-

μυνας έχει συνομολογήσει προγράμματα
αμυντικής συνεργασίας με 14 χώρες, α-
νάμεσα σε αυτές με μεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες και τεχνολογικά προηγμένους
στρατούς. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική
Φρουρά συνεργάζεται: Με την Αίγυπτο,
την Ιορδανία τα ΗΑΕ, το Λίβανο, την Αυ-
στρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Σερ-
βία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Ισραήλ,
την Αρμενία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο. 

<<<<<<

Συνολικά, τα τελευταία χρό-
νια η Κύπρος έχει συνάψει
συμφωνίες συνεργασίας
στον αμυντικό και στρατιωτι-
κό τομέα με δεκατέσσερις
χώρες. Ανάμεσα σε αυτές με
τις ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ, Η-
νωμένο Βασίλειο, Αίγυπτο
και Ελλάδα.

Στρατιωτική συνεργασία Κύπρου – Γερμανίας
Επεκτείνεται το δίκτυο συνεργασιών με χώρες της περιοχής αλλά και ευρωπαϊκά κράτη – Ολα έτοιμα για τον «Αργοναύτη 2022»

Η πολυεθνική άσκηση «Αργοναύτης 2022» θα πραγματοποιηθεί μετά από δυο χρόνια την περίοδο 16 με 20 Μαΐου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ε-
νέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μά-
ριος Παναγίδης εκπροσώπησε την Κύπρο
στην έκτακτη συνάντηση των Γενικών
Διευθυντών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που συγκάλεσε χθες, 10 Μαΐου
2022, η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ.  Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε
η τελική αξιολόγηση της έκθεσης του Ορ-
γανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας (ACER), αναφορικά με τη χον-
δρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία γίνεται στο πλαίσιο της ενεργειακής
κρίσης και των ανατιμήσεων στον τομέα
της ενέργειας.  Στο πλαίσιο αυτό η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη
είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερώσουν
για τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμε-
τώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, για
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών
και των επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
συνάντησης των Γενικών Διευθυντών Ε-
νέργειας, τα κράτη μέλη αντάλλαξαν α-
πόψεις αναφορικά με την τελική αξιολό-
γηση του ACER για τη χονδρική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα
για τα μέτρα πολιτικής που προτείνει ο
ACER, τα οποία μεταξύ άλλων στόχο έ-
χουν να θωρακίσουν τους ευάλωτους κα-

ταναλωτές από την αστάθεια των τιμών
και να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

Ο κ. Παναγίδης στην παρέμβασή του
ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η Κύπρος
έχει επηρεαστεί σημαντικά από την αύ-
ξηση των τιμών ενέργειας. Σε ό,τι αφορά
στην αξιολόγηση του ACER είπε πως θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές
συνθήκες και το ενεργειακό μείγμα των
κρατών μελών. Μεταξύ άλλων έκανε ειδική
αναφορά στην ανάγκη για διαφοροποίηση
των πηγών ενέργειας, κυρίως μέσω εν-
δογενών πηγών ενέργειας, για ολοκλή-
ρωση των διασυνδέσεων με έμφαση σε

αυτέςπου αφορούν τημεταφορά πράσινης
ενέργειας, για προώθηση συνεργασιών
με στρατηγικούς εταίρους όπως το Ισραήλ
και η Αίγυπτος στον τομέα ενέργειας και
για την ανάγκη προώθησης μηχανισμών
για την προστασία των ευάλωτων κατα-
ναλωτών και επιχειρήσεων.

Σε ό, τι αφορά στα μέτρα που έχουν
ληφθεί από την Κύπρο για την αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης, επισή-
μανε ότι παρά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο,
μεταξύ αυτών η μείωση του ΦΠΑ στο η-
λεκτρικό ρεύμα και της φορολογίας στα
καύσιμα, ο εναρμονισμένος δείκτης των
τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 6,2% τον

Μάρτιο 2022 σε σχέση με το Μάρτιο
2021. Επ’ αυτού κάλεσε για επιπρόσθετα
μέτρα σε επίπεδο ΕΕ καθώς και για χρη-
ματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο συγκε-
κριμένων κριτηρίων. 

Καταλήγοντας, ο κ. Παναγίδης ανέφερε
ότι η χώρα μας αναμένει τη δημοσίευση
στις 18 Μαΐου, από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, του Σχεδίου «RePowerEU», το ο-
ποίο θα στοχεύει στην απεξάρτηση από
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα αλλά και θα
παρέχει μεταξύ άλλων εργαλεία για την

αντιμετώπιση της κρίσης στις τιμές ε-
νέργειας και την επιτάχυνση της διείσ-
δυσης των ανανεώσιμών πηγών ενέρ-
γειας στο ενεργειακό μείγμα των ΚΜ.

Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Ενέργειας της ΕΕ
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e-shops!

Του ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Συμβάσεις, παραχωρήσεις και επενδύσεις,
η αθροιστική αξία των οποίων υπολογίζεται
πως ξεπερνάει τα 10 δισ. ευρώ, διεκδικούν
ή έχουν ήδη στην Ελλάδα οι γαλλικές ε-
πιχειρήσεις, κορυφαία στελέχη των οποίων
συμμετέχουν στην επιχειρηματική απο-
στολή που βρίσκεται στην Αθήνα. 

Παραχωρήσεις οδικών αξόνων, ναυ-
πηγικά προγράμματα, αερομεταφορές,
έργα ασφάλειας, άμυνας και πιστοποιή-
σεων, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
και εξοπλισμοί είναι οι βασικοί τομείς
στους οποίους δραστηριοποιούνται. Η α-
ποστολή βρίσκεται από το μεσημέρι της
Δευτέρας στην Ελλάδα και τα μέλη της
πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με
την ελληνική κυβέρνηση, τον ΣΕΒ αλλά
και Ελληνες επιχειρηματίες, ενώ την Τε-
τάρτη είναι προγραμματισμένη συνάντηση
και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

Πρόκειται για επιχειρηματική αντιπρο-
σωπεία του MEDEF, του ομολόγου του
ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομη-
χανιών από τη Γαλλία. Απαρτίζεται από
τον πρόεδρο Geoffroy Roux de Bézieux
και πέντε υψηλόβαθμα στελέχη του συν-
δέσμου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος
της L’ Oreal, Jean-Paul Agon, αλλά και ο
Philippe Louis-Dreyfus, καθώς και από
στελέχη που εκπροσωπούν μεταξύ άλλων
τις Airbus, Bollore, Bouygues Batiment

International, Egis, Fives, Galileo Global,
Idemia, Iveco France, Naval Group, Ratp
Development, Safran, Saur International,
Sulo, Thales και Vinci Concessions.

Υπενθυμίζεται πως η Airbus το 2018
υπέγραψε συμφωνία με την Aegean για
την αγορά έως και 42 νέων αεροσκαφών,
η αξία των οποίων σε τιμές καταλόγου α-
νερχόταν τότε στα 5 δισ. δολάρια. Στην
Ελλάδα βρίσκεται και ο εκτελεστικός α-
ντιπρόεδρος της Bouygues, του κατα-
σκευαστικού ομίλου που προσφάτως ε-
πιλέχθηκε από την παραχωρησιούχο του
Ελληνικού, Lamda Development, για να
κατασκευάσει τον Πύργο της Μαρίνας
σε συνεργασία με την Intrakat. Κατα-
σκευαστική είναι και η Egis, η οποία εκτός
από μειοψηφική συμμετοχή στην κοινο-
πραξία που διαχειρίζεται σήμερα την Ατ-
τική Οδό συμμετέχει με ποσοστό 25%
και στο κοινό σχήμα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
που αναδείχθηκε παραχωρησιούχος για
την Εγνατία Οδό. Επιπλέον, η Egis συμ-
μετέχει μαζί με δύο πολύ μεγάλα γαλλικά
επενδυτικά κεφάλαια και σε σχήμα που
διεκδικεί τη νέα παραχώρηση της Αττικής
Οδού στον διαγωνισμό που διενεργεί
αυτή την περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ. Από την
αποστολή δεν θα μπορούσε να λείπει και
η Vinci Concessions, η οποία εκτός από
την παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού που
ελέγχει, όπως και τη γέφυρα Ρίου - Αντιρ-
ρίου, διεκδικεί τώρα και την παραχώρηση
της Αττικής Οδού σε κοινοπραξία με τον

όμιλο Mytilineos. H Iveco France από την
πλευρά της συμμετέχει στους διαγωνι-
σμούς για τα αστικά λεωφορεία του υ-
πουργείου Μεταφορών, προϋπολογισμού
500 εκατ. ευρώ. Η Bollore ειδικεύεται στις
μεταφορές και στα logistics και συμμετέχει
στο σχήμα που διεκδικεί την εξαγορά

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον
Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης
σε κοινοπραξία με τον όμιλο Κοπελούζου
και την Goldair. 

Η Fives αποτελεί μεγάλη γαλλική ε-
ταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ειδι-
κευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού,
ενώ η Galileo Global δραστηριοποιείται
στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Στην Αθήνα βρίσκεται και η Idemia, η ο-
ποία κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
για τις νέες ταυτότητες σε κοινοπραξία
με τον ΟΠΑΠ. Στον ίδιο ελληνικό διαγω-
νισμό, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ,
συμμετέχει και η επίσης συμμετέχουσα
στην αποστολή Thales, η οποία δραστη-
ριοποιείται και στα αμυντικά συστήματα. 

Από την αποστολή δεν θα μπορούσε

να απουσιάζει η Naval Group, η οποία
έχει αναλάβει τη ναυπήγηση των τριών
νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού
σε μια συμφωνία αξίας άνω των 3 δισ.
ευρώ. Ακόμα, εδώ βρίσκονται και στελέχη
της Ratp Development που διαχειρίζεται
και συντηρεί αστικά και υπεραστικά συ-
στήματα μεταφορών, όπως σιδηροδρό-
μων. Η αεροδιαστημική Safran κατα-
σκευάζει κινητήρες για αεροσκάφη όπως
τα Rafale, που προμηθεύτηκε πρόσφατα
η Πολεμική Αεροπορία, και τα Airbus.
Διεθνής κολοσσός στη διαχείριση υδάτων
θεωρείται η Saur International, ενώ η
Sulo εξειδικεύεται στη διαχείριση απορ-
ριμμάτων και λυμάτων.

Η αποστολή πραγματοποίησε και θα
πραγματοποιήσει επαφές με τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γε-

ωργιάδη, τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή υ-
πουργό Θόδωρο Σκυλακάκη, τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη, τον υπουργό Μεταφορών και
Υποδομών Κώστα Καραμανλή, τον υ-
πουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και
τη γενική γραμματέα του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα
Σδούκου.  

Η Γαλλία είναι ο 5ος μεγαλύτερος ξένος
επενδυτής στην Ελλάδα, με επενδύσεις
συνολικού ύψους 1,49 δισ. (από 3,1 δισ.
το 2012, όταν ακόμα ήταν παρούσες στην
Ελλάδα η Credit Agricole και η Carrefour).
Οι εξαγωγές προς τη Γαλλία πέρυσι α-
νήλθαν σε 1,8 δισ., αυξημένες κατά 4,4%,
και οι εισαγωγές σε 2,5 δισ., αυξημένες
κατά 16,7%.

Γαλλικές business
στην Ελλάδα,
στο τραπέζι 
επενδύσεις 10 δισ.
Σειρά επαφών στην Αθήνα έχουν κορυφαία
στελέχη γαλλικών επιχειρήσεων 

<<<<<<

Στο επίκεντρο παραχωρή-
σεις οδικών αξόνων, ναυπη-
γικά προγράμματα, αερομε-
ταφορές, έργα ασφάλειας,
διαχείριση υδάτων και εξο-
πλισμοί.

Η επιχειρηματική αντιπροσωπεία του MEDEF, του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών στη Γαλλία, απαρτίζεται από τον πρόεδρο Geoffroy Roux de Bézieux και πέντε υψηλόβαθμα
στελέχη του συνδέσμου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της L’ Oreal, Jean-Paul Agon (φωτ.).

Μειώσεις στις αεροπορικές θέσεις φέρνουν,
μεταξύ άλλων, οι ελλείψεις προσωπικού και
η συνεπακόλουθη αδυναμία εξυπηρέτησης
μεγάλου αριθμού επιβατών. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του BBC, η easyJet σχεδιάζει να α-
φαιρέσει αυτό το καλοκαίρι θέσεις σε ορι-
σμένα από τα αεροπλάνα της ώστε να μπορεί
να πραγματοποιεί πτήσεις με λιγότερο πλή-
ρωμα. Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά
του το BBC, οι αεροπορικές εταιρείες και τα
αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο παλεύουν
με ελλείψεις προσωπικού από το Πάσχα, κα-
θώς η ζήτηση για ταξίδια έχει εκτιναχθεί
ξανά, μετά την άρση όλων των εναπομεινά-
ντων ταξιδιωτικών περιορισμών της παν-
δημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H δε ζήτηση αναμένεται να είναι κοντά
στα επίπεδα πτήσεων του 2019 αυτό το κα-
λοκαίρι. Σύμφωνα με το BBC, καταργώντας
την πίσω σειρά των καθισμάτων του στόλου
της A319, η εταιρεία θα μπορεί να πετάει με
τρία πληρώματα καμπίνας αντί για τέσσερα.
Αυτό θα περιόριζε τον αριθμό των επιβατών
σε 150. Η easyJet με τη σειρά της δήλωσε
ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος λει-
τουργίας του στόλου, ενώ «χτίζει πρόσθετη
ανθεκτικότητα και ευελιξία» στις λειτουργίες
της αεροπορικής εταιρείας. Οι πτήσεις θα
εξακολουθούν να πληρούν τους κανονισμούς
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) σχε-
τικά με τον απαιτούμενο αριθμό πληρώματος
θαλάμου επιβατών, ο οποίος βασίζεται στον
αριθμό των φυσικών θέσεων.

Η Julia Lo Bue-Said από την Advantage
Travel Partnership, τον μεγαλύτερο ανεξάρ-
τητο όμιλο ταξιδιωτικών πρακτόρων του Η-
νωμένου Βασιλείου, σημειώνει ότι η «τρομερή
έλλειψη εργατικού δυναμικού» στον κλάδο
είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες

που επηρεάζουν την ταξιδιωτική βιομηχανία
μετά δύο χρόνια αναταραχής. Μάλιστα, χα-
ρακτήρισε «παρωδία» το γεγονός ότι η easyJet
βρισκόταν τώρα σε μια κατάσταση όπου α-
φαιρούσε θέσεις για να καλύψει την αναλογία
του πληρώματος. «Αυτό απλώς επιδεινώνει
το θέμα της ικανοποίησης της ζήτησης των
καταναλωτών για ταξίδια», είπε. Από την
πλευρά της, η easyJet αναφέρει πως οι τε-
λευταίες 6 θέσεις κλείνονται μόλις τις τε-
λευταίες ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Οπότε η πώληση 150 εισιτηρίων δεν θα ε-
πηρεάσει αρνητικά τα σχέδια των πελατών
για καλοκαιρινά ταξίδια.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αποδυθεί
σε μια προσπάθεια επίλυσης μιας δύ-
σκολης εξίσωσης: να προβλέψουν και
να αποτιμήσουν το κόστος από τον πό-
λεμο στην Ουκρανία. Τα επιτελεία των
τραπεζών προετοιμάζονται για ένα
κύμα οικονομικών αθετήσεων τόσο
από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις,
ενώ συγχρόνως προσπαθούν να υπο-
λογίσουν την αξία των επιχειρήσεών
τους στη Ρωσία, καθώς και το κόστος
της αποχώρησής τους από τη χώρα.
Με τα έως τώρα δεδομένα, οι ευρωπαϊ-
κές τράπεζες έχουν αφήσει στην άκρη

συνολικά 8,6 δισ. δολάρια ως προβλέψεις
για επισφαλή δάνεια και άλλου είδους
οικονομικές αθετήσεις, με τις Société
Générale και UniCredit να είναι αυτές
που έχουν διαθέσει τα περισσότερα
κεφάλαια. Tην Παρασκευή, η ολλανδική
ING στην ανακοίνωσή της για τις οι-
κονομικές επιδόσεις της το προηγού-
μενο τρίμηνο συμπεριέλαβε 900 εκατ.
ευρώ ως αντιστάθμισμα κινδύνου για
τη Ρωσία. Τα κεφάλαια αυτά, όπως είναι
φυσικό, επιβαρύνουν τους ισολογισμούς

των τραπεζών και συνεπώς τα οικονο-
μικά αποτελέσματά τους για το τρέχον
τρίμηνο αναμένεται επηρεαστούν. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ισορροπούν
σε ένα λεπτό σχοινί επί του παρόντος,
καθώς έπειτα από χρόνια ισχυρής α-
νάπτυξης στη Ρωσία, μέσω των δρα-
στηριοτήτων τους εκεί, αξιολογούν αν
αξίζει ακόμη να επιχειρούν σε μια χώρα
η οποία έχει δεχθεί ορυμαγδό κυρώ-
σεων. Επί της παρούσης δεν δύνανται
να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημίας

που θα προκληθεί στην οικονομία της
Ρωσίας και είναι πολύ πιθανό οι τράπεζες
να έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη
μεγαλύτερες ζημίες στο μέλλον. Καθώς
οι τράπεζες έχουν κυριευθεί από αβε-
βαιότητα σχετικά με την ευρύτερη οι-
κονομική ζημία, οι επικεφαλής των
τμημάτων κινδύνου πολλών μεγάλων
ευρωπαϊκών τραπεζών πραγματοποιούν
συναντήσεις μεταξύ τους, αλλά και με
ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να συ-
ζητήσουν την αξιοπιστία των μοντέλων

και των προβλέψεών τους, σύμφωνα
με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Α-
ξιωματούχος μιας ρυθμιστικής αρχής,
ο οποίος μίλησε στο Bloomberg υπό
τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι
τράπεζες πιθανότατα θα κρατήσουν
στην άκρη περισσότερα κεφάλαια τα
επόμενα τρίμηνα.

«Οι οικονομικές αθετήσεις των εται-
ρειών στις αγορές μας πιθανότατα θα
αυξηθούν φέτος λόγω των αυξανόμενων
τιμών της ενέργειας, του υψηλού πλη-
θωρισμού και των διαταραχών στις ε-
φοδιαστικές αλυσίδας», υπογραμμίζει
ο διευθύνων σύμβουλος της
Commerzbank, Μάνφρεντ Νοφ. Από
τη μεριά της, η UniCredit ανέφερε ότι
μπορεί να απορροφήσει τις μακροοι-
κονομικές αρνητικές επιπτώσεις από
τον πόλεμο στις ευρύτερες δραστηριό-
τητές της, χάρη στα ισχυρά επίπεδα
κεφαλαίων, στην ποιότητα του ενερ-
γητικού της και στα αποθεματικά για
τις ζημίες που προέρχονται από δάνεια.
Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, και μία
από τις ευρωπαϊκές τράπεζες με τη με-
γαλύτερη παρουσία στη Ρωσία, έχει
ήδη δεχθεί πλήγμα ύψους 1,85 δισ. ευρώ
και εξετάζει αν θα αποχωρήσει από
αυτή. Οι τράπεζες εξακολουθούν να πα-
ραμένουν διχασμένες ως προς το αν θα
αποχωρήσουν εντελώς από τη Ρωσία.
Η UniCredit και η Raiffeisen συνεχίζουν
να ζυγίζουν τις επιλογές τους, με τη
δεύτερη να δηλώνει την περασμένη
Τετάρτη ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
για τις δραστηριό-τητές της στη Ρωσία.

Συναγερμός στις ευρωπαϊκές
τράπεζες για το κόστος του πολέμου
Εχουν ήδη δημιουργήσει ένα «μαξιλάρι» 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

<<<<<<

Τα επιτελεία τους
προετοιμάζονται για κύμα
οικονομικών αθετήσεων
τόσο από ιδιώτες όσο
και από επιχειρήσεις. Η ιταλική UniCredit έχει ήδη δεχθεί πλήγμα ύψους 1,85 δισ. ευρώ και εξετάζει αν θα

αποχωρήσει από τη Ρωσία.

Αφαιρεί αεροπορικές
θέσεις λόγω έλλειψης
προσωπικού η easyJet

Η easyJet θα περιορίσει σε ορισμένα αερο-
πλάνα της τον αριθμό των επιβατών σε 150.
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Ενα νέο, παράδοξο, ίσως συναρπαστικό
φαινόμενο, απασχολεί πλέον την οι-
κονομική σκέψη διεθνώς. Ο προβλη-
ματισμός αφορά τη διαπίστωση ότι,
ενώ οι οικονομίες βρίσκονται σε φάση
επιβράδυνσης αν όχι ύφεσης, υπάρχει
έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα
να αυξάνονται οι αποδοχές χαμηλόμι-
σθων κυρίως υπαλλήλων. Χαρακτηρι-
στική είναι η διαπίστωση ότι στις ΗΠΑ
για κάθε άνεργο αντιστοιχούν δύο
θέσεις εργασίας και μπορεί να επιλέξει
ποια προτιμά. Μήπως η έλλειψη προ-
σωπικού οδηγεί σε άνοδο των αποδοχών
και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέ-
σεων; Αυτός θεωρείται ο νέος κίνδυνος.
Η ασυνήθιστη κατάσταση έφθασε κατά
κάποιον τρόπο και στην ελληνική οι-
κονομία με τη μορφή «αγανάκτησης»
εστιατόρων και ξενοδόχων ότι δεν μπο-
ρούν να βρουν προσωπικό για τις κου-
ζίνες, την εξυπηρέτηση, την καθαριό-
τητα. Χιλιάδες θέσεις εργασίας, κυρίως
για τη θερινή περίοδο, είναι κενές.

Συνήθως θεωρούμε πρωτοφανές το
δικό μας πρόβλημα, αλλά η αλήθεια
είναι ότι ανάλογες εξελίξεις εμφανίζονται
σε πολλές χώρες. Δεν είμαστε μοναδικοί.
Η εταιρεία Amazon ανακοίνωσε ότι θα
καταβάλλει στο προσωπικό έξοδα τα-
ξιδιού έως και 4.000 δολάρια ώστε να
κάνουν ιατρικές επεμβάσεις, μεταξύ
των οποίων αμβλώσεις που δεν επιτρέ-
πονται σε κάποιες περιοχές. Στο Ντου-
μπάι, πριν από λίγες ημέρες ανυποψία-
στοι εκδρομείς είδαν... διαδήλωση. Δια-
νομείς γνωστής αλυσίδας με τις γαλα-
ζοπράσινες στολές τους διαμαρτύρονταν
για τις προθέσεις της εταιρείας να μει-
ώσει τις αποδοχές τους και να αυξήσει
τις ώρες εργασίας. Τα σχέδια αποσύρ-
θηκαν.

Αλλά δεν είναι μόνον οι χαμηλόμισθοι
υπάλληλοι που  τους ευνοεί η αγορά
εργασίας και διεκδικούν καλύτερες α-
ποδοχές. Το Ανώτατο Δικαστήριο στις
ΗΠΑ αποφάσισε ότι δικαιούνται υπε-
ρωρίες οι εργαζόμενοι στις υπεράκτιες
εξέδρες άντλησης πετρελαίου ή αερίου
ακόμη και αν οι αποδοχές τους είναι
πάνω από 200.000 δολάρια.

Η πρώτη συνέπεια της έλλειψης προ-

σωπικού είναι, βέβαια, η αύξηση απο-
δοχών. Η κυβερνητική απόφαση να
αυξηθεί ο κατώτερος μισθός τον Μάιο
κατά 7,5% προφανώς είναι εύστοχη,
αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλωστε
δεν είναι ένα το αίτιο της κατάστασης.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την εστίαση και
τον τουρισμό, συμπίπτουν η αναχώρηση
από τη χώρα μεταναστών, παραμελη-
μένη επαγγελματική εκπαίδευση, η έλ-
λειψη αμειβόμενης πρακτικής και το
γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας
πολλοί βρήκαν απασχόληση σε άλλους
κλάδους. Το πρόβλημα εξάλλου δεν
είναι σημερινό. Πέρυσι, στην αιχμή
της θερινής σεζόν, 53.249 θέσεις ερ-
γασίας στα ξενοδοχεία δεν καλύφθηκαν.
Το ποσοστό είναι παρόμοιο σε όλα τα
τμήματα των ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ («Α-
πασχόληση και ελλείψεις εργατικού
δυναμικού στα ξενοδοχεία στην αιχμή
της θερινής σεζόν 2021»), η έλλειψη
προσωπικού υπήρχε ειδικά σε πολλά
νησιά και απομακρυσμένες περιοχές,
αλλά οξύνθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω
της πανδημίας. Φέτος οι κενές θέσεις
εργασίας υπολογίζονται σε 50.000 και
είναι παράδοξο, αφού οι άνεργοι με
βάση τα επίσημα στοιχεία είναι 600.000
άτομα.

Η αλήθεια είναι ότι η απασχόληση
τους καλοκαιρινούς μήνες δεν καλύπτει
συνήθως τις ανάγκες του χειμώνα, η
μηνιαία αμοιβή είναι περίπου 1.000
ευρώ και αφορά συχνά επταήμερη ερ-
γασία, δώδεκα ωρών την ημέρα.

Πέρα όμως από τις δυσκολίες αυτές,
υπάρχουν και οι κοινωνικές συνθήκες.
Η έννοια «καλή δουλειά» δεν ακούγεται
εύκολα στις οικογένειες, η ιδέα να ερ-
γάζονται οι νέοι το καλοκαίρι δεν είναι
διαδεδομένη, η επαγγελματική εκπαί-
δευση δεν έχει κύρος. Ωστόσο, η στα-
τιστική είναι αμείλικτη. Το 50% των
θέσεων εργασίας που δεν καλύφθηκαν
πέρυσι, αντιστοιχεί στις ειδικότητες
καμαριέρας, receptionist, σερβιτόρου,
βοηθού σερβιτόρου, λαντζέρη, barista
και στην τεχνική υποστήριξη. Η ζήτηση
σεφ είναι μεγάλη, αλλά κυρίως για τη-
λεοπτικές εκπομπές.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Υψηλή ανεργία και έλλειψη 
προσωπικού στις επιχειρήσεις

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Τελευταία από τις μεγαλύτερες κεντρικές
τράπεζες που διατηρεί ακόμα άκρως α-
ναπτυξιακή νομισματική πολιτική με τα
επιτόκια σε αρνητικό έδαφος και το πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης σε ισχύ,
η ΕΚΤ προβλέπεται να προχωρήσει σύ-
ντομα στην πρώτη αύξηση του κόστους
δανεισμού. Στους κόλπους της διαμορ-
φώνεται συναίνεση υπό την πίεση ενός
πληθωρισμού που τον Απρίλιο έφτασε
αισίως το 7,5%, ενώ έχει προηγηθεί η
στροφή όλων των μεγάλων κεντρικών
τραπεζών σε περιοριστική πολιτική.

Τελευταία αναγνωρίζουν την ανάγκη
για αύξηση του κόστους δανεισμού και
τερματισμό της πολιτικής των αρνητικών
επιτοκίων όλο και περισσότεροι από τις
λεγόμενες «περιστερές» της τράπεζας.
Οι οπαδοί της αναπτυξιακής νομισματικής
πολιτικής θέτουν μάλιστα ως σημείο εκ-
κίνησης τη συνεδρίαση του Ιουλίου. Τε-
λευταίος χρονικά ήταν την Πέμπτη ο Φιν-
λανδός Ολι Ρεν, που σε συνέντευξή του
στη φινλανδική εφημερίδα Helsingin
Sanomat τόνισε πως η τράπεζα πρέπει
να εγκαινιάσει στροφή στην περιοριστική
νομισματική πολιτική τον Ιούλιο με στόχο

να έχει εγκαταλείψει τα αρνητικά επιτόκια
το φθινόπωρο, με μια ακόμη αύξηση τον
Σεπτέμβριο.

Εχουν, όμως, προηγηθεί ο κορυφαίος
οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, καθώς
και ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής, που τάχθηκαν υπέρ
μιας αύξησης των επιτοκίων μέσα στους
επόμενους μήνες. Συντάχθηκαν, άλλωστε,
μαζί τους τρία ακόμη μέλη του Δ.Σ., η
Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, ο αντιπρό-
εδρος της τράπεζας Λούις ντε Γκίντος,
αλλά και ο Γάλλος Βιλερουά ντε Γκαλό,
που εν χορώ δήλωσαν τις τελευταίες η-
μέρες ότι επίκειται σειρά αυξήσεων των

επιτοκίων – αρχής γενομένης από τον Ι-
ούλιο.

Οι τοποθετήσεις τους συνέκλιναν με
εκείνες των «γερακιών» της ΕΚΤ, που ζη-
τούν επίμονα αύξηση των επιτοκίων και
καλούν την Τράπεζα της Ευρωζώνης να
ακολουθήσει την πορεία της αμερικανικής
Federal Reserve και της Τράπεζας της
Αγγλίας.  Οι κινήσεις των δύο μεγάλων
κεντρικών τραπεζών εντείνουν αναπό-
φευκτα την πίεση στην ΕΚΤ, καθώς στρέ-
φονται αποφασιστικά σε περιοριστική
νομισματική πολιτική, μολονότι δεν κρύ-
βουν την ανησυχία τους για τον διαφαι-
νόμενο κίνδυνο ύφεσης στις οικονομίες

τους. Στην πλειονότητά τους, έτσι, οι οι-
κονομικοί αναλυτές προβλέπουν αύξηση
κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, με το
κόστος του δανεισμού να διαμορφώνεται
άμεσα στο -0,25% παραμένοντας, βέβαια,
προς το παρόν σε αρνητικό πρόσημο.

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε
το ινστιτούτο Bruegel, ο Φίλιπ Λέιν υπο-
γράμμισε πως η επιστροφή της ΕΚΤ σε
κανονική νομισματική πολιτική σημαίνει
αύξηση των επιτοκίων σε επίπεδα άνω
του μηδενός, υπό  τον όρο βέβαια πως ο
πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει
σε επίπεδα κοντά στον στόχο του 2%.
Τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν σε αρ-

νητικό έδαφος τα τελευταία οκτώ χρόνια
και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του
2014, όταν η τράπεζα υιοθέτησε την α-
κραία αυτή επιλογή ως μέρος του οπλο-
στασίου που είχε επιστρατεύσει κατά
της κρίσης χρέους.

Επί πολλά χρόνια πλειοψηφούσαν
στους κόλπους της ΕΚΤ οι οπαδοί της χα-
λαρής νομισματικής πολιτικής. Η πρό-
σφατη, όμως, εκτόξευση του πληθωρι-
σμού, συνεπακόλουθο της πανδημίας,
της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου,
ανέτρεψε την ισορροπία δυνάμεων τους
τελευταίους μήνες. Οπως σχολιάζει στους
Financial Times ο Κάρστεν Μπρζέσκι, α-
ναλυτής της ING, ήταν «με μισή καρδιά»
και οι τελευταίες απόπειρες των Πανέτα
και Λέιν να αποθαρρύνουν μια αύξηση
των επιτοκίων τον Ιούλιο, ενώ ο Ολι Ρεν
τόνισε την Πέμπτη πως η ΕΚΤ πρέπει ο-
πωσδήποτε να αυξήσει το κόστος του
δανεισμού ακόμη κι αν διακινδυνεύει
μια ύφεση στην Ευρωζώνη. Εχουν, άλ-
λωστε, εξανεμιστεί οι ελπίδες όσων στε-
λεχών ήλπιζαν σε μια αποκλιμάκωση των
πληθωριστικών πιέσεων.

Δεν λείπουν, πάντως, οι οικονομικοί
αναλυτές που εξακολουθούν να υπογραμ-
μίζουν πόσο παρακινδυνευμένη μπορεί
να είναι μια αύξηση των επιτοκίων σε
αυτή τη συγκυρία. Ανάμεσά τους η Ανιές
Μπελάις, στέλεχος της Baring Investment
Services Limited, που μιλώντας στο
Bloomberg  τόνισε ότι «η ΕΚΤ δεν χρει-
άζεται να προχωρήσει τόσο, καθώς η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία επιβραδύνει
ήδη την οικονομία και ορισμένες επιχει-
ρήσεις περιορίζουν την παραγωγή εξαιτίας
των τιμών της ενέργειας και όλα αυτά
σημαίνουν πως οποιαδήποτε αύξηση των
επιτοκίων θα έρθει σε ένα περιβάλλον
οικονομικής επιβράδυνσης». Αν πάντως
αποφάσιζε η τράπεζα να διατηρήσει μια
πολιτική στην αντίθετη κατεύθυνση από
τη γενικότερη παγκόσμια τάση, θα δε-
χόταν πολύ περισσότερες επικρίσεις σε
σύγκριση με το παρελθόν,  με τις περιό-
δους του 2008  και του 2011, όταν χωρίς
να έχουν λήξει οι κρίσεις επιχείρησε να
αυξήσει τα επιτόκια.

Bloomberg, Financial Times

Συναίνεση στους κόλπους της ΕΚΤ
για αύξηση επιτοκίων από Ιούλιο
Ολο και περισσότερα στελέχη της τάσσονται υπέρ μιας περιοριστικής πολιτικής 

<<<<<<

Στην πλειονότητά τους
οι οικονομικοί αναλυτές
προβλέπουν αύξηση
κατά 25 μονάδες βάσης.

Τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν σε αρνητικό έδαφος τα τελευταία οκτώ χρόνια, από τον
Ιούνιο του 2014.
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Το Twitter στην εποχή του Ελον Μασκ 
Οι επιλογές του ιδρυτή της Tesla μετά την εξαγορά του κοινωνικού δικτύου έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Προβληματισμοί

Σχέδια για χρεώσεις, αυξήσεις εσόδων και περιορισμό του λειτουργικού κόστους

Της ΡΟΥΜΠΊΝΑΣ ΣΠΑΘΉ

Ισως η πλέον αμφιλεγόμενη και η πλέον
θορυβώδης προσωπικότητα ανάμεσα σε
όλους τους σύγχρονους σταρ της επιχει-
ρηματικότητας που δεν περιορίζονται στη
διαχείριση των επιχειρήσεών τους αλλά
επιδιώκουν την προβολή τους, ο Ελον
Μασκ έχει απασχολήσει και όλα δείχνουν
πως θα εξακολουθήσει να απασχολεί τα
ΜΜΕ. Και όχι μόνον με τις ρηξικέλευθες
επιλογές του, αλλά και με τα διάφορα tweets
του, τα μηνύματά του στο Twitter, που
τον κρατούν πάντα στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας.

Αμφισβητήθηκε κατά καιρούς ως επι-
χειρηματίας, καθώς η καινοτόμος βιομη-
χανία του ηλεκτροκίνητων οχημάτων Tesla
υπήρξε για καιρό ζημιογόνος και επιδο-

τούμενη από το αμερικανικό κράτος. Υ-
ποστήριξε το bitcoin και γενικότερα τα
κρυπτονομίσματα και με τα tweets του
κατόρθωσε εν τω μέσω της πανδημίας να
ανεβάζει και να κατεβάζει τις αξίες τους,
με επώδυνα αποτελέσματα για όσους μι-
κροεπενδυτές τον εμπιστεύτηκαν. Εδωσε
μάλιστα προβολή και υπόσταση στο
dogecoin, ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα
που δημιουργήθηκε εντελώς ως φάρσα.
Και τώρα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος καθώς εξαγοράζει το
Twitter, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης
που έχει χρησιμοποιήσει στο έπακρο. Αλλά
η δημόσια διαμάχη για τη νέα του επιλογή
επικεντρώνεται δυσανάλογα λιγότερο στο
επιχειρηματικό της σκέλος και περισσότερο
στην πρόθεσή του να καταργήσει τον έ-
λεγχο που εφαρμόζει το Twitter στο πε-

ριεχόμενό του, επικαλούμενος –τι άλλο;–
την ελευθερία του λόγου. Η προοπτική να
απελευθερωθεί πλήρως το περιεχόμενο
που θα δημοσιεύει το εν λόγω μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης προκαλεί προβλημα-
τισμό πολύ εντονότερο από εκείνον που
εξέφρασε μια μάλλον περιορισμένη μειο-
νότητα παρατηρητών όταν το Twitter υι-
οθέτησε ένα είδος ευρέως αποδεκτής και,
εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, καλόπιστης
λογοκρισίας. Ηταν το μέσο που πολλαπλα-

σίασε τη φωνή των διαδηλωτών όταν εκ-
δηλώθηκε η Αραβική Ανοιξη το 2010, με
αποτέλεσμα να θεωρηθεί μέσο προώθησης
της δημοκρατίας και της ελευθερίας του
λόγου. Σύντομα, όμως, μόλις τέσσερα
χρόνια αργότερα, έδωσε βήμα σε ένα κύμα
επιθετικότητας κατά γυναικών που δέχο-
νταν απειλές για τη ζωή τους ή για τη σω-
ματική τους ακεραιότητα. Οι εξελίξεις υ-
παγόρευσαν ένα είδος ελέγχου σε πολλά
επίπεδα. Ετσι, το Twitter όχι μόνον έχει
απαγορεύσει τη δημοσίευση κάθε πολιτικής
διαφήμισης από το 2019, αλλά έχει επιπλέον
υιοθετήσει και μια πολιτική προειδοποι-
ήσεων για τυχόν παραπληροφόρηση σχε-
τική με τις εκλογές. Προπαντός έχει απο-
κλείσει από τους λογαριασμούς ψευδείς
και παραπλανητικές πληροφορίες για τα
εμβόλια κατά του κορωνοϊού, ενώ μετά

την άνευ προηγουμένου επιδρομή οπαδών
του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο έκλεισε
οριστικά τον λογαριασμό του ανεκδιήγητου
τέως προέδρου των ΗΠΑ. Αντιδρώντας
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έ-
κλεισε σειρά από ρωσικούς λογαριασμούς,
όπως και μηνύματα που προέβαλαν φω-
τογραφίες αιχμαλώτων πολέμου. Και λίγες
μόλις ημέρες προτού «σκάσει η βόμβα»
ότι ο ιδρυτής της Tesla και της διαστημικής
εταιρείας SpaceX αγοράζει το Twitter
έναντι 44 δισ. δολαρίων, το δημοφιλές
μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε
ότι μπλοκάρει εφεξής όσα δημοσιεύματα
αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή. Δύ-
σκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς
με τις συγκεκριμένες επιλογές, ακόμη κι
αν αναρωτηθεί κατά πόσον τίθεται θέμα
δεοντολογίας με όλη αυτή τη λογοκρισία.

Ξέσπασε κόντρα για την ελευθερία λόγου στα tweets
«Ισως υπό τον Μασκ γίνει χειρότερο

το Twitter», σχολίασε ο Μπιλ Γκέιτς, δε-
δομένης της πρόθεσης του Μασκ να απε-
λευθερώσει πλήρως το περιεχόμενο που
θα δημοσιεύεται στο μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης. Ο Γκέιτς αναρωτήθηκε πώς θα
αντιμετωπίσει ο τολμηρός επιχειρηματίας
μηνύματα σαν εκείνα που υποστήριζαν
πως τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού σκο-
τώνουν και διέδιδαν κάθε είδους θεωρίες
συνωμοσίας, κατηγορώντας μάλιστα τον
ιδρυτή της Microsoft ότι προωθεί τα εμβόλια
επειδή περιέχουν μικροτσίπ, που του δίνουν
τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να

κατασκοπεύει τους ανθρώπους.
Εύκολα μπορεί να αποδώσει κανείς τα

σχόλια του Γκέιτς σε ανταγωνισμό μεταξύ
βαθύπλουτων και παγκοσμίως διάσημων
μεγιστάνων, δεδομένου, άλλωστε, ότι τα
τελευταία χρόνια ο Μασκ εκτόπισε τον ι-
δρυτή της Microsoft από την πρώτη θέση
ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους
του κόσμου. Η περιουσία του Ελον Μασκ
υπολογίζεται σε 257,4 δισ. δολάρια, αν και
βρίσκεται σε μεγάλο ποσοστό σε μετοχές
και όχι σε μετρητά, που σημαίνει πως
μπορεί να αυξηθεί ανά πάσα στιγμή αλλά
και να μειωθεί. Τον περασμένο μήνα, ε-

ξάλλου, ο Ελον Μασκ κατηγόρησε τον
Μπιλ Γκέιτς ότι «σορτάρει» τη μετοχή της
Tesla, δηλαδή ότι στοιχηματίζει στην
πτώση της, με σκοπό ακριβώς να προκα-
λέσει την πτώση της και να βλάψει την
καινοτόμο αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Γκέιτς
αναγνωρίζει, όμως, το εντυπωσιακό επι-
χειρηματικό ταλέντο του Μασκ όπως αυτό
υλοποιήθηκε σε άλλες εταιρείες, καθώς
και την ικανότητά του να επιλέγει εξαιρετικό
προσωπικό για να τις στελεχώνει. Εξέφρασε,
πάντως, αμφιβολίες για το κατά πόσον θα
επαναλάβει την ίδια επιτυχία με το Twitter,
«αν και πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι

και να μην υποτιμούμε ποτέ τον Ελον».
Και ο λόγος είναι ακριβώς η πρόθεσή του
να καταργήσει  κάθε έλεγχο στο περιεχό-
μενο που θα δημοσιεύεται μέσω tweets.
Δεν είναι βέβαια μόνον ο Γκέιτς που προ-
βληματίζεται τόσο για την πιθανή δημο-
σιοποίηση επικίνδυνα παραπλανητικών
πληροφοριών.

Οταν ενημερώθηκε για τις προθέσεις
του Μασκ, το προσωπικό του Twitter έ-
γραψε στον επίδοξο νέο εργοδότη του:
«Λέτε πως θέλετε περισσότερη ελευθερία
του λόγου και λιγότερο έλεγχο, αλλά τι ση-
μαίνει αυτό στην πράξη; Κάποιοι πιστεύουν

πως επιθυμείτε να ανοίξετε και πάλι την
πόρτα σε παρενοχλήσεις και επιθέσεις.
Είναι αλήθεια αυτό;». Και ο Τζέισον Γκόλ-
ντμαν, από τα ιδρυτικά στελέχη του Twitter,
ο οποίος υπήρξε και μέλος του διοικητικού
του συμβουλίου, δήλωσε προ ημερών πως
μπορεί να συμβούν απίστευτα πράγματα
εάν ο κόσμος αντιμετωπίσει το Twitter α-
πλώς ως πλατφόρμα ελεύθερης έκφρασης,
καθώς «μπορεί να βλέπει κανείς να συμ-
βαίνουν κακά πράγματα και να νομίζει ότι
είναι απλώς κάποιο λάθος χωρίς να αντι-
λαμβάνεται πως πρόκειται για μια πολύ
κακή χρήση του».

Υπέρ των ελέγχων

Ο στόχος
Ο Ντέιβιντ Κέι , καθηγητής Νο-
μικής στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας Irvine και πρώην
συνεργάτης του ΟΗΕ για ζητή-
ματα ελευθερίας του λόγου, ε-
ξέφρασε την άποψη πως ο Μα-
σκ εξαγοράζει το Twitter γιατί
«βασικά εξαγοράζει τη θέση
αυτού που αποφασίζει κανόνες
και γίνεται διαιτητής σε ζητή-
ματα έκφρασης και λόγου».

Παράλληλα με το ακανθώδες θέμα της α-
πελευθέρωσης στο περιεχόμενο των tweets,
ο Μασκ σχεδιάζει και κάποιες άλλες αλλαγές
στο Twitter, όπως το να περιορίσει τα μέλη
του σε ιδιώτες, ανθρώπους με όνομα και
επώνυμο, και να αποφεύγει έτσι τους πλα-
σματικούς λογαριασμούς που έχουν δημι-
ουργήσει προβλήματα στο παρελθόν. Σχε-
διάζει παράλληλα να επιβάλει κάποια μικρή
προμήθεια σε λογαριασμούς επιχειρήσεων,
δημοσίων υπηρεσιών και κρατικών φορέων,
ώστε να διασφαλίσει μια αύξηση στα έσοδα
του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Προκει-
μένου άλλωστε να περιορίσει το λειτουργικό

κόστος, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να μει-
ώσει τις αποδοχές των στελεχών της εται-
ρείας, ενώ εκτιμά πως μπορεί να προσπο-
ριστεί κέρδη από tweets που περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες και μεταφέρονται
σε πάρα πολλούς χρήστες.

Οπως κι αν πρόκειται να διαμορφώσει
το Twitter, ο Ελον Μασκ θα είναι πάντως
ο νέος διευθύνων σύμβουλος του μέσου
κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον προ-
σωρινά, και βέβαια χαίρει της εμπιστοσύνης
των επενδυτών. Για το νέο εγχείρημά του,
την εξαγορά του Twitter, άντλησε 7,14 δισ.
δολάρια από ηχηρά ονόματα του επιχει-

ρηματικού και επενδυτικού κόσμου, όπως
ο Λάρι Ελισον, συνιδρυτής της Oracle, από
τις επενδυτικές Fidelity και Sequioia Capital,
αλλά και από το χρηματιστήριο κρυπτο-
νομισμάτων Binance. Ο Μασκ είναι σαφώς
το είδος του καινοτόμου επιχειρηματία
νέας γενιάς που σημειώνει επιτεύγματα
με την τόλμη του να υλοποιεί σχέδια ακόμη
κι όταν μοιάζουν με τυφλές κινήσεις. Γεν-
νήθηκε στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής
και από μικρός έδειξε ενδιαφέρον για τους
υπολογιστές και τις γλώσσες που χρησι-
μοποιούνται στη δημιουργία προγραμμάτων
λογισμικού. Αρχισε τις σπουδές του στον

Καναδά και μετέβη στις ΗΠΑ προ 30 ετών
για να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Πεν-
σιλβάνια, από όπου αποφοίτησε με πτυχία
Οικονομικών και Φυσικής. Ακολούθησε η
εγγραφή του στο Στάνφορντ με σκοπό τον
διδακτορικό τίτλο, αλλά εγκατέλειψε σχεδόν
αμέσως για να δραστηριοποιηθεί ως επι-
χειρηματίας.

Το 1995 ίδρυσε μαζί με τον αδελφό του
την πρώτη του νεοφυή εταιρεία με την ε-
πωνυμία Zip2, που παρείχε υπηρεσίες τα-
ξιδιωτικού οδηγού αλλά εξαγοράστηκε
σχετικά σύντομα από την εταιρεία υπολο-
γιστών Compaq. Στη συνέχεια συμμετείχε

στην ίδρυση της εταιρείας ηλεκτρονικών
πληρωμών που, αν και αρχικά είχε άλλη
επωνυμία, έγινε τελικά γνωστή ως PayPal.
Επειτα από σειρά παράτολμων πρωτοβου-
λιών του, το Δ.Σ. της εταιρείας τον απέπεμψε
το 2000, οδηγώντας τον έτσι σε ακόμη πιο
τολμηρές επιλογές. Δύο χρόνια αργότερα
ίδρυσε τη διαστημική εταιρεία SpaceX με
δικά του χρήματα. Το 2004 επένδυσε στην
Tesla, της οποίας ελέγχει το 16%, αλλά έχει
μεριμνήσει ώστε να στελεχωθεί από αν-
θρώπους του δικού του περιβάλλοντος,
όπως τον αδελφό του και τον φίλο του, Α-
ντόνιο Γκρασίας. Σήμερα έχει ισχυρή θέση

σε τουλάχιστον 12 εταιρείες, αλλά όλα δεί-
χνουν πως κινείται με μια πρωτοφανή πα-
ρορμητικότητα και συχνά χωρίς κανένα
σχεδιασμό. Σημειωτέον ότι όταν εξέφρασε
αρχικά την πρόθεσή του να εξαγοράσει το
Twitter και βρήκε αντίσταση από την ε-
ταιρεία, κυριολεκτικώς τη βομβάρδισε με
tweets πιεστικότατα και ενίοτε κάπως α-
πρεπή. Oπως παραδέχθηκαν τελικά τα
μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, εξετάζοντας
όλα τα δεδομένα κατέληξαν πως η προ-
σφορά του Μασκ ήταν η καλύτερη δυνατή
και παρά τις αρχικές αντιρρήσεις τους
τελικά τη δέχθηκαν.

<<<<<<

Στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος η πρόθεσή του για πλήρη
απελευθέρωση του περιεχο-
μένου των μηνυμάτων.

Net Zero 2030Net Zero Net Zero Net Zero Net Zero Net Zero 2030Net Zero 2030

Εκφράζοντας τον προβληματι-
σμό πολλών για την πρόθεση
του Ελον Μασκ να καταργήσει
τον έλεγχο στο περιεχόμενο
του Τwitter, ο ιδρυτής της
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αναρω-
τήθηκε: «Tι σκέπτεται λοιπόν
να κάνει ο Μασκ με τα μηνύμα-
τα που υποστηρίζουν ότι τα εμ-
βόλια σκοτώνουν ή ότι ο Μπιλ
Γκέιτς κατασκοπεύει τους αν-
θρώπους;».

Υπεραμυνόμενος της πολιτι-
κής ελέγχου του περιεχομέ-
νου, ο Κόλιν Κρόουελ, πρώην
υπεύθυνος πολιτικής δημόσιου
λόγου στο Twitter έως το 2019,
τόνισε πως «όταν δεν υπάρ-
χουν κανόνες κατά της παρενό-
χλησης και της επιθετικότητας,
κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν
να δέχονται απειλές χωρίς να
μπορεί κανείς να δει τη δική
τους οπτική».
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Πολλοί κάνουν λόγο για τα ευεργετήματα
μιας μικρότερης εργάσιμης εβδομάδας
στον επιχειρηματικό κόσμο της Δύσης,
αλλά στην πράξη αυτό το πλαίσιο παρα-
μένει ακόμη στη σφαίρα της φαντασίας.
Η εταιρεία ερευνών αγοράς Gartner α-
σχολήθηκε ακριβώς με το θέμα αυτό και
απηύθυνε συναφές ερωτηματολόγιο σε
διοικήσεις μεγάλων ομίλων, οι οποίες α-
πάντησαν στην πλειονότητά τους θετικά
για μία εβδομάδα τεσσάρων ημερών, την
οποία θεωρούσαν τη βέλτιστη πρακτική
για να προσελκύσουν προσωπικό, αλλά
και να το διατηρήσουν στους κόλπους
τους. Ωστόσο, μόνο 6% από αυτά τα υ-
ψηλόβαθμα στελέχη δήλωσαν ότι εφαρ-
μόζουν τον ανάλογο σχεδιασμό στην ε-
ταιρεία τους ή ότι πρόκειται να το πρά-
ξουν. Αντ’ αυτού, οι επιχειρηματικοί
όμιλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι
πολύ πιθανότερο να προχωρήσουν σε
αυξήσεις των αποδοχών κατά τη διάρκεια
της αδείας ή να προσφέρουν τη δυνα-
τότητα στους εργαζομένους τους να
έχουν μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά
με το πότε ξεκινούν και πότε ολοκληρώ-
νουν σε καθημερινή βάση την εργασία
τους.

Είναι αλήθεια, όπως κατέδειξε η έρευνα

της Gartner, στα τέλη Απριλίου, ότι τα
διοικητικά στελέχη κυρίως φοβούνται
τη χαμένη παραγωγικότητα, εάν πρόκειται
να κάνουν αλλαγές σε στρατηγικές οι ο-
ποίες θα βασίζονται σε χρονικό πλαίσιο,
τύπου τέσσερις εργάσιμες ημέρες την
εβδομάδα. Το εν λόγω πλαίσιο έχει δο-
κιμαστεί σε νεοφυείς εταιρείες, καθώς
και σε μεγάλους ομίλους, όπως είναι,
λόγου χάριν, οι Cisco Systems και Unilever.
Τα ευρήματα έρχονται στο φως, ενώ
αυτήν τη στιγμή οι βουλευτές της Καλι-
φόρνιας αποφάσισαν να «παγώσουν»
την πρότασή τους για να θεσμοθετηθεί
συνολικά στην πολιτεία τους η εβδομάδα
των τεσσάρων εργασίμων ημερών. Και
αυτό φανερώνει το πόσο δύσκολο είναι
να γίνει ευρέως αποδεκτό ένα τέτοιο μέ-
τρο. Παρά το γεγονός ότι πειράματα του
είδους αυτού, όπως ένα αντίστοιχο που
είχε εφαρμοστεί στην Ισλανδία, είχαν
ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η παραγω-

γικότητα και να μειωθεί το στρες των
εργαζομένων, άλλα δεν είχαν ξεκάθαρη
έκβαση. Ενώσεις επιχειρήσεων, όπως το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Καλιφόρνιας,
δηλώνουν σθεναρά αντίθετες σε μια τέ-
τοια προοπτική.

Σε μια γενικότερη προσέγγιση, οι Α-
μερικανοί και οι Αμερικανίδες εργάζονται
πολλές ώρες και έχουν λιγότερες αργίες,
εάν συγκριθούν με τις περισσότερες
άλλες προηγμένες χώρες. Συν τοις άλλοις,
η ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τις
τέσσερις ημέρες προσφέρει μία ευκαιρία
να εξεταστεί η απόκλιση ανάμεσα στο
τι είναι αυτό το οποίο επιζητούν στον
εργασιακό τους χώρο οι άνθρωποι και τι
όντως είναι πρόθυμα να τους παράσχουν
τα διευθυντικά στελέχη.

Οπότε αποκαλύπτονται και τα ρήγματα
που υπάρχουν σε ζητήματα όπως η α-
ποδοτικότητα της εργασίας εξ αποστά-
σεως, τα επιδόματα των εργαζομένων

και οι αυξήσεις των αμοιβών τους σε πε-
ριόδους με καλπάζοντα τον πληθωρισμό.
Οσο για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν
να εφαρμόσουν μια παραλλαγή της ε-
βδομάδας των τεσσάρων ημερών, το
κλειδί είναι η ευελιξία και η αξιολόγηση
των δεδομένων. Λίγο καιρό πριν, η Cisco
εγκαινίασε ένα εθελοντικό πείραμα δύο
φάσεων στο τμήμα ανθρωπίνου δυνα-
μικού διάρκειας οκτώ εβδομάδων, όπου
στην πρώτη φάση ακολουθούνται οι 4
ημέρες με 10 ώρες ημερησίως εργασία.
Στη δεύτερη, προβλέπεται κάθε δεύτερη
Παρασκευή να είναι αργία, ενώ στη συ-
νέχεια θα εξεταστούν στα αποτελέσματα
και θα ερωτηθούν οι συμμετέχοντες. Η
διευθύντρια ανθρωπίνων πόρων, Φραν
Κατσούδας, είπε ότι αφενός ήταν διπλάσια
η συμμετοχή από όση ανέμενε, αφετέρου
της ζήτησαν ενημέρωση και άλλα τμή-
ματα για να εφαρμόσουν το μοντέλο.

BLOOMBERG

Τον Μάρτιο, η εταιρεία λογισμικού Zen-
Ledger ανακοίνωσε την παράταση της
διάρκειας μιας συμφωνίας με τις οικονο-
μικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών,
ώστε να εξακολουθήσουν να κάνουν χρήση
του συναφούς κρυπτογραφημένου λογι-
σμικού της, και ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας, Νταν Χάναμ, δήλωνε εν-
θουσιασμένος. 

Αλλωστε, ήταν μια μεγάλη στιγμή για
την εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από
σημαίνοντες επενδυτές όπως ο Μαρκ Κι-
ούμπαν και άλλοι. Ωστόσο, το βιογραφικό
του Νταν Χάναμ, οι σπουδές και η προϋ-
πηρεσία ήταν εν πολλοίς προϊόν παρα-
πλάνησης και απάτης, μιας απάτης, η ο-
ποία διέφυγε ακόμη και από την εφορία
των ΗΠΑ – τα σχετικά αναφέρει σε ρε-
πορτάζ του ο Ρον Λίμπερ στους New York
Times. Ο εν λόγω κύριος εμφανιζόταν συ-
χνά στην τηλεόραση, αλλά και μιλούσε
εκπροσωπώντας την εταιρεία του σε
ΜΜΕ, όπως Wall Street Journal και Politico,
καθώς και στο πλαίσιο πολλών podcasts.
Σε συνεντεύξεις, όπως και στο μακρο-
σκελές προφίλ του στο περιοδικό Forbes,

αναφερόταν στις αλλαγές της ζωής του,
στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου,
στη θητεία του σε μεγάλα ονόματα της
Γουόλ Στριτ, όπως η Goldman Sachs, κα-
θώς και σε απίστευτα κερδοφόρες επεν-
δύσεις σε κρυπτογραφημένα νομίσματα.
Και αυτές, όπως αναφέρεται στο δημο-
σίευμα της εφημερίδας The New York
Times, του επέτρεψαν να αποφέρει εκα-
τομμύρια δολάρια για τον εαυτό του και
για ανθρώπους διάσημους στην εποχή
τους, όπως ο γνωστός τηλεοπτικός πα-
ρουσιαστής Λάρι Κινγκ.

Η απόλυση
Μερικές εβδομάδες μετά την ανακοι-

νωθείσα συμφωνία με τις οικονομικές υ-
πηρεσίες η ZenLedger απέλυσε τον κ. Χά-
ναμ. Είναι αλήθεια πως οι νεοφυείς επι-
χειρηματικές δραστηριότητες και όλα τα
συμπαρομαρτούντα είναι εύφορο έδαφος
για παραμυθάδες. Το καταπληκτικό για
τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι πως για
καιρό είχε γίνει πιστευτός, ενώ ο ίδιος αρ-
χικά προσπάθησε να δώσει πειστήρια
στον δημοσιογράφο Ρον Λίμπερ των New

York Times, μετά σταμάτησε και λίγο μετά
απολύθηκε.

Η ιστορία του ξεκίνησε, τουλάχιστον
όπως ο ίδιος την αφηγήθηκε, με το να
συλλαμβάνεται ως έφηβος με μικροποσό-
τητα μαριχουάνας, να παρακολουθεί πρό-
γραμμα σωφρονισμού και αυτό να λει-
τουργεί ως αφύπνιση. Κατόπιν φέρεται
να σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας
Καρολίνας και να έλαβε μεταπτυχιακό
τίτλο, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε
χρηματοπιστωτικούς οίκους όπως οι Gold-
man Sachs, Morgan Stanley και TD Amer-
itrade. Στη συνέχεια κατελήφθη από τον
«πυρετό των κρυπτογραφημένων νομι-
σμάτων». Κατευθύνθηκε προς τις δυτικές
ΗΠΑ, όπου και εργάστηκε για την
Blockchain Capital, η οποία τον πλήρωσε
σε bitcoin, ενώ βοήθησε και στη διεξαγωγή
μιας αρχικής προσφοράς κρυπτογραφη-
μένων νομισμάτων, εστιασμένης στην
πράσινη ενέργεια. Αυτό το εγχείρημα,
όπως ισχυρίστηκε, απέφερε στον Λάρι
Κινγκ και στους επαγγελματίες επενδυτές
Σταν Μπάρτι και Τζιμ Ρότζερς πολλά ε-
κατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγες εβδο-

μάδες. Επίσης ισχυρίστηκε πως είχε υπό
διαχείριση 100 εκατ. δολάρια, στοιχημα-
τίζοντας σε υποδομές blockchain, που
χρησιμοποιούνται και στα ψηφιακά νο-
μίσματα. Μία εξ αυτών ήταν το λογισμικό
της ZenLedger, στην οποία αφού επένδυσε,
αναμείχθηκε και στη διοίκησή της. 

Πλαστά στοιχεία
Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας

είναι ένα καλό ίδρυμα, αλλά δεν είναι η
πρώτη επιλογή για προσλήψεις από τη
Γουόλ Στριτ, ενώ από το συγκεκριμένο ο
κ. Χάναμ, αν και εισήχθη, ουδέποτε απο-
φοίτησε. 

Οσο για τις Goldman, Morgan Stanley
και TD Ameritrade, καμία δεν τον είχε
στους υπαλληλικούς καταλόγους της, αλλά
ούτε και η Blockchain Capital. Και ο Λάρι
Κινγκ, ο οποίος πέθανε πέρυσι, επένδυε
πραγματικά εκατομμύρια δολάρια στην
κρυπτογράφηση; Οπως, τέλος, εξομολο-
γήθηκε στον Ρον Λίμπερ των ΝΥΤ η χήρα
του, Σον Κινγκ, δεν γνώριζε τον Νταν Χά-
ναμ ούτε ο αποβιώσας είχε τοποθετήσεις
σε κρυπτογραφημένα νομίσματα.

Το παρθενικό ταξίδι του πραγματο-
ποίησε στη Νορβηγία το πρώτο η-
λεκτροκίνητο και αυτόνομο πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
με την επωνυμία Yara Birkeland,
όπως επισημαίνει σε σχετικό της άρ-
θρο η Deutsche Welle. Εξωτερικά
μοιάζει με κανονικό πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων. Tο Yara
Birkeland θεωρείται, ωστόσο, επα-
νάσταση στη ναυτιλία. Εάν όλα πάνε
όπως έχει σχεδιαστεί, το ηλεκτρο-
κίνητο πλοίο θα μεταφέρει αυτόνομα
αγαθά, χωρίς να εκπέμπει ρύπους
στην ατμόσφαιρα. Οι δοκιμές με το
νέο πλοίο κοντέινερ ξεκίνησαν την
Πρωτομαγιά και θα διαρκέσουν δύο
χρόνια. Στη νότια Νορβηγία, από το
λιμάνι του Μπρέβικ μέχρι τις εγκα-
ταστάσεις της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας, το Yara Birkeland θα μεταφέρει
λιπάσματα, καλύπτοντας αρχικά μια
απόσταση 13 χιλιομέτρων - 8 μιλίων.
Στην πρώτη φάση το πρωτότυπο
πλοίο θα ελέγχεται χειροκίνητα από
τον καπετάνιο Τόμας Φέβανγκ. Συ-
γκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής: «Το
πλοίο είναι εξοπλισμένο με κάμερες,
εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς ε-
πίσης και με κάμερα νυχτερινής ό-
ρασης. Χάρις στο ραντάρ είναι σε
θέση να διακρίνει στο νερό διαφο-
ρετικά αντικείμενα, στη συνέχεια
να τα κινηματογραφεί και τέλος να
αποφασίζει πώς θα αντιδράσει για
να αποφύγει τις συγκρούσεις». Ο Τό-
μας Φέβανγκ εκτιμά, ωστόσο, ότι θα
χρειαστεί ακόμα χρόνος έως ότου η

δουλειά του καπετάνιου γίνει... δου-
λειά γραφείου.

Στην τελική φάση της δοκιμής η
φορτοεκφόρτωση των 120 εμπορευ-
ματοκιβωτίων, που φέρει το πλοίο,
θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
Πρωτοπόρος θεωρείται και ο ηλε-
κτροκινητήρας του Yara Birkeland
με συνολικά 20 γιγαντιαίες μπαταρίες.
Η Νορβηγία έχει πολλές πρωτιές
στην ηλεκτροκίνηση στη ναυσιπλοΐα.
Ας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο
ηλεκτρικό οχηματαγωγό πλοίο πραγ-
ματοποιεί καθημερινά δρομολόγια
στην εν λόγω χώρα. Οι επιβάτες δη-
λώνουν ικανοποιημένοι: «Η ηλεκτρο-
κίνηση στα πλοία είναι καλή για το
περιβάλλον, μια και τα οχηματαγωγά
πραγματοποιούν καθημερινά πολλά
δρομολόγια». Υπολογίζεται ότι με τα
δρομολόγια του πλοίου μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, Yara
Birkeland, θα εξοικονομούνται κάθε
χρόνο περίπου 40.000 μεταφορές με
φορτηγό, λέει, τέλος, ο καπετάνιος
Τόμας Φέβανγκ, μετριάζοντας, ω-
στόσο, τις προσδοκίες για γρήγορη
καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στη
ναυσιπλοΐα. «Σε μικρότερες διαδρομές
η ηλεκτροκίνηση γίνεται ολοένα ση-
μαντικότερη. Θα χρειαστούν, ωστόσο,
χρόνια για να υπάρξουν μπαταρίες,
που αρκούν για ένα ταξίδι από την
Ευρώπη στην Αμερική. Στα τοπικά
δρομολόγια, όμως, θα συναντούμε
ολοένα και συχνότερα ηλεκτροκίνητα
πλοία», υπογραμμίζει ο κ. Φέβαγκ
στην Deustche Welle.

Το όραμα του τεχνολογικού κολοσσού της
Apple για την κατασκευή ενός ηλεκτρο-
κίνητου οχήματος παραμένει ζωντανό,
όπως αποδεικνύει η πρόσληψη ενός έμπει-
ρου πρώην στελέχους της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας Ford Motor με ειδίκευση στην
ασφάλεια και στη μηχανική. Ο όμιλος, λοι-
πόν, που κατασκευάζει τα δημοφιλή iPhone
και iPad στρατολόγησε την Νταίζη Γιου-
κάσεβιτς, σύμφωνα με καλά πληροφορη-
μένες πηγές. Η Γιουκάσεβιτς εργαζόταν
στην αυτοκινητοβιομηχανία, μία εκ των
ιστορικών «Τριών Αδελφών» του Ντιτρόιτ,
αρχής γενομένης από το 1991.

Τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε τη
Ford από τη θέση της διευθύντριας μηχα-
νικής ασφαλείας οχημάτων σε παγκόσμια
κλίμακα, ενώ προηγουμένως συνέδραμε
στην επίβλεψη της μηχανικής εσωτερικών

και εξωτερικών τμημάτων, σασί και ηλε-
κτρικών εξαρτημάτων σε πολλά μοντέλα
Ford. Ειδικότερα, η Νταίζη Γιουκάσεβιτς
εργάστηκε στα μοντέλα Escape, Explorer,
Fiesta και Focus, καθώς και στα Lincoln
MKC και Aviator, σύμφωνα με το προφίλ
της στο LinkedIn. Βοήθησε, επίσης, στην
ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών οχημάτων για
την αυτοκινητοβιομηχανία.

Πέραν τούτων, το βιογραφικό της ε-
μπλουτίζεται και με τεχνογνωσία στην α-
ντιμετώπιση προβλημάτων με τις αρμόδιες
ρυθμιστικές Αρχές του κλάδου του αυτο-
κινήτου, κάτι που θα είναι το «κλειδί» για
να αποκτήσει η Apple αυτοκίνητο σε πραγ-
ματικές συνθήκες δρόμου.

Από πλευράς του τεχνολογικού κολοσ-
σού, δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο σχετικά με
την Νταίζη Γιουκάσεβιτς, ενώ η Ford δήλωσε
πως έχει αποσυρθεί αρκετό καιρό από τις
δικές της δραστηριότητες. Ούτως ή άλλως,
η ένταξή της στο δυναμικό της Apple υ-
ποδηλώνει ότι η εταιρεία συνεχίζει τις προ-
σπάθειές της για την κατασκευή ενός η-
λεκτρικού οχήματος αυτόνομης οδήγησης,
και αυτό παρά τις αρκετές αποχωρήσεις υ-

ψηλόβαθμων στελεχών της τον περασμένο
χρόνο. Η ομάδα διαχείρισης του έργου έχει
αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από
τότε που την είχε αναλάβει ο Νταγκ Φιλντ.
Ο τελευταίος το 2021 εγκατέλειψε τον όμιλο
υψηλής τεχνολογίας και μεταπήδησε στη
Ford πέρυσι. Η κατασκευή ενός ηλεκτρικού
αυτόνομου αμαξιού θεωρείται η «επόμενη
μεγάλη πρόκληση» για την εταιρεία που ί-
δρυσε ο Στιβ Τζομπς, ενώ θα συνιστά μία
νέα προϊοντική κατηγορία, η οποία πιθανώς
θα μπορέσει να αποτρέψει μια στασιμότητα
στις γενικότερες πωλήσεις της. Πάντως,

θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τότε που
ξεκίνησε το έργο κατασκευής του ηλεκτρι-
κού οχήματος της Apple, έχει υποστεί
πολλές αλλαγές τόσο σε επίπεδο στρατη-
γικής όσο και προσωπικού.

Ο αντίκτυπος ήταν σοβαρός ειδικά την
περασμένη χρονιά, μιας και εκτός από την
αποχώρηση του Νταγκ Φιλντ, η Αpple α-
πώλεσε και άλλα βασικά στελέχη από πεδία
όπως η μηχανική υλικών, η ρομποτική και
η κατασκευή αισθητήρων. Αρκετά από τα
άτομα που έφυγαν, όπως υψηλόβαθμοι
μηχανικοί, επέλεξαν να μετακινηθούν σε

νεοφυείς εταιρείες ιπτάμενων ταξί. Επι-
κεφαλής μετά τον Φιλντ ανέλαβε ο Κέβιν
Λιντς, ως επόπτης του έργου, ένας πολύ
γνωστός διευθυντής μηχανικής λογισμικού,
αν και όχι στον κλάδο του αυτοκινήτου.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο της Apple θα την έθετε σε α-
νταγωνισμό με νεότερες εταιρείες, τύπου
Tesla και Lucid Group, καθώς και με τις
παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Τελικός στόχος της Apple είναι να έχει έ-
τοιμο ένα ηλεκτρικό όχημα έως το 2025.

BLOOMBERG

Ο παραμυθάς των ψηφιακών νομισμάτων Παραμένει όνειρο η τετραήμερη εργασία

<<<<<<

Πώς ο Νταν Χάναμ κατά-
φερε να εξαπατήσει ακόμη
και την εφορία των ΗΠΑ.

Ούτε απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας ούτε υπάλληλος των Goldman,
Morgan Stanley και TD Ameritrade ήταν τελικά ο διευθύνων σύμβουλος της ZenLedger,
Νταν Χάναμ. Ο εν λόγω κύριος είχε κάνει καριέρα διαφημίζοντας απίστευτα κερδοφόρες ε-
πενδύσεις σε κρυπτογραφημένα νομίσματα.

<<<<<<

Θετικές στο μέτρο οι διοική-
σεις επιχειρήσεων, αλλά δεν
σκοπεύουν να το εφαρμό-
σουν, σύμφωνα με έρευνα.

<<<<<<

Τελικός στόχος είναι
να έχει έτοιμο ένα ηλεκτροκί-
νητο όχημα έως το 2025.

Λίγο καιρό πριν, η Cisco εγκαινίασε ένα εθελοντικό πείραμα δύο φάσεων στο τμήμα αν-
θρωπίνου δυναμικού διαρκείας οκτώ εβδομάδων, όπου στην πρώτη φάση ακολουθού-
νται οι 4 ημέρες με 10 ώρες ημερησίως εργασία. Στη δεύτερη, προβλέπεται κάθε δεύτε-
ρη Παρασκευή να είναι αργία, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν τα αποτελέσματα και θα
ερωτηθούν οι συμμετέχοντες.

Στις θάλασσες το πρώτο
ηλεκτροκίνητο πλοίο
μεταφοράς κοντέινερ

Το νορβηγικό Yara Birkeland, το πρώτο ηλεκτροκίνητο και αυτόνομο πλοίο με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, θα μεταφέρει λιπάσματα, καλύπτοντας αρχικά
μια απόσταση 8 μιλίων.

Η Apple επιταχύνει τα σχέδια
για κατασκευή ηλεκτρικού Ι.Χ.
Προχώρησε στην πρόσληψη ειδικευμένου πρώην στελέχους της Ford

Η κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτόνομου αυτοκινήτου θεωρείται η «επόμενη μεγάλη πρόκληση» για την εταιρεία που ίδρυσε ο Στιβ Τζομπς,
ενώ θα συνιστά μια νέα προϊοντική κατηγορία, η οποία πιθανώς θα μπορέσει να αποτρέψει μια στασιμότητα στις γενικότερες πωλήσεις της.
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Ο όμιλος αερομεταφορών IAG
(International Airlines Group), στον ο-
ποίο ανήκουν η βρετανική BA (British
Airways) και η ισπανική Iberia αλλά
και η ιρλανδική Aer Lingus, είναι και ο
τελευταίος από τους ευρωπαϊκούς που
προβλέπει ανάκαμψη στα ταξίδια για
λόγους αναψυχής και επαγγελματικούς.
Εχουν προηγηθεί μέσα στην εβδομάδα
η Air France - KLM και η Lufthansa. Ει-
δικότερα, ο όμιλος Ιnternational Airlines
Group αναμένει επιστροφή στην κερ-

δοφορία το τρέχoν δεύτερο τρίμηνο,
διότι ο κλάδος των ταξιδιών πάσης φύ-
σεως ανακάμπτει από το σοβαρότατο
πλήγμα της πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι δε αεροπορικές εταιρείες, υπό αυτές
τις συνθήκες αναζωογόνησης της ζή-
τησης, σπεύδουν να αυξήσουν τις πτή-
σεις τους, τις οποίες είχαν δραστικά
μειώσει εξαιτίας των περιορισμών στις
μετακινήσεις, και να ανακτήσουν το
χαμένο προσωπικό τους. H ΙΑG δήλωσε
ακόμα ότι δεν έχει διαπιστώσει κάποια

σημαντική επίπτωση από τον πόλεμο
που μαίνεται στην Ουκρανία. Οπως α-
νέφερε σχετικά σε δημοσίευμά της η
εφημερίδα Financial Times, ο όμιλος
αναμένει λειτουργικά κέρδη την τρι-
μηνία Απριλίου - Ιουνίου και για το σύ-
νολο του έτους, ευελπιστώντας να α-
φήσει πίσω του δύο και πλέον χρόνια
με ζημίες, οι οποίες ξεπέρασαν τα 10
δισ. ευρώ.

«Η ζήτηση ανακάμπτει δυναμικά»,
τονίζει ο επικεφαλής της IAG, Λουίς
Γκαγιέγο. Εν τω μεταξύ, μία εκ των ε-
ταιρειών του ομίλου, η British Airways,
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ε-
πανεκκινήσει τις δραστηριότητές της.
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη εργαζομένων,
διότι πάμπολλοι είχαν απολυθεί επί
πανδημίας, και τώρα έχει υποχρεωθεί
να ακυρώσει πτήσεις και να περιορίσει
τον αριθμό τους έως τον Ιούνιο. Χθες
η IAG αναθεώρησε ελαφρώς προς τα
κάτω τα σχέδια ανάκαμψης λόγω λει-
τουργικών δυσκολιών, με αύξηση των
προγραμμάτων πτήσεων στο 80% των
προ πανδημίας επιπέδων φέτος, από
το 85% προηγουμένως. Το πρώτο τρί-
μηνο είχε λειτουργικές ζημίες μετά φό-
ρων στα 787 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 δισ.
ευρώ προ ενός έτους. Τέλος, τα έσοδά
της αυξήθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ, από
968 εκατ. ευρώ το 2021.

Υφεση προ των πυλών της Ευρώπης
βλέπουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι
μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,
από τους γερμανικούς ομίλους Bosch
και Volkswagen μέχρι τη γαλλική Societe
Generale. Αιτία, βεβαίως, δεν είναι άλλη
από τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έ-
χουν δεχθεί οι οικονομίες της Ευρώπης,

την πανδημία, την ενεργειακή κρίση
και τον πληθωρισμό, αλλά και τη νέα
επιδείνωση που προκαλεί στην εφο-
διαστική αλυσίδα το νέο κύμα στην
Κίνα και τα απανωτά lockdowns.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bosch,
Στέφαν Χάρτουνγκ, τονίζει πως η ύφεση
φαίνεται να έρχεται, αλλά προσθέτει

πως «και πάλι η καταναλωτική ζήτηση
εξακολουθεί να αυξάνεται σε ορισμένες
περιοχές και για ορισμένα είδη όπως
για οικιακές συσκευές και για οχήματα».
Ομοίως την περασμένη εβδομάδα ο
Ολα Καλένιους, διευθύνων σύμβουλος
της Mercedes-Benz, επισήμανε πως η
κατάσταση στην Κίνα και ο πόλεμος
στην Ουκρανία καθιστούν «εξαιρετικά
δυσχερείς τις συνθήκες στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον» για τη γερμανική
βιομηχανία πολυτελών οχημάτων. Δι-
ευκρίνισε μάλιστα ότι τα προβλήματα
είναι τριών ειδών: η συνεχιζόμενη έλ-
λειψη μικροεπεξεργαστών, τα νέα
lockdowns στην Κίνα, που είναι κύρια
αγορά της εν λόγω αυτοκινητοβιομη-
χανίας, αλλά και οι ελλείψεις που προ-
καλεί ο πόλεμος». Σε ανάλογες δηλώσεις
προέβη και ο ομόλογός του της
Volkswagen, Χέρμπερτ Ντίες, τονίζοντας
πως η επιχείρησή του «αντιμετωπίζει
ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις».

Παράλληλα, ο Μαρκ Μπράνσον, πρό-
εδρος της γερμανικής ρυθμιστικής
αρχής BaFin, υπογραμμίζει πως αν κλι-
μακωθεί περαιτέρω ο πόλεμος στην Ου-
κρανία ή διακοπεί η προσφορά ενέρ-
γειας, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευ-
ρώπης κινδυνεύει να διολισθήσει σε ύ-
φεση αφού οι βιομηχανίες της είναι ι-
διαιτέρως ευάλωτες σε οποιαδήποτε
έλλειψη ενέργειας. Οπως σημειώνει ο
ίδιος, «παρατηρούμε ότι ήδη η ανάπτυξη
είναι σε μηδενικά επίπεδα σε πολλές
χώρες, όπως και στην ίδια τη Γερμανία,
και οι οικονομίες αυτών των χωρών
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες».

Στη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία
της Ευρωζώνης, Γαλλία, επικρατεί α-
νάλογη ανησυχία. Ο Σλαβομίρ Κρούπα,
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της Societe Generale, αναφέρει πως η
γαλλική τράπεζα παρακολουθεί προ-
σεκτικά τις οικονομικές εξελίξεις με έ-
ντονη ανησυχία. «Βλέπουμε πως κυ-
ρίαρχη εξέλιξη στο μακροοικονομικό
τοπίο είναι η ενεργειακή κρίση, που υ-
πάρχει πριν από τον πόλεμο και η οποία
επιτάχυνε τον πληθωρισμό, ενώ αυξά-
νονται οι προσδοκίες για περαιτέρω ε-
πιτάχυνσή του, επίσης παράλληλα υ-
πάρχει κίνδυνος να διολισθήσουμε σε
ύφεση».

H «σιδηρά κυρία» του τραπεζικού κλάδου
της Ιρλανδίας, Φρανσέσκα Μακντόνα, με-
τακινείται προς την Credit Suisse, η οποία
χειμάζεται από προβλήματα και σκάνδαλα
εδώ και αρκετά χρόνια. Πάντως, δεν είναι
η πρώτη που εγκαταλείπει την Ιρλανδία
λόγω του γεγονότος πως ισχύει ανώτατο
όριο αποδοχών για τα τραπεζικά στελέχη
στη χώρα. Είναι η πέμπτη από σειρά συ-
ναδέλφων που αποχωρούν από τα δύο με-
γάλα πιστωτικά ιδρύματα της Ιρλανδίας
την τελευταία τετραετία. Οπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει σε δημοσίευμά της η ε-
φημερίδα Financial Times, στα νέα της
καθήκοντα θα χρειαστεί κάθε ουγγιά της
αυτοπεποίθησής της και των αντοχών
της, αλλά και της αποτελεσματικότητάς
της, διότι η Credit Suisse είναι ιδιαίτερα
επιρρεπής σε ατυχήματα. Η 47χρονη Μα-
κντόνα μπορεί να λάβει εύσημα για το ότι
συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της Τρά-

πεζας της Ιρλανδίας, η οποία πλέον πιθα-
νολογείται πως φέτος θα παύσει να τελεί
υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Ως νέα δι-
ευθύντρια Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Βό-
ρειας Αφρικής, τώρα, στην ελβετική Credit
Suisse, θα κληθεί να διαχειριστεί το ότι
τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ξεσπάει σε
αυτήν η μία κρίση μετά την άλλη. Τα προ-

βλήματα ποικίλλουν, από ένα σκάνδαλο
εταιρικής κατασκοπείας μέχρι σοβαρές
ζημίες από την εσφαλμένη και δαπανηρή
διαχείριση επενδυτικών κινδύνων.

Οι προκλήσεις, που αντιμετώπισε η
Φρανσκέσκα Μακντόνα στην Τράπεζα
της Ιρλανδίας την έχουν θωρακίσει με
πλούσια εμπειρία, ώστε να αντιμετωπίσει

και τις προκλήσεις στην ελβετική τράπεζα,
αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο. Στην
Τράπεζα της Ιρλανδίας τοποθετήθηκε
προ πενταετίας εν μέσω σκανδάλου στε-
γαστικών δανείων, όταν η κεφαλαιοποίησή
της ήταν η μισή της ανταγωνιστικής της
ΑΙΒ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Credit
Suisse, Τόμας Γκοτστάιν, δήλωσε στους

Financial Times ότι η Φρανσέσκα Μα-
κντόνα κατά τη διαδικασία πρόσληψής
της είχε εντυπωσιάσει τους συμμετέχοντες
με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.
«Εχει πολύ μεγάλη σχετική εμπειρία δια-
χείρισης περιουσιακών στοιχείων και τρα-
πεζικής από την εποχή της στην Τράπεζα
της Ιρλανδίας και προηγουμένως στην
HSBC. Ο συνδυασμός των δεξιοτήτων της
είναι επωφελής και για εκείνη και για
εμάς», είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που
κάνει άριστη εντύπωση η Φρανσέσκα
Μακντόνα, της οποίας οι γονείς δεν είναι
πανεπιστημιακής μορφώσεως – εκείνη
γεννήθηκε στο νότιο Λονδίνο. Οταν α-
πορρίφθηκε η αίτησή της από τρία πα-
νεπιστήμια της Οξφόρδης, τους τηλεφώ-
νησε, πεπεισμένη ότι είχε γίνει λάθος.
«Νομίζω ότι υπήρξε ένα γραφειοκρατικό
λάθος, σίγουρα είμαι προορισμένη να
έλθω σε εσάς», θυμάται να τους είπε.  Τε-
λικά το ένα τής ζήτησε να προσέλθει και
να τους πείσει για την ικανότητά της. Α-
ποφοίτησε από το Γκρεϊφράιαρς, έχοντας
σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία
και οικονομία. Πιστώνει την ανθεκτικότητά
της στο ότι είναι παιδί πρόσφυγα, μιας
και η μητέρα της μετανάστευσε στο Η-
νωμένο Βασίλειο ως έφηβη κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης στο Σουέζ, στο ότι είναι
γυναίκα, αλλά και στο ότι φοίτησε σε δη-
μόσιο σχολείο.

Μετά το πανεπιστήμιο, «το πάθος της
να εξερευνήσει τον κόσμο και ένα υψηλό
φοιτητικό δάνειο» την έκαναν να συμμε-
τάσχει σε πρόγραμμα πτυχιούχων ασκου-
μένων στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής
της HSBC, σε ηλικία 22 ετών. Εμεινε στην
τράπεζα υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις
ανά τον κόσμο επί 20 χρόνια, προτού με-
ταπηδήσει στην Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Το επόμενο οικονομικό στοίχημα των Η-
νωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν είναι
άλλο από αυτό των κρυπτογραφημένων
νομισμάτων, διότι εξελίσσονται σε μια
νέα Γουόλ Στριτ για τα εν λόγω επενδυτικά
προϊόντα. Αντιθέτως, άλλες χώρες ακο-
λουθούν εχθρική πολιτική ως προς αυτά,
που λογίζονται ως μια επένδυση στερού-
μενη διαφάνειας. Οπότε τα Εμιράτα προ-
σελκύουν τραπεζικά στελέχη ή ανθρώπους
που εργάστηκαν σε χρηματιστηριακούς/ε-
πενδυτικούς οίκους, όπως οι Bank of
America, Jefferies, Bank of New York Mel-
lon κ.α.

Στα τέλη Μαρτίου η διεθνώς μεγαλύ-
τερη πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτο-
γραφημένα νομίσματα, ονόματι Binance,
είχε οργανώσει εκδηλώσεις στα Ηνωμένα

Αραβικά Εμιράτα. Στη σκιά του ξενοδο-
χείου σε σχήμα πανιού «Μπουρτζ Αλ Α-
ράμπ», στελέχη εταιρειών ψηφιακών νο-
μισμάτων συγχρωτίζονταν με τα μέλη
της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων,
τους τραπεζίτες των αμερικανικών ομίλων
και τους έχοντες μεγάλη επιρροή στα κοι-
νωνικά δίκτυα, όπως αυτό του Instagram.
Πάντως απουσίαζε ο συνιδρυτής και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσαν-
γκπένγκ Ζάο, διότι ανάρρωνε από κορω-
νοϊό, αν και βρισκόταν στο μυαλό των
παρευρισκομένων που έλεγαν ότι θα ή-
θελαν να ζήσουν κι αυτοί την εντυπωσιακή
άνοδό του από απλό προγραμματιστή σε
έναν από τους ζάπλουτους του κόσμου.

Θέλοντας να μοιάσουν στον δημιουργό
της Βinance, πολλοί συρρέουν στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, όπως παρατηρεί
το Bloomberg, τα οποία ο ίδιος τα ονόμασε

«Γουόλ Στριτ των κρυπτογραφημένων
νομισμάτων». Ακόμα όμως και Αραβες οι
οποίοι εργάζονται σε τοπικές τράπεζες,
δικηγόροι και υψηλόβαθμα στελέχη ομίλων
τεχνολογίας σκέπτονται αλλαγή πλεύσης
για να κερδίσουν χρήματα. «Διαπιστώ-
νουμε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
από υπαλλήλους σε παραδοσιακά χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να
εργαστούν για εμάς», δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του ο Ρίτσαρντ Τενγκ, διευθυντής
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής
στην Binance.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο η Bi-
nance επέλεξε τον Βισάλ Σατσιντράν,
πρώην στέλεχος της Bank of New York
Mellon, για τη διεύθυνση της Μέσης Α-
νατολής και Βορείου Αφρικής με έδρα τα
Εμιράτα, ενώ ο Ρόμπι Νάκαρμι, ανώτερος
σύμβουλος στο Ντουμπάι για την Βinance,

προσχώρησε στις τάξεις της στα τέλη του
2021 έπειτα από δεκαετή θητεία ως δι-
κηγόρος αρμόδιος συγχωνεύσεων και ε-
ξαγορών.

Πάντως δεν είναι οι μόνοι. Ο Ασμεντ
Ισμαήλ, πρώην στέλεχος στην αμερικανική
τράπεζα Bank of America και στον επεν-
δυτικό οίκο Jefferies στο Ντουμπάι, το
2017 άνοιξε μια επενδυτική τράπεζα ψη-
φιακών νομισμάτων, την HAYVN, με έδρα
το Αμπου Ντάμπι. Συνεργάτης του ήταν
ο Κρις Φλίνος, πρώην στέλεχος κι αυτός
της ίδιας τράπεζας. Και είπε ότι πολλοί
φίλοι πρώην τραπεζίτες εγκατέλειψαν
πρόσφατα τις δουλειές τους για να ιδρύ-
σουν επενδυτικά κεφάλαια, με έμφαση
στα κρυπτογραφημένα νομίσματα.

«Ολα ξεκινούν από την κορυφή», ανα-
φέρει ο Ασμεντ Ισμαήλ. «Εχουμε δει τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κάνουν τε-

ράστια εκστρατεία με στόχο την ανάπτυξη
υποδομών παγκόσμιας κλάσης και ενός
ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας για τις
εταιρείες κρυπτογράφησης, ώστε να μπο-
ρέσουν να ευδοκιμήσουν και να αισθαν-
θούν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους». Ε-
ξάλλου, ένας από τους τελευταίους που
«μετακόμισαν» είναι ο Αμίρ Ταμπς, πρώην
διευθυντής παγκόσμιων αγορών στην
Emirates Investment Bank. Εγινε διευ-
θύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής
εταιρείας Securrency Capital στο Αμπου
Ντάμπι πέρυσι τον Ιούνιο, έπειτα από δε-
καέξι χρόνια στον παραδοσιακό τραπεζικό
τομέα. Στα νέα του καθήκοντα, όπως είπε,
αναζητεί να προσλάβει περισσότερους
τραπεζίτες για να «γεφυρώσει το χάσμα»
μεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφια-
κής χρηματοδότησης.

BLOOMBERG

Ανάκαμψη ταξιδιών
προβλέπει o όμιλος
αερομεταφορών IAG

<<<<<<

Αναμένει επιστροφή στην
κερδοφορία το δεύτερο
τρίμηνο του έτους.

<<<<<<

Αιτία, τα αλλεπάλληλα
πλήγματα από την πανδη-
μία, την ενεργειακή κρίση
και τον πληθωρισμό.

Φοβούνται ύφεση
οι CEO ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων

Ο Σλαβομίρ Κρούπα, αναπληρωτής διευ-
θύνων σύμβουλος της Societe Generale,
επισημαίνει πως η γαλλική τράπεζα πα-
ρακολουθεί προσεκτικά τις οικονομικές
εξελίξεις με έντονη ανησυχία.

Στην Credit Suisse η «σιδηρά κυρία» της Ιρλανδίας

<<<<<<

Η Φρανσέσκα Μακντόνα εί-
ναι το πέμπτο κατά σειρά
τραπεζικό στέλεχος που α-
ποχωρεί από τα δύο μεγάλα
ιρλανδικά πιστωτικά ιδρύμα-
τα την τελευταία τετραετία.

<<<<<<

Τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα κάνουν τεράστια
εκστρατεία με στόχο
την ανάπτυξη υποδομών
για κρυπτονομίσματα.

Η 47χρονη Φρανσέσκα Μακντόνα αναλαμβάνει νέα διευθύντρια Ευρώπης, Μ. Ανατολής
και Βόρειας Αφρικής, στην ελβετική Credit Suisse.

Σε Γουόλ Στριτ των ψηφιακών
νομισμάτων εξελίσσονται τα ΗΑΕ
Προσελκύουν στελέχη τραπεζών για την ανάπτυξη εταιρειών κρυπτογράφησης

Στα τέλη Μαρτίου η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτογραφημένα νομίσματα, Binance, οργάνωσε εκδηλώσεις στη σκιά του
ξενοδοχείου σε σχήμα πανιού «Μπουρτζ Αλ Αράμπ» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
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NO WARΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Κάθε προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας
για έργο τέχνης του 20ού αιώνα έσπασε
το πορτρέτο της Μέριλιν Μονρόε από
τον Αντι Ουόρχολ, το οποίο εκπλειστη-
ριάστηκε από τον οίκο Christie’s στη
Νέα Υόρκη έναντι 195 εκατ. δολαρίων.
Την πρωτότυπη μεταξοτυπία, με τίτλο
«Μπλε Μέριλιν», φιλοτέχνησε ο Ουόρχολ
δύο χρόνια μετά τον θάνατο της δημο-

φιλούς ηθοποιού. Το έργο έσπασε το
προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας, που
κατείχε από το 2015 η ελαιογραφία «Οι
γυναίκες του Αλγερίου, εκδοχή Ο», του
Πικάσο, με τιμή πώλησης 179,4 εκατ.
δολάρια. Το προηγούμενο ρεκόρ για
έργο Αμερικανού εικαστικού κατείχε ο
άσπονδος φίλος του Ουόρχολ, Ζαν-Μισέλ
Μπασκιά, με 110,5 εκατ. δολάρια το
2017 για ελαιογραφία με εικόνα νεκρο-
κεφαλής, που είχε  ζωγράφισε ο Μπασκιά
το 1982.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες, αγοραστής του έργου ήταν ο

Αμερικανός έμπορος τέχνης και ιδιοκτήτης
αλυσίδας γκαλερί, Λάρι Γκαγκόσιαν. Η
«Μπλε Μέριλιν» είναι ένα από σειρά πορ-
τρέτων της Μονρόε τα οποία ολοκλήρωσε
ο Ουόρχολ μετά την αυτοκτονία της η-
θοποιού. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι:
«Πυροβολημένη Μπλε Μέριλιν σε Χρώμα
Φασκόμηλου». Το έργο εμπνεύστηκε ο
Ουόρχολ από διαφημιστική αφίσα για
την ταινία «Νιαγάρας» του 1953 με τη
Μέριλιν Μονρόε. Το 1965, ψυχικά δια-
ταραγμένη γυναίκα εισέβαλε στο εργα-
στήριο του Ουόρχολ και πυροβόλησε τέσ-
σερα πορτρέτα που κρέμονταν στον τοίχο.
Για να τιμήσει με χιούμορ το περιστατικό,
ο Ουόρχολ προσέθεσε τη λέξη «πυροβο-
λημένο» στον τίτλο των έργων.

Mοναδική μεταξοτυπία
Η μοναδική μεταξοτυπία ανήκε στη

συλλογή των Ελβετών εμπόρων τέχνης
Τομάς και Ντόρις Αμαν. Στις αρχές του
χρόνου, ο Ζορζ Φρέι, πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Αμαν, είπε ότι το έργο πιστοποιεί
την αμείωτη γοητεία που ασκεί η μορφή
της Μονρόε στον 21ο αιώνα. «Η γυναίκα
Μέριλιν έφυγε, ενώ οι τραγικές συνθήκες
της ζωής και του θανάτου της ξεχάστηκαν.
Το μόνο που απομένει είναι το αινιγματικό
χαμόγελο, που τη συνδέει με μιαν άλλη
μυστηριώδη καλλονή, τη Μόνα Λίζα»,
τόνισε ο Φρέι. Τα έσοδα από τη δημο-
πρασία θα ενισχύσουν το έργο του Ιδρύ-
ματος Αμαν, με αποστολή την ενίσχυση
των παιδιατρικών υποδομών στον ανα-

πτυσσόμενο κόσμο. Η ζήτηση για έργα
τέχνης του 20ού αιώνα βρίσκεται στο α-
πόγειό της, σύμφωνα με ειδικούς. Την
ερχόμενη εβδομάδα, οίκος της Νέας Υόρ-

κης θα πραγματοποιήσει δημοπρασία
έργων τέχνης του 20ού αιώνα, στην οποία
περιλαμβάνεται και έργο του Μπασκιά.

REUTERS

195 εκατ. δολ.
για ένα πορτρέτο
της Μέριλιν
Μονρόε
Ρεκόρ τιμής στη δημοπρασία
του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη

Του ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΙΟΥΑΡΤ

Το πρώτο βιολί Στραντιβάριους από τη
χρυσή εποχή του Χόλιγουντ βγαίνει την
ερχόμενη εβδομάδα σε δημοπρασία, με
την τιμή του να αναμένεται να ξεπεράσει
τα 20 εκατ. δολάρια. Το συγκεκριμένο
βιολί έχει το όνομα «Ντα Βίντσι».

Τα βιολιά Στραντιβάριους, σε αντίθεση
με άλλα μουσικά όργανα, αποκτούν πα-
ρατσούκλια, όπως η «Ωραία Κοιμωμένη»,
ή το βιολί του διάσημου βιρτουόζου Πα-
γκανίνι, με όνομα «Το Κανόνι». Το συ-
γκεκριμένο βιολί δεν έχει σχέση με τον
αναγεννησιακό ζωγράφο, καθώς απέκτησε
το όνομά του ύστερα από εμπορική έ-
μπνευση ιδιοκτήτη καταστήματος μου-
σικών οργάνων τη δεκαετία του 1920. Ο
έμπορος είχε ονομάσει τρία Στραντιβά-
ριους προς τιμήν των ζωγράφων της Α-
ναγέννησης, «Ντα Βίντσι», «Τιτσιάνο»
και «Μιχαήλ Αγγελος».  Ο αρχικός ιδιο-

κτήτης του βιολιού, Τόσα Σάιντελ, υπήρξε
διάσημος τη δεκαετία του 1920, ενώ
ακόμη και ο Αλμπερτ Αϊνστάιν έκανε μα-
θήματα βιολιού με τον βιρτουόζο. Σάιντελ
και Αϊνστάιν έπαιξαν μάλιστα το διπλό
κοντσέρτο του Μπαχ ο ένας δίπλα στον
άλλον σε σκηνή θεάτρου της Νέας Υόρκης
για φιλανθρωπική εκδήλωση.

Τέλος εποχής
Καθώς η χρυσή εποχή του Χόλιγουντ

έφθανε στο τέλος της, τα στούντιο εγκα-

τέλειψαν τις μόνιμες ορχήστρες που συ-
νόδευαν τις ταινίες του βωβού κινημα-
τογράφου, προτιμώντας ανεξάρτητους
μουσικούς. Την ίδια περίοδο, ο Σάιντελ
άρχισε να αντιμετωπίζει νευρολογικά
προβλήματα, τα οποία περιόρισαν την
ικανότητά του να παίζει. Ο πάλαι ποτέ
βιρτουόζος βιολονίστας υποχρεώθηκε
να αναζητήσει εργασία σε καζίνο του
Λας Βέγκας, προτού αποσυρθεί σε αγρό-
κτημα με αβοκάντο στην Καλιφόρνια.
Πέθανε το 1962 σε ηλικία 62 ετών, με
το Στραντιβάριους που κατείχε να είναι
με διαφορά το πολυτιμότερο αγαθό του.
Το 1974, το «Ντα Βίντσι» πουλήθηκε σε
πλειστηριασμό στο Λονδίνο έναντι 3
εκατ. δολαρίων και βρίσκεται σήμερα
στην κατοχή του Ιάπωνα ιδιοκτήτη α-
λυσίδας εστιατορίων Τοκούτζι Μουνε-
τσούγκου, ενός από τους μεγαλύτερους
συλλέκτες σπάνιων έγχορδων οργάνων
στον κόσμο.

Πωλείται Στραντιβάριους του βωβού σινεμά

<<<<<<<

Αγοραστής του έργου 
του Αντι Ουόρχολ 
φέρεται ο Αμερικανός 
έμπορος τέχνης 
και ιδιοκτήτης αλυσίδας 
γκαλερί, Λάρι Γκαγκόσιαν.

<<<<<<<

Αρχικός ιδιοκτήτης
του βιολιού ήταν 
ο Ρώσος βιρτουόζος Τόσα
Σάιντελ, που διέπρεψε 
τη δεκαετία του 1920.

Πρόβα βασιλικών
καθηκόντων 
από τον Κάρολο
Eκφώνησε τον λόγο της βασίλισσας

Ο ετήσιος λόγος της βασίλισσας στην
κοινή συνεδρίαση της Βουλής των Λόρ-
δων και των Κοινοτήτων, ένα από τα
σημαντικότερα καθήκοντα της αρχηγού
του βρετανικού κράτους, εκφωνήθηκε
χθες για πρώτη φορά από τον 73χρονο
πρίγκιπα Κάρολο. Η 96χρονη Ελισάβετ,
η οποία ετοιμάζεται για τον τετραήμερο
εορτασμό των 70 ετών από την άνοδό
της στον θρόνο, τον Ιούνιο, έχει «πα-
ροδικά επεισόδια δυσκολίας στην κι-
νητικότητα», όπως ανακοίνωσαν τα α-
νάκτορα.

Ηταν μόλις η τρίτη φορά στη διάρκεια
των τελευταίων επτά δεκαετιών κατά
την οποία οι προγραμματικές δηλώσεις
της κυβέρνησης δεν αναγνώστηκαν από
την Ελισάβετ – οι άλλες δύο ήταν το
1959 και το 1963, λίγο πριν γεννήσει
τους πρίγκιπες Αντριου και Εντουαρντ.

Για τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπό-
ρις Τζόνσον, ίσως οι συζητήσεις για την
παράδοση της σκυτάλης στον Κάρολο
να ήταν ένας ευπρόσδεκτος περισπα-
σμός από το περιεχόμενο των προγραμ-
ματικών δηλώσεων, το οποίο οι σχολια-
στές χαρακτήρισαν απογοητευτικό. Διά
στόματος Καρόλου, ο Τζόνσον ανακοί-
νωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει 38
νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκ των ο-
ποίων καμία δεν αντιμετωπίζει το σο-
βαρότερο πρόβλημα που έχουν αυτή τη
στιγμή οι Βρετανοί, την άνοδο του πλη-
θωρισμού σε συνδυασμό με την επι-
βράδυνση της οικονομικής δραστηριό-
τητας.

Ο Τζόνσον εξήγγειλε «εξίσωση προς
τα πάνω» και «βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας και της ευημερίας», αλλά η
ρητορική συνοδεύτηκε από ανακοινώ-

σεις όπως η δυνατότητα των πολιτών
να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους
επιλέγοντας τα ονόματα των οδών. «Ο
λόγος που ο Τζόνσον αναλώθηκε σε τέ-
τοιες ανοησίες είναι ότι οι ισχυρότεροι
από τους βουλευτές του δεν δέχονται,
για ιδεολογικούς λόγους, να σκεφτούν
οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει
τη συσσώρευση περισσότερου πλούτου
στα χέρια αυτών που τον κατέχουν ήδη»,
σχολίασε ο αρθρογράφος της εφημερίδας
Guardian, Ράφαελ Μπερ. Ο επικεφαλής
της αντιπολίτευσης, Κιρ Στάρμερ, χα-
ρακτήρισε τις προγραμματικές δηλώσεις

«αδύναμες» και σημείωσε ότι η κυβέρ-
νηση οφείλει να φορολογήσει τα υπερ-
κέρδη των εταιρειών.

Ανησυχία στην Ιρλανδία
Εν τω μεταξύ, ανησυχία προξένησαν

στην Ιρλανδία οι εξαγγελίες του Τζόνσον
περί απόρριψης του πρωτοκόλλου της
Βόρειας Ιρλανδίας, της συμφωνίας που
αποδίδει ιδιαίτερο καθεστώς στη Βόρεια
Ιρλανδία μετά το Brexit. Το πρωτόκολλο
έχει επιτρέψει στα σύνορα ανάμεσα
στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία
να παραμείνουν ανοικτά.

THE GUARDIAN, REUTERS 

<<<<<<<

Ο 73χρονος πρίγκιπας 
αντικατέστησετην Ελισάβετ
στην κοινή συνεδρίαση 
της Βουλής των Λόρδων 
και των Κοινοτήτων.

Το συγκεκριμένο βιολί έχει το όνομα «Ντα
Βίντσι» και στη δημοπρασία η τιμή του ανα-
μένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ακολουθούν την επίσημη πομπή, με το αυ-
τοκρατορικό στέμμα στο μέσον της, στη βασιλική πινακοθήκη, για την έναρξη της πρώτης
κοινοβουλευτικής συνεδρίασης της νέας σεζόν στο παλάτι του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Κάτι διαφορετικό ξημέρωσε χθες για τη
Νότια Κορέα: ορκίστηκε ο νέος πρόεδρός
της, Γιουν Σοκ Γελ, αφήνοντας το γραφείο
του γενικού εισαγγελέα για να εισέλθει
στην προεδρική κατοικία. Ή, μάλλον, όχι.
Ο νέος πρόεδρος αρνείται πεισματικά να
εγκατασταθεί στον Κυανό Οίκο, την επί-
σημη κατοικία του πρώτου πολίτη της χώ-
ρας, που έλαβε αυτό το όνομα εξαιτίας της
χρωματικής απόχρωσης της στέγης του.
Αντιθέτως, επέλεξε ένα γραφείο στο κτίριο
όπου παλιότερα στεγαζόταν το υπουργείο
Αμυνας, στο κέντρο της Σεούλ. Ο Γιουν, ο
οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «πρόεδρος
του λαού», προκάλεσε αίσθηση αρνούμενος
να ακολουθήσει τα βήματα των προκατό-
χων του στο εσωτερικό του Κυανού Οίκου,

το οποίο χαρακτήρισε σύμβολο «αυτοκρα-
τορικής εξουσίας». Δήλωσε, μάλιστα, ότι
πρέπει να ανοίξει τις θύρες του στον κο-
ρεατικό λαό, αποδεικνύοντας έτσι τη δέ-
σμευσή του στο δημοκρατικό ιδεώδες. Η
απόφασή του κατακρίθηκε και ο νέος πρό-
εδρος αναγκάστηκε να αρνηθεί δημόσια

ότι η απόφασή του ελήφθη μετά τη σύ-
σταση «σαμάνων». Ο ρόλος των «παρα-
δοσιακών θεραπευτών/ μάγων» στη ζωή
του προεδρικού ζεύγους αποτέλεσε κε-
ντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας.
Σύμφωνα με φήμες, η σύζυγός του, Κιμ
Κουν Χέε, έφερε τον Γιουν σε επαφή με
τους θεραπευτές, οι οποίοι επηρέασαν την
προεκλογική του εκστρατεία. Η Πρώτη
Κυρία της Νότιας Κορέας, στο παρελθόν,
άλλωστε, ομολόγησε σε διαδικτυακή εκ-
πομπή ότι είναι ένα «πολύ πνευματικό ά-
τομο» και προτιμά τις νοήμονες συζητήσεις
με τους γκουρού παρά τη διασκέδαση σε
νυχτερινά κέντρα, μετέδωσε το νοτιοκο-
ρεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Ε-
πίσης, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε

πραγματοποιήσει συνεδρίες με πρωκτικό
βελονιστή. Μία ερμηνεία της άρνησης του
προέδρου Γιουν να εγκατασταθεί στον
Κυανό Οίκο είναι η επιθυμία του να απο-
φύγει την «κατάρα» που χτύπησε τους
προκατόχους του, όπως ο δικτάτορας Παρκ
Τσουνγκ Χέε, ο οποίος δολοφονήθηκε
στον περίβολο του κτιρίου το 1979, και η
κόρη του Παρκ Γκεούν Χίε, η οποία φυ-
λακίστηκε για διαφθορά το 2017. 

Ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας,
που τελείωσε θρησκευτικό σχολείο και ο-
νειρευόταν να γίνει κληρικός, απέκτησε
φήμη ως γενικός εισαγγελέας χάρη στην
πυγμή και την αποφασιστικότητά του,
που του έδωσε και το παρατσούκλι «κό-
κορας έτοιμος για κοκορομαχίες».

Η Νότια Κορέα εξέλεξε τον Γιουν «πρόεδρο του λαού» 
<<<<<<<

Ο πρώην εισαγγελέας 
αρνείται να μετακομίσει 
στον Κυανό Οίκο, χαρακτηρί-
ζοντάς τον σύμβολο 
αυτοκρατορικής εξουσίας.

Ο Γιουν Σοκ Γελ έχει το παρατσούκλι «κόκορας έτοιμος για κοκορομαχίες». Βασικό σύνθη-
μα της προεκλογικής εκστρατείας του –όπου φημολογούνταν σχέσεις με σαμάνους– υπήρ-
ξε ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, αλλά και σκλήρυνση της στάσης έναντι της Β. Κορέας. 
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Δυνατότητα αγοράς κατοικίας μέσω leasing
έχουν πλέον και οι ιδιώτες, οι οποίοι μπο-
ρούν να αποκτήσουν σπίτι για ιδιοκατοί-
κηση ή επένδυση χωρίς να χρειαστεί να
καταφύγουν στον παραδοσιακό τραπεζικό
δανεισμό.

Τη δυνατότητα αυτή παρέχει η νέα
διάταξη που έχει τεθεί σε ισχύ από τις
αρχές του χρόνου, διευρύνοντας τις επι-
λογές είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για την
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας
που διαθέτει ένας ιδιώτης, αξιοποιώντας
τη χρηματοδοτική μίσθωση. Ετσι κάποιος
μπορεί, π.χ., να χρησιμοποιήσει ένα ακί-
νητο που έχει στην κατοχή του και μέσω
leasing να αποκτήσει ρευστότητα για να
χρηματοδοτήσει άλλες ανάγκες ή για να
επενδύσει σε άλλο ακίνητο. 

Οι δυνατότητες που ανοίγει το νέο κα-
θεστώς είναι μεγάλες και θα μπορούσαν
σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να υ-
ποκαταστήσουν τον απευθείας τραπεζικό
δανεισμό ή την παραδοσιακή μορφή μί-
σθωσης ενός ακινήτου, αποφεύγοντας
τους κινδύνους και τα προβλήματα που
μπορεί να έχει αυτή η μορφή αναζήτησης
μόνιμης κατοικίας. Το leasing αποτελεί
διαδεδομένη μέθοδο στο εξωτερικό όχι
μόνο για επιχειρηματικούς λόγους, αλλά
και για ιδιώτες και, όπως εξηγούν στελέχη
της αγοράς, προκρίνεται κυρίως για όσους
δεν διαθέτουν το αρχικό αναγκαίο κεφά-
λαιο για την αγορά σπιτιού. Στη χώρα μας
μέχρι πρόσφατα το νομοθετικό πλαίσιο
περιόριζε την αξιοποίηση αυτής της δυ-
νατότητας μόνο για επαγγελματική χρήση,
κάτι που πλέον αίρεται, ανοίγοντας τον
δρόμο για τις εταιρείες leasing και για τις
τράπεζες να δημιουργήσουν ειδικά προϊ-
όντα για τη συγκεκριμένη αγορά. 

Πώς γίνεται
Ο μηχανισμός είναι απλός και επιτρέπει

σε κάποιον που έχει εντοπίσει ένα ακίνητο
και θέλει να το αποκτήσει, να απευθυνθεί
σε μια εταιρεία leasing, η οποία ουσιαστικά
θα το αγοράσει για λογαριασμό του και
στη συνέχεια θα του το εκμισθώσει. Ο μι-
σθωτής, αντί για δόση δανείου στην τρά-

πεζα, θα πληρώνει ενοίκιο στην εταιρεία
leasing για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που θα συμφωνηθεί στη σύμ-
βαση. Το ακίνητο θα περιέλθει στην κατοχή
του με τη λήξη της σύμβασης και εφόσον
έχει καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων
που έχει συμφωνήσει και τα οποία υπο-
λογίζονται με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο,
το οποίο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς,
θα είναι κοντά σε αυτό ενός στεγαστικού
δανείου, δηλαδή κοντά στο 3%-4% ανάλογα
και με το προφίλ του πελάτη.

Στην περίπτωση της αγοράς κατοικίας,
το όφελος όταν κάποιος επιλέξει τη μέθοδο
του leasing είναι κυρίως το γεγονός ότι
παρακάμπτει την υποχρέωση να διαθέτει
ένα σημαντικό μέρος της αξίας του ακι-
νήτου με τη μορφή ιδίας συμμετοχής,

όπως συμβαίνει σήμερα όταν κάποιος κα-
ταφεύγει στην τράπεζα για να πάρει ένα
στεγαστικό δάνειο. Σήμερα, η ίδια συμ-
μετοχή πρέπει να καλύπτει το 30% ή ακόμα
και το 40% της αξίας του ακινήτου –ανά-
λογα με την πστοληπτική του αξιολόγη-
ση– στον βαθμό που η τράπεζα έχει πι-
στωτικό κίνδυνο από τη χορήγηση του
δανείου. Στην περίπτωση της απόκτησης
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, το σπίτι
είναι στην κυριότητα της εταιρείας leasing
έως τη λήξη της σύμβασης, η οποία με
αυτόν τον τρόπο μειώνει σε σημαντικό
βαθμό τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οπως εξηγούν στελέχη της αγοράς, η
απόκτηση κατοικίας μέσω leasing θα πρέ-
πει να αποτελεί μια εναλλακτική δυνατό-
τητα και δεν μπορεί να «ακυρώνει» τον
τραπεζικό δανεισμό. Ετσι, στον σχεδιασμό
των προϊόντων είναι πιθανό να προβλεφθεί
ένα μέρος ιδιωτικής συμμετοχής, το οποίο
ωστόσο θα είναι μικρότερο, π.χ. το 10%

της αξίας του ακινήτου σε σχέση με το
30% που απαιτεί η τράπεζα κατά τη χο-
ρήγηση ενός στεγαστικού δανείου. Εναλ-
λακτικά, η αγορά ακινήτου μέσω leasing
μπορεί να σχεδιαστεί με τρόπο που θα
μεταθέτει την ίδια συμμετοχή του ιδιώτη
στο τέλος της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
έτσι ώστε το προϊόν να είναι ελκυστικό,

αλλά όχι ευθέως ανταγωνιστικό με ένα
στεγαστικό δάνειο. Πρόσθετο όφελος μπο-
ρεί να προκύψει επίσης από την αποφυγή
εξόδων, όπως το τέλος της προσημείωσης
του ακινήτου, το οποίο στην περίπτωση
του leasing δεν υφίσταται, όπως επίσης
και η επιβάρυνση του νόμου 128 που δια-
μορφώνεται στο 0,6% και επιβαρύνει όλα

τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Η
αγορά μπορεί να διαμορφωθεί με ευελιξία,
σημειώνουν στελέχη του κλάδου, έτσι
ώστε το leasing να αποτελέσει μια πρό-
σθετη χρηματοδοτική λύση που να εξυ-
πηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες και να
λειτουργήσει συμπληρωματικά στα άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για επένδυση
Εκτός από την απευθείας αγορά κα-

τοικίας μέσω leasing, το εργαλείο της χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να αξιο-
ποιηθεί εκτεταμένα για επένδυση ή για
απόκτηση ρευστότητας. Ετσι, π.χ. ένας
ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να δια-
θέσει το γραφείο ή το εμπορικό κατάστημα
που στεγάζει την επαγγελματική του δρα-
στηριότητα, προκειμένου να χρηματοδο-
τήσει τις ανάγκες για την επέκταση της
δραστηριότητάς του ή για την αγορά ενός
άλλου ακινήτου. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι κάποιος που έχει ένα ακίνητο
αξίας 100.000 ευρώ να το διαθέσει σε ε-
ταιρεία leasing και να πάρει χρηματοδό-
τηση 50.000 ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να
εγκαταλείψει το ακίνητό του, το οποίο θα
συνεχίσει να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες
της δουλειάς του, καταβάλλοντας μίσθωμα
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και
στη συνέχεια το ακίνητο να περιέλθει
ξανά στην κατοχή του. Αντίστοιχα, κάποιος
μπορεί να διαθέσει ένα κατάστημα που
έχει στην κατοχή του και από το οποίο
εισπράττει ενοίκιο, προκειμένου να απο-
κτήσει ρευστότητα για άλλη επένδυση
και το ενοίκιο να εξυπηρετεί τις χρημα-
τορροές της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στελέχη της αγοράς διαβλέπουν στις
μελλοντικές δυνατότητες και ευκαιρίες
για τη διάθεση του στοκ των ακινήτων
που αποκτούν τα funds μέσω πλειστη-
ριασμών. Το απόθεμα των ακινήτων που
θα περιέλθει οριστικά στην κυριότητά
τους μέσω ρευστοποιήσεων θα αυξάνεται
χρόνο με τον χρόνο και η μεταπώλησή
τους είτε κατά το στάδιο του πλειστηρια-
σμού είτε μεταγενέστερα μπορεί να πε-
ράσει μέσω leasing.

Εναλλακτικά, μπορεί ακόμη και ο ίδιος
ο οφειλέτης να συμφωνήσει με το fund
να πουλήσει σε εταιρεία leasing το ακίνητο
και να πληρώνει ενοίκιο με τη μορφή χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον πάντα η
τιμή πώλησης εξασφαλίσει για το fund
κέρδος σε σχέση με αυτή που πλήρωσε
κατά την αγορά του χαρτοφυλακίου, αλλά
είναι κάτω από την εμπορική αξία του α-
κινήτου, προκειμένου ο οφειλέτης να έχει
συμφέρον από αυτή τη λύση.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ολο και μικραίνει το «παράθυρο» της ευ-
καιρίας για την αγορά ακινήτου, καθώς
οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται
πλέον να αντιμετωπίσουν μια σειρά από
δυσμενείς παράγοντες, όπως οι συνεχείς
αυξήσεις των τιμών πώλησης, το κύμα α-
κρίβειας που συμπιέζει τα εισοδήματα και
την αγοραστική δύναμη, την ανασφάλεια
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά
και την ανάγκη για ίδια χρηματοδότηση
ενός σημαντικού ποσοστού επί της αξίας
τής προς απόκτηση κατοικίας. Σε λίγους
μήνες μάλιστα αναμένεται να προστεθεί
και ο παράγοντας των υψηλότερων επι-
τοκίων, καθώς, εκτός απροόπτου, η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να
προστεθεί στη λίστα των κεντρικών τρα-
πεζών που αυξάνουν τα επιτόκια. 

Στα ύψη οι τιμές πώλησης
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος, κατά την περίοδο 2018-2021, οι
τιμές πώλησης κατοικιών έχουν αυξηθεί
κατά 20,8% πανελλαδικά κατά μέσο όρο.
Μάλιστα, στην Αττική το ποσοστό της
αύξησης ανέρχεται σε 30%. Κατά το 2021
η πανελλαδική αύξηση των τιμών ανήλθε
σε 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το 2020.
Τα νεόδμητα διαμερίσματα κατέγραψαν
άνοδο της τάξεως του 7,4% στο σύνολο
του έτους (από αύξηση 4,9% το 2020), ενώ
ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των
τιμών για τα παλαιότερα διαμερίσματα
διαμορφώθηκε σε 6,9%, έναντι αύξησης
4,2% το 2020.

Στην Αθήνα, το 2021, οι τιμές των κα-

τοικιών αυξήθηκαν κατά 9,1%, από 7,8%
το 2020 και 10,6% το 2019.  Αντίστοιχα,
στη Θεσσαλονίκη η άνοδος των τιμών
κατά το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε
σε 6,9%. Το αποτέλεσμα είναι οι τιμές πώ-
λησης να υπολείπονται πλέον μόλις 20%
έως και 33% σε σχέση με το 2007, όταν
είχαν βρεθεί στο  υψηλότερο σημείο τους
διαχρονικά.

Μάλιστα, ο ρυθμός ανόδου των τιμών
είναι επιταχυνόμενος, καθώς κατά το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2021 η αύξηση σε πα-
νελλαδικό επίπεδο άγγιξε το 9,1%, με την
Αττική να καταγράφει άνοδο της τάξεως
του 10,5%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και
κατά τους πρώτους μήνες του 2022. Σύμ-
φωνα με την ανάλυση στοιχείων των αγ-
γελιών του δικτύου Spitogatos και του
σχετικού δείκτη τιμών SPI, κατά το πρώτο
τρίμηνο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση
ζητούμενων τιμών πώλησης κατέγραψε
η περιοχή του Νέου Φαλήρου με 27,6%,
ενώ ακολουθούν οι περιοχές Καμίνια - Πα-
λαιά Κοκκινιά με 18,2%, Ιλίσια με 16,9%,
Βριλήσσια με 16% και Σεπόλια - Λόφος
Σκουζέ με 16%. Η άνοδος αυτή έχει αρχίσει
να περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές κα-
τοικιών, με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο

ποσοστό των υποψήφιων αγοραστών α-
ναζητεί ακίνητο με κόστος έως 150.000
ευρώ. Από την άλλη πλευρά και οι τιμές
ενοικίασης έχουν εκτοξευτεί σε πολλές
περιοχές, καθιστώντας την επιλογή ανά-
μεσα στην αγορά ενός ακινήτου με τρα-
πεζική χρηματοδότηση ή ενοικίαση ιδι-
αίτερα σύνθετη. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του δείκτη τιμών SPI (Spitogatos Property
Index), για το πρώτο τρίμηνο του 2022 το
μέσο ενοίκιο στην περιοχή της Αττικής
διαμορφώνεται σε 7,5 ευρώ/τ.μ., από 6,4

ευρώ/τ.μ. πριν από έναν χρόνο. Σε σχέση
δε με το πρώτο τρίμηνο του 2019 η συνο-
λική αύξηση των ενοικίων αγγίζει το 28,6%.
Συνολικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής,
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, οι μεγα-
λύτερες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη
τιμή ενοικίασης κατοικίας έλαβαν χώρα
στα βόρεια προάστια, με 11,1% σε σχέση
με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ
ακολούθησαν τα ανατολικά προάστια της
Αθήνας με αύξηση κατά 9,3%.

Ενδεικτικό των ανατιμήσεων των ε-

νοικίων και των προσδοκιών ορισμένων
ιδιοκτητών, είναι ότι υπάρχουν αρκετές
περιπτώσεις διαμερισμάτων όπου τα ε-
νοίκια που ζητούνται σήμερα είναι ακόμα
και 40% υψηλότερα σε σχέση με πριν από
τρία χρόνια, δηλαδή πριν από το ξέσπασμα
της πανδημίας. Διαμέρισμα τρίτου ορόφου
στο Παλαιό Φάληρο, επιφανείας 80 τ.μ.
εκμισθώνεται σήμερα αντί 850 ευρώ/μήνα,
έναντι 600 ευρώ πριν από την πανδημία,
μια αύξηση της τάξεως του 41,5%. Αντί-
στοιχα, στο Κολωνάκι, ιδιοκτήτης διαμε-
ρίσματος επιφανείας 130 τ.μ. ζητάει σήμερα
1.200 ευρώ/μήνα, όταν αντίστοιχων προ-
διαγραφών ακίνητο σε γειτονικό σημείο
(επίσης στο Κολωνάκι) μισθώθηκε αντί
850 ευρώ πριν από δύο χρόνια, δηλαδή
40% χαμηλότερα. Τα παραπάνω δεδομένα
συνθέτουν μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη
που τείνει να διαμορφωθεί στην αγορά
κατοικίας, καθώς περιορίζεται συνεχώς
η «δεξαμενή» των υποψήφιων αγοραστών
κατοικίας, με δεδομένο ότι κατά τα προη-
γούμενα χρόνια αρκετοί άνθρωποι ανώ-
τερων εισοδημάτων προχώρησαν σε ε-
πενδύσεις στην κτηματαγορά, καλύπτοντας
τις στεγαστικές τους ανάγκες. 

Αυτό αφήνει την περίφημη μεσαία τάξη
ως βασική πηγή τροφοδότησης της ζήτη-
σης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική
για τα οικονομικά των νοικοκυριών. Ως
εκ τούτου, θα πρέπει να αναζητηθούν ε-
ναλλακτικά μοντέλα διάθεσης και προώ-
θησης κατοικιών, προκειμένου να απορ-
ροφηθεί ο όγκος των ακινήτων που συ-
νεχίζουν να συσσωρεύουν οι τράπεζες
και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων στε-
γαστικών δανείων.

Αν και η πανδημία λειτούργησε ως επιτα-
χυντής για δράσεις ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, στην Ελλάδα η απόκλιση μεταξύ
μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ως προς την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνο-
λογιών είναι ορατή, γεγονός που δεν επι-
τρέπει στις τελευταίες να ενισχύσουν την
ήδη χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους. 

Σύμφωνα με special report του ΣΕΒ,
με τίτλο «4η βιομηχανική επανάσταση:
Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει με
αιχμή την ταχύτερη υλοποίηση στρατη-
γικών από πολιτεία και επιχειρήσεις»,
πριν από την πανδημία, στην Ελλάδα ήταν
εμφανής η τεχνολογική υστέρηση των
ΜμΕ –που συχνά χαρακτηρίζονται «ρα-
χοκοκαλιά» της οικονομίας–, σε σχέση
με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά,
πριν από την πανδημική κρίση, μόνο 9%
των ΜμΕ είχαν ψηφιοποιήσει τις εφοδια-
στικές αλυσίδες τους (έναντι 29% οι με-
γάλες) και μόλις το 15% των ΜμΕ χρησι-

μοποιούσε συστήματα διαχείρισης πελα-
τών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες
επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 40%. Ε-
πίσης, το 13% αξιοποιούσε τα δεδομένα
του με τη βοήθεια των analytics, όταν το
αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες επι-
χειρήσεις έφτανε στο 20%. 

Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί μόνον ελ-
ληνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι και στην
Ε.Ε. πρωτοβουλίες για τη μετάβαση στην
4η βιομηχανική επανάσταση υλοποιούνται
κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με
το 54% αυτών να έχει ενσωματώσει επι-
τυχώς τις ψηφιακές τεχνολογίες στις λει-

τουργίες τους έναντι του 17% των ΜμΕ.
Ωστόσο, στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
special report, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
λόγω και του μικρότερου μεγέθους τους
υστερούν σημαντικά σε όρους παραγω-
γικότητας, δημιουργώντας προστιθέμενη
αξία που ισοδυναμεί με 11.400 ευρώ ανά
εργαζόμενο, έναντι 40.000 ευρώ στην Ε.Ε.
Την ίδια στιγμή, το 2020, όταν οι επιπτώσεις
της πανδημίας άρχισαν να γίνονται πιο
ορατές, οι ΜμΕ έχασαν σχεδόν το 20%
της προστιθέμενης αξίας τους, έναντι
7,6% στην Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η πλειονότητα
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακο-
λουθεί να μην επενδύει σε σύγχρονες τε-
χνολογίες και να εστιάζει σε συστήματα
ξεπερασμένων δυνατοτήτων, με αποτέ-
λεσμα να κατατάσσεται στην 24η θέση
μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε όσον αφορά
την ψηφιακή ωριμότητα. Συνολικά όμως
η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά σε επίπεδο

τεχνολογικής και ψηφιακής ωρίμανσης
και πλέον, παρά τη βελτίωση των τελευ-
ταίων ετών, κατατάσσεται στην 25η θέση.
Παράλληλα, συγκαταλέγεται μεταξύ των
χωρών που έχουν περιορισμένες ικανό-
τητες να διενεργούν έρευνα, κατατασσό-
μενη στην 20ή θέση του Innovation
Scoreboard της Κομισιόν. Σύμφωνα με
την έρευνα, από τα 20 έργα που περιλαμ-
βάνονται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού που προωθεί το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορούν
δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων στο
πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης, 4 είναι σε φάση εξέλιξης με τα υπό-
λοιπα να είναι προγραμματισμένα. 

Την ίδια στιγμή, μεγάλες είναι και οι
προσδοκίες από το Ταμείο Ανάκαμψης
που περιλαμβάνει επιχειρήσεις άνω του
μισού δισ. ευρώ για τον γενικότερο ψη-
φιακό μετασχηματισμό τους.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ 

Μεγάλη η τεχνολογική υστέρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πριν από την πανδημική κρίση, μόνο 9% των ΜμΕ είχαν ψηφιοποιήσει τις εφοδιαστικές α-
λυσίδες τους και μόλις το 15% χρησιμοποιούσε συστήματα διαχείρισης πελατών.

<<<<<<<

Η ήδη χαμηλή ανταγωνιστι-
κότητα των ΜμΕ αποδυναμώ-
νεται περαιτέρω καθώς δεν
εκσυγχρονίζονται ψηφιακά. 

Απόκτηση κατοικίας με leasing αντί δανείου
Τα υπέρ και τα κατά του νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος – Δεν χρειάζεται μεγάλη ιδία συμμετοχή για την αγορά του ακινήτου

Απιαστο όνειρο για ολοένα και περισσότερους το δικό τους σπίτι
<<<<<<

Η ακρίβεια ροκανίζει
το διαθέσιμο εισόδημα,
το ράλι στις τιμές των ακινή-
των συνεχίζεται και ο δανει-
σμός γίνεται ακριβότερος.

<<<<<<<

Η εταιρεία leasing θα
αγοράσει το σπίτι που έχει
εντοπίσει κάποιος, για λογα-
ριασμό του και στη συνέχεια
θα του το εκμισθώσει.

Δεν φτάνει μόνο
το στεγαστικό

Μία ακόμα δυσκολία για τους α-
γοραστές είναι το γεγονός ότι οι
τράπεζες δεν χρηματοδοτούν το
100% της αξίας του ακινήτου, ό-
πως κατά την περίοδο πριν από
την οικονομική κρίση. Αντιθέ-
τως, ακόμα κι αν ο δανειολήπτης
πληροί  και τα πιο αυστηρά πι-
στοληπτικά κριτήρια, θα πρέπει
να υπολογίζει ότι θα χρειαστεί
τουλάχιστον 20% ιδίων κεφα-
λαίων για να ολοκληρώσει την
αγορά ακινήτου. Σε αρκετές πε-
ριπτώσεις οι τράπεζες δανειο-
δοτούν μέχρι ποσοστού 65%-
70% της αξίας του προς απόκτη-
ση ακινήτου. Σε λίγους μήνες
δε, το κόστος δανεισμού θα αυ-
ξηθεί, καθώς προβλέπεται να
αυξηθούν τα επιτόκια από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να
δυσχεράνει ακόμα περισσότερο
τη λήψη ενός στεγαστικού δα-
νείου, περιορίζοντας ενδεχομέ-
νως το ποσό που μπορεί να λά-
βει ένας ενδιαφερόμενος δα-
νειολήπτης, τη στιγμή που η τά-
ση στην κτηματαγορά είναι αντί-
θετη, δηλαδή απαιτείται όλο και
μεγαλύτερο ποσό για την αγορά
κατοικίας.

Ο μισθωτής, αντί για δόση δανείου στην τράπεζα, θα πληρώνει ενοίκιο στην εταιρεία leasing για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα
συμφωνηθεί στη σύμβαση. Το ακίνητο θα περιέλθει στην κατοχή του με τη λήξη της σύμβασης και εφόσον έχει καταβάλει το σύνολο των
μισθωμάτων που έχει συμφωνήσει και τα οποία υπολογίζονται με συγκεκριμένο επιτόκιο.
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ΤΟΥ ΗΛIΑ Γ. ΜΠEΛΛΟΥ

Την εκτίμηση πως φέτος ο τουρισμός
όχι μόνον θα ανακτήσει τουλάχιστον
το 80% των μεγεθών του 2019, της
τελευταίας χρονιάς πριν από την παν-
δημία (έναντι 50% κατά το 2021), αλλά
μπορεί να αγγίξει και το 100%, επιβε-
βαιώνει εσωτερική ενημέρωση του
διευθύνοντος συμβούλου της TUI AG,
Fritz Joussen, στα στελέχη του ομίλου
του. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγ-
γραφο, ο γερμανικός ταξιδιωτικός ό-
μιλος έχει ήδη για φέτος κρατήσεις
που αντιστοιχούν στο 80% εκείνων
του 2019 και αναμένει περαιτέρω ε-
νίσχυσή τους, καθώς ο πόλεμος δεν
δείχνει να επηρεάζει πλέον το συνολικό
κλίμα για ταξίδια. Η σχετική εσωτερική

αλληλογραφία της TUI αφορά το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της, ωστόσο
η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούν
τους δύο πρώτους βασικούς προορι-
σμούς των πελατών του ομίλου, με
την Ελλάδα μάλιστα ανά περιόδους
να ξεπερνά σε κρατήσεις αυτές για
την Ισπανία. Ωστόσο, ο Fritz Joussen
αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αι-
σιοδοξία, αφού, όπως εξηγεί, το με-
γαλύτερο μέρος των κρατήσεων γίνεται
πλέον πολύ κοντά στην ημερομηνία
των ταξιδιών, γεγονός που σημαίνει
πως τους επόμενους μήνες οι κρατή-
σεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Αναλυτικότερα, ο CEO της TUI ση-
μειώνει ότι «η καμπύλη κρατήσεων
συνεχίζει να δείχνει προς τα πάνω:
Μόνο τις τελευταίες τέσσερις εβδο-

μάδες, έχουμε αποκτήσει άλλο 1,3
εκατ. πελάτες, πράγμα που σημαίνει
ότι επί του παρόντος, για ολόκληρη
τη σεζόν χειμώνα και καλοκαίρι 2022,
οι κρατήσεις θα είναι πολύ υψηλότερες
από τα 8,9 εκατομμύρια που εκτιμού-
σαμε στα τέλη Μαρτίου. Αυτή τη στιγ-
μή βλέπουμε ιδιαίτερη δυναμική για
το καλοκαίρι στην TUI Γερμανίας και
στην TUI Ολλανδίας, όπου οι κρατήσεις
τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες

είναι αρκετά πάνω από το συγκρίσιμο
επίπεδο κρατήσεων για το καλοκαίρι
του 2019». «Οσον αφορά τη συνολική
τάση στις κρατήσεις για το καλοκαίρι,
η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου πα-
ραμένει μπροστά, παρουσιάζοντας
αύξηση 14% σε σύγκριση με το κα-
λοκαίρι του 2019. Οι πελάτες μας συ-
νεχίζουν να ξοδεύουν περισσότερα
στις διακοπές. Για τον χειμώνα 21/22
παρατηρήσαμε αύξηση 14% στις μέσες
τιμές και για το καλοκαίρι οι τιμές αυ-
ξήθηκαν κατά 20%. Δύο τάσεις συνε-
χίζονται: οι άνθρωποι κάνουν κράτηση
πολύ κοντύτερα στην αναχώρηση και
σε υψηλότερης ποιότητας πακέτα»,
αναφέρει.

Ο κ. Joussen αποκαλύπτει επίσης
πως ο συντελεστής φόρτωσης των α-

εροσκαφών της TUI το Πάσχα ήταν
95% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 91%
στη Γερμανία, εξηγώντας πως στο Η-
νωμένο Βασίλειο οι όγκοι ήταν 107%
εκείνων του 2019. 

«Η τάση στις κρατήσεις συνεχίζεται,
με τα επίπεδα κρατήσεων στο 117%
από τη Δευτέρα του Πάσχα σε σύ-
γκριση με το 2019, ενώ οι κρατήσεις
της τελευταίας στιγμής σε ολόκληρο
τον όμιλο τον Απρίλιο ήταν επίσης
σημαντικά υψηλότερες από τον ίδιο
μήνα του 2019, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, όπως στη Γερμανία, πάνω
από 60%». «Εμμένουμε στον στόχο
μας για το καλοκαίρι 2022, που προ-
βλέπει πως θα πλησιάσουμε τα επίπεδα
κρατήσεων του καλοκαιριού του 2019
σε όλες τις αγορές», καταλήγει.

Πού «επενδύει»
ο Δήμος Αθηναίων
για τη θερινή σεζόν
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τις επόμενες εβδομάδες αναμέ-
νεται να ανοίξει το Σύνταγμα, ενώ
παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων βρί-
σκεται σε διαβούλευση με τους ι-
διοκτήτες των τουριστικών λεωφο-
ρείων προκειμένου να σταθμεύουν
σε σημείο το οποίο «να βολεύει τους
επισκέπτες και τους επαγγελματίες,
αλλά και τους κατοίκους της πόλης»,
σημειώνουν πηγές του δήμου. Οι
τουρίστες οι οποίοι θα επισκεφθούν
κατά τη φετινή τουριστική περίοδο
την πόλη αναμένεται να αγγίξουν
σε αριθμό ακόμα και εκείνους του
2019, όπως δείχνουν τα στοιχεία
των κρατήσεων. 

Πηγές του Δήμου Αθηναίων το-
νίζουν ότι η πανδημία έδωσε την
ευκαιρία στις υπηρεσίες προβολής
και στη διοίκηση να επανασυστή-
σουν την πόλη διεθνώς. Στο επίκε-
ντρο της εκστρατείας αυτής βρίσκε-
ται το μήνυμα ότι «Αθήνα δεν είναι
μόνο η Ακρόπολη» αλλά και πολλά
άλλα σημεία που αναδεικνύονται
με έργα, όπως π.χ. η Ακαδημία Πλά-
τωνος, και τα οποία έχουν ως στόχο
να αυξήσουν τις διανυκτερεύσεις
των τουριστών στην πόλη. Παράλ-
ληλα, η διαχείριση της πανδημίας,
για την οποία κατά τη διάρκεια του
lockdown ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας έδωσε εύσημα στην πόλη, ε-
νισχύει το αίσθημα ασφάλειας για
τους επισκέπτες, αναφέρουν. Η κα-
θαριότητα και ο επαγγελματισμός
όσον αφορά τις προσφερόμενες υ-
πηρεσίες είναι δύο ακόμα σημεία
στα οποία ο Δήμος Αθηναίων έχει

επενδύσει. Οι ίδιες πηγές παραδέ-
χονται ότι τα έργα στο Σύνταγμα
άργησαν καθώς από τη μια βρέθηκαν
αρχαία και από την άλλη χρειάστηκε
να γίνουν παρεμβάσεις από τη ΔΕΗ
και την ΕΥΔΑΠ – επ’ ευκαιρία των
έργων. Ωστόσο, μέσα στις επόμενες
εβδομάδες, όπως τονίζουν, το νέο
Σύνταγμα θα παραδοθεί στο κοινό.
Παράλληλα σχεδιάζεται, σε συνεν-
νόηση με τους φορείς, η μεταφορά
της στάθμευσης των τουριστικών
λεωφορείων, που σταματούν επί της
Αμαλίας, σε άλλο σημείο, πέριξ του
Φιλοπάππου. Οσον αφορά τις εν-
στάσεις που διατυπώνονται, τονίζουν

ότι όσοι έρθουν στην Αθήνα φέτος
«θα δουν μια πόλη με μια καθημε-
ρινότητα πολύ ζωντανή, με νέες ε-
πιχειρήσεις και νέες επενδύσεις, μι-
κρές και μεγάλες. Μια πόλη που έχει
λύσει όλα της τα προβλήματα; Προ-
φανώς όχι. Αλλά μια πόλη που εξε-
λίσσεται και αλλάζει προς το καλύ-
τερο». 

Προβληματισμό για το εάν η πόλη
είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κύμα
τουριστών που προβλέπεται εξέ-
φρασε ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Αθήνα Είσαι Εσύ», Παύ-
λος Γερουλάνος, στο πρόσφατο δη-
μοτικό συμβούλιο.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

«Ο ήχος από τα ροδάκια της βαλίτσας που
σέρνεται είναι πλέον ο πιο κοινός θόρυβος
στην Πλάκα. Οι κάτοικοι βγαίνουν από το
σπίτι τους, ακόμα και σε μικρά σοκάκια, και
τρομάζουν από το πλήθος των ανθρώπων
που περπατά το μεγαλύτερο μέρος της η-
μέρας». Η μαρτυρία της Λυδίας Καρρά, προ-
έδρου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και κατοίκου
της παλαιότερης γειτονιάς της Αθήνας, είναι
ενδεικτική των συνεπειών που ήδη έχει η
υπέρμετρη αύξηση του τουρισμού στο κέ-
ντρο της πόλης. Εμπειροι πολεοδόμοι, όπως
ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης
Πολύζος, επισημαίνουν τον κίνδυνο το κέ-
ντρο της Αθήνας να χάσει την «ψυχή» του
και την πολυλειτουργικότητά του και να
μετατραπεί σε ένα τουριστικό «σκηνικό»,
ευάλωτο σε κάθε είδους κρίση. Επιστήμονες
και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
χαρακτηρίζουν άμεση την ανάγκη ελέγχου
των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου
Airbnb), καθώς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη
απειλή για την κατοικία.

«Το πρόβλημα του υπερτουρισμού απα-
σχολεί σοβαρά την ΕΛΛΕΤ. Μάλιστα ξεκινάμε
συνεργασία με τη Europa Nostra επί του
θέματος, καθώς απασχολεί πολλές ιστορικές
πόλεις, όπως η Λισσαβώνα, η Βενετία, η
Βαρκελώνη», λέει η κ. Καρρά. «Ως κάτοικος
της Πλάκας, μιας γειτονιάς για τη σωτηρία
της οποίας αγωνίστηκε η ΕΛΛΕΤ, γνωρίζω
πόσο σημαντικό είναι να έχουν θεσπιστεί
οι σωστές χρήσεις γης (εκεί ήμασταν τυχεροί,
γιατί το έκαναν δύο φωτισμένοι πολιτικοί,
ο Στέφανος Μάνος και ο Αντώνης Τρίτσης)

και να διαφυλάσσονται. Δυστυχώς αυτό δεν
συμβαίνει σήμερα. Βλέπουμε καταστήματα
εξυπηρέτησης της γειτονιάς να κλείνουν
και να υποκαθίστανται από καταστήματα
τουριστικών ειδών. Πρόσφατα έκλεισε ένα
κρεοπωλείο και έγινε κατάστημα πώλησης
τσαντών. Το πρόβλημα είναι ότι η Πλάκα
μετατρέπεται σε ένα “σκηνικό”. Καθημερινά
στα σοκάκια της κυκλοφορούν χιλιάδες ά-
γνωστοι άνθρωποι, το μέγεθος αυτού που
συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Ο κίνδυνος
λοιπόν είναι αυτό που πέτυχε η δημιουργία
ενός αυστηρού πλαισίου, να παραμείνουν
ή να ξαναγυρίσουν μόνιμοι κάτοικοι, εύποροι
ή μη, να χαθεί. Οταν χάνεται η αίσθηση γει-
τονιάς, όταν χάνονται οι καθημερινές εξυ-
πηρετήσεις και η καθημερινότητα γίνεται
δυσκολότερη, είναι ευκολότερο να ενδώσεις
στον “πειρασμό” του Airbnb και να μετα-
κομίσεις».

«Τα δύο θετικά της πρωτεύουσας αλλά
και άλλων ελληνικών πόλεων είναι η μείξη
των χρήσεων και η πολυλειτουργικότητα»,
εξηγεί ο Γιάννης Πολύζος, ομότιμος καθη-
γητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.
«Η έκρηξη του τουρισμού αυτή τη στιγμή
απειλεί και τα δύο. Εκδιώχνει τους μόνιμους
κατοίκους από το κέντρο, υποκαθιστώντας

τους με ανθρώπους “περαστικούς”. Γύρω
από αυτούς αναπτύσσεται μια αγορά εξυ-
πηρέτησης, από τα καταστήματα έως την
εστίαση και την αναψυχή, που υποκαθιστά
τις τοπικές χρήσεις. Είναι θετικό να βλέπεις
να ανακαινίζονται εγκαταλελειμμένα κτίρια
και να γίνονται μικρά κομψά ξενοδοχεία
των 10 δωματίων (όπως γίνεται λ.χ. στην
οδό Βύσσης ή στη Διδότου), είναι θετικό
να παίρνουν ζωή από τη νεολαία κομμάτια
του κέντρου, όπως η πλατεία Αγίας Ειρήνης.
Ομως υπάρχουν και πολλές επιπτώσεις. Από
την ηχορύπανση, την κατάληψη των δη-
μόσιων χώρων, το κυκλοφοριακό και την
επιβάρυνση των υποδομών της πόλης, έως
την εκδίωξη της κατοικίας».

Μια βασική αιτία είναι η αύξηση των κα-
ταλυμάτων, ιδίως βραχυχρόνιων μισθώσεων.
«Αυτό που είναι καινούργιο είναι η αγορά
ολόκληρων πολυκατοικιών και η μετατροπή

τους σε “κρυφά” ξενοδοχεία, χωρίς τη φο-
ρολογία ή τις προϋποθέσεις λειτουργίας
που αυτά έχουν – γι’ αυτό άλλωστε διαμαρ-
τύρεται τόσο έντονα ο κλάδος της φιλοξενίας.
Οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, όπως το Πα-
ρίσι και η Βαρκελώνη, το αντιμετώπισαν
σε επίπεδο δήμου, έθεσαν αυστηρούς πε-
ριορισμούς γιατί είδαν όχι μόνο τις συνέπειες,
αλλά και τα χαρακτηριστικά “φούσκας” που
αυτό έχει. Το Παρίσι αυτή την περίοδο προ-
σπαθεί να ενισχύσει την επιστροφή κατοίκων
στο κέντρο ιδίως μέσω κοινωνικής κατοικίας.
Πολλές πόλεις θέτουν χρονικούς περιορι-
σμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνο-
ψίζοντας, πρέπει να δούμε πώς δεν θα χά-
σουμε άλλους μόνιμους κατοίκους και πώς
θα διατηρήσουμε τις θετικές πλευρές της
ελληνικής πόλης. Είναι καιρός να γίνει μια
μελέτη φέρουσας ικανότητας για το κέντρο
της Αθήνας».

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Βερμούδες, τρέκινγκ παπούτσια και μπου-
καλάκια με νερό πριν από την ανάβαση
στην Ακρόπολη. Πλατύγυρα καπέλα, αέρινα
φορέματα, σανδάλια και αρχαιοελληνικές
τιάρες για τη βόλτα στα στενά της Πλάκας.
Κάποιοι φωτογραφίζονται με φόντο τον
Ιερό Βράχο, άλλοι μπροστά από το άγαλμα
της Κάλλας, μερικοί αγοράζουν λίγα φρούτα
από τους πλανόδιους στο Μοναστηράκι
για άμεση κατανάλωση, στα καταστήματα
έξω από την Αρχαία Αγορά ακούς κυρίως
«ξένα», γκρουπ με σημαιάκια ξεναγών α-
νεβοκατεβαίνουν από τα τουριστικά διώ-
ροφα λεωφορεία. Οι τουρίστες είναι εδώ.
Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια του-
ριστική ζωντάνια που οι επαγγελματίες

είχαν να δουν πριν από το ξέσπασμα της
πανδημίας. Τα στοιχεία του ΟΔΑΠ για την
επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων
επιβεβαιώνουν αυτή την αίσθηση, με την
επισκεψιμότητα να ανέρχεται περίπου
στα 2/3 του «χρυσού» 2019. Ενδεικτικά,
το α΄ τετράμηνο του 2019 επισκέφθηκαν
την Αρχαία Αγορά 178.702 άτομα και το
ίδιο χρονικό διάστημα φέτος ανήλθαν σε
125.082. Στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού οι
επισκέπτες το 2019 ήταν 67.996 και φέτος
41.392 άτομα. Την Ακρόπολη το α΄ τετρά-
μηνο του 2019 επισκέφθηκαν 742.220 ε-
πισκέπτες και φέτος 466.324 άτομα.

Στις 12 το μεσημέρι τα τουριστικά λε-
ωφορεία δημιουργούν ένα μικρό μποτι-
λιάρισμα στην κορυφή της Διονυσίου Α-
ρεοπαγίτου κατεβάζοντας τουρίστες που
ήρθαν με οργανωμένα πρακτορεία. Ο πρώ-
τος που τους υποδέχεται είναι ο Ιωακείμ
Μυλωνόπουλος, ένας ηθοποιός του δρόμου,
με τη στολή του Αθηναίου οπλίτη, που
βρίσκεται στην ίδια θέση τα τελευταία
τρία χρόνια. Φέτος μας λέει ότι πράγματι
οι τουρίστες είναι περισσότεροι, αλλά πα-
ραπονιέται ότι ελάχιστοι θέλουν να φω-
τογραφηθούν μαζί του, είτε ποζάρει σε
στάση προσοχής είτε σε θέση μάχης. 

«Ολοι κυκλοφορούν με κάρτες, κανένας
δεν έχει χρήματα πάνω του για μια φωτο-
γραφία», λέει και ζητάει από ένα ζευγάρι
να μην τον φωτογραφίζει με το κινητό του
τηλέφωνο. Ανηφορίζοντας το πλακόστρωτο
του Πικιώνη βλέπουμε τη μεγάλη ουρά
που έχει σχηματιστεί έξω από τα εκδοτήρια
για όσους δεν προέβλεψαν να εκδώσουν
ηλεκτρονικό εισιτήριο. Σκεπτικοί για το
αν θα μπουν στην ουρά ήταν οι Μάρτιν
Ντβόρσκι και Τόμας Μπέλονχαφ από την
Πράγα. «Ισως το προσπαθήσουμε το από-
γευμα για να δούμε τη δύση από την Α-
κρόπολη και να βγάλουμε ωραίες φωτο-

γραφίες. Ηρθαμε για ένα τριήμερο στην
Αθήνα. Είναι πολύ ζωντανή πόλη», λένε. 

Γεμάτος ήταν και ο βράχος του Αρείου
Πάγου από επισκέπτες που φωτογράφιζαν
τη θέα και έπαιρναν μια ανάσα στο ανοι-
ξιάτικο αεράκι. Εκεί βρήκαμε τον Αλεχά-
ντρο Μασάντο και τη σύντροφό του από
την Κολομβία. «Κάνουμε ένα ταξίδι με
σταθμούς σε όλη την Ευρώπη», σημειώ-
νουν. «Στην Αθήνα θα μείνουμε μία μέρα
και μετά θα φύγουμε για Σαντορίνη. Ε-
πόμενος σταθμός μας είναι η Βουδαπέστη». 

Την τουριστική ανάκαμψη επιβεβαιώνει
εμπειρικά και ο ξεναγός Δημήτρης Καρα-

τζάς που συναντήσαμε έξω από την Α-
κρόπολη. Τα περιοριστικά μέτρα της παν-
δημίας τα δύο τελευταία χρόνια πίεσαν
πολύ το επάγγελμά τους, σε συνδυασμό
με τον ανταγωνισμό από παράτυπους ξε-
ναγούς που δεν έχουν τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις. «Τα οργανωμένα γκρουπ
έχουν και την ξενάγηση στο πρόγραμμά
τους. Το δύσκολο για εμάς είναι οι μεμο-
νωμένοι επισκέπτες που έρχονται με μικρό
μπάτζετ και συνήθως δεν διαθέτουν χρή-
ματα για έναν ξεναγό. Σήμερα είμαι εδώ
από νωρίς το πρωί και δεν έχω κάνει ούτε
μία ξενάγηση», μας λέει.

Μαζί με την τουριστική ανάκαμψη έρ-
χονται και οι νέες - παλιές προκλήσεις
για το κέντρο της Αθήνας και τη βιωσι-
μότητά του. Κατηφορίζοντας την Απο-
στόλου Παύλου βλέπω ποδηλάτες και
δρομείς να προσπαθούν να αποφύγουν
τα έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων
της Ακρόπολης, που έχουν κόψει τον πε-
ζόδρομο σχεδόν στη μέση. Στο Κουκάκι,
νεαρά ζευγάρια με βαλίτσες μπαίνουν
και βγαίνουν από πολυκατοικίες, στις τα-
βέρνες κράχτες διαφημίζουν Greek salad
και ένα ντουέτο παίζει ζωντανά τις πρώτες
νότες του Ζορμπά.

Επιστροφή στα μεγέθη του 2019 σε όλες τις αγορές «βλέπει» η TUI
<<<<<<

Εντυπωσιακή ανάκαμψη
του τουρισμού αναμένει
το καλοκαίρι ο CEO του
κορυφαίου tour operator.

Για ολόκληρη τη σεζόν χειμώνα και καλοκαίρι 2022, οι κρατήσεις
θα είναι πολύ υψηλότερες από τα 8,9 εκατομμύρια που εκτιμούσα-
με στα τέλη Μαρτίου, υποστηρίζει ο CEO της TUI.

<<<<<<

«Αθήνα δεν είναι μόνο
η Ακρόπολη», το
μήνυμα που στέλνει
η αυτοδιοικητική αρχή.

<<<<<<

Εμπειροι πολεοδόμοι επιση-
μαίνουν τον κίνδυνο η πρω-
τεύουσα να μετατραπεί σε
ένα τουριστικό «σκηνικό», ευ-
άλωτο σε κάθε είδους κρίση.

<<<<<<

Ανηφορίζοντας το πλακό-
στρωτο του Πικιώνη βλέπου-
με τη μεγάλη ουρά που έχει
σχηματιστεί έξω από τα
εκδοτήρια για όσους δεν
προέβλεψαν να εκδώσουν
ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Οι συνέπειες
του υπερτουρισμού
στην πρωτεύουσα

Επιστήμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών χαρακτηρίζουν άμεση την ανάγκη ε-
λέγχου των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb), καθώς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη α-
πειλή για την κατοικία.

Τουριστική «άνοιξη» στην Αθήνα με προκλήσεις
Οι επισκέπτες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να καταφθάνουν. Η ελληνική πρωτεύουσα είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί;

Οι τουρίστες επιστρέφουν δυναμικά στην Αθήνα και στα μνημεία της και μαζί τους επανέρχονται οι προκλήσεις του μαζικού τουρισμού και της σωστής διαχείρισης των αστικών χώρων που απευθύνονται σε όλους.
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Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

«Μαμά, κοίτα πόσο κόσμο έχει», φώ-
ναζε το νήπιο στη μέση της αίθουσας
αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελ.
Βενιζέλος», περιμένοντας την πα-
ράδοση των αποσκευών. Η μητέρα
του μας εξήγησε ότι ο μικρός Ενρίκε
είναι 3,5 ετών και αυτό ήταν το πρώτο
ταξίδι της ζωής του. Λόγω των μέ-
τρων περιορισμού δεν είχε αντικρίσει
πολυκοσμία ποτέ του. Ο νεαρός Ι-
σπανός εντυπωσιάστηκε από την
κοσμοσυρροή, την οποία το σύνολο
της αεροδρομιακής κοινότητας προ-
σπαθεί να συνηθίσει. «Φτιάχνουμε
καφέδες ασταμάτητα, δεν προλα-
βαίνουμε», μας είπε ο Κώστας, υ-
πάλληλος καφετέριας, έχοντας μπρο-

στά του τέσσερα χάρτινα ποτήρια
που περίμεναν υπομονετικά να γε-
μίσουν. Δύο χρόνια πρωτόγνωρων
συνθηκών για τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών έδωσαν τη θέση τους στην
κανονικότητα, η οποία ήρθε μαζί με
το Πάσχα.

Πριν από δύο χρόνια περπατούσες
στους διαδρόμους του αεροδρομίου
και άκουγες τα βήματά σου, γιατί
στην πραγματικότητα ήσουν μόνος
σε έναν πελώριο χώρο που σχεδιά-
στηκε για να εξυπηρετήσει εκατομ-
μύρια επιβάτες. Σήμερα η κίνηση
ξεπερνά κάθε προσδοκία, όπως ε-
ξηγούν υπάλληλοι του ΔΑΑ. «Ξαφνικά
επικρατεί πανικός, όχι γιατί δεν ξέ-
ρουμε ή δεν μπορούμε να διαχειρι-
στούμε τον αυξημένο αριθμό επι-

βατών, αλλά γιατί απαιτείται κάποιος
χρόνος προσαρμογής», λέει στην
«Κ» η Μαρία, που απασχολείται στην
εξυπηρέτηση επιβατών. Το φετινό
Πάσχα φαίνεται ότι σηματοδότησε
την «άνοιξη» του ΔΑΑ, καθώς η κί-
νηση εκτινάχθηκε, ενώ οι προγραμ-
ματισμένες εποχικές πτήσεις έκαναν
την εμφάνισή τους νωρίτερα από
κάθε άλλη χρονιά. Το γεγονός ότι
καθολικό και ορθόδοξο Πάσχα συ-
νέπεσαν φέτος με την άρση των πε-
ριορισμών στις μετακινήσεις στην
πλειονότητα των ευρωπαϊκών, και
όχι μόνο, χωρών, άνοιξε διάπλατα
τον δρόμο για την υποδοχή πλειάδας
ταξιδιωτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κίνηση
εξωτερικού κατέγραψε αύξηση 612%

τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021, ωστόσο η
σύγκριση με το 2019 εμφανίζει κά-
ποια υστέρηση (-20%). Θετικά τα
σημάδια και από την εγχώρια αερο-
πορική αγορά, καθώς τον Απρίλιο
η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά
244,7% σε σχέση με το 2021, κατα-
γράφοντας συγκρατημένη μείωση
(-4,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019. Συνολικά τον περα-
σμένο μήνα ο ΔΑΑ εξυπηρέτησε
1,679 εκατ. επιβάτες, 428,2% περισ-
σότερους από ό,τι το 2021 και 15,5%
λιγότερους από ό,τι το 2019. Στελέχη
του αεροδρομίου εξηγούν ότι η κί-
νηση εξακολούθησε να επηρεάζεται
από την πανδημία και τον Απρίλιο,
ωστόσο εμφανίζονται πολλά υπο-

σχόμενα σημάδια ανάκαμψης.
Οι συνθήκες ταξιδιού είναι ση-

μαντικά βελτιωμένες, όπως επιση-
μαίνουν υπάλληλοι του αεροδρομίου.
Και αυτό γιατί αφενός δεν υπάρχουν
πλέον οι έλεγχοι για τα τεστ κορω-
νοϊού, που καθυστερούσαν όλη τη
διαδρομή του ταξιδιώτη από και
προς το αεροσκάφος, αφετέρου έχει
αυξηθεί και το προσωπικό που διε-
ξάγει τους διαβατηριακούς και τε-
λωνειακούς ελέγχους. Ετσι, ουρές
και αναμονές δεν παρατηρούνται,
παρά τη σημαντική αύξηση της κί-
νησης. Παραδοσιακά στο αεροδρόμιο
της Αθήνας οι ώρες αιχμής εντοπί-
ζονται από τις 7 έως τις 10 το πρωί
και εν συνεχεία το απόγευμα. Η συν-
θήκη αυτή δεν έχει μεταβληθεί, ε-

παναφέροντας τους εργαζομένους
του αεροδρομίου στην κανονική,
προ πανδημίας, εποχή.

«Οταν εργάζεσαι στο αεροδρόμιο,
είσαι μαθημένος να βλέπεις κόσμο.
Πολύ κόσμο. Δεν είναι όλοι ευχάρι-
στοι, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι
πολλοί. Η τελευταία διετία –πέραν
των διαστημάτων που δεν εργαστή-
καμε– ήταν μια περίοδος που μας
έβγαλε έξω από τα νερά μας», εξηγεί
την «Κ» υπάλληλος σεκιούριτι του
αεροδρομίου. Περπατώντας στον
χώρο αφίξεων αλλά και στο επίπεδο
αναχωρήσεων του αεροδρομίου,
διακρίνει κανείς μια ευθυμία στα
πρόσωπα που συναντά. Μπορεί να
μην είναι συνειδητή αλλά είναι υ-
παρκτή.

Δυναμική ανάκαμψη του τουρι-
σμού σε επίπεδα που θα πλησιά-
σουν κατά πολύ εκείνα του 2019,
τελευταία χρονιά πριν από την
πανδημία, και ρεκόρ σε αφίξεις
και ταξιδιωτικές εισπράξεις έχουν
αρχίσει να προεξοφλούν φορείς
της τουριστικής βιομηχανίας. Ο
πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται
πως έχει σταματήσει να επηρε-
άζει τη διάθεση των Ευρωπαίων
αλλά και των Αμερικανών να
προχωρήσουν σε κρατήσεις και
να πραγματοποιήσουν ταξίδια,
ενώ ο προγραμματισμός των α-
εροπορικών θέσεων των μεγάλων
εταιρειών δείχνει πως ετοιμάζο-
νται για μια ισχυρή θερινή σεζόν.
Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ταξιδιών (ETC) δείχνουν
πως ο δείκτης εμπιστοσύνης
στον τομέα καταγράφει νέο υ-
ψηλό, με 3 στους 4 Ευρωπαίους
να σχεδιάζουν να ταξιδέψουν
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η ανά-
καμψη του τουρισμού είναι εμ-
φανής και στα στοιχεία του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
(Eurocontrol), που για το διάστη-
μα μέχρι και τις 29 Μαΐου δεί-
χνουν πως στην Ελλάδα το πτη-
τικό έργο διαμορφώνεται στα-
θερά σε επίπεδα άνω του 90%
του 2019.

Στην τρέχουσα περίοδο, μετά
ένα πολύ ικανοποιητικό Πάσχα,
η ανάκαμψη εντοπίζεται στο
κομμάτι των city breaks, των τα-
ξιδιών δηλαδή κυρίως στην Ατ-
τική. Ωστόσο, καταγράφονται ε-
πιδόσεις διαφορετικών ταχυτή-
των: στα μεγάλα πεντάστερα ξε-
νοδοχεία του κέντρου τα Σαβ-
βατοκύριακα επιτυγχάνονται πο-
λύ υψηλές πληρότητες, όπως και
σε αυτά στην Αττική Ριβιέρα.
Αλλά καθώς η απόσταση από το
κέντρο και την ακτογραμμή με-
γαλώνει, οι πληρότητες πέφτουν
σημαντικά. Τα τρέχοντα μέσα
επίπεδα πληρότητας για τα ξε-
νοδοχεία συνεχούς λειτουργίας
υπολογίζονται στο 50%, αναφέ-
ρουν θεσμικοί φορείς στην «Κ».

Επίσης, ολοένα και ισχυρότεροι
ανταγωνιστές των ξενοδοχείων
είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Επισκέπτες από τη Γερμανία, τη
Γαλλία αλλά και τις Ηνωμένες
Πολιτείες κυριαρχούν στις αφί-
ξεις, ενώ η μέση κατά κεφαλήν
δαπάνη ανά επίσκεψη διαμορ-
φώνεται σε υψηλά επίπεδα. Οσον
αφορά τις προοπτικές των προ-
ορισμών εκτός Αττικής, σύμφωνα
με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του
ΙΝΣΕΤΕ οι αφίξεις εν γένει εξε-
λίσσονται πολύ ικανοποιητικά,
με τα 14 περιφερειακά αεροδρό-
μια από την αρχή της σεζόν να
καταγράφουν αύξηση αφίξεων
και σε σχέση με το 2019. Επίσης,

αυξημένος είναι και ο αριθμός
των προγραμματισμένων θέσεων
για τα περιφερειακά αεροδρόμια
κατά την επικείμενη θερινή σεζόν
σε σχέση με την αντίστοιχη του
2019.

Την εκτίμηση πως το φετινό
καλοκαίρι ο τουρισμός θα ανα-
κτήσει σχεδόν το 100% των με-
γεθών του 2019 επιβεβαιώνει και
ενημέρωση του Fritz Joussen,
CEO της TUI AG, ομίλου που έχει
το μεγαλύτερο μερίδιο στα ορ-
γανωμένα ταξίδια στην Ελλάδα.
«Εμμένουμε στον στόχο μας για
το καλοκαίρι, που προβλέπει πως
θα πλησιάσουμε τα επίπεδα του
2019 σε όλες τις αγορές», λέει ο
κ. Joussen, ο οποίος έχει δηλώσει
στην «Κ» πως θα φέρει περισσό-
τερα από 3 εκατομμύρια επισκέ-
πτες φέτος στην Ελλάδα.

Υψηλές «πτήσεις»
στον τουρισμό
δείχνουν οι κρατήσεις

<<<<<<

Στην τρέχουσα περίο-
δο, έπειτα από ένα
πολύ ικανοποιητικό
Πάσχα, η ανάκαμψη
εντοπίζεται στο κομ-
μάτι των city breaks,
των ταξιδιών δηλαδή
κυρίως στην Αττική.

<<<<<<

«Ξαφνικά επικρατεί πανι-
κός, όχι γιατί δεν μπορού-
με να διαχειριστούμε τον
αυξημένο αριθμό επιβα-
τών, αλλά γιατί απαιτείται
χρόνος προσαρμογής»,
λέει στην «Κ» υπάλληλος
στην εξυπηρέτηση.

«Πετάει» το αεροδρόμιο
Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

«Πλημμύρισε» το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» από ταξιδιώτες του εσωτερικού και προπάντων του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κίνηση εξωτερικού
κατέγραψε αύξηση 612% τον Απρίλιο συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Από τις αρχές του έτους, ο προμηθευτής
γυάλινων μπουκαλιών έχει αυξήσει τις
τιμές κατά 70% συνολικά. Το γεγονός
ότι ο χυμός που χρησιμοποιούμε για τα
αναψυκτικά μας έχει αυξηθεί κατά μο-
νοψήφιο ποσοστό, ακόμη και αν αυτό
είναι 9%, πλέον το θεωρούμε σχεδόν α-
μελητέο μπροστά στις άλλες ανατιμή-
σεις». Με αυτά τα λόγια ο Μιχάλης Τσα-
ούτος, γενικός διευθυντής της βιομη-
χανίας αναψυκτικών ΕΨΑ, περιγράφει
στην ουσία αυτό που αντιμετωπίζουν
σχεδόν όλες οι βιομηχανίες του κλάδου
τροφίμων και ποτών από τα μέσα του
2021 και με την κατάσταση πλέον να ε-
πιδεινώνεται μετά την έναρξη του πο-
λέμου στη Ρωσία. Η εταιρεία του έχει
προβεί σε ανατιμήσεις που μεσοσταθμικά
είναι 7% και θα προχωρούσε σύντομα
και σε νέες εάν δεν ανακοινωνόταν η
επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η μετακύλιση πλέον του αυξημένου
κόστους παραγωγής στις τιμές λιανικής
αναμένεται να αποτυπωθεί και στον δεί-
κτη τιμών καταναλωτή για τον μήνα Α-
πρίλιο, ο οποίος ανακοινώνεται από την
ΕΛΣΤΑΤ σήμερα το μεσημέρι, με τις προ-
βλέψεις να κάνουν λόγο για εκτόξευσή
του σε επίπεδα άνω του 10%.

Κατά 45% έχουν αυξηθεί μεσοσταθ-
μικά οι πρώτες ύλες (όσπρια και ρύζι)
που χρησιμοποιεί η γνωστή βιομηχανία
οσπρίων 3άλφα, όπως επισημαίνει ο γε-
νικός διευθυντής της, Κωνσταντίνος
Καραγεωργίου. «Η εταιρεία μας δεν είχε
προβεί σε ανατιμήσεις εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, καθόλου κατά τη δεκαετία
της οικονομικής κρίσης και ούτε μέχρι
πρόσφατα. Η άνοδος στις τιμές των πρώ-
των υλών, οι οποίες αποτελούν το 70%
του συνολικού κόστους, μας οδήγησαν
σε ανατιμήσεις της τάξεως του 6%», ε-
πισημαίνει ο κ. Καραγεωργίου.

Ο πληθωρισμός και το πλήγμα στο
εισόδημα των νοικοκυριών δεν είναι οι
μοναδικές συνέπειες της εκρηκτικής
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
Οπως αποκαλύπτει ο ίδιος, οι παραγωγοί
φασολιών της Καβάλας δήλωσαν ότι δεν
θα φυτέψουν τα χωράφια τους λόγω των
πολύ υψηλών τιμών στα λιπάσματα. Η
άρνηση - αδυναμία γεωργών και κτηνο-
τρόφων να συνεχίσουν φέτος την πα-
ραγωγή τους, καθώς είναι ασύμφορη η

άσκηση της αγροτικής και κτηνοτροφι-
κής δραστηριότητας, έχει καταγραφεί
και σε άλλες περιπτώσεις. Οι φυτεύσεις
καρπουζιών και πεπονιών είναι μειωμένες
κατά 30%, κάτι που αποδίδεται στο κό-
στος των λιπασμάτων, ενώ σημαντική
είναι η μείωση που καταγράφεται στην
παραγωγή της γραβιέρας Νάξου, λόγω
της περιορισμένης παραγωγής γάλακτος
που σχετίζεται με τον υποσιτισμό των
αγελάδων και με το γεγονός ότι οι πα-
ραγωγοί, εξαιτίας του αυξημένου κόστους
των ζωοτροφών, επέλεξαν να οδηγήσουν

πολλά ζώα στη σφαγή παρά να συνεχί-
ζουν να τα εκτρέφουν. 

Η αύξηση όλων των παραγόντων κό-
στους παραγωγής επηρεάζει και την α-
νταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊ-
όντων που αναζητούν διέξοδο στις ξένες
αγορές.

«Πληρώνουμε πολύ ακριβότερα τα
γυάλινα βάζα και δεν βρίσκουμε τους
τύπους χαρτοκιβωτίων που χρησιμοποι-
ούσαμε τα προηγούμενα χρόνια», τονίζει
ο Ζαφείρης Τρικαλινός, πρόεδρος της ε-
ταιρείας «Τρικαλινός», παγκοσμίως γνω-
στής για το αυγοτάραχό της. Βασικό πρό-
βλημα για την εταιρεία είναι η πολύ με-
γάλη αύξηση του μεταφορικού κόστους,
καθώς το 42% του τζίρου της προέρχεται
από εξαγωγές, με τις μεγαλύτερες αγορές
να είναι μακριά. Κυριότερη αγορά είναι
η Γαλλία και ακολουθούν η Ιαπωνία και
η Ταϊβάν. «Πρέπει να στείλω 100 κιλά
αυγοτάραχο στη Νέα Υόρκη και μου ζη-
τούν 3.500 ευρώ. Προ πανδημίας πλήρωνα

για την ίδια ποσότητα 400 ευρώ», λέει ο
κ. Τρικαλινός. Ο λόγος; Ο επίναυλος καυ-
σίμου που έχει θέσει η αεροπορική εται-
ρεία για πτήσεις cargo, επίναυλος που
ήταν 19% προ πανδημίας και τώρα έχει
φτάσει στο 44%. Μάλιστα αυξάνεται σε
εβδομαδιαία βάση!

Στις παράπλευρες συνέπειες αυτής
της κατάστασης είναι η άνοδος των πω-
λήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας,
όπως επισημαίνει ο κ. Καραγεωργίου,
και πιθανόν και των πωλήσεων των προϊ-
όντων που πωλούνται χύμα. Επιπλέον,
οι βιομηχανίες τροφίμων έχουν να α-
ντιμετωπίσουν και το ενδεχόμενο δια-
ταραχών στις σχέσεις τους με τους λια-
νεμπόρους, καθώς μπορεί να είχαν υ-
πογράψει πέρυσι συμβόλαιο για την πα-
ραγωγή, για παράδειγμα, αναψυκτικών
ιδιωτικής ετικέτας, όμως φέτος η τιμή
της ζάχαρης έχει αυξηθεί κατά 50% και
δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στο
προϊόν.

Εκτίναξη κόστους παραγωγής
στη βιομηχανία τροφίμων
Στα ύψη οι τιμές των πρώτων υλών, ακριβότερα τα προϊόντα στα ράφια «Κόφτη» σε διάφορες δαπάνες, ακόμη

και σε αυτές για τρόφιμα και ηλεκτρικό
ρεύμα, βάζουν πλέον οι καταναλωτές,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το
κύμα ακρίβειας, ενώ την ίδια ώρα ανα-
ζητούν και πάλι τις προσφορές στα σού-
περ μάρκετ και επιλέγουν φθηνότερα
προϊόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ερευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), το 60% του κοινού δηλώνει
ότι έχει μειώσει το τελευταίο διάστημα
την κατανάλωση ρεύματος. Εντονη
είναι επίσης η τάση εξοικονόμησης
χρημάτων από την αναβολή αγορών
που δεν θεωρούνται πρώτης προτεραι-
ότητας. Ετσι, το 75% δηλώνει ότι έχει
αναβάλει αγορές για προσωπικά αντι-
κείμενα, για ρούχα ή για είδη σπιτιού,
κάτι που ενδεχομένως θα επηρεάσει
αρνητικά και την αγοραστική κίνηση
στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, το
41% αποφεύγει να κάνει αγορές προ-
κειμένου να έχει χρήματα σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.

«Κόφτης» μπαίνει και στις δαπάνες
που αφορούν βασικά αγαθά, μέσω της
στροφής των καταναλωτών σε φθηνό-
τερες λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα
η αγορά προϊόντων που βρίσκονται σε
προσφορά, καθώς και προϊόντων ιδιω-
τικής ετικέτας.

Το 79% του κοινού δηλώνει ότι κυ-
νηγάει περισσότερο προσφορές και εκ-
πτώσεις. Αλλωστε, σύμφωνα με το ΙΕΛ-
ΚΑ, η μέση εξοικονόμηση των κατανα-
λωτών από τις προσφορές και τις εκ-
πτώσεις στο σούπερ μάρκετ σταθερά
ξεπερνάει το 13%. Το 74% δηλώνει ότι
επιλέγει οικονομικότερες ή φθηνότερες
επιλογές προϊόντων, κάτι που αποδει-
κνύεται από την αύξηση των πωλήσεων
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας το
πρώτο τρίμηνο του 2022, η οποία πλη-
σιάζει το 10%. Το 61% δηλώνει ότι έχει
μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη
τροφίμων και είδη παντοπωλείου.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης
η σημασία που δίνουν ξανά οι κατανα-
λωτές στο κριτήριο της τιμής όταν ε-
πιλέγουν ένα προϊόν. Συνολικά τον τε-
λευταίο χρόνο από τον Ιούλιο του 2021
και μετά, η χρηματική δαπάνη αποτελεί
το βασικό κριτήριο, αλλά ειδικά στην
τελευταία μέτρηση του Απριλίου 2022
η ένταση είναι εντυπωσιακή. Ετσι, ενώ
τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό
του αγοραστικού κοινού που αγόραζε

με βασικό κριτήριο τα χρήματα κινούταν
περί το 30%, στο ίδιο επίπεδο με το κρι-
τήριο της ποιότητας, σήμερα το ποσοστό
αυτό πλησιάζει το 60%, ενώ το κριτήριο
της ποιότητας υποχωρεί στο 27%. Επί-
σης, υποχωρούν τα ποσοστά όσων ε-
πιλέγουν ως βασικό κριτήριο τον χρόνο
και την άνεση, στο 6% από 17% τον Α-
πρίλιο του 2021, καθώς και όσων επι-
λέγουν με βάση την υγιεινή και την α-
σφάλεια, σε 8% από 12% τον Απρίλιο
του 2021 και 30% τον Απρίλιο του 2020.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ πραγματοποι-
ήθηκε την περίοδο 5-10 Απριλίου 2022
και αφορούσε ανάμεσα σε άλλα θέματα
και την αντιλαμβανόμενη επίδραση του
πολέμου στην Ουκρανία στις κατανα-
λωτικές συνήθειες στην Ελλάδα. Η έ-
ρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα
1.000 καταναλωτών.

Ο πόλεμος και η ενεργειακή ακρίβεια έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Από τα γυάλινα μπουκάλια
και βάζα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες μέχρι τις πρώτες ύλες (χυμοί, όσπρια κ.ά.). Επιπλέον, γεωργοί και κτηνοτρόφοι περιορίζουν
την παραγωγή τους καθώς λιπάσματα και ζωοτροφές είναι πολύ ακριβά.

Αγορές βασικών ειδών
και οικονομία
στο ηλεκτρικό ρεύμα

<<<<<<<

Τα γυάλινα μπουκάλια 
για τους χυμούς της ΕΨΑ 
έχουν ανατιμηθεί 70% και 
τα όσπρια που χρησιμοποιεί
η 3 άλφα, 45%.

Το 61% δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολι-
κά τις αγορές σε είδη τροφίμων και πα-
ντοπωλείου.

<<<<<<

Το 79% του κοινού δηλώνει
ότι κυνηγάει περισσότερο
προσφορές και εκπτώσεις,
σύμφωνα με έρευνα του
ΙΕΛΚΑ.

Στενεύουν τα περιθώρια για νέα μέτρα
Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

To μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας
φέτος είναι ο πληθωρισμός, αναγνώρισε,
μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς
ήδη η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις σο-
βαρές παρενέργειές του στο επίπεδο
της κοινωνικής πίεσης αλλά και της α-
νόδου του κόστους δανεισμού της χώ-
ρας.

Ο κ. Σταϊκούρας εκτίμησε ότι ο πλη-
θωρισμός θα φτάσει το 5,6% κατά μέσον
όρο φέτος, όπως αναφέρει το Πρόγραμμα
Σταθερότητας, που κατατέθηκε στις
Βρυξέλλες προ 10ημέρου. Σημείωσε ότι
η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να χρη-
ματοδοτήσει κυρίως τα τιμολόγια του
ρεύματος για να στηρίξει τους πολίτες
από την ακρίβεια και ότι οι επιλογές
της συμβαδίζουν με τις συστάσεις της
Κομισιόν, η οποία δεν θεωρεί τη μείωση
των έμμεσων φόρων ως την καλύτερη
παρέμβαση. Είπε, επίσης, ότι με τα 3,2
δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν την πε-

ρασμένη εβδομάδα για τη στήριξη των
νοικοκυριών, εκ των οποίων το 1,1 δισ.
ευρώ θα προέλθει από τον προϋπολο-
γισμό, εξαντλούνται τα περιθώρια του
προϋπολογισμού, με τα σημερινά δε-
δομένα. Αφησε όμως ανοιχτό να υπάρ-
ξουν νέα περιθώρια στο μέλλον, ανάλογα
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Αλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο, τα πε-
ριθώρια για τα μέτρα της περασμένης
εβδομάδας τα έδωσαν η καλύτερη από
την προβλεπόμενη εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού του 2021, η καλή πορεία
του φετινού πρώτου τετραμήνου και
τα 39 δισ. ευρώ των ταμειακών διαθε-
σίμων. 

Το κόστος των μέτρων για Μάιο και
Ιούνιο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης και τη φορο-
λόγηση (με συντελεστή 90%) των υπε-
ρεσόδων των εταιρειών ενέργειας, για

τα οποία ο υπουργός Επικρατείας Ακης
Σκέρτσος είπε, επίσης στον ΣΚΑΪ, ότι
η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στο μέτωπο του κόστους δανεισμού,
το δεκαετές ομόλογο έχει φτάσει στο
3,6%, από 1,3% στις αρχές του χρόνου,
καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη
να ενταχθεί, επιτέλους, η χώρα και πάλι
στην επενδυτική βαθμίδα, ώστε να κα-
ταστεί λιγότερο ευάλωτη στις επιθέσεις
των αγορών. Στην κατεύθυνση αυτή θα
βοηθήσει η έξοδος από την ενισχυμένη
εποπτεία, για την οποία ο κ. Σταϊκούρας
ανακοίνωσε χθες ότι θα τεθεί από τον
ίδιο στο συμβούλιο υπουργών Οικονο-
μικών της 16ης Ιουνίου, «εκτιμώ με ε-
πιτυχία, ώστε να βγούμε τον Αύγου-
στο».

Αυτό συνεπάγεται, όπως είπε, ότι οι
αξιολογήσεις θα μειωθούν (θα είναι μία

ανά εξάμηνο, αντί ανά τρίμηνο που
είναι τώρα) και η Ελλάδα θα ανήκει
πλέον στην ίδια κατηγορία με τις άλλες
χώρες που εντάχθηκαν επίσης σε προ-
γράμματα στήριξης, όπως η Ισπανία, η
Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ιρλανδία,
και θα αφήσει πίσω της την περίοδο
που ήταν η εξαίρεση. 

Ο κ. Σταϊκούρας εκτίμησε ότι αυτό
θα έχει θετική επίπτωση και στο κόστος
δανεισμού. Για την ένταξη στην επεν-
δυτική βαθμίδα επανέλαβε ότι ο στόχος
είναι να επιτευχθεί το 2023, ενώ για την
επόμενη χρονιά η κυβέρνηση θα επι-
διώξει επίσης να συμφωνήσει σε ρεα-
λιστικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Για την πορεία της οικονομίας φέτος,
πάντως, προέβλεψε ότι θα είναι καλή,
αν και θα έχει «διαταραχές», όπως τις
ονόμασε. Η ανάπτυξη εκτιμάται στο
3,1%.

<<<<<<<

Με το πακέτο των 3,2 δισ.
ευρώ εξαντλούνται τα περι-
θώρια του προϋπολογισμού,
με τα σημερινά δεδομένα.

Εξοδο της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο προβλέπει ο υπουργός Οι-
κονομικών. Η κίνηση θα έχει θετική επίπτωση στο κόστος δανεισμού της χώρας, εκτιμά ο
κ. Σταϊκούρας.

Μεγάλες πιέσεις στον κλάδο της ένδυσης
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Πιέσεις συνεχίζουν να ασκούνται στον
«πολύπαθο» –όπως τον χαρακτηρίζουν
παράγοντες της αγοράς– κλάδο της έν-
δυσης λόγω της αύξησης του κόστους
της ενέργειας, του κύματος ακρίβειας,
της πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος,
των κακών καιρικών συνθηκών κατά τη
διάρκεια του Μαρτίου αλλά και της κακής
ψυχολογίας του κόσμου λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία. 

Οπως έδειξε και πρόσφατη έρευνα της
Focus Bari που διεξήχθη 5-12 Απριλίου,
λόγω της ακρίβειας το 56% των Ελλήνων
μείωσε την κατανάλωση προϊόντων έν-
δυσης - υπόδησης, ενώ το 18% σταμάτησε
τελείως να τα αγοράζει. Στο μεταξύ, με-
γάλες επιχειρήσεις, όπως ο όμιλος Β&F,
που αναπτύσσει τα γνωστά brands BSB
και Lynne, παρά τη σημαντική άνοδο στα

βασικά οικονομικά μεγέθη για τη χρήση
του 2021, παραμένουν επιφυλακτικές –
τουλάχιστον μέχρι στιγμής– ως προς την
υλοποίηση επενδύσεων για την περαιτέρω
επέκτασή τους. «Κάθε χρόνο καταρτίζουμε
ένα επενδυτικό πλάνο. Αναφορικά με το
“άνοιγμά” μας, έχουμε αποφασίσει να κά-
νουμε υπομονή ένα δίμηνο - τρίμηνο για
να δούμε τι γίνεται», αναφέρουν στην
«Κ» κύκλοι της εταιρείας. Σε επίπεδο ο-
μίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα
77,96 εκατ. ευρώ το 2021, από 55,17 εκατ.
ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη δια-
μορφώθηκαν στα 8,14 εκατ. ευρώ έναντι
ζημιών 1,05 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι
προσφάτως ο όμιλος ανακάλεσε και την
απόφασή του για δημιουργία θυγατρικής
στη Βουλγαρία.

Ακολουθώντας την πορεία του κλάδου
της ένδυσης, ο όμιλος B&F σημείωσε
άνοδο πωλήσεων 27% το πρώτο δίμηνο
του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη

περίοδο του 2021, αύξηση που αποδίδεται
στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο διάστημα
του διμήνου του 2021 η αγορά ήταν κλει-
στή λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε μέσα στην εβδομάδα ο Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ε-
τοιμου Ενδύματος Ελλάδος, το πρώτο δί-
μηνο του 2022 οι λιανικές πωλήσεις εν-
δυμάτων σημείωσαν αύξηση 46% και α-
νήλθαν στα 240 εκατ. ευρώ, από 164,5
εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2021
(όταν τα εμπορικά καταστήματα παρέ-
μειναν κλειστά στο μεγαλύτερο διάστημα),
ενώ και η συνολική αξία των εξαγωγών
της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουρ-
γίας ανήλθε το ίδιο διάστημα σε 412 εκατ.
ευρώ έναντι 309 εκατ. ευρώ το 2021.
Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως
του 55%, σημειώθηκε και στις εισαγωγές.
«Από τον Μάρτιο και μετά, η περίοδος
είναι άσχημη. Οι πωλήσεις σε σχέση με

το 2019 έχουν μειωθεί στην εγχώρια
αγορά, ενώ υποτονικές ήταν και την πε-
ρίοδο του Πάσχα, με εξαίρεση ενδεχομέ-
νως την κατηγορία του παιδικού ενδύ-
ματος», αναφέρουν εκπρόσωποι του Συν-
δέσμου. 

«Η ένδυση - υπόδηση είναι ο κλάδος
που έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση όλα
τα προηγούμενα χρόνια, αυτός που επλήγη
περισσότερο στην πανδημία και τώρα
λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ενδεικτικά,
ο κλάδος αυτός έχει απολέσει το 65% του
τζίρου στη δεκαετία 2009-2019», σημειώνει
ο Θεόδωρος Καπράλος, αντιπρόεδρος της
ΕΣΕΕ και πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Πειραιώς, υποστηρίζοντας πως το
Πάσχα οι καταναλωτές, ευλόγως, το ήδη
ελαχιστοποιημένο διαθέσιμο εισόδημά
τους αποφάσισαν να το διαθέσουν για να
φύγουν εκτός Αθηνών, κάτι που αποδει-
κνύει πως ο τζίρος στον κλάδο της ένδυσης
ήταν υποτονικός. 

<<<<<<<

Σύμφωνα με έρευνα, το
56% των Ελλήνων μείωσε
τις αγορές ρούχων και πα-
πουτσιών, ενώ το 18% στα-
μάτησε τελείως να τα αγο-
ράζει.

Από τον Μάρτιο και μετά, η κατάσταση στην αγορά είναι άσχημη, λένε παράγοντες του
κλάδου. Οι πωλήσεις σε σχέση με το 2019 έχουν μειωθεί, ενώ υποτονικές ήταν και την πε-
ρίοδο του Πάσχα.
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Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αναμένεται να προκαλέσει ο...
επίμονος πληθωρισμός είναι η διεύ-
ρυνση των εισοδηματικών ανισοτή-
των μέσα στο 2022. Από τους έχοντες
τα χαμηλότερα εισοδήματα στη χώρα
–ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους,
εργαζομένους με μερική απασχόληση,
εργαζομένους που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό– αυξήσεις εισοδή-
ματος έχουν «κλειδώσει» προς το πα-
ρόν μόνο για όσους αμείβονται με
τον κατώτατο μισθό αλλά και τους
δικαιούχους του τακτικού επιδόματος
ανεργίας. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι
δεν έχουν φέτος λαμβάνειν, ενώ είναι
αμφίβολο αν θα δουν αύξηση και
από τις αρχές του 2023 (σ.σ εξαρτάται
από το αν έχουν αρνητική ή θετική
προσωπική διαφορά στη σύνταξή
τους). Και από τους ανέργους, κάποια
επιπλέον χρήματα θα εισπράξουν
μόνον όσοι εισπράττουν το τακτικό
επίδομα ανεργίας και αυτό επειδή
είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο
μισθό. Ο Μάιος θα είναι ο μήνας κατά
τον οποίο περισσότεροι από 650.000
εργαζόμενοι που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό θα μπορέσουν να
διαπιστώσουν αν με την αύξηση που
δικαιούνται μετά την απόφαση της
κυβέρνησης θα καταφέρουν να κα-
λύψουν το πρόσθετο κόστος εξαιτίας
του διψήφιου πληθωρισμού. Ο κα-
τώτατος μισθός σε καθαρούς όρους
θα αυξηθεί κατά 42,6 ευρώ, καθώς
από τη μεικτή αύξηση που συνεπά-
γεται η ποσοστιαία μεταβολή του
7,5% (περίπου 54 ευρώ), τα 11 ευρώ
«χάνονται» από τις κρατήσεις φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών. Με δι-
ψήφια αύξηση στον κλαδικό δείκτη
των τροφίμων και διατήρηση του ε-
νεργειακού πληθωρισμού σε επίπεδα
άνω του 50%, η δαπάνη για την κά-
λυψη των συγκεκριμένων βασικών
αναγκών μπορεί να απορροφήσει
πάνω από το 11% του διαθέσιμου ει-
σοδήματος. Κάτι που σημαίνει ότι
ακόμη και αυτός που αμείβεται με
τον κατώτατο μισθό και περιμένει
να δει στο τέλος Μαΐου την αύξηση
του 7,5% σε πραγματικούς όρους,
στην πραγματικότητα θα διαπιστώσει
ότι η αύξηση δεν θα φθάσει για να
καλύψει την πρόσθετη δαπάνη για
ρεύμα και φαγητό.

Από τα στοιχεία της έρευνας οι-
κογενειακού προϋπολογισμού προ-
κύπτει ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά
της χώρας (με μηνιαίες αποδοχές έως
και 750 ευρώ) χρειάζονταν μέχρι και
πέρυσι περίπου 250 ευρώ τον μήνα
ή το ένα τρίτο του εισοδήματός τους
για να καλύψουν ενεργειακές και
διατροφικές ανάγκες. Λόγω των συ-
νεχιζόμενων ανατιμήσεων και παρά
τις κρατικές επιδοτήσεις, πλέον α-
παιτούνται πάνω από 335 ευρώ. Είναι
προφανές ότι αυτά τα 85 ευρώ δεν
καλύπτονται με την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, καθώς ενώ το έσοδο
αυξάνεται κατά 7,5%, το έξοδο ανε-
βαίνει πάνω από 11%. Δεν ισχύει το
ίδιο για τα πιο εύπορα νοικοκυριά.

Σε αυτά, η πρόσθετη επιβάρυνση λό-
γω ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων
και τροφίμων μπορεί να είναι ανα-
λογικά μικρότερη συγκριτικά με το
διαθέσιμο εισόδημα. Για να αποφευ-
χθεί επομένως η διεύρυνση των ει-
σοδηματικών ανισοτήτων θα χρει-
αστεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο ε-
πανάληψης μέτρων όπως τα «επιδό-
ματα ακρίβειας» ή η γενναιότερη ε-
πιδότηση των φτωχότερων νοικο-
κυριών για να αντεπεξέλθουν στους
ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος. Ηδη σχεδιάζεται και μετά
τον Ιούλιο, που θα τεθεί σε εφαρμογή
ο νέος μόνιμος μηχανισμός υπολο-
γισμού της τιμής της κιλοβατώρας,
τα φτωχότερα νοικοκυριά (κατά τεκ-
μήριο αυτά που δικαιούνται το κοι-
νωνικό τιμολόγιο) να εξακολουθήσουν
να απολαμβάνουν μεγαλύτερες επι-
δοτήσεις. 

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Ηταν Απρίλιος του 1994 όταν ο πλη-
θωρισμός κατέγραφε για τελευταία
φορά διψήφια μεταβολή πάντοτε
για τον συγκεκριμένο μήνα. Αυτό
το ρεκόρ που «κρατάει» εδώ και 28
χρόνια εκτιμαται ότι θα σπάσει
αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή αναμένεται
να ανακοινώσει την εκτόξευση του
δείκτη τιμών καταναλωτή στα υ-
ψηλότερα επίπεδα όλων των επο-
χών, με ετήσια μεταβολή άνω του
10% για πρώτη φορά ύστερα από
28 χρόνια. Ο πληθωρισμός αποδει-

κνύεται σαφώς πιο «ανθεκτικός»
σε σχέση με όλες τις μέχρι τώρα
προβλέψεις, παρουσιάζοντας και
στην Ελλάδα συμπεριφορά «Λερ-
ναίας Υδρας».

Ετσι, τη στιγμή που η κυβέρνηση
αποφασίζει να ρίξει πάνω από 3,2
δισ. ευρώ στη μάχη συγκράτησης
των τιμών ειδικά στο μέτωπο της
ηλεκτρικής ενέργειας, η εξασθένηση
του ευρώ έναντι του δολαρίου και
το νέο κύμα αύξησης στις διεθνείς
τιμές του πετρελαίου έρχονται να
δημιουργήσουν νέο «πονοκέφαλο»,
στέλνοντας το μεταφορικό κόστος
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε
νέο ιστορικό υψηλό. Ενδεικτικό
της έκτασης του προβλήματος είναι
το ότι –με βάση τις κυβερνητικές
εκτιμήσεις– ολόκληρο το πακέτο
των 3,2 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική
ενέργεια μπορεί να περιορίσει τον

πληθωρισμό κατά μόλις μισή πο-
σοστιαία μονάδα. Με αυτή την πα-
ρέμβαση, ευελπιστούν στην κυ-
βέρνηση ότι θα καταφέρουν να συ-
γκρατήσουν τον μέσο πληθωρισμό
της χρονιάς στην περιοχή του 5%-
6% (όπως προβλέπει και το νέο σύμ-
φωνο σταθερότητας), αν και ο πα-
ράγοντας «διολίσθηση του ευρώ»
που έρχεται να προστεθεί στην ε-
ξίσωση αναμένεται να προκαλέσει
ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις,
ειδικά στη βενζίνη και στο πετρέλαιο
κίνησης, αλλά και σε σειρά άλλων
εισαγόμενων προϊόντων. Ηδη εκ-
φράζονται φόβοι ότι το έλλειμμα
στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας
για τον Μάιο θα εκτοξευθεί σε ένα
από τα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων ετών, με τη «ζημιά» μόνο
από το έλλειμμα στο ισοζύγιο καυ-
σίμων να ξεπερνά ακόμη και τα 1,3

δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα μήνα.
Με δεδομένο ότι ο εναρμονι-

σμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
έκλεισε τον Απρίλιο στην περιοχή
του 9,3%, ο εθνικός δείκτης που
ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ
την Τρίτη είναι πολύ πιθανό ότι
θα είναι διψήφιος. Σημαντική α-
ποκλιμάκωση δεν αναμένεται ούτε
κατά τον Μάιο, πρώτον διότι η σύ-
γκριση θα γίνει με τον αρνητικό
πληθωρισμό του Μαΐου του 2021
(ο δείκτης έκλεισε με οριακή με-
ταβολή της τάξεως του 0,1%) και
δεύτερον διότι οι τιμές των καυσί-
μων, που είναι και το βασικό πρό-
βλημα αυτή τη στιγμή μαζί με τα
τρόφιμα, αντί να υποχωρούν, α-
ναρριχώνται σε νέα υψηλά επίπεδα.
Η μέση πανελλαδική τιμή της α-
μόλυβδης έχει ήδη φτάσει στα 2,14
ευρώ. Είναι υψηλότερη τιμή ακόμη

και από αυτήν που κατεγράφη τον
Μάρτιο, όταν η διεθνής τιμή του
πετρελαίου έσπασε και το φράγμα
των 122 δολαρίων το βαρέλι. Την
Παρασκευή, η διεθνής τιμή του
πετρελαίου ήταν στα 113 δολάρια,
δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα
σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά
του πετρελαίου. Ωστόσο, το δολάριο
έχει ανατιμηθεί κατά περίπου 5%
σε σχέση με το ευρώ από τον Μάρ-
τιο μέχρι σήμερα και αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί α-
γοράζουν την ακριβότερη βενζίνη
όλων των εποχών. Το ίδιο θα συ-
νέβαινε και με το πετρέλαιο κίνη-
σης, αλλά η τιμή έχει συγκρατηθεί
κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, μόνο
και μόνο επειδή παραμένει σε ισχύ
η επιδότηση απευθείας στην αντλία
με το ποσό των 15 λεπτών. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, παρά την επιδό-

τηση, η τιμή λιανικής του πετρε-
λαίου κίνησης προσεγγίζει το 1,9
ευρώ ανά λίτρο.

Ο κλαδικός δείκτης της ενέρ-
γειας έχει «τρέξει» και τον Απρίλιο
με ποσοστό άνω του 50%, ενώ –
με τα μέχρι τώρα δεδομένα– αντί-
στοιχη αναμένεται ότι θα είναι η
μεταβολή και για τον Μάιο. Η ε-
πιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας
για τον τρέχοντα μήνα είναι μεν
διευρυμένη όσον αφορά στον α-
ριθμό των δικαιούχων (σ.σ. θα ε-
πιδοτηθούν και οι δευτερεύουσες
κατοικίες, αλλά και οι έχοντες κα-
τανάλωση άνω των 300 κιλοβατω-
ρών), όμως από την άλλη, η επι-
δότηση για το 70% που κατανα-
λώνουν έως 300 κιλοβατώρες ανά
μήνα θα είναι χαμηλότερη σε σχέ-
ση με τον Απρίλιο, ακολουθώντας
τη μείωση της τιμής χονδρικής
του ηλεκτρικού ρεύματος. Ετσι, οι
300 κιλοβατώρες για τον Απρίλιο
θα κοστίσουν σε πραγματικούς ό-
ρους περίπου 57,5 ευρώ (στο ποσό
περιλαμβάνονται και οι μη αντα-
γωνιστικές χρεώσεις και ο ΦΠΑ),
ενώ για τον Μάιο η ίδια κατανά-
λωση θα κοστίσει περίπου 60 ευρώ,
δηλαδή πάνω-κάτω τα ίδια χρή-
ματα. Οσον αφορά στο φυσικό α-
έριο (το οποίο βεβαίως τον Μάιο
έχει μικρή συμμετοχή στο εξοδο-
λόγιο των νοικοκυριών, καθώς τα
συστήματα θέρμανσης έχουν α-
πενεργοποιηθεί), η τιμή του δεν
λέει να υποχωρήσει κάτω από τα
100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Είναι προφανές ότι μεγάλο πο-
νοκέφαλο για τα νοικοκυριά αλλά
και «βαρίδι» για τον δείκτη τιμών
καταναλωτή θα αποτελέσουν και
τα τρόφιμα. Οι ανατιμήσεις στους
καταλόγους χονδρικής είναι συ-
νεχείς και εκτιμάται ότι τον Μάιο
είναι πιθανό ο κλαδικός δείκτης
των τροφίμων να καταγράψει α-
κόμη και διψήφια αύξηση για πρώ-
τη φορά ύστερα από δεκαετίες.

Διεύρυνση ανισοτήτων
μέσα στο 2022

<<<<<<<

Η αύξηση στον κατώτατο
μισθό εξανεμίζεται
από την ακρίβεια.

O πληθωρισμός εκτοξεύεται πάνω
από 10% και σπάει ρεκόρ 28 ετών
Πονοκέφαλος για νοικοκυριά, κυβέρνηση – Δεν αναμένεται αποκλιμάκωση τον Μάιο

<<<<<<

Ολόκληρο το πακέτο
των 3,2 δισ. ευρώ για
την ηλεκτρική ενέργεια
μπορεί να περιορίσει
τον πληθωρισμό κατά
μόλις μισή μονάδα.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ(Πηγή: Reuters)                                                                                    ΞENA XPHMATIΣTHPIA

New York/Νέα Υόρκη
(Σε δολάρια)

 Πριν από
Εταιρείες το κλείσιμο Μετ.%

3M COMPANY 149.18 -2.1

ALCOA CORP 54.73 0.9592

ALLEGHANY CRP 831.23 0.0795

ALTRIA GROUP 50.9881 -7.7305

AMAZON COM 2176.76 0.045

AMER EXPRESS C 160.51 -0.3167

AMER INTL GROU 58.36 -2.097

AMGEN 242.985 1.5654

APPLE INC 154.22 1.4205

BANK OF AMERIC 35.77 -1.6497

BAXTER INTL IN 73.22 -0.5433

BOEING CO 133.1401 -0.1274

BRISTOL MYERS  76.055 -0.2819

CAMPBELL SOUP  50.26 -2.1989

CATERPILLAR IN 203.83 -1.1925

CIGNA CORP 259.98 -0.547

CHEVRON 159.9 0.4082

CISCO SYSTEMS 49.49 1.0825

CITIGROUP 48.39 -3.0066

CERVECERIAS 12.78 -0.7764

COCA-COLA CO 64.615 0.0077

COLGATE PALMOL 77.2 -0.6051

DANAOS CORP 79.765 0.3712

DIANA SHIPPING 4.895 3.7076

DOW INC 66.2697 -0.5407

DUPONT DE NMOU 63.05 -1.9897

ENTERGY CP 116.42 -2.3814

EXXON MOBIL 84.47 0.0118

FEDEX CORP 205.5 -1.33

FORD MOTOR CO 13.2 -1.2715

INTL BUS MACHI 131.44 -2.2315

GENERAL DYNAMI 228.75 -0.2703

GENERAL ELEC C 71.9612 -1.3825

GOLDM SACHS GR 304.75 -1.3403

HALLIBURTON CO 33.86 1.4988

HARTFORD FINL 70.17 -0.8898

HP INC 37.81 2.1616

HOME DEPOT INC 290.415 -2.227

INTEL CORP 43.825 1.753

JOHNSON JOHNSO 177.055 -0.1551

JPMORGAN CHASE 119.285 -2.1131

LAZARD 32.72 -0.4563

MCDONALD’S COR 245.91 -0.6384

MERCK & CO 87.66 0.0228

MICROSOFT CP 268.36 1.4287

3M COMPANY 149.21 -2.0803

MORGAN STANLEY 79.7401 -1.7374

NIKE INC CL B 109.55 -1.4927

NORFOLK SOUTHE 245.66 -1.5391

PFIZER INC 48.92 0.5757

PROCTER & GAMB 155.21 -0.2571

ROCKWELL AUTOM 203.565 0.1698

SCHLUMBERGER L 37.63 -1.0778

SOUTHERN 73.28 -1.2798

STEALTHGAS 2.3693 3.4629

TSAKOS ENERGY 10.53 -4.792

UNISYS CORP 11.4 -3.5533

UNITEDHEALTH G 483.7 -0.5592

US BANCORP 48.93 -1.0316

VERIZON COMMS 48.375 -0.5039

WALT DISNEY CO 107.365 0.3599

WELLS FARGO &  42.87 -2.4795

WALMART INC 149.11 -1.454

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ANGLO AMERICAN 3315.56 -0.424

A.B.FOOD 1584.02028 1.314

ADMIRAL GRP 2286 -0.913

ASHTEAD GRP. 3783 -0.921

ANTOFAGASTA 1355 -0.22

AVIVA 406 0.97

ASTRAZENECA 10246 1.045

BABCOCK INTL 301.45 -1.115

BAE SYS. 745.8 0.215

BARCLAYS 143.64 -1.603

BR.AMER.TOB. 3306.5 0.136

BARRATT DEVEL. 471.1 2.614

BERKELEY GP.HL 3951 1.789

BR.LAND 480 0.104

BUNZL 2983 -0.736

BP 405.5 0.037

BURBERRY GRP 1490.87 -0.504

BT GROUP 173.9 0.202

COCACOLA HBC A 1574.5 0.479

CARNIVAL 1041 -2.747

CENTRICA 74.44 3.92

COMPASS GROUP 1579.5 0.063

CAPITA GROUP 22.16272 -3.799

CRH 3078.5 -0.678

DCC 6100 0.397

DIAGEO 3727.23 -0.362

DIRECT LINE 239.9 1.521

EXPERIAN 2600 -1.141

EASYJET 490.78 -0.346

FRESNILLO 765.4 -0.651

GLENCORE 454.65 -0.665

GLAXOSMITHKLIN 1745 0.495

HIKMA 1737.5 2.593

HAMMERSON 26.42 0.763

HARGREAVES LS 879.4 2.974

HSBC HLDGS.UK 496.7 0.609

INTL CONSOL AI 123.76 -3.468

INTERCON. HOTE 4792.12101 1.076

3I GRP. 1250 0.972

IMP.BRANDS 1684.07 1.452

INTERTEK GROUP 4886 -0.551

ITV 67.06 -1.266

JOHNSON MATTHE 2315 1.361

KINGFISHER 244.7 1.116

LAND SECS. 699.6 0.029

LEGAL&GEN. 238.5 1.403

LLOYDS GRP. 42.48 0.579

MARKS & SP. 1913172 1.167

MONDI 1583 1.344

NATIONAL GRID 1190.9962 0.721

NEXT 6039.57 2.507

PROVIDENT FIN. 232 3.571

PRUDENTIAL 883.6 0.227

PERSIMMON 2084 2.116

PEARSON 756.8 -0.106

RELX 2300 0.043

RIO TINTO 5163 -0.482

ROYAL MAIL 329.02 1.117

ROLLS-ROYCE HL 78.41 -0.318

SAINSBURY(J) 233 0

SCHRODERS 2814 2.616

SAGE GRP. 666.8 -0.329

ST JAMESS PLAC 1194 1.058

SMITHS GROUP 1453 0.311

SMITH&NEPHEW 1238.5 -0.999

SSE 1820 0.914

STAND.CHART. 554.4 1.353

SEVERN TRENT 2987 0.98

TRAVIS PERKINS 1133.5 0.843

TESCO 277.2 0.617

TUI AG 217.1 0.93

TAYLOR WIMPEY 122.8388 1.289

UNILEVER 3720 1.774

UTD. UTILITIES 1090.7 1.252

VODAFONE GROUP 119.02 0.017

WPP 950.4 -0.189

WHITBREAD 2555.85 -1.25

Zurich/Ζυρίχη
(Σε ελβ. Φρ.)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ABB LTD N 28.19 1.18

RICHEMONT N 102.15 1.49

GEBERIT N1 514.4 3.25

NOVARTIS N 83.91 0.64

ROCHE HOLDING  352.25 1.81

SGS N 2381 0.38

SWATCH GROUP I 232.1 1.49

ADECCO N 33.88 0

JULIUS BAER N 45.41 -0.24

CS GROUP AG 6.264 -0.19

GIVAUDAN N 3531 2.14

NESTLE SA 119.96 -0.35

TRANSOCEAN N 0 0

SWISSCOM N 580.6 0.94

SWISS RE N 79.84 2.41

UBS GROUP N 16.625 1.62

ZURICH INSURAN 442.1 1.21

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ADIDAS N 173.36 -0.18

ALLIANZ SE 193.72 2.06

BASF SE 48.51 1.43

BAY MOT WERKE 78.21 0.59

BEIERSDORF 90.64 1.6

BAYER N AG 61.89 3.17

COMMERZBANK 6.142 0.094

CONTINENTAL AG 61.8 1.38

DEUTSCHE BANK  9.101 0.145

DEUTSCHE POST  37.335 1.075

DT BOERSE N 161.3 2.65

DT LUFTHANSA A 6.675 -0.093

DT TELEKOM N 17.28 0.138

E.ON  SE NA 9.854 0.092

FRESENIUS MEDI 58.42 0.86

FRESENIUS SE 33.24 -0.79

HEIDELBERGCEME 54.14 0.4

HENKEL AG&CO V 63.24 1.82

INFINEON TECH  25.76 0.115

K+S AG NA 29.64 -0.28

MERCK KGAA 165.1 1.65

MUENCH. RUECK  217 3.3

RWE AG 39.49 -0.54

THYSSENKRUPP A 7.038 0.14

VOLKSWAGEN VZ 142.8 0.08

VONOVIA SE 32.84 0.13

SIEMENS N 114.72 3.02

SAP SE 91.66 0.89

Amsterdam/Αμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

AALBERTS 41.47 -0.48

AEGON 4.816 1.62

ABN AMRO BANK 10.99 0.14

AKZO NOBEL 79.78 0.73

ARCELORMITTAL 25.955 0.02

ASML HOLDING 488.75 0.41

BOSKALIS WESTM 32.9 -0.3

GALAPAGOS 53.94 -2.07

HEINEKEN 92.04 2.06

ING GROEP 8.733 3.11

KONINKLIJKE DS 142.3 0.21

KPN KON 3.325 0.27

NN GROUP 45.66 0.93

KONINKLIJKE DS 142.3 0.21

IMCD 127.4 1.72

RANDSTAD 48.15 0.84

RELX 26.84 -0.3

UNIBAIL RODAM  68.73 2.2

VOPAK 24.91 0.24

WOLTERS KLUWER 92.7 -0.66

Milano/Μιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

A2A SPA 1.65 1.64

ATLANTIA 22.89 22.90

AZIMUT HLDG 19.22 19.33

ENEL 5.84 5.93

EXOR 61.86 62.54

ENI 13.26 13.08

GENERALI ASS 17.71 17.58

GEOX 0.79 0.81

INTESA SANPAOL 1.8616 1.73

MEDIOBANCA 9.62 9.62

RCS MEDIAGROUP 0.74 0.72

PRYSMIAN 28.35 28.53

SNAM 5.21 5.11

STMICROELEC.N. 33.44 33.40

TELECOM ITALIA 0.26 0.25

TENARIS 14.12 13.98

TERNA 7.65 7.45

UNICREDIT 8.459 5.46

Tokyo/Τόκιο
(Σε γιέν)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

AJINOMOTO 3013 -2.74

ASAHI GROUP HL 4712 -2.28

ASTELLAS PHARM 1952 1.64

BRIDGESTONE CO 4738 -0.52

CANON INC 3130 2.72

CASIO COMPUTER 1341 1.59

CITIZEN WATCH 480 -2.04

CREDIT SAISON 1551 0.71

DAIWA SEC GROU 624.6 -0.49

SUBARU 1959 -1.93

FUJIFILM HOLDI 7098 -1.33

FUJITSU LTD 19470 -3.04

HINO MOTORS 700 1.89

HITACHI 6448 1.02

HONDA MOTOR 3349 -1.33

IHI 2854 -4.36

ISUZU MOTORS 1517 -1.3

KAWASAKI HVY I 2253 -4.37

KAJIMA CORP 1438 0.35

KEIO 4670 -2.1

KOBE STEEL 559 -0.36

KONICA MINOLTA 490 0.82

JTEKT 933 -0.53

MITSUB UFJ FG 750.2 -1.66

MITSUBISHI COR 4127 -4.93

MITSUBISHI ELE 1351 -0.3

MITSUBISHI MOT 333 -2.06

NEC CORPORATIO 5350 -1.29

NIKKON HLDG 1994 0.25

NIKON CORP 1440 -2.64

NIPPON SUISAN 4712 0

NISSAN MOTOR C 507.1 -2.37

NOMURA HOLDING 484 -1.57

NISSAN CHEMICA 7000 -0.28

NIPPON PAPER I 1056 

OBAYASHI CORP 901 1.46

ODAKYU ELEC RA 1882 -0.74

OJI HOLDINGS 605 0.33

OSAKA GAS 2413 0.42

RICOH CO LTD 990 -0.2

SECOM 9308 1.9

SEVEN & I HLDG 5705 -0.99

SHARP CORP 1085 0.84

SHIMIZU CORP 693 2.36

SHISEIDO 5357 0.92

SONY GROUP COR 10500 -3.14

SMFG 3922 -0.33

SUMITOMO CHEM 574 -0.17

SUZUKI 758 0.4

TAISEI CORP 3520 0.43

TDK CORPORATIO 4065 0.62

TOBU RAILWAY 2973 -0.34

TOKIO MARINE H 6921 -1.26

TORAY INDUSTRI 640.8 0.56

TREND MICRO 7200 0.14

TOPY INDS LTD 1052 3.14

TORAY INDUSTRI 640.8 0.56

TOSHIBA CORP 5345 -2.12

TOYOBO 1103 -0.09

TOYOTA MOTOR C 2178.5 -2.96

YAMAHA CORP 4995 1.22

Paris/Παρίσι
(Σε ευρώ)

Εταιρείες    Χθεσινό Μετ.%

ACCOR 29.04 0.45

AIR LIQUIDE 157.64 0.5

ALSTOM 23.04 1.23

AXA 22.47 1.03

BNP PARIBAS 50.92 2.15

BOUYGUES 30.90 0.88

CAPGEMINI 176.70 -0.59

CARREFOUR 20.67 0.34

CASINO GUICHAR 16.70 0.06

CREDIT AGRICOL 9.95 0.51

DANONE 54.84 1.65

DASSAULT SYSTE 38.08 0.89

EDF 8.24 2.33

L’OREAL 309.00 1.51

L.V.M.H. 549.50 1.27

LAGARDERE 25.00 0.08

MICHELIN 115.35 1.54

PERNOD RICARD 177.95 0.99

KERING 442.90 0.1

PUBLICIS GROUP 52.94 0.65

RENAULT 22.38 -0.36

SAINT-GOBAIN 51.90 0.19

SANOFI 97.79 1.38

SCHNEIDER ELEC 123.96 1.69

SOCIETE GENERA 22.01 0.02

SODEXO 67.88 0.56

TF1 7.40 -0.67

THALES 116.80 -1.18

VEOLIA ENVIRON 25.56 1.15

Madrid/Μαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες Χθεσινό Μετ.%

ACS CONS Y SER 23.9 1.0998

AENA SME 128.9 -0.5017

ACERINOX 9.788 -1.1712

ACCIONA 176.4 1.496

AMADEUS 57.08 -2.059

BBVA 4.64 1.3322

BANKINTER 5.252 1.7435

CAIXABANK 2.953 0.6133

DSTR INT ALIME 0.0124 2.4793

ENDESA 19.045 -1.2701

ENAGAS 20.66 0.8789

FERROVIAL 23.15 0.7398

FOMENTO DE CON 10.7 -1.8349

GRIFOLS 18.445 6.3112

IBERDROLA 10.555 -0.5184

INT AIRLINES G 1.444 -3.7333

INDRA SISTEMAS 9.345 0.1608

INDITEX 19.71 -1.7937

MAPFRE 1.722 0.9379

MERLIN PROP 9.805 0.2556

ARCELORMITTAL 25.94 -0.0578

RED ELECTR COR 18.98 1.1997

REPSOL 13.645 0.5527

BCO DE SABADEL 0.7018 3.0846

BANCO SANTANDE 2.6335 1.2885

SACYR 2.39 -0.5824

TELEFONICA 4.619 -0.2591

MEDIASET ES CO 4.136 1.2237

TECNICAS REUN 7.855 -1.8738

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με άνοδο, έπειτα από έξι πτωτικές
συνεδριάσεις, έκλεισε το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών, αλλά δεν μπόρεσε
να ακολουθήσει το ισχυρό ριμπά-
ουντ που κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια από το sell-off της
Δευτέρας, με τους αγοραστές να ε-
πιστρέφουν αρκετά επιφυλακτικά.
Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για
τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτινά-
χθηκε στο 10,2% τον Απρίλιο, ψα-
λίδισαν τα κέρδη που σημείωνε το
Χ.Α. στα υψηλά ημέρας και στις
873 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη
να σημειώνει έντονη μεταβλητό-
τητα και νευρικότητα με συνεχείς
εναλλαγές προσήμου, καταφέρνο-

ντας ωστόσο να κλείσει, έστω και
οριακά, θετικά.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να α-
ξιολογούν τις διαδοχικές αυξήσεις
επιτοκίων από μεγάλες κεντρικές
τράπεζες και την εκτόξευση του
πληθωρισμού διεθνώς, αποτιμώντας
το ενδεχόμενο να επιστρέψει η ύ-
φεση στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά
την ελληνική αγορά ειδικότερα, το
Χ.Α. αναμένει και την ετυμηγορία
της MSCI αύριο Πέμπτη για τυχόν
νέες ελληνικές προσθήκες στους
βασικούς της δείκτες, στο πλαίσιο
της εξαμηνιαίας αναθεώρησης, με
την Εθνική Τράπεζα και τη

Mytilineos να τοποθετούνται από
τους αναλυτές ως πιθανές υποψή-
φιες για ένταξη.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης,
ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο
της τάξης του 0,19% και έκλεισε
στις 860,85 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 104,72 εκατ.
ευρώ. 

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης ενισχύθηκε κατά 0,40% στις
2.075,86 μονάδες, ενώ με πτώση
0,14% έκλεισε ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης στις 1.393,18 μο-
νάδες. Από τα μη τραπεζικά blue
chips ανοδικά ξεχώρισαν οι Jumbo

(+3,65%), Coca-Cola (+3,33%) και
Σαράντης (+3,08%), ενώ κέρδη
άνω του 2% σημείωσαν οι Aegean,
ΕΛΠΕ και ΕΛΒΑΛΧαλκόρ. Στον α-
ντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση ση-
μείωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο -
4,14% και ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ με απώλειες 2,12%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε
πτώση 0,23% στις 577,02 μονάδες,
με τη Eurobank να σημειώνει κέρδη
1,22%, ενώ απώλειες 1,9% σημείωσε
η Τράπεζα Πειραιώς, στο -1,02% έ-
κλεισε η Alpha Bank και στο -0,33%
η Εθνική Τράπεζα.

Η Eurobank παραμένει η κορυ-

φαία επιλογή της JP Morgan και
έτσι τηρεί στάση overweight για
τη μετοχή της, με τιμή στόχο το
1,60 ευρώ από 1,30 ευρώ πριν.
Overweight στάση τηρεί και για
τις Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank,
με τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ από 4
ευρώ πριν και το 1,5 ευρώ από 1,6
ευρώ πριν αντίστοιχα, ενώ ουδέτερη
είναι η στάση της για την Πειραιώς,
με  την τιμή στόχο να τοποθετείται
στο 1,8 ευρώ από 2 ευρώ πριν.  Στα
του Χ.Α. γενικότερα, η Depolas
Investment Service επισημαίνει
πως η περιοχή των 850-830 μονά-
δων του Γενικού Δείκτη δεν θα πα-

ραδοθεί εύκολα στους πωλητές και
σημειώνει ότι οι εγχώριες αποτι-
μήσεις σε πολλές περιπτώσεις εν-
σωματώνουν σημαντικό discount
έναντι ομοειδών εισηγμένων που
συνθέτουν τους βασικούς διεθνείς
δείκτες. Οπως είχε επισημάνει η
Beta Securities, πτώση της αγοράς
προς το σημείο στήριξης των 850
μονάδων ενδεχομένως να «ενερ-
γοποιήσει» κάποια αντίδραση. Το
σενάριο της αλλαγής τάσης, ωστό-
σο, απαιτεί την ανακατάληψη των
900 μονάδων με ανάλογες συναλ-
λαγές που θα απορροφήσουν την
προσφορά.

Ανοδικά κινήθηκαν χθες τα ευρω-
παϊκά χρηματιστήρια έπειτα από
τέσσερις διαδοχικές πτώσεις. Ο
FTSE στο Λονδίνο έκλεισε στις
7.243 μονάδες με άνοδο 0,37%, ο
DAX 30 στη Φρανκφούρτη ενισχύ-
θηκε κατά 1,15%, στις 13.530 μο-
νάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι σημεί-
ωσε κέρδη 0,51%, στις 6.116 μο-
νάδες, και ο ευρωπαϊκός δείκτης
Stoxx 600 είχε άνοδο 0,68%.

Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με
άνοδο 1,04% στις 23.069 μονάδες,
ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ολοκλή-
ρωσε αμετάβλητος στις 8.139 μο-
νάδες, παρόλο που ενδοσυνεδριακά
είχε φτάσει έως και τις 8.259.

Μεταξύ των μετοχών που ξεχώ-
ρισαν ήταν η Swedish Match με ά-
νοδο 25%, αφότου η εταιρεία προϊ-
όντων νικοτίνης επιβεβαίωσε ότι
έχει δεχθεί προσέγγιση εξαγοράς
της από τον κολοσσό του κλάδου
Philip Morris.  Η Munich Re ανα-
κοίνωσε μικρή αύξηση κερδών στο
τρίμηνο και σημείωσε άνοδο 1,54%.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι
φόβοι για ύφεση λόγω του υψηλού
πληθωρισμού, καθώς δεν διαφαί-
νονται σημάδια αποκλιμάκωσης
της ενεργειακής κρίσης που έχει
προκαλέσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Τα βλέμματα των επενδυ-
τών είναι στραμμένα στις αποφά-
σεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα στο πλαίσιο σκλή-
ρυνσης της νομισματικής πολιτικής
της. Ο επικεφαλής της Bundesbank
Χοακίμ Νάγκελ ανέφερε ότι «η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει
να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο
για να μην επιτρέψει στον πληθω-
ρισμό να εδραιωθεί».  Σύμφωνα με
το Reuters, ο κ. Νάγκελ τόνισε ότι
η ΕΚΤ πρέπει να βάλει αρχικά τέλος
στις αγορές ομολόγων στο τέλος
Ιουνίου και στη συνέχεια να αυξήσει

το επιτόκιο καταθέσεων. Οσον α-
φορά την αγορά εμπορευμάτων, η
τιμή του Brent κατέγραψε απώλειες
3,3%, στα 102,46 δολάρια. Η τιμή
του χρυσού υποχωρούσε χθες 0,9%,
στα 1.841 δολ. Στην αγορά συναλ-
λάγματος, το ευρώ σημείωνε πτώση
0,3% έναντι του δολαρίου, στο
1,0531 δολ.

Τέλος στο πτωτικό σερί με μικρή
άνοδο έβαλε το Χρηματιστήριο
Η ανακοίνωση για πληθωρισμό-ρεκόρ ψαλίδισε τα κέρδη της αγοράς

<<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης 
ενισχύθηκε κατά
0,19% και έκλεισε 
στις 860,85 μονάδες,
με τζίρο 104,72 εκατ.
ευρώ.

Ανέκαμψαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από μεγάλες κεντρικές τράπεζες και την εκτόξευση του πληθωρισμού διεθνώς,
αποτιμώντας το ενδεχόμενο να επιστρέψει η ύφεση στην οικονομία.

<<<<<<

Στο επίκεντρο παραμέ-
νουν οι φόβοι για ύφε-
ση λόγωτου υψηλού
πληθωρισμού, καθώς
δεν διαφαίνονται σημά-
δια αποκλιμάκωσηςτης
ενεργειακής κρίσης.

Ο FTSE στο Λονδίνο έκλεισε στις 7.243 μονάδες με άνοδο 0,37%, ο DAX 30
στη Φρανκφούρτη ενισχύθηκε κατά 1,15%, στις 13.530 μονάδες, και ο CAC
40 στο Παρίσι σημείωσε κέρδη 0,51%, στις 6.116 μονάδες.
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΛΗΤ          HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD                                                            0.7860               0.7900                 0.7891               1.6070               “8,886”                0.7680                0.7900                0.7900              -1.25

ΤΡΚΗ         Bank of Cyprus Holdings Plc                                                                              1.0000               1.0200                 1.0145             -0.4380             “22,409”                1.0000                1.0200                1.0200                0.00

ΔΗΕΠ         Demetra Holdings Plc (EM)                                                                                0.3720               0.3900                 0.3744             -0.5930               “2,977”                0.3720                0.3900                0.3880                2.11

ΛΕΠΕ         LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)                                                                                                                                                                                0.0000                0.0970                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΛΟΥΗ         LOUIS PLC                                                                                                                                                                                                                                                0.0780                0.0840                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΛΟΤΖ          LOGICOM PUBLIC LTD                                                                                        1.8800               1.9300                 1.9111               1.7180               “4,960”                1.8800                1.9100                1.8900              -2.07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ                                                                                                                                                                                                                                             

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΤΑΣ          ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                         1.8800                2.0600                                                 

ΚΟΣΑ         ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                       0.0000                0.0000                                                 

ΜΙΝΕ         ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                      0.0155                0.0175                                                 

ΑΚΕΠ         ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                            0.0000                0.0220                                                 

ΓΙΕΠ          “UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0425                0.0515                                                 

ΕΛΛΗ         ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                                               0.3600                0.0000                                                 

ΙΝΕΠ          INTERFUND INVESTMENTS PLC  (Σ)                                                                                                                                                                                                         0.0000                0.0850                                                 

ΣΛΕΠ         CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0020                0.0035                                                 

ΦΑΣΤ         UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                              0.0005                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΜΑΠΑ        MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD                                                 0.2000               0.2000                 0.2000             -1.7990               “1,000”                0.0000                0.2380                0.2000              -8.26

ΚΛΑΡ         CLARIDGE PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                             0.0150                0.0170                                                 

ΚΩΝΣ         CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                     0.0000                0.0710                                                 

ΛΕΠΤ          LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.0000                0.0545                                                 

ΛΟΞΕ         LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                              0.0000                0.7750                                                 

ΣΑΛΑ          SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                        1.6500                1.7500                                                 

ΣΙΤΟ           C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD                                                                                                                                                                            0.0120                0.0000                                                 

ΤΟΚΙ           TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                      0.0560                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΤΙΑ          DISPLAY ART PLC (Σ)                                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0475                                                 

ΔΒΚΔ         ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                        0.7550                0.0000                                                 

ΚΕΤΣ          THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD                                                   0.6300               0.6400                 0.6375               1.3440             “19,180”                0.6350                0.6400                0.6400                2.40

ΚΥΘΡ         K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                   0.2400                0.2500                                                 

ΤΣΙΒ           ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                2.7800                2.8000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΕΟ           KEO PLC                                                                                                                                                                                                                                                   1.2700                1.3300                                                 

ΜΙΤΣ          ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ                                                                                                                                                                                                            0.0000                0.2200                                                 

ΜΠΛΕ        BLUE ISLAND PLC                                                                                                                                                                                                                                    0.0000                0.8600                                                 

ΦΡΟΥ         ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC  LTD                                                                                                                                                             0.2700                0.3000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΝΕΤΙΝ        NET INFO PLC                                                                                                                                                                                                                                           0.0000                1.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                              

ΛΟΡΔ         LORDOS UNITED PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                                   0.0800                0.0880                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΚΚΟΜ        K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                     0.2880               0.2880                 0.2880               0.4000                     500                0.2820                0.2980                0.2880                1.41

ΠΑΝΔ         ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ                                                                0.0565               0.0565                 0.0565             -0.1500               “1,000”                0.0565                0.0620                0.0565              -2.59

ΦΙΛΟ          ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                          0.0000                0.2300                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΛΙΝΑ          PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD                                                                1.1500               1.1500                 1.1500               1.7640                       40                1.1300                1.1400                1.1500                1.77

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                

Χρηματοοικονομικά                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΙΕΠ          “ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0000                                                 

ΙΣΕΠ          “ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (AN, EM, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

ΚΑΕΠ         ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                    0.0000                0.2300                                                 

ΚΕΑΕ          CPI HOLDINGS PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                                0.0000                0.0440                                                 

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  (EM, Σ)”                                                                                                                                                                        0.0000                0.0270                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Καταναλωτικά Προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΡΜΕ         “ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                           0.0000                0.0000                                                 

ΧΑΣΕ          Ch. Charilaou Group Plc (Σ)                                                                                                                                                                                                                      0.0020                0.0000                                                 

ΤΟΕΠ         ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  (Σ)                                                                                                                                                                                                 0.0000                0.0315                                                 

ΑΓΡΟ         “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  “                     1.0500               1.0500                 1.0500               2.0000                     308                1.0000                0.0000                1.0500                1.94

ΝΤΟΔ         DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                     0.0000                0.0000                                                 

ΤΣΟΚ          A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD                                                                                                                                                                                                            0.0850                0.0920                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βιομηχανία                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΡΟΛΑ         ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                              0.0000                0.0295                                                 

ΣΤΣΔ          “CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                      0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά                                                                                                                                                                                                                                 

ΙΟΑΝ          CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD  (Σ)                                                                                                                                                                                                             0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ακίνητη Περιουσία                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΟΥΛ          “WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)”                                                                                                                                                                                0.0000                0.0000                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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                                                                                                                                               55.0000              59.0000                       

ΕΤΜΑ2       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2                                                                                                                                               58.0000              59.9999                       

ΤΡΙΣΤΟΝΕ  Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (Σ)                                                                                                                                                   0.0000                0.0000                                                 

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

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔ.          ΟΝΟΜΑ                                                                                                             ΚΑΤΩΤΑΤΗ          ΑΝΩΤΑΤΗ                ΜΕΣΗ                 ΔΙΑΦ.*                ΤΙΤΛΟΙ                  ΑΓΟΡΑ              ΠΩΛΗΣΗ                  ΤΙΜΗ                   % 
                                                                                                                                                                                              ΣΤΑΘΜ.**                                                                                                                          ΚΛΕΙΣ.           ΜΕΤΑΒ.
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Έχοντας ως απόλυτη 
προτεραιότητα την υγεία όλων 
μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι 
τηρούμε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, 
για covid-19.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟY

Oλο και πιθανότερο φαντάζει το ενδεχόμενο
διεξαγωγής ενός Final-4 σε μια πόλη ή χώρα
για τις δύο τελευταίες φάσεις του Τσάμπιονς
Λιγκ (ημιτελικούς και τελικό) από το 2025,
κατά τα πρότυπα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
Το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης
στο επικείμενο 46ο τακτικό συνέδριο της
UEFA την προσεχή Τετάρτη, καθώς και στη
σύνοδο της εκτελεστικής επιτροπής της συ-
νομοσπονδίας μία ημέρα νωρίτερα.

Μετά το απροσδόκητα επιτυχημένο, δε-
δομένων των συνθηκών, φάιναλ 8 που η ευ-
ρωπαϊκή συνομοσπονδία διεξήγαγε για τη
διοργάνωση του 2020, εν μέσω πανδημίας,
στην Πορτογαλία, οι σκέψεις για μονιμοποίηση
αυτού του συστήματος –αλλά μόνο για την
τελική τετράδα– δεν έχουν σταματήσει.

Οπως αποκάλυψαν οι Times του Λονδίνου,
η UEFA σκοπεύει να προτείνει στα μέλη της
την κατάργηση των διπλών ημιτελικών στις

έδρες των ημιφιναλίστ, και τη διεξαγωγή μο-
νών ημιτελικών στην ίδια χώρα ή και πόλη
όπου θα γίνει και ο τελικός, σε μια ποδοσφαι-
ρική γιορτή (εφόσον δεν υπάρχουν προβλή-
ματα συνύπαρξης οπαδών αντίπαλων ομάδων)
διάρκειας σχεδόν μίας εβδομάδας.

Η εκτίμηση στα ανώτερα κλιμάκια της
Νιόν είναι ότι το πολλαπλάσιο ενδιαφέρον
από την πρόκριση και τη συμμετοχή τεσσά-
ρων ομάδων στο φάιναλ 4, όπως επίσης έχει
γίνει με επιτυχία και στο National League
των εθνικών ομάδων, θα καλύψει την απώλεια
των δύο αγώνων με την κατάργηση των δι-
πλών ημιτελικών.

Ετσι κι αλλιώς το νέο φoρμάτ της διοργά-
νωσης από το 2024-25 προβλέπει πολύ πε-
ρισσότερους αγώνες, με τον ενιαίο όμιλο των
36 ομάδων που θα παίζουν επί δέκα αγωνι-
στικές, συν τα πλέι οφ μετά τον όμιλο και
πριν από τη φάση των «16». Επομένως, η
χρονική συρρίκνωση των δύο τελευταίων
φάσεων έχει και πρακτική αξία όσον αφορά
το καλεντάρι.

Από την άλλη μεριά βέβαια ίσως στερη-
θούμε ρεβάνς ημιτελικών, όπως αυτές της
περασμένης εβδομάδας της Βιγιαρεάλ με τη
Λίβερπουλ και κυρίως της Ρεάλ Μαδρίτης με
τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η έδρα έπαιξε τον
δικό της ρόλο στη μαγεία αυτών των αγώ-
νων.

Στο συνέδριο της Τετάρτης στη Βιέννη
αναμένεται να εκφραστεί και η δυσαρέσκεια
της Ενωσης των ευρωπαϊκών λιγκών για τις
πτυχές του ανανεωμένου συστήματος του
Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και των άλλων ευρω-
παϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Οπως δήλωσε από την Τουρκία ο Κλάους
Τόμσεν, πρόεδρος της European Leagues,
τόσο οι περισσότεροι αγώνες που προβλέ-
πονται για κάθε συμμετέχουσα ομάδα, όσο
και η πρόσκληση συλλόγων που δεν θα έχουν
προκριθεί ώστε να παίξουν στον όμιλο του
Τσάμπιονς Λιγκ βρίσκουν αντίθετες τις ευ-
ρωπαϊκές λίγκες, καθώς υπονομεύουν τη λει-
τουργία και τη σημασία των εγχώριων πρω-
ταθλημάτων, όπως είπε.

Στις δηλώσεις του στα τέλη Απριλίου, μετά
τη σύνοδο της Ενωσης των λιγκών, ο κ.
Τόμσεν αντιτάχθηκε στην πρόσκληση ιστο-
ρικά επιτυχημένων συλλόγων, βάσει της βαθ-
μολογίας της UEFA, που δεν έχουν προκριθεί
για τη φάση του ομίλου. Ωστόσο το σχέδιο
της UEFA προβλέπει μόλις δύο ομάδες να
προστίθενται με αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προκριθεί
από το πρωτάθλημά τους είτε για τα προκρι-
ματικά του Τσάμπιονς Λιγκ είτε για κάποια
από τις άλλες δύο διοργανώσεις.

Επίλεκτα μέλη της ολυμπιακής
οικογένειας τίμησε σε λαμπρή
εκδήλωση η Ελληνική Ολυμπια-
κή Επιτροπή, παρουσία της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου και πολ-
λών προσωπικοτήτων του αθλη-
τικού, πολιτικού και καλλιτεχνι-
κού χώρου. Λόγω της πανδημίας,
η ετήσια εκδήλωση τιμητικών
βραβεύσεων δεν είχε πραγμα-
τοποιηθεί τα τελευταία δύο χρό-
νια και η συνύπαρξη στο αμφι-
θέατρο της ΕΟΕ όλων των αθλη-
τών (και των προπονητών τους)
που κέρδισαν μετάλλια στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
και όλων όσοι διακρίθηκαν σε
παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα στη διάρκεια του
2021, ήταν μια νότα αισιοδοξίας
για ένα ελπιδοφόρο αύριο. 

«Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η
δυσάρεστη κατάσταση ανήκει
στο παρελθόν», τόνισε ο πρόεδρος
της ΕΟΕ και μέλος της ΔΟΕ, Σπύ-
ρος Καπράλος, αναφερόμενος εν
συνεχεία στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλη-
τισμός: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων
και η συντήρησή τους. Πολλές
εγκαταστάσεις και κυρίως κο-
λυμβητήρια είναι κλειστά ή σε
άθλια κατάσταση. Η ΕΟΕ είναι
σύμφωνη με την αξιοποίηση και
εκμετάλλευση των αθλητικών ε-
γκαταστάσεων από ομάδες ή ι-

διώτες, όπως το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ,
προκειμένου να συντηρούνται
καλύτερα, να παραμένουν λει-
τουργικές και να μην επιβαρύνουν
οικονομικά το κράτος. Ωστόσο,
αν χαθούν τα προπονητήρια για
τα αθλήματα που στεγάζονται
σε αυτά, κινδυνεύει να καταστρα-
φεί μεγάλο μέρος του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού της χώρας».
Εκτός από τους ολυμπιονίκες Μ.
Τεντόγλου, Στ. Ντούσκο, Λ. Πε-
τρούνια και τα μέλη της εθνικής
ομάδας πόλο, βραβεύθηκαν για
τις επιτυχίες τους και οι Β. Κοκ-
καλάνης, Β. Καραχάλιου, Δ. Ρα-
ψομανίκης, Κ. Χαμαλίδης, Μ.
Πρεβολαράκη, Α. Ντουντουνάκη
και η εθνική ομάδα καράτε. Βρα-
βεύθηκαν, επίσης, για τη μακρό-
χρονη προσφορά τους στον ελ-
ληνικό αθλητισμό, την πολυετή
προσφορά τους στην ΕΟΕ και ι-
διαίτερα για το έργο τους στις Ο-
μοσπονδίες Κολύμβησης, Καλα-
θοσφαίρισης και Αρσης Βαρών
αντίστοιχα οι Δ. Διαθεσόπουλος,
Γ. Βασιλακόπουλος και Γ. Σγουρός.
«Σε δύσκολους καιρούς ο αθλη-
τισμός ενώνει και θριαμβεύει.
Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι
για τη στήριξη ιδίως του ερασι-
τεχνικού αθλητισμού, που απο-
τελεί στους χαλεπούς καιρούς
που ζούμε την πλέον ασφαλή διέ-
ξοδο και επένδυση για τη νεολαία
και την κοινωνία μας», επισήμανε
ο κ. Σγουρός.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τίμησε με
την παρουσία της τη λαμπρή εκδήλωση της ΕΟΕ.

Η ΕΟΕ βράβευσε
τους ανθρώπους
του αθλητισμού

Προς μονιμοποίηση το Final-4
Η UEFA αποφασίζει αλλαγές της τελικής φάσης του Τσάμπιονς Λιγκ στα πρότυπα της Ευρωλίγκας

Η UEFA εκτιμά ότι το πολλαπλάσιο ενδιαφέρον από την πρόκριση και τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων στο Final-4 θα καλύψει την απώλεια των δύο αγώνων με την κατάργηση των διπλών ημιτελικών.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, ίσως στερηθούμε ρεβάνς ημιτελικών, όπως αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι.

<<<<<<

Αντιδρούν οι λίγκες στα σενά-
ρια πρόσκλησης ιστορικών
ομάδων που δεν έχουν προκρι-
θεί στα ευρωπαϊκά Κύπελλα.
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Πληθαίνουν διαρκώς οι ηλεκτρονικές ε-
φαρμογές που επιτρέπουν στους γονείς
να παρακολουθούν κάθε κίνηση των παι-
διών τους. Μία από τις πιο διαδεδομένες,
η FindMyFriends της Αpple, από το 2015,
εξοπλίζει όλα τα προϊόντα της εταιρείας.
Αναλόγως η Life360, από το 2008, παρέχει
δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS και έ-
ναντι αμοιβής περισσότερες υπηρεσίες,
όπως ειδοποίηση αν κάποιος στον «κύκλο
σας» ενεπλάκη σε αυτοκινητικό ατύχημα,
αν ξεπέρασε το όριο ταχύτητας ή αν α-
πομακρύνθηκε από τα όρια που έχετε κα-
θορίσει.

Σίγουρα η εμπορική επιτυχία που ση-
μειώνουν αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα
είναι μεγάλη. Η Life360 χρησιμοποιείται
από 32 εκατομμύρια χρήστες σε 140 κράτη
και η αξία της εταιρείας που τη δημιούρ-
γησε ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δο-
λάρια. Ερευνα σε 4.000 γονείς και κηδε-
μόνες στη Βρετανία, το 2019, έδειξε ότι
το 40% χρησιμοποιούσε καθημερινά σύ-
στημα γεωπροσδιορισμού για να μάθει
πού βρίσκονται τα παιδιά του. Το 15%,
μάλιστα, παραδέχθηκε ότι έκανε διαρκή
χρήση του. 

Aυτές οι εφαρμογές φαντάζουν στα
παιδιά με διαρκή, από αέρος, παρακολού-
θηση ή ακόμα και κακοποιητική κατα-
σκοπεία. Παρότι οι δημιουργοί τους ισχυ-
ρίζονται ότι «παρέχουν ασφάλεια στο

παιδί και ηρεμία στους γονείς», κάποιες
δεν είναι τόσο αθώες. Η εφαρμογή
FindMyKids επιτρέπει την ενεργοποίηση
ενός μικροφώνου στο κινητό του παιδιού
και ο γονέας μπορεί να κρυφακούει κάθε
συζήτησή του.

Η OurPact επιτρέπει την πρόσβαση σε
όλη τη διαδικτυακή δραστηριότητα του
ανηλίκου με την αποστολή «στιγμιοτύπων
οθόνης», ενώ η Bark παρακολουθεί και
ελέγχει τα μηνύματα που αποστέλλει μια
συσκευή αναζητώντας εκφοβισμό, σεξου-
αλικό περιεχόμενο, παιδεραστές, τάσεις
αυτοχειρίας, κατάθλιψη, απειλές βίας και
πολλά άλλα.

Είναι άγνωστο κατά πόσον η χρήση
τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης
πράγματι εγγυάται ότι τα παιδιά παραμέ-
νουν ασφαλή και ότι ενεργούν με μεγα-
λύτερη σύνεση, επισημαίνει στο σχετικό

ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα
Observer. Αυτό που είναι σίγουρο είναι
ότι μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση
τους με τους γονείς. Προφανώς, όταν η
σχέση εμπιστοσύνης έχει διαρραγεί, τα
συστήματα γεωπροσδιορισμού δεν συμ-
βάλλουν στην αποκατάστασή της. Περιο-
ρισμένης κλίμακας μελέτη που εκπονήθηκε
στην Ολλανδία διαπίστωσε ότι οι έφηβοι
που βρίσκονταν υπό διαρκή γονική επι-
τήρηση ήταν περισσότερο κρυψίνοες και
μυστικοπαθείς και ένιωθαν λιγότερο την
ανάγκη εξομολόγησης στους γονείς τους.
«Οταν οι έφηβοι θέλουν να προφυλάξουν
την ιδιωτικότητά τους, θα βρουν τρόπο
να το κάνουν», επισημαίνει η Σόνια Λί-
βινγκστον, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυ-
χολογίας στο London School of Economics,
η οποία έχει γράψει συγγράμματα για τα
δικαιώματα των παιδιών στην ψηφιακή
εποχή. 

Τι γίνεται με τα δεδομένα
Ταυτόχρονα, έντονη ανησυχία δημι-

ουργεί και η τύχη που έχουν τα δεδομένα
που συγκεντρώνονται από τέτοιες εφαρ-
μογές. Η Life360 το 2020 κέρδισε 16 εκα-
τομμύρια δολάρια πωλώντας τα στοιχεία
που είχε συγκεντρώσει σχετικά με τον
προσδιορισμό θέσης των χρηστών. Δεν
αποκλείεται αυτός ο πληροφοριακός πλού-
τος να καταλήξει σε ασφαλιστικές εταιρείες

ή σε οποιονδήποτε άλλο θεωρεί ότι θα
του είναι χρήσιμος. 

«Το γεγονός ότι τα παιδιά δημιουργούν
ένα λεπτομερές ψηφιακό αποτύπωμα, που
τους ακολουθεί παντού, χωρίς να το επι-
λέγουν, και το οποίο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την προώθηση διαφημίσεων,
είναι αποτρόπαιο», επισημαίνει η δρ Λί-
βινγκστον.

Στην τηλεοπτική σειρά «Black Mirror»,
που περιγράφει ένα δυστοπικό μέλλον,
τα συστήματα παρακολούθησης καταλή-
γουν σε ολική καταστροφή: την καθολική
διάβρωση της εμπιστοσύνης και της κα-
τανόησης μεταξύ γονιών και παιδιών.
«Στον πραγματικό κόσμο, αυτό το πείραμα,
στο οποίο όλοι συναινέσαμε, συνεχίζεται,
και θα βιώσουμε τα αποτελέσματά του
καθώς θα εμφανίζονται. Οι αγαπημένοι
μας θα νιώσουν τις συνέπειες. Τα παιδιά
ανέκαθεν είχαν κάποιες στιγμές χωρίς
καμία επιτήρηση. Επαιζαν έξω διατρέχο-
ντας κινδύνους τους οποίους αντιμετώ-
πιζαν», τονίζει η δρ Λίβινγκστον στον
Observer. «Σήμερα βιώνουμε μια κρίση
ψυχικής υγείας, η οποία δεν αποκλείεται
να οφείλεται στο ότι δεν αναπτύσσουμε
πλέον αυτές τις καθημερινές συνήθειες
που μας επέτρεπαν να ενισχύσουμε την
ανθεκτικότητά μας. Δεν γνωρίζουμε τι
σημαίνει να μεγαλώνεις υπό διαρκή πα-
ρακολούθηση».

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Ανιχνεύθηκε κίνηση», λέει το κινητό
μου. Ανοίγω την εφαρμογή tapo, βάζω
τα γυαλιά μου και κοιτάω την εικόνα από
την κάμερα που έχουμε εγκαταστήσει
στο παιδικό δωμάτιο. Ο μικρός είχε απλώς
αλλάξει πλευρό στο κρεβατάκι του, λήξη
συναγερμού. Βάλαμε την κάμερα ώστε
να μη σηκωνόμαστε με τον παραμικρό
θόρυβο μες στη νύχτα, ωστόσο έχει συμβεί
να την ανοίγουμε χωρίς λόγο και να τον
χαζεύουμε που κοιμάται ή που παίζει στο
κρεβάτι ανυποψίαστος ακόμη ότι οι γονείς
του είναι ημίτρελοι. Είναι άραγε τα πρώτα
συμπτώματα της «νόσου» που χτυπάει
πολλούς γονείς και οδηγεί στον υπερέ-
λεγχο των παιδιών τους; Θα μετατραπεί
σταδιακά η κάμερα του δωματίου σε «μά-
τι» που θα τον ακολουθεί παντού; 

«Γι’ αυτό έχουν κινητά»
Οι εφαρμογές που επιτρέπουν στους

γονείς να παρακολουθούν ανά πάσα στιγ-
μή τις κινήσεις των παιδιών τους είναι
πλέον ευρέως διαθέσιμες. Στην Ελλάδα,
πολύ δημοφιλής είναι η εφαρμογή για
κινητά Family Link, η οποία παρέχει δυ-
νατότητα γονικού ελέγχου στις δραστη-
ριότητες του παιδιού στο Ιντερνετ, ενώ
επιτρέπει τον εντοπισμό της τοποθεσίας
της συσκευής – και άρα του παιδιού. «Ο-
μολογώ ότι ήταν ο λόγος που πήρα κινητά
στα παιδιά, για να μπορώ να τα βρίσκω
ανά πάσα στιγμή», λέει στην «Κ» ο Στέλιος
Μαύρος, ο οποίος έχει δύο γιους, 12 και
14 ετών. 

«Από πέρυσι τα άφηνα να πηγαίνουν
στα αγγλικά με το ποδήλατο. Στην αρχή
ενεργοποιούσα την εφαρμογή για να τα
βλέπω στη διαδρομή, αλλά σιγά σιγά το
έκοψα. Για την ακρίβεια, αρχίζω να πι-

στεύω ότι πιο πολύ κινδυνεύουν αν έχουν
το κινητό σε κοινή θέα». 

«Δεν φοβάστε;»
Οταν αναφέρει σε φίλους γονείς ότι τα

παιδιά κυκλοφορούν μόνα τους στη γειτονιά
σε αυτή την ηλικία, η αντίδραση είναι στα-
θερή: «Και δεν φοβάστε; Τόσα γίνονται!».
«Δεν είναι ότι δεν φοβάμαι, αλλά θεωρώ
ότι έτσι αναπτύσσουν δικούς τους μηχα-
νισμούς άμυνας. Οταν έχεις ένα παιδί συ-
νεχώς από το χέρι, πώς θα μάθει να κοιτάει
δεξιά κι αριστερά διασχίζοντας τον δρόμο;
Κάποια στιγμή πρέπει να αφήνεις τα λουριά». 

Για νέους και ηλικιωμένους
Η Νατάσα Μανίτσα, με δύο κόρες 15

και 18 ετών, θεωρεί ότι αυτές οι εφαρμογές
είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. «Η εμπιστο-
σύνη χτίζεται, δεν επιβάλλεται», λέει στην
«Κ». «Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι

ξεκάθαρο ότι η επιλογή ήταν θέμα ασφά-
λειας και ηρεμίας. Εμείς το είδαμε ως μα-
ξιλαράκι και όχι ως έλεγχο, ένα μαξιλαράκι
που βολεύει και στις δύο “παιδικές” ηλικίες
των ανθρώπων, δηλαδή και στη νεαρή
αλλά και στην προχωρημένη ηλικία. Με
άλλα λόγια, η στιγμή που θα το θέλουν
πιο πολύ αυτές για να εντοπίζουν εμένα,
άρα και να γυρίσουν το νόμισμα από την
ανάποδη, τη βλέπω να έρχεται με αγάπη
και κατανόηση. Κυρίως γιατί ξέρω από
τώρα τις προθέσεις. Πρόκειται για ασφάλεια
και όχι παρέμβαση».

«Ανιχνεύθηκε κίνηση»
«Ανιχνεύθηκε κίνηση», λέει πάλι το κι-

νητό. Το παιδί είναι δίπλα μου, κανείς
άλλος μέσα στο σπίτι, μα τι γίνεται; Τρέχω
στο δωμάτιο. Είχε κουνηθεί η κουρτίνα
από τον αέρα. Αυτή η εφαρμογή μια μέρα
θα με πεθάνει. 

«Οι γονείς έχουν αμέτρητα εργαλεία στη
διάθεσή τους. Ομως πρέπει να αναρω-
τηθούν: η χρήση τους ταιριάζει στη δική
τους περίπτωση; Ή μήπως κινδυνεύουν
να καταστρέψουν τη σχέση με το παιδί
τους;». Σύμφωνα με την ψυχολόγο - παι-
δοψυχολόγο Αντιγόνη Γινοπούλου, η
χρήση εφαρμογών εντοπισμού των παι-
διών μπορεί να καθησυχάζει τις αγωνίες
των γονιών, όμως εκπέμπει και ένα μή-
νυμα. «Δείχνουμε στα παιδιά ότι δεν τα
εμπιστευόμαστε». Με ό,τι μπορεί να συ-
νεπάγεται αυτό για το μέλλον της σχέσης
μας με το παιδί μας. 

Δεν είναι πανάκεια
Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία,

όπως οι εφαρμογές εντοπισμού ή ελέγχου
της online δραστηριότητας των παιδιών,
δεν είναι πανάκεια, τονίζει η κ. Γινοπού-

λου. «Χρειάζεται να έχει προηγηθεί πολλή
δουλειά. Να έχουν γίνει οικογενειακά
συμβούλια, ενημερώσεις, να έχουν ανοίξει
θέματα και να έχουν συζητηθεί. 

Οι γονείς δηλαδή να έχουν προετοι-
μάσει το παιδί τους για όσα ενδέχεται
να αντιμετωπίσει στην κοινωνία. Τους
ανθρώπους, τις σχέσεις, τα κριτήρια με
τα οποία θα επιλέγει με ποιους θα συ-
σχετιστεί, την επικινδυνότητα των πραγ-
μάτων που θα συναντήσει έξω. Γιατί
κακά τα ψέματα, θα αντιμετωπίσει διά-
φορα στη ζωή του». Οπως λέει, αν δεν
έχει γίνει αυτή η προετοιμασία, «θα α-
ναγκαστεί ο γονιός να το παρακολου-
θήσει, με συνέπεια να συγκρουστεί μαζί
του». 

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται
πρώτα οι ίδιοι –ακόμα και πριν φέρουν
στον κόσμο το παιδί τους– και μετά να
ενημερώνουν τα παιδιά τους. «Μπορεί

να μην είναι όλοι οι γονείς σχετικοί, αλλά
γι’ αυτό υπάρχουν τα βιβλία. Υπάρχουν
άφθονα βιβλία εκεί έξω, τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για να καθοδηγη-
θούν στο πώς να κουβεντιάσουν με τα
παιδιά τους διάφορα θέματα, ανάλογα
φυσικά με την ηλικία τους». 

Κι όμως, σύμφωνα με την εμπειρία
της, οι περισσότεροι γονείς επαναπαύ-
ονται. «Θεωρούν ότι είτε το παιδί θα τα
μάθει κάποια στιγμή μόνο του είτε ότι
είναι ακόμα μικρό και δεν θα καταλάβει.
Ομως τα παιδιά δεν είναι μικρά. Είναι...
μικρομέγαλα. Μπορεί να είναι ανεπτυγ-
μένα σωματικά –έχουμε κορίτσια που
έχουν περίοδο από τα 10 τους–, αλλά
δεν είναι ώριμα. Ισα ίσα είναι πελαγωμένα
και χωρίς καμία καθοδήγηση. Εμφανι-
σιακά δείχνουν μεγάλα, έχουν θράσος
απίστευτο, γιατί οι γονείς τους ήθελαν
να έχουν ό,τι δεν είχαν οι ίδιοι, και

δίνουν την αίσθηση ότι μπορούν να
σταθούν έξω στην κοινωνία. Τα σημερινά
παιδιά είναι όπως ήταν τα παιδιά πριν
από 30 χρόνια, απλά τώρα έχουν πλη-
θώρα πληροφοριών, τις οποίες δεν μπο-
ρούν να διαχειριστούν». Είναι σημαντικό
λοιπόν να τα αντιμετωπίζουμε ως παιδιά
και να τους δίνουμε τις κατάλληλες γνώ-
σεις για να αντεπεξέλθουν στις προκλή-
σεις της ζωής. «Να μην τα αφήνουμε
στον αυτόματο πιλότο». 

Το GPS, λύση απελπισίας
Το GPS είναι λύση απελπισίας, σημει-

ώνει. «Το σημαντικό είναι η οριοθέτηση
σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες, ώστε το παιδί όταν είναι ελεύ-
θερο να μπορεί να οριοθετήσει τον εαυτό
του. Γιατί η κοινωνία τρέχει με ρυθμούς
που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε».

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Αγάπη μου, παρακολουθώ τα παιδιά»
Είναι άγνωστο το τίμημα που θα πληρώσουμε εξαιτίας της χρήσης εφαρμογών γεωπροσδιορισμού και κατασκοπείας ανηλίκων

Μελέτη που εκπονήθηκε στην Ολλανδία διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που βρίσκονταν υπό
διαρκή γονική επιτήρηση ήταν περισσότερο κρυψίνοες και μυστικοπαθείς και ένιωθαν λι-
γότερο την ανάγκη εξομολόγησης στους γονείς τους.

<<<<<<

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον
τέτοια ψηφιακά συστήματα
πράγματι εγγυώνται ότι τα
νεαρά άτομα παραμένουν
ασφαλή και ότι ενεργούν 
με μεγαλύτερη σύνεση.

«Κάποια στιγμή αφήνεις τα λουριά» «Οχι στον αυτόματο πιλότο»

<<<<<<

Οταν ένας γονέας έχει
το παιδί του συνεχώς από
το χέρι, πώς θα μάθει να
κοιτάει δεξιά κι αριστερά
διασχίζοντας τον δρόμο;

<<<<<<

Οριοθέτηση των παιδιών
με πληροφορίες, χωρίς να
κινδυνεύει η σχέση εμπι-
στοσύνης και να υπάρξει
σύγκρουση με τους γονείς.
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των ελ-
ληνικών εισηγμένων το 2021, με τα λει-
τουργικά κέρδη να εκτοξεύονται κατά
67% και να ξεπερνούν 10 δισ. ευρώ, τον
κύκλο εργασιών να εκτινάσσεται στα
77,5 δισ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα
να εμφανίζονται ισχυρά, όπως έδειξε η
ολοκλήρωση των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων χρήσης, ενώ οι διανομές με-
ρισμάτων εκτιμάται ότι θα κινηθούν
στα 2 δισ. ευρώ.

Είναι σαφές ότι τα μεγέθη αυτά είναι
δύσκολο να επαναληφθούν φέτος, εν
μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και
της ενεργειακής και πληθωριστικής κρί-
σης, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δημι-
ουργείται ένα σημαντικό προηγούμενο
που δείχνει ότι οι ελληνικές εισηγμένες
όχι μόνο κατάφεραν και ξεπέρασαν την
κρίση της πανδημίας, αλλά νίκησαν
κάθε προσδοκία, με τη νέα κρίση να τις
βρίσκει προετοιμασμένες και με σχετικά
ανθεκτικούς ισολογισμούς.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα
146 εισηγμένων εταιρειών που επεξερ-
γάστηκε για την «Κ» το τμήμα ανάλυσης
της Depolas Investment Services:

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυ-
ξήθηκε το 2021 κατά 29% σε σύγκριση
με το 2021 και στα 77,5 δισ. ευρώ.

• Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ση-
μείωσαν άνοδο κατά 66,6% αγγίζοντας
τα 10,03 δισ. ευρώ.

• Από τις 146 εταιρείες, οι 109 ση-
μείωσαν αύξηση των λειτουργικών κερ-
δών τους και οι υπόλοιπες 37 παρουσία-
σαν επιδείνωση των αποτελεσμάτων
τους (μείωση κερδών ή αύξηση ζημιών),
ενώ 13 εισηγμένες συνολικά μετέτρεψαν
τις ζημίες σε κέρδη (ΕΛΠΕ, Aegean, ΕΥ-
ΔΑΠ, Intracom Holdings, Lamda
Development, Λάμψα, Ιντεργουντ, Κυ-
ριακούλης, Dionic, Τεχνική Ολυμπιακή,
Yalco, Centric και Q&R).

Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Νίκος
Καυκάς, υπεύθυνος του τμήματος ανά-

λυσης της Depolas Investment Services,
η δυναμική της ελληνικής οικονομίας
και τα αυξημένα αντανακλαστικά των
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ήταν
εμφανή το προηγούμενο έτος. Ο σημα-
ντικά αυξημένος κύκλος εργασιών το

2021 στα 77,5 δισ. ευρώ, λόγω άρσης
των περιορισμών, οδήγησε σε λειτουρ-
γικά κέρδη EBITDA υψηλότερα των 10
δισ. ευρώ, ξεπερνώντας και τα 9,2 δισ.
ευρώ λειτουργικά κέρδη EBITDA του
2019. Μάλιστα το 87% των εταιρειών

εμφάνισε θετική λειτουργική κερδοφορία,
η οποία αντίστοιχα μεταφράστηκε σε
καθαρά κέρδη για το 75% των εισηγμέ-
νων. 

Επιπλέον 13 εισηγμένες γύρισαν σε
θετικά EBITDA έναντι 2 (Κέκροψ, Αγρο-

τικός Οίκος Σπύρου) που γύρισαν σε αρ-
νητικά EBITDA. Η αντίστοιχη αναλογία
για την τελική γραμμή ήταν 32 έναντι
8 εισηγμένων.

Σχετικά με την καθαρή κερδοφορία,
ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε

πολλές περιπτώσεις υπήρχαν έκτακτες
εγγραφές (π.χ. Intracom, ΤΕΡΝΑ Ενερ-
γειακή, Quest) και μη οργανικά κέρδη,
όπως στις μεταλλουργικές και στα διυ-
λιστήρια λόγω αποτίμησης αποθεμάτων,
ενώ σημαντικές ήταν οι ζημίες λόγω τιτ-
λοποιήσεων στις τράπεζες, κυρίως σε
Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

«Κατά τα άλλα», προσθέτει ο κ. Καυ-
κάς, «βελτίωση παρατηρήθηκε στην κε-
φαλαιακή διάρθρωση συνολικά, με τα
ταμειακά διαθέσιμα να προσεγγίζουν
το ήμισυ (48%) του συνολικού δανεισμού
των ελληνικών εισηγμένων (δεν συμπε-
ριλαμβάνονται οι μισθώσεις), αναδει-
κνύοντας την ανθεκτικότητα των ισο-
λογισμών».

Εταιρείες με ισχυρό ταμείο
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα τα-

μειακά διαθέσιμα των εισηγμένων δια-
μορφώθηκαν το 2021 στα 16,3 δισ. ευρώ,
ενώ 37 εταιρείες εμφάνισαν θετικό κα-
θαρό ταμείο ή αρνητικό καθαρό χρέος,
καθώς τα ταμειακά τους διαθέσιμα ήταν
μεγαλύτερα από τον συνολικό δανεισμό
τους. Αυτές ήταν οι Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Κα-
ρέλια, ΟΛΘ, Aegean, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, Quest,
Alpha Αστικά Ακίνητα, ΕΧΑΕ, Intracom
Holdings, Πλαστικά Κρήτης, Πλαίσιο,
Τεχνική Ολυμπιακή, Πλαστικά Θράκης,
Mermeren, Entersoft, ΑS Company,
Performance Technologies, Epsilon Net,
Profile, ΑΔΜΗΕ, Flexopack, Byte, Πε-
τρόπουλος, Mevaco, Ιντεάλ, Alpha Trust
Ανδρομέδα, ΕΛΒΕ, Cairo Mezz, Μουζά-
κης, Optronics, Alpha Trust, Νάκας,
CNL Capital, Real Consulting και Vidavo.
Παράλληλα, τον μεγαλύτερο δανεισμό
κατά τη χρήση 2021 –ο οποίος για το
σύνολο των εισηγμένων ανήλθε στα
34,2 δισ. ευρώ– εμφάνισαν η ΔΕΗ, η
Coca-Cola, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ΕΛΠΕ και
η Βιοχάλκο.

Απόρροια της κερδοφορίας και της
οικονομικής υγείας αποτελεί η διανομή
μερισμάτων, που ενδέχεται φέτος να
προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ, όπως εκτιμά
ο αναλυτής. «Συνολικά είναι δύσκολο
να συνεχιστούν οι πολύ καλές επιδόσεις
του 2021 των εισηγμένων και για φέτος,
ωστόσο είναι δεδομένο ότι οι εγχώριοι
ισολογισμοί είναι περισσότερο ανθε-
κτικοί και αυτό προσφέρει ένα θετικό
πάτημα μόλις το περιβάλλον βελτιωθεί»,
σημειώνει ο κ. Καυκάς.

Υψηλές επιδόσεις από τις εισηγμένες το 2021
Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 67% φτάνοντας τα 10 δισ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών κατά 29%, στα 77,5 δισ. ευρώ
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Οι διανομές μερισμάτων 
εκτιμάται ότι θα κινηθούν
στα 2 δισ. ευρώ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η
EUROBANK*

Επιθετικότερη πολιτική από τη Fed
Μετά την αύξηση κατά 25 μ.β. τον Μάρτιο,
που σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου
κύκλου αύξησης των επιτοκίων, η αρμόδια
επιτροπή για τη χάραξη νομισματικής πο-
λιτικής των ΗΠΑ (Fed) προέβη σε νέα με-
γαλύτερη αύξηση, 50 μ.β., στη διήμερη συ-
νεδρίαση που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη,
όπως άλλωστε ανέμενε η αγορά. Το εύρος
διακύμανσης του βασικού επιτοκίου fed
funds rate ανήλθε στο 0,75%-1,00%, με τη
Fed να αποφασίζει τη μεγαλύτερη αύξηση
από το 2000, παράλληλα με την έναρξη πο-
σοτικής σύσφιγξης του ισολογισμού της τον
Ιούνιο (ο οποίος ανέρχεται στο 36% ως πο-
σοστό του ΑΕΠ από 19% στο τέλος του 2019,
πριν από την έναρξη της πανδημίας), καθώς
εντείνει τις προσπάθειες αναχαίτισης των
έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Στη διάρ-
κεια της συνέντευξης Tύπου, ο επικεφαλής
Τζερόμ Πάουελ ανέφερε ότι με την αγορά
εργασίας να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα
υψηλό βαθμό στενότητας και τον πληθωρισμό
να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η προοπτική
περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων κατά 50
μ.β. στις επόμενες δύο συνεδριάσεις είναι
υπό συζήτηση, τονίζοντας όμως παράλληλα
ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης
αύξησης, ήτοι 75 μ.β. Οι δηλώσεις αυτές ο-
δήγησαν σε μικρή πτωτική αναθεώρηση
των εκτιμήσεων για τον βαθμό περαιτέρω
αύξησης των επιτοκίων, με την προθεσμιακή
αγορά να εκτιμά τώρα άνοδο του fed funds
rate στο 2,80% έως το τέλος του έτους και
περαιτέρω αύξηση στο 3,25% περίπου το

τρίτο τρίμηνο του 2023. Η διάψευση των
προσδοκιών ορισμένων επενδυτών για αύ-
ξηση 75 μ.β. στα επιτόκια της Fed τους ε-
πόμενους μήνες ευνόησε τα περισσότερα
διεθνή χρηματιστήρια, ενώ το δολάριο έχασε
έδαφος. Eντούτοις, το κλίμα αντιστράφηκε
στο τέλος της εβδομάδας εν μέσω αυξημένων
ανησυχιών για την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας. Η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας
(BoE) αναθεώρησε σημαντικά χαμηλότερα
τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της οι-
κονομίας λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους
διαβίωσης, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία
πως ενδεχομένως η πολιτική της Fed δεν
θα επιτύχει «ήπια προσγείωση» της οικο-
νομίας των ΗΠΑ και, αντιθέτως, προκειμένου
να μειωθεί ο πληθωρισμός, η οικονομία θα
οδηγηθεί αναπόφευκτα σε ύφεση. Υπό την
πίεση της γενικότερης ενίσχυσης του δο-
λαρίου, μιας και θεωρείται ένα από τα ασφαλή
καταφύγια σε περιόδους κρίσεων, η ισοτιμία
ευρώ/δολ. υποχώρησε προσωρινά κάτω από
την περιοχή του 1,05 νωρίς την Παρασκευή
και παρά την προσπάθεια ανάκαμψης προς
το 1,06 λίγες ώρες αργότερα, παρέμεινε κάτω
από σημαντικά «τεχνικά» επίπεδα αντίστα-
σης, μην καταφέρνοντας να επωφεληθεί ι-
διαίτερα από νέες δηλώσεις αξιωματούχων
της ΕΚΤ που ενισχύουν το ενδεχόμενο αύ-
ξησης των επιτοκίων τους επόμενους μή-
νες.

*  Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Με μικρή άνοδο έκλεισε την
Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 68,98 μονάδες, καταγρά-
φοντας κέρδη της τάξης του
0,1%. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις €53.335,95.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλει-
σε στις 41,48 μονάδες, κατα-
γράφοντας άνοδο σε ποσοστό
0,05%. Όσον αφορά στους ε-
πιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο
δείκτης της Εναλλακτικής Α-
γοράς σε ποσοστό 0,51%, των
Ξενοδοχείων κατά 0,14% και
των Επενδυτικών κατά 1,95,
ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,33%
σημείωσε ο δείκτης της Κύριας
Αγοράς. Το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον προσέλκυ-
σαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύ-
πρου με €22.734 (τιμή κλεισί-
ματος €1,0200 – αμετάβλητη),
της The Cyprus Cement με
€12.226,8 (τιμή κλεισίματος
€0,6400 – άνοδος 2,40%), της
Logicom με €9.487,8 (τιμή κλει-
σίματος €1,8900 – πτώση
2,07%), της Ελληνικής Τράπε-
ζας με €7.011,7 (τιμή κλεισί-
ματος 0,7900 – πτώση 1,25%)
και της Demetra Holdings με

€1.114,64 (τιμή κλεισίματος
€0,3880 – άνοδος 2,11%).

Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν
ανοδικά, 4 κινήθηκαν καθοδικά
και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.
Ο αριθμός των συναλλαγών α-
νήλθε στις 75.

Με μικρή άνοδο έκλεισε
την Τρίτη το ΧΑΚ

<<<<<<

Ο Γενικός Δείκτης έ-
κλεισε στις 68,98 μο-
νάδες, καταγράφο-
ντας κέρδη της τάξης
του 0,1%.

Ελεγχο των FinTech και των BigTech 
επιχειρήσεων προαναγγέλλει η EBA
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Την εποπτεία των FinTech και των BigTech
επιχειρήσεων, όταν αυτές χορηγούν δάνεια
στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλει η Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking
Authority - EBA), που διαπιστώνει κινδύνους
στον τομέα της παροχής πιστώσεων από μη
τραπεζικές οντότητες.

Οι κίνδυνοι αφορούν θέματα προστασίας
των καταναλωτών, καταπολέμησης της νο-
μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες, αλλά και το μακροοικονομικό
περιβάλλον στον βαθμό που η δραστηριότητα
αυτή δεν εποπτεύεται από τις ευρωπαϊκές
αρχές, όπως συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα
και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό το-
μέα.

Σε έκθεση που δημοσίευσε για τον μη
τραπεζικό δανεισμό και την ψηφιακή χρη-
ματοδότηση, η ΕΒΑ σημειώνει ότι η συνολική
αξία των πιστώσεων μέσω FinTech εταιρειών
στην Ε.Ε. το 2020 ανήλθε στα 6,22 δισ. ευρώ,
και όπως σημειώνει το ποσό αυτό αντιπρο-
σωπεύει ακόμη μόνο ένα μικρό μέρος του
συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Ε.Ε. 

Στα περισσότερα κράτη-μέλη, όπου υ-
πάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο δανεισμός
μέσω FinTech ως ποσοστό του συνολικού
δανεισμού δεν ξεπερνάει το 1%, όμως ση-
μειώνει πως υπάρχουν τέσσερα κράτη-μέλη
όπως η Λιθουανία που το αντίστοιχο ποσοστό
φθάνει στο 9,1%, η Λετονία που φθάνει στο
13,6%, η Εσθονία που φθάνει στο 6,3% και

η Σλοβενία που φθάνει στο 2,9%. Στη χώρα
μας οι πιστώσεις από FinTech εταιρείες είναι
προς το παρόν πολύ περιορισμένες, αλλά η
τάση είναι η αύξηση της παρουσίας τους
μέσω υπηρεσιών όπως «αγόρασε τώρα, πλή-
ρωσε αργότερα» (buy now, pay later), που
προσφέρονται από εταιρείες εκτός του τρα-
πεζικού συστήματος.

Η ΕΒΑ διαπιστώνει τον αυξημένο ρόλο
των BigTech εταιρειών, που έχουν μάλιστα
πάρει τη σκυτάλη από τις FinTech. Τα νέα
μοντέλα δανεισμού που διευκολύνονται από
διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν γίνει πιο
διαδεδομένα τόσο μέσω της παροχής υπη-
ρεσιών από εταιρείες FinTech (π.χ. μέσω
πλατφορμών δανεισμού P2P/marketplace),
όσο και από άλλες ψηφιακές πλατφόρμες
που επιτρέπουν τον δανεισμό επιχειρήσεων
και τη διαπραγμάτευση τιμολογίων.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια μεγάλες
εταιρείες τεχνολογίας (BigTech) άρχισαν ε-
πίσης να εισέρχονται σε πιστωτικές αγορές
σε συνεργασία με τράπεζες, αξιοποιώντας
την εκτεταμένη βάση χρηστών τους, η οποία
διευκολύνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης
δανειοληπτών.

Οι BigTech μπορούν να χρησιμοποιήσουν
μεγάλης κλίμακας δεδομένα για τους χρήστες,
που λαμβάνονται συχνά από μη χρηματο-
οικονομικές δραστηριότητες, για τη μέτρηση
της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειο-
ληπτών και την εμπορία στοχευμένων χρη-
ματοοικονομικών προϊόντων στους κατα-
ναλωτές.
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